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„ Nie mamy bowiem arcykap?ana, który by nie móg? wspó?czu? ze s?abo?ciami naszymi, lecz do?wiadczonego
we wszystkim, podobnie jak my, z wyj?tkiem grzechu” (Hbr 4:16).
Bóg wzywa nas przed tron ?aski nie wtedy, kiedy wszystko mamy pouk?adane, ale kiedy jeste?my w potrzebie. Nie
wzywa nas dlatego, ?e jeste?my mocni, ale poniewa? wie, ?e go potrzebujemy i on pragnie doko?czy? dzie?o,
które nam zleci? w tej generacji.
Niedawno w gazecie ukaza? si? artyku? o nieszcz??ciach, które obecnie dotykaj? ?wiat, pod tytu?em: KTO NAS
URATUJE? Ludzie w naszym spo?ecze?stwie zaczynaj? sobie u?wiadamia?, ?e mamy sztorm o niespotykanej
skali, i rozlega si? wo?anie o pomoc.
Kiedy zaczynasz mówi? o powrocie do modlitwy i pracy dla Boga, mo?esz napotka? sprzeciwy wroga. Nawet
krucho?? twojego w?asnego serca zwróci si? przeciwko tobie, by ci? zniech?ci?: Twój czas ju? min??. Kiedy? Bóg
ci? powo?a?, ale odszed?e? od niego, a teraz jest ju? za pó?no.” Nie s?uchaj takich g?osów!
Ty i ja musimy si? obudzi? i zobaczy? godzin?, w której ?yjemy, -- i by? otwartymi na moc Bo??. Je?eli
postanowimy pozwoli? Bogu, by manifestowa? swoj? chwa?? przez nas, nasze ?ycie mo?e mie? znaczenie w
czasie, jaki nam pozosta?. Dni przed nami b?d? ciemne, ale pami?tajcie, ?e naszym przeznaczeniem jest by?
miastem na górze, które jest widoczne. Nie ma bezpieczniejszego miejsca, ni? by? w r?kach Bo?ych.
Bóg jest dobry, a jego mi?osierdzie trwa na wieki. Bez wzgl?du na to, gdzie jeste? dzisiaj lub jak bezradnym lub
beznadziejnym si? czujesz, wo?aj do Boga. Kiedy wo?amy do Pana, nasze ?ycie i ?wiadectwo jest odnowione i w
wyniku tego wielu innych znajdzie mi?osierdzie Bo?e w Jezusie Chrystusie.
Carter Conlon 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.
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