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Niniejszy tekst jest dosłownym zapisem wygłoszonego kazania. Największym 
pragnieniem przyświecającym tłumaczeniu było to, aby jak najwierniej oddać 
przekazaną myśl Bożą, zachowując styl i specyfikę mówcy oraz ekspresję 
głoszonego słowa.    
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WSTĘP 
 

 

 

 

Sumienie jest istotną częścią tego, kim jesteśmy. Samo z siebie nie jest wstanie 
uczynić ani jednej rzeczy, jednak ocenia wszystko, co my czynimy. Mimo, że jest 
dane przez Boga, do jego rozwoju odnośnie norm i standardów na życie przyczynia 
się kultura, praktyka, środowisko i edukacja danej jednostki ludzkiej. Te standardy 
nie powinny być modelowane przez naturalny punkt widzenia i opinie, ale przez 
przekonania wynikające z Bożego punktu widzenia. 

Każdy człowiek otrzymał w ludzkim sumieniu światło moralne, które osądza dobro i 
zło. Kiedy Boże Słowo i Duch Święty na fundamencie łaski i dokonanego dzieła 
Kalwarii rządzi sumieniem chrześcijanina, wówczas jest ono w stanie wydać 
sprawiedliwy osąd. 

W dzisiejszych czasach wielu chrześcijan żyje z sumieniem, które jest „przyćmione” 
lub „wypalone” (kauteriazo: wypalać, jak żelazo do wypalania piętna, w 1 
Tymoteusza 4,2). Takie sumienie jest odcięte od działania w oparciu o umysł 
Chrystusa, ponieważ połączenie ze źródłem życia - Jezusem Chrystusem zostało 
wypalone. Ten stan wyraża się stylami życia w kompromisie, które są przeciwne 
Słowu Bożemu. 

Ciągłe życie z sumieniem, które jest wypalone prowadzi do jeszcze gorszego stanu, 
do posiadania martwego sumienia. Martwe sumienie nie oferuje żadnych przekonań 
i stąd żadnych hamulców. Taka osoba po prostu robi to, co czuje i kiedy ma na to 
ochotę (Efezjan 4,18-19). 

Ta broszura pokaże, że wkroczenie Bożego Słowa oczyszcza sumienie, obmywając 
je żywą wodą Słowa. Miłość i łaska Boża będą swobodnie przepływać i objawiać się 
w nieograniczonym życiu osoby, której sumienie zostało oczyszczone w umyśle 
stale odnawianym przez Ducha Świętego.  
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Rozdział Pierwszy 

 

 

STOPNIOWY WZROST W AUTENTYCZNEJ WIERZE 

 
 

„A Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: 
Mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem 
z całkowicie czystym sumieniem” (Dzieje Apostolskie 32,1). 

„Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga           
i ludzi miał zawsze czyste sumienie” (Dzieje Apostolskie 
24,16). 

„A celem tego, co przykazałem jest miłość płynąca z czystego 
serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej”                  
(1 Tymoteusza 1,5). 

„Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie 
odrzucili i stali się rozbitkami w wierze” (1 Tymoteusza 1,19). 

 

Nasze sumienie jest stałą platformą, przesłanką i zaopatrzeniem, przez które 
otrzymujemy  poznanie tego, co właściwe i nie właściwe w każdym działaniu, w 
każdej decyzji i w każdej ocenie, której dokonujemy. „Dobre sumienie”, takie, które 
jest „czyste” wobec Boga i ludzi, to sumienie wypełnione właściwym myśleniem w 
oparciu o Bożą przesłankę pochodzącą ze Słowa Bożego. Taka osoba ma 
równowagę Bożej mądrości, stąd poprzez przyswajanie, rozmyślanie i obieg Słowa 
Bożego jest zdolna do posiadania procesu myślenia opartego na zmartwychwstaniu, 
a w zastosowaniu, do podejmowania właściwych decyzji. 

Nawet w świeckim świecie sumieniu przypisuje się ważną rolę. W sprzedaży jedna z  
realnych praktyk skutecznych prezentacji ma związek ze zrozumieniem procedur 
komunikacji apelujących do sumienia. Kiedy sumienie posiada stosowną prawdę, 
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daje mi właściwe normy i standardy słuchania i przekazywania, aby w praktyce 
dojść do finalizacji kończącej się sprzedażą. 

Bardzo duża część dzisiejszej rozrywki to rażąca stymulacja zmysłów, która próbuje 
ominąć sumienie. Tego rodzaju rozrywka nie promuje myślenia. W rzeczywistości 
wg słownika Webster’a rdzeń słowa „amusement” (zabawianie) oznacza „anulować 
myślenie” lub „odwrócić uwagę tak, by zwieść”. Ludzie poddają się ‘wyczynom’ 
światowej przyjemności, które nie dają żadnej korzyści dla ich umysłów. Nie 
zdobywają niczego, by promować mądrość i rozumowanie i nie posiadają sumienia 
ugruntowanego w prawdzie. Stąd brakuje im zdolności do właściwych działań i 
wyrażania precyzyjnych myśli przy użyciu odpowiednio dobranych słów w ciszy 
poprzez światło, moc i mądrość Bożą. 

Apostoł Paweł napisał, że mamy trzymać się tajemnicy wiary z „czystym 
sumieniem” (1 Tymoteusza 3,9) – sumieniem, które wierzy w to, co najlepsze, jest 
wypełnione łaską i miłosierdziem, objawia owoc Ducha Świętego, przekonuje o 
grzechu i nakłania nas do upamiętania, kiedy upadniemy. Paweł również odnosi się 
do „skalanego sumienia” (Tytusa 1,15; 1 Koryntian 8,7) – sumienia naznaczonego 
nieczystymi motywami i stąd posiadającego tendencje do paranoi, do myślenia 
zawsze o tym, co najgorsze, ponieważ jego własne standardy są skażone. 

Paweł mówił również o „poganach, którzy nie mieli Słowa Bożego”, ale mieli prawo 
Boże w swoich sercach i sumieniu (zob. Rzymian 2,14-16). Są nie zbawieni, 
posiadają świadomość Boga, znają dobro i zło, ale potrzebują przyjąć Jezusa 
Chrystusa i napełnić się światłem życia.  

 

Przyśpieszenie i jawna/publiczna próba 

  

Moim pragnieniem i celem jest posiadanie ugruntowanego sumienia, które jest 
czyste względem Boga i ludzi, sumienia, które działa zgodnie z przykazaniem 
nieobłudnej wiary, sumienia, które nie czyni wiary sprawą ludzi wykolejonych. 
Chcę mieć sumienie wypełnione wolnym, nieograniczonym, nieskończonym życiem 
od Stwórcy. 

Kiedy sumienie jest ugruntowane w miłości Bożej potrzebuje wzrastać z wiary w 
wiarę. To obejmuje oczyszczanie, napełnianie i objawianie owocu Ducha Świętego, 
odpowiadanie na przekonania i upamiętanie się z grzechu. Po pierwsze będziemy 
doświadczać normalnego wzrostu. Pochodzi on z chodzenia do kościoła, 
przyjmowania Słowa Bożego, przyjmowania działu od ludzi, obdarzana innych 
swoim działem i wzrastanie w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa (2 Piotra 3,18). To 
jest normalny wzrost. 

Po ustanowieniu tego procesu Bóg próbuje nas wprowadzić do miejsca 
przyśpieszonego wzrostu, aby poszerzyć w sumieniu miejsce na Boga. Na przykład 
Pan Jezus był kuszony przez szatana po czterdziestu dniach postu na pustyni. 
Człowieczeństwo Chrystusa znalazło się w miejscu wkroczenia w „jawną/publiczną 
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próbę”. Szatan próbował sprawić, by Jezus upadł na poziomie ludzkiego życia przed 
sądem nieba. W swoim człowieczeństwie Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, 
co wycierpiał (zob. Hebrajczyków 5,8). Przeszedł zwycięsko przez próbę i w swoim 
człowieczeństwie zaliczył lekcję w procesie przyśpieszonego wzrostu. 

 

Ugruntowani w nowych wyborach 

 

Moje sumienie może inspirować mnie do właściwych lub niewłaściwych decyzji. To 
zależy ode mnie. Jeżeli podejmę złe decyzje, szatan może wykraść moją zdolność do 
podejmowania dobrych decyzji. Podejmując dobre decyzje, otrzymuję zupełnie 
nowe możliwości. 

Kiedy usłyszałem doktrynę o wiecznym bezpieczeństwie została mi przedstawiona 
nowa możliwość wyboru poznania tego, że jestem zbawiony na zawsze (1 Jana 
5,13). Kiedy zaczynam rozumieć upamiętanie, mam wybór, by nie trwać w grzechu, 
chociaż łaska Boża mogłaby okryć mnie, gdybym zgrzeszył (Rzymian 6,2,15). 
Nazywając grzech, wyznając go przed Bogiem (1 Jana 1,9) i uznając, że stare rzeczy 
przeminęły, mogę iść do przodu mając czyste sumienie. 

Mimo, że grzech nigdy nie jest zapisywany, aby użyto go przeciwko mnie, 
ignorowanie możliwości upamiętania się przeszkodziłoby mojej społeczności z 
Bogiem. Dlatego muszę trwać w upamiętaniu – nawet jeżeli popełniam ten sam 
grzech siedem razy dziennie – do momentu, aż zwycięstwo ostatecznie zostanie 
utrwalone w moim sumieniu. 

 

„Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się 
podniesie; lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu” 
(Przypowieści 24,16). 

 

Im więcej przyjmuję Słowa Bożego, tym więcej wyborów skupionych wokół Boga 
utrwalam w swoim sumieniu. Dlatego tak ważne jest bycie we właściwym kościele, 
pod nauczaniem właściwego pastora nauczyciela, przyjmowanie właściwych słów, 
abym móc podejmować właściwe decyzje w tym złym i zepsutym świecie” (1 Jana 
5,19). 
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Rozdział Drugi 

 

 

RZEKI MĄDROŚCI 
 

„Nastawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu. 
Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie 
miłe twojej duszy” (Przypowieści 2,2,10). 

„Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał 
się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością,                     
i poświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak napisano: Kto się 
chlubi, w Panu się chlubił” (1 Koryntian 1,30-31). 

 

Właściwe słuchanie i przyjmowanie wytwarza właściwą mądrość. Kiedy chodzimy 
w pokorze przed Bogiem (Jakuba 4,10), On nas wywyższa i zaczyna wypełniać 
nasze sumienie systematycznym poznaniem motywującym do właściwego działania. 
Ponadto jest ono pełne Ducha Świętego, miłości, łaski i mądrości. 

Poprawne tłumaczenie 1 Koryntian 1,30 na podstawie języka greckiego powinno 
brzmieć następująco: „Z którego Jezus Chrystus stał się nam mądrością.” To jest 
ważna różnica, ponieważ pokazuje, że Chrystus staje się mądrością dla mnie, gdy 
buduję swoje sumienie Jego myślami i Jego punktem widzenia na podstawie Słowa 
Bożego. 

 

Prowadzenie Ducha 

 

„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno 
zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto 
wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną 
rzeki wody żywej” (Jana 7, 37-38). 
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„Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście 
światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości” 
(Efezjan 5,8). 

„I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, 
wypływającą z tronu Boga i Baranka” (Objawienia 21,1). 

 

Teraz drogocenna rzeka Ducha Świętego zaczyna czynić swoje dzieło w życiu 
wierzącego. Niespodziewanie moje sumienie zaczyna mówić: „Chodź w Duchu. 
Napełniaj się obficie Słowem. Pozwól, abym dał ci precyzyjne światło. To jest 
droga, idź nią (zob. Psalm 36,10; 119,130; Izajasza 30,21). 

Prowadzenie Ducha jest niezwykle ważne w dokonywaniu właściwych wyborów. 
Ilustrując: Kobieta chce wyjść za mąż i sumienie mówi jej, że małżeństwo jest 
dobre. A małżeństwo jest dobre, zostało ustanowione przez Boga pomiędzy 
Adamem i Ewą. (Oczywiście nie byłoby mnie tu, gdyby moi rodzice nie pobrali się). 
Jednak Biblia mówi, że ona nie powinna wchodzić w nierówne jarzmo z 
niewierzącym. Dlatego dla tej kobiety poślubienie niewłaściwej osoby, bez 
honorowania Słowa Bożego w sumieniu, nie byłoby dobre. Małżeństwo samo w 
sobie nie jest złe, ale możemy wybrać niewłaściwą osobę ze wszystkimi 
towarzyszącymi temu konsekwencjami. 

Mówię ze smutkiem: widziałem jak to się wydarza. W najlepszym przypadku 
rezultatem jest małżeństwo „w porządku” bez duchowej jedności. Nie pozwolono 
sumieniu na wytworzenie Bożego zaopatrzenia dla woli kobiety. 

Z wolną wolą wiąże się nasza odpowiedzialność, którą daje nam Bóg, kiedy buduje 
nas w wierze. Zgodnie z Jana 7,37-38 rzeki wody żywej zaczynają tworzyć nurty i 
strumienie, które przepływają przez sumienie. Nurt reprezentuje doktrynę w 
kategoriach zgromadzoną w naszym centrum pamięci. Strumienie, małe strumyczki, 
które wypływają z nurtów, reprezentują Boże precyzyjne myśli na konkretne 
sytuacje. Kategorie formują strukturę odniesienia, a ta wytwarza precyzyjny punkt 
widzenia i dostarcza  słownictwa, które daje nam mądrość do działania w wiecznym 
planie Jezusa Chrystusa. To dzieje się, gdy sumienie było karmione dzień za dniem 
Słowem Bożym. 

 

Słowa dokonanego dzieła 

 

„Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje 
słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim 
imieniem jestem nazwany, Panie, Boże Zastępów” (Jeremiasza 
15,16). 
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Kiedykolwiek przemawiamy, powinniśmy wypowiadać słowa, które prezentują 
zwycięstwo Chrystusa w totalności i kompletności Jego dokonanego dzieła. Jeżeli 
nasze sumienie nie jest wypełnione właściwymi myślami, możemy mówić o głupich 
rzeczach, by wywołać śmiech u ludzi, ale te słowa odciągną ich od poznawania 
Boga. Ostatecznie takie zachowanie pomniejszy ich pojemność na wiedzę, która 
zamienia się w mądrość. 

Kiedy Słowo Boże wytwarza nurty w duszy, części sumienia zostają zanurzone w 
kategoriach. Słownictwo i mądrość Boża zaczynają panować w tych miejscach. W 
piękny sposób rozmyślamy nad Słowem i przyswajamy je do naszego życia. 
Wówczas zaczyna ono krążyć i wypływać z nas, motywując nasze działania. Co się 
dzieje? Sumienie zaczyna uwielbiać Ojca i Syna we wszystkim i czyni to z serca. 

 

„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej 
mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez 
psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w 
sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w 
uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując 
przez niego Bogu Ojcu” (Kolosan 3,16-17). 

 

Jest tak wielu dobrych ludzi, którzy nie słuchają wystarczająco Słowa Bożego i w 
rezultacie nie mają pobożnego sumienia. Są w porządku, ale nie zostali zbudowani 
w swoim sumieniu. Niektórzy po prostu nie przychodzą na cztery, pięć kolejnych 
nabożeństw. Nie rozumieją, że nie ma substytutu na rozwijanie pobożnego sumienia. 
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Rozdział Trzeci 

 

 

PRECYZYJNA POZNANIE PRZYNOSI PRECYZYJNE 
ODPOWIEDZI 

 

 

„Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z 
ciała czyni oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!” 
(Jeremiasza 17,5). 

 

Kiedy człowiek przesadnie zajmuje się pracą, problemami, presjami, projekcjami 
czy potrzebami, funkcjonowanie jego sumienia jest zakłócone i traci on Bożą 
perspektywę, Bożą procedurę, a stąd stosowną mądrość co do tego, jak myśleć i jak 
zachowywać się względem Boga. Emocje zaczynają działać w oddzieleniu od  
pobożnych myśli. 

Emocje są pięknym darem od Boga. Zostały stworzone do odpowiadania i 
doceniania prawdziwego myślenia w oparciu o absolutne myśli z Bożego Słowa. Ale 
szatan wysyła projekcje do emocji, aby inicjować niewłaściwe odczucia i sprawiać 
różnorodne niepokoje, neurozy i psychozy. Możesz zobaczyć negatywizm na twarzy 
osoby i w jej sposobie zachowania, kiedy w jej życiu panują emocje, a nie Duch ze 
Słowem. Myśli Boże nie są utrwalone w jej sumieniu, stąd nie mogą kontrolować jej 
uczuć. Zamiast tego uczucia, które zostały stworzone do odpowiadania na Boga 
zaczynają kontrolować jej zachowania w ciele. Rezultaty tego nigdy nie są dobre. 

Neuroza zaczyna się od emocjonalnej niestabilności i rozwija się w psychozę 
rozstroju umysłowego. Gdy pozwala się emocjom wytwarzać uczucia w odłączeniu 
od myśli Bożych, pojawiają się problemy na różnych poziomach. Kiedy to się 
dzieje, jesteśmy w stanie otwartości na każdy powiew szatańskich projekcji, których 
celem jest rządzenie naszym działaniem. 
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Substytutem pobożnego sumienia próbuje być „instynkt”. Niestabilność instynktów 
prowadzi ludzi do czynienia rzeczy impulsywnie w oparciu o predyspozycje 
genetyczne, sposób wychowania przez rodziców oraz w oparciu o system światowy. 
Tą drogą szatanowi łatwo jest wysyłać projekcje, których celem jest odsunięcie 
osoby od punktu koncentracji. 

 

Nurty inspiracji 

 

„Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek 
święty Najwyższego” (Psalm 46,5). 

 

Zbyt wiele emocjonalnych stymulacji pochodzących z nierozumnego zabawiania się 
powierzchownymi, sztucznymi rzeczami z tego świata, toruje swoją drogę w życiu 
wierzących. Taka stymulacja jest niczym w porównaniu z inspiracją, która 
przychodzi, kiedy nurty Słowa Bożego ogarniają nas, wpływając do duszy i do 
sumienia. 

Nurty i strumienie niosą ze sobą nieograniczone życie nieskończonego Boga oraz 
istotę Jego charakteru i Osoby. Stajemy się obiektem Jego miłości, tymi, którzy 
przekazują Jego wyrocznie i manifestują Jego osobę. Gdy nasze sumienie staje się 
silne w Jego Słowie, jesteśmy narzędziami w przekazywaniu przesłania Chrystusa 
na ziemi. 

Nie będziemy uciekać do naszych przeszłych grzechów, by wypełnić pustkę w 
naszych duszach. Dlaczego? Kiedy nasze sumienie jest wypełnione precyzyjnym 
systematycznym poznaniem, które ma swoje miejsce w obecności Ducha Świętego, 
jesteśmy wolni od niewoli grzechu. To poznanie jest stale gotowe do objawienia się 
poprzez nurty naszego sumienia. 
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PODSUMOWANIE 
 

 

„Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy 
czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze 
postępować” (Hebrajczyków 13,18). 

 

Mamy dziś wielką możliwość życia z sumieniem, które jest nieustannie 
kontrolowane przez Ducha Świętego i Słowo Boże. 

Sumienie, którym rządzi ciało oznacza przesadne zajmowanie się sobą i prowadzi do 
obrazu siebie regulowanego przez starą grzeszną naturę wewnątrz nas. Piękne jest 
to, że krew Chrystusa poprzez wiecznego Ducha Świętego oczyszcza sumienie. 

Ugruntowane sumienie wraz z zwiększoną świadomością, percepcją i pojemnością 
pomoże nam traktować tych, którzy są słabi z miłością, łaską i miłosierdziem 
wspierając ich wzrost w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa. 

Dzięki Bogu, że  krew oczyszcza nasze sumienie od, mówiąc po ludzku, starań by 
być dobrym. Teraz możemy żyć nieograniczonym, nieskończonym życiem Bożym. 
Mamy umysł Chrystusa (1 Koryntian 2,16). 
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Bóg naprawdę troszczy się o Ciebie 

 

Jezus bardzo Cię kocha. Jednakże fakt, że wszyscy zgrzeszyli oddziela nas od Boga 
(Rzymian 3,23; 6,23). Bóg jednak wciąż troszczy się o Ciebie i znajduje sposób na 
okazanie Ci swojej miłości.  

Miłość Jezusa Chrystusa do ludzi była tak wielka, że umarł na krzyżu za wszystkie 
grzechy ludzkości. Przelał swoją krew za Ciebie, żebyś mógł dostąpić przebaczenia i 
osiągnąć życie wieczne. 

Jedyną rzeczą, jakiej Bóg wymaga od Ciebie jest przyjście do Niego w prostej 
wierze i zaufaniu do Jego charakteru i Jego miłości do Ciebie oraz przyjęcie Go jako 
swojego Zbawiciela. „Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, 
zbawiony będzie” (Dzieje 2,2). 

Pomódl się tak: „Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem. Przyjmuję Ciebie 
jako mojego Zbawiciela. Dziękuję, że kochasz mnie tak bardzo, że umarłeś za mnie, 
żebym mógł mieć życie wieczne z Tobą. Amen”. 

Bóg obiecuje, że nigdy nie przestanie Cię kochać i że nigdy Cię nie porzuci ani nie 
opuści (Hebrajczyków 13,5). Buduj swój związek z Nim przez czytanie Biblii, 
modlitwę i chodzenie do dobrego, wierzącego Biblii kościoła. 

 

 

 
W celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń lub napisz: 

Kościół Ewangeliczny „Misja Łaski” 
ul. Okocimska 3, Warszawa 

tel. 501 444 378 
www.ggwo.pl  
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