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Pisma apostola Paw?a wyra?nie pokazuj?, ?e jego najwi?kszym pragnieniem w ?yciu by?o poznanie Jezusa.
Chcia? by? w pe?ni poddany ?ywemu Chrystusowi, o którym by? teraz przekonany, ?e mieszka w jego ziemskim
ciele. Napisa?, „Albowiem w nim ?yjemy i poruszamy si?, i jeste?my” (Dz.Ap. 17:28).
Pawe? by? ?wiadomy czego?, co my dzisiaj potrzebujemy odkry?: Jeste?my powo?ani nie tylko, by zanie??
znajomo?? Boga naszemu pokoleniu; jeste?my powo?ani, by by? widzialnym wyrazem tego, kim Bóg jest,
pozwalaj?c mu demonstrowa? jego moc, m?dro??, ?ask? i mi?o?? przez nas.
Pawe? równie? powiedzia? co?, co powinno nas zach?ci?, kiedy czujemy si? nieadekwatni w porównaniu z tymi, o
których czytamy w Biblii: „Nie jakobym ju? to osi?gn?? albo ju? by? doskona?y” (Flp 3:12). Tak naprawd? mówi?,
„Nie jestem wszystkim, czym powinienem by?.” Nie by? Pawe? -- my te? nie jeste?my! Ale dalej mówi co? bardzo
zach?caj?cego: „ale d??? do tego, aby pochwyci?, poniewa? zosta?em pochwycony przez Chrystusa Jezusa.. .
zapominaj?c o tym, co za mn?, i zd??aj?c do tego, co przede mn?, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do
której zosta?em powo?any przez Boga w Chrystusie Jezusie” (3:12-14).
Inaczej mówi?c, „Bóg ma plan dla mojego ?ycia i ja id? naprzód, by wype?ni? to, co Chrystus postanowi? czyni?
przeze mnie.” Jedn? z najtrudniejszych rzeczy dla nas jest pozostawienie za sob? naszych ubolewa?. Mamy
tendencje, by nie?? je z sob? przez ?ycie -- takie sta?e my?li, jak, „Gdybym tylko tamto zrobi?; gdybym tylko by?
tym, gdybym tylko nie by? tak samolubny” i tak dalej.
Pawe? mia? wiele powodów, by ?a?owa? czego?. Na przyk?ad mówi, „Jestem najmniejszym z aposto?ów, nawet
nie jestem godny si? tak nazywa?, gdy? prze?ladowa?em ko?ció? Bo?y” (1 Kor 15:9). W Dziejach Apostolskich
26:10-11 wymienia nawet wi?cej swoich przewinie?. Ale postanowi? ?wiadomie zapomina? to, co by?o kiedy? i i??
naprzód z Jezusem! Tak samo ty i ja mo?emy postanowi? z?o?y? swoje przesz?e upadki pod krzy?em i odej?? od
swoich ubolewa?. On umar?, by da? ci nowe ?ycie i nowe serce - przyjmij to z wiar?!
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 2001.
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