
JEZUS NAS KOCHA POMIMO NASZYCH OGRANICZEŃ

W Pieśniach nad pieśniami 1:4 widzimy, że panna młoda określa tam swojego ukochanego słowami: "Mój
król". Zanim będziemy mogli poznać Jezusa jako naszego Oblubieńca, to najpierw musimy Go poznać jako
naszego Króla. Wielu chrześcijan nigdy nie wchodzi w intymną relację z Jezusem, bo nigdy nie uczyniło Go
Panem i Królem całego swojego życia, ponieważ w wielu sferach życia nadal pozostają nieugięci.

W Pieśni  nad pieśniami  1:5 czytamy o  "córkach Jerozolimy" lub  "kobietach Jerozolimy".  To określenie
dotyczy połowicznych chrześcijan, którzy nie kochają Pana z całego serca. To ludzie, którzy usługują innym
głoszeniem, nauczaniem, wykładami biblijnymi itp, lecz nie robią tego z oddaniem. Oni nie żyją w grzechu,
ale też nie kochają Pana z całego serca. Jednak Pan szuka tylko takich, którzy mają serce Oblubienicy i
którzy się poświęcają, a ich służba wynika z miłości do Pana.

Oblubienica mówi: „Jestem śniada, ale piękna” (PnP 1:5). Ona chce tutaj powiedzieć to, że Pan ją wybrał
chociaż jest mało atrakcyjna. Biblia mówi, że Bóg wybrał przede wszystkim tych, którzy są biedni i głupi w
oczach  tego  świata,  a  nie  tych,  którzy  uchodzą  za  wielkich,  mądrych  i  szlachetnych  (1Kor  1:26-29).
Niektórzy z nas mogą myśleć o sobie, że są mniej inteligentni od innych, że nie potrafią przemawiać jak inni,
lub są mniej zdolni. Jednak Pan wybrał właśnie takie osoby!

W Jerozolimie były znacznie ładniejsze kobiety, ale jej Oblubieniec wybrał ją pomimo, że była śniada. Jezus
postępuje w taki sposób, ponieważ On nie patrzy na wygląd, prezencję i zdolności, lecz na cechy ludzkich
serc. To nas uczy, że wszystkie nasze wrodzone talenty, pochodzenie społeczne lub życiowe osiągnięcia, nie
mają  przed  Bogiem żadnej  wartości.  On  szuka  tylko  takich,  którzy mają  oddane  serce.  To  jest  jedyny
czynnik na który patrzy nasz Pan, kiedy powołuje swoje sługi.

Narzeczona wiedziała, że chociaż nie była piękna, to była atrakcyjna w oczach Pana Młodego. Bardzo wiele
zamężnych kobiet cierpi z powodu tego, że ich mężowie nie okazują im miłości ani akceptacji. Ja kocham
moją żonę i  mam nadzieję, że wy również kochacie swoje żony.  Jednak bardzo ważnym jest,  aby żona
widziała, że mąż ją kocha, gdyż wielu wierzących w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że Pan ich kocha. 

Księga Sofoniasza 3:17 mówi: „pośród ciebie jest Pan, twój Bóg; który cieszy się tobą, radośnie śpiewając”.
Czy wiedzieliście, że Bóg jest bardzo szczęśliwy z tego, że jesteśmy Jego dziećmi? Nawet gdy jesteś mało
atrakcyjna w oczach mężczyzn, to jesteś piękna w oczach Boga. Bardzo ważne jest, aby to wiedzieć.

„Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce!” (PnP 1:6). Ona była prostą wiejską
dziewczyną, na którą wytworne damy z Jerozolimy patrzyły z góry. Ale Pan Młody zignorował piękne i
inteligentne dziewczyny z miasta, i wybrał wiejską dziewczynę. W taki sam sposób Pan wybrał nas. I chwała
Mu za to!  Czy na ciebie  też  inni  wierzący patrzą  z  góry?  Nie zniechęcaj  się,  bo to  oznacza,  że  jesteś
szczególnie cennym dla twojego Pana! 16 rozdał księgi Ezechiela, w piękny sposób opisuje jak traktuje nas
Bóg, kiedy jesteśmy brudni i zaniedbani, lub zupełnie bezradni.

W Pieśni nad Pieśniami 2:1, Oblubienica mówi: „Jestem tylko zwykłą Róża Szaronu, jak Lilia w dolinie”. Te
określenia nie odnoszą się do Oblubieńca, lecz do narzeczonej. Wiele pieśni odnosi słowa „Róża Szaronu” i
„Lilia” się do osoby Jezusa, lecz to są porównania niebiblijne. To narzeczona mówi do Oblubieńca: „Jestem
tylko zwykłą Różą Szaronu”. On mówi: „istnieją tysiące róż Sharonu, a ja jestem jedną z nich”, „zwykłą
Lilią w dolinie”. Ale Oblubieniec mówi: „Tak, to prawda. Ale jesteś Lilią pośród cierni” (Pnp 2:2). Piękne
kobiety z Jerozolimy były atrakcyjne tylko z zewnątrz, lecz w rzeczywistości były jak  „świnie ze złotymi
kolczykami” (Prz  11:22),  czyli  wyglądały atrakcyjnie,  lecz  nie  były oddane  Panu.  Dlatego Oblubieniec
przyrównuje je do cierni. Pośród tych cierni, jego oblubienica wyglądała niczym lilia.

W Pieśni nad Pieśniami 5:16 Oblubienica mówi o swoim umiłowanym, że  „jest on przepiękny i jest jej
przyjacielem”. Czy można powiedzieć, że Jezus jest nie tylko naszym Zbawicielem, ale też przyjacielem?
Tak! Niech Jezus będzie naszym najbliższym i najdroższym przyjacielem. 
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