Dzień 4_ Środa, 10 stycznia 2018

MOJE SERCE I LUDZIE
WOKÓŁ

4.

Większość ludzi, chciałoby zostawić po sobie jakiś ślad, choć odrobinę
trwalszy niż ten wyciśnięty na piasku. Antonio Stradivari pozostawił
po sobie skrzypce o niesamowitym brzmieniu, Beethoven niezwykłą
muzykę, Dostojewski fascynujące powieści, a van Gogh obrazy. Są
jednak tacy, którzy pozostawiają po sobie innego rodzaju ślady, są to
ślady, które zostawiają w życiu innych.
Doktor John Geddzie spędził dwadzieścia cztery lata swojego życia
na misji na jednej z wysp Oceanii. Kiedy umarł na tablicy pamiątkowej
wyryto słowa: „Kiedy tu przyjechał w 1848 nie było tu chrześcijan,
kiedy odszedł w 1872 nie było tu pogan”. Niewątpliwie człowiek ten
pozostawił ślad w życiu ludzi, którzy go otaczali.
A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus
przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy
powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Ewangelia Mateusza 28:16-20
Jaki ślad jako naśladowcy Jezusa Chrystusa powinniśmy zostawiać
w życiu innych?
Pomyśl o trzech osobach, które znasz, które jeszcze nie są uczniami
Chrystusa. Zacznij modlić się o to, by Bóg dał ci okazję porozmawiać
z nimi o tej najważniejszej decyzji w życiu.
Zauważ, że Jezus nie polecił swoim uczniom tylko pomagać innym
w podjęciu decyzji nawrócenia, ale nakazał im czynić innych Jego
uczniami.
Co możesz zrobić, aby inni stawali się coraz bardziej podobnymi do
Jezusa?
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Kiedy patrzysz na swoje życie, to jakie ślady po sobie zostawiasz?
Modlitwa:
Oddaj chwałę Bogu za zbawienie jakie masz w Chrystusie.
Poproś Boga, aby każdego dnia, w praktyczny sposób pomagał Ci
przybliżać innych do Chrystusa, aby ślad, który zostawisz po sobie
w życiu innych był na wieczność.
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