
WYLEWAJ BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NA INNYCH

Z 2 Księgi Królewskiej 2:20 dowiadujemy się, że Bóg szuka nowych naczyń.

Bóg nie szuka na tym świecie nowych organizacji, ani nowych metod głoszenia Ewangelii. Pan szuka
nowych (pustych) naczyń, które będzie mógł napełnić solą i  przez które będzie mógł realizować
swoje cele. Bóg nie zamierza sam ewangelizować tego świata. Gdyby Bóg chciał sam ewangelizować
ten świat,  to mógłby głosić  ewangelię  światu poprzez gromy z  nieba,  ale  to nie jest  Jego droga.
Bóg chce napełniać solą puste naczynia, które będą nadawały smak tej ziemi.

Elizeusz mógł ręką wrzucić sól do wody, ale tak nie zrobił, tylko wziął nowe naczynie, napełnił je
solą i dopiero wtedy rozsypał sól na wodę. I wtedy ziemia oraz woda zostały oczyszczone. Dlatego
Bóg chce, abyś tak samo jak twój Mistrz stał się użytecznym naczyniem; opróżnionym ze wszystkich
rzeczy tego świata i wypełnionym Chrystusem.

Zauważ ważną rzecz. Gdy Elizeusz napełnił naczynie solą, to nie pozostawił jej w naczyniu, tylko ją
rozsypał, bo Bóg chce po to wypełnić twoje i moje życie, abyśmy służyli innym. Być może od dawna
prosisz Boga, aby napełnił cię Duchem Świętym i dał ci jakiś duchowy dar, ale być może prosisz o to
z egoistycznych pobudek. Wtedy Bóg nie napełni cię duchową solą, abyś nie mógł się popisywać
przed innymi, jaki to jesteś duchowy.

W Księdze Izajasza 53:12 napisano o Panu Jezusie, że ofiarował swoją duszę na śmierć. Dzięki temu
mogą być  dzisiaj  przebaczane twoje  i  moje  grzechy,  abyśmy byli  gotowi  do usługiwania  innym.
W przeciwnym razie ziemia nigdy nie byłaby uzdrowiona. Pan nie chce, żebyś był cysterną pełną
wody,  tylko kanałem, którym rzeki  żywej  wody będą mogły płynąć do innych ludzi.  Bóg szuka
takich naczyń, które chcą ją rozlewać.

Oczy  Pana  przepatrują  całą  ziemię  w  poszukiwaniu  takich  naczyń.  Wykształcenie  nie  ma  tutaj
żadnego znaczenia. W 2 Księdze Kronik 7:14 nie ma żadnej wzmianki o edukacji, bo ona nie ma
żadnego znaczenia nawet wtedy, jeśli ani raz w życiu nie byłeś w szkole. Dla Boga nie ma żadnego
znaczenia,  czy jesteś najbiedniejszy na świecie,  czy najgłupszy na świecie,  bo Bóg nie patrzy na
te rzeczy.  Bóg szuka zupełnie czegoś innego,  dlatego nie patrzy nawet  na naszą wiedzę biblijną,
ani na dyplomy szkół biblijnych. 

Bóg mówi: „Jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem odwróci się od swoich złych dróg i uniży
się przede mną, modląc się w poszukiwaniu mojego oblicza, wtedy go wysłucham z nieba, przebaczę
mu jego grzechy i użyję go do uzdrawiania ziemi (2Krn 7:14)”.

Dla Boga nie ma znaczenia, kim jesteś, bo Bóg nie ma względu na osobę. Jeśli chcesz spełnić te
warunki, aby poświęcić się dla innych, to Bóg cię użyje kimkolwiek jesteś. 
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