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„ Odrzuciwszy wi?c wszelk? z?o?? i wszelk? zdrad?, i ob?ud?, i zazdro??, i wszelk? obmow?
jako nowonarodzone niemowl?ta, zapragnijcie nie sfa?szowanego duchowego mleka, aby?cie przez nie wzrastali”
(1 Piotra 2:1-2).
Nie obwiniaj Boga, ?e nie s?ucha twoich modlitw, je?eli trzymasz w swoim sercu jak?? uraz? przeciwko innej
osobie. Chrystus przedstawi? nam wyra?ne wskazówki – On nie b?dzie s?ucha? kogo?, kto ma gniewnego i
nieprzebaczaj?cego ducha. Mamy „odrzuci?” takie nastawienie. Bo?e prawo modlitwy jest jasne w tej sprawie:
„Chc? tedy, aby?cie si? modlili na ka?dym miejscu, wznosz?c czyste r?ce, bez gniewu i bez swarów” (1 Tym. 2:8).
Czy w twoim sercu tli si? jakie? z?e uczucie? Nie patrz na to jako co?, do czego masz prawo. Bóg traktuje takie
rzeczy bardzo powa?nie i wszelka niezgoda i tarcie mi?dzy wierz?cymi bra?mi i siostrami smuc? Jego serce
jeszcze bardziej ni? wszystkie grzechy bezbo?nych.
Je?eli my?lisz, ?e twoje modlitwy mog? dozna? przeszkody, to upewnij si?, ?e w swoim sercu nie trzymasz jakiego?
gniewu z powodu zranionych uczu? czy z?ego traktowania ze strony innych. Szatan wyra?nie nak?ania chrze?cijan
aby byli bardziej wra?liwi na swoje emocje ni? na g?os Ducha. To mo?e prowadzi? do ducha zemsty tam, gdzie
powinien by? duch przebaczenia i mi?o?ci. Tak, nawet ci, którzy ci? zranili najbardziej, zas?uguj? na przebaczenie
w imieniu Jezusa.
Nie poddawaj si? uczuciu zranienia i odp?aty, ?eby zaraz potem udawa? si? do komory modlitwy wieczorem i
spodziewa? si? cudu uwolnienia. Jezus powiedzia? odno?nie modlitwy: „Przebacz nam nasze winy tak jak my
przebaczamy naszym winowajcom” (Mat. 6:12).
Czas jest krótki i nadchodzi Dzie? Pana. Nastaw swoje serce aby post?powa? wed?ug s?ów proroka Micheasza:
„Oznajmiono ci, cz?owiecze, co jest dobre i czego Pan ??da od ciebie: tylko, aby? wype?nia? prawo, okazywa?
mi?o?? bratni? i w pokorze obcowa? ze swoim Bogiem” (Micheasza 6:8).
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