Neal Frisby Partnerzy Capstone ©

KAZANIA PARTNERÓW ROK 2017

JAKIEGO PRZYJACIELA MAMY W JEZUSIE
Była to pieśń napisana przez Josepha Scrivena w latach 1900nych, a muzyka była autorstwa Charlesa Conversa w tym samym okresie
czasu. Od tamtej pory, ta pieśń przyniosła wiele radości dzieciom Bożym na całym świecie. W tym dzisiejszym świecie wszyscy
potrzebujemy godnego zaufania i wiernego przyjaciela. Jezus to więcej niż przyjaciel, On jest również Panem.
Bóg nie używa słowa przyjaciel swobodnie; w 2 Kronik 20:7 opisano Abrahama jako przyjaciela Boga na zawsze. Izajasz 41:8 czytamy,
„lecz ty Izraelu, jesteś mym sługą, Jakub, którego wybrałem, nasienie Abrahama, mój przyjaciel.” W Księdze Rodzaju 18:17 czytamy, „Pan
powiedział, czy miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić.” Również w Jakubie 2:23 czytamy, „Abraham wierzył w Boga
i poczytano mu to jako sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.” Na koniec spojrzenie na Jana 15:15 czyni każdego wierzącego
radosnym, jak dzieci Abrahama poprzez wiarę; czytamy, „odtąd nie nazywam was sługami; ponieważ słudzy nie wiedzą, co czyni pan jego:
lecz nazwałem was przyjaciółmi; gdyż wszystkie rzeczy, które usłyszałem od Ojca, oznajmiłem wam.” Jezus Chrystus jest naszym
przyjacielem, Zbawcą, Panem i Bogiem; dla każdego wierzącego. To dlatego słowa tej pieśni są naprawdę niesamowite i mówią wiele o
naszej przyjaźni z Panem. Podczas gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Jezus Chrystus umarł dla nas, tylko przyjaciel taki, jak Jezus Chrystus
może oddać swoje życie za swojego przyjaciela. Oto ta pieśń:
Cóż za przyjaciela mamy w Jezusie, By znosił wszystkie nasze grzechy i żale! Cóż za zaszczyt nas dostąpił.
Wszystko dla Boga w modlitwie! Oh, często tracimy spokój, Oh, cóż za niepotrzebny ból nosimy,
Wszystko to, ponieważ nie zanosimy wszystkiego do Boga w modlitwie.
Czy mamy próby i pokusy? Czy są gdziekolwiek kłopoty? Nigdy nie powinniśmy być zniechęceni;
Powierz to Panu w modlitwie. Czy możemy znaleźć tak wiernego przyjaciela Kto podzieli wszystkie nasze żale?
Jezus zna naszą każdą słabość; Powierz to do Pana w modlitwie.
Czy jesteśmy słabi i bardzo obciążeni, ociężali ładunkiem trosk? Drogocenny Zbawca, nadal nasza ucieczka;
Powierz to do Pana w modlitwie. Czy twoi przyjaciele gardzą, opuszczają cię? Powierz to Panu w modlitwie!
W swoje ramiona on weźmie cię i osłoni; Odnajdziesz tam pocieszenie.

Myśląc o tej pieśni, wiesz jak wielkiego przyjaciela mamy w Jezusie Chrystusie i jednak go nie wzywamy, ani nie udajemy się do niego
najpierw z naszymi potrzebami czy też problemami, przed skonsultowaniem się z kimś innym. On ma rozwiązanie na wszystkie nasze
problemy, w tym życie wieczne. Nawet jeżeli jesteś pogardzany, opuszczony i przytłoczony troskami tego życia, zawsze oprzyj się na
jedynym ramieniu, któremu możesz zaufać; temu Jezusa Chrystusa. Każdy wierzący jest oczkiem w jego głowie.
Izajasz 49:15-16 czytamy, „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.” Także Psalmy 27:10 czytamy, „Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie
przygarnie.” Na koniec Hebrajczyków 13:5-6 czytamy, „postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie
się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię, śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim,
nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek.” Nasz drogi Zbawca nadal jest naszą ucieczką, przyjacielem i Panem. Cóż za przyjaciela
mamy w Jezusie Chrystusie, znosi wszystkie nasze grzechy i troski. Rozmawiaj z nim.
Przyjaciel to ktoś na kim możesz polegać, wszystko mu powiedzieć i zaakceptować jego lub jej upomnienie. I nie ma lepszego przyjaciela
niż Jezus Chrystus – On jest przyjacielem z pełnym objawieniem jego trwania w każdej sytuacji, tak współczujący, wierny, silny i
sprawiedliwy w wyrokowaniu. On powie tobie, jeżeli będziesz w błędzie i waży swój wyrok sprawiedliwie (Dawid liczący Izrael i trzy opcje
sądu Bożego: II Samuel 24: 12-15). Napominam was, wybierzcie dobro, a nie zło (Ptp. 11:26-28). Psalmy 37:5 mówią nam by „Powierzyć
swoją drogę Panu.” Jan 14 werset 13-14- czytamy „jeżeli poprosisz o cokolwiek w moim imieniu, uczynię to.” Wielu ludzi, którzy zaufali
Bogu jak Dawid (I Sam. 30:5-8), Jozafat (I Królewska 22:5-12) i Ezechiasz (Izajasza 38:1-5), by wymienić kilku, zawsze zapytywali Boga
przed podjęciem działań. Dziś mamy słowo Boże, Ducha Świętego w nas, by potwierdzić przewodnictwo Boże w naszej duszy w każdej
sprawie, jeżeli tylko będziemy Go słuchać. On naprawdę przemawia, jeżeli będziemy wyciszeni i będziemy czekać cierpliwie.
Jeżeli naprawdę uważamy siebie za chrześcijan, dzieci Boże, ocalone przez krew Jezusa Chrystusa na Krzyżu przez wiarę, napełnionych
Duchem Świętym, uznających Jezusa Chrystusa za Pana, Mistrza, Zbawiciela, Króla i Przyjaciela. Dlaczego nie powiemy mu o wszystkich
rzeczach, które potrzebujemy, chcemy i pragniemy. Pamiętaj, że zanim poprosisz, on już wie, czego potrzebujesz. Ważnym jest by pamiętać
fragment tej pieśni, który mówi, cóż za przywilej, by zanosić wszystko do Boga w modlitwie.” Nie ma nic złego w pastorze, diakonie czy
bracie mającym podziw dla siostry, nawet jeśli jest to poza małżeństwem. Nawet jeżeli jesteś w bezpiecznym pokoju z inną płcią i oboje
pociągacie siebie nawzajem i jesteście gotowi na intymność ze sobą, to nadal jest w porządku. Problem polega na tym, iż mamy przyjaciela,
któremu możemy i musimy powiedzieć wszystko zanim zadziałamy, Tego, który wie wszystko i który jest również sprawiedliwy, Tego, który
oddał swoje życie za tę samą przyjaźń. Przywołaj swój chwilowy pociąg do porządku i powiedz jemu lub jej, „pomódlmy się i
przedyskutujmy sprawę z Jezusem Chrystusem. „Jeżeli nie przedyskutujesz tego z Jezusem, wtedy coś jest nie tak. Zwyczajnie powiedz,
„Panie, Anna i ja, kochamy siebie, pomimo iż on jest mężatką, chcemy ten jeden raz spać razem (cudzołóstwo) pobłogosław nasze
pragnienia - - - Amen”. Jeżeli kochasz pana i dostaniesz potwierdzenie w swoim sercu poprzez Ducha Świętego, by iść śmiało, wówczas
popełniasz grzech. Jeśli nie, ratuj swoje życie. Kluczem jest tutaj, że cokolwiek robisz, jesz, pijesz, zarabiasz pieniądze, żyjesz, uprawiasz
seks itd., poświęć to najpierw Bogu w szczerej modlitwie i czyń tak, jak prowadzi cię duch. Jest to tylko wtedy sprawiedliwe, by poświęcić
swoje drogi Panu, jako przyjacielowi. Jeżeli robisz cokolwiek bez prowadzenia przez Pana, wówczas coś jest nie tak. Nawet mąż i żona
powinni powierzyć swoje seksualne zbliżenia Panu, by były czyste, niewypełnione dziwnymi myślami i bezbożnymi czynami. Pamiętaj,
gdziekolwiek 2 lub 3 gromadzi się wspólnie w imieniu Pana, tam On jest. Jezus pośrodku zobowiązanej pary jest najsilniejszą ludzką więzią.
Jest to potrójny sznur, ponieważ Jezus jest tym trzecim sznurem. Zawsze módl się przed działaniem bez względu na sytuację.
Pamiętaj, że Jezus Chrystus widzi każdy czyn. Jeśli nauczysz się powierzać swoje drogi Panu, powiedz Mu o wszystkim, nawet o
najbardziej próżnych wyobrażeniach w szczerej modlitwie, On nie pozwoli upaść tobie w grzechu, sądzie i oddzieleniu od Boga. W naszym
działaniu z Jezusem Chrystusem nie powinniśmy mieć sekretów ukrytych przed Nim. Naucz się być transparentnym dla Niego poprzez
dyskutowanie rzeczy wraz z Nim przed zrobieniem jakichkolwiek ruchów. Przeczytaj II Samuela 12:7 – 12 i naucz się zawsze mówić Panu
Jezusowi Chrystusowi o wszystkim przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Wyobraź sobie, jeśli Król Dawid modliłby się do Pana i
powiedział Mu, że chciałby spać z żoną Uriasza ze szczerością serca jaki byłby wynik. Proszę, naucz się omawiać wszystko z twoim
przyjacielem, Bogiem, przed działaniem, by uniknąć błędów. Konsekwencje mogą być okropne i niszczące, kiedy On nie jest
poinformowany najpierw. Cóż za przyjacielem jest JEZUS CHRYSTUS.
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