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„ Nie przestaj? dzi?kowa? za was i wspomina? was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Ojciec chwa?y, da? wam Ducha m?dro?ci i objawienia ku poznaniu jego, i o?wieci? oczy serca
waszego, aby?cie wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powo?a?, i jakie bogactwo chwa?y jest udzia?em
?wi?tych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest wielko?? mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzi?ki
dzia?aniu przemo?nej si?y jego, jak? okaza? w Chrystusie, gdy wzbudzi? go z martwych i posadzi? po prawicy
swojej w niebie” (Efezjan 1:16-20).
Modlitwa Paw?a o ko?ció? by?a taka: „Aby Bóg objawi? wam nie tylko poprzedni? wielko??, ale obecn? wielko??
Chrystusa.”
Ko?ció? ma wielki szacunek dla Chrystusa, który chodzi? po ziemi, Jezusa z Galilei, nauczyciela i cudotwórc?,
syna Marii, Nigdy nam si? nie nudzi s?uchanie i opowiadanie o wielko?ci Jezusa z Nazaretu – jak wygania?
demony; sta? mocno przeciwko wszystkim pokusom, otwiera? oczy ?lepych; otwiera? uszy g?uchych; sprawia?, ?e
paralitycy podskakiwali; uzdrawia? usch?e ramiona; uzdrawia? tr?d; przemieni? wod? w wino; karmi? t?umy ludzi
kilkoma bochenkami i rybkami; i wzbudza? z martwych!
Jednak w jakim? punkcie historii ograniczamy tego wielkiego, pot??nego, czyni?cego cuda Zbawiciela!
Opracowali?my teologi?, która czyni Go Panem nad sfer? duchow?, ale nie naturaln?. Na przyk?ad wierzymy, ?e
mo?e przebaczy? nasze grzechy; uspokoi? nasze nerwy, zdj?? poczucie winy; da? nam pokój i rado??; zaoferowa?
nam ?ycie wieczne – wszystko w sferze niewidzialnej. Ale niewielu z nas zna Go jako Boga sfery naturalnej, Boga
codziennych spraw; Boga naszych dzieci, naszych prac, naszych rachunków, naszych domów i naszych
ma??e?stw.
Pawe? powiada, ?e potrzebujemy objawienia mocy, jak? Chrystus mia?, kiedy zosta? wzbudzony z martwych.
Nawet teraz Jezus siedzi po prawicy Boga i ma wszelk? moc na niebie i na ziemi: „I ma wszystko pod swoimi
stopami” (Efezjan 1:22).
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