
VALE A PENA SER CRISTÃO?

Você aceitou Jesus há pouco tempo. Agora, que passou o calor do
entusiasmo, você está olhando as pessoas que vivem despreocupadamente,
ganhando dinheiro com a injustiça, usufruindo a liberdade sexual, e
pergunta: “vale mesmo a pena ser cristão?”

Bem, se o sucesso, dinheiro, boa posição social e liberdade para as
aventuras amorosas estão atraindo você, se você quer tudo isso aqui e
agora, sem se importar com o preço, a resposta é: não vale a pena ser
cristão.

A própria palavra de Deus avisa: “Se é somente para esta vida que temos
esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de
compaixão” (1 Coríntios 15:19). Os valores que movem este mundo não
servem para avaliar o relacionamento íntimo com Deus.

Se você aceitou Jesus por algum motivo que não fosse ter ouvido a boa nova
de que Deus o ama e que Jesus há muito está esperando seu “sim” ao convite
“siga-me”, se você aceitou Jesus para tornar-se “bem-abastecido”, saudável
e feliz neste mundo, saiba que não vale a pena ser cristão. Basta ter sorte e
trabalhar bem para alcançar tudo aquilo que a nova fé promete.

“Larga é a porta e amplo o caminho que leva a perdição. Estreita é a porta e
apertado o caminho que leva a vida” (Mateus 7:13,14). Você está convencido
que é verdade esta declaração de Jesus? Se você procura paz e segurança
eterna, se você quer um bem estar onde a culpa, o medo, a incerteza e a
morte não podem atingir você, então vale a pena ser cristão.

Você precisa ter claro que os valores de Deus são dignos, justos e eternos,
e que Deus tem um dia marcado em que os justos para sempre brilharão
como o sol. Mas se ultimamente você tem olhado muito para os que vivem
alegres e despreocupados com o pecado, olhe para frente: Você está no
começo! A ordem é crescer no conhecimento daquele que te chamou para
estar com Ele, para andar na luz.
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Para de olhar para o que deixou e foque sua mente no que já recebeu e ainda
receberá diretamente da Palavra de Deus: alimente-se daquilo que é
incomparavelmente maior do que aquilo que tem deixado para trás. Se Deus
começou a boa obra em você, Ele certamente há de completá-la (Fil.1,6).

Fonte: www.umbet.org.br
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