
ODWAŻNIE WYZNAWAJ SWOJĄ WIARĘ

Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wtedy to, co dotychczas posiadłeś, przestaje mieć znaczenie 
(Hbr 11:6). Porażka Ewy w ogrodzie wynikała z utraty wiary (w słowa Boga). Gdyby Ewa wierzyła w 
absolutną mądrość i miłość Boga, gdy była kuszona atrakcyjnością drzewa poznania, to nie zgrzeszy-
łaby nawet wtedy, gdyby nie zrozumiała, dlaczego Bóg zabronił jeść z drzewa poznania. Ale szatan 
sprawił, że Ewa zwątpiła w miłość Boga, dlatego bardzo szybko upadła. 

Bóg  również  nam  zabronił  wielu  rzeczy,  dlatego  nie  wysłuchuje  wielu  niestosownych  modlitw.
W takich chwilach musimy wierzyć w Jego miłość i w Jego absolutną mądrość. Jezus ufał Ojcu nawet
na krzyżu, gdy wszyscy go opuścili. Nie mówił wtedy pretensjonalnie: „Boże, dlaczego mnie opuści-
łeś?”, tylko powiedział: „Boże mój, …”, co oznaczało: „Nawet jeśli nie mogę zrozumieć, dlaczego Mnie
opuściłeś, to nadal jesteś Moim Bogiem”. Jezus nie otrzymał odpowiedzi z nieba, ale umarł wierząc,
dlatego powiedział: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego ducha” (Łk 23:46). Na tym polega trwanie w wierze.

Jezus powiedział Piotrowi, że szatan wyprosił sobie, aby mógł przesiać Jego uczniów. To była podo-
bna sytuacja do tej, gdy w Starym Testamencie szatan wyprosił sobie u Boga, aby przesiać Hioba.
Bez pozwolenia Boga, szatan nie może nam nic zrobić - nawet nas kusić. Gdy Piotr miał być przesie-
wany, to Jezus zapewnił go, że będzie się o niego modlił, aby nie ustała jego wiara (Łk 22:31-32).
To jest bardzo ważne. Jezus nie modli się o to, abyśmy nie byli kuszeni i abyśmy nie stracili naszego
zdrowia, bogactwa lub pracy, tylko o to, abyśmy nie stracili wiary.

Wiara jest najważniejszym skarbem w oczach Jezusa. Jeśli masz wiarę (we wszystkie słowa Jezusa),
to nigdy nie będziesz zniechęcony jak Piotr, nawet wtedy, gdy poniesiesz klęskę. Podniesiesz się i nie
tylko staniesz na nogi, ale wzrośniesz też duchowo i pokonasz szatana słowami swojego świadectwa,
dzięki krwi Baranka, która cię oczyszcza z twoich grzechów, gdy się od nich odwracasz i wyznajesz je
Bogu  (Obj  12:11).  Dlatego  mów  szatanowi,  że  zostałeś  oczyszczony  krwią  Jezusa  i  że  Bóg  nie
wspomni żadnego grzechu z twojej przeszłości (Hbr 8:12). Musisz mu to powiedzieć swoimi ustami,
ponieważ szatan nie zna twoich myśli. W ten sposób go pokonasz i on od ciebie ucieknie.

„Nie raduj się ze mnie, mój wrogu. Chociaż upadnę, to powstanę. Chociaż mieszkam w ciemności,
to Pan jest moim światłem i prowadzi mnie do światłości. Ujrzy to mój wróg i okryje się wstydem ten,
który mówił: Gdzie jest twój Bóg? I zostanie podeptany jak błoto na ulicach” (Mich 7:8-10).

Zawsze  odważnie  mów: Pan jest  moim wspomożycielem.  Nie będę się  lękał  żadnego człowieka,
żadnego demona,  żadnych okoliczności  ani  niczego  innego,  bo  Bóg  obiecał,  że  nigdy  mnie  nie
opuści, ani nie porzuci (Hbr 13:6). Na tym polega odważne wyznawanie naszej wiary.
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