UKRYWANIE SI? PRZED BOGIEM
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

UKRYWANIE SI? PRZED BOGIEM

David WilkersonApril 5, 2016
Grzech powoduje to, ?e chcemy ukry? si? przed Bo?? obecno?ci?. Oto sedno niewiary w?ród chrze?cijan; kiedy
grzeszymy, zawodzimy Boga, mamy tendencj? do uciekania przed Jego obecno?ci?. My?limy, ?e On jest zbyt
zagniewany, by chcia? mie? z nami spo?eczno??. Jak On móg?by dzieli? si? spo?eczno?ci? z nami, kiedy
zgrzeszyli?my?
Dlatego przestajemy si? modli?. W naszym zawstydzeniu my?limy, „Nie mog? przyj?? do Boga w tym stanie.”
Zaczynamy opracowywa? drog? powrotu do Jego ?aski. Jeste?my przekonani, ?e potrzeba nam tylko czasu,
by?my sami si? oczy?cili. Je?eli uda nam si? trwa? w czysto?ci przez kilka tygodni, unika? grzesznych nawyków, to
uwa?amy, i? poprawili?my si? na tyle, ?e znowu mo?emy przyj?? do Jego tronu.
To jest grzeszna niewiara i to jest przest?pstwo w oczach Bo?ych. Kiedy wyznajemy nasz grzech, w??cznie z
naszym uprzykrzonym na?ogiem, Bóg nie robi ?ledztwa. Nie wymaga dowodu pokuty i nie pyta, „Czy naprawd?
?a?ujesz? Nie widz? twoich ?ez. Czy obiecujesz, ?e ju? nigdy nie pope?nisz tego grzechu? Teraz odejd?, masz
po?ci? dwa dni w tygodniu i modli? si? godzin? dziennie. Je?eli wytrzymasz d?ugo bez upadku, to znowu mo?emy
rozmawia?.”
Kiedy Jezus pojedna? nas z Ojcem na krzy?u, to na zawsze. To znaczy, ?e je?eli zgrzesz?, nie musz? na nowo
by? pojednany z Bogiem; nie jestem odci?ty od Pana i nagle niepojednany. Nie, ta oddzielaj?ca zas?ona zosta?a
rozerwana na krzy?u i ja mam ju? na zawsze dost?p do Bo?ego tronu, przez krew Chrystusa. Te drzwi nigdy nie s?
przede mn? zamkni?te: „W którym mamy swobod? i dost?p do Boga z ufno?ci? przez wiar? w niego” (Ef 3:12).
Biblia mówi wyra?nie, ?e je?eli kto? z nas zgrzeszy, mamy u Ojca or?downika w Jezusie Chrystusie. Mo?emy sta?
przed drzwiami Jego Sali Tronowej, czuj?c si? zepsutymi i brudnymi. Ale je?eli tam zostaniemy i nie zgodzimy si?
wej??, nie jeste?my pokorni, ale dzia?amy w niewierze. „Przyst?pmy tedy z ufn? odwag? do tronu ?aski, aby?my
dost?pili mi?osierdzia i znale?li ?ask? ku pomocy w czasie potrzeby” (Hbr 4:16).
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