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BÓG NIE JEST WINNY
Opracował Andrew Wommack
Dzisiaj chciałbym dzielić się jedną z najważniejszych rzeczy, jaką Bóg pokazał w moim życiu.
Wydaje się, że ludzie automatycznie wierzą, że wszystko co im się przytrafia, pochodzi od Boga;
On kontroluje wszystko. Powodem takiego myślenia jest fakt, że zgodnie z definicją, Bóg jest
najwyższy i najpotężniejszy, a skoro tak jest, to On przejmuje kontrolę nad wszystkim co się dzieje
w życiu ludzi. Nawet niewierzący w to wierzą. Jest wielu chrześcijan promujących tę doktrynę, która
się w nich zakorzeniła. Uważam, że to co uczy Pismo Święte jest sprzeczne z tą doktryną i jest bardzo
ważne, aby nauczyć się tej lekcji. List Jakuba 1:13-17 mówi: Niechaj nikt, gdy wystawiony jest
na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam
nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie,
umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości;
u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
Te wiersze bardzo wyraźnie stwierdzają, że Bóg jest autorem dobrych rzeczy. Jezus powiedział
w Ew. Jana 10:10: Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby
miały życie i obfitowały. Jeśli coś jest dobre, to jest to Bóg, a jeśli coś jest złe, to jest to diabeł. Jest
to bardzo prosta teologia. Jest to istotne ze względu na słowa z Listu Jakuba 4:7: Przeto poddajcie się
Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jest tu powiedziane, że mamy się poddać Bogu,
oddać Jemu kontrolę, a przeciwstawić się diabłu. Słowo „przeciwstawić” oznacza aktywnie walczyć.
Kiedy ludzie wierzą, że wszystko co dzieje się w ich życiu jest całkowicie z Boga, na przykład
choroba, niepowodzenie w biznesie, utraty pracy, zbuntowane dzieci, rozwód, stają się pasywni. Jeśli
naprawdę wierzą, że Bóg jest autorem sytuacji i używa ich, by ludzi karać lub zmieniać; gdyby
stawiali opór, walczyliby z Bogiem. Ale Jakub 4:7 zachęca do sprzeciwiania się diabłu, a wtedy
on ucieknie. Musisz poddać się Bogu. W tym fragmencie widzimy, że pewne rzeczy przychodzą
od Boga, a pewne od diabła. Istnieje moc w tym świecie, która jest zła i nie wszystko co dzieje się
w twoim życiu, pochodzi od Boga. Jeśli tego nie zrozumiesz, skończysz poddając się diabłu, dając
mu moc.
Chcę przywołać fragment z Listu do Rzymian, ponieważ bardzo często bywa on źle interpretowany.
Byłem na pogrzebach, gdzie ludzie nic o Bogu nie wiedzieli, nie chodzili do kościoła i z trudem znali
jakikolwiek fragment z Biblii, ale ten fragment rozpoznawali bardzo dobrze. List do Rzymian 8:28
mówi: A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest
z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Interpretuje się go w taki sposób, że cokolwiek
się stanie w twoim życiu, Bóg jest tego autorem i w jakiś sposób wszystko we wszystkim działa
ku dobremu. Rzeczywiście byłem na pogrzebie młodego chłopaka i dziewczyny, którzy zażyli
mieszankę alkoholu i narkotyków, wsiedli do samochodu, jechali zbyt szybko po śliskiej drodze
i wypadając z zakrętu uderzyli w słup telefoniczny i zginęli na miejscu. Kaznodzieja zacytował ten
fragment: A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu i powiedział, że Bóg miał w tym
jakiś cel. Bóg nie zabił tych nastolatków, a nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że diabeł też
nie. To oni zabili samych siebie. Jestem przekonany, że diabeł nakłonił ich do buntu przeciwko
rodzicom i inni także, ale ostatecznie to był ich wybór. To oni sami zażyli narkotyki z alkoholem
i to oni wjechali w słup telefoniczny. Zadziałały prawa fizyki podczas jazdy i Bóg nie był przyczyną
tragedii.
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Co to znaczy kiedy się mówi: A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu? Po pierwsze,
to nie znaczy, że wszystko pochodzi od Boga i On współdziała we wszystkim ku dobremu. Wszystko
działa ku dobremu, jeśli spełnione są wymagania: z tymi, którzy Boga miłują. Ten fragment nie działa
dla osób nie kochających Boga. Jest to tak oczywiste, że nie powinno się nawet o tym mówić, jednak
zadziwia mnie, w jaki sposób ludzie przypisują ten fragment różnym wydarzeniom, jak choćby
do naćpanych, pijanych nastolatków, żyjących w pełnym buncie przeciwko Bogu i Jego zasadom. Ten
fragment działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują i z tymi, którzy według
postanowienia jego są powołani.
W 1 Liście Jana 3:8 mówi: A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Bóg
objawił się, aby zniszczyć dzieła Szatana. To jest Jego celem i będzie działał we wszystkim
ku dobremu z tymi, którzy Go kochają i są powołani według Jego postanowienia; to znaczy z tymi,
których powołał, którzy przeciwstawiają się diabłu i niszczą jego dzieła. Ci, którzy sprzeciwiają się
diabłu i żyją dla Boga, mogą powiedzieć, że niezależnie od tego, co diabeł próbuje zrobić w ich życiu,
Bóg może to obrócić i użyć do czegoś dobrego.
Musimy zacząć rozpoznawać, że Bóg nie kontroluje wszystkiego w naszym życiu. Jest wróg, który
przychodzi aby kraść, zabić i niszczyć, ale Jezus przyszedł dać nam życie. Musimy wybrać życie
i dobrowolnie uznać, że Bóg nie jest winny wszystkiemu, co nas w życiu spotyka.
Gdyby Bóg był fizyczną osobą, której przypisuje się tyle strasznych rzeczy, takich jak rak,
zniekształcenia, depresje, smutek i cierpienie, gwarantuję, że nie byłoby takiego rządu na naszej
planecie, który by Go nie uwięził lub starał się Go powstrzymać. Jednak myślimy, że Bóg, który jest
bardziej miłosierną osobą od jakiegokolwiek człowieka, przechadza się smagając ludzi i robiąc
im to wszystko. Istnieją rzeczy, które są atakami demonicznymi, jak również istnieją rzeczy naturalne.
Katastrofy nie są autorstwem Boga. Nawet w polisach ubezpieczeniowych czasami są klauzury:
„Działania Boże, takie jak trzęsienia ziemi, czy zarazy”. Nie, Bóg nie jest autorem tego wszystkiego.

Pytania
1. Przeczytaj List Jakuba 1:13. Czy człowiek jest kuszony przez Boga do zła?
___________________________________________________________________________
2. Przeczytaj List Jakuba 1:17. Od kogo pochodzą dobre dary?
___________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Kto jest złodziejem?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jaki jest jego cel?
___________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Z jakiego powodu przyszedł Jezus?
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co się stanie, gdy poddamy się Bogu a przeciwstawimy diabłu?
___________________________________________________________________________
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7. Przeczytaj List do Rzymian 8:28. Czy List do Rzymian 8:28 stwierdza, że wszystkie rzeczy
pochodzą od Boga?
___________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:38. Czy choroba pochodzi od Boga?
___________________________________________________________________________
9. Przeczytaj 1 List Jan 3:8. Z jakiego powodu Bóg Syn się objawił?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
List Jakuba 1:13 - Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem
kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi.
List Jakuba 1:17 - Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości;
u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
Ew. Jana 10:10 - Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby
miały życie i aby miały je w obfitości.
List Jakuba 4:7 - Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
List do Rzymian 8:28 - A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga
miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Dzieje Apostolskie 10:38 - o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak
chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
1 Jana 3:8b - A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj List Jakuba 1:13. Czy człowiek jest kuszony przez Boga do zła? Nie.
2. Przeczytaj List Jakuba 1:17. Od kogo pochodzą dobre dary? Od Ojca światła.
3. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Kto jest złodziejem? Diabeł.
4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jaki jest jego cel? Kraść, zabijać i niszczyć.
5. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Z jakiego powodu przyszedł Jezus? By dać nam życie
w obfitości.
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6. Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co się stanie, gdy poddamy się Bogu a przeciwstawimy diabłu?
Diabeł ucieknie od nas.
7. Przeczytaj List do Rzymian 8:28. Czy List do Rzymian 8:28 stwierdza, że wszystkie rzeczy
pochodzą od Boga?Nie.
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:38. Czy choroba pochodzi od Boga? Nie.
9. Przeczytaj 1 List Jan 3:8. Z jakiego powodu Bóg Syn się objawił? By zniszczyć dzieła
diabelskie.
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