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„Gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam ja będę z nimi”.
Ta Ewangelia ponownie mówi nam o tym, jak można wykorzystać autorytet. Wspomniałem kilka
tygodni temu, że jeśli masz władzę z autorytetu, oznacza to, że zostałeś upoważniony przez kogoś
innego, tj. otrzymałeś pewne uprawnienia od kogoś innego, aby używać ich dla dobra innych. Macie
używać tego daru władzy w imię Boga, czy Chrystusa, tak jak i każdy chrześcijanin powinien też robić.
Tak więc spotkanie w imię Chrystusa oznacza spotykanie się pod Jego zwierzchnictwem, co oznacza,
że kiedy spotykacie się na przykład jako rodzina, przyjaciele lub grupa modlitewna itp., musicie
używać mocy, którą On wam dał, dla duchowej korzyści uczestników tego spotkania. Na przykład
spotkanie Rady Parafialnej w celu doradzania proboszczowi w sprawach duszpasterskich dla
duchowej korzyści innych jest oczywiście spotkaniem w imię Jezusa.
Jezus jest obecny przez swoją moc, a mianowicie Ducha Świętego, i jeśli nawet specjalnie prosimy
Ducha Świętego, aby zstąpił na wszystkich, którzy się zgromadzili, to zwiększa to wpływ Ducha
Świętego na uczestników spotkania zorganizowanego w imię Chrystusa. Dlatego właśnie zawsze
takie spotkania zaczynam od wołania o mądrość i przewodnictwo Ducha Świętego.
Jeśli więc spotykacie się na modlitwie w rodzinie lub w celu podzielenia się swoimi duchowymi
doświadczeniami, zaproście do siebie Ducha Świętego, moc Chrystusa, pomiędzy siebie i proście o
Jego prowadzenie.
Odnosi się to również do spotkań z ludźmi, z którymi chcesz uporządkować pewne sprawy, które was
różnią, a w rzeczywistości przy takich spotkaniach jeszcze ważniejsze jest wzywanie Ducha Świętego,
ponieważ gdy masz do czynienia z potencjalnie „wybuchową” sytuacją, złe duchy będą dookoła i
wykorzystają każdą okazję, abyś ty i twój przeciwnik skoczyli sobie nawzajem do gardła. Z pewnością
Chrystus opuściłby takie spotkanie. Z drugiej strony, jeśli wezwiecie Ducha Świętego przed
spotkaniem, On poprowadzi was w tym co powiedzieć, i upewni się, że wyjdziecie z tego spotkania z
pokojem w waszych sercach lub z pewnym poczuciem postępu w relacji z tą osobą.
W ten sposób ostatecznie Boża miłość, miłosierdzie i przebaczenie będą uwielbione, a nie nasze
godne litości ludzkie pragnienie zemsty, usprawiedliwiania się lub manipulacji.
A więc rozwińcie nawyk wzywania Ducha Świętego przed spotkaniami i pozwólcie Mu przejąć
kontrolę nad przebiegiem waszych rozmów!

