
GRZECH JEST UTRATĄ BOŻEJ CHWAŁY

Jaka jest definicja grzechu?

1 List Jana 3:4 mówi: "Grzech jest przestępstwem zakonu". To odnosi się do wszystkich grzechów.

List Jakuba 4:17 mówi: "Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten dopuszcza się grzechu". 
To odnosi się do grzechu zaniechania.

Ale najjaśniejsza definicja grzechu znajduje się w Liście do Rzymian 3:23, która mówi, że grzech jest utratą
lub  "brakiem Bożej chwały". Grzech to nie tylko łamanie dziesięciu przykazań lub spłycanie standardów,
które Jezus ustanowił w Kazaniu na Górze (Mat 5-7). To coś znacznie więcej, bo to jest utrata Bożej chwały.

Czym jest Boża chwała?  "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, i  ujrzeliśmy jego chwałę;
chwałę jaką otrzymał od Ojca tylko Jego jedyny Syn, pełen łaski i prawdy." (J 1:14).  Boża chwała była
dostrzegalna w życiu Jezusa Chrystusa. Kiedy więc połączymy ze sobą wersety Jana 1:14 i Rzymian 3:23,
wtedy widać,  że  grzech jest  zupełnie obcy Chrystusowi.  Kto więc może powiedzieć,  że jest  całkowicie
wolny od grzechu? Nikt. Ponieważ nikt z nas nie jest całkowicie taki jak Chrystus.

Tylko  osoby,  które  naruszają  definicję  grzechu,  wyobrażają  sobie,  że  są  od  grzechu  całkowicie  wolne.
Przepustką  do  Bożego  Królestwa  nie  jest  połowiczne  chrześcijaństwo,  ale  wyłącznie  stu  procentowe.
Wszystko co zaniża standardy podobieństwa do Chrystusa jest grzechem. Wielu wierzącym wydaje się, że
nie są aż tak źli, jak inni. Oni są niczym student, który napisał egzamin na 2%, i  czuje się lepszy od tych,
którzy napisali na 1%, pomimo faktu, że jedni i drudzy nie zdali! W Królestwie Bożym możesz zostać w tej
samej klasie nawet wtedy, kiedy uzyskasz 99%. "Bo jeśli czynicie różnicę między osobami, to popełniacie
grzech  i  jesteście  wtedy  uznani  przez  zakon  za  przestępców.  Ktokolwiek  bowiem  zachowa  cały  zakon,
a uchybi w jednym, ten stanie się winnym wszystkiego." (Jakuba 2:10).

Poznając tysiące chrześcijan, doszedłem do wniosku, że podstawowym problemem większości jest to, że
nigdy  nie  widzieli  siebie  oczami  Boga  -  jako  brudnych  i  nie  nadających  się  do  niczego  dobrego,
grzeszników. Tacy ludzie przyznają, że są grzesznikami, ale nie aż tak źli jak inni. To im tylko utrudnia
korzystanie z pełni mocy Ducha Świętego, aby mogli w pełni oczyścić swoje życie.

Wiele osób unika grzechu w obawie przed karą. Ale kiedy Bóg dostrzega u kogoś grzech, to widzi u niego
brak Bożej chwały. Jeżeli tolerujesz jakikolwiek grzechu w swoim życiu, to będziesz tęsknił za Bożą chwałą
przez całą wieczność, a chwała którą utracisz, będzie wyznacznikiem tolerancji grzechu w twoim życiu.
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