Jak Ewangelia może zmienić życie człowieka?
Sedno Ewangelii: Jezus Chrystus nie przyszedł założyć nową religię, a zmienić życie
poszczególnego człowieka.
Mat. 1:21 A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów
jego.
1 Piotr. 1:18-20 Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście
wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,. Lecz drogą
krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to
przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach
ostatnich ze względu na was, To był Boży cel – wykupić OD MARNEGO
POSTĘPOWANIA – PLAN POWSTAŁ PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA.
Bóg zapowiadał to u proroków: Ezech. 11:19 . Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego
ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,
Największy cud Ewngelii – zmiana człowieka upadłego w Boże dziecko, człowieka
świętego, odnowionego.
Większość postaci biblijnych, ewangelicznych była inna (zła ) przed spotkaniem z Bogiem,
które je całkowicie przemieniło: np. Piotr, Mateusz, Paweł (Szaweł – Saul).
Ps. 113:5-9 Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach I patrzy w dół na
niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci, Aby
posadzić go z książętami, z książętami ludu swego, Sprawia, że niepłodna ma dom, Jest
matką cieszącą się dziećmi. Alleluja!
Bóg wywyższa ludzi ze śmieci – zajmuje się „RECYKLINGIEM” ludzi, bo może i chce
Ps. 115:3 Bóg nasz jest w niebie, Czyni wszystko, co zechce.
Odzyskuje ludzi ze śmieci objawiając swoją miłość i moc, aby nikt nie chełpił się przed
Bogiem;
1 Kor. 1:26-29 Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania
waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu
wysokiego rodu, Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co
u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, I to, co jest niskiego rodu u
świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś,
unicestwić, Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.
Biblia jest pełna przykładów ludzi „odzyskanych ze śmieci przez Boga” : 1 Kor. 6:9-11
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się!
Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani
złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie
odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w
imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
Także osoby z rodowodu Pana Jezusa Tamar, Rut, Rahab, Batszeba, (Mat,1.1-10)
Bóg to czyni, ponieważ stworzył człowieka „na swój obraz i podobieństwo” 1Moj. 1,27 i
chce obraz zniszczony przez grzech i diabła odzyskać – przywrócić w Jezusie Chrystusie
Rzym. 8:29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do
obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;

