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Wielu chrze?cijan dzisiaj chce mie? przykrycie krwi dla grzechu, ale nie oczyszczenie! Obrz?d Przybytku Starego
Testamentu daje wyra?ny przyk?ad o tym, jak powinni chodzi? przed Bogiem chrze?cijanie.
Przybytek mia? cz??? zewn?trzn?, gdzie by?y zabijane zwierz?ta na ofiar?. To zapewnia?o przykrycie krwi dla
grzechu. Ale na zewn?trz by?a równie? umywalnia s?u??ca do oczyszczania. ?aden kap?an nie móg? wej?? do
Miejsca Naj?wi?tszego i mie? spo?eczno?ci z Bogiem twarz? w twarz bez uprzedniego oczyszczenia.
Niektórzy chrze?cijanie uwa?aj?, ?e mog? omin?? umywalni?, która dla nas reprezentuje omycie wod? przez
S?owo. Wierz?, ?e mog? si? wcisn?? do miejsca ?wi?tego z grzechem i grzesznymi na?ogami, g??boko
zakorzenionymi w ich sercach. Po prostu wejd? i chlub si?, Jestem sprawiedliwo?ci? Bo?? w Chrystusie.”
Doskona?e serce pragnie czego? wi?cej ni? tylko bezpiecze?stwa, lub przykrycia dla grzechu! Ono pragnie
przebywa? w Jego obecno?ci i mie? z Nim spo?eczno??! Komunia to jest rozmawianie z Panem, dzielenie s?odkiej
spo?eczno?ci, szukanie Jego oblicza. A to otrzymujemy w Miejscu Naj?wi?tszym! To przychodzi w takiej kolejno?ci:
przykrycie, oczyszczenie, oddanie, spo?eczno??.
Jednak wielu wierz?cych nie chce niczego wi?cej ni? przykrycia – szybkiego biletu do chwa?y! ?adnego bólu,
?adnego krzy?a, ?adnego oczyszczenia! Chodz? tylko i wo?aj?: „Jestem pod przykryciem krwi! Jestem
bezpieczny!”
Oni jednak cytuj? tylko po?ow? tego wersetu: „A krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1
Jana 1:7). Przeczytaj to w ca?o?ci: Je?li mówimy, ?e z nim spo?eczno?? mamy, a chodzimy w ciemno?ci,
k?amiemy i nie trzymamy si? prawdy. . . . krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu” (1 Jana 1:6-7). Jezus powiedzia?, „ Wy jeste?cie ju? czy?ci dla s?owa, które wam g?osi?em” (Jana
15:3).
S?yszymy kazania, które mówi?, „Nie musisz by? sprawdzany. Ka?dy twój grzech jest pod przykryciem krwi! To
ca?e kopanie i sprawdzanie grzechu tylko powoduje pot?pienie i poczucie winy.”
W Ks. Objawienia 2:23 Jezus mówi: „i poznaj? wszystkie zbory, ?e Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i
oddam ka?demu z was wed?ug uczynków waszych.” Umi?owani, On si? zwraca? do Ko?cio?a!
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