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Ja wierz?, ?e pokuta jest tak samo dla wierz?cych jak i grzeszników; chrze?cijanie, którzy utrzymuj? nastawienie
pokuty sprowadzaj? na siebie szczególn? Bo?? uwag?. Je?eli chodzimy przed Panem z pokutuj?cym sercem, to
b?dziemy obdarowani niesamowitymi b?ogos?awie?stwami.
Warto zauwa?y?, ?e cech? charakterystyczn? pokutuj?cego serca jest gotowo?? przyznania si? do winy za to, co
by?o z?e, powiedzie?, „Panie, to ja zgrzeszy?em.”
„Albowiem smutek, który jest wed?ug Boga, sprawia upami?tanie ku zbawieniu” (2 Kor. 7:10). A Jan pisze, „Je?eli
mówimy, ?e nie mamy grzechu, to oszukujemy samych siebie i nie ma w nas prawdy” (1 Jana 1:8).
Przyznanie si? do winy mo?e by? bardzo bolesne. Usprawiedliwiamy nasze post?powanie i dokonujemy
najró?niejszych machinacji, ?eby unikn?? przyznania si? do winy, chc?c w ten sposób odwróci? od siebie uwag?. A
Bogu to si? nie podoba.
Bycie pokutuj?cym oznacza wi?cej ni? tylko przeproszenie, czy wyrównanie krzywdy z osob?, któr? skrzywdzili?my.
Chodzi równie? o za?atwienie tego z Bogiem. Dawid daje nam taki doskona?y przyk?ad – on wierzy? w
przeprowadzanie badania serca. W trudnej dyscyplinie odkopywania grzechu w jego sercu, Dawid wo?a?, „Badaj
mnie, Bo?e i poznaj serce moje, do?wiadcz mnie i poznaj my?li moje i zobacz, czy nie krocz? drog? zag?ady, a
prowad? mnie drog? odwieczn?” (Psalm 139:23-24).
Dawid stale otwiera? swoje serce na Bo?e ?wiat?o sprawdzaj?ce. By? wdzi?czny za badanie przez Pana do tego
stopnia, ?e wo?a?, „Je?eli w czym? zgrzeszy?em przeciwko Tobie, a nie wiem o tym, prosz? objaw mi to. Pokutuj?.
"Ja bowiem znam wyst?pki swoje i grzech mój zawsze jest przede mn?. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszy?em I
uczyni?em to, co z?e w oczach Twoich” (Psalm 51:5-6).
Czy potrzebujesz pozwoli?, aby Bóg zbada? twoje serce dzisiaj? Pokutowanie z ka?dego ukrytego grzechu b?dzie
utrzymywa?o twoje serce mi?kkie i podatne przed Nim, ?agodne i ?atwo daj?ce si? kszta?towa? przez Ducha
?wi?tego.
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