
ŚWIATŁO BOŻEGO SŁOWA OŚWIETLA CIEMNE ZAUŁKI

Jeśli będziesz chciał budować kościół, który zadowoli serce Boga, to musisz Go szukać w każdym obszarze.
Bóg chce cie tryumfalnie prowadzić w twoim życiu osobistym, nie tylko raz na jakiś czas, ale codziennie.
To nie będzie twoja siła. Bóg będzie cię wtedy cały czas, tryumfalnie prowadził w Chrystusie. Prawdziwy
sługa Boży może wtedy powiedzieć: "Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i
sprawia, że przez nas rozchodzi się woń poznania Boga po całej ziemi" (2Kor 2:14).  To nie był zapach
Pawła, lecz Chrystusa, który rozchodził się przez Pawła gdziekolwiek się udał. I tak Bóg dostał całą chwałę.

Prawdziwy Boży sługa, oświetla lampą Bożego Słowa ciemne zakamarki ludzkich serc.

Jednak  niektórym  osobom,  Paweł  przynosił  woń  śmierci  (2Kor  2:16).  Nie  każdy  docenia  wszystkie
wiadomości Ewangelii. Można by pomyśleć, że wszyscy powinni być zadowoleni, że usłyszeli wiadomość o
zwycięstwie. Ale wielu ludziom nie podobała się ta wiadomość, ponieważ ujawniała ich grzech.

Gdy Jezus przyszedł objawić ludziom Boga, to też wielu go znienawidziło i postanowiło zabić. Dzisiaj wielu
chrześcijańskich przywódców jest  takich samych.  Oni nie lubią,  kiedy ich skryta  miłość do pieniędzy i
ludzkiej chwały jest zagrożona, naukami mówiącymi o możliwości zwycięskiego życiu. Jeśli niesiesz taki
komunikat, to tacy ludzie będą cię nienawidzić, ponieważ oświetlasz ich grzechy. Jeśli ktoś w ciemności
dokonuje kradzieży, a ty zaczynasz świecić na niego latarką, to on też cię znienawidzi.

Prawdziwy sługa Boży, będzie świecił latarką Bożego Słowa we wszystkie ciemne zakamarki ludzkich serc.
Ci którzy kochają grzech, będą go nienawidzić i nazywać fałszywym prorokiem lub heretykiem, ponieważ
on ujawnia ich grzech.  Ale będą mu wdzięczni ci, którzy po omacku w ciemnościach, szukają bezpiecznej
drogi, ponieważ teraz widzą drogę. Tak więc są dwie reakcje na światłość. Jeżeli Jezus napełnia nas Duchem
Świętym i objawia przez nas swoją moc i Jego woń rozchodzi się przez nas, to jedni będą za nas wdzięczni,
a inni będą nas nienawidzić. W ten sposób zostaje ujawniony rzeczywisty stan każdej osoby.

W 2 Liście do Koryntian 2:17 jest słowo, na które powinni zważać i brać na poważnie wszyscy usługujący:
"Bo my nie jesteśmy jak wielu innych, którzy handlują Bożym Słowem." Czy wiesz co Paweł tutaj mówi?
On mówi, że nie jest jak inni kaznodzieje, którzy ciągną zyski z głoszenia Bożego Słowa. Wszyscy ludzie,
którzy służą Panu, powinni pod koniec swoich dni umieć powiedzieć: "ani jednego dnia nie głosiłem dla
pieniędzy."  Niech sprzedawcy warzyw i ziemskich dóbr handlują za pieniądze, ale my Bożym Słowem nie
handlujemy. My mamy służyć innym dobrowolnie, nie oczekując żadnych darów ani zapłaty za naszą służbę.
Ponieważ Pan również dał nam wszystko bezinteresownie, dlatego my również dawajmy innym wszystko
bezinteresownie, bo tylko tacy mają godność wiernych sług Bożych.
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