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Wydawanie owocu jest wa?nym celem stoj?cym za darem Syna Bo?ego. Chrystus cierpia?, zmar? i powsta? z
martwych, by?my mogli umrze? dla zakonu i „ Nale?e? do innego, do tego, który zosta? wzbudzony z martwych,
aby?my owoc wydawali dla Boga” (Rzymian 7:4).
Nowy wierz?cy w Chrystusa b?dzie zawsze okazywa? zmian? w zachowaniu, jako dowód, ?e zacz?? si? proces
wydawania owocu. Pawe? powiedzia? do Kolosan, „Tak dzieje si? to zarówno na ca?ym ?wiecie, jak i po?ród was
od tego dnia, kiedy us?yszeli?cie i poznali?cie ?ask? Bo?? w prawdzie, ?e ona wydaje owoc i ro?nie” (Kolosan
1:6).
Rosn?ca liczba ko?cio?ów w obawie przed „odstraszeniem” ludzi staje si? bardziej nastawiona na zadowolenie
poszukuj?cych, ni? na zaufanie Bogu, ?e przemieni ich ?ycie tak, jak to czyni? przez ponad dwa tysi?ce lat. Nie
musimy si? martwi? o moc ewangelii, gdy? ona jest nadal moc? Bo?? do zbawienia. Mamy tylko by? odwa?ni, by
j? przekazywa? w prostocie i mi?o?ci.
Jezus powiedzia?, „Po ich owocach poznacie ich. . ka?de dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale z?e drzewo
wydaje z?e owoce” (Mat 7:16-17). Chocia? Jezus przekaza? to nauczanie w kontek?cie ostrze?e? przed
fa?szywymi prorokami, ma to uniwersalne zastosowanie. Jedyny niezaprzeczalny dowód, ?e ?aska Bo?a dzia?a w
nas, to duchowy owoc, który wytwarzamy. To nie jest legalizm ani mistycyzm, ale fakt z ?ycia w królestwie Bo?ym.
Pami?tajcie , ?e Izrael zosta? odrzucony przez ich Mesjasza, poniewa? nie wydawa? owocu: „Dlatego powiadam
wam, ?e Królestwo Bo?e zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który b?dzie wydawa? jego owoce” (Mat 21:43).
Duch ?wi?ty by? pos?any, by delikatnie przyci?ga? ludzi do Chrystusa. Je?eli odpowiesz na jego g?os i uni?ysz si?
przez Bogiem, pro? go o osobiste przebudzenie, które przyniesie owoc dla uwielbienia i chwa?y jego ?aski.
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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