
POZNANIE BOGA

Poznanie Boga jest  najwspanialszą rzeczą na świecie.  Kiedy człowiek poznaje Boga,  to w każdej
sytuacji wie, co ma robić i odważnie stawia czoła życiu nawet wtedy, jeśli cały świat jest przeciwko
niemu, ponieważ wie, że stoi na twardym gruncie. Poznanie Boga wymaga czasu, więc dobrze jest
zacząć,  gdy jest  się  młodym. Chcąc poznać Boga,  trzeba być gotowym na bezwzględne uznanie
wszystkiego za śmiecie. To znaczy, że nie tylko nie mogą cię pociągać rzeczy tego świata, ale musisz
też uznać za śmiecie wszystko, co jest wielkie (ważne) w oczach ludzi tego świata! Tak, jak postąpił
apostoł Paweł (List do Filipian 3:8).

Jeśli chcesz być wielkim na tym świecie i szukasz pieniędzy, samozadowolenia i uznania, to pewnego
dnia, w przenikającym świetle wieczności odkryjesz, że posiadłeś same śmieci. Wtedy zrozumiesz,
że przez całe swoje ziemskie życie kurczowo trzymałeś się śmieci, podczas gdy Bóg przez cały czas
wzywał  cię  do gromadzenia  niebiańskich bogactw.  Bądź więc  rozsądny i  używaj  tego,  co jest  ci
niezbędne do życia, ale  nigdy nie skupiaj  swojej  uwagi na żadnej  z tych rzeczy,  aby finalnie nie
okazało się, że sprzedałeś swoje pierworodztwo za miskę soczewicy.

Jeśli Bóg będzie widział, że poważnie traktujesz swoje chrześcijańskie życie, to potrząśnie wszystkim,
czym tylko można potrząsnąć, abyś nigdy nie został oszukany w twojej relacji z Nim - bo Bóg jest
zazdrosny o ducha, którego ci dał. On chce, abyś poznał Go osobiście, a nie tylko wiedział o Nim to,
co można wyczytać w Biblii lub dowiedzieć się od innych.

Chwała Bogu za Jego miłość, która pokazuje nam nasz prawdziwy stan, aby każdy z nas mógł teraz
naprawić wszystko, co jest konieczne. Nie wystarczy nienawidzić grzechu i zachowywać czystość.
Każdy odrodzony człowiek musi wejść w głęboką, osobistą relację z Panem Jezusem. W przeciwnym
razie całe nasze uświęcanie może się okazać jedynie „programem moralnego samodoskonalenia”.
Aby zbudować bliską relację z Panem, musisz przede wszystkim bardzo uważać, abyś zawsze miał
czyste sumienie i ubolewał nad każdym znanym ci grzechem, wyznając go, gdy tylko go dostrzeżesz.
Następnie trzeba pielęgnować nawyk częstego rozmawiania z Panem w ciągu dnia. W ten sposób
będziesz mógł się ostać, gdy pewnego dnia wszystko wokół ciebie runie i rozleci się.

Moim największym pragnieniem jest  poznawanie Pana,  bo tylko to  daje  życie  wieczne (J  17:3).
Tylko dzięki znajomości Pana wytrwałem w miłości, pokoju i równowadze, gdy sprzeciwiali mi się
różni pastorzy i oczerniały mnie różne grupy chrześcijan, zarówno w Indiach, jak i poza granicami
Indii. Życzę ci, abyś poznał Pana w taki sam sposób, a nawet lepiej, niż ja Go poznałem.
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