
RÓŻNICA POMIĘDZY CZYNIENIEM SPRAWIEDLIWOŚCI
A UMIŁOWANIEM SPRAWIEDLIWOŚCI. 

Oto  wiersz,  który  pokazuje  nam,  jak  Jezus  żył  na  ziemi  jako  człowiek:  "Umiłowałeś  sprawiedliwość,
a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela (radości) jak żadnego
z towarzyszy twoich." (Hebr 1:9).  Gdy Jezus żył  na ziemi, to podlegał takim samym ograniczeniom jak
wszyscy inni ludzie, dlatego musiał zostać namaszczony przez Boga. Bóg Ojciec nie musi być namaszczony.
Jezus też nie musiał być namaszczony gdy był w niebie, ale kiedy żył na ziemi, to musiał być namaszczony
aby mógł  być  dla  nas  przykładem.  W tym  wersecie  dowiadujemy się,  dlaczego  Bóg  namaścił  Jezusa
olejkiem radości  bardziej  niż  innych.  Przede wszystkim stało się  tak z  jednego powodu -  bo umiłował
sprawiedliwość a znienawidził nieprawość - czyli umiłował świętość i znienawidził grzech.

Cokolwiek Bóg zrobił dla Jezusa, zrobi to także dla mnie, jeśli spełnię te same warunki, które spełnił Jezus.

Istnieje  zasadnicza  różnica  pomiędzy  czynieniem  sprawiedliwość  a  umiłowaniem  sprawiedliwość.
Dziecko może być posłuszne ojcu, ale może nie lubić posłuszeństwa. Jezus nie tylko czynił sprawiedliwość,
ale też kochał sprawiedliwość. W ten sposób, Jezus nie tylko uniknął grzechu, ale i znienawidził grzech.
AIDS jest w dzisiejszych czasach plagą, która dotyka ludzi dopuszczających się nierządu. W wyniku tego,
wielu ludzi  nie dopuszcza się nierządu z obawy przed AIDS. Oni nie znienawidzili  nierządu,  a jedynie
obawiają się AIDS. W ten sam sposób powstrzymuje się wielu ludzi, którzy kradną. Oni nie powstrzymują
się ponieważ  tego nienawidzą, lecz w obawie, że mogą zostać złapani. W ten sposób można unikać każdego
jednego grzechu,  bez  nienawidzenia  go.  Ale  jeśli  chcesz być  namaszczony olejkiem radości,  to  musisz
pokochać sprawiedliwość i znienawidzić nieprawość. Czytamy, że z tej przyczyny Jezus został namaszczony
olejkiem radości, bardziej niż inni.

Bóg nie jest stronniczy. Dobry ojciec też nie jest stronniczy i nigdy nie traktuje najstarszego syna lepiej,
niż reszty swoich dzieci. To, co robi dla najstarszego syna, robi też dla reszty dzieci. Bóg Ojciec też jest taki.
Jezus nazywany jest pierworodnym ze swoich braci (Rz 8:29), dlatego my, którzy narodziliśmy się na nowo,
jesteśmy Jego młodszymi braćmi, a Jezus jest najstarszym synem. Ponieważ Bóg nie jest stronniczy, dlatego
zrobi dla nas wszystko to, co zrobił dla swojego najstarszego syna, Jezusa. Jeśli spełnię te same warunki,
które spełnił Jezus, to cokolwiek Bóg uczynił dla Jezusa, uczyni też dla mnie. Jest to jedna z wielkich prawd,
które odkrywamy dzięki wiedzy na temat człowieczeństwa Chrystusa.

Jeśliby napisano, że Jezus został namaszczony olejkiem radości ponieważ był Bożym Synem, to Pismo nie
nakłaniałoby ani nie wzywało nas, do robienia tego samego. Ale gdy czytamy, że On został namaszczony
ponieważ  pokochał  sprawiedliwość  a  znienawidził  nieprawość  -  to  daje  nam nadzieję,  że  my  również
możemy  być  w  taki  sposób  namaszczeni,  jeśli  pokochamy  sprawiedliwość  i  znienawidzimy  grzech.
Musimy się więc modlić:  "Panie, pracuj nad moim sercem przez Ducha Świętego, abym nie tylko czynił
sprawiedliwość, ale i pokochał ją; i żebym nie tylko unikał grzechu, ale również go znienawidził."

Im bardziej pokochamy sprawiedliwość i znienawidzimy grzech, tym bardziej będziemy napełnieni radością
Ducha Świętego. Królestwo Boże, które jest sprawiedliwością i radość w Duchu Świętym, przyjdzie wtedy
i  napełni  nią  nasze serca (Rz 14:17).  Wtedy będziemy mogli  wypełnić  Boże  przykazanie,  które  mówi:
"Zawsze radujcie się w Panu" (Flp 4:4). 
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