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DZISIAJ, U BOGA WSZYSTKO JEST MO?LIWE

Carter ConlonAugust 3, 2019
Po ?mierci ich brata, Maria i Marta by?y zasmucone. ?azarz by? ju? od czterech dni martwy i do tego czasu kiedy
Jezus tam przyby?, zebra? si? tam spory t?um ?a?obników. Maria upad?a u jego stóp kiedy go zobaczy?a, a kiedy
Jezus przygl?da? si? jej i innym p?acz?cym, „rozrzewni? si? w duchu i wzruszy?” (Jana 11:33). Pami?taj, ?e
?azarz i jego siostry by?y blisko zaprzyja?nione z Jezusem i wiele razy go?cili go w swoim domu. Ale kiedy ich brat
umar?, siostry nie mog?y zrozumie?, ?e Jezus mo?e uczyni? cud.
Przed spotkaniem Jezusa z Mari?, Marta wysz?a mu naprzeciw: „Panie, gdyby? tu by?, to mój brat by nie umar?.
Ale nawet teraz wiem, ?e o cokolwiek by? prosi? Boga, to On ci da” (Jana 11:21-22). Jaka fenomenalna deklaracja
wiary! Ale kiedy Jezus jej powiedzia?, ?e jej brat wstanie, to odpowiedzia?a: „Wiem, ?e wstanie z martwych przy
zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym” (11:24). Co si? sta?o? Tak szybko Marta od?o?y?a mo?liwo?? na
przysz?o??. Po prostu nie mog?a uwierzy? na teraz.
Kiedy Marta odnios?a o?wiadczenie Jezusa do przysz?o?ci, powiedzia? jej, „Ja jestem zmartwychwstaniem i
?yciem. Kto wierzy we Mnie, cho?by umar?, ?y? b?dzie. A kto ?yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”
(11:25-26).
Kiedy Jezus doszed? na miejsce gdzie le?a? ?azarz, zacz?? p?aka? nie tylko z powodu wiary, która Go otacza?a,
ale dlatego, ?e widzia? ka?d? sytuacj?, gdzie ta scena mog?aby si? powtarza? w przysz?o?ci – ka?d? osob?, ka?d?
rodzin?, ka?dy przypadek, gdzie Jego ludzie po prostu nie b?d? wierzy? w jego mo?liwo?? przywracania ?ycia ze
?mierci.
To jest dylemat od wieków! Bóg mówi i zgadzamy si? – ale tylko do pewnego punktu. Na przyk?ad, wielu
wierz?cych mówi, „Wierz?, ?e Jezus przyjdzie znowu po swoich ?wi?tych . . . kiedy?.” Ale powrót Jezusa jest bliski
i jego ?ycie zmartwychwstania jest dla nas teraz. Wierzmy szczerze w Mateusza 19:26, który mówi, „U Boga
wszystko jest mo?liwe” - dzisiaj!
Carter Colon do??czy? do zespo?u pastorów ko?cio?a Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora za?o?yciela, Dawida Wilkersona i zosta? wyznaczony na g?ównego
pastora w 2001r.

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/30118/

Page 1 of 1

