
BĄDŹ OSTROŻNY W KRYTYKOWANIU

Chrześcijanin musi  być ostrożny,  aby nie krytykować innych religii  i  nie  wypowiadać imion ich
bożków. Nie wolno nam się z nich też śmiać, bo Jezus też nigdy nie zabierał  głosu w takich sprawach
i piętnował głównie obłudę tych, którzy twierdzili, że znają prawdziwego Boga. Naszym powołaniem
jest naśladowanie przykładu Jezusa, więc zawsze musimy starać się ratować innych, a nie potępiać.

Rozważmy przykład apostoła Pawła. Gdy apostoł Paweł był w Efezie, to bezkompromisowo głosił
prawdę i w mieście powstało wielkie wzburzenie, i wtedy sekretarz miasta wezwał lud i powiedział:
„Ci ludzie nie są świętokradcami, ani nie znieważyli waszej bogini” (Dz 19:37). Paweł głosił Chrystusa,
nie krytykując fałszywych bóstw, czczonych w Efezie. Jego przesłanie było przepełnione nadzieją,
aby Chrystus mógł ich zbawić od ich grzechów. To nie była negatywna wiadomość, krytykująca
ich fałszywe wierzenia i ich bożki. To była Boża mądrość. Gdy człowiek przychodzi do Chrystusa,
to Pan sam uwalnia go od bożków.

To jest mądrość, której potrzebuje, każdy z nas. Nie wolno nam krytykować żadnych religii, wierzeń
ani praktyk, bo to nie jest nasze przesłanie. Głoś tylko Chrystusa – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego
za nasze grzechy, który zmartwychwstał i dzisiaj żyje w niebie, i wkrótce powróci, aby osądzić świat.
Naszym przesłaniem jest wzywanie wszystkich ludzi, aby odwrócili się od swoich grzechów i zaakce-
ptowali Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale my nikogo do tego nie zmuszamy. To trzeba
głosić nawet małym dzieciom, zachęcając ich do przyjęcia Chrystusa, ale nie zmuszając. Bóg dał
każdemu człowiekowi wolną wolę i  my też musimy dać ludziom wolność wyboru. Jeśli  człowiek
prawdziwie przyjmie Chrystusa do swojego życia, to z czasem znikną wszystkie fałszywe rzeczy z
jego życia, ponieważ Duch Święty przekona go o grzechu.

Naszym powołaniem jest głoszenie Chrystusa jako jedynego Zbawiciela świata. Przede wszystkim
musimy  osądzać  samych  siebie  i  obnażając  grzech,  potępiać  obłudę  pośród  nas  samych.  Wiele
gorliwych, lecz nierozsądnych braci  i  sióstr,  często niepotrzebnie osądza na inne religie  podczas
swoich modlitw. Takich ludzi należy ostrzegać, aby byli ostrożni w tym, co mówią. Lepiej używać
słowa „poganie”, niż wymieniać nazwy jakichś religii - bo  „Bóg nie posłał swojego Syna na świat,
aby sądził świat, ale by go zbawił” (J 3:17). Naszym powołaniem jest naśladowanie Jezusa, dlatego
zawsze musimy starać się ratować innych, a nie sądzić.
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