
PRAWDZIWE NAWRÓCENIE I PRAWDZIWA WIARA

W 1 Liście do Tesaloniczan 1:3, Paweł mówi o wierze, miłości i nadziei wierzących w Tesalonice,
czyli o ich trudach i wytrwałości wynikającej z miłości, nadziei i wiary. A w wersetach zamykających
ten rozdział, jest mowa o prawdziwej pokucie. Mamy tutaj jedną z najjaśniejszych definicji prawdzi-
wego nawrócenia,  zawartą w Nowym Testamencie,  którą jest  odwrócenie się od swoich bożków,
aby służyć jedynemu prawdziwemu żywemu Bogu (1Tes 1:9).

Nawrócenie to odwrócenie się od wszystkich swoich bożków i zawrócenie do Boga, bo żyjąc w grze-
chu stoisz twarzą do swoich bożków, a tyłem do Boga. Twoim bożkiem może być praca, pieniądze,
Twoje ambicje, grzeszne przyjemności, Twoja kobieta, a nawet Ty sam. To są widzialne bożki, ale są
też bożki niewidzialne. Nawrócenie polega na obróceniu się o 180 stopni w stronę Boga tak, aby
bożki zostały za twoimi plecami. Jeśli się od nich nie odwróciłeś to znaczy, że tak naprawdę nigdy się
nie nawróciłeś.

Wiele osób próbuje się nawrócić do Boga, bez odwrócenia się od swoich bożków. Takim ludziom
wydaje się, że są nawróceni pomimo faktu, że ich wszystkie życiowe pragnienia i ambicje są typowe
dla tego świata! Tacy "wierzący", są najbardziej żałosnymi ludźmi na ziemi. Oddają swoje życie takim
bożkom jak mamona i rozkosze ciała, i myślą, że są najbardziej błogosławionymi chrześcijanami na
świecie  -  podczas,  gdy  ludzie  w  pełni  oddani  Bogu  są  o  wiele  bardziej  błogosławieni  niż  oni.
Najbardziej żałośni są ci, którzy chcą służyć Bogu żyjąc jak świat. To tak, jakby chcieć płynąć dwoma
kajakami  w  przeciwnych  kierunkach.  Tacy  ludzie  zawsze  utoną,  bo  niewłaściwe  pojmowanie
nawrócenia jest przyczyną prawie wszystkich problemów, które dotykają chrześcijan.

Twoim bożkiem może być wszystko, co w twoim życiu zajmuje miejsce Boga. To może być nawet
jakiś  znany  kaznodzieja,  którego  podziwiasz  tak  bardzo,  że  zajął  w  Twoim życiu  miejsce  Boga.
To może być jakaś doktryna, z którą się utożsamiasz. Gdy zwracasz się do Boga, to zobowiązujesz się,
że przez resztę swojego życia będziesz służyć prawdziwemu żywemu Bogu i że oczekujesz na pow-
tórne przyjścia Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, aby Cię ocalić przed nadchodzącym gniewem
(1Tes 1:9-10). Oto doskonała charakterystyka tego, czym jest prawdziwa pokuta i prawdziwa wiara.
Dobry  fundament  ma  tylko  ten,  kto  całkowicie  odwrócił  się  od  lenistwa,  obżarstwa,  komfortu,
mamony i szukania ludzkiej chwały, aby całkowicie zwrócić się do Boga i zacząć mu służyć. I nawet
jeśli będzie pracować w świeckiej firmie, to jego celem zawsze będzie służenie Bogu, a jego życie
będzie ciągłym oczekiwaniem na powrót Chrystusa, który go ocali od nadchodzącego gniewu Boga
(1Tes 1:10). Więc sprawdzić, czy to w co wierzysz jest zgodne z 1 Listem do Tesaloniczan.
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