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Czy Boga obchodzi sprawiedliwość? 
 
Witam i ponownie proszę o uwagę. 

Myślę, że jest już czas, byśmy 
zastanowili się nad tematem tygodnia, 

który brzmi: 
„Czy Boga obchodzi sprawiedliwość?” 

I jest na to krótka odpowiedź, 
a mianowicie „Tak” 

Ale może pozwolicie żebym rozwinął to 
trochę bardziej. 

Faktem jest, że 
z mojego rozumowania Biblii, 

On nie tylko jest sprawiedliwy, 
ale sprawiedliwość jest dla Niego ważniejsza 

niż dla kogokolwiek z nas. 
Nie trzeba być geniuszem, by odkryć 

dlaczego wiele ludzi w naszym kraju 
nie wierzy w to. 

Możecie zrobić dzisiaj w domu 
pewien eksperyment: posłuchajcie radia, 

włączcie wiadomości, albo możecie 
poprzeglądać internetowe wydania gazet, 

i z pewnością znajdziecie przykłady 
niesprawiedliwości. 

Widzimy to u nas samych, 
w naszych rodzinach, 

również w naszych krajach, 
i na całym świecie. 

Przykład za przykładem widzimy rzeczy, 
które nie powinny mieć miejsca. 

Więc nie trzeba być geniuszem, 
żeby zauważyć, że wiele ludzi myśli: 

„Naprawdę nie uważam, że Bóg 
jest sprawiedliwy. ”Zatem, 

dlaczego ja mogę z przekonaniem powiedzieć, 
że wiem, że On jest sprawiedliwy?. 

To z powodu tego, czego 
nauczyliśmy się dzisiaj. 
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Na czym się dzisiaj koncentrowaliśmy? 
Częścią dyskusji 

było odkrywanie cierpienia Jezusa 
na krzyżu. 

I to świadomość tego krzyża i śmierci 
Jezusa daje nam tą pewność, 

że Bóg jest kompletnie 
oddany sprawie sprawiedliwości. 

Możecie pomysleć sobie,”To brzmi trochę 
dziwnie, o co tu chodzi?” 

„Myślałem że, krzyż 
jest miejscem, na które patrzymy 

chcąc znaleźć 
wyraz miłości Boga. 

I to prawda, bo co 
odkrywamy dzięki krzyżowi? 

Odkrywamy, że było to miejsce, gdzie 
Ojciec poświęcił swojego jedynego Syna, 

który samowolnie poddał się cierpieniu 
zamiast grzeszników, aby zostali zbawieni 

i uwolnieni 
od potępienia, na które zasługiwali. 

Jest to cudowne poświęcenie z miłości. 

Jako chrześcijanin, często wracam 
i spoglądam na nowo na śmierć Jezusa. 

Także, kiedy wstaję rano i 
mam różne mieszane uczucia, 

gdy zdarzenia dnia sprawiają, 
że wątpię w miłość Boga, 

to właśnie krzyż jest przypomnieniem, 
okazaniem Bożej miłości do nas. 

Ale krzyż jest również miejscem 
okazania Bożej sprawiedliwości. 

Aby to zrozumieć, musicie zauważyć 
powiązanie między przestępstwem a karą. 

Wiemy,że poważne 
przestępstwa wymagają surowej kary. 
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Biblia mówi,że przez to jak żylismy, 
powinniśmy 

ponieść Bożą karę, a w zasadzie, 
ponosić ją przez całą wieczność. 

Wyobraźcie sobie salę sądową, 
i przestępcę na ławie oskarżonych. 

Uznano go za winnego, a on 
wyraża żal za popełnione przestępstwo, 

po czym sędzia 
puszcza go wolno. 

Pomyślicie, 
„Coś tu jest nie tak!” 

Gdyby to pojawiło się w gazecie, 
pomyślelibyście sobie, 

„To nie fair!”„To niesprawiedliwe!” 
O ile bardziej, gdyby to było w sądzie! 

Tak, nasz Bóg jest łaskawy. Tak, On jest 
przecudownie przebaczający, 

ale gdyby Bóg nie ukarał naszych 
grzechów, to rzuciłoby to cień 

na Jego charakter. 
Wiemy jednak, 

że kiedy Jezus cierpiał na krzyżu, 
Bóg wtedy wymierzył karę za grzechy. 

Bóg nie zamiótł ich pod dywan, aby 
nie musieć się nimi więcej zajmować. 

Bóg był tak zainteresowany wymierzeniem 
sprawiedliwości, że posłał jedynego Syna, 

aby buntownicy, którzy zasłużyli 
na karę, unikneli jej. Sąd odbył się, 

ale to Jezus został ukarany 
zamiast nas. 

Bóg dokonał zarówno sprawiedliwego 
wyroku, jak i, w tym samym czasie, 

okazał cudowną 
i wszechobecną miłość Bożą. 

Zapewne myślicie teraz, 
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„Jak to pogodzić z wieloma 
przykładami z codziennego życia, 

gdy sprawiedliwości nie staje się zadość?” 
Jak Bóg jest oddany sprawiedliwości, 

skoro nie widać tego na świecie?” 
Biblijną odpowiedzią na to 

jest spojrzenie w przyszłość. Biblia 
zapowiada nadejście wspaniałego dnia, 

kiedy dopełni się sprawiedliwość, 
kiedy każdy człowiek, bez wyjątku, 

stanie przed Jezusem Królem, 
zmartwywstałym Jezusem Królem. 

Staniemy przed Nim i zdamy relację 
z tego, jak żyliśmy. 

To będzie dzień sprawiedliwości. Dobrą 
nowiną jest to, że przyjdziemy do sędziego, 

nie jako wrogowie, ale jako przyjaciele 
i jako naśladowcy. Musicie jednak wiedzieć, 

że Biblia mówi, że jeśli nie spotkamy 
Jezusa jako przyjaciele i naśladowcy, 

to sami będziemy płacili karę 
za nasze grzechy przez całą wieczność. 

Wiem, że niektórzy z siedzących 
tutaj dzisiaj przeliczają koszty 

naśladowania Jezusa. Przeliczacie 
koszt postawienia Go 

na czele waszego życia. 
Przeliczacie koszt 

i rzeczywiste znaczenie poddania się 
Jezusowi. Świetnie. Zróbcie to. 

Ale zachęcam was do rozważenia 
i przeliczenia strat niepoddania się, 

Ponieważ Biblia mówi, że pewnego dnia 
staniemy przed Jezusem Królem, 

i jeśli nie spotkacie Go jako 
przyjaciele i naśladowcy, 

to będziecie płacić za wszystkie 
swoje grzechy przez całą wieczność. 
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Ale dziś wieczorem Jezus oferuje 
każdemu z nas 

swoje przebaczenie. 
On nie tylko daje rozgrzeszenie, 

ale daje też możliwość 
stania się doskonałym dzięki Niemu. 

Zachęcam więc tych z was, którzy 
pragną, aby przeliczyli koszty, 

skorzystali z łaski Bożej 
i skryli się w Jego ramionach. 

Czy Bóg jest sprawiedliwy? Tak! 
Ale jest również miłosierny. 

I daje nam możliwość ukrycia się w Jego 
kochających ramionach, zanim będzie 

za późno. 
Proszę,porozmawiajcie o tym przy stołach. 
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