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Jim CymbalaJanuary 10, 2015
?eby zdoby? ?wiat dla Chrystusa potrzeba czego? wi?cej ni? akademickiego rygoru. Poprawna doktryna te? nie
wystarczy. Og?aszanie i nauczanie nie wystarcz?. Bóg musi by? zaproszony, aby „potwierdza? S?owo znakami
towarzysz?cymi” (zobacz Hebr. 2:4). Innymi s?owy, Ewangelia musi by? zwiastowana z w??czeniem Ducha
?wi?tego pos?anego z nieba.
Aposto?owie modlili si?, ?eby Bóg czyni? nadprzyrodzone rzeczy. Chcieli, ?eby ludzie wiedzieli, ?e ich wiara jest
wi?cej ni? pozycyjna czy teoretyczna. W tej wierze by?a moc. „Bo?e, wyci?gnij Swoj? r?k? – dzia?aj w tym z nami.”
Chcieli wiary, która by?a w oczywisty sposób ?ywa, wiary opartej nie tylko na krzy?u, ale równie? na pustym grobie.
Krzy?, który jest tak wa?ny, jest zrozumia?y z ludzkiej perspektywy: niewinny cz?owiek zosta? zamordowany przez
z?ych polityków i przywódców religijnych. Ale pusty grób – co mo?esz powiedzie?? Tylko nadprzyrodzony Bóg
móg? tego dokona?.
W zbyt wielu ko?cio?ach dzisiaj ludzie nie widz? manifestacji Bo?ej mocy w odpowiedzi na gorliw? modlitw?.
Zamiast tego s?ysz? argumenty na tematy teologiczne, które niewielu interesuj?. W chrze?cija?skim radio i telewizji
cz?sto po prostu rozmawiamy z sob?.
To z czym mamy dzisiaj do czynienia to Starotestamentowa „religia biada”, sk?adaj?ca si? z nieko?cz?cych si?
powtórek i przykaza?, ?eby robi? to co jest w?a?ciwe. Nowocze?ni kaznodzieje, tak jak Moj?esz, schodz? z góry i
nawo?uj? do oddania. Wszyscy mówi? tak, ale potem szybko ?ami? te przysi?gi w ci?gu dwóch dni. Jest niewiele
polegania na Bo?ej mocy, ?eby dokonywa?a trwa?ych zmian. Jest tak ma?o wo?ania do Boga, ?eby nas
zrewolucjonizowa? w nadprzyrodzony sposób.
Jezus mówi dzisiaj, tak jak powiedzia? do Zboru w Sardes: „Masz reputacj?, ?e ?yjesz, ale jeste? martwy. Obud?
si?! Wzmocnij to co jeszcze pozosta?o i jest bliskie ?mierci, gdy? nie znalaz?em twoich doskona?ych uczynków
przed moim Bogiem. ...Ale je?eli si? nie obudzisz, przyjd? jak z?odziej... Kto ma uszy ku s?uchaniu, niechaj s?ucha
co Duch mówi do zborów” (Obj. 3:1-3,6)
Ja nie popieram melodramatu ani gestów teatralnych, które pobudzaj? emocje. Ale jestem za tym, jak to czynili
aposto?owie, ?eby prosi? Boga, aby wyci?gn?? Swoj? r?k? i manifestowa? Si?.
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