
DWIE WIELKIE PRAWDY 

1. Bóg nienawidzi wszystkiego, co świat uznaje za wielkie.

"To, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem." (Łk 16:15).

Rzeczy,  które świat  uważa za wielkie, są nie tylko bezwartościowe w oczach Boga,  ale też obrzydliwe.
Ponieważ wszystkie świeckie wartości są obrzydliwością dla Boga, dlatego powinny być obrzydliwością
również dla nas.

Pieniądze to coś, co każdy na ziemi uważa cenne. Ale Bóg mówi, że osoby które kochają pieniądze i dążą do
bogactwa, prędzej czy później ucierpią na tym, w wyniku ośmiu następujących konsekwencji (1Tm 6:9:10).
(A)  wpadają  w  pokuszenia,  (B)  które  stają  się  dla  niech  sidłami,  (C)  mają  bezsensowne  pragnienia,
(D)  opanowują  ich  szkodliwe  pożądliwości,  (E)  rujnują  samych  siebie,  (F)  pogrążają  się  w zatraceniu,
(G) zbaczają z drogi wiary (H) wikłają się w przeróżne cierpienia.

Zauważyłem, że powtarza się to u większości wierzących.

Jednym z głównych powodów, z powodu których prorocze słowo od Pana, prawie nigdy nie jest słyszalne w
dzisiejszych czasach jest  to,  że  większość kaznodziejów jest  chciwych.  Jezus powiedział,  że prawdziwe
bogactwo (tj. słowo prorocze) nie będzie dane tym, którzy są niewierni w niegodziwej mamonie (Łuk 16:11).
Dlatego na zgromadzeniach kościoła i konferencjach, jest dzisiaj tak wiele nudnych kazań i anty-świadectw.

2. Nikt nie może nam zaszkodzić, za wyjątkiem nas samych.

"Któż wam wyrządzi coś złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra?" (1Piotra 3:13)

Bóg jest  potężny i  sprawia,  że  współdziała  ku dobremu ze wszystkimi,  którzy Go kochają,  i  którzy są
powołani  według  Jego  postanowienia  -  czyli  z  tymi,  którzy  na  ziemi  nie  mają  innych  ambicji,  poza
pełnieniem  Jego  woli  (Rz  8:28).  Każdy,  kto  ma  egoistyczne  ambicje,  nie  może  być  uczestnikiem  tej
obietnicy. Ale jeśli poddamy się całkowicie Bożej woli, to możemy być pewni, że dotyczy ona każdej minuty
naszego życia na ziemi, i wtedy nic nie może nam zaszkodzić.

Wszystko, co robią dla nas inni - dobro czy zło, przypadkowo lub umyślne - przejdzie wtedy przez filtr
Rzymian 8:28 i będzie pracować na naszą korzyść - aby za każdym razem upodabniać nas do Chrystusa
(Rz 08:29) - bo wszystko co zaplanował dla nas Bóg, jest dobre. Ten filtr działa idealnie i za każdym razem,
ale tylko w życiu tych, którzy spełniają warunki wymienione w tym wersecie.

Ponadto, Pierwszy List Piotra 3:13 mówi nam, że nikt nie może nam zaszkodzić, jeśli jesteśmy gorliwi w
tym, co jest dobre. Nie jest to tak znany werset jak Rzymian 8:28, ale postaram się go teraz spopularyzować.
Jednak, ta obietnica dotyczy tylko tych, którzy są gorliwi i których serca są dobre wobec wszystkich ludzi.
Żaden demon ani człowiek, nie będzie w stanie zaszkodzić takiemu wierzącemu.

Więc, gdy jakiś chrześcijanin twierdzi, że ktoś mu zaszkodził, to pośrednio przyznaje, że nie kocha Boga,
że  nie  jest  on  powołany według Bożego postanowienia  i  że  nie  jest  on  gorliwy w tym,  co jest  dobre.
W przeciwnym razie, cokolwiek zrobili by mu inni, działało by na jego korzyść i wtedy, nie miałby żadnych
pretensji. Jedyną osobą, która może ci zaszkodzić to wyłącznie ty sam poprzez niewierność i niewłaściwe
postawy względem innych.

Mam 76 lat i mogę szczerze powiedzieć, że nikomu nie udało się wyrządzić mi szkody, w całym moim
życiu. Wielu próbowało to zrobić, ale wszystko co zrobili działało na moją korzyść i dla dobra mojej służby.
Więc dzisiaj mogę dziękować Bogu również za nich. Moi przeciwnicy, którzy w większości należeli do tak
zwanych ''wierzących'', po prostu nie rozumieli Bożych dróg. Zaświadczam wam o tym, aby was przekonać,
że takie może być również wasze świadectwo - i to zawsze.

                                                                                                             Zac Poonen

www.chlebznieba.pl


