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66 - NIE WIERZ W KŁAMSTWA SZATANA
W poprzednim rozdziale mówiliśmy o kłamstwie, które jest ściśle powiązane z oszustwem.
Ale jeśli umiesz rozpoznać diabelskie oszustwa, to unikniesz bardzo wielu problemów.
Zwróćmy się do 2 rozdziału, 2 Listu do Tesaloniczan. Czytamy tutaj o władcy tego świata, który w
końcowych dniach zapanuje nad całym światem i będzie się posługiwał nadprzyrodzoną mocą,
którą da mu szatan. Tutaj napisano, że w ten sposób zwiedzie wielu ludzi. „A ów niegodziwiec
przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, rzekomymi znakami i cudami oraz wszelkimi
podstępnymi oszustwami wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy,
która mogła ich zbawić. Dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali
osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości”
(2Tes 2:9-12). Widzimy więc, jakimi sposobami szatan ma zamiar zwieść ludzi. W innym wersecie
czytamy: „A Duch mówi wyraźnie, że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary
i przystaną do duchów zwodniczych, i będą słuchać nauk szatańskich” (1Tm 4:1).

Czy wiesz dlaczego tutaj napisano, że Bóg pozwala, aby demony wchodziły pomiędzy Jego lud
i powodowały, że wielu ludzi odpadnie od wiary? To jest bardzo ważna sprawa. Musimy zrozumieć,
że Niebo jest miejscem całkowitej prawdomówności. Jezus jest prawdą, Duch Święty jest Duchem
prawdy i Bóg Ojciec także jest Bogiem prawdy. Bóg musi odłączyć swoje dzieci od tych, którzy
kłamią i którym się tylko wydaje, że są Jego dziećmi. Aby oddzielić te dwie grupy ludzi, używa
różnych sytuacji, okoliczności oraz duchów zwodniczych. W kościołach jest wielu „wierzących”,
którzy kłamią, ponieważ mają z tego wymierne korzyści. Ale są też inni wierzący, którzy nigdy nie
będą kłamać, bez względu na cenę, jaką przyjdzie im za to zapłacić. Te dwa rodzaje ludzi nie mogą
razem egzystować. Dzisiaj siedzą obok siebie w kościelnych ławkach, ale w niebie razem nie będą,
ponieważ Bóg oddzieli tych, którzy umiłowali prawdę od tych, którzy jej nie miłują.

Możesz myśleć, że prawdę kocha każdy, kto uważa się za chrześcijanina. Jednak tak nie jest.
Prawdę kochają jedynie te osoby, które szczerze ją umiłowały i podporządkowują jej każdą sferę
swojego życia. Tylko takie osoby są chronione przed kłamstwami szatana i zwiedzeniem. Jedną
z głównych sfer, w której szatan stara się oszukać ludzi narodzonych na nowo, jest pozbawienie ich
wiary i pewności zbawienia. Ja potrzebowałem kilku lat, aby uzyskać całkowitą pewność,
że zostałem zbawiony. Od 13 do 19 roku życia, chyba ze sto razy przyjmowałem Jezusa jako
mojego Pana i Zbawiciela i tyle samo razy prosiłem, aby wszedł do mojego serca. Nie wiem, kiedy
rzeczywiście wszedł. Nie jestem w stanie określić daty, bo nigdy nie byłem pewien, czy zostałem
już zbawiony, czy jeszcze nie jestem zbawiony. Aż pewnego dnia czytam Ewangelię Jana 6:37,
gdzie Jezus mówi: „A tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz”. I dopiero wtedy mogłem
powiedzieć: „Panie, przychodziłem do Ciebie ze sto razy, jeśli nie więcej, ale od dzisiaj wierzę,
że Ty mnie przyjąłeś”. Wtedy stało się to dla mnie o wiele bardziej prawdziwe niż wcześniej
i zrozumiałem, że jestem zbawiony dopiero wtedy, gdy w to uwierzyłem.

Od tego dnia mam pewność zbawienia, która nie opuszcza mnie od 39 lat. Słowo Boże jest prawdą.
Jeżeli w nie uwierzysz, wtedy ono wyzwoli Cię od wszelkich kłamstw szatana. Szatan przez długi
czas próbował mi wmawiać, iż nie jestem dzieckiem Bożym, ale Słowo Boże zapewniło mnie,
że jestem zbawiony, a Duch Święty potwierdził to w moim sercu.

Drugim kłamstwem, którym chce Cię oszukać szatan jest wmawianie, że Bóg nie odpuścił
wszystkich grzechów z Twojej przeszłości. Że przebaczył Ci większość z nich, lecz nie odpuścił
tych najgorszych. Wielu chrześcijan żyje w ciągłym potępieniu, ponieważ w to wierzą. Nie wierz
w to, bo szatan jest kłamcą!!! Pierwszy List Jana 1:7 mówi: „Jeśli chodzimy w światłości, wtedy
krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”. Jeśli jesteśmy uczciwi
wobec Boga i przyznajemy się do naszych grzechów i upadków, to z każdego grzechu jesteśmy
oczyszczani krwią Jezusa.

Trzeci sposób, którym szatan próbuje nas zwieść jest wmawianie, że nawet jeśli Bóg Ci przebaczył,
to za każdym razem, gdy Cię widzi, przypominają mu się Twoje grzechy. To jest kolejne kłamstwo.
Szatanowi nigdy nie wolno wierzyć, bo jest kłamcą. W Liście do Hebrajczyków 8:12, nasz Pan
mówi: „Łaskawy jestem na ich nieprawości, a ich grzechów więcej nie wspomnę”. Ja miałem z tym
problem, co najmniej przez kilka lat po otrzymaniu pewności zbawienia. Wierzyłem, że Bóg mi
przebaczył, ale obawiałem się, iż w pamięci ma zapisane wszystkie moje grzechy i kiedyś użyje ich
przeciwko mnie. Myślałem tak do dnia, w którym uwierzyłem w werset z Listu do Hebrajczyków
8:12, który mówi: „Twoich grzechów nigdy więcej nie wspomnę”. Powiedziałem wtedy: „Panie,
od dziś wierzę, że nie wypomnisz mi żadnego grzechu, który kiedykolwiek popełniłem”.
Bóg nie wypomni Ci żadnego grzechu, którego się dopuściłeś w przeszłości. Gdy teraz patrzy
na Ciebie, to widzi cię tak, jakbyś nigdy nie grzeszył. Jednak tak się dzieje tylko wtedy, gdy jesteś
z Bogiem szczery.

Każdy zna zastanawiającą historię, jak szatan kusił Jezusa. Niesamowite jest, jak to przebiegało.
W Ewangelii Mateusza 3:17 czytamy, że najpierw odezwał się głos z nieba mówiący o Jezusie:
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”, a zaraz po tym, Jezus udał się na
pustynię, na której zaczął Go kusić diabeł. Pierwsze słowa, które powiedział wtedy diabeł,
zaprzeczały temu, co w niebie powiedział Bóg i brzmiały: „Jeśli jesteś Synem Bożym”!
Bóg powiedział bardzo wyraźnie: „To jest mój Syn umiłowany”, a diabeł mówi: „Czy naprawdę
jesteś Synem Bożym?”. Ten rodzaj pokus dotyka także nas jako dzieci Boże. Duch Święty
przyszedł, aby nas upewnić, że jesteśmy dziećmi Bożymi, które mogą nazywać Boga Ojcem.
Po czym przychodzi diabeł i mówi: „Jesteś pewien, że jesteś dzieckiem Bożym?”. Moje pytanie
brzmi: „W co zamierzasz teraz wierzyć?”. W niezmienne Słowo Boże, czy w uczucia, które zasiewa
diabeł? Odczucie przyjdzie i pójdzie, bo uczucia są mylące, ale Słowo Boże jest niezmienne.
Wobec tego, na czym budujesz swoją wiarę?

Przez tego typu kłamstwa, diabeł chce w nas zasiać uczucie zwątpienia. Chce nam wmówić, że Bóg
nas przyjmuje na podstawie naszych uczynków. To jest kolejne kłamstwo. Nie jesteśmy
przyjmowani przez Boga dzięki naszym uczynkom, lecz na podstawie wiary w Chrystusa i pokuty.
Bóg przyjmuje nas w Chrystusie. Co mam przez to na myśli?

Załóżmy, że pewnego poranka nie czytałeś Biblii, gdyż spieszyłeś się do pracy. Czy z tego powodu
możesz mieć tego dnia wypadek? Diabeł powie Ci, że z całą pewnością. Jednak to jest zwykły
przesąd i kłamstwo, gdyż Bóg nie akceptuje mnie z powodu tego, że codziennie czytam Biblię.
Jedyną rzeczą, która może zniszczyć moją społeczność z Bogiem jest świadomy grzech
i zamierzone nieposłuszeństwo w sprawie, odnośnie której znam Bożą wolę. Moja społeczność
z Bogiem zostanie zerwana tylko wtedy, jeśli świadomie zacznę zgrzeszyć. Przecież mogłem nie
mieć czasu na czytanie Biblii albo na modlitwę przed wyjściem do pracy. Jeśli moje sumienie jest
czyste, bo celowo nie zgrzeszyłem, wtedy moja społeczność z Bogiem pozostaje niezachwiana.
Biblię mogę czytać w ciągu dnia i nie zamierzam mieć z tego powodu żadnego wypadku.
Dlatego nie można wierzyć w diabelskie kłamstwa.

Pomyślmy o kłamstwach szatana, które dotyczą naszej przyszłości. Czy wiesz, czym jest lęk?
Lęk jest skutkiem słuchania diabelskich kłamstw na temat naszej przyszłości. Myślę, że 99%
Twoich obaw nigdy się nie urzeczywistni. Pomyśl o rzeczach, których obawiałeś się w ciągu kilku
minionych lat, a które nigdy się nie wydarzyły. Ty się martwisz, jesteś zatroskany, marnujesz wiele
czasu i wiele nocy nie śpisz, a żadna z tych rzeczy się nie wydarza. Czy zdajesz sobie sprawę,
ile straciłeś czasu, energii i nerwów w ostatnich latach, martwiąc się o rzeczy, które się nie
wydarzyły? Kto to spowodował? Kto wygenerował w Twojej głowie te wszystkie zmartwienia
i lęki? To był szatan. To on jest tym, który Cię nieustannie straszy różnymi kłamstwami,
które prawdopodobnie nigdy się nie przytrafią ani Tobie, ani Twojej rodzinie. Podejmij więc
decyzję, że od dzisiaj nie pozwolisz, aby diabeł Cię oszukiwał. Że od dzisiaj będziesz miłować
prawdę i zamierzasz ujawniać wszystkie podstępy i kłamstwa szatana.
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