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Czy odczuwasz, ?e Bóg chce uwolni? co? niesamowitego w twoim ?yciu? Mo?e przemawia? do twojego serca:
„Przygotowa?em co? szczególnego dla ciebie. Wejdziesz na tak? drog? ze Mn?, jakiej dot?d nie zna?e?.” Mo?e
twoje ?ycie ju? zosta?o bardzo ub?ogos?awione przez Boga. Teraz Duch ?wi?ty mówi ci, ?e Jego dawno dana
obietnica ma si? wype?ni? – i ?e to ciebie zadziwi.
Je?eli to opisuje twoje ?ycie obecne, to mog? ci powiedzie? w autorytecie Pisma ?wi?tego: przygotuj si? na
sprawdzenie twojego serca.
Porozmawiajmy o tym, co ja nazywam do?wiadczaniem „niezwyk?ej wiary.” Niezwyk?a wiara jest to wierzenie, ?e
bez wzgl?du na to jak dobre jest wszystko, to to co najlepsze jeszcze jest przed tob?. Jest to wiara, która mówi:
„chocia? marzymy i robimy wielkie rzeczy dla Królestwa Bo?ego, to Jego wizja jest zawsze wi?ksza.” To, co Pan
uczyni? w krótkim istnieniu ko?cio?a, którego jestem pastorem, to przekroczy?o moje naj?mielsze oczekiwania. Nie
by?o ani jednego tygodnia, ?eby kto? nie odda? swojego ?ycia Jezusowi – a przez wi?kszo?? tygodni by?o to
wi?cej ludzi. Kiedy rozdajemy ?ywno?? dla biednych, wielu z nich zadaje pytanie, „Dlaczego to robicie?”
Odpowiadamy: „To Jezus” i oni oddaj? Mu swoje ?ycie.
To wszystko dzieje si? cudownie. W ci?gu krótkich kilku lat uczestnictwo w naszych nabo?e?stwach zwi?kszy?o si?
fenomenalnie. Nowi wierz?cy szybko dojrzewaj? i staj? si? wiernymi uczniami, wzrastaj?c w swoim poznaniu Boga.
S? ju? daleko na drodze do ich ostatecznego celu: ?eby si? sta? oddanymi misjonarzami dla Jezusa tam, gdzie On
ich po?le.
Bóg nie tylko przewy?sza nasze oczekiwania, On nam pokazuje, jakie s? Jego oczekiwania i jest to dla nas
zdumiewaj?ce. Na naszym terenie jest nadal ?wier? miliona ludzi, którzy nie znaj? Chrystusa i Pan nas pobudza,
?eby?my za?o?yli dwa nowe zbory tutaj, w najbardziej niespokojnej cz??ci miasta. Jestem po prostu zadziwiony
wielkimi Bo?ymi dzie?ami.
Oto jest najbardziej zwariowana cz??? tego wszystkiego: Ja wierze, ?e najwi?ksze jest jeszcze przed nami.
„A wiara jest pewno?ci? tego, czego si? spodziewamy, prze?wiadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hebr. 11:1)
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