
MOC DUCHOWA

Jednym  z  największych  niebezpieczeństw  dni  ostatecznych  jest  przybieranie  pozorów  pobożności,
gdy człowiek nie posiada duchowej mocy (2Tm 3:5). Wtedy bardzo łatwo można się zadowolić własny-
mi zdolnościami lub darami duchowymi. Moc ludzkiej duszy przejawia się w sile ludzkiego intelektu,
sile emocji i silnej woli, ale żadna z nich nie jest mocą, którą przyszedł nam dać Chrystus i Duch Święty.

Moc  ludzkiego  intelektu  można  dostrzec  u  znanych  naukowców,  uczonych  i  sprawnych  mówców.
Moc ludzkich emocji widać u muzyków rockowych, oraz wielu kaznodziejów, a silna wola jest widoczna
wśród ascetów i instruktorów jogi, a także wśród kaznodziejów, którzy starają się zdominować innych
swoją osobowością. Jednak żadnej z tych mocy, nie można mylić z duchową mocą, którą daje Bóg.

Duchowa moc sprawia, że ponad wszystko, we wszystkim jesteśmy posłuszni Bogu. Przykładem może
być moc Boga, którą można zobaczyć wśród planet i gwiazd, które od tysięcy lat niezmiennie poruszają
się wyłącznie po swoich orbitach i w wyznaczonym im czasie. Powodem tej doskonałości jest to, że bez-
względnie przestrzegają Bożych praw. Ciała niebieskie są niemymi świadkami tego, że najlepszą rzeczą,
jaką człowiek może zrobić, jest całkowite posłuszeństwo Bogu.

Jezus nie pokonał szatana siłą fizyczną, lecz mocą duchową. Gdy Jezus był kuszony przez szatana, to nie
zamienił kamieni w chleb, chociaż mógł to zrobić, bo po 40 dniach postu, Jego ciało domagało się poka-
rmu. To bardzo kontrastuje z tym, co zrobiła Ewa w ogrodzie Eden, która od razu zaspokoiła pragnienie
swojego ciała, mimo że nie była głodna. Kolejnymi pragnieniami wyzwalanymi przez nasze ciała jest
pożądanie  seksualne,  które  tak  samo  jak  pragnienie  jedzenia,  natychmiast  chce  być  zaspokojone.
Jeśli człowiek ma duchową moc, wtedy podchodzi do tego jak Jezus, który powiedział, żeby żyć każdym,
które wyszło z ust Boga i nie skupiać się na pragnieniach swojego ciała.

Samson miał tak wielką siłę fizyczną, że potrafił pokonać lawa, ale sam był wielokrotnie pokonany przez
swoje pożądliwości seksualne. To dowodzi, że pożądanie seksualne jest o wiele silniejsze, niż żywy lew.
Józef był silniejszy niż Samson, ponieważ za każdym razem, dzień po dniu pokonywał swoje pożądli-
wości seksualne (Rdz 39:7-12).

To nasze pobudki decydują o tym, czy Bóg da nam duchową moc, czy nie. Jeśli twoim życiowym celem
i jedyną ambicją jest podobanie się Bogu i wywyższanie Boga, to Bóg chętnie ci da swoją moc. List Jaku-
ba 4:3 mówi, że jeśli prosisz Boga o moc, a jej nie otrzymujesz, to znaczy, że masz niewłaściwe pobudki.

Nasz zawód  i praca zarobkowa ma być tylko naszym sposobem zarabianie na życie, a naszą życiową
ambicją musi być podobanie się Bogu. Chrześcijanin nie może żyć dla samego siebie, ani dążyć do bycia
wielkim w świecie.  Szatan próbował  kusić  chwałą tego świata nawet Jezusa i  tobie też to zaoferuje.
Ale za każdym razem musimy to odrzucać (tak, jak Jezus), ponieważ chwałę tego świata można zdobyć
tylko przez oddanie pokłonu szatanowi. Dlatego, każdy z nas musi być szczególnie ostrożny, aby miłość
do pieniędzy nie odciągała nas od wypełniania Bożego planu dla naszego życia i nikt z nas nie musiał
żałować swojego wyboru za 2000 lat.
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