I TYDZIEŃ
OSOBISTE UNIŻENIE, PRZYBLIŻENIE SIĘ DO BOGA, NAPRAWA ŻYCIA
„....i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić,
i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios,
i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.” II Kronik 7:14
Pokora, uniżenie musi poprzedzać modlitwę, szukanie Bożego oblicza, odwracanie się od
złych dróg (grzechów).
Potrzebuję uniżyć się, ukorzyć się przed moim Bogiem.
Ukorzenie, uniżenie to jedyny droga do tego, aby zobaczyć siebie Bożymi oczyma, czyli takim
jakim naprawdę jestem. Pokora to stan gotowości do usłyszenia prawdy o sobie.
Pan Bóg mówi w swoim Słowie, że On pokornym, uniżonym daje łaskę lecz pysznym się
sprzeciwia.
Potrzebuję łaski Boga, aby:
– pycha (zaślepienie), która nie pozwala mi zobaczyć mój prawdziwy stan duchowy, została
usunięta. (I Piotra 5:6; Jakuba 4:6; Przyp. 16:18)
– żebym zobaczył swoje grzechy, był gotowy je wyznać, przyjąć przebaczenie
i pojednać się z Bogiem. (I Jana 1:7-10)
Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu
ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i
pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał
prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga
powiadając: Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty
tego nie zauważasz?
Izajasza 58:1-3
Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby
nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy
zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.
Izajasza 59:1-2
Szukanie Bożego oblicza to pytanie się Go o to, co sprawiło, że odwrócił swoje oblicze ode
mnie?
Pokuta z:
– pychy. To w niej jest źródło całego zła, wszystkich innych grzechów; Bóg pysznym się
sprzeciwia i poniża ich;
– nieprzebaczenia (Mar. 11:25-26); rezultatem nieprzebaczenia jest wrogość, gniew,
gorzkość, zranienie i mentalność ofiary;
– kłamstwa, oszustwa, czary, grzechy języka (niesłowność, oskarżenia, plotka, obmowa,
nieprzyzwoite słowa) (Jak.a 3:5-12);
– próżności – szukania własnej chwały, samopromocji;
– zaniedbania dyscypliny duchowego życia – Słowo Boże, modlitwa, społeczność wierzących,
składanie świadectwa o Chrystusie;
– egoizmu (skupienia na sobie), niezależności, samowystarczalności, wyniosłości,
wygodnictwa;
– pożądliwości ciała, oczu – grzechów natury seksualnej, chciwości, materializmu
(I Jana 2:16-17).

