
Uświęcone życie
Tom 10, numer 1

W numerze:

Strona 3: Święci dla Pana
Życie w uświęceniu będzie manifestowało się gorliwością o Boży dom, 
posłuszeństwem Jego woli i oddaniem Mu w każdym aspekcie naszego życia.

Strona 8: Zostaliśmy zbawieni do jak również z
Zbawienie oznacza zbawienie do życia w oddaniu Chrystusowi jak również od 
grzechów popełnionych w przeszłości. Kiedy będziemy żyć w oddaniu, poznamy 
pełnię duchowych błogosławieństw.

Strona 11: Jarzmo Chrystusa
Branie na siebie jarzma Chrystusa wprowadza nas w jedność z Jego życiem, wolą, 
rządami i dyscypliną. Wynikające stąd błogosławieństwo spoczywa w Chrystusie i 
coraz głębszej społeczności z Nim.

Strona 14: Boży
Jeżeli mamy oddać siebie całkowicie Panu, będzie to oznaczało gotowość do 
poświęcenia i odłożenia naszych pragnień, by widzieć Jego doskonałą wolę 
realizowaną w nas.

Strona 18: Całkowite poddanie
Życie w zwycięstwie będzie naszym udziałem kiedy całkowicie poddamy siebie Bożej 
woli i Jego zamiarom względem nas. Kiedy poddamy się Jemu, On będzie działał w 
nas, a błogosławionym rezultatem będzie moc do zwycięstwa.

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i
weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.” – Ew. Mateusza 16:24



•Uświęcone życie•

Weźmij, Jezu, życie me

Weźmij, Jezu, życie me
W ręce Twe oddaję je!

Wszystkie chwile, wszystkie dni
Niechaj służą Twojej czci.

Oto ręce moje masz
Gdzie Ci służyć mogę, wskaż!

Oby nogi moje szły
Tam gdzieś mi przykazał Ty.

Weź mój głos i uczyć chciej
Mówić, śpiewać ku czci Twej

Weź, o Panie, wargi me
Racz Swe słowa włożyć w nie!

Moją majętnością chciej
Podług woli rządzić Swej
Weź me siły, rozum mój

Bom ja, Mistrzu, cały Twój!

Moją wolą, Panie, rządź
Racz w nią Ducha Swego tchnąć

Weź me serce, Panie, weź
I już tu w nim tron Swój wznieś!

Wszystko to, coś Ty dał mi
Bez zastrzeżeń oddam Ci
Niech Ci żywot służy mój
Bom ja, Panie, cały Twój!

Frances Ridley Havergal (1859)
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•Uświęcone życie•

Święci dla Pana
Świętość  to stan,  do którego osoba wierząca jest  w Biblii  usilnie  zachęcana. 
Świętość to istota Bożej natury, więc jeżeli podlegamy procesowi przemiany  na 
Jego  podobieństwo,  musimy  ustawicznie  zmierzać  do  świętości.  „Bądźcie 
świętymi, bo Ja jestem święty” (3 Mojżeszowa 11:44,45; 1 Piotra 1:16).

Autor Listu do Hebrajczyków patrzy na rezultat świętości, albo raczej na jego 
brak, kiedy pisze: „bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana” (12:14). Tekst grecki 
również  podaje:  „bez  uświęcenia  nikt  nie  ujrzy  Pana.”  Grecko-angielski  
leksykon  Nowego  Testamentu  Thayers’a  podaje,  że  słowo  hagiasmon – 
uświęcenie – oznacza „rezultat uświęcenia: uświęcenie serca i życia.”

W obecnych czasach nie ma zbyt dużo nauczania na temat świętości, a kiedy 
już jest,  często koncentruje się na negatywnym,  legalistycznym aspekcie „nie 
rób  tego  i  nie  czyń  tamtego.”  Jednakże  „świętość”  czy  „uświęcenie,” 
wspomniana  tutaj  jako  podstawa  do  ujrzenia  Pana,  jest  rezultatem  życia  w 
uświęceniu i oddaniu Bogu. To z pewnością będzie obejmowało oddzielenie od 
świata i rzeczy należących do tego świata, ale widziane raczej w pozytywnym 
świetle oddania Panu niż jako zbiór zewnętrznych reguł i przepisów, będących 
podstawą do świętego życia. Jesteśmy całkowicie oddani Jemu i Jego woli, a to 
całkowite poświęcenie wprowadza do naszego życia czystość i świętość.

Poświęcenie Najwyższego Kapłana

To  całkowite  poświęcenie  dla  Pana,  obserwujemy  po  raz  pierwszy  na 
przykładzie Aarona, najwyższego kapłana. Będąc kapłanem, Aaron nosił wiele 
różnych szat. Wszystkie one wskazywały w jakiś sposób na dzieło Chrystusa, 
będącego wypełnieniem roli  Najwyższego  Kapłana.  Czytamy,  że  Aaron miał 
nosić  na  swoim  czole  diadem  ze  szczerego  złota,  z  napisem  „Poświęcony 
Panu.” Wskazywał  on  na  to,  że  najwyższy  kapłan  miał  być  całkowicie 
poświęcony Panu w swojej służbie dla narodu izraelskiego. Aaron miał mieć go 
„zawsze na swoim czole dla zjednania im łaski Pana” (2 Mojżeszowa 28:36-38).

Ponownie,  nacisk  jest  położony  nie  tak  bardzo  na  negatywny,  jak  na 
pozytywny  aspekt  całkowitego  oddania  Bożym  zamiarom  i  Jego  woli. 
Oczywiście,  to  oddanie  woli  Ojca  było  podstawą  każdego  szczegółu  służby 
Chrystusa na ziemi. Dlatego też kiedy Chrystus przyszedł na świat, powiedział: 
„Nie  chciałeś  ofiar  krwawych  i  darów,  aleś  ciało  dla  mnie  przysposobił;  nie 
upodobałeś  sobie  w całopaleniach  i  ofiarach  za  grzechy.  Tedy rzekłem:  Oto 
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•Uświęcone życie•
przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju 
księgi” (Hebrajczyków 10:5-7).
Święci dla Pana

Modląc się do Swojego Ojca w dniu aresztowania, Jezus modlił się o Swoich 
uczniów: „Poświęć (hagiazo) ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. 
Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat; i za nich poświęcam 
siebie  samego,  aby  i  oni  byli  poświęceni  w  prawdzie”  (Ew.  Jana  17:17-19). 
Pragnieniem Jezusa było oddzielenie uczniów do zaszczytnych celów. Aby go 
wypełnić, Jezus oddzielił Siebie do wypełnienia woli Ojca. Tak jak On poświęcił 
Siebie, my również mamy być oddzieleni dla Jego świętych i wiecznych celów.

Tak jak złoty diadem na głowie Aarona wskazywał symbolicznie na fakt, iż 
życie Jezusa będzie charakteryzowało się słowami „Poświęcony dla Pana,” tak i 
inne  fragmenty  opisują  znak  na  czole  jest  oznakę  poświęcenia  człowieka 
wierzącego dla Boga i Jego woli. Przy czterech różnych okazjach znak albo imię 
na czole jest oznaką poświęcenia dla Pana. Każda z tych sytuacji może pomóc 
nam zrozumieć co oznacza żyć w świętym oddaniu dla Pana.

Gorliwi o Jego dom

W dziewiątym rozdziale  Księgi  Ezechiela  czytamy po  raz  pierwszy jak  Bóg 
odznacza Swoich oddanych sług znakiem na czole. Bóg sprowadzi surową karę 
na  miasto  Jeruzalem  z  powodu  bożków,  którym  oddawano  cześć  na 
wewnętrznym dziedzińcu świątyni. Zanim jednak wylewa Swój gniew, wzywa 
człowieka  ubranego w lnianą  szatę,  który  miał  w ręku  przybory  do  pisania. 
Zostaje  mu  dane  polecenie:  „Przejdź  przez  środek  miasta,  przez  środek 
Jeruzalemu,  i  uczyń  znak  na  czole  mężów,  którzy  wzdychają  i  jęczą  nad 
wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim!” (Ezechiela 9:3-4).

Ludzie w pełni oddani zamierzeniom i chwale Pana są zasmuceni, widząc jak 
Boży dom jest bezczeszczony, a Jego lud ugania się za fałszywymi naukami i 
bożkami.  Prawdą  jest,  że  „Najwyższy  nie  mieszka  w  budowlach  rękami 
uczynionych” (Dzieje Ap. 7:48), ale przez cały czas bierze „żywe kamienie” i 
buduje je „w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary 
przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 2:5).

Dzisiaj  w tym duchowym domu dzieją się rzeczy,  które zadają wielki ból 
ludziom, których pragnieniem jest widzieć Pana uwielbionego i wywyższonego 
tak, jak na to zasługuje. Zadręczają się głoszonymi fałszywymi  ewangeliami i 
wszystkimi działaniami, które następują w imieniu tych innych chrystusów. 

Tak jak w przypadku kościoła w Laodycei, wiele rzeczy czyni się w imieniu 
Pana, jednak Jezus pozostał na zewnątrz. On puka i pragnie wejść do środka by 
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•Uświęcone życie•
cieszyć się społecznością ze Swoimi dziećmi (Objawienie 3:17-20). Zwycięski 
chrześcijanin nie ma innego pragnienia jak tylko to, by Pan był wywyższony i 
aby  działa  się  Jego  wola.  Z  tego  powodu  jest  zasmucony  zepsuciem  jakie 
obserwuje w kościele. 
Święci dla Pana

Ponownie,  przypomina  się  nam Sam Jezus,  kiedy  wszedł  do  świątyni  w 
czasie  Paschy.  „I  zastał  w  świątyni  sprzedających  woły  i  owce,  i  gołębie,  i 
siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich 
ze  świątyni  wraz z owcami  i  wołami;  wekslarzom rozsypał  pieniądze i  stoły 
powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd, z domu Ojca 
mego nie czyńcie targowiska” (Ew. Jana 2:14-16).

Jan  mówi  dalej,  że  „uczniowie  jego  przypomnieli  sobie,  że  napisano: 
Żarliwość o dom twój pożera mnie” (2:17). Ta sama żarliwość o duchowy dom 
Boży pochłaniać będzie tych, którzy poświęcili się dla Pana i Jego wiecznych 
zamiarów.

Dobrowolni niewolnicy Boga

W  siódmym  rozdziale  księgi  Objawienia  widzimy  ponownie  jak  Bóg 
przygotowuje  się  by  sądzić  ziemię.  Jednak  zanim  nastąpi  ten  sąd,  wydane 
zostało polecenie: „Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, 
dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (7:3).

Ponownie, w tym krótkim spojrzeniu na nowe Jeruzalem, jakie jest nam dane, 
widzimy  te  same  cechy  charakterystyczne  Jego  sług.  „I  nie  będzie  już  nic 
przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą i 
oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach” (Objawienie Jana 
22:3-4).

W obu tych  fragmentach,  występuje  greckie  słowo  doulos,  które  oznacza 
„sługę”  albo  „dobrowolnego  niewolnika.”  Oznacza  ono  „tego,  który  wybrał 
całkowite poświęcenie swojemu mistrzowi.” Święci, którzy mieli opieczętowane 
czoła  i  nosili  imię  Boga  na  swoich  czołach,  z  całego  serca  poświęcili  się 
swojemu niebiańskiemu Panu i Mistrzowi.

Tak jak poprzednio, widzimy że ich charakterystyka jest odbiciem natury i 
postawy  Samego  Chrystusa.  Podobnie  Paweł  pisze  do  kościoła  w  Filipii: 
„Takiego  bądźcie  względem  siebie  usposobienia,  jakie  było  w  Chrystusie 
Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, 
aby  być  równym  Bogu,  lecz  wyparł  się  samego  siebie,  przyjął  postać  sługi 
(doulos) i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, 
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•Uświęcone życie•
uniżył  samego  siebie  i  był  posłuszny  aż  do  śmierci,  i  to  do  śmierci 
krzyżowej” (Filipian 2:5-8).

To życie dobrowolnego sługi stanie się naszym,  kiedy będziemy po prostu 
szli za przykładem Chrystusa. Im więcej pozwolimy by Jego zwycięski charakter 
i  natura  były  kształtowane  w  nas,  tym  bardziej  z  całego  serca  będziemy 
posłuszni każdemu aspektowi woli Ojca, gotowi nawet na śmierć. (Objawienie 
12:11).

W ostatnich myślach, którymi Jezus dzielił się z apostołami przed wydaniem 
przez Judasza, powiedział do nich, że odtąd nie mieli być uważani już tylko za 
sługi, „bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo 
wszystko, 
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•Uświęcone życie•
Święci dla Pana

co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam” (Ew. Jana 15:14-15).
Wydaje  się,  że  w  późniejszych  latach,  powołując  się  na  autorytet  bycia 

naocznymi świadkami Chrystusa, apostołowie mogli odnosić się do tego faktu, 
że Chrystus nazwał ich „przyjaciółmi.” Z pewnością to dawało im wyższość nad 
tymi,  którzy  nie  znali  Chrystusa  w  taki  sposób.  Odkrywamy  jednak,  że 
apostołowie robili coś zupełnie odwrotnego. Zamiast używać tego odznaczenia 
przez  Chrystusa  jako  pewnego  rodzaju  usprawiedliwienia  swojej  wyższości, 
uczniowie idą za przykładem swojego Pana i Nauczyciela i określają siebie w 
najniższych kategoriach.

Paweł i Tymoteusz nazywają siebie sługami Chrystusa Jezusa (Filipian 1:1). 
Szymon Piotr również określa siebie sługą Jezusa Chrystusa, nawet przed swoim 
apostolskim  wyznaniem  (2  Piotra  1:1).  Jakub  nie  skupia  się  na  naturalnych 
więziach łączących go jako brata z Jezusem; zamiast tego nazywa siebie sługą 
Boga i Pana Jezusa Chrystusa (Jakuba 1:1). Juda, brat Jakuba, również nie rości 
sobie  praw do  wyższości  w  związku  z  pokrewieństwem do  Jezusa.  Określa 
siebie sługą Jezusa Chrystusa i bratem Jakuba (Judy 1). W końcu Jan, apostoł, 
który  był  bliżej  Pana  niż  którykowiek,  otrzymawszy  wspaniałe  objawienie 
nadchodzącej  chwały  i  majestatu  Chrystusa  Króla,  nie  rości  sobie  praw  do 
szczególnej pozycji. Po prostu określa siebie „sługą Janem” (Objawienie 1:1).

To nie była postawa fałszywego uniżenia. Ci mężowie w praktyczny sposób 
wypełniali zalecenia, które ich Pan i Mistrz przekazał w Swoich naukach.

„Kto  zaś  z  was,  mając  sługę,  który  orze  lub  pasie,  powie  do  niego,  gdy 
powróci  z  pola:  Chodź  zaraz  i  zasiądź  do  stołu?  Czy nie  powie  mu  raczej: 
Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem 
i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak 
i  wy,  gdy  uczynicie  wszystko,  co  wam  polecono,  mówcie:  Sługami 
nieużytecznymi  jesteśmy,  bo  co  winniśmy  byli  uczynić,  uczyniliśmy”  (Ew. 
Łukasza 17:7-10).

Ludzie „święci  dla Pana” podjęli  świadomą decyzję  by szukać tylko Jego 
chwały i pracować ku wypełnieniu Jego wiecznego zamysłu. Zrezygnowali ze 
wszystkich  osobistych  pragnień  i  potrzeb,  i  pragną  być  posłuszni  tylko  woli 
Bożej  w  każdym  szczególe  swojego  życia.  Potrafią  modlić  się  ze  swoim 
Mistrzem i Zbawicielem „Nie jako Ja chcę, ale jako Ty” (Ew. Mateusza 26:39).

Naśladowcy Baranka
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•Uświęcone życie•
Dochodzimy  do  ostatniej  sytuacji,  kiedy  widzimy  poświęcony  lud  Boży  ze 
szczególnym  znamieniem na  swoim czole.  Jest  to  również  część  wizji  Jana, 
która odsłania chwalebne zwycięstwo Chrystusa jako Króla królów.

„I widziałem,  a oto Baranek stał  na górze Syjon,  a z nim sto czterdzieści 
cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I 
usłyszałem głos z 
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•Uświęcone życie•
Święci dla Pana

nieba jakby szum wielu wód i  jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który 
usłyszałem,  brzmiał  jak  dźwięki  harfiarzy,  grających  na  swoich  harfach.  I 
śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; 
i  nikt  się  tej  pieśni  nie  mógł  nauczyć,  jak  tylko  owe sto  czterdzieści  cztery 
tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z 
kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. 
Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. 
I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy” (Objawienie 14:1-5).

Celem tego  artykułu  nie  jest  określenie  kim są  te  sto  czterdzieści  cztery 
tysiące ludzi. Możemy jednak przypatrzyć się tym, którzy mają „wypisane jego 
imię na czole i imię jego Ojca,” i dowiedzieć się co to znaczy być zaznaczonym 
jako należący całkowicie do Boga.

Te osoby były czyste i bez skazy.  Nie pozwolili by splamiła ich duchowa 
mieszanka  ani  korupcja  tego  świata.  Ich  czystość  była  rezultatem  życia  w 
całkowitym oddaniu Chrystusowi. Nie mieli innych miłości; nie istniało dla nich 
duchowe cudzołóstwo. Zachowali siebie dla Niego, a ich czystość była odbiciem 
charakteru Tego, za którym podążali.

Bez względu na to gdzie udał się Baranek, oni szli za Nim. Zrezygnowali ze 
swoich  pragnień,  by  być  całkowicie  pochłonięci  wolą  Bożą.  Nie  mieli 
osobistego programu, żadnych ukrytych motywów. Po prostu szli za Barankiem 
i gdziekolwiek można było Jego znaleźć, tam byli i oni.

Jezus stwierdził, że taka będzie wyraźna cecha Jego prawdziwych uczniów: 
„Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, 
zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć,  niech idzie za 
mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go 
Ojciec mój” (Ew. Jana 12:25-26).

Całkowite  poświęcenie  dla  Pana  nie  jest  jakąś  ascetyczną  formą  życia  w 
klasztorze.  Tak  jak  Jezus  chodził  wśród  ludzi  i  miał  wpływ  na  życie  tych, 
których spotykał, Jego naśladowcy będą zanosili światło życia Chrystusa innym, 
kiedy będą chodzili z Tym, który jest dawcą życia.

Ponownie widzimy, że jest to po prostu odzwierciedlenie przykładu, który dał 
Jezus  podczas  Swojego  życia  na  ziemi.  Nie  próbował  wypełnić  woli  Ojca 
realizując  własne  pomysły,  schematy  czy  strategie.  Zamiast  tego,  uczył  się 
posłuszeństwa patrząc tylko na Ojca i działając w całkowitym uzależnieniu od 
Niego. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic 
czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn 
czyni” (Ew. Jana 5:19).
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•Uświęcone życie•
W  każdym  aspekcie  Swojego  życia,  Chrystus  ucieleśniał  zasadę 

„posłuszeństwo jest  lepsze niż ofiara” (1 Samuela 15:22).  Wielu ludzi,  chcąc 
wyrazić swoje oddanie Panu, polega na religijnych obrzędach czy zewnętrznych 
pobożnych czynach, ale 
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•Uświęcone życie•
Święci dla Pana

Jezus  pokazał  nam,  że  tylko  proste  posłuszeństwo  woli  Bożej  sprawia 
przyjemność Ojcu. Jeżeli mamy być naśladowcami Baranka, musimy również 
być Mu posłuszni.

„A z tego wiemy,  że go znamy,  jeśli  przykazania jego zachowujemy.  Kto 
mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim 
nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość 
Boża. Po tym poznajemy,  że w nim jesteśmy.  Kto mówi, że w nim mieszka, 
powinien sam tak postępować, jak On postępował” (1 Jana 2:3-6).

To oznacza być „świętym dla Pana.” Całkowite oddanie Ojcu, szukając tylko 
Jego chwały i realizując Jego niebiańską wolę, jest największą oznaką pełnego 
poświęcenia dla Niego.

W tym czasie kiedy w kościele szerzy się duchowa mieszanka, konieczne jest 
byśmy badali  swoje serca. Musimy zadać sobie pytanie:  „Czy w moim życiu 
widać  pieczęć  Baranka  i  Ojca?”  „Czy  jestem  żywym  przykładem  tego  co 
oznacza być ‘świętym dla Pana’?”

Jeżeli nie jesteśmy w stanie dać pozytywnej odpowiedzi, to prośmy Boga by 
oczyścił  nasze  serca  poprzez  Swojego  Ducha  Świętego.  Oddajmy  siebie 
całkowicie  Panu jako Jego słudzy i  podążajmy za Nim w każdym szczególe 
naszego  życia.  Pokutujmy  z  chęci  służenia  dwóm  mistrzom  i  żyjmy  w 
praktycznym uwielbieniu i posłuszeństwie Bogu. Wtedy, tak jak Aaron i nasz 
jeszcze większy Najwyższy Kapłan, znajdziemy się wśród oznaczonych napisem 
„Poświęceni Panu.”

Bruce Garrison (1999)

Zostaliśmy zbawieni do jak również z
Kościół ewangeliczny znajduje się dzisiaj w dziwnej sytuacji  bycia w błędzie 
kiedy ma rację, a pewien mały przyimek sprawia różnicę.

Nie  może  być  co  do  tego  wątpliwości,  że  jeżeli  pozwolimy  by  Biblia 
stanowiła wyznacznik tego co jest dobre a co złe,  ewangeliczni  chrześcijanie 
mają  rację  w  wyznawanych  poglądach.  Nawet  sceptyk  H.L.  Mencken 
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•Uświęcone życie•
powiedział: „Jeżeli Biblia jest prawdziwa, to fundamentaliści mają rację.” Nie 
przyznał,  że  Biblia  mówi  prawdę,  ale  był  na  tyle  bystry  by  zauważyć,  że 
podstawowe  doktryny  głoszone  przez  fundamentalistów,  są  identyczne  z 
biblijnymi.

Jedną ze spraw gdzie nie mamy racji podczas gdy ją mamy, jest stosunkowy 
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•Uświęcone życie•
Zostaliśmy zbawieni do jak również z 

nacisk jaki  kładziemy na przyimki  do i  z,  występujące ze słowem  zbawiony. 
Przez długie pokolenia trzymaliśmy się litery prawdy, odchodząc od niej w tym 
samym  czasie,  ponieważ  byliśmy  bardziej  zajęci  tym  z  czego zostaliśmy 
zbawieni, niż tym do czego zostaliśmy zbawieni.

Właściwe  znaczenie  tych  dwóch  pojęć  zostało  wyrażone  przez  Pawła  w 
pierwszym Liście do Tesaloniczan. „Nawróciliście się od bałwanów do Boga, 
aby  służyć  Bogu  żywemu  i  prawdziwemu  i  oczekiwać  Syna  jego  z 
niebios” (1:9-10).

Chrześcijanin został zbawiony z grzechów popełnionych w przeszłości. Nie 
ma  z  nimi  nic  więcej  wspólnego;  leżą  one  pośród  rzeczy,  o  których  należy 
zapomnieć, tak jak o świcie nie pamięta się już o nocy. Został również zbawiony 
z lęku przed nadchodzącym gniewem.  Z nim również nie ma nic wspólnego. 
Istnieje on, ale nie dla niego. Grzech i gniew mają relację przyczyny i skutku, a 
ponieważ  dla  chrześcijanina  grzech  został  przekreślony,  to  samo  odnosi  się 
również do gniewu.

Wszystkie  te ‘z’  w chrześcijańskim życiu,  dotyczą  rzeczy negatywnych,  a 
zajmowanie  się  nimi  to  życie  w  stanie  negacji.  A  jednak  wielu  szczerych 
wierzących cały czas żyje w taki sposób.

Nie  zostaliśmy  powołani  do  społeczności  z  rzeczami  nieistniejącymi. 
Zostaliśmy  powołani  do  rzeczy,  które  naprawdę  istnieją,  do  pozytywnych 
rzeczy, a gdy się nimi zajmujemy, do duszy napływa zdrowie. Duchowe życie 
nie może karmić się rzeczami negatywnymi. Człowiek, który ciągle wylicza złe 
rzeczy popełnione przed nawróceniem, patrzy w złym kierunku. Podobny jest do 
człowieka biegnącego w wyścigu i oglądającego się przez ramię.

To czym chrześcijanin był, jest najmniej ważną rzeczą o nim. Powinien być 
zainteresowany tylko  tym  czym  będzie.  Od  czasu  do  czasu,  tak  jak  czasem 
czynił to Paweł, może ku własnemu zawstydzeniu przypomnieć sobie jakie życie 
kiedyś  prowadził;  jednak  powinna  to  być  jedynie  krótka  refleksja,  a  nie 
wpatrywanie się.  Nasze długie spojrzenie powinno być skierowane na Boga i 
chwałę, która ma się objawić.

To z czego i  do czego zostaliśmy zbawieni, ma względem siebie taką samą 
relację  jak  poważna  choroba  i  odzyskane  zdrowie.  Lekarz  powinien  stanąć 
pomiędzy tymi  dwoma przeciwieństwami  by zbawić z jednego i  odnowić do 
drugiego.  Kiedy  poważna  choroba  zostaje  uleczona,  pamięć  o  niej  powinna 
zostać  wyrzucona  na  margines  umysłu,  by  nikła  i  słabła,  aż  do  momentu 
wycofania  się.  Szczęśliwy  człowiek,  którego  zdrowie  zostało  przywrócone, 
powinien żyć tak, by w nowych siłach osiągnąć dla ludzkości coś pożytecznego.
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•Uświęcone życie•
A jednak wiele osób pozwala by chore ciała kształtowały stan ich umysłu, tak 

że  nawet  gdy  ciało  już  wydobrzało,  ciągle  zachowują  to  stare  uczucie 
chronicznego niedomagania, jakie mieli wcześniej. Wyzdrowieli, to prawda, ale 
nie  do czegoś. Jeżeli wyobrazimy sobie grupę ludzi składających co niedzielę 
świadectwo o swoich 
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•Uświęcone życie•
Zostaliśmy zbawieni do jak również z 

ostatnich chorobach, wyśpiewujących o nich żałosne pieśni, to mamy całkiem 
trafny obraz wielu dzisiejszych chrześcijańskich zgromadzeń.

Cała sztuka tkwi w zapominaniu, a każdy chrześcijanin powinien być w niej 
wyćwiczony.  Zapominanie  rzeczy,  które  są  za  nami  jest  pozytywną 
koniecznością,  jeżeli  mamy  być  więcej  niż  zwykłymi  niemowlętami  w 
Chrystusie. Jeżeli nie potrafimy zaufać Bogu, że się skutecznie rozprawił z naszą 
przeszłością, możemy równie dobrze zrezygnować ze wszystkiego. Pięćdziesiąt 
lat  opłakiwania swoich grzechów nie może wymazać  ich winy.  Jednak jeżeli 
Bóg rzeczywiście przebaczy nam i oczyści nas, wtedy powinniśmy uznać to za 
coś dokonanego i nie marnować więcej czasu na jałowe lamenty. 

I dzięki Bogu za to, że nagłe wymazanie naszej przeszłości nie pozostawia 
nas w próżni – bynajmniej.  W pusty świat opuszczony przez nasze grzechy i 
porażki  pospiesza  błogosławiony  Duch  Boży,  przynosząc  ze  sobą  wszystko 
nowe. Nowe życie, nową nadzieję, nowe radości, nowe interesy, nowy celowy 
trud,  a co najlepsze,  nowy i  przyjemny  Obiekt,  na  który możemy skierować 
pełen  zachwytu  wzrok  duszy.  Teraz  Bóg  napełnia  odzyskany  ogród,  a  my 
możemy bez strachu chodzić z Nim i mieć społeczność w powiewie dziennym.

Tu właśnie leży słabość obecnego chrześcijaństwa. Nie nauczyliśmy się gdzie 
kłaść nacisk.  Szczególnie nie zrozumieliśmy tego,  że zostaliśmy zbawieni  do 
poznania Boga,  do wejścia w Jego cudowną Obecność poprzez nową i żywą 
drogę,  i  pozostania  w  niej  na  zawsze.  Zostaliśmy  powołani  do  wiecznego 
zaabsorbowania  Bogiem.  Trójjedyny  Bóg,  z  całą  Swoją  tajemniczością  i 
majestatem, należy do nas, a my do Niego. Wieczność nie będzie wystarczająco 
długa, by doświadczyć Jego dobroci, świętości i prawdy.

W niebie nie ustaje entuzjastyczne uwielbienie dla Boga dniem i nocą. Skoro 
twierdzimy, że zmierzamy do tego miejsca, czy nie powinniśmy już teraz zacząć 
wielbić Boga, tak jak będziemy to czynić w niebie?

A.W. Tozer (1961)
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•Uświęcone życie•

Jarzmo Chrystusa
“Weźcie  na  siebie  moje  jarzmo.”  Czy  zauważyliście  kiedy  następuje  to 
polecenie? Przychodzi po zaproszeniu – najwspanialszemu ze wszystkich Jego 
zaproszeń – „Pójdźcie do mnie.” Następuje po obietnicy „Ja wam dam ukojenie” 
– obietnicy, która tak szczególnie odpowiada potrzebie naszej natury. Każdy kto 
słucha tego wezwania, musi  być świadomy,  że przemawia ono do najgłębszej 
potrzeby jego istnienia.

W tym  zaproszeniu  Pan  Jezus  odwołuje  się  do  ludzi  znajdujących  się  w 
jakimś  smutku,  obciążonych  troskami  czy  obawami,  gnębionych  jakimiś 
kłopotami.  Jednak  najbardziej  przemawia  do  tych,  którzy  są  spracowani  i 
obciążeni grzechem.

Kiedy  Chrystus  mówi:  „Jarzmo  moje  jest  miłe,  a  brzemię  moje  lekkie,” 
wskazuje na kontrast pomiędzy Jego brzemieniem a brzemieniem grzesznika – 
pomiędzy  Jego  jarzmem,  a  tym  ludzi  obciążonych.  On  widział  ludzi 
obciążonych  winą  za  grzech  i  pracujących  ciężko  pod  tyranią  jego  jarzma. 
Przyszedł  by pierwsze zdjąć,  a  drugie zniszczyć.  Przyszedł  by zdjąć ciężar z 
sumienia i zniszczyć każde pęta, wyprowadzając jeńców na wolność.

Do takich właśnie ludzi kieruje te wspaniałe słowa: „Pójdźcie do mnie.” W 
ten sposób chce dać nam ukojenie.

Jeżeli  brzemię  grzesznika  wskazuje  na  ciężar  popełnionych  grzechów  – 
ciężar, który zwiększa się czym dłużej nie chce go zrzucić – jarzmo wskazuje na 
moc  panowania  grzechu –  moc,  która  wzrasta  w siłę  im dłużej  się  pod nim 
znajdujemy.

Odpoczynek przychodzi wraz z poczuciem uwolnienia od tych rzeczy. Takie 
jest  błogosławieństwo jakim Chrystus  obdarza przychodzących  do Niego.  To 
jest zbawienie – obecne zbawienie. Ale to nie wszystko. To nie wszystko co On 
ma  do  zaoferowania.  Odpowiada  tylko  na  pierwszą,  najpilniejszą  potrzebę 
grzesznika.

Wysławiając Chrystusa w naszym życiu

Kiedy Pan Jezus mówi: „Weźcie na siebie moje jarzmo,” zakłada, że zaproszenie 
zostało już przyjęte i otrzymane „ukojenie”. Pytanie nie dotyczy teraz tego „W 
jaki  sposób przeszłość została przebaczona?” Albo „Jak moje  sumienie może 
znaleźć ukojenie?” To wszystko zostało załatwione. Teraz pytanie dotyczy „W 
jaki  sposób mogę  wysławiać Go w mojej  pielgrzymce  i  w rozmowach?” Jak 
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•Uświęcone życie•
mogę  żyć  dla  Jego  chwały?  Co  On  chce  abym  czynił  na  tej  ścieżce 
posłuszeństwa, do której mnie powołał?

W słowach, które następują po tym zaproszeniu, znajduje się odpowiedź na 
pytanie duszy, która otrzymała przebaczenie. Oto co Pan chce abyś uczynił: 
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•Uświęcone życie•
Jarzmo Chrystusa 

„Weźcie na siebie moje jarzmo.”
Jednak  czy rozumiemy  co  Mistrz  ma  na  myśli  mówiąc  o  jarzmie?  Jezus 

poddał  się  jarzmu Swojego Ojca.  W dobrowolnym i  ochotnym poddaniu  się 
temu jarzmu dał przykład, który mamy naśladować.

Wola Chrystusa jako Jego jarzmo

Jarzmo Chrystusa  to  Jego wola.  Zbawienie  można  by określić  serią  przyjęć. 
Przyjmujemy  Jego  przebaczenie,  Jego  sprawiedliwość,  Jego  ukojenie.  Nie 
zapomnijmy  jednak,  że  przyjmujemy  także  Jego  wolę.  Jego  przebaczenie 
zajmuje miejsce naszej winy; Jego sprawiedliwość naszych wątpliwych zasług; 
Jego ukojenie, naszych nieszczęść; Jego wola, naszego samolubstwa.

Powinniśmy zatem uczyć się nie tego co mamy wybierać ale „Co On wybrał 
dla mnie?” „Być napełnionym poznaniem Jego woli.” Niestety, całkiem możliwe 
jest  by Boże  dziecko w tym  zawiodło.  Możemy pragnąć  Jego  darów i  Jego 
błogosławieństwa, a jednak nie czynić Jego woli. Możemy snuć własne plany i 
kierować  serca  na  własne  drogi,  a  potem  przyjść  do  Boga  po  Jego 
błogosławieństwo dla tego wszystkiego. Ale nie po to by szukać Jego woli.

„Weźcie  na  siebie  moją  wolę,”  oznacza  odłożenie  własnych  planów,  po 
prostu szukanie najpierw woli Bożej. Wtedy otrzymujemy korzyść nie tylko w 
postaci Jego zasług, które nas usprawiedliwiają, Jego mocy która nas strzeże i 
podtrzymuje, ale i Jego mądrości, która nas prowadzi.

Panowanie Chrystusa

Jego  jarzmo  oznacza  również  Jego  panowanie.  Wolność  w  Chrystusie  nie 
oznacza  wolności  od  kontroli  –  to  byłoby  bezprawie.  Chrystus  wyzwala  nas 
poprzez  przeniesienie  z  panowania  grzechu pod panowanie  łaski.  Zostaliśmy 
poddani Jego panowaniu.

„Albowiem  grzech  nad  wami  panować  nie  będzie.”  Dlaczego?  „Bo  nie 
jesteście pod zakonem,  lecz pod łaską.” Tak więc jest  nad tobą łaska;  rządzi 
tobą. Znajdujesz się pod władzą Chrystusa. Uwolnienie od mocy grzechu można 
znaleźć pod mocą Chrystusa. Najlepszym sposobem uwolnienia od panowania 
grzechu jest znajdowanie się całkowicie pod kontrolą Chrystusa.

Dyscyplina Chrystusa
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•Uświęcone życie•
Jego jarzmo oznacza Jego dyscyplinę. Jesteśmy pod Jego korektą i nauczaniem, 
jak również pod Jego protekcją. Znajdujemy się w Jego szkole, a każdy musi się 
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•Uświęcone życie•
Jarzmo Chrystusa 

nauczyć lekcji sam za siebie. Nauczyciel może uczyć, ale nie może nauczyć się 
lekcji za ucznia. Chrystus był doskonałym uczniem. „Nauczył się posłuszeństwa 
przez  to,  co  wycierpiał.”  W tym również  musimy  Go  naśladować  jako  nasz 
przykład. Musimy wziąć Jego jarzmo. „Twoja dobroć” albo „miłująca korekta, 
wielkim mnie czyni.”

Jednak jeżeli można powiedzieć, że jarzmo Chrystusa obejmuje Jego wolę, 
Jego panowanie i Jego korektę, to co oznacza branie Go?

Żyjąc pod jarzmem Chrystusa

Widzimy od razu, że sugeruje ono dobrowolny akt. Nie jest to coś, co można 
narzucić.  Nawrócenie  prowadzi  do  uświęcenia.  Pierwsze  to  otrzymywanie  – 
puste serce otrzymujące Boży „niewysłowiony dar.” Drugie oznacza oddanie – 
złożenie Mu całej naszej istoty jako żywą ofiarę. 

Jednak tak wielu wzbrania się przed tym krokiem! Jakże wielu ludzi boi się 
poddać woli Bożej! Jednak czy możemy wątpić w Jego miłość do nas wiedząc, 
że On oddał za nas swoje życie?

Wzięcie  jarzma  Chrystusa  oznacza  posłuszeństwo –  bezwzględne 
posłuszeństwo Jego władzy. „Ukórzcie się więc pod mocną ręką Bożą.” „Weźcie 
na siebie moje jarzmo.” Poznacie zbawienną moc Chrystusa w całej pełni, która 
zaspokoi  twoją  potrzebę  każdego  dnia,  proporcjonalnie  do  tego  co  wiesz  na 
temat bycia kontrolowanym przez Jego wolę. 

Powiem jeszcze raz, że oznacza to  posłuszeństwo.  „Weźcie” i „uczcie się” 
następują  zaraz  po „Pójdźcie” i  „ukojenie.”  Uczeń uczy się.  „Uczcie się  ode 
mnie.” Apostoł powiada: „Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa.” Chrystus 
jest  zarówno  lekcją  jak  i  Nauczycielem.  A  nauczyć  się  można  poprzez 
posłuszeństwo.

Błogosławieństwo jarzma Chrystusa

Jakież zatem błogosławieństwa zyskujemy idąc w tym kierunku!
Na  czele  wszystkich  innych  przywilejów  jest  społeczność  z  Chrystusem. 

Czym  jest  społeczność?  Jednością.  Jakiego  rodzaju  jednością?  Odnowa  jest 
jednością życia, ale społeczność jest jednością woli. Istnieje nie tylko jedność 
ducha ale i spójność celów.

Być  połączonym  jarzmem  z  Chrystusem  i  chętnym  do  pójścia  za  Jego 
prowadzeniem,  oznacza mieć przywilej  Boskiego Kierownictwa.  Jakże wielki 
jest to przywilej! Większość naszych kłopotów jest wynikiem własnej głupoty i 
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•Uświęcone życie•
grzechu,  kiedy  próbujemy  sami  siebie  prowadzić  i  obierać  własne  ścieżki. 
Jednak na Jego drodze wszystko współdziała ku dobremu.

Wcale nie najmniejszym z błogosławieństw, które przychodzą do nas gdy z 
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dziecinną  ufnością  podporządkowujemy  się  prowadzeniu,  jest  Ukojenie. 
„Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.”

Prawdziwe  to  ukojenie,  kiedy  otrzymujemy  uwolnienie  od  brzemienia  i 
jarzma grzechu. Ale być poprowadzonym na drogę wyzwolenia z samolubstwa, 
z kierowania własnym życiem,  z pewności  siebie i  uwielbienia dla siebie,  to 
znaleźć  ukojenie,  które  zaspokaja  nie  tylko  potrzebę  sumienia,  ale  i  duszy. 
Oznacza to żywą relację z osobistym Zbawicielem. Zadośćuczynienie Chrystusa 
zaspokaja sumienie, jednak tylko Osoba Chrystusa zaspokoi duszę.

Evan H. Hopkins (1891)

Boży
„Złożyłem Bogu śluby i nie mogę tu pozostać,

By bawić się z cieniami, albo zrywać ziemskie kwiaty,
Dopóki nie dokończę swojej pracy

I zdam sprawozdanie.”

Zdyscyplinowane życie – 2 Tymoteusza 2:3

Pierwszym wymaganiem, jakie stawia się pracownikowi, jest dyscyplina, którą 
dobrowolnie  sobie  narzuca.  Łatwo  jest  kierować  się  uczuciami,  łatwo 
ekscytować  się  duchowymi  przeżyciami,  ale  trzeba  serca  rozmiłowanego  w 
Jezusie Chrystusie, by położyć stopy w ślady Jego stóp i podporządkować swoje 
życie „podążaniu za Nim do Jeruzalem.” Dyscyplina jest jedną z tych rzeczy, o 
której współczesny chrześcijanin nie ma pojęcia; nie możemy znieść dyscypliny. 
Bóg dał mi doświadczyć Jego życia i łaski, dlatego też sam dla siebie stanowię 
prawo.

Dyscyplina pracownika nie ma na celu rozwinięcia jego życia, ale służy jego 
Pracodawcy.  Powodem  dla  którego  jest  tak  wiele  niepowodzeń,  jest  to,  że 
zapominamy,  iż jesteśmy tutaj dla tej jednej przyczyny – lojalności względem 
Jezusa  Chrystusa;  inaczej  nie  mamy  interesu  brać  na  siebie  Bożych  ślubów. 
Jeżeli  żołnierz nie jest  przygotowany na to,  że może zginąć, nie ma powodu 
zaciągać do wojska. Jedynym sposobem by być  wiernym Bogu jest wytrwałe 

22



•Uświęcone życie•
odmawianie  zainteresowania  chrześcijańską  pracą  i  zainteresowanie  tylko 
Jezusem Chrystusem.

Zdyscyplinowane  życie  oznacza  trzy  rzeczy  –  najwyższy  cel  wcielony w 
życie,  zewnętrzne  prawo  wiążące  dane  życie  z  jego  Dowódcą,  i  absolutną 
lojalność 
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Boży

względem Boga i Jego słowa, jako zakorzenioną postawę serca i umysłu. Nie 
może być niesubordynacji; każdy impuls, każde uczucie, każde oświecenie musi 
być rygorystycznie sprawdzane czy jest zgodne z Bogiem i Jego słowem.

Nasz Pan stanowi przykład zdyscyplinowanego życia.  On żył  w świętości, 
poświęcając  Siebie  Ojcu.  Jego  słowa  i  myśli  były  święte,  ponieważ  stale 
poddawał Swoją wolę woli Ojca, a jaki Mistrz, tacy i uczniowie.

Wyzwolone życie – 2 Tymoteusza 2:4 (4 Mojżeszowa 6:2-3)

Uczeń  Jezusa  musi  wiedzieć  z  czego  ma  być  wyzwolony.  Wyzwolenie  to 
dotyczy rzeczy,  które byłyby dla nas właściwe gdyby nie fakt,  że złożyliśmy 
Bogu śluby.  Istnieje różnica pomiędzy wyzwoleniem ze względu na siebie, a 
wyzwoleniem  ze  względu  na  Boga.  Mamy  tendencję  do  myślenia  tylko  o 
wyzwoleniu od rzeczy, które nas usidlają – rezygnujemy z tego czy tamtego, nie 
ze względu na Jezusa, ale dla własnego dobra.

Pracownik musi wyzwolić siebie z wielu rzeczy, które są dla niego korzystne 
i  rozwijają  go,  ale  które  uniemożliwiłyby  mu  bycie  złamanym  chlebem  i 
rozlanym winem w rękach Pana.  Nie żyjemy tutaj  po to by rozwijać własne 
duchowe życie, ale by być złamanym ze względu na Jezusa Chrystusa.

Jest wiele takich rzeczy,  które przyniosłyby nam korzyści,  rozwijały nas i 
czyniły bardziej pożądanymi niż jesteśmy, jednak jeżeli złożyliśmy Bogu śluby, 
te myśli nie mogą się nigdy urzeczywistnić. Paweł argumentuje to w ten sposób: 
Jeżeli cokolwiek we mnie, dobrego czy złego, przeszkadza w Bożej pracy i jest 
powodem upadku innych, odrzucę to, nawet jeżeli jest to najbardziej normalna 
rzecz na ziemi (1 Koryntian 8:13).

Ludzie mówią: „Dlaczego nie mogę robić tego czy tamtego?” Ależ możesz! 
Nie  ma  powodu  dla  którego  nie  mógłbyś;  nie  ma  w tym  ani  nic  złego  ani 
dobrego. Jeżeli jednak twoja miłość do Jezusa Chrystusa nie jest wystarczająca, 
by wyzwolić ciebie z tysiąca rzeczy, które mogą ciebie rozwijać, to nic nie wiesz 
o byciu sługą.

W chrześcijańskiej służbie apeluje się dzisiaj o to, byśmy utrzymywali się w 
formie  do  naszej  pracy.  Nie  mamy  tego  czynić.  Musimy  znajdować  się  w 
Bożych rękach, by czynił z nami to, co Mu się podoba, a to oznacza wyzwolenie 
ze wszystkiego, co przeszkadza w Jego zamierzeniach. Jeżeli chcesz pozostać 
kulistym winogronem, to trzymaj  się z dala od Bożych rąk, bo inaczej ciebie 
zgniecie. W żaden inny sposób nie można otrzymać wina. 

Przekleństwem w chrześcijańskiej służbie jest to, że chcemy schować siebie 
w Bożym muzeum; Bóg pragnie jednak widzieć gdzie są mężczyźni i kobiety 
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należący do Jezusa Chrystusa. Święci znajdują się zawsze pośród nieoficjalnego 
tłumu — tłumu, który nie jest zauważalny,  a ich dominującą cechą jest Jezus 
Chrystus.
Boży
 
Oddzielone życie – 2 Tymoteusza 2:4 (3 Mojżeszowa 21:12)

Pracownik musi żyć w oddzieleniu dla Boga, a przykładem takiego życia jest 
kapłan, który wstawia się. Powodem dla którego tak niewielu z nas wstawia się 
jest to, że nie rozumiemy iż wstawiennictwo jest pracą wykonywaną w czyimś 
zastępstwie. Nie ma na celu rozwinięcia nas; jest wstawiennicze od początku do 
końca.

Oddzielone życie  jest  rezultatem bardzo wąskiej  moralnej  czystości,  a  nie 
wąskiego umysłu. Myślenie Jezusa Chrystusa było tak samo szerokie jak Boże 
spojrzenie, w konsekwencji czego chodził wszędzie – na śluby, uczestniczył w 
życiu  socjalnym  Swoich  czasów,  ponieważ  Jego  moralność  była  całkowicie 
czysta. Tego wymaga od nas Bóg.

Na początku jesteśmy fanatyczni  i  odcinamy się  od zewnętrznych  rzeczy, 
dopóki  nie  zrozumiemy,  że  oddzielenie  jest  wynikiem wewnętrznej  czystości 
moralnej,  wdrożonej  przez  Boga  i  utrzymanej  poprzez  chodzenie  w świetle. 
Wtedy  Bóg  może  postawić  nas  tam  gdzie  chce,  w  obcym  kraju  albo 
gdziekolwiek  indziej,  i  nigdy  nie  damy  się  wplątać  –  będziemy  tam,  ale 
oddzieleni.

Kiedykolwiek nasze osobiste przekonania czynimy normą dla społeczeństwa 
albo jakiejś grupy, stawiamy tym samym pierwszy krok z dala od Chrystusa, a 
dzieje  się  tak  za  każdym razem kiedy światło,  w którym chodzimy,  nie  jest 
światłem Bożym. Serce z kamienia zaczęłoby krwawić widząc królewskie dusze 
odwracające  się  od  Boga  w swojej  gorliwości  służenia  Mu,  i  wchodzące  w 
świeckość, zamiast być całkowicie oddzielonymi.

Rozróżniające życie – 2 Tymoteusza 2:6 (Izajasza 28:23-28)

Pracownik musi umieć rozrożniać tak jak rolnik, to znaczy, musi wiedzieć jak 
pilnować, oczekiwać i pracować z podziwem. Rolnik nie czeka z założonymi 
rękami ale z wielką aktywnością; pracuje pilnie aż do żniwa.

Kiedy ktoś przychodzi do ciebie z pytaniem, z którym nie wiesz co począć, 
nigdy nie mów: ”Nie mogę się w tym połapać.” Oczywiście,  że nie możesz. 
Sprawę, która jest dla ciebie za trudna, przedstaw Bogu, i nikomu innemu. On da 
ci właściwe słowa do wypowiedzenia.
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Kiedy  Bóg  uczy  ciebie  rozróżniania,  postąpisz  w  danej  sprawie  w  taki 

sposób,  jaki  On ci  podpowiada,  i  będziesz mówił  z rozeznaniem.  Kiedy Bóg 
ciebie używa, to nie dlatego że umiesz rozróżnić co jest złe, ale dlatego że to 
Duch Święty daje ci  rozeznanie.  Kiedy mówisz,  zdajesz sobie sprawę w jaki 
niesamowity sposób twoje słowa trafiają w sedno: „Zastanawiam się dlaczego to 
powiedziałem?”  Nie  zastanawiaj  się  nad  tym,  bo  to  Duch  Święty  ciebie 
zainspirował.

Bóg  używa  nas  wtedy  kiedy  o  tym  nie  wiemy,  a  kiedy  oczekujemy  że 
będziemy 
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użyci,  nie jesteśmy.  Musimy trzymać nasze głowy z dala od pośpiechu życia, 
aby Duch mógł rozróżniać przez nas.

Postawa samego pracownika powinna być taka: należę do Boga, dlatego nie 
jestem  dobry  dla  nikogo  innego;  nie  niedobry  do  niczego  ale  niedobry  dla 
żadnego innego powołania  w życiu.  „Żaden,  który przyłoży  rękę  do  pługa  i 
ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Ew. Łukasza 9:62). 
Jeżeli  złożyliście  Bogu  śluby,  nie  bądźcie  zdziwieni  nieszczęściem  i 
zamieszaniem,  pojawiającymi  się  na  każdym  kroku.  Inni  ludzie  mogą  robić 
pewne  rzeczy  i  prosperować,  ale  nie  ty,  a  Bóg  się  o  to  zatroszczy.  Istnieje 
bowiem jeden fakt, znany najbardziej Bogu.

Tym  faktem  jest  jedno  słowo  zapisane  nieusuwalnie  na  każdym  z  nas: 
„Boży.” Nie ma takiej odpowiedzialności w życiu jak ta; jest pełna oniemiałego 
dziecięcego zachwytu Bogiem. Kiedykolwiek pracownik załamuje się, to dlatego 
że wziął na siebie obowiązek, który nie był dla niego Bożą wolą. „Pomyśl jaka 
odpowiedzialność spoczywa na tobie!”

Nie  ciąży  na  tobie  inna  odpowiedzialność,  oprocz  odmowy  podjęcia  się 
odpowiedzialności. Odpowiedzialność, która spoczęłaby na tobie, gdybyś się jej 
podjął,  zgniotłaby  ciebie  w  proch;  ale  kiedy  znasz  Boga,  nie  bierzesz 
odpowiedzialności  na  siebie.  Jesteś  wolny  jak  dziecko,  a  twoje  życie  jest 
poświęceniem się Bogu. „Zrzuć na Pana brzemię swoje” (Psalm 55:23).

Taką  rzeczą,  która  przeszkadza  w  życiu  z  Bogiem,  jest  nasza  okropna 
powaga, która dławi wolność i prostotę, które winny cechować życie. Wolność i 
prostota  wytryskują  tylko  z  jednego  źródła,  z  serca  które  zawarło  pokój  z 
Bogiem, odpoczywające od siebie.

Żadna  z  wymienionych  rzeczy  nie  jest  doświadczeniem;  takie  jest  życie. 
Doświadczenie jest drzwiami, które prowadzą do życia. Kiedy doświadczyliśmy 
czegoś, wpadamy w taką pułapkę, że chcemy do tego wracać. Zostaw przeżycia 
w  spokoju,  niech  przychodzą  i  odchodzą.  Bóg  chce  aby  nasze  życie  było 
skoncentrowane tylko na Nim. „Nie możemy według własnego uznania rozpalać 
ognia,  który mieszka  w sercu.”  Bog daje  nam wspaniałe  chwile  olśnienia,  a 
potem je zabiera, a my „z bolącymi  rękami i krwawiącymi stopami” musimy 
zacząć rozpracowywać to, co ujrzeliśmy w widzeniu. Niewielu to rozumie.

Oswald Chambers (1912)
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Całkowite poddanie
„Benhadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko, a trzydziestu dwóch królów 
wyruszyło z nim wraz z konnicą i wozami wojennymi. I wyruszywszy, obległ Samarię  
i walczył przeciwko niej.  Wyprawił też posłów do Achaba, króla izraelskiego, do  
miasta i kazał mu powiedzieć: Ta mówi Benhadad: Twoje srebro i twoje złoto należą  
do mnie; również twoje najpiękniejsze kobiety i twoje dzieci należą do mnie. A król  
izraelski odpowiedział tak: Według twego słowa, mój panie, królu, do ciebie należę 
ja i wszystko, co moje” (1 Królewska 20:1-4).

Benhadad  zażądał  całkowitego  poddania i  Achab  dał  mu  to,  o  co  prosił  – 
całkowite poddanie. Chciałbym posłużyć się tymi słowami: „Mój panie, królu, do 
ciebie należę ja i wszystko, co moje” jako określeniem całkowitego poddania, które 
każde  Boże  dziecko  winne  jest  swojemu  Ojcu.  Musimy  usłyszeć  to  bardzo 
zdecydowanie  –  warunkiem  Bożego  błogosławieństwa  jest  całkowite  oddanie 
wszystkiego w Jego ręce. Chwala Bogu! Jeżeli nasze serca są na to gotowe, to nie 
ma końca temu, co Bóg dla nas uczyni, i błogosławieństwu, którym nas obdarzy.

Całkowite poddanie. Pozwólcie że powiem skąd wziąłem te słowa. Często sam 
ich używałem, a i wy słyszeliście je może dziesiątki razy. Jednak dziesięć dni temu, 
będąc w Szkocji, znajdowałem się w pewnym towarzystwie, gdzie rozmawialiśmy 
na temat stanu Kościoła Chrystusa i wielkiej potrzeby Kościoła i wierzących. Wśród 
nas znajdował się  pewien  pobożny człowiek,  który szkoli  pracowników, którego 
zapytałem  jaka,  według  jego  oceny,  jest  największa  potrzeba  Kościoła,  i  jakie 
poselstwo  powinno  być  głoszone.  Odpowiedział  bardzo  cicho  i  prosto  ale 
zdecydowanie: „Całkowite poddanie Bogu.”

Jego słowa uderzyły mnie jak nigdy wcześniej. Ten człowiek zaczął opowiadać 
na przykładzie swoich pracowników, z którymi się styka, że jeżeli są solidni w tej 
sprawie, to nawet ci zacofani są chętni do nauki i przyjęcia pomocy. Tym sposobem 
zawsze idą do przodu. Natomiast inni, którzy nie są solidni w tej sprawie, bardzo 
często  odchodzą  i  zostawiają  pracę.  Warunkiem  otrzymania  pełni  Bożych 
błogosławieństw jest całkowite poddanie się Jemu.

Chciałbym teraz  z  Bożą  pomocą  przekazać  wam to  poselstwo:  Wasz  Bóg w 
niebie  odpowiada  na  modlitwy,  które  zanosicie  prosząc  o  błogosławieństwo  dla 
siebie samych i innych, pod pewnym warunkiem:  Czy jesteś gotowy oddać siebie  
całkowicie w Jego ręce? Jaka będzie twoja odpowiedź?

Bóg wie, że setki serc wypowiedziały już te słowa i że jest jeszcze więcej tych, 
którzy  pragną  to  powiedzieć  ale  nie  mają  śmiałości.  Są  również  i  tacy,  którzy 
powiedzieli  to,  ale  żałośnie  zawiedli,  i  czują  się  potępieni,  ponieważ nie  odkryli 
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sekretu mocy do życia w taki sposób. Niech Bóg przekaże nam wszystkim Swoje 
słowo!

Bóg tego od nas żąda

Po pierwsze, Bóg tego od nas żąda. Tak, to jest fundament natury Boga. Bóg nie 
może 
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inaczej.  Kim  jest  Bóg?  Jest  Źródłem życia,  jedynym  Źródłem istnienia,  mocy  i 
dobra. W całym wszechświecie nie ma nic dobrego, oprócz tego, co czyni Bóg.

Bóg stworzył słońce, księżyc, gwiazdy, kwiaty, drzewa i trawę; a czy nie są one 
wszystkie całkowicie Mu poddane? Czy nie pozwalają, by działał w nich tak jak Mu 
się  podoba?  Kiedy  Bóg  przyodziewa  lilię  całym  jej  pięknem,  czy  nie  jest  ona 
oddana, uległa i poddana Bogu, który wypracowuje w niej to piękno?

Boże odkupione dzieci – czy myślicie, że Bóg może wykonywać Swoje dzieło, 
jeżeli tylko połowa z was albo jakaś część jest Mu poddana? Nie może. Bóg jest 
życiem, miłością, błogosławieństwem, mocą i nieskończonym pięknem. On cieszy 
się mogąc kontaktować się z każdym Swoim dzieckiem, które jest przygotowane Go 
przyjąć.  Ale!  Ta  jedna  rzecz,  całkowite  poddanie,  jest  jedyną,  która  może  Mu 
przeszkodzić. A kiedy przychodzi jako Bóg, żada go.

Wiecie z codziennego życia co oznacza całkowite oddanie. Wiecie, że wszystko 
musi być oddane określonej rzeczy i służbie. W swojej kieszeni mam pióro i jest ono 
całkowicie oddane sprawie pisania. To pióro musi być całkowicie poddane mojej 
ręce, jeżeli mam nim dobrze pisać. Gdyby ktoś inny je trzymał, nawet częściowo, 
nie  mógłbym  nim  dobrze  pisać.  Podobnie  mój  płaszcz  jest  całkowicie  oddany 
sprawie okrywania mojego ciała.

Czy oczekujesz, że w twoim nieśmiertelnym istnieniu, w boskiej naturze, którą 
otrzymałeś  poprzez  odrodzenie,  Bóg  może  każdego  dnia  i  każdej  godziny 
wykonywać  Swoje  dzieło,  jeżeli  nie  jesteś  Mu  całkowicie  oddany?  Nie  może. 
Świątynia  Salomona  była  całkowicie  poświęcona  Bogu  –  Bóg  będzie  w  niej 
mieszkał i potężnie działał pod tym jednym warunkiem całkowitego oddania Jemu. 
Bóg żąda tego i jest tego godzien; bez tego nie może wykonywać w nas Swojego 
błogosławionego dzieła.

Bóg Sam jest źródłem

Po drugie, Bóg nie tylko tego żąda, ale i Sam tego dokona. Jestem pewien, że wiele 
serc mówi: „No tak, ale całkowite poddanie kryje w sobie tak wiele!” Przychodzę do 
was  z  poselstwem,  strasznym i  niepokojącym.  Bóg  nie  żąda,  byś  oddał  Mu się 
całkowicie we własnej sile, czy mocą swojej woli. Bóg chce to w tobie wypracować. 
Czyż nie czytamy: „Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i 
wykonanie” (Filipian 2:13). Bóg Sam tego w tobie dokona. 
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Popatrzcie na mężów Starego Testamentu, na przykład na Abrahama. Czy 

myślicie,  że  dziełem  przypadku  było  to,  iż  Bóg  uczynił  go  Ojcem  wiary  i 
Przyjacielem Boga, i  że Abraham sam, z dala od ingerencji Boga, miał  taką 
wiarę,  posłuszeństwo  i  poświęcenie?  Wiecie  że  nie.  Bóg  wzbudził  go  i 
przygotował jako instrument dla Swojej chwały.

Czyż Bóg nie powiedział do faraona: „Dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci 
pokazać swoją siłę” (2 Mojżeszowa 9:16)? Jeżeli Bóg powiedział to o nim, to czy 
daleko więcej nie powie tak o każdym Swoim dziecku?

Chciałbym  ciebie  przez  to  zachęcić  i  pragnę  byś  porzucił  każdą  obawę. 
Przyjdź z 
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tym słabym pragnieniem; a jeżeli mówisz „Moje pragnienie nie jest wystarczająco 
silne;  nie  jestem przygotowany na to  wszystko,  co może  nastąpić;  nie  czuję  się 
wystarczająco odważny by powiedzieć, że mogę przezwyciężyć wszystko” – modlę 
się abyś nauczył się poznawać swojego Boga i ufać Mu.

Powiedz: „Boże, spraw abym chciał.” Jeżeli coś ciebie powstrzymuje, albo jest 
jakaś ofiara, której boisz się złożyć, przyjdź i doświadcz jak łaskawy jest twój Bóg. 
Nie bój się, że zażąda od ciebie tego, czego Sam również nie dał. Bóg przychodzi i 
proponuje, że Sam wypracuje w tobie to całkowite oddanie.

Wszystkie te dociekania, głód i pragnienia w twoim sercu, są przyciągnięciami 
boskiego magnesu, Chrystusa Jezusa. On żył w całkowitym oddaniu. On ma ciebie 
w posiadaniu; mieszka w twoim sercu poprzez Swojego Ducha Świętego. Kiedyś 
Mu bardzo przeszkadzałeś ale przyprowadził ciebie w tym czasie do tego miejsca, 
abyś otrzymał  pomoc i całkowicie się Go uchwycił.  On przybliża ciebie poprzez 
Swoje  poselstwo i  słowa.  Czy  nie  zaufasz  Bogu,  że  Sam wypracuje  w tobie  to 
całkowite oddanie? Tak, błogosławiony niech będzie Bóg, On może to uczynić i 
zrobi tak.

Bóg przyjmuje naszą ofiarę oddania

Bóg nie  tylko wymaga jej i  wypracowuje ją,  ale  również  przyjmuje kiedy ją  do 
Niego przynosimy. Bóg działa w głębi naszego serca. Zachęca nas poprzez ukrytą 
moc Swojego  Ducha  Świętego,  byśmy przyszli  i  przynieśli  Mu swoje  całkowite 
oddanie. Jednak pamiętajcie, że kiedy przychodzicie i przynosicie je Bogu, może 
ono  być,  jeżeli  chodzi  o  wasze  uczucia  bądź  świadomość,  bardzo  niedoskonałe. 
Możecie wątpić i wahać się, mówiąc: „Czy jest ono zupełne?”

Jednak  pamiętajcie,  że  do  pewnego  człowieka  Chrystus  powiedział  kiedyś: 
„Wszystko  jest  możliwe  dla  wierzącego.”  Serce  tego  człowieka  bało  się,  więc 
zawołał:  „Wierzę,  pomóż  niedowiarstwu  memu”  (Ew.  Marka  9:23-24).  To  była 
wiara, która triumfowała nad diabłem, a zły duch został wyrzucony.

Jeżeli  przyjdziesz i  powiesz:  „Powierzam siebie mojemu Bogu w całkowitym 
oddaniu,” to pomimo tego że uczynisz to z drżącym sercem i ze świadomością, że 
nie czujesz w sobie mocy, determinacji czy też zapewnienia, uda ci się. Nie bój się, 
ale przyjdź taki jaki jesteś, a moc Ducha Świętego będzie działać nawet wpośród 
twoich obaw.

Czy nie nauczyłeś się jeszcze tej lekcji, że Duch Święty działa z potężną mocą 
tam,  gdzie  z  ludzkiego  punktu  widzenia  wszystko  wydaje  się  słabe?  Popatrz  na 
Jezusa w ogrodzie  Getsemane.  Czytamy,  że  „przez Ducha  wiecznego”  ofiarował 
Siebie  Bogu.  Umożliwił  Mu to Wszechmogący Duch Boży.  Jednak jaka agonia, 
strach i niezmierny ból spoczął na Nim, i jak się wtedy modlił! Na zewnątrz może 
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•Uświęcone życie•
nie było widać potężnej mocy Ducha, jednak Duch Boży był tam obecny.  Kiedy 
jesteś słaby, walczysz i drżysz, poprzez wiarę w niewidzialną pracę Bożego Ducha, 
nie bój się ale poddaj Mu się.

Kiedy przyniesiesz Bogu swoje całkowite poddanie, po pierwsze niech będzie 
to z 
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Całkowite poddanie

wiarą, że On je teraz przyjmuje. To jest wielka sprawa, i tak często nam tego brakuje 
– żeby wierzący byli całkowicie zajęci Bogiem w tej kwestii oddania. W naszym 
codziennym życiu Bóg musi zajmować właściwe miejsce i być naszym „wszystkim 
we wszystkim.”

Bóg podtrzymuje nasz akt oddania

Bóg nie tylko go wymaga, wypracowuje i przyjmuje kiedy Mu go przynoszę, ale 
również  podtrzymuje go. To sprawia trudność wielu ludziom. Na jakimś spotkaniu 
czy konferencji  ludzie  zostali  poruszeni  i  poświęcili  siebie  Bogu,  ale  to  minęło. 
Może trwało tydzień albo miesiąc, ale zaczęło zanikać, a po jakimś czasie zupełnie 
znikło.

Ale słuchajcie! Dzieje się tak dlatego, że nie wierzysz w to co teraz przypomnę. 
Kiedy Bóg rozpoczął w tobie dzieło całkowitego poddania,  i  kiedy przyjął twoje 
poddanie, wtedy zobowiązał się do troski o nie i zachowania go. Czy wierzysz w to?

Ta  sprawa  oddania  ma  dwie  strony,  Bóg  i  ja. Ja  jestem robakiem,  Bóg  jest 
wiecznym i  wszechmogącym Jahwe.  Robaczku,  czy boisz  się  zaufać  potężnemu 
Bogu? Bóg tego pragnie. Jeżeli Bóg pozwala, by słońce świeciło na ciebie chwila za 
chwilą, bez przerwy, to czy nie pozwoli Swemu życiu świecić na ciebie przez cały 
czas? Dlaczego tego nie doświadczyłeś? Ponieważ nie zaufałeś w tym Bogu, i nie 
oddałeś Mu się całkowicie w tej ufności.

Życie  w całkowitym oddaniu  ma swoje trudne  strony.  Nie  zaprzeczam temu. 
Tak, to jest coś więcej niż trudne strony; jest to życie u ludzi całkowicie niemożliwe. 
Ale  dzięki  Bożej  łasce,  poprzez  Bożą  moc,  poprzez  moc  Ducha  Świętego 
mieszkającego w nas, jest to życie do którego zostaliśmy przeznaczeni, i jest ono dla 
nas możliwe, chwała Bogu!

Niektórzy  z  was czytali  słowa pewnego starszego  świętego,  który  w dniu 
swoich 90-tych urodzin opowiadał o Bożej dobroci względem niego – mam na 
myśli  Georga  Mullera.  Co  według  niego  było  sekretem  jego  szczęścia  i 
wszystkich błogosławieństw, którymi Bóg go obdarzył? Powiedział, że wierzy, iż 
są  tego  dwa powody.  Pierwszy,  to  że  dzięki  łasce  miał  możliwość  zachować 
dobre sumienie przed Bogiem dzień po dniu; drugi, to że kochał Słowo Boże. 
Tak,  dobre  sumienie w  nieudawanym posłuszeństwie  Bogu  dzień  po  dniu  i 
społeczność z Bogiem każdego dnia w Jego Słowie i modlitwie – to jest życie w 
całkowitym oddaniu.

Dwie strony oddanego życia 
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Takie życie ma dwie strony – po jednej stronie jest całkowite oddanie by wykonywać 
to co Bóg chce abym czynił; po drugiej pozwolenie Bogu na wykonanie tego, co chce  
uczynić.

Po pierwsze, czynić to co Bóg chce abym czynił. Poddać siebie całkowicie woli 
Bożej.  Wiecie  coś  o  tej  woli,  ale  nie  wystarczająco,  i  jesteście  daleko  od 
poznania wszystkiego.  Powiedzcie  Panu Bogu:  „Poprzez Twoją łaskę pragnę 
pełnić Twoją wolę we wszystkim, 
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w każdej chwili każdego dnia.”
Ktoś  zapyta:  „Czy  myślisz,  że  jest  to  możliwe?”  Zapytam:  „Co  Bóg  ci 

obiecał?” „Co Bóg może zrobić by napełnić naczynie całkowicie Mu oddane?” Bóg 
czeka by błogosławić nas daleko ponad to czego oczekujemy. Od początku ucho nie 
słyszało  i  oko  nie  widziało  co  Bóg  przygotował  dla  tych,  którzy  Go  miłują  (1 
Koryntian 2:9). Bóg przygotował niesłychane rzeczy, o których nie jesteś w stanie 
nawet  pomyśleć,  błogosławieństwa  o  wiele  wspanialsze  niż  możesz  to  sobie 
wyobrazić, większe niż jesteś w stanie to pojąć. To są boskie błogosławieństwa.

Przyjdź do Niego i  powiedz:  „Oddaję siebie  całkowicie  Bogu,  Jego  woli,  by 
czynić tylko to, co On chce.” To Bóg umożliwi ci to oddanie.

Z drugiej strony, przyjdź i powiedz: „Oddaję siebie całkowicie Bogu, by działał  
we mnie tak, abym chciał i wykonywał wszystko według Jego upodobania, tak jak 
obiecał to uczynić. Tak, żyjący Bóg pragnie działać w Swoich dzieciach w sposób, 
którego nie rozumiemy, ale który objawiło Boże Słowo. On chce działać w nas w 
każdej chwili każdego dnia. Bóg pragnie podtrzymać nasze życie; tylko niech nasze 
całkowite oddanie będzie prostą, dziecinną i bezgraniczną ufnością.

Wspaniałe błogosławieństwa całkowitego poddania

To  całkowite  poddanie  Bogu  wspaniale  nas  ubłogosławi.  Czy  to  co  Achab 
powiedział do swojego wroga, króla Benhadada – „Według twego słowa, mój panie, 
królu,  do  ciebie  należę  ja  i  wszystko,  co  moje”  –  powiesz  do  swojego  Boga  i 
miłującego Ojca? Jeżeli tak, to spocznie na tobie Boże błogosławieństwo.

Bóg chce abyś był oddzielony od świata; zostałeś powołany by wyjść ze świata, 
którego nienawidzi Bóg. Przyjdź do Boga i powiedz: „Panie, dla Ciebie wszystko.” 
Jeżeli powiesz to z modlitwą i wypowiesz to do Bożego ucha, On przyjmie cię i 
nauczy co to oznacza. 

Powiem  to  jeszcze  raz,  Bóg  będzie  ciebie  błogosławił.  Modliłeś  się  o 
błogosławieństwo.  Pamiętaj  jednak,  że  musi  nastąpić  całkowite  poddanie. 
Zauważamy to przy stole z herbatą. Dlaczego herbatę wlewa się do tej a nie 
innej filiżanki? Ponieważ jest pusta i  oddana herbacie. Ale gdyby był w niej 
atrament, ocet czy wino  to czy też by do niej wlewano herbatę? Czy Bóg może 
ciebie napełnić, czy Bóg może ciebie błogosławić, jeżeli nie jesteś całkowicie Mu 
oddany? Nie może.

Być może nie masz tak silnego i wyraźnego uczucia wybawienia, jak byś tego 
pragnął, jednak uniż się przed Nim i przyznaj, że zasmuciłeś Ducha Świętego swoją 
samowolą, pewnością siebie i własnymi wysiłkami. Skłoń się przed Nim w pokorze 
wyznając Mu to i poproś, by skruszył twoje serce i obrócił ciebie w proch. Kiedy 
uniżysz  się  przed  Nim,  po  prostu  przyjmij  Boże  słowo,  że  w twoim  ciele  „nie 
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mieszka dobro,” i  że nie pomoże ci nic oprócz innego życia,  które musi w tobie 
zamieszkać. Musisz raz na zawsze zaprzeć się siebie. Zapieranie się siebie musi w 
każdej chwili  być siłą twojego życia, a wtedy Chrystus wejdzie i przejmie cię w 
posiadanie.
Całkowite poddanie

Kiedy  Piotr  został  wybawiony?  Kiedy  nastąpiła  w  nim  zmiana?  Zmiana 
rozpoczęła się od jego płaczu, a wtedy Duch Święty zstąpił i napełnił jego serce. 
Bóg Ojciec pragnie dawać nam moc Ducha.

Duch Boży mieszka w nas. Przychodzimy do Boga chwaląc Go za to, a jednak 
wyznając, że zasmuciliśmy Ducha. Zginamy nasze kolana przed Ojcem i prosimy by 
poprzez Ducha wzmocnił  naszego wewnętrznego człowieka i  napełnił  nas Swoją 
potężną  mocą.  Kiedy  Duch  objawi  nam  Chrystusa,  Chrystus  przychodzi  by 
zamieszkać  w  naszych  sercach  na  zawsze,  a  życie  dla  samego  siebie  zostaje 
wyrzucone precz.

Potrzeba dzisiejszego kościoła

Chciejmy pokłonić się przed Bogiem w pokorze, i w tej pokorze wyznać Mu stan 
całego Kościoła. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić smutnego obrazu Kościoła 
Chrystusa na ziemi. Nie mam słów by wyrazić to co czasem czuję. Pomyślcie tylko 
o chrześcijanach wokół siebie. Nie mówię o nominalnych chrześcijanach,  albo o 
podających  się  za  takich,  ale  o  setkach  i  tysiącach  szczerych,  poważnych 
chrześcijan, którzy nie żyją w mocy Bożej i ku Jego chwale. Jest tak mało mocy, tak 
mało poświęcenia czy oddania Bogu, tak mało zrozumienia prawdy, że chrześcijanin 
to człowiek całkowicie podporządkowany woli Bożej!

Chciejmy  wyznać  grzechy  Bożego  ludu  wokół  nas  i  uniżyć  się.  Jesteśmy 
członkami tego chorego ciała. Ta choroba będzie nam przeszkadzać i rozbije nas, 
jeżeli nie przyjdziemy do Boga i nie oddzielimy siebie od społeczności ze światem, z 
chłodem wobec siebie nawzajem, jeżeli nie oddamy siebie zupełnie Bogu.

Jak wiele rzeczy jest czynionych w duchu ciała i w mocy samego siebie! Jak 
wiele pracy wykonujemy dzień po dniu, w której manifestuje się ludzka energia – 
nasza wola i  nasze myśli  – i w której jest tak mało oczekiwania na Boga i moc 
Ducha Świętego!

Wyznajmy  to.  Jednak  wyznając  stan  Kościoła  i  słabość  i  grzeszność  dzieła 
Bożego pośród nas, powróćmy też do siebie samych. Kto pośród was prawdziwie 
pragnie być uwolniony od mocy życia dla siebie, kto prawdziwie przyznaje, że jego 
moc pochodzi z siebie i z ciała, i kto zechce rzucić wszystko u stóp Chrystusa? To 
jest klucz do uwolnienia.

Czy pragniesz być  w Chrystusie, a nie  jak On? Niech śmierć będzie dla ciebie 
najbardziej  pożądaną  rzeczą  –  śmierć  dla  siebie  i  społeczność  z  Chrystusem. 

37



•Uświęcone życie•
Oddzielenie – czy uważasz, że trudną rzeczą jest być powołanym do całkowitego 
uwolnienia do świata, i poprzez to oddzielenie być zjednoczonym z Bogiem i Jego 
miłością i przygotowanym do życia i chodzenia z Bogiem każdego dnia?

Z  pewnością  ktoś  powinien  powiedzieć:  „Zgadzam  się  na  wszystko  co 
doprowadzi  mnie  do  oddzielenia,  do  śmierci,  do  życia  w  pełnej  społeczności  z 
Bogiem i Chrystusem.” O! Przyjdź i złóż życie dla samego siebie i cielesne życie u 
stóp Jezusa. Potem zaufaj Mu. Nie martw się próbując zrozumieć wszystko na ten 
temat,  ale  przyjdź z  żywą wiarą,  że  Chrystus  zamieszka w tobie  z  mocą Swojej 
śmierci i mocą Swojego życia.  Wtedy Duch Święty wprowadzi do  twojego  serca 
całego  Chrystusa – Chrystusa 

38


	Tom 10, numer 1
	Weźmij, Jezu, życie me
	Święci dla Pana

	Poświęcenie Najwyższego Kapłana
	Naśladowcy Baranka

	Błogosławieństwo jarzma Chrystusa
	„Złożyłem Bogu śluby i nie mogę tu pozostać,
	Bóg tego od nas żąda
	Po pierwsze, Bóg tego od nas żąda. Tak, to jest fundament natury Boga. Bóg nie może 
	Całkowite poddanie

	Bóg Sam jest źródłem
		Popatrzcie na mężów Starego Testamentu, na przykład na Abrahama. Czy myślicie, że dziełem przypadku było to, iż Bóg uczynił go Ojcem wiary i Przyjacielem Boga, i że Abraham sam, z dala od ingerencji Boga, miał taką wiarę, posłuszeństwo i poświęcenie? Wiecie że nie. Bóg wzbudził go i przygotował jako instrument dla Swojej chwały.
		Chciałbym ciebie przez to zachęcić i pragnę byś porzucił każdą obawę. Przyjdź z 
	Całkowite poddanie
	Bóg przyjmuje naszą ofiarę oddania
		Kiedy przyniesiesz Bogu swoje całkowite poddanie, po pierwsze niech będzie to z 
	Całkowite poddanie

	Bóg podtrzymuje nasz akt oddania
		Niektórzy z was czytali słowa pewnego starszego świętego, który w dniu swoich 90-tych urodzin opowiadał o Bożej dobroci względem niego – mam na myśli Georga Mullera. Co według niego było sekretem jego szczęścia i wszystkich błogosławieństw, którymi Bóg go obdarzył? Powiedział, że wierzy, iż są tego dwa powody. Pierwszy, to że dzięki łasce miał możliwość zachować dobre sumienie przed Bogiem dzień po dniu; drugi, to że kochał Słowo Boże. Tak, dobre sumienie w nieudawanym posłuszeństwie Bogu dzień po dniu i społeczność z Bogiem każdego dnia w Jego Słowie i modlitwie – to jest życie w całkowitym oddaniu.
	Dwie strony oddanego życia 

		Po pierwsze, czynić to co Bóg chce abym czynił. Poddać siebie całkowicie woli Bożej. Wiecie coś o tej woli, ale nie wystarczająco, i jesteście daleko od poznania wszystkiego. Powiedzcie Panu Bogu: „Poprzez Twoją łaskę pragnę pełnić Twoją wolę we wszystkim, 
	Całkowite poddanie


	Wspaniałe błogosławieństwa całkowitego poddania
	To całkowite poddanie Bogu wspaniale nas ubłogosławi. Czy to co Achab powiedział do swojego wroga, króla Benhadada – „Według twego słowa, mój panie, królu, do ciebie należę ja i wszystko, co moje” – powiesz do swojego Boga i miłującego Ojca? Jeżeli tak, to spocznie na tobie Boże błogosławieństwo.
		Bóg chce abyś był oddzielony od świata; zostałeś powołany by wyjść ze świata, którego nienawidzi Bóg. Przyjdź do Boga i powiedz: „Panie, dla Ciebie wszystko.” Jeżeli powiesz to z modlitwą i wypowiesz to do Bożego ucha, On przyjmie cię i nauczy co to oznacza. 
		Powiem to jeszcze raz, Bóg będzie ciebie błogosławił. Modliłeś się o błogosławieństwo. Pamiętaj jednak, że musi nastąpić całkowite poddanie. Zauważamy to przy stole z herbatą. Dlaczego herbatę wlewa się do tej a nie innej filiżanki? Ponieważ jest pusta i oddana herbacie. Ale gdyby był w niej atrament, ocet czy wino  to czy też by do niej wlewano herbatę? Czy Bóg może ciebie napełnić, czy Bóg może ciebie błogosławić, jeżeli nie jesteś całkowicie Mu oddany? Nie może.
	Całkowite poddanie





