Obietnice dla Kościoła
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Wobec obietnicy Bożej nie okazał żadnej chwiejności niedowierzania , lecz przeciwnie , jeszcze
mocniej trwał w wierze . Oddała przez to chwałę Bogu. (Rzymian 4,20)
Kościół Chrystusowy jest Bożym narzędziem służącym głoszeniu prawdy , wyposażony przez
Niego do szczególnego dzieła. Jeśli kościół będzie wierny Bogu i posłuszny Jego przykazaniom,
wówczas pełen będzie doskonałości Bożej mocy. Jeśli będziemy czcić Pana Boga Izraela , to żadna
moc nie będzie w stanie mu się oprzeć . Jeżeli będzie wierny swemu powołaniu, siły przeciwnika
nie będzie już w stanie przemócgo, tak jak plewy nie są w stanie oprzeć się wichrowi.
Możliwe , że dany zbór jest na swoim terytorium najbiedniejszy . Możliwe , że brak mu wszelkich
oznak światowego blichtru, ale jeśli jego członkowie posiadać będą cnoty Chrystusowego
charakteru , w ich nabożeństwie zjednoczą się z nim sami aniołowie. Słowa czci i dziękczynienia
płynące z wdzięcznych serc, unoszą się do nieba i będą dla Boga jak słodka woń ofiary.
Nasz Bóg jest czułym i litościwym Ojcem. Nie powinniśmy patrzeć na Jego dzieło w stosunku do
nas jak na coś, co zasmuca serce i przynosi nam stres. Oddawanie Panu czci powinno być dla nas
przyjemnością. On jest naszym najlepszym przyjacielem i kiedy oddajemy Mu cześć poprzez
nabożeństwo, On pragnie być z nami aby nieść na błogosławieństwo i pocieszenie oraz napełnić
nasze serca radością i miłością.
Bóg będzie działał z nami z wielką mocą. Nie musimy się obawiać , że nie spełni swoich obietnic.
On jest wieczną prawdą. Nie zmieni nigdy zasad przymierza ,które zawarł z tymi , którzy Go
kochają. Jego obietnice dla Kościoła są niezmienne. Sprawi, że Kościół stanie znakiem Bożej
doskonałości i źródłem radości dla wielu pokoleń.
Kościół jest powiernikiem bogactw łaski Chrystusa i to właśnie poprzez Kościół objawi się
ostatecznie pełny obraz Bożej miłości dla świat, gdy zostanie on rozświetlony blaskiem Jego
chwały. Modlitwa Jezusa o to, by Jego Kościół był jednością, tak jak On jest jednością z Ojcem w
końcu wypełni się.
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