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Jan i jego brat Jakub byli uczniami Jana Chrzciciela, ognistego proroka rozpoznawalnego przez ca?y naród.
Pracuj?c w zawodzie rybackim swojego ojca, ci pe?ni energii bracia otrzymali przezwisko „Synów Gromu.” Innymi
s?owy, oni si? przed niczym nie cofali.
Ja te? pozna?em kilku takich „synów gromu” w swoim czasie. Ta wspania?a s?u?ba Victory Outreach dosi?ga
wielu ludzi z trudnych ?rodowisk, ?wi?tych, którzy nawet po przyj?ciu do Chrystusa mog? pozosta? nieociosani. To
tak jakby niektórzy z nich z przeszli z ?ycia gangu do bycia w Bo?ym gangu = nieustraszeni, mówi? to co my?l?,
zwiastuj? odwa?nie Ewangeli?.
Tacy byli Jakub i Jan. Nawet kiedy ju? od jakiego? czasu chodzili z Jezusem, chcieli ?ci?ga? ogie? z nieba, ?eby
zniszczy? tych, którzy odrzucali ewangeli?. Kilkadziesi?t lat pó?niej, pisz?c swoj? ewangeli?, Jan mówi? o
przemianie, jak nast?pi?a w nim. Teraz widzia? siebie jako „umi?owanego ucznia”, ju? nie tego twardziela. Mówi?
Grekom, ?e Jezus by? nie tylko prawd? dla rozumu, ale prawd? dla przemiany serca.
Czy ty dostrzegasz to, ?e nape?niasz swoj? g?ow? wiedz? o Jezusie, ale odczuwasz, ?e twoje serce si? nie
zmienia? Czy denerwuje ci? to, ?e twoje ?ycie nie ró?ni si? z dnia na dzie? poprzez dzia?anie Jego Ducha w tobie?
Jezus przyszed?, aby ci? przemienia? poprzez Swoj? obecno??. W tym znaczeniu prawdziwe S?owo nie jest tylko
informacj?, ale ?ywym Bogiem, który mieszka w tobie.
Jezus jest równie? ?wiat?em, które o?wieca, objawia prawd?. Carter Conlon, pastor Zboru Times Square
opowiada? o spotkaniu jakie mia? na konferencji, gdzie us?ugiwa? z pasj? na temat ?wi?to?ci Boga. Po kazaniu
usiad? ko?o cz?owieka, który powiedzia?, „Ja si? nie zgadzam z niczym, co g?osi?e?.” Kiedy Carter zapyta?
dlaczego, ten opowiedzia?, „Mój Bóg by nigdy nie podniós? Swojego g?osu na mnie. Zaskoczony Carter
wspomnia? biblijny fragment, gdzie Jezus wzi?? bicz do ?wi?tyni, ?eby przep?dzi? stamt?d handlarzy. Ten
cz?owiek odpowiedzia?, „Tak, On tak zrobi?, ale teraz On nie jest taki.”
Carter pomy?la? chwil? i zapyta? tego cz?owieka, „Powiedz mi przyjacielu – czy twój ojciec krzycza? na ciebie,
kiedy by?e? wychowywany w domu?” Wtedy ten cz?owiek spu?ci? z tonu. „Mój ojciec krzycza? na mnie ca?y
czas,” powiedzia? przez ?zy. Carter us?u?y? mu z mi?o?ci? i delikatno?ci? i zako?czy? mówi?c ?agodnie, „Nie ma
czego? takiego jak 'mój Bóg.' Jest tylko jeden Bóg i on nie mo?e by? twój czy mój. My jeste?my Jego.”
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