
BOŻE SERCE SPRZECIWIA SIĘ GRZECHOWI

Przesłanie z Księgi Nahuma mówi o Bożym gniewie. W Nahuma 1:2-6, jest siedem określeń Boga:
zazdrosny,  wybuchowy,  gniewny,  mszczący  się,  wylewający  ogień,  zapalczywy  i  niosący  zagładę.
Te słowa wyrażają zapalczywy i nieustający gniew Boga, nie tylko przeciwko grzechowi, ale również
w stosunku do ludzi, którzy trwają w grzechu - bo "Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz sprawia, że
winny nie ujdzie bez kary" (Nah 1:3). Bóg jest bardzo cierpliwy, lecz w końcu zaczyna nas sądzić. Jego
gniew i sąd, jest skierowany głównie przeciwko tym, którzy działają na szkodę innych. On przyniesie
sprawiedliwość wszystkim, którzy byli na ziemi oszukiwani. 

Pomiędzy grzechem Adama i grzechem Kaina nie było różnicy. Adam skrzywdził samego siebie,
ale nikogo innego nie zranił, więc nie został przeklęty. Wtedy tylko ziemia została przeklęta przez
Boga (Rdz 3:17). Lecz grzech Kaina polegał na skrzywdzeniu innej osoby, czyli Abla. Dlatego w tym
przypadku, również Kain został przeklęty (Rdz 4:11). Kiedy robisz coś, co krzywdzi inne osoby, to w
pewnym sensie jest to bardziej poważny grzech. Jeśli się nie nawrócisz i nie wyznasz takiego grzechu,
to może on sprowadzić przekleństwo na ciebie, tak samo jak na Kaina. Na przykład, może to być
obmawianie kogoś, aby zepsuć mu reputację. Może to też być, zalotne spoglądanie na dziewczyny i
granie im na emocjach, a następnie ''dawanie im kosza''. To jest dla nich bardzo bolesne nawet wtedy,
gdy nie były dotykane fizycznie. 

Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym, pełnym gniewu i oburzenia. Jego zapalczywość i gniew, spada na
każdego, kto robi takie rzeczy. Taki wyrok nie przychodzi natychmiast, bo Bóg daje dużo czasu na
skruchę. Jednak Bóg zwraca uwagę nawet na najmniejsze zło, wyrządzone innym, i pewnego dnia
zsyła za to karę. Wielu kaznodziejów traci namaszczenie na całe życie, bo pochopnie wypowiada
słowa i rozprzestrzenia niepotwierdzone informacje na temat innych, nie znając całej prawdy. Bóg
pozbawia namaszczenia takich nauczycieli. A jeśli nadal są nieostrożni w swoich słowach, to pewnego
dnia mogą nawet utracić zbawienie. 

Dlaczego Bóg był,  aż tak zły  na Asyryjczyków? Nie z powodu palenia,  pijaństwa lub zażywania
narkotyków. Zażywanie narkotyków jest straszne, ale w oczach Boga nie jest  aż tak straszne, jak
obmawianie. Bo jeśli zażywasz narkotyki, to szkodzisz wyłącznie sobie, a gdy obmawiasz to ranisz
także innych. Dlatego ja chcę zrobić to, co robili prorocy Starego Testamentu, czyli dać ci właściwe
zrozumienie tego, co Bóg uważa za poważny grzech. Zapalczywy gniew Boga przeciwko Asyrii był
spowodowany tym, że oni ranili innych ludzi. 

W taki sam sposób, pewnego dnia, Bóg osądzi każdego człowieka, za wszelkie krzywdy wyrządzone
innym, słowami lub uczynkami. Ludziom jest trudno w to uwierzyć, tak samo, jak trudno jest im
uwierzyć  w Piekło.  Większość  ludzi  wyobraża  sobie,  że Bóg ostatecznie  uratuje  wszystkich,  i  że
nawet ci, którzy idą do piekła, w końcu trafią do nieba !!! Niektórzy wierzą nawet w to, że pewnego
dnia,  nawet szatan się nawróci !!!  Ja jednak wierzę w to, co mówi Słowo Boże. Jeśli  nie możesz
uwierzyć w Boga pełnego gniewu, to nie wierzysz w Boga pełnego miłości, bo każda miłość wyzwala
również gniew i domaga się sprawiedliwości. 

Wytłumaczę dlaczego. Załóżmy, że masz dwoje dzieci, których jednakowo kochasz. Pewnego dnia
widzisz, że starszy chłopiec bije młodszego kamieniem i chce go okaleczyć. Ten biedny malec, nie
jest w stanie bronić się przed kimś silniejszym od siebie. Co wtedy zrobisz, jako ojciec? Czy będziesz
wtedy stał i przyglądał się temu zdarzeniu. Jeżeli ich nie kochasz, to zignorujesz to zdarzenie, lecz
jeśli  ich kochasz to będziesz bardzo zły.  Miłość zawsze sprzeciwia się  złu.  Wychowanie wymaga
okazywania miłości oraz egzekwowania sprawiedliwości, dlatego zawsze należy karcić silniejszych za
ranienie  słabszych.  Dokładnie  to,  zrobił  Bóg  z  Asyrią.  I  właśnie  to,  pewnego  dnia  zrobi  Bóg,
wszystkim ludziom którzy w jakikolwiek sposób krzywdzą innych.  Zobaczymy to jasno w Dniu
Zmartwychwstania. 



Mam nadzieję, że badanie Księgi Nahuma uczyni cie bardziej ostrożnym, aby w przyszłości uniknąć
słów i działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób szkodzić innym. Chcąc być sługą Boga, należy
być ostrożnym w słowach, szczególnie gdy mówimy o tych, których nie lubimy lub z którymi się nie
zgadzamy. 

W Księdze Nahuma 1:7-10, widzimy postawy Boga wobec wszystkich swoich przyjaciół i wrogów.
Najpierw widzimy Jego stosunek do tych, którzy odpowiedzieli słowami skruchy. Jest dla nich dobry,
a  gdy pojawiają  się  kłopoty,  to  jest  dla  nich pewnym schronieniem. Jeśli  pokornie reagujesz  na
ostrzeżenia proroków, to Bóg będzie dla ciebie dobry i gdy pojawią się kłopoty, to będzie cię chronił,
jak ojciec chroni swojego syna. Pan wie, kto Mu ufa. Jeśli jesteś jednym z tych którzy Mu ufają, to On
nie zapomni o tobie nawet wtedy, gdy jesteś słaby i bez nadziei, bo On cię zna osobiście. 

W kilku następnych wersetach widzimy postawę Boga w stosunku do swoich wrogów. "Tych, którzy
mu ufają, przeprowadza przez wezbrane fale,  lecz niszczy (w nich) swoich przeciwników. A swoich
wrogów wpędza w mrok" (Nah 1:8). Gdy przychodzi powódź, to zmiata wszystko w jednej chwili.
Tak samo przyjdzie wyrok na wrogów Boga. Prorok używa tutaj przenośni, aby nam pokazać jak Bóg
prowadzi tych, którzy nie biorą Jego Słowa na poważnie i tych, którzy je wypaczają. "Co zamyślacie
przeciw  Panu?  On  dokona  zniszczenia  i  nie  nastanie  po  raz  drugi  ucisk.  Biada  miastu  cierniem
porośniętemu, które jest pełne lwów; bo zostanie spalone jak suche ściernisko'' (Nah 1:9-10) . Kiedy Bóg
uderzy w swoich wrogów, to będą się zataczać jak pijacy i spłoną niczym sucha słoma na polu.

Jakie były grzechy Asyrii, że Bóg był na nich aż tak zły? Po pierwsze, cechowała ich pycha wobec
Boga, a po drugie, okrutnie traktowali innych. Żyli z innymi, lecz ich wykorzystywali. 

Prorocy zawsze akcentowali dwie rzeczy - postawę ludzi wobec Boga i postawę ludzi wobec innych.
Jednak większość wierzących nie czyta ksiąg proroków, dlatego są dumni i bezwzględnie traktują
innych. Wielu wierzących twierdzi, że prorocze księgi Starego Testamentu są nudne. Właśnie to chce
im powiedzieć diabeł, bo one mówią o Bożym gniewie, przeciwnym ich pysze i ich zatwardziałym
sercom.

Chcę cię zachęcić do zapoznania się z tymi księgami, nawet jeśli niektóre z nich mogą ci się wydać
nudne. Czytając te słowa można zajrzeć do Bożego serca i zrozumieć, jaki Bóg ma stosunek do wielu
spraw. Poprzez częste czytanie tych ksiąg, trafi to w końcu do Twojego umysłu, a w Twoim sercu
zostanie zapisana wiadomość, że Bóg nienawidzi grzechu. Wtedy pojawi się u ciebie bojaźń i drżenie
przed popełnieniem jakiegokolwiek grzechu. 
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