
CZTERY WARUNKI PRZEŻYCIA W OGNIU TRAWIĄCYM

W Księdze Izajasza 33:14-15 napisano:  "Zlękli się grzesznicy na Syjonie, drżenie ogarnęło niegodziwych
(BG - obłudników). Kto z nas może przebywać przy ogniu trawiącym? Kto się może ostać przy wiecznych
płomieniach?  Ten,  kto  postępuje  sprawiedliwie  i  kto  mówi  szczerze,  kto  gardzi  wymuszonym  zyskiem,
kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie i zamyka oczy,
aby nie  patrzeć na zło".  Jeśli  jest  tutaj  wymieniona chociaż jedna rzecz,  którą  staramy się  ukryć  przed
Kościołem, to będzie ona dla ludzi wizytówką religijnej obłudy.

Pierwszy  warunek  życia  w  ogniu  trawiącym  jest  taki:  "kto  postępuje  sprawiedliwie  i  mówi  szczerze"
(Iz 33:15). To odnosi się do tych ludzi, którzy przychodząc do światłości są szczerzy w życiu prywatnym.
Oni nie potrafią być jeszcze doskonali, ale są szczerzy i nie są hipokrytami. Jeśli jest chociaż jedna rzecz,
którą staramy się ukryć, to będzie ona obrazem naszej obłudy. Kiedy chcesz przed innymi sprawić wrażenie
osoby,  która dużo się modli,  kiedy w ogóle się nie modlisz. Kiedy chcesz tworzyć złudzenie,  że często
pościsz, kiedy w rzeczywistości tego nie robisz. Wtedy chcesz, aby inni ludzie uważali cię za szczerego,
kiedy taki  nie  jesteś.  Kiedy tak czynisz,  wtedy jesteś  zagrożony popadnięciem w obłudę -  nie  dlatego,
że jesteś niedoskonały ale dlatego, że jesteś nieszczery. Bóg oczekuje od nas szczerości, natomiast obłudnicy
na Syjonie drżą, bo mają świadomość, że tacy nie są.

Drugi warunek życia w ogniu trawiącym, objawia się "pogardą dla wymuszonego (nieuczciwego) zysku"
(Iz 33:15).  Innymi słowy mówiąc, jest  to uczciwość i  wierność w kwestii  mamony. Wielu ludzi uważa,
że alternatywą względem Boga jest szatan. Jednak Jezus mówi, że alternatywą dla Boga nie jest szatan,
lecz mamona (Łuk 16:13), czyli materializm !!! Każdy wierzący wie, że nie można równolegle kochać Boga
i szatana. Ale niewierzący którzy nie czczą Boga, nie czczą szatana. Natomiast istnieją miliony wierzących,
którym wydaje się, że można czcić Boga i mamonę. Jednak nie można czcić Boga, jeśli czci się mamonę.
Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że dążenie do mamony oddala ludzi od prawdziwego i żywego Boga.

Trzeci warunek życia w ogniu trawiącym, to   zatykanie uszu, aby nie słyszeć o krwi przelewie (Iz 33:15).
To jest coś znacznie większego niż tylko unikanie plotkowania. Odnosi się to również do tego, żeby nie
chcieć nawet słyszeć, gdy ktoś rozsiewa plotki. Bogobojny człowiek ma zamknięte uszy nie tylko na głos
oskarżyciela braci naszych (Obj 12:10), ale również na głos jego agentów !!!

Czwarty warunek życia w ogniu trawiącym, który jest tutaj wymieniony, to: zamykanie oczu, aby nie patrzeć
na zło. Słuch i wzrok to dwa cielesne zmysły, będące głównymi kanałami przez które wchodzi do naszego
umysłu dobro i zło. Każdy musi sam zdecydować, czy chce przeżyć w ogniu trawiącym, czy pozwoli na
wprowadzenie do swojego umysłu tego, co będzie kalać Jego ducha. 
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