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Niniejszy tekst jest dosłownym zapisem wygłoszonego kazania.
Największym pragnieniem przyświecającym tłumaczeniu było to, aby
jak najwierniej oddać przekazaną myśl Bożą, zachowując styl
i specyfikę mówcy oraz ekspresję głoszonego słowa.
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WSTĘP

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi,
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia
Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył
właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był
pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i
powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których
usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli
Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego
Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie
miał z nim darować nam wszystkiego?” (Rzymian 8,28-32).
Boży plan jest doskonały i jeżeli ja mam oddawać Mu cześć w sposób
zgodny z Jego planem, muszę mieć Słowo Boże, które będzie w obfitości
zamieszkiwać w moim sercu. Jeśli biblijna doktryna (to znaczy myśli Chrystusa
ułożone w specyficzne kategorie - tematy) nie panuje w mojej duszy, moje
sumienie będzie zajmować się ludźmi, rzeczami i okolicznościami. Stara
grzeszna natura będzie rządzić duszą, która nie jest wypełniona doktryną. Moje
emocje, stworzone przez Boga w celu doceniania i odpowiadania na rzeczy Boże,
nie mogą czynić tego bez doktryny.
Kiedy dostępujemy zbawienia, zostajemy umieszczeni w doskonałym
planie Bożym; żaden wierzący nie może być kiedykolwiek usunięty z tego planu.
W Bożym planie zostaniemy ostatecznie uczynieni doskonałymi (Filipian 1,6).
Ale jeżeli mamy zrozumieć Boży plan potrzebujemy Słowa Bożego, by
doświadczać zaopatrzenia, chodzić w Jego mocy, cieszyć się Jego pokojem
a także mieć społeczność z Nim w Jego woli.
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To kazanie nie gloryfikuje grzechu. Grzech zawsze zrywa naszą
społeczność z Bogiem i sprowadza karcenie. Ponadto Bóg nigdy nie używa
grzechu, by promować swoje Królestwo (Psalm 5,5). Ale doskonały Bóg musi
mieć doskonały plan i ten plan zawiera doskonałe zaopatrzenie nawet na nasze
upadki.
„Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to
w dobro...” (I Mojżeszowa 50,20a). Opis życia Józefa jest jasnym przykładem
niegodziwego spisku szatana przeciwko naszemu życiu, ale Bóg ma plan, by
obrócić to w dobro i doprowadzić nas do zwycięstwa.
Mam nadzieję, że rozważając treść tej książeczki zrozumiesz, że
wszystko nawet rzeczy, które nie są 'dobre' będą współdziałać ku dobremu
w twoim życiu.
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Rozdział Pierwszy

BÓG ZAMIERZA DOBRO

„A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich,
ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z
rękawami. Bracia jego wiedzieli, że ojciec kochał go więcej niż
wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się
zdobyć na dobre słowo dla niego” (I Mojżeszowa 37,3-4).
„I ujrzeli go z daleka; lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się,
że go zabiją” (I Mojżeszowa 37,18).
„Potem Ruben rzekł do nich: Nie przelewajcie krwi, wrzućcie go
do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki.
Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca”
(I Mojżeszowa 37,22).
„Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli
karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu; wielbłądy ich
niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do
Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: Jaki pożytek z tego, że
zabijemy brata swego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie,
sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej,
gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go
bracia” (I Mojżeszowa 37,25-27).
„Midianici zaś sprzedali go w Egipcie Potyfarowi,
dworzaninowi faraona, dowódcy straży przybocznej”
(I Mojżeszowa 37,36).
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Józef był w prawdziwych kłopotach. Ale my wiemy, że wszystko
współdziałało dla Józefa ku dobremu. Po pierwsze Jakub popełnił wielki błąd
obdarzając Józefa większą przychylnością niż pozostałych synów. Bracia Józefa
nienawidzili go i to nie było dobre. Uknuli spisek, aby zabić Józefa i to nie było
dobre. Ruben zaingerował w ten plan z propozycją wrzucenia Józefa do studni,
aby go potem ocalić, ale zanim Ruben mógł to uczynić, bracia sprzedali Józefa
Ismaelitom zmierzającym do Egiptu. W Egipcie Józef został sprzedany jako
niewolnik Potyfarowi, który był dworzaninem faraona. Józef pracował ciężko
i otrzymał posadę zarządcy w domu swego pana. Jednak pewnego dnia żona
Potyfara, po tym jak nie udało się jejuwieść Józefa, skłamała na temat tego, co się
wydarzyło i wrzucono Józefa do więzienia. To, co spotkało Józefa nie było dobre.
Jednak Józef znalazł przychylność w oczach strażnika więziennego i powierzono
mu nadzór nad wszystkimi więźniami. To było dobre! Później, z powodu tego, że
wyjaśnił dwa sny faraona został zwolniony z więzienia i wypromowany na
stanowisko zarządcy nad całym Egiptem, był drugi po faraonie.
Jak dotąd wszystko, co przydarzyło się Józefowi współdziałało ku
dobremu chociaż niektóre okoliczności nie były dobre.
WYSŁANY PRZED BRAĆMI, ABY OCALIĆ ŻYCIE
„Józef zaś rzekł do braci swoich: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy się
zbliżyli, rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu”
(I Mojżeszowa 45,4). Był głód i Bożym planem było wysłać Józefa do Egiptu,
aby ocalił swoją rodzinę i zachował naród izraelski. I Mojżeszowa 45,5 podaje
jedne z najpiękniejszych słów, jakie zostały napisane w Biblii: „Lecz teraz nie
trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg
wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już dwa lata trwa głód
na ziemi, a jeszcze będzie pięć lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami,
aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu było zachowanych przy
życiu” (I Mojżeszowa 45,6-7).
Boża łaska, miłość i przebaczenie są doskonałe. On prowadzi nas
w doskonały sposób. W swojej doskonałości On ma nadrzędną władzę nad
naszymi grzechami i upadkami. Czyż bracia Józefa nie zgrzeszyli? Tak. A czy to,
co uczynili było dobre? Nigdy nie warto grzeszyć. Jednak Bóg okazał swoją
dobroć, miłość, miłosierdzie i łaskę poprzez próbę wiary Józefa. W tym
wszystkim Boży plan był doskonały. Także zaopatrzenie dla Józefa było
doskonałe.
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BOŻE ODWROTY
Biblia jest pełna zapisów tego, jak Bóg współdziałał ku dobremu. To nie
było dobre, że Mojżesz zabił Egipcjanina (II Mojżeszowa 2,12), ale po okresie
pustynnej tułaczki i zadowalaniu się przez cztefrdzieści lat czymś mniejszym niż
to, co najlepsze od Boga. Pewnego dnia Bóg powołał Mojżesza, aby
wyprowadził Jego naród z Egiptu. IV Mojżeszowa 12,3 podaje, że Mojżesz stał
się najłagodniejszym człowiekiem na ziemi.
Dawid popełnił cudzołóstwo z Batszebą. To nie było dobre. Aby zataić
ich grzech posłał męża Batszeby, Uriasza, na pierwszą linię bitwy, gdzie został
zabity. Pamiętaj, Bóg nigdy nie używa grzechu, by promować swoje Królestwo.
Bóg skarcił Dawida przez to, że pozwolił na śmierć dziecka zrodzonego
z cudzołóstwa. Ale po tym, jak Dawid się upamiętał Bóg dał im kolejne dziecko,
któremu nadano imię Salomon, a Batszeba stała się jedną z największych matek
w historii Starego Testamentu.
Salomon został królem, potem nie był posłuszny Bogu biorąc sobie żony
z obcych państw i ustawiając ołtarze, przy których mogły one oddawać cześć
swoim obcym bogom. Ale pod koniec swojego życia Salomon powrócił do Pana
i natchniony Duchem Świętym napisał Księgę Przypowieści i Pieśni nad
Pieśniami.
Tej nocy, kiedy Jezus został zdradzony, Piotr trzy razy się Go zaparł. To
nie było dobre, ale Bóg współdziałał we wszystkim ku dobremu i Piotr stał się
wiernym sługą Boga.
Saul z Tarsu prześladował chrześcijan za ich wiarę w Chrystusa przez
ściganie ich i aranżowanie egzekucji. Jednak spotkał Jezusa Chrystusa na drodze
do Damaszku, dostąpił miłosierdzia i stał się wielkim sługą Boga. To Paweł
w natchnieniu napisał Rzymian 8,28, który to fragment cytujemy tak często:
„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga
miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani”
W I Mojżeszowej 45,5 Józef powiedział do swoich braci: „Lecz teraz nie
trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów” to będzie współdziałać ku dobremu.
Józef mógł powiedzieć wiele rzeczy swoim braciom, ale wybrał to, aby ich
zbudować. Chociaż oni bali się zemsty i błagali o miłosierdzie Józef pokazał,
KTO rządził jego duszą, gdy powiedział: „Nie bójcie się! Czyż ja jestem na
miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to
w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud”
(I Mojżeszowa 50,19-20).
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Rozdział Drugi

SŁOWO MIESZKA W OBFITOŚCI

„Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane.
Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają” (Psalm 18,31).
„On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, gdyż wszystkie drogi
jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy
On i prawy” (V Mojżeszowa 32,4).
Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała,
gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy,
twoim Panie jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad
wszystko” (I Kronik 29,11).
Pomyśl o Rzymian 8,28: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku
dobremu z tymi, którzy Boga miłują.” My kochamy Boga na dwóch poziomach:
z powodu naszej pozycji, kochamy go, „gdyż On nas przedtem umiłował” (1 List
Jana 4,19) i w naszym doświadczeniu, poprzez pozwalanie Słowu Bożemu
mieszkać w obfitości w naszych sercach (Kolosan 3,16).
Bez Słowa Bożego zamieszkującego w obfitości w moim sercu nigdy nie
zrozumiem planu Bożego. Słowo Boże objawia wolę Bożą dla każdego
wierzącego. Ono dopuszcza, by wierzący wybrał życie w przyzwalającej woli
Bożej. Ale po tym, jak upamiętałem się i porzuciłem mój grzech, Bóg uchyla
konsekwencje tych negatywnych wyborów i współdziała z nimi ku dobremu.
Kiedy Słowo Boże mieszka w moim sercu, zaczynam rozumieć łaskę i moje
sumienie kontroluje mój umysł. Gdy moje sumienie jest pozbawione łaski Bożej,
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może być rządzone przez legalizm, niepokój, niepewność, negatywizm lub
pożądliwość.
Wspomnienia bycia wykorzystywanym w dzieciństwie, czy też
przypominanie sobie własnych upadków nie musi rządzić nami. Boży plan jest
większy niż nasz grzech, większy niż nasza niegodziwość, większy niż nasze
błędy, większy niż nasze upadki, większy niż nasze sukcesy. Jego plan jest
większy niż każda jedna rzecz związana z nami.
UDOSKONALENI W PLANIE
„Wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy według postanowienia
jego są powołani” (Rzymian 8,28). Boże powołanie zawsze zawiera wieczny
cel, od momentu, kiedy zostałem umieszczony w Bożym planie poprzez
zbawienie (Efezjan 3,11). Ale jeśli nie jestem zbawiony, wówczas nie ma
wiecznego celu na moje życie i wówczas wszystko nie współdziała ku dobremu.
„Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali
podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;
A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił,
a których usprawiedliwił, tych i uwielbił” (Rzymian 8,29-30).
Bóg ma pięciostopniowy plan, by przyprowadzić nas do chwały:
jesteśmy uprzednio znani, przeznaczeni, powołani, usprawiedliwieni
i uwielbieni. Biliony lat temu, w wieczności przeszłej, Bóg znał każdy szczegół
odnośnie twojego życia. On również przeznaczył te szczegóły do tego, by
wypracowywały Jego plan na twoje życie. Wiedząc wszystko, co ty zrobisz, On
zaplanował współdziałać w tym ku dobremu w celu upodobnienia cię do obrazu
Chrystusa.
W Rzymian 8,29 znajdują się dwa ważne greckie słowa summorphe
(podobni) i eikon (obraz) mówiące o stopniowym procesie wewnętrznej
i zewnętrznej transformacji. Czasowniki w Rzymian 8,29-30 użyte są w aoryście
konsytatywnym, co znaczy, że Bóg widział nasze życie w pełnej postaci przed
założeniem świata.
Odbudowanie i 'rehabilitacja' naszego sumienia może zająć nam dużo
czasu. Nie zniechęcaj się, kiedy ten proces nie przebiega szybko. Gdy Słowo
łaski kontroluje twoje sumienie, wówczas będzie ono panowało nad twoim
umysłem, samoświadomością, emocjami i wolą.
JEŚLI BÓG ZA NAMI ...
Rzymian 8,31 zadaje pytanie: „Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?”
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Jeżeli chcesz mieć ucztę użalania się nad sobą, to wyznawaj takie rzeczy jak:
„Nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie odwiedza. Nikt nie troszczy się o mnie” Idź
dalej! Przyłącz się do 'imprezy' dla takich jak ty i użalajcie się nad sobą przy
każdej okazji, jaka się tylko nadarzy. Nie masz doktryny ukrytej w swojej duszy,
nie masz łaski w swoim sumieniu i nie masz mocy w swojej woli. Nie ma miłości
w twoim sercu, dlatego nie funkcjonujesz w Bożym planie. Ale mam wiadomość
dla ciebie: nadal jesteś w Bożym planie czy w nim funkcjonujesz czy nie. Nie
możesz nigdy wyjść poza Boży plan. Nawet, jeśli nie wierzysz, On pozostaje
wierny, ponieważ nie może zaprzeć się samego siebie (2 Tymoteusza 2,13).
W zdaniu: „Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” zaimek osobowy
tis (któż) wskazuje na to, że opór nadejdzie. Często my zaczynamy od stawiania
oporu poprzez próbowanie zwrócenia na siebie uwagi, używamy do tego
manipulacji, narzekania i bycia po prostu nieszczęśliwym. Jeśli Bóg za nami a On
jest, jak ty możesz być przeciwko samemu sobie? „On, który nawet własnego
Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim
darować nam wszystkiego?” (Rzymian 8,32).

12

Rozdział Trzeci

WIĘCEJ NIŻ ZWYCIĘZCY

Rzymian 8,33 zadaje pytanie: „Któż będzie oskarżał wybranych
Bożych?” Czy kiedyś złożyłeś oskarżenie przeciwko Bożemu wybrańcowi? Jeśli
tak, to wywyższyłeś siebie ponad Boży plan. Nikt nie może złożyć żadnego
oskarżenia przeciwko Bożemu wybrańcowi, ponieważ każdy z nich już został
usprawiedliwiony i uwielbiony w Chrystusie.
Grzech nie jest dobry; może sprowadzić karcenie, a nawet przedwczesną
śmierć fizyczną. Jeśli chrześcijanin wraca na stare ścieżki i nie chce się
upamiętać, mimo wielu ostrzeżeń i karcenia, Bóg współdziała ku dobremu
poprzez zabranie go do nieba przed czasem, aby wydostać go z bałaganu, jaki
zrobił ze swojego życia. Taka osoba nie otrzyma żadnych nagród na sądzie Bema,
ale jednak będzie w niebie.
NIEODWRACALNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Nikt nie może przekląć któregokolwiek z Bożych dzieci, czy odwrócić
błogosławieństw, jakie Bóg przygotował dla nich. Balak, król Moabu wysłał
posłańców do Bileama z prośbą, aby przeklął naród izraelski. Po długiej dyskusji
obu osób, Bileam zadał pytanie Balakowi: „Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie
przeklina?” (III Mojżeszowa 23,8). Kiedy Balak nalegał, Bóg nakazał
Bileamowi powiedzieć następujące słowa: „Bóg nie jest człowiekiem, aby nie
dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On odpowiada, a nie
czyni i mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić, On pobłogosławił, ja
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tego nie odmienię, w Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie
widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg jest z nim, wykrzykują na cześć jego
jako króla” (III Mojżeszowa 23,19-21).
Ludzie przez lata próbowali przekląć mnie i odwrócić moje
błogosławieństwa, ale to nie zadziałało. Pomimo niegodziwych słów, jakie
zostały powiedziane o mnie i złych rzeczy, które zostały uczynione, nie mogli oni
odwrócić Bożego błogosławieństwa. Wszystkie te sprawy współdziałały ku
dobremu, by promować nasz kościół w postaci przebudzenia Słowa Bożego.
„Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej,
zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami”
(Rzymian 8,34). Jezus powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci w nią kamieniem” (Ewangelia Jana 8,7). Nikt nie może potępiać
chrześcijanina nawet inny chrześcijanin. List Jakuba 4,11 mówi nam: „Nie
obmawiajcie jedni drugich, bracia” a Rzymian 14,13: „Przeto nie osądzajmy już
jedni drugich.”
NIC NAS NIE ODŁĄCZY
„Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk,
czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak
napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne.
Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rzymian 8,3537).
Jesteśmy owcami przeznaczonymi na zabicie. Nic nie może wpłynąć na
nas, ponieważ umieramy codziennie z Chrystusem (1 Koryntian 15,31). Martwy
człowiek nie może żyć pod ciężarem prześladowania. Biblia ogłasza, że jesteśmy
„więcej niż zwycięzcami” hupernikao w języku greckim, co oznacza
pierwszorzędni zwycięzcy. Jesteśmy ludźmi, którzy wykraczają poza naturalne
zwycięstwo i ludzkie zrozumienie. Każdy z nas może doświadczać tego
ponadnaturalnego zwycięstwa, ponieważ nie ma sposobu, by grzech czy
niegodziwość mogła być nam przypisana. Dzięki odnowieniu także karcenie
może zostać zatrzymane w jednej chwili. Nawet zasłużone cierpienie może
współdziałać dla nas ku dobremu z powodu Bożej chwały, Bożej łaski i Bożej
suwerennej woli miłości.
WIECZNIE BEZPIECZNI
„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie,
ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość,
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ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej,
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 8,38-39).
Te dwa wersety nauczają doktryny o wiecznym bezpieczeństwie.
Szokującym jest wyobrazić sobie, że są chrześcijanie, którzy wierzą, że mogą
wypaść z trzymającej ich dłoni Boga. Nic nie może odłączyć nas od miłości
Bożej. Demony nie mogą tego uczynić. Grzech nie może tego uczynić. Upadek
nie może tego uczynić. Pastor nie może tego uczynić. Ludzie nie mogą tego
uczynić. I ty też nie możesz tego uczynić.
Czy potrzebujesz więcej dowodów? Rozważ Psalm 145: „Pan
podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych.” Psalm
37,23-24 stwierdza: „Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu
się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką
swoją.” Jezus powiedział: „I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt
nie wydrze ich z ręki mojej” (Ewangelia Jana 10,28). „A Ten, który rozpoczął
dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Filipian 1,6).
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PODSUMOWANIE

Chcę, aby każdy, kto czyta tę książeczkę przyjął Rzymian 8,28 i żył tym!
Chcę, abyś uwierzył, że wszystkie rzeczy współdziałają ku dobremu. Ponieważ
ufasz Bogu w swojej miłości do Niego, On będzie cię nieustannie błogosławił.
Ponadto On nie pozwoli nikomu, ani niczemu odwrócić twoich błogosławieństw
i nie pozwoli, by ktokolwiek przeklął ciebie.
Nasz czas na ziemi jest jedyną możliwością dla Boga, aby
zademonstrował swoją wielką miłość względem nas. Tylko tu Bóg może pokazać
nam głębię swojej miłości, przebaczenia, cierpliwości i miłosierdzia, ponieważ
w niebie nie będziemy mieć starej grzesznej natury. Dawne rzeczy przeminą. Ale
na ziemi poznajemy to, jaki Bóg jest zanim zostaniemy udoskonaleni.
Czas jest krótki (1 Koryntian 7,29), zatem wykorzystajmy możliwości
jakie mamy, by przyjmować Bożą miłość i dzielić się nią z innymi. Pomóż im
poznać, że wszystko współdziała ku dobremu.
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BÓG NAPRAWDĘ TROSZCZY SIĘ O CIEBIE

Jezus bardzo Cię kocha. Jednakże fakt, że wszyscy zgrzeszyli oddziela
nas od Boga (Rzymian 3,23; 6,23). Bóg jednak wciąż troszczy się o Ciebie
i znajduje sposób na okazanie Ci swojej miłości.
Miłość Jezusa Chrystusa do ludzi była tak wielka, że umarł na krzyżu za
wszystkie grzechy ludzkości. Przelał swoją krew za Ciebie, żebyś mógł dostąpić
przebaczenia i osiągnąć życie wieczne.
Jedyną rzeczą, jakiej Bóg wymaga od Ciebie jest przyjście do Niego
w prostej wierze i zaufaniu względem Jego charakteru i Jego miłości do Ciebie
oraz przyjęcie Go jako swojego Zbawiciela. „Wszakże każdy, kto będzie wzywał
imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Dzieje 2,2).
Pomódl się tak: „Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem.
Przyjmuję Ciebie jako mojego Zbawiciela. Dziękuję, że kochasz mnie tak
bardzo, że umarłeś za mnie, żebym mógł mieć życie wieczne z Tobą. Amen”.
Bóg obiecuje, że nigdy nie przestanie Cię kochać i że nigdy Cię nie
porzuci ani nie opuści (Hebrajczyków 13,5). Buduj swój związek z Nim przez
czytanie Biblii, modlitwę i chodzenie do dobrego, wierzącego Biblii kościoła.

W celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń lub napisz:
Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski”
ul. Okocimska 3, Warszawa
tel. 501 444 378
www.ggwo.pl
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