
WIERNOŚĆ PODCZAS POKUS

Bóg pozwolił, aby nasze żądze były tak silne, że zazwyczaj sobie nie wyobrażamy, że można je poko-
nać o własnych siłach i jesteśmy zmuszeni szukać mocy Boga. Gdy Izraelscy szpiedzy zobaczyli jakiego
wzrostu są olbrzymi w ziemi Kanaan, to siebie przyrównali  do koników polnych (Lb 13:32-33).
Jednak Jozue i Kaleb pokładali nadzieję w mocy Boga, dlatego weszli do tej ziemi i ich zabili. My też
musimy mieć takiego ducha, jak Jozue i Kaleb, jeśli chcemy pokonać wszystkie nasze żądze. Dlatego
od dzisiaj zacznij wierzyć, że dzięki mocy Boga pokonasz szatana i wszystkie swoje żądze.

Podczas każdej pokusy otwierają się przed tobą dwie drogi; (1) droga zadowolenia ciała i (2) droga
cierpienia,  na  której  odmawiasz  ciału  przyjemności,  której  pragnie.  Ta  druga  droga,  to  droga
„cierpienia ciała” (1Ptr 4:1).  Jeśli  cały czas będziesz cierpieć, opierając się grzechowi, to w końcu
będziesz wolał umrzeć, niż zgrzeszyć - czyli „stawisz grzechowi opór aż do krwi” (Hbr 12:4).

Sportowiec utrzymuje dyscyplinę w wielu sferach życia, jeśli  chce zwyciężyć. Więc ty też musisz
trzymać w ryzach swoje cielesne pragnienia, jeśli  chcesz pokonać szatana i  własne pożądliwości,
aby ostatecznie zwyciężyć w tym niebiańskim biegu. Paweł powiedział:  „Poskramiam moje ciało i
biorę je w niewolę, abym głosząc innym, przypadkiem sam nie został odrzucony” (1Kor 9:27).

Pokusy przychodzą do nas w formie myśli i człowiek musi się temu natychmiast oprzeć. Gdy starasz
się jej oprzeć, to zwykle ci się to nie udaje, bo przez przynajmniej przez kilka sekund jej ulegasz.
To wynika z twojego stylu życia, do którego przywykłeś przez wiele lat swojego życia. Dlatego teraz
zacznij z tym walczyć, aby do zera zniwelować opóźnienie w stawianiu oporu! A jeśli już zgrzeszysz,
to natychmiast wyznaj ten grzech, pokutuj i ubolewaj nad tym.

Jeśli  w jakimś momencie odczuwasz zbyt silną presję  i  obawiasz się,  że możesz ulec pokusie,  to
natychmiast wołaj do Boga o pomoc, tak jak Piotr, gdy zaczynał tonąć w morzu (Mt 14: 30). Na tym
polega ufne przystępowanie do tronu Boga, aby dostąpić łaski i miłosierdzia, i w stosownej porze
otrzymać pomoc (Hbr 4:16). Twoje unikanie grzechu i walka z grzechem są dla Boga dowodem,
że zależy ci na pokonaniu grzechu, dlatego Bóg chętnie ci pomoże. 
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