
TRZY ZACHĘCAJĄCE PRAWDY

1. Bóg miłuje nas tak, jak miłował Jezusa.

„Umiłowałeś ich tak, jak umiłowałeś mnie” (Jn 17:23).  To najważniejsza prawda, jaką odkryłem w
Biblii. To mnie zmieniło z niepewnego i przygnębionego wierzącego w takiego, który ma całkowitą
pewność w Bogu i zawsze jest  pełen radości.  W Biblii  jest  wiele wersetów, które mówią,  że Bóg
nas kocha, ale tylko ten mówi nam o stopniu tej miłości – że Bóg kocha nas tak samo, jak Jezusa.
A ponieważ nasz niebiański Ojciec nie jest stronniczy w stosunku do swoich dzieci, to z pewnością
zechce uczynić dla nas wszystko, co uczynił  dla swojego Pierworodnego Syna, którym jest  Jezus
i będzie nam pomagał tak, jak pomagał Jezusowi. Będzie się o nas troszczył tak samo, jak o Jezusa
i będzie zainteresowany planowaniem szczegółów naszego codziennego życia tak, jak planował życie
Jezusa,  i  nigdy nie przydarzy nam się  nic,  co zaskoczyłoby Boga,  bo Bóg już przewidział  każdą
ewentualność. Więc nie musisz już żyć w niepewności, bo zostałeś powołany do równie konkretnej
misji, co Jezus. Ale to wszystko zacznie dotyczyć ciebie dopiero wtedy, gdy w to uwierzysz. Jeśli nie
wierzysz Słowom Boga, to nic się w twoim życiu nie wydarzy.

2. Bóg miłuje uczciwych ludzi.

„Jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, wtedy mamy ze sobą społeczność” (1J 1:7).
Chodzenie w światłości polega przede wszystkim na tym, że niczego się nie ukrywa przed Bogiem
i mówi Mu wszystko dokładnie tak,  jak jest.  Uczciwość jest  pierwszym krokiem w stronę Boga.
Bóg nienawidzi ludzi nieszczerych, dlatego obłudni faryzeusze byli częściej piętnowani przez Jezusa,
niż ktokolwiek inny. Na początku Bóg nie wymaga od nas świętości i doskonałości, tylko uczciwości,
bo uczciwość jest początkiem prawdziwej świętości. Dopiero z tego wynika cała reszta. A to jest
bardzo łatwe dla każdego człowieka, dlatego jak najszybciej wyznaj Bogu soje grzechy i nie nadawaj
im "przyzwoitych" nazw. Jeśli  pożądliwie patrzysz na kobiety,  to nie mów, że podziwiasz piękno
Bożego stworzenia, a gniewu nie nazywaj „świętym oburzeniem”, bo jeśli nie będziesz uczciwy przed
Bogiem, to nigdy nie odniesiesz zwycięstwa nad grzechem. I nigdy nie nazywaj grzechu "błędem", bo
krew Jezusa może cię oczyścić wyłącznie z twoich grzechów i nigdy cię nie oczyści z twoich błędów!!
Krew Chrystusa nie oczyszcza krętaczy,  bo nadzieja jest  tylko dla uczciwych ludzi.  „Kto ukrywa
swoje przewinienia, ten nie będzie miał powodzenia” (Prz 28:13). Czy wiesz dlaczego Jezus powie-
dział, że prostytutki i złodzieje mają większe szanse na wejście do królestwa Bożego niż przywódcy
religijni (Mt 21:31)? Bo prostytutki i złodzieje nie udają świętych. Wielu młodych ludzi odchodzi ze
zborów, których członkowie sprawiają wrażenie ludzi nie mających żadnych problemów. Taki młody
człowiek dorasta w przekonaniu, że ci ludzie nigdy nie zrozumieją jego problemów! Jeśli to dotyczy
ciebie, to zacznij się upodabniać do Chrystusa, który przyciągał do siebie grzeszników.



3. Bóg miłuje radosnych dawców.

„Radosnego dawcę Bóg miłuje” (2Kor 9:7). Bóg daje człowiekowi całkowitą wolność – zarówno przed
nawróceniem, po nawróceniu, jak i po napełnieniu Duchem Świętym. Jeżeli człowiek myśli jak Bóg,
to nie będzie kontrolować innych,  ani wywierać presji.  Da im wolność,  aby mogli  różnić się  od
innych i mieli własne przekonania, odmienne od jego przekonań, i wzrastali duchowo we własnym
tempie. Wszelkiego rodzaju przymus pochodzi od diabła. Duch Święty napełnia ludzi, podczas gdy
demony  chcą  panować  nad  ludźmi.  Różnica  polega  na  tym,  że  kiedy  Duch  Święty  wypełnia
człowieka, to nadal honoruje jego wolną wolę i pozwala mu robić, co chce. A gdy demony zniewalają
ludzi, to okradają ich z wolności i zaczynają ich kontrolować. Jednym z owoców Ducha Świętego jest
panowanie nad sobą (opanowanie - Gal 5:22-23), natomiast zniewolenie przez demony powoduje
utratę  kontroli  nad  sobą.  Dlatego  musimy  pamiętać,  że  każda  praca  dla  Boga,  która  NIE  jest
wykonywana  dobrowolnie, bez presji  z zewnątrz,  chętnie i  z radością,  jest  martwym uczynkiem.
Każda  praca  wykonana  dla  Boga  dla  nagrody  lub  za  pieniądze,  też  jest  martwym  uczynkiem.
Tak samo bezwartościowe w oczach Boga są pieniądze, dawane pod presją!! Bóg ceni wyłącznie to,
co robisz dla Niego radośnie, znacznie bardziej niż wszystko to, co robisz pod przymusem lub dla
spokoju własnego sumienia. 
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