...BÓG UKOCHAŁ TEN ŚWIAT...
W Psalmie 119, w w.13 czytamy:
„Wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust twoich.”
Czy każdy z nas może powtórzyć za Psalmistą, że tym, którzy żyją wokół niego stara
się przekazywać Boże Słowo?
A teraz pomyśl bracie i siostro: Gdybyś miał przeczytać tylko jeden werset z Pisma
Świętego, który wyjaśniałby człowiekowi drogę zbawienia, to jaki werset byś
przeczytał?
Jaki werset cytujemy najczęściej jako ten, który zawiera podstawę Ewangelii?
Ew. Jana 3,16.
Zacytujmy ten wspaniały werset jednym głosem, głośno, wszyscy razem:
„Albowiem tak Bóg ...
Jakże wspaniałe Słowo. Słowo, które jest niezmienne. Słowo, które trwa na wieki.
Niebo i ziemia się zmieniają. Ludzie się zmieniają. Poglądy się zmieniają.
Ale dzięki Bogu, Jego Słowo jest niezmienne, ponieważ autor tego słowa jest ten sam.
To ten, który tak umiłował ten świat... - tak umiłował...
czyli jak umiłował?
Ten suwerenny Bóg objawił nam w swoim słowie bardzo dokładnie swoje standardy
miłości
Czytamy, że „Bóg sam jest miłością”. (I J.4,8)
Miłość Boża czyli miłość „Agape” to miłość doskonała.
To miłość, która kocha nie tylko tych, których sobie wybieramy.
Miłość Boża, to miłość, która kocha nawet nieprzyjaciół.
To miłość, która (jak czytamy) kocha cały ten świat!
Jako ludzie miewamy różne koncepcje odnośnie miłości Boga.
Jako chrześcijanie sięgamy czasem do różnych komentarzy, książek, poglądów
autorów.
Ale patrząc na Boże miłosierdzie czasami warto powrócić bracia i siostry do źródła, do
czystego Słowa Bożego. Tak czynił Chrystus. On odpowiadał często po prostu:
„NAPISANO”!
I my chcemy też tak czynić:
NAPISANO bracia i siostry:
Cytuję:
"Bóg tak umiłował świat", „który gładzi grzech świata", , "aby świat był przez Niego
zbawiony", "nie przyszedłem sądzić świata, ale świat zbawić", "posłał Syna jako
Zbawiciela świata" (J 1,29; 3,16-17; 4,42; 12,47; 1 J 4,14).

Tak właśnie Bóg umiłował ten świat – bracia i siostry.
Jak bardzo umiłował?
„że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął...”
To takie proste poselstwo, ale jak bardzo pokazuje bezgraniczną Bożą miłość.
Smutne jest, że do tej miłości Boga do każdego człowieka tak bardzo się
przyzwyczajamy, że nie robi to na nas już żadnego wrażenia.
Ale tragiczne jest bracia i siostry jeśli tę miłość Boga ograniczamy, do jakiejś wybranej
grupy ludzi, a przez to tę miłość „Agape”, miłość doskonałą wypaczamy!
Dlatego napisano:
„aby każdy kto weń wierzy nie zginął...”!
Ten Bóg, którego znam do każdego człowieka wyciąga swoje otwarte ramiona pełne
doskonałej miłości!
Ten Ojciec, którego znam wygląda z daleka, aż przyjdzie jego marnotrawny syn!
Ten Pasterz, którego znam zostawia 99 owiec, aby szukać tej ostatniej owieczki, która
zginęła.
Ten Zbawiciel, którego znam woła do każdego człowieka (cytuję):
"Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię
ukojenie.” Mat.11,28
Ten Pan, którego znam (cytuję):„nie chce, aby ktokolwiek zginął lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upamiętania" 2 P 3,9
To takie proste a zarazem niesamowite poselstwo, że aż trudno go przyjąć.
Ale właśnie dlatego Bogu upodobało się zbawić nas, jak czytamy: „przez głupie
zwiastowanie”. I Kor.1,21
Proste zwiastowanie to zwiastowanie, które brzmi: „NAPISANO”!
Kiedy napisano „wszyscy” oznacza „wszystkich”!
Kiedy napisano „każdy” oznacza „każdego”!
Ta Boża łaska, jak czytamy, cytuję: objawiła się „zbawienna dla wszystkich ludzi.”
Tyt.2,11
Czy to oznacza, że Bóg w swojej łaskawości każdemu człowiekowi daruje życie
wieczne?
W naszym wersecie z Jana 3,16 czytamy, że Bóg stawia warunek:
„aby każdy kto weń wierzy, nie zginął”.
Warunkiem jest „uwierzenie Jezusowi”.
Ale kto ma szanse „uwierzenia Jezusowi”?
Cytuję Boże Słowo:
"kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota" Obj 22,17
Jeżeli tylko chcesz, to możesz wziąć wodę życia!

Nikt z nas nie musi obawiać się, że może Bóg nie wybrał go, aby dać mu tej wody
życia.
On jak czytaliśmy „chce, aby wszyscy byli zbawieni...”
I właśnie dlatego, że umiłował cały świat posłał swojego Ducha Świętego, aby jak
czytamy: „przekonał świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie”.
On chce przekonać cały świat, ale jest warunek. Człowiek musi chcieć być zbawionym.
Ale jest też kolejny warunek w Słowie Bożym, aby być zbawionym:
Trzeba nie tylko chcieć, ale wyrazić to chcenie krokiem swojej woli. Dlatego czytamy,
cytuję:
„każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je.” Łk 6,47
„...aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.”
Możesz być pewien, że nie zginiesz, ale zgodnie ze Słowem Bożym, które
cytowaliśmy, jest warunek:
- musisz chcieć uwierzyć, musisz przyjść do Jezusa, następnie słuchać Jego słów i
czynić je.
Takie proste poselstwo, które często komplikujemy.
Czy ten krok wiary zależy wyłącznie od człowieka?
Nie! W Piśmie Świętym czytamy, cytuję:
„Bo beze mnie nic uczynić nie możecie”. Jana 15,5
A na innym miejscu czytamy:
„Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec” Jan. 6:44
To, że wierzysz bracie i siostro w Jezusa jest wynikiem tego, że Bóg przekonywał
Ciebie, (podobnie jak przekonuje cały świat), jak czytamy: „o grzechu,
sprawiedliwości i sądzie”.
Bóg przekonuje, ale jest warunek, jak czytaliśmy w Łk.6,47, musisz sam chcieć,
przyjść, słuchać i czynić.
Ale powstaje kolejne pytanie:
Jeśli Bóg chce zbawić, przekonuje o zbawieniu, przeznacza do zbawienia, to czy ja
mogę nie być posłusznym woli Boga?
I znowu jako ludzie możemy mieć różne koncepcje. Dlatego znów zacytujemy, co
NAPISANO:
W Ew.Mat.23,37 NAPISANO jak Jezus płacze nad Jeruzalem i rzecze:
"Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje
pod skrzydła, a nie chcieliście!" (Mt 23,37).
Chrystus chciał, ale Jerozolimczycy mając wolną wolę, nie chcieli!

Natomiast w Łuk. 7:30 czytamy, że (cytuję):
„...faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych...”
Takiego Boga, który kocha nawet nieprzyjaciół, który wzywa wszystkich, aby się
upamiętali, ale daje im wolną wolę, właśnie takiego Boga przyjąłem w tym zborze,
ponad 20 lat temu potwierdzając to chrztem.
Na koniec przeczytam ostatnie już dzisiaj słowo NAPISANO:
Cytuję: „Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie.” Kol.2,6
AMEN.

