


Apostoł Jan w swojej Ewangelii napisał: „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”
(Ewangelia Jana 3:16)

Ten werset ma słodko-gorzki smak. Gorzki
ponieważ mówi o naszej duchowej kondycji,
że jest zła. Nam się może wydawać, że
wszystko z nami jest w porządku. Na
zewnątrz może nie być oznak jakiejkolwiek
choroby. Możemy czuć się świetnie.  Tyle
że Bóg patrzy na nasze wnętrze, na nasze
serce, i widzi problem, którego my nie dos-
trzegamy lub który staramy się ignorować.
Bóg widzi nasz grzech. Bóg widzi, że jesteśmy
ludźmi, którzy zamiast służyć Jemu - swojemu Stwórcy
i Panu - służą grzechowi. A skoro człowiek służy grzechowi
to należy mu się odpowiednia zapłata. Bóg ostrzega nas, że
„zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23). Biblia
mówi nam, że „wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”
(List do Rzymian 3:23), czyli że z powodu grzechu żaden
człowiek do Bożej chwały nie wejdzie. Jezus ostrzega nas, że z
powodu grzechu „gniew Boży ciąży na nas” (Ewangelia Jana
3:36), to znaczy, że Bóg raczej będzie nas karał niż nagradzał.
Nie mamy co liczyć na jakąkolwiek nagrodę ponieważ jedyna
rzecz na jaką sprawiedliwie zasługujemy to kara - „zatracenie
wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego” (List
do Tesaloniczan 1:9). Chyba że …



I tutaj ten werset zaczyna nabierać słodkiego
smaku. Jan mówi nam, że człowiek zginie,
pójdzie do piekła, chyba że uwierzy w Syna
Bożego, którego dał Bóg. Jan mówi nam,

że każdy, kto w niego wierzy, nie zginie, ale
ma żywot wieczny. Tym Synem jest Jezus Chrystus. To w
niego trzeba uwierzyć, żeby nie zginąć, żeby otrzymać życie
wieczne.

To nam pokazuje, że ratunek dla nas nie jest w tym, co my
zrobimy. Ratunek dla nas jest w tym, co Bóg zrobił dla nas, w
tym, że posłał swojego Syna na świat. Jezus, poprzez swoje
doskonałe życie, poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwych-
wstanie, dokonał wszystkiego, co jest potrzebne dla naszego
uzdrowienia, przebaczenia grzechów oraz życia wiecznego. Ale
żeby tego osobiście doświadczyć  potrzebna jest wiara w
Niego. Musisz w Niego uwierzyć.

Wyobraź sobie osobę niewidomą, która chce przejść przez
bardzo ruchliwą jezdnię. Ten niewidomy stoi już tam jakiś
czas i nie może się zdecydować na jakikolwiek ruch ponieważ
cały czas słyszy przejeżdżające samochody. W końcu podcho-
dzi do niego człowiek, który widzi jego potrzebę i oferuje mu
swoją pomoc: „Widzę, że ma pan problem z przejściem na
drugą stronę. Jestem policjantem i chętnie panu pomogę.



Wezmę pana za rękę i przeprowadzę na drugą stronę.” Jeżeli
niewidomy odpowie: „Nie, nie trzeba, dam sobie radę sam.”
znaczy, że nie uwierzył temu człowiekowi, nie uwierzył w to,
co powiedział. Ale jeżeli wyciągnie swoją rękę i pozwoli temu
policjantowi przeprowadzić siebie na drugą stronę znaczy, że
w niego uwierzył. Na tym właśnie polega wiara w Pana Jezusa
Chrystusa. Wiara to całkowite zdanie się na Syna Bożego,
poddanie się Jemu z całkowitą ufnością, że uczyni to wszystko
co powiedział. Wiara w Niego to wyciągnięcie swojej ręki do
Jezusa i prośba, aby to On poprowadził cię do nieba bram, tak
jak to obiecał.
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