
OCZYSZCZAJ SIĘ Z UKRYTYCH GRZECHÓW

Jeśli  wierząca osoba nie żyje przed obliczem Boga, to bardzo szybko może się stać nieświadoma
swojego rzeczywistego stanu duchowego. To wyraźnie wynika z napomnień, które Pan kierował do
przełożonych zborów w Księdze Objawienia, gdzie do posłańca (przełożonego) zboru w Laodycei
mówi: „nie widzisz, że jesteś nędzny i godny politowania, biedny, ślepy i nagi” (Obj 3:17).

Bóg pozwala, aby w naszym życiu zaistniały różne sytuacje, które ujawnią, co kryje się w naszych
sercach. W wyniku trudnych doświadczeń, które przez lata przeszliśmy z różnymi ludźmi, nagro-
madziliśmy w naszych sercach wiele nieprzyjemnych wspomnień, które leżą ukryte na dnie naszych
serc, a my wyobrażamy sobie, że nasze serca są czyste. Wtedy Bóg pozwala, aby wydarzyło się coś
małego, co spowoduje, że te wszystkie nieczystości wzburzą nasze umysły. To jest czas, kiedy trzeba
się z tego oczyścić oraz przebaczyć ludziom, których to dotyczy i postanowić ich kochać. Jeśli nie
skorzystasz z takiej okazji, by oczyścić swoje serce z tych rzeczy, to po zakończeniu zamieszania te
brudy opadną na dno serca i nadal tam będą leżały. Wtedy możesz myśleć, że z tobą jest wszystko w
porządku, ale tak nie będzie. Kolejne małe wydarzenie ponownie to przywoła i ponownie wzburzy
twój umysł. Dlatego trzeba się oczyszczać za każdym razem, gdy tylko coś takiego się pojawia.

To widać w przypadku starszego brata syna marnotrawnego, który miał złe nastawienie do swojego
młodszego brata. Jednak to wyszło na jaw dopiero po powrocie syna marnotrawnego, gdy ojciec
urządził dla niego ucztę. Wtedy starszy syn zarzucił swojemu bratu czyny, które były wyłącznie jego
domniemaniami (że roztrwonił pieniądze z nierządnicami Łk15:30) i nie wnikał, czy one są zasadne.
Jeśli nie masz z kimś dobrych relacji, to zawsze uwierzysz w najgorsze rzeczy na jego temat.

Ojciec powiedział starszemu synowi „Wszystko, co posiadam, jest także twoje”. Starszy brat, zamiast
zajmować się tym, co dał mu ojciec, zaczyna wyliczać swoje dokonania: „Służę ci przez te wszystkie
lata i nigdy nie sprzeciwiłem się żadnemu z twoich nakazów”. Wylicza też potknięcia swojego brata:
„Ten zmarnował twoje pieniądze” (Łk 15:29-32).  Dzisiaj Bóg mówi do nas to samo, co ich ojciec:
„Wszystko, co posiadam, jest także twoje”. Wszystko, co posiadał Jezus, jest także nasze – cała Jego
czystość, cała Jego dobroć, cała Jego cierpliwość, cała Jego pokora, itd.

Lekcja, której musimy się nauczyć z tej historii jest taka: skupiaj się na bogactwie Bożej łaski, a nie
na własnych osiągnięciach i niepowodzeniach swoich współwyznawców.

Bóg pozwala, aby w twoim życiu miały miejsce różne sytuacje, które ujawniają, co kryje się w twoim
sercu, a ty masz się oczyszczać za każdym razem, gdy tylko coś takiego się ujawnia. 
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