
POKONANIE DUCHA KŁAMSTWA

W Ewangelii Jana, Jezus mówi, że: „Diabeł był ludobójcą od początku, i nie wytrwał w prawdzie,
bo w nim nie ma prawdy”. Oto co charakteryzuje szatana: „nie trwa w prawdzie, bo w nim nie ma
prawdy”. Następnie dodaje:  „kłamstwa szatana wychodzą z jego natury, gdyż jest (notorycznym)
kłamcą i ojcem kłamstwa”. Widzimy więc, że Bóg jest miłością, a szatan przeciwnością miłości.
Jezus mówi tutaj: „Ja jestem prawdą, a diabeł jest kłamcą. Diabeł nie trwa w prawdzie, bo w nim
nie ma prawdy. Wypowiada kłamstwa, bo taka jest jego natura”. A to oznacza, że kłamstwo jest
częścią jego natury, bo jest ojcem kłamstwa. Dlatego wszystkie kłamstwa pochodzą od ojca kłam-
stwa, czyli od szatana. Jeśli kłamiesz, to kłamstwo jest dzieckiem szatana, który jest jego ojcem,
a ty stajesz się jego matką, która wydaje je na świat. Oddajesz wtedy swoje serce i język szatanowi,
aby wydać na świat jego dziecko. Bóg nigdy nie płodzi kłamstw. Dlatego bardzo ważne jest, gdy
zaczynamy wierzyć, aby uczyć się zawsze mówić prawdę.

Odnośnie tej sprawy, Jezus powiedział:  „Niecha wasza mowa będzie, tak lub nie. A wszystko co
ponadto,  pochodzi od złego” (Mt 5:37).  On powiedział  też:  „Nie składajcie żadnych przysiąg”
(Mt 5:34). Nie mamy składać żadnych przysiąg, bo gdy człowiek przysięga, wtedy kładzie rękę na
Biblii i przysięga na Boga, na niebo, itp. Czy wiesz, co taka osoba tak naprawdę wtedy mówi?
„Zazwyczaj kłamię, ale teraz przysięgam, że powiem prawdę”. Natomiast Jezus mówi: „Nie róbcie
tak.  Po  prostu  zawsze  mówcie  prawdę,  wtedy  w  ogóle  nie  trzeba  przysięgać.  Każde  wasze
oświadczenie uczynione pod przysięgą, powinno być tak samo prawdziwe jak te, które składacie bez
przysięgi”. Obydwa powinny być takie same. Wszystko, co jest ponad to jest złe. Czy wiesz, czego
Bóg  wymaga  od  nas  w  pierwszej  kolejności,  kiedy  do  Niego  przychodzimy?  To  nie  jest
doskonałość, to nie jest czystość, to nie jest dobro, to nie jest miłość, ani żadna z tych rzeczy.
Jest tylko jedna rzecz, której Bóg wtedy od nas wymaga. Jest nią uczciwość.

Niebo nie zostało stworzone dla ludzi idealnych, tylko dla ludzi uczciwych, którzy chcą mówić
prawdę.  Czy wiesz  na  czym polegał  pierwszy grzech wymieniony w Biblii?  Mowa o  grzechu
pierwszy raz pojawia się w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. To nie jest grzech, który popełniła
Ewa, gdy jadła owoc z drzewa poznania. Księga Rodzaju 3:1 mówi też o innym grzechu, którego
nie popełnił człowiek tylko szatan. Pyta on tam Ewę: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze
wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?”. Kobieta powiedziała: „Tak, Bóg powiedział: Nie wolno

wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli”. W Księdze Rodzaju 3:4, wąż mówi:  „Na
pewno nie umrzecie”.  To było kłamstwo. Pierwsze kłamstwo i pierwszy grzech wspomniany w
Piśmie brzmiał:  „Na pewno nie umrzesz. Możesz być nieposłuszny Bogu i nie będziesz za to uka-
rany, i nie pójdziesz do piekła, bo nie ma kary za grzech”. To było kłamstwo, którym szatan zwiódł
Ewę. Od tamtego czasu, szatan oszukuje w ten sposób całą ludzkość. Nawet dzisiaj są kaznodzieje,
którzy w ten sposób pocieszają grzeszników. Są nawet kaznodzieje, którzy w ten sposób pocieszają
wierzących żyjących grzechu, mówiąc: „Jeśli przyjąłeś Pana, to pójdziesz do nieba, bez względu na
to, jak żyjesz”. 



Księga Kaznodziei 8:12 mówi: „Ponieważ wyroku za zły czyn nie wykonuje się szybko, dlatego u
ludzi wzrasta chęć czynienia zła”. Ludzie żyją w grzechu dlatego, że Bóg nie kara natychmiast.
Dlatego diabeł mówi: „Nie będziesz ukarany. Spójrz na wszystkich ludzi wokół ciebie i ich grzechy.
Spójrz na wierzących, którzy robią wiele złych rzeczy i nie dotyka ich żadna kara”. Im się nie
upiekło, tylko Boży wyrok nie został jeszcze wykonany. To wszystko. To, że można grzeszyć i
uniknąć kary jest kłamstwem na które szatan nabiera wszystkich ludzi. Bóg mówi:  „Jeśli żyjesz
według ciała, to umrzesz” (Rz 8:13). A szatan mówi: „Bez obaw, nie umrzesz. Bóg jest miłosierny i
pełen łaski. Jeśli prosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego serca, to nie umrzesz nawet wtedy, gdy
będziesz żyć według ciała”. To jest oszustwo. Jeśli żyjesz według ciała, czeka Cię śmierć. Co do
tego,  nie  ma  żadnej  wątpliwości.  Szatan  jest  kłamcą,  dlatego  przekazuje  swoją  naturę  swoim
dzieciom i wierzący bardzo łatwo może się nią skazić. Ilekroć kłamiesz, to zawsze proponujesz
szatanowi, aby został twoim ojcem.

Ostatni raz, Biblia mówi o grzechu w Księdze Objawienia 22:15. Tam jest mowa o tych, którzy w
ostatecznym dniu znajdą się poza miastem Boga. To „wszyscy, którzy miłują kłamstwo i je czynią”.
Czy  zauważy-łeś,  że  kłamstwo  jest  pierwszym  i  ostatnim  grzechem  wspomnianym  w  Biblii?
Bo kłamstwo to poważna rzecz. Okłamywanie Boga, okłamywanie ludzi i każde inne kłamstwo jest
inspirowane  przez  szatana.  Piotr  zapytał  Ananiasza:  „Dlaczego  okłamałeś  Ducha  Świętego?”.
To było przyczyną jego śmierci. Kłamstwo było pierwszym grzechem, który został osądzony we
wczesnym Kościele, bo to jest niezwykle poważna sprawa. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy,
jaką muszą robić rodzice, to oduczanie swoich dzieci kłamania. Nasze dzieci rodzą się z grzeszną
naturą i od urodzenia kłamią, dlatego należy im pokazać, jak poważny jest to grzech. A gdy zobaczą
kłamstwo w Twoim życiu,  to  nigdy się  tego nie  oduczą.  One muszą zobaczyć,  że  ich  rodzice
podchodzą do prawdomówności bardzo poważnie i jeśli coś mówimy, to tak robimy. Dlatego jeśli
coś  obiecałeś  swoim  dzieciom,  to  dotrzymaj  danego  słowa  lub  wyjaśnij  im,  że  wystąpiły
nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie danej obietnicy.

Mówienie prawdy jest cnotą. Jeśli chcesz ją posiadać, to musisz o nią walczyć. Duch Święty jest
duchem prawdy. Jeśli chcesz żyć zgodnie z prawdą, to proś Ducha Świętego, aby Cię wypełnił i
uśmiercił w Tobie zwyczaj okłamywania innych. Jeśli tak zrobisz, to zobaczysz, że Bóg da Ci też
rozeznanie, jakimi kłamstwami stara się nas oszukać szatan. 
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