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Komentarzyk do Słowa Pana
Okres Wielkiego Postu nie jest czasem płaczu nad Bogiem, nie
jest okresem smutnym i melancholijnym. Czy zatem jest?
Wielkopostne zamyślenia mają wam młodzi ludzie przede wszystkim
uświadomić, że człowiek bez Boga niewiele znaczy. Męka i śmierć
Chrystusa ukazują wielką miłość Boga do człowieka. Jest to, zatem
czas spojrzenia na relację, jaką mamy z Bogiem. Jeśli mamy płakać,
to tylko nad sobą.
Uświadomienie sobie swojej ludzkiej słabości może być przykre,
ale może być także twórcze. Kiedy z sercem otwartym i chętnym do
zmiany podejmujemy drogę nawrócenia, nasze łzy staną się łzami
radości z odnalezienia Boga i powrotu do jedności z Nim. Zatem, żal
będzie się przemieniał w radość, a serce, poruszone Bożymi
natchnieniami, samo będzie wyrywało się do coraz pełniejszego
zjednoczenia ze stwórcą.

ks. Karol

5 grzechów jakich Jezus nienawidzi
Kiedy wzrastamy duchowo, odkryjemy, że sprawiedliwość
Boga nie jest tylko i wyłącznie zewnętrzna. Odkryjemy też, że
grzech również nie jest jedynie zewnętrzny. Kiedy
rozmawiamy o sprawiedliwości, większość ludzi myśli o
dziesięciu przykazaniach. Jednak sprawiedliwość według
Nowego Przymierza jest mierzona według miary życia Jezusa
i nie jest napisana w Prawie Mojżesza. Kiedy przyjrzymy się
przeciw jakim grzechom Jezus najczęściej się wypowiadał,
odkryjemy też czego najbardziej nienawidził. Gdy odkryjemy
5 takich grzechów, zobaczymy, że żaden z nich nie jest
wymieniony w dziesięciu przykazaniach.
1 Hipokryzja
Być hipokrytą to znaczy dawać innym wrażenie, że jesteśmy
bardziej święci niż w rzeczywistości jesteśmy. To jest to
samo, co bycie fałszywym. Jezus wypowiedział przekleństwo
siedem razy na hipokrytów (Mt23 13-29). Można wypowiadać
kłamstwa bez otwierania ust. Ananiasz okłamał Ducha
Świętego bez wypowiedzenia żadnego słowa wtedy kiedy
udawał, że jest uczniem Jezusa z całego serca. (Dzieje 5: 1-5)
Jezus powiedział do faryzeuszów, że ich życie wewnętrzne
było pełne „grabieży i nieopanowania" (Mt 23:25) co oznacza,
że żyją tylko aby zaspokoić siebie. Wtedy dawali innym
wrażenie, że są bogobojni z powodu studiowania Pisma,
postów, modlitw i dziesięcin. Modlili się długo w miejscach
publicznych, ale nie modlili się tak samo długo prywatnie podobnie jak wielu dziś. To hipokryzja, jeśli chwalimy Boga
tylko w niedzielę rano, ale nie mamy ducha uwielbienia w
naszych sercach codziennie. Bóg patrzy na nasze serca. Mądre
panny miały ukryte rezerwy oliwy w swoich naczyniach.
Głupie panny nie miały tej rezerwy i ich oliwa wystarczyła
tylko na zapalenie swych lamp na krótko, tylko po to, aby
mieć dobre świadectwo przed ludźmi (Mt 25: 1-4).
2 Duchowa pycha
Duchowa duma jest bardzo częstym grzechem wśród tych,
którzy dążą do świętości. Wszyscy znamy przypowieść o
samo-usprawiedliwiającym się faryzeuszu, który gardził
innymi nawet w swej modlitwie (Łk. 18:9-14). Niestety
większość publicznych modlitw ma na celu zaimponowanie
słuchaczom a nie są kierowane do Boga w ogóle. Ten

faryzeusz z przypowieści pewnie nie był zewnętrznie bardzo
złym człowiekiem w porównaniu do innych grzeszników. Ale
Jezus nienawidzi dumy z własnych działalności duchowych
oraz takiej, która pogardza innymi. To duchowa pycha
sprawia, że wierzący stale oceniają innych wierzących. Celnik
jednak, który zobaczył samego siebie jako grzesznika gorszego grzesznika od innych- został zaakceptowany przez
Boga. Wszyscy, którzy przystępują do Boga, zobaczą samych
siebie jako największych z grzeszników. Jezus nauczał, że
największy człowiek w niebie będzie najskromniejszym (Mt
18:4). Największą cnotą w niebie jest pokora. Widzimy w
Księdze Objawienia, że wszyscy ci, którzy otrzymują korony
w niebie, szybko rzucają je przed Panem, uznając, że tylko On
zasługuje na koronę (dot. 4:10,11).
3 Nieczystość
Zanieczyszczenie wchodzi w nasze serca przede wszystkim
poprzez nasze oczy i nasze uszy. To zanieczyszczenie
następnie wychodzi z naszych serc i wyraża się przez różne
członki naszego ciała - przede wszystkim poprzez nasze języki
i oczy. Każdy, kto chce być czysty musi więc być szczególnie
ostrożny do tego co widzi i co słyszy. Jezus nienawidził
nieczystości tak bardzo, że powiedział swoim uczniom, że
powinni być gotowi bardziej usunąć prawe oko i odciąć prawą
dłoń niż trwać w grzechu z tymi członkami (Mt. 5:27-29).
Kiedy lekarze zalecają amputację prawej ręki lub chirurgiczne
usunięcie oka? Tylko wtedy, gdy jest aż tak źle, że bez
usunięcia tych narządów, całe ciało umrze. To jest to co
potrzebujemy zrozumieć również w relacji do grzechu. Grzech
jest tak poważny, że może to zagrozić naszemu życiu.
Większość wierzących nie zdaje sobie z tego sprawy i dlatego
w niedbały sposób wykorzystują swój język i oczy.
4 Obojętność na ludzką potrzebę
Jezus był zły, gdy przywódcy synagogi nie chcieli, aby
uzdrowił człowieka tylko dlatego, że był to dzień szabatu. Był
głęboko poruszony ich obojętnością na ludzkie potrzeby (Mk
03:05). Jesteśmy zobowiązani do czynienia dobra wobec
wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci Bożych (Gal. 6: 10).
Jezus nauczał, że ci, którzy nie zrobili nic, aby pomóc swoim
braciom, którzy byli w potrzebach życiowych, będą wyrzuceni
z Jego obecności w ostatnim dniu (Mt 25:41-46). Możemy nie
mieć daru uzdrawiania, aby uzdrawiać chorych wierzących.
Ale wszyscy możemy z pewnością odwiedzić tych, którzy są
chorzy i pocieszyć ich. Bogacz z przypowieści poszedł do
piekła, bo nie dbał o swego brata Łazarza, który był Żydem i
synem Abrahama. Kapłana i lewite z przypowieści o dobrym
Samarytaninie Jezus pokazał jako hipokrytów, ponieważ nie
wykazali współczucia wobec bliźniego, który leżał ranny na
poboczu. Biblia mówi, że wiara tych, którzy widzą swoich
braci w potrzebie i nie robią nic aby im pomóc, jest martwa
(Jakuba 2, 15-17). Ci, którzy nie chcą pomagać braciom w
potrzebie nie mogą mieć miłości Boga w swoich sercach (1
Jana 3:17).
5 Niewiara
Większość wierzących postrzega niewiarę, jako słabość a nie
grzech. Biblia uczy nas, że niewierzące serce jest jak
diabelskie serce (Hebr 3,12) Jezus zganił swoich uczniów
siedem razy za niewiarę. Niewiara jest obrazą Boga. Jezus
chciał, abyśmy mieli wiarę, by żyć dzięki niej w naszym
codziennym życiu. Zwycięstwo nad depresją, złym nastrojem i
zniechęceniem może przyjść tylko, gdy mamy wiarę w
kochającego Ojca w niebie oraz na wspaniałe obietnice, które
On dał nam w swoim Słowie.

