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„Bóg, który odda ka?demu wed?ug jego uczynków. . . tych za?, którzy o uznanie dla siebie zabiegaj? i sprzeciwiaj?
si? prawdzie, a ho?duj? nieprawo?ci, spotka gniew i pomsta.
Tak, utrapienie i ucisk spadnie na dusz? ka?dego cz?owieka, który pope?nia z?e, najprzód ?yda, potem i Greka, a
chwa?a i cze??, i pokój ka?demu, który czyni dobrze” (Rzymian 2:5, 8-10).
Wi?kszo?? k?opotów tego pokolenia to jest rezultat w?asnego niepos?usze?stwa. Kiedy jeste?my z?apani w sie?
naszych grzechów, to zbyt cz?sto jeste?my bardziej zainteresowani nasz? reputacj? ni? tym, jak bardzo zranili?my
naszego Zbawiciela. Jest to samolubstwo smuci? si? z powodu tego co pomy?l? o nas ludzie, ni? z powodu tego,
?e nasze niepos?usze?stwo ?amie serce Jezusa.
Wsz?dzie s? ludzie zranieni. Rozpadaj? si? ma??e?stwa, powoduj?c straszn? n?dz? i ból dla tak wielu ludzi w to
zaanga?owanych. Mnóstwo ludzi ?yje pod chmur? winy i rozpaczy. S? dzisiaj chrze?cijanie, których ?ycie jest
zalane k?opotami i smutkiem. Nigdy dotychczas nie by?o takiego z?amania serc, samotno?ci i odrzucenia. Tylko
Bóg wie ilu chrze?cijan zasypia z p?aczem, albo nie mog? spa? z powodu depresji, niepokoju, samotno?ci i
rozpaczy.
Czy nie powinni?my si? m?czy? z powodu tych wszystkich k?opotów z zranie? – na tyle, aby?my zacz?li pragn??
chwalebnych bogactw obiecanych w Chrystusie? Ach, umi?owani, strach nie jest najlepsz? motywacj? do
pos?usze?stwa – mi?o?? tak!
W mi?o?ci si? poddajemy i s?odkie poddanie si? Bo?ej woli otwiera dla nas niebo. Poddanie ka?dego grzechu i
niepos?usze?stwa pomaga nam przyj?? objawienie tego kim jest naprawd? Chrystus. Pismo powiada: „Ten kto
ma Moje przykazania i wykonuje je, ten Mnie kocha. A tego, który mnie kocha umi?uje mój Ojciec i Ja go umi?uj? i
objawi? mu samego siebie” (Jana 14:21). Poddaj swoje serce ca?kowicie Panu i b?d? „zakorzeniony i
ugruntowany” w Jego mi?o?ci.
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