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Gary WilkersonJuly 1, 2019
Du?a cz??? pokolenia wchodz?cego teraz w doros?o?? jest rozpaczliwie zraniona. Niektórzy z tych m?odych
m??czyzn i kobiet wychowywali si? domach bez matki czy ojca, albo rodzic by? emocjonalnie niezrównowa?ony.
Wzrastali bez ukierunkowania w ?yciu i nie odczuwali troskliwego nadzoru, który zapewnia kochaj?cy ojciec. Z tego
powodu odwracaj? si? zupe?nie od chrze?cija?skiego przes?ania.
Nawet ci, którzy szukaj? nadziei w Jezusie, rozgl?daj? si? w swoim ko?ciele i zastanawiaj?, „Wszyscy podnosz?
r?ce w uwielbieniu tak jakby naprawd? czuli si? kochani. Dlaczego ja si? nie czuj? tak samo?” Reaguj? oczywi?cie
na swoje zranienia ró?nymi sposobami, ale jeden efekt uboczny jest powszechny. Nosz? w sobie poczucie, ?e s?
niegodni.
Jezus mówi o tym stanie umys?u bezpo?rednio w swoim Kazaniu na Górze, przemawiaj?c do niespokojnego,
zranionego pokolenia: „Spójrzcie na ptaki. Nie siej? ani nie magazynuj? ?niwa do gumien, gdy? wasz Ojciec
niebia?ski je karmi. Czy wy nie jeste?cie dla Niego cenniejsi ni? one? Popatrzcie na lilie polne jak rosn?. Nie
pracuj? ani nie robi? sobie ubrania, ale nawet Salomon w ca?ej swojej chwale nie by? tak pi?knie ubrany jak one.
Je?eli Bóg troszczy si? tak cudownie o kwiaty polne, które dzisiaj tu s?, a jutro b?d? wrzucone do pieca, to na
pewno zatroszczy si? o was” (Mat.6:25, 28-30, moje podkre?lenie).
Jakie to niesamowite wiadomo?ci dla ka?dego pokolenia – ale szczególnie dla tego zranionego. Sednem tego
przes?ania jest pytanie Jezusa: „Czy wy nie jeste?cie cenniejsi dla Niego?” Jest to w?a?ciwie stwierdzenie i
przecina ono na wskro? gniew, stres, niepokój, frustracj? i g??bokie uczucie zawodu.
Dzisiaj Bóg chce ci pokaza? jak cenny jeste? dla niego, jak pot??nie nale?ysz do jego rodziny. On ciebie uczyni?
dziedzicem, z wielkim niebia?skim dziedzictwem. A najwspanialsze jest to, ?e jeste? jego cennym skarbem i On
chce mie? z tob? spo?eczno??!
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