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Dziwne, ?e Bóg kocha i wybra? tych najbardziej niedopasowanych, niewykszta?conych i niedoskona?ych ludzi, by
dokona? zdumiewaj?cych rzeczy. Abraham k?ama?, kiedy by? pod presj?. Moj?esz zabi? cz?owieka zanim sta? si?
wybawc? Izraela. Rodzina Króla Dawida pogardza?a nim, jako pastuszkiem, a aposto? Piotr by? rybakiem, który
nie mia? ?adnego formalnego wykszta?cenia religijnego.
„Przypatrzcie si? zatem sobie, bracia, kim jeste?cie wed?ug powo?ania waszego, ?e niewielu jest mi?dzy wami
m?drych wed?ug cia?a, niewielu mo?nych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u ?wiata g?upiego, wybra? Bóg, aby
zawstydzi? m?drych, i to, co u ?wiata s?abego, wybra? Bóg, aby zawstydzi? to, co mocne, i to, co jest niskiego
rodu u ?wiata i co wzgardzone, wybra? Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czym?, unicestwi?, aby
?aden cz?owiek nie che?pi? si? przed obliczem Bo?ym” (1 Kor 1:26-29).
Zauwa?, ?e te s?owa by?y napisane do zboru wierz?cych w Jezusa, a nie do duchownych. Gdyby? czu? si?
nieodpowiednim lub niewykszta?conym, kiedy Duch powo?uje, pami?taj, ?e w taki sposób Bóg zazwyczaj dzia?a,
by to on otrzyma? za to ca?? chwa??.
Popatrzmy przez chwil? na Paw?a. By? ?ydem, wykszta?conym jako faryzeusz i ekspert w nauczaniu Starego
Testamentu. Nikt nie by? lepiej przygotowany, by zanie?? dobr? nowin? ?ydom, ale Bóg nie tam umie?ci? Paw?a.
Zamiast tego u?y? go, by g?osi? ewangeli? poganom!
Kiedy Duch ?wi?ty dzia?a, jego cel jest objawiany i wykonywany tak, by ?aden komitet, test osobowo?ci lub
program komputerowy tego nie móg? zrozumie?. Chrystus nie umar? na krzy?u po to, by?my jako chrze?cijanie
mogli sp?dza? nasz czas na ziemi, siedz?c i czekaj?c na jego powrót. Jesus powiedzia?, „?niwo wprawdzie
wielkie, ale robotników ma?o” (Mateusza 9:37). Jezus powiedzia?, ?e brakuje pracowników, ale w?a?ciwa praca
b?dzie wykonana przez Ducha Bo?ego poprzez ciebie i mnie i b?dziemy czyni? rzeczy przekraczaj?ce nasze
naj?mielsze wyobra?enie. To zaczyna si? wtedy, kiedy zg?osisz si?, by s?u?y?.
Jim Cymbala za?o?y? Brooklyn Tabernacle z mniej ni? dwudziestu cz?onkami w ma?ym, zaniedbanym budynku w trudnej cz??ci miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od
wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów
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