
WYZWALAJĄCA PRAWDA

W Liście Jakuba 1:12-15, apostoł mówi o kuszeniu do grzechu. Mówi tu, że jeśli  wytrwamy w próbach
i przezwyciężymy pokusy, to pewnego dnia otrzymamy wieniec żywota, obiecany wszystkim tym, którzy
miłują Boga. To nas uczy, że jeśli kochamy Pana, wtedy będziemy walczyć ze wszystkimi pokusami.

Kiedy pojawia się pokusa, to nie zadawaj pytania: "Boże, dlaczego wystawiłeś mnie na tę pokusę?", bo Bóg
nigdy nikogo nie kusi. "Niechaj nikt nie mówi, gdy jest wystawiony na pokusę: Przez Boga jestem kuszony;
bowiem Bóg nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi" (Jakuba 1:13).

Kto więc kusi? Kusi cię szatan, za pomocą twoich cielesnych pragnień. Ponieważ od dzieciństwa, wszyscy
mają w sobie jakieś cielesne pragnienia, dlatego szatan je wykorzystuje aby nas kusić. Kiedy jakiś kraj jest
w stanie wojny, to wróg wysyła tam swoich agentów aby niszczyli go od wewnątrz. Wróg walczy wtedy na
dwóch frontach - na polu walki i wewnątrz tego kraju, za pośrednictwem swoich agentów. Tak samo robi
szatan. Dlatego należy zidentyfikować i uśmiercić, wszystkie nasze bezbożne pragnienia, które są niczym
agenci walczący po stronie szatana. Jeśli zabijesz wewnętrznych agentów wroga to wtedy będziesz miał siłę,
aby walczyć przeciw szatanowi na polu walki. Jednak stanie się to dopiero wtedy, gdy twój umysł zrozumie,
że niewłaściwe pragnienia również są grzechem. Ale do tego czasu każda zła myśl, która przyjdzie ci do
głowy, będzie tylko pokusą. Na przykład, kiedy idziesz drogą i widzisz coś, co cię kusi, wtedy jeszcze nie
grzeszysz,  tylko jesteś kuszony.  Lecz jeśli  patrzysz na to po raz kolejny,  wtedy już grzeszysz,  bo tylko
pierwsze spojrzenie jest pokusą, a drugie już grzechem. Pierwszego spojrzenia nie można uniknąć, ponieważ
żyjemy w świecie, którym jest wiele zła, ale możemy zdecydować, czy akceptujemy to zło, czy nie.

Jest  to podobne do poczęcia dziecka.  Jest  to też przykład działania Ducha Świętego.  Kiedy twój umysł
zgadza się z twoimi cielesnymi pragnieniami, wtedy jest niczym kobieta, która zgadza się oddać swoje ciało
obcemu mężczyźnie, aby urodzić mu dziecko. Oddając mu swoje ciało, wyraża swoją akceptację. Jeśli mu
jednak odmówi, to znaczy nie wyraża akceptacji. Dlatego jeśli odrzuci tą pokusę i nie pozwoli swojemu
umysłowi zaakceptować niewłaściwego pragnienia, wtedy nie ma grzechu.

Ktoś powiedział, że nie można zapobiec, aby ptaki latały nad naszą głową, ale można je powstrzymać przed
zrobieniem gniazda na naszej głowie. Ptaki latające nad naszymi głowami są jak pokusy -  jak wiele złych
myśli,  które  przychodzą nam do głowy.  Jeśli  natychmiast  je odrzucamy,  wtedy nie  są  to grzechy,  tylko
pokusy. Ale jeśli nawet na kilka sekund zaakceptujesz te myśli, to tak samo, jak byś pozwolił tym ptakom
uwić gniazdo w twoim umyśle. Wtedy jest to już grzech.

Na pustyni szatan kusił Jezusa, także dopuszczaniem złych myśli do Jego umysłu. Lecz Jezus je za każdym
razem odrzucał - a więc nie grzeszył. Dlatego nie zniechęcaj się, jeśli przychodzą ci do głowy złe myśli,
ponieważ to są tylko pokusy. One stają się grzechami tylko wtedy, gdy zaczynasz je lubić i akceptować.
Jeśli zrozumiemy, że grzech ma miejsce tylko wtedy, kiedy następuje jego poczęcie, wtedy będzie to dla nas
bardzo wyzwalające. Jeżeli nie wrażasz swojej aprobaty, wtedy nie następuje poczęcie. Dlatego nie dajmy
się oszukać (Jk 1:16), końcowym rezultatem życia w grzechu, zawsze jest duchowa śmierć (Jk 1:15). 
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