RADYKALIZM WOBEC POŻĄDLIWOŚCI SEKSUALNYCH
W Kazaniu na górze Jezus powiedział swoim uczniom, że każdy mężczyzna patrzący pożądliwie na kobietę,
popełnia z nią cudzołóstwo. Powiedział też, że lepiej będzie dla takiego człowieka, aby wyłupiono mu oko,
niż miałby z obydwoma oczami pójść do piekła. W ten sposób pokazał, że wystarczy pożądać kobiety
samymi oczami, żeby na końcu trafić do piekła.
Pożądanie w sercu mężczyzny, rozpala dzisiaj taki sam ogień, jaki płonie się w sercu każdego człowieka,
od czasów Adama. Tylko ogień Ducha Świętego, może to ugasić. Dlatego twoje serce będzie wypalać albo
ogień pożądliwości, albo ogień miłości do Jezusa. Musisz wybrać jeden z dwóch. Albo teraz wybierzesz
ogień, który wypali twoje serce, albo w przyszłości będzie cię trawił ogień piekielny. Trzeciej opcji nie ma.
Żydzi do których Pan to powiedział, osiągnęli wysoki standard moralny dzięki zakonowi. Oni żyli według
ścisłego kodeksu moralnego, zgodnie z którym seks pozamałżeński był karany śmiercią. W tamtych czasach
nie było czasopism ani filmów pornograficznych, które kusiłyby ludzi do rozpusty. Każda kobieta chodziła
przyzwoicie ubrana, a mężczyźni prawie nigdy nie rozmawiali z obcymi kobietami. Jednak nawet w takim
społeczeństwie i jego wszystkimi ograniczeniami Pan widział, że mężczyźni pożądliwie patrzą na kobiety,
dlatego ostrzegł przed tym swoich uczniów. Jeśli Bóg ostrzegał przed tym tak bardzo konserwatywne
społeczeństwo, to o ileż bardziej ostrzega dzisiaj młodych ludzi w tak zdemoralizowanym świecie, w jakim
przyszło nam dzisiaj żyć.
Dzisiejszy świat karmi nasze umysły czym tylko może, aby wyzwolić w nas namiętności seksualne. Dlatego
dzisiaj musimy być o wiele bardziej ostrożni. Jeśli myślisz poważnie o ugaszeniu tego ognia, to musisz
poważnie myśleć o odcięciu mu dopływu paliwa. Źródło tego paliwa trzeba odcinać szybko, radykalnie i bez
sentymentów. Tak samo, jak wyłupić oko i odciąć rękę. Jezus nakazuje zniszczyć wszystko, co prowadzi do
grzechu, ponieważ był świadomy bardziej niż ktokolwiek, jakim zagrożeniem jest grzech i czym jest ogień
piekielny, dlatego zaleca przeprowadzenie tak radykalnej operacji duchowej, aby uwolnić się od grzechu.
Zastosowanie tego nakazu może brzmieć dzisiaj również tak: „Jeśli oglądanie telewizora generuje grzeszne
myśli w twoim umyśle, to natychmiast się go pozbądź”, bo lepiej jest nie oglądać programów telewizyjnych,
niż pójść do piekła razem z celebrytkami, które w nich występują. To samo dotyczy gazet lub muzyki, która
pobudza cię do grzechu, wtedy też lepiej to odrzuć. W Twoim życiu nie może być ani jednaj rzeczy, która
będzie dla ciebie aż tak cenna, że trzymając się jej, mógłbyś przegapić niebo i pójść do piekła.
Gdy to będziesz czytać, wtedy szatan też będzie ci szeptać: „Na pewno nie trafisz do piekła za coś tak
błahego”. I sprytnie wmówi ci, że patrzenie na obrazek w gazecie lub na jakąś osobę na ekranie telewizora
nie jest cudzołóstwem. Nie słuchaj go. Jezus ostrzega, że szatan zawsze był kłamcą.
Odnośnie grzechu nie wystarczy powiedzieć: „Postaram się tego nie robić” lub „Postaram się zwrócić na to
uwagę”. Biblia ostrzega, abyśmy unikali nawet tego, co ma pozór zła. Jeśli będziesz chciał się uporać z tym
grzechem natychmiast i na zawsze, to wierzę, że Bóg pomoże Ci w każdy możliwy sposób. Dlatego podejmij
walkę już dzisiaj i nie poddawaj się, dopóki nie odetniesz głowy temu Goliatowi, który jest przeciwnikiem
żołnierzy żywego Boga.
Pan chce oczyścić swoją świątynie, którą jest teraz Twoje ciało. Dlatego pozwól mu to robić już teraz. 1 List
do Koryntian 7:1 ostrzega, aby unikać kontaktów fizycznych z kobietami. Gdy Duch Święty mówi, że coś
nie jest dobre, to dla każdego ucznia powinna to być wystarczająca informacja, aby zacząć tego unikać.
Legaliści żyją według litery prawa, natomiast uczniowie Jezusa żyją zgodnie z duchem przykazań. Jezus
rozumiał ducha siódmego przykazania, dlatego wiedział, że pożądanie kobiety jest grzechem już sercu. Jeśli
jesteś szczery, to dzięki temu możesz zobaczyć, co leży u podstaw wszystkich przykazań. Zobacz, co Paweł
mówi do Tymoteusza: „Wystrzegaj się wszystkich rzeczy, które są pokusą dla młodych ludzi” (2Tm 2:22) .
Dlatego trzeba unikać wszelkich możliwych pokus.
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