
ZNACZENIE WIARY I CZYSTEGO SUMIENIA

Szczera  wiara  i  czyste  sumienie,  to  dwie  boje  wyznaczające  granice  bezpieczeństwa  na  torze
wodnym, którym powinien płynąć statek twojego życia. Osoby, które ignorują którąkolwiek z nich,
rozbijają swoje życie (1Tm 1:19:20). Bądź więc ostrożny i zawsze zwracaj uwagę na swoje sumienie.
Gdy twoje sumienie jest niespokojne, to zawsze możesz być pewien, że opuściłeś bezpieczny tor i
znalazłeś się na niebezpiecznych wodach. Jeśli  będziesz dalej podążał w tym kierunku, ignorując
alarmy sumienia, to znajdziesz się w wielkim niebezpieczeństwie i rozbijesz swoje życie. Zachowuj
więc w tej kwestii wielką ostrożność.

Wiara jest drugą boją, wskazującą nam właściwy kierunek. Wiara, to całkowite podporządkowanie
naszego życia Bogu i całkowita ufność w Jego niezmienną miłość, w Jego wszechmoc i Jego dosko-
nałą  mądrość.  Wszystko,  co  się  wydarza  w  naszym  życiu  jest  powodowane  niezmienną  Bożą
miłością do nas. Przez tę doskonałą miłość, Bóg odrzuca też niektóre z naszych modlitw.

Bóg w swojej wszechmocy chroni nas też przed wieloma pokusami (1Kor 10:13), które byłyby dla
nas zbyt silne i pomaga nam przezwyciężyć każdą pokusę, której jesteśmy poddawani (Hbr 4:16),
oraz sprawia, że wszystko co się nam przydarza, działa na naszą korzyść (Rz 8:28).

Bóg w swojej doskonałej mądrości nigdy nie popełnia błędów i zawsze wie w jaki sposób będzie
współdziałało dla naszego wiecznego dobra wszystko, co On dopuszcza do naszego życia. Dlatego
nigdy nie można stracić całkowitego zaufania do tych trzech atrybutów Boga, bo właśnie  na tym
polega życie z wiary. Niestety, etatowi duchowni zmienili sens pojęcia  „życie z wiary” i zaczęli je
utożsamiać  z  pieniędzmi  i  ludzkimi  pożądliwościami.  Ale  to  jest  błędna  definicja  tego  słowa.
Myśl  zawarta w tym pojęciu jest  taka,  że  „dzięki wierze, sprawiedliwy odziedziczy  życie  wieczne”
(Rz 1:17).  Terminy  biblijne  zawsze  trzeba  pojmować w takim kontekście,  jaki  nadaje  im Biblia.
Jeśli nie będziesz ostrożny w tej kwestii, to może się w tobie wykształcić złe serce i niewiara (grzeszne
pragnienia i wiara w kłamstwa - Hbr 3:12), w wyniku czego możesz odejść od Boga.

Aby uchronić nas od odejścia, następny werset (Hbr 3:13) mówi nam, abyśmy codziennie się wzaje-
mnie zachęcali i napominali. Dlatego dobrze jest codziennie słuchać napomnień Słowa Bożego –
czytając je i analizując jego treść lub czytając jakieś dobre publikacje chrześcijańskie, albo słuchając
kazań, zarówno na nabożeństwach, jak i nagrań. 
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