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Prawdopodobnie masz ró?ne kr?gi przyjació?, które obejmuj? twój ?wiat biznesu – twoich wspó?pracowników,
partnerów czy klientów – i znajomych, z którymi masz lu?ne kontakty. ?eby unikn?? tego rodzaju kontaktów,
musieliby?my zupe?nie odej?? z tego ?wiata.
Bóg jest zainteresowany najbardziej twoim intymnym kr?giem, twoimi serdecznymi kompanami. To s? ludzie,
których kochasz najbardziej i którzy maj? wp?yw na twoje ?ycie. Zgadzacie si? w wi?kszo?ci rzeczy i czujesz si?
bezpiecznie, ?eby wzajemnie otwiera? swoje serce.
Wa?ne jest aby wiedzie?, ?e jako na?ladowca Jezusa b?dziesz kuszony przez szatana, ?eby tworzy? bezbo?ne
przyja?nie. On b?dzie próbowa? wprowadzi? do twojego ?ycia kogo?, kto mo?e zniszczy? w tobie wszystko co jest
bogobojne! Mo?e pomy?lisz, ”Chwileczk?! Ja nie chc? zacz?? w?tpi? w moich przyjació?.” Je?eli jeste?cie
prawdziwymi przyjació?mi, po??czonymi razem przez Ducha Chrystusowego, to nie masz si? czego obawia?, kiedy
sprawdzasz swoje relacje z nimi. Ale by?oby m?drze z twojej strony, ?eby patrze? na twoje przyja?nie w ?wietle
Pisma.
Prawdziwy, pobo?ny przyjaciel zawsze stanie po stronie S?owa Bo?ego w ka?dej sprawie, a nie tylko po twojej
stronie dlatego, ?e jeste?cie przyjació?mi. Taki przyjaciel b?dzie ci? kocha? wystarczaj?co, aby ci powiedzie?
prawd?, chocia? nawet czasami mo?e to zabole?.
Umi?owani, wasi przyjaciele s? wa?n? spraw? dla Boga – poniewa? ich czyny maj? powa?ne konsekwencje. Biblia
mówi wyra?nie: „Nie zawieraj przyja?ni z cz?owiekiem gniewnym . . . ?eby? nie nauczy? si? jego post?powania i
nastawi? sid?o na swoj? dusz?” (Przyp. Sal. 23:24-25). „Nie b??d?cie, z?e towarzystwo psuje dobre obyczaje” (1
Kor. 15:33).
Zajmij dzisiaj twoje stanowisko. Je?eli masz bezbo?nych przyjació? w swoim wewn?trznym kr?gu, odetnij ich. I
zwracaj zawsze uwag? na próby szatana, kiedy chce wprowadzi? do twojego ?ycia kogo?, kto mo?e zniszczy?
dzie?a Chrystusa w tobie.
Módl si? tak dzisiaj: „Panie, otwórz moje oczy na wszystkie moje przyja?nie. Pomó? mi widzie? ich wyra?nie, co
jest dobre, a co z?e i niech wszystkie moje przyja?nie przynosz? Tobie chwa??!”
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