
TO MOŻNA ZROBIĆ TYLKO Z BOGIEM

W Liście do Hebrajczyków 4:13 napisano: „Nie ma stworzenia, które mogło by się przed nim ukryć,
przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę”.

Zwrot „któremu musimy zdać sprawę” oznacza, że dla nas, jako istot ludzkich, Bóg jest jedyną osobą
we wszechświecie, przed którą odpowiemy i której będziemy musieli zdać relację z naszego życia.
Jeśli  będziesz żyć z tą świadomością,  to będziesz coraz bardziej  pobożnym człowiekiem, ale jeśli
będziesz się kierować tym, co myślą o tobie inni, to zostaniesz niewolnikiem ludzkich opinii.

Jeśli  chcesz być sługą Boga, to wiedz, że tylko Bóg może cię nim uczynić. Dziesięć tysięcy ludzi
uważających cię  za pobożną osobą,  nie zrobi z ciebie pobożnego człowieka.  Tak samo nie zrobi
z ciebie bezbożnika dziesięć tysięcy ludzi, którzy będą cię nazywać bezbożnikiem.

W tym przypadku wszystkie ludzkie certyfikaty są bezwartościowe, dlatego wrzuć je do śmietnika.
Ludzie ludzie niewiele wiedzą o Twoim prywatnym życiu. Niewiele wiedzą o Twoich myślach i o
tym, jaki masz stosunek do mamony, itp. Oni znają jedynie 1% Twojego życia, a ich opinia opiera się
na jednym procencie wiedzy. Dlatego ich opinie są bezwartościowe - zarówno te dobre, jak i te złe.
Zarówno ich dobre opinie, jak i te złe, w takim samym stopniu nadają się do kosza na śmieci. Więc
wrzuć je tam. Ja to robię od wielu lat, dzięki temu zostałem od nich uwolniony i mogę służyć Bogu.

Jeśli  chcesz być wolnym człowiekiem, który służy wyłącznie Bogu, to módl się tak:  „Panie,  chcę
służyć tylko Tobie. Każdego dnia chcę stać tylko przed Tobą, bo przed Twoimi oczami nic się nie
ukryje. W moim życiu wszystko jest przed Tobą jawne i odsłonięte. Przed ludźmi mogę udawać
duchowego człowieka, ale wiem, że Ciebie nie oszukam”. 

Jeśli zaczniesz tak postępować, to zobaczysz w swoim życiu nadchodzące zmiany na lepsze. Dzięki
temu zaczniesz wkraczać w nowotestamentowe życie. 
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