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David WilkersonMarch 13, 2015
Czy mo?na kocha? Pana, mie? serce dla Boga, po?wi?ca? czas i pieni?dze na Jego prac?, stawia? Boga na
pierwszym miejscu, by? Mu oddanym – a ci?gle mie? dziedziny niepos?usze?stwa wzgl?dem jasnych wymaga?
S?owa Bo?ego?
Z ca?ego serca Salomon chcia? boskiej m?dro?ci i rozs?dku, by wiedzie? co jest dobre, a co z?e. Bóg ukaza? mu
si? we ?nie i powiedzia?, „Pro?, co mam ci da?” (1 Krl 3:5). Salomon otrzyma? „serce rozumne… by rozró?nia?
mi?dzy z?em a dobrem” (3:9). Ale Bóg doda? ostrze?enie, „A je?eli chodzi? b?dziesz moimi drogami,
przestrzegaj?c moich ustaw i przykaza?, jak chodzi? Dawid, twój ojciec, przed?u?? twoje dni” (3:14). Salomon
us?ysza? pot??ne kazanie od samego Boga! Brzmia?o mu w uszach kazanie jego ojca Dawida, jak równie?
przyk?ad grzechu ojca i s?du za to. On mia? zakon i s?dziów, ??cznie z Debor?, Samuelem i prorokiem Natanem.
Dawid ostrzega?, „Przestrzegaj wiernie s?u?by Pana, Boga swego, i chod? jego drogami, przestrzegaj?c jego
ustaw, jego przykaza?, jego praw i jego ustanowie?, jak s? zapisane w zakonie Moj?eszowym” (2:3).
Salomon zna? S?owo. W wyniku tego wszystkiego, co Bóg mu objawi?, napisa? ponad tysi?c pie?ni i trzy tysi?ce
przypowie?ci! W tych przypowie?ciach ostrzega? przed zgubnym wp?ywem obcych kobiet: „W ko?cu jest gorzka
jak pio?un, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodz? do ?mierci, jej kroki zd??aj? do krainy umar?ych” (Prz
5:4-5). Och, jak dobrze on zna? S?owo! Jak dobrze g?osi? to innym. Przywódcy ?wiata przychodzili do niego po
rad?. Chocia? by? m?dry, rozs?dny i mia? b?ogos?awie?stwo Bo?e, jednak mia? w ?yciu dziedziny
niepos?usze?stwa.
Salomon zrobi? jeden krok niepos?usze?stwa, który w?a?ciwie zmieni? go w zatwardzia?ego, odpornego na
kazania i opanowanego ??dz? cz?owieka. Uwa?a? to za niewielkie odst?pstwo, kiedy wzi?? sobie za ?on? córk?
faraona; dla niego by?o to ma??e?stwo dla korzy?ci. „Wzi?? córk? faraona za ?on? i sprowadzi? j? do Miasta
Dawidowego” (1 Kr 3:1). Ona by?a t? obc? kobiet?, przed któr? sam ostrzega? w swoich przypowie?ciach, kobiet?,
której kroki prowadz? do piek?a! Córka Faraona reprezentuje pojedyncz? ni?, która ci?gle ??czy nas z tym
?wiatem, jeden uprzykrzony grzech, który nie jest poddany – ten jeden kompromis, który zawsze wydaje si?
usprawiedliwiony!

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/9272/

Page 1 of 1

