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BOŻY RODZAJ MIŁOŚCI (Część 2)
Opracował Don Krow
W pierwszej lekcji Boży rodzaj miłości, opowiedziałem historię o rumuńskiej parze, którą poznałem
w parku. Chciałbym opowiedzieć troszeczkę więcej o tamtych wydarzeniach, ale nim do nich
przejdziemy, przypomnę kilka rzeczy, które powiedzieliśmy na temat Bożej miłości. Jezus Chrystus
był najwspanialszym przykładem miłości, który kiedykolwiek chodził po ziemi, jednakże odnosząc się
do Biblii, nie znajdziemy tam słów kocham cię. Niezwykłe, prawda? Największy wyraz miłości nigdy
nie powiedział: kocham cię. Wiesz dlaczego? Miłość jest czymś więcej niż słowa; to działanie.
Przykładowo, powiedziałbym swojej żonie: Kocham cię, a później poszedłbym popełnić cudzołóstwo.
Czy wtedy wierzyłaby bardziej moim słowom, czy raczej moim czynom? Uwierzyłaby na podstawie
moich uczynków, ponieważ 95% miłości, to miłość niewerbalna. Miłość nie kryje się w słowach, ale
w uczynkach.
W 1 Liście Jana 3:18 czytamy: Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.
Miłość jest wyrazem czynu. Jezus opisuje miłość w działaniu (Ew. Mateusza 25:35-36): Albowiem
łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,
byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu,
a przychodziliście do mnie. Później w wersecie 40 dodaje: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Widzisz? Miłość to działanie; to coś co ty robisz.
List do Hebrajczyków 6:10 mówi: Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele
waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie.
W Ew. Mateusza 22, gdy zapytano Jezusa o największe przykazanie, On odpowiedział, że jest nim
kochanie Boga i kochanie bliźniego. Te dwa przykazania są tak naprawdę jednym, jeśli się je zrozumie
poprawnie. Jezus powiedział, że kiedy okazujemy miłość swoim braciom, okazujemy miłość Jemu.
Biblia uczy, że mamy wspaniałą możliwość, by kochać Jezusa w praktyczny sposób - kochając innych.
W poprzedniej lekcji opowiedziałem o Rumunach, których spotkałem w parku. Ich życie zostało
przemienione, ponieważ szukałem przede wszystkim ich dobra, bez względu na to, jak się czułem. Oni
byli innej narodowości i innego koloru skóry, ale wiedziałem, że Boży rodzaj miłości będzie mógł się
wyrazić, kiedy będziemy zdobywać innych, szukając ich dobra i patrząc na ich korzyści. Jezus wcale
nie czuł chęci, żeby iść na krzyż. On powiedział: „Ojcze, jeśli jest jakiś inny sposób... ale niech się tak
stanie według woli Twojej”. Jezus szukał tego, co dla nas będzie dobre i korzystne, bez względu
na swoje uczucie.
Pewnego dnia dostałem telefon od Rumunów. Cali byli zapłakani. Byli w USA od ponad 7,5 roku.
Teraz żyli i pracowali w Sublette Kansas. Powiedzieli: „W końcu dostaliśmy odpowiedź na nasze
podanie o azyl polityczny. Dali nam trzy dni na odwołanie, a później będziemy deportowani”. Ludzie
zwykle mają 2-5% szans na uzyskanie statutu uchodźcy politycznego w tym kraju. Udali się z
pytaniem do prawnika, który im odpowiedział, że nie mają szans. Powiedziałem im, że będziemy się
modlić i coś z tym zrobimy. W jaki sposób - nie miałem pojęcia. Pomyślałem, że to będzie nie fair,
jeśli ich odeślą - zwłaszcza, że ich dzieci ledwie mówią po rumuńsku.
Mój przyjaciel zadzwonił do naszego kongresmena w Colorado, który powiedział, żebyśmy się
skontaktowali z senatorem Samem Brownbackiem w Kansas, skoro oni teraz tam mieszkają. To było
wspaniałe, bo moja znajoma o imieniu Kim pracowała wtedy dla senatora Brawnbacka.
Kontaktowałem się z Kim, a dzięki niej aż 4 ludzi pracowało nad tą sprawą w Waszyngtonie.
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Społeczność miejska z Sublette w Kansas, stanęła murem za Rumunami, wystosowując odpowiednią
petycję z podpisami, mówiącą, że chcą aby Rumuni pozostali. „To dobrzy ludzie, płaca podatki
i ciężko pracują. Chcemy by zostali”. W gazecie został zamieszczony artykuł i to na pierwszej stronie,
który opisywał całe zdarzenie. To był prawdziwy cud, a ponieważ urzędnicy z wysokiego szczebla
rozumieli co się stało, Rumuni dostali list, który oznajmiał, że decyzja została cofnięta, dzięki czemu
mogli pozostać w Stanach Zjednoczonych.
Udałem się do Sublette w Kansas. Moi przyjaciele nie wiedzieli, że przyjadę, więc gdy tam
dotarłem, akurat byli na linii telefonicznej z senatorem Brownbackiem, dziękując mu za pomoc
w uzyskaniu azylu politycznego. Nie mógł być tam osobiście, ponieważ był to ostatni dzień
przesłuchań prezydenta Clintona, ale informacje z ABC i NBC były tam, ze swoimi kamerami. Jak
tylko się rozłączyli, przybiegli do mnie i uściskali mnie, i zaraz się pojawiła kamera. Zapytano mnie:
„Kim jesteś i skąd znasz tych ludzi?”. Opowiedziałem więc jak ich poznałem, jak zaspokajałem ich
potrzeby, szukając ich dobra ze względu na to, co powiedział Jezus w Ew. Mateusza 7:12.
Później udaliśmy się do miejskiej hali, która była wypełniona czerwonymi, białymi i niebieskimi
balonikami, i śpiewano tam pieśni patriotyczne. Kiedy moi przyjaciele tam weszli, wszyscy zaczęli
krzyczeć, a oni płakali. Burmistrz miasta powiedział: „Dziś, to jest 12 luty, będzie dniem rodziny
Jucanów, by ich uhonorować”. Wzięto Amerykańską flagę, a senator, który przyleciał
aż z Waszyngtonu, na ich cześć wręczył im ją. Wręczył im także papiery, dzięki którym mogli
pozostać w Ameryce w zasadzie do końca życia. Każde z nich złożyło świadectwo, a później
poproszono mnie o modlitwę. Powiedziałem: „Jest tutaj osoba, o której nie powiedzieliśmy
wystarczająco dużo, a jest nią Bóg Wszechmogący. W parku w Colorado Springs, 7,5 roku temu,
modliłem się mówiąc, że chciałbym kogoś obdarować Jego miłością. To zaprowadziło mnie do tych
Rumunów”. Powtórzyłem tę historię i powiedziałem: „Bóg chce wam pomóc, witajcie w Stanach
Zjednoczonych”.
Wszystko co się wydarzyło, to cud. Znałem właściwych ludzi na właściwych miejscach,
we właściwym czasie. Moja przyjaciółka Kim umówiła mnie z senatorem Brownbackiem na spotkanie
w Andrew Wommack Ministries rok przed tym całym zdarzeniem. Powiedziała mu: „Po prostu musisz
poznać Dona Krow'a”. Nie wiedziałem wtedy dlaczego i byłem bardzo skrępowany. Bóg powoli
zaczynał ustawiać sprawy, aby pomóc tej rodzinie, której się objawił, okazując Swoją miłość
ze względu na przykazanie Jezusa; że jak my chcemy my być traktowani, tak traktujmy innych. To cud
którego nigdy nie zapomną, o którym mówią: „To wszystko ze względu na Boga”. Anka, ta Rumunka,
powiedziała: „Moja wiara się chwiała, ale Bóg jest wierny i pozwolił nam pozostać w Stanach
Zjednoczonych Ameryki”.
Są zastępy ludzi wołając teraz o miłość. Jedynym sposobem w jaki mogą ją odebrać, to podjęcie
przeze mnie i przez ciebie decyzji, aby zrozumieć zasady Bożej miłość przez Boże Słowo. Miłość jest
uczynna, szuka dobra innych - tak jak Jezus szukał dobra innych, idąc na krzyż. Niech cię Bóg dzisiaj
błogosławi, gdy będziesz odkrywał zasady tego, co naprawdę znaczy kochać Bożą miłością.

Pytania
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Opisz swoimi słowami, jak brzmi złota zasada.
____________________________________________________________________________
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2. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. W szukaniu miłości ludzie starają się znaleźć odpowiednią
osobę. Powinieneś szukać odpowiedniej osoby, czy stać się odpowiednią osobą?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Miłość jest uczuciem, czy czymś, co robisz?
____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj 1 Jan 3:18. Jeśli mówisz swojej żonie lub mężowi: Kocham cię, a później
go zdradzasz, to w co bardziej uwierzy? W twoje słowa czy w czyny?
____________________________________________________________________________
5. Przeczytaj List do Rzymian 5:6-8. Myślisz, że Jezus miał ochotę umrzeć?
____________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List do Galacjan 5:22. Czy możemy naprawdę kochać bez Boga, jako centrum
naszego życia?
____________________________________________________________________________
7. Przeczytaj 1 List Jan 4:8. Powodem, dla którego potrzebujemy Bożej pomocy w kochaniu
innych jest fakt, że On jest... ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:5. Z poniższych słów wybierz to, które nie określa miłości.
Nieuprzejmy, samolubny, pamiętliwy.
____________________________________________________________________________
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:8. Co będzie jedyną rzeczą jaką zabierzesz z tego świata
(poza grób)?
____________________________________________________________________________
10. Przeczytaj Przypowieści Salomona 10:12. 1 List do Koryntian 13:7: Miłość wszystko zakrywa.
Miłość zakryje ile grzechów?_____________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Mateusza 7:12 - A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki
bowiem jest zakon i prorocy.
1 List Jana 5:3 - Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego,
a przykazania jego nie są uciążliwe.
1 List Jana 3:18 - Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.
List do Rzymian 5:6-8 - Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł
za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś
umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
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Chrystus za nas umarł.
List do Galacjan 5:22 - Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność,
1 List Jan 4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
1 List do Koryntian13:5 - [miłość] nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie
myśli nic złego.
1 List do Koryntian13:8 - Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną,
jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
Przypowieści Salomona 10:12 - Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Opisz swoimi słowami, jak brzmi złota zasada. Czyń innym
to, co chcesz, aby tobie czyniono.
2. W szukaniu miłości ludzie starają się znaleźć odpowiednią osobę. Powinieneś szukać
odpowiedniej osoby, czy stać się odpowiednią osobą? Stać się odpowiednią osobą.
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Miłość jest uczuciem, czy czymś, co robisz? Miłość jest
postępowaniem zgodnie z Bożymi zasadami (przykazaniami).
4. Przeczytaj 1 Jan 3:18. Jeśli mówisz swojej żonie lub mężowi: Kocham cię, a później
go zdradzasz, to w co bardziej uwierzy? W twoje słowa czy w czyny? W czyny. Czyny
przemawiają głośniej niż słowa.
5. Przeczytaj List do Rzymian 5:6-8. Myślisz, że Jezus miał ochotę umrzeć? Nie, ale jednak
patrzył na nasze dobro i na naszą korzyść, bez względu na to co czuł.
6. Przeczytaj List do Galacjan 5:22. Czy możemy naprawdę kochać bez Boga, jako centrum
naszego życia? Nie.
7. Przeczytaj 1 List Jan 4:8. Powodem, dla którego potrzebujemy Bożej pomocy w kochaniu
innych jest fakt, że On jest miłością.
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:5. Z poniższych słów wybierz to, które nie określa miłości.
Nieuprzejmy, samolubny, pamiętliwy Wszystkie te słowa opisują, czym miłość nie jest.
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:8. Co będzie jedyną rzeczą jaką zabierzesz z tego świata
(poza grób)? Miłość. Ona jest wieczna.
10. Przeczytaj Przypowieści Salomona 10:12. 1 List do Koryntian 13:7: Miłość wszystko zakrywa.
Miłość zakryje ile grzechów? Wszystkie grzechy.
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