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2 - BÓG OBRACA ZŁO W DOBRO
Zadajmy sobie bardzo ważne pytanie – jeśli zło zostało zapoczątkowane poprzez upadek Lucyfera,
który był pierwszym z aniołów, to dlaczego Bóg od razu go nie zniszczył? Mógł tak przecież
zrobić. Jeżeli z powodu szatana pojawiło się na ziemi całe zło, to dlaczego Bóg go nie unicestwił?
Dlaczego nie zniszczył demonów, które teraz dręczą ludzi? Dlaczego ludzie muszą teraz cierpieć
na tak wiele sposobów?
Jeśli Bóg tego nie uczynił, to możemy być pewni, że miał bardzo ważny powód. Ludzie nie są
w stanie zrozumieć Bożego działania, gdyż Boża mądrość jest jak ocean. Natomiast nasza mądrość
jest jak kubeczek, który może pomieścić tylko niewielką ilość wody z oceanu. Dlatego jesteśmy
w stanie zrozumieć tylko odrobinę i nigdy nie zrozumiemy wszystkiego. Mając tak niewielką ilość
wiedzy, plus odrobinę inteligencji i poznania, które też daje Bóg, wtedy możemy jedynie starać się
zrozumieć, dlaczego Bóg nie zniszczył szatana i dlaczego pozwala, aby życie na ziemi było
tak ciężkie, niepewne i niebezpieczne.
Jednym z powodów jest to, że gdyby życie na ziemi było komfortowe, to ludzie nie myśleliby
o wieczności. Bóg nie stworzył człowieka tylko po to, aby człowiek przeżył swoje krótkie życie
na ziemi. Gdybyś żył nawet 100 lat, to i tak jest to bardzo krótki czas w stosunku do wieczności.
Rośliny i zwierzęta też nie żyją wiecznie. Jednak gdy Bóg stwarzał człowieka, to uczynił go istotą,
która będzie żyła bez końca. Nasze ciało obumrze, powiedzmy po 70, 80 lub 100 latach, lecz nasz
duch będzie żył wiecznie i nigdy nie umrze! Gdy się człowiek rodzi, to jego duch już nigdy
nie umrze i będzie istniał zawsze. Musimy to dobrze zrozumieć, gdyż to jest bardzo ważne!
Bóg w swojej nieskończonej mądrości pozwolił, aby nasze ziemskie życie było ciężkie, żeby ludzie
o Nim myśleli – tego możemy być pewni. Kochający Bóg chce, abyś się do Niego zwracał, dlatego
pozwala szatanowi i jego demonom, aby wnosiły do Twojego życia wyzwania, problemy i choroby.
W ten sposób, nawet one stają się wyrazem Bożej miłości. Bóg jest tak potężny i wszechmogący,
że nawet zło służy jego zamiarom. My tego nie pojmujemy, bo dla nas zło jest złem, a dobro
dobrem. W ludzkim przekonaniu tylko dobro może być użyte do realizacji Bożych planów. Jednak
to jest błędne myślenie! Bóg jest do tego stopnia wszechmogący, że nawet zło potrafi wykorzystać
dla naszego dobra.
Podam Ci przykład. Całe przesłanie Biblii jest prawdą, także i to, że Bóg używa szatana i demony
do realizacji swoich zamiarów. Z tego powodu ich nie zniszczył. Kiedyś odkryjemy, że całe zło,
jakie ma miejsce na świecie, w jakiś cudowny sposób również wypełniało Boże zamiary.
Bóg jednak nie stworzył zła. Gdy aniołowie i ludzie wybrali zło, wtedy Bóg zdecydował się użyć
zła do realizacji własnych planów. W tym także można dostrzec Bożą wszechmoc. Kiedy to
zrozumiemy, wtedy wzmocnimy naszą wiarę i odkryjemy, że nie powinniśmy się więcej bać zła,
gdyż w naszym życiu Bóg obraca je w dobro.

Znam historię pewnego biznesmena, który swego czasu żył blisko Boga, a gdy jego biznes zaczął
prosperować, wówczas oddalił się od Boga. Nadal przychodził do zboru, w którym starsi
wielokrotnie próbowali do niego przemówić, aby się opamiętał i ponownie poddał swoje życie
Jezusowi. Jednak on był zbyt zajęty swoim biznesem, który wtedy dobrze prosperował i nie miał
już czasu na chodzenie na nabożeństwa. Pewnego dnia, najmłodszego z jego trzech synów ukąsił
jadowity wąż, w wyniku czego poważnie chorował. Kiedy lekarze utracili już wszelką nadzieję,
wtedy zaczął się poważnie martwić. Poprosił więc jednego ze starszych zboru, aby pomodlił się
za jego syna. Ten starszy był mądrym człowiekiem i modlił się tak: "Panie, dziękuję ci, że posłałeś
tego węża, aby ukąsił to dziecko, gdyż przez 6 lat starałem się, aby ta rodzina zaczęła o Tobie
myśleć, ale nigdy mi się to nie udawało. Czego ja nie mogłem dokonać w ciągu 6 lat, ten wąż
dokonał w jednej chwili, a jego działanie odniosło lepszy skutek od mojego. Teraz, gdy już
zrozumieli tą lekcję, proszę Cię, abyś uzdrowił to dziecko i sprawił, aby ta rodzina już nigdy więcej
nie potrzebowała węża, który musiałby im znowu o tym przypomnieć".
Jak teraz myślisz, czy ukąszenie węża jest rzeczą dobrą, czy złą? Wszyscy zgodzilibyśmy się,
że złą. Jednak w tym przypadku, z całą pewnością Bóg użył węża dla dobra rodziny, która oddaliła
się od Boga, gdyż chciała mieć coraz więcej pieniędzy, w wyniku czego rujnowała swoje duchowe
życie. Jednak wąż czyniący zło, ukąsił jednego z ich synów, aby wrócili do Boga. W ten sposób
zostali pobłogosławieni i teraz poświęcają swoje życie prawdziwym wartościom. Ten przykład
pokazuje, jak Bóg obraca zło w dobro. Gdyby na świecie nie było węży, to nie miałby kto ukąsić
tego dziecka i prawdopodobnie oni wszyscy poszliby na zatracenie. Widzimy więc, jak Bóg potrafi
użyć nawet tak złego stworzenia, jak jadowity wąż. Bóg może się posłużyć także chorobą.
Są ludzie, którzy nie myślą o Bogu do chwili, gdy zachorują na raka lub inną chorobę. Ludzie,
którzy przez 40 lat nie myśleli o Bogu, nagle zaczynają o Nim myśleć.
Przede wszystkim musimy wiedzieć to, że myślenie o Bogu jest czymś dobrym. Człowiek żyjący
bez Boga nie zna celu ani sensu swojego życia. Może zarobić wiele pieniędzy, ale umrze
sfrustrowany z pustką w sercu. Bóg stworzył nas w taki sposób, aby mógł być najważniejszym
czynnikiem naszego życia. Jeśli o Nim nie myślimy, wtedy mijamy się z celem naszego życia.
Tak więc, jeśli człowiek żyje powiedzmy 40 albo 50 lat, i nie myśli o Bogu, to zaczyna o Nim
myśleć i do Niego wołać dopiero wtedy, gdy nagle zachoruje na raka. Czy w tym przypadku rak
jest zły? Jeżeli będziemy oceniać choroby w humanistyczny sposób, to oczywiście, że są złe,
ale tutaj widzimy przykład, jak Bóg używa chorób, aby człowiek się nawrócił. Dla naszego dobra
Bóg może wykorzystać nawet takie zło, jak choroba nowotworowa lub ukąszenie węża.
Gdy Jezus powróci na ziemię, wtedy ujawni historie życia wszystkich ludzi. Kiedy przed Nim
staniemy, wtedy poznamy historie życia wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi,
począwszy od Adama. Zobaczysz wtedy, że Bóg używał różnych sposobów, aby odwrócić ludzi
od grzesznego życia i skierować ich w stronę nieba. Bóg posługuje się chorobami, wężami,
dzikimi zwierzętami, ubóstwem, cierpieniem i wieloma innymi sposobami, aby odwieść ludzi
od grzesznego życia i nakierować ich wzrok na niebo, aby tam szukali swojego domu. Analizując
te wszystkie przykłady, można zobaczyć jak Bóg używa zła, które czyni szatan, aby wyrwać ludzi
z jego szponów.

Przykładem tego niech będzie człowiek żyjący z dala od Boga i skazany na wieczne potępienie,
nad którym panuje szatan. Potem jednak, z powodu zła jakim jest choroba, nawraca się do Boga.
Oto przykład, jak Bóg używa rzeczy, które wnosi na świat diabeł, aby wyrywać ludzi z jego
szponów i przywieść do zbawienia. Bóg posługuje się swoją mądrością w niezwykły sposób.
Można powiedzieć, że Bóg notorycznie robi z diabła głupca. W 1 Liście Jana 3:8 jest przesłanie,
w którym napisano, że Jezus przyszedł na ziemię po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
Wszyscy zaczynaliśmy nasze życie, jak idealnie zwinięte kłębki wełny. Ale po latach, skończyliśmy
jako kołtuny splątane tysiącami, a nawet milionami supełków. Teraz, kiedy na to patrzymy,
jesteśmy sfrustrowani i zastanawiamy się, co z tym zrobić? Jednak w takich sytuacjach Słowo Boże
mówi nam, że Jezus Chrystus potrafi rozwiązać każdy supeł.
Drogi Przyjacielu, nie wiem jak wiele rzeczy splątałeś w swoim życiu, ale chcę Ci przekazać dobrą
nowinę. Jezus może rozwiązać każdy Twój supeł i zmienić Cię w całkowicie nowy kłębek wełny,
dzięki czemu będziesz wyglądał tak, jakbyś się dopiero urodził. Ty również możesz zacząć swoje
życie na nowo, jeśli zaczniesz zwracać się do Jezusa, wzywając Jego imienia i mówiąc: "Panie
Jezu, Ty przyszedłeś, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Proszę Cię, zniszcz je także w moim życiu.
Amen!"

tł. www.chlebznieba.pl ©

www.chlebznieba.pl

