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Pos usze stwo
Tom 4, Nr. 2

Mi , która jest pos uszna
„S ysze , znaczy by  pos usznym." Dla wielu ten zwrot przywo uje obraz pantomimy
przedstawiaj cy olbrzymiego zielonego geniusza, takiego jak ten, który powsta  na rozkaz
przy pocieraniu magicznej lampy Alladyna — stworzenie o wyra nej nieograniczonej
mocy „ca kowicie zwi zany" w lepym pos usze stwie temu, kto by  w cicielem tej
lampy. To nie jest pos usze stwo, o którym mówi Biblia.

Pami tam, wiele lat temu, podczas rozmowy z Archidiakonem ko cio a
Anglika skiego wy oni  si  temat pos usze stwa. Ten uprzejmy starszy pan powiedzia  mi
zdecydowanie, e nie lubi s owa „pos usze stwo." Powiedzia , e to mu przypomina psa,
który le y na plecach, z nogami w powietrzu, który tak czeka na uprzejme s owo swojego
pana. Uwa  on, e lepszym t umaczeniem tego s owa w Biblii by oby s owo „reakcja."

Ja mu prosto odpowiedzia em tak: „Mój Ojciec po prostu nie jest taki. Mój Ojciec
pragnie mojego pos usze stwa w mi ci nie dlatego, e jego moc jest tak wielka, i  ja nie
mam wyboru, nie dlatego, e nie b dzie mnie kocha , je eli tak nie post pi , ale po to, aby
ochroni  i zachowa  nasz  cenn  spo eczno  zdobyt  na krzy u przez Jezusa
Chrystusa. Z rado ci  oddaj  moje ycie Ojcu w pos usze stwie, poniewa  zacz em
rozumie  pe ni  Jego mi ci do mnie i pokocha em Go ca ym swoim sercem. Nauczy em
si  poznawa  i rozró nia  jego wspania y g osi rozumie  nie tylko to, czego On chce ode
mnie, ale równie  dlaczego On tego chce. Dla mnie, prosz  pana, pos usze stwo to jest
rado ."  Spojrza  na  mnie  jako  dziwnie  i  powiedzia :  „To  jest  dobre  dla  was
charyzmatyków, aleja tak tego nie prze ywam." Po tym zdaniu zosta  szybko zmieniony
temat i wreszcie rozstali my si  z uprzejmym u ciskiem r ki.

Wtedy, w mojej naiwno ci my la em, e moje prze ycie by o czym  normalnym dla
wszystkich chrze cijan. Teraz ju  troszk  wydoro la em i nie jestem ju  tak bardzo naiwny.
Jego reakcja by  dla mnie taka dziwna, poniewa  nigdy nie uwa em siebie za
„charyzmatyka," lecz po prostu jako Jego dziecko, cz onka Bo ej rodziny poprzez
odrodzenie duchowe w Chrystusie — cz stk  tej tajemnicy, któr  jest ko ció .
Pos usze stwo to nie jest co , co dotyczy charyzmatyków (bo to nie jest nawet wyra enie
Biblijne); jest to sprawa ycia dla wszystkich, którzy wyznaj  imi  Jezusa, jako Pana.

atwo jest nawet chrze cijanom patrze  na S owo, które Bóg natchn  przez swojego
Ducha przez pryzmat naszego prze ycia i zrozumienia. Nasze zrozumienie S owa Bo ego
jest cz sto oparte na zastosowaniu dotycz cym sfery „naturalnej" — sfery, w której yjemy
fizycznie, wraz z reszt  upad ego wiata. W nie cz sto patrzymy na S owo Bo e w
oparciu o te naturalne prze ycia i tak go chcemy t uma-
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czy . Jest to nasz najwi kszy b d i najwi ksza rado  dla szatana!

Patrzmy na rzeczy z
Bo ego punktu widzenia

Jako chrze cijanie narodzili my si  na nowo do nowego ycia. Jest to
greckie s owo „zoe, " które mówi o takim yciu, jakie ma w sobie Bóg.
Jest to takie ycie, jakie On da  swojemu jednorodzonemu Synowi (Jana
5:26). Jest to ycie, które panuje w wieczno ci z Bogiem (Jana 3:15). To
wieczne ycie jest potwierdzon  w asno ci  wszystkich, którzy wierz  i
yj w pokorze, a wynika to z ich osobistej   relacji z  Chrystusem (Jan

5:24; 1 Jana 3:14).
Aby Bo e S owo mog o przekazywa  jego prawd  do naszych serc,

eby my mogli nawet zacz  zrozumiewa  ca  prawd  S owa Bo ego,
musimy patrze  na rzeczy z Bo ego punktu widzenia. Jest to oparte na
jego wiecznych celach i planach i wszystkim, co zosta o dokonane
poprzez Jezusa Chrystusa i  jego dzie o na krzy u.  Bo e S owa to s owa
Ducha i ycia, a prawd  S owa Bo ego mo na pozna  i zrozumie
jedynie poprzez o wiecenie Ducha wi tego w sercu nowo narodzonego
cz owieka duchowego. Tylko poprzez jego dzia anie w nas mo e ka dy z
nas pozna  g boko , wysoko  i szeroko  Bo ej mi ci w jego
wiecznym powo aniu do pos usze stwa.

Mój przyjaciel Archidiakon przyrównywa  w ciwie pos usze stwo
do swojego poj cia „zmuszania" do podda stwa. Dlatego nie móg  si
pogodzi  z wyzwaniem do pos usze stwa. Nie potrafi  w ten sposób
„odpocz ," dlatego te  nie móg  zaakceptowa  Bo ego autorytetu w
zastosowaniu tego s owa. Jego poznanie zaciemni o jego duchowe
zrozumienie.

Aby mie  prawdziwe zrozumienie Bo ego poj cia pos u-
sze stwa, musimy patrze  na to w wietle ycia, natury i charakteru
Jezusa Chrystusa, które s  objawione w Bo ym owie.

„I chocia  by  Synem, nauczy  si  pos usze stwa przez to, co
wycierpia , a osi gn wszy pe ni  doskona ci, sta  si  dla wszystkich,
którzy mu s  pos uszni, sprawc  zbawienia wiecznego" (Hebr. 5:8-9).

Zwró cie uwag , e nasze zbawienie jest nieroz czne (to znaczy
tak blisko ze sob  z czone, e oddzielenie jest niemo liwe) od
pos usze stwa. Jezus powiedzia , aby my poznawali drzewo po
owocach, a prawdziwo  naszej relacji z Bogiem jest sprawdzana na
ziemi i w niebie na podstawie naszego pos usze stwa Jemu ca ym
sercem.

Mi  manifestowana w pos usze stwie

Jezus powiedzia : „Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie
mi uje; a kto mnie mi uje, tego tei b dzie mi owa  Ojciec i ja go mi owa

 o objawi mu samego siebie" (Jan 14:21).
„Je li kto mnie mi uje, owa mojego przestrzega  b dzie i Ojciec

mój umi uje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy " (Jan
14:23).

„Je li przykaza moich przestrzega  b dziecie, trwa  b dziecie w
mi ci mojej, jak i ja przestrzega em przykaza  Ojca mego i trwam w
mi ci jego" (Jan 15:10).

„Jeste cie przyjació mi moimi, je li czyni  b dziecie, co wam
przykazuj  " (Jan 15:14).

Z tych fragmentów S owa Bo ego wynika jasno, e pos u-

sze stwo wyp ywa z relacji mi ci do Chrystusa przedstawionego w
Biblii. Nie mo e ono by  wytworzone przez samolubstwo, chciwo , ani
nic z tego, co pochodzi z motywacji upad ego cz owieka. Mo e to
pochodzi  tylko z nowego narodzenia poprzez Jezusa i przez moc Ducha

wi tego w pe nym prze yciu odnowionej spo eczno ci z Ojcem, który
jest w niebie -- g bokiej spo eczno ci mi ci, która nie zna adnej innej
naturalnej reakcji, tylko ca kowite pos usze stwo z rado ci . Jest to
spo eczno , która nie zna innej drogi, oprócz Tej Jedynej, któr  jest
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Pan.

Wiara prowadzi do pos usze stwa i wolno ci

Tak samo, jak Nowy Testament pokazuje nam wyra nie zwi zek mi dzy
pos usze stwem i mi ci , w taki sam sposób pokazuje, e nasze
pos usze stwo jest po czone z wiar . Tak, jak prawd  jest to, e tylko
ten, kto kocha Boga b dzie mu naprawd  pos uszny, tak samo jest
prawd  to, e tylko ten, kto naprawd  ufa Bogu (to znaczy ca kowicie
wierzy Bogu) b dzie móg  bezpiecznie by  jemu w pe ni pos uszny.
Musimy pami ta , e ta mi , wiara i ca kowite zaufanie Bogu nie
pochodz  z nas, poprzez nasz  si  i prac , lecz s  bezpo rednim
wynikiem Bo ego osobistego dzia ania w naszym yciu. S  one koron
aski Bo ej, która jest w Panu Jezusie Chrystusie.

W Galacjan 5:1 jest powiedziane, e „Chrystus wyzwoli  nas,
aby my w tej wolno ci tyli. " Wiersz ten dalej napomina nas: „Stójcie
wi c niezachwianie i nie poddawajcie si  znowu pod jarzmo niewoli. "
Chrystus poprzez swoje dzie o na krzy u uwolni  nas od jarzma niewoli
grzechu i ksi cia mocy ciemno ci tego upad ego wiata. Wyzwoli  nas do

ogos awie stwa „WOLNO CI," która umo liwia nam, przez ask
Bo  i chodzi  w radosnym „pos usze stwie" Ojcu. List do Galacjan
Mówi dalej: „Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie
NIC nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w mi ci."

Bez „pos usze stwa," to co nazywamy wiar  i mi ci  jest tylko
owami bez pokrycia, które nie maj  wiecznej warto ci. Tylko wiara i

mi , które otrzymuj  „cia o" i „ ycie" poprzez nasze pos usze stwo ,
maj  prawdziw  warto . To pos usze stwo jest absolutnie konieczne dla
ka dego z nas, aby my mogli trwa  w bliskiej spo eczno ci z naszym
wi tym, mi uj cym Bogiem. Nie mo emy mie  spo eczno ci z Bogiem

bez tego pos usze stwa.

Pos usze stwo poprzez ycie w Duchu

„Mówi  wi c, wed ug Ducha post pujcie, a nie b dziecie pob ali dzy
cielesnej. Gdy  cia o po da przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko
cia u, a te sa sobie przeciwne. A je li Duch was prowadzi, nie jeste cie
pod zakonem. Jawne za  s  uczynki dala, mianowicie: wszetecze stwo,
nieczysto , rozpusta, ba wochwalstwo, czary wrogo , spór, zazdro ,
gniew, knowania, wa nie, odszczepie stwo, zabójstwa, pija stwo,
ob arstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak ju  przedtem
zapowiedzia em, e ci, którzy te rzeczy czyni , Królestwa Bo ego NIE
odziedzicza- Owocem za  Ducha s : mi , rado , pokój, cierpliwo ,
uprzejmo , dobro , wierno , agodno , wstrzemi liwo . Przeciwko
takim nie ma zakonu. A ci, którzy NALE  do Chrystusa Jezusa,
ukrzy owali cia o swoje wraz z nami tno ciami i dzami. Je li wed ug
Ducha yjemy, wed ug Ducha te  post pujmy" (Galacjan 5:16-25).

Bracia i siostry w Chrystusie, czy wasze ycie przedstawia
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grzeszn  natur ,  pomimo  waszych  s ów,  czy  te  wida  w  nim  owoc
Ducha, który jest dowodem waszego POS USZE STWA Chrystusowi?
Czy yjecie w pos usze stwie waszej grzesznej naturze, czy naturze
Chrystusa, któr  wam da  Bóg przez odrodzenie poprzez moc Ducha

wi tego?
„Bior  dzi  przeciwko wam na wiadków niebo i ziemi . Po em

dzi  przed tob ycie i mier , b ogos awie stwo i przekle stwo. Wybierz
przeto ycie, aby  ty i twoje potomstwo, mi uj c Pana, Boga twego,

uchaj c jego g osu i lg c do niego, gdy , w tym jest twoje ycie.  " (5
Moj . 30:19-20).

Umi owani, chocia  jest to prawd , e my, którzy znale li my ycie
w Chrystusie, jeste my pod ask , to pomimo tego musimy

stawa  przed tym samym wyborem. Pos usze stwo grzesznej naturze
przynosi mier ; pos usze stwo Bogu OZNACZA YCIE. Bo e
wezwanie do pos usze stwa jest jego zaproszeniem pe nym mi ci,

yn cym z pe ni jego serca do ka dego z nas, aby my prze ywali to, co
najlepsze na wieki z Chrystusem. Nasza odpowied  na jego wezwanie
wiadczy o naszej wzrastaj cej mi ci do niego i ufno ci w Bogu, który
yje i mo e. Czy s yszysz jego wezwanie? Biblijne pos usze stwo mo e

by  zrozumiane i wykonywane tylko poprzez g bok  i osobist  relacj  z
Dawc ycia.

Wybierz dzisiaj ycie -- B  POS USZNY.

Mik  Barton (1993)

Mi , boja  i pos usze stwo
„Dzi ki boja ni Pana stronimy od z ego"
(Przyp. Sal. 16:6).

„Ba si Pana — znaczy nienawidzi
a" (Przyp. Sal. 8:13).

„Kto  ma  przykazania  moje  i  prze-
strzega ich, ten mnie mi uje" (Jan 14:21).

„A to jest mi , aby my post powali
wed ug przykaza  jego" (2 Jana 6).

Mi o , boja  i pos usze stwo — znacz
to samo, je eli chodzi o nasze ycie z Bogiem.
W przesz ci zwiastowa em na temat mi ci
Bo ej, boja ni Bo ej i pos usze stwa Bogu
tak, jakby by y to trzy ró ne aspekty naszej
relacji z Panem. Ale teraz ucz  si , e te trzy s
nieroz czne — nie mo na praktykowa  jednej
bez pozosta ych dwóch:

Nie mo na mi owa  Boga bez posia-
dania boja ni Bo ej.

Nie mo na Go mi owa  nie b c Mu
pos usznym.

Nie mo na mie  prawdziwej boja ni
Bo ej, je eli nie jeste  Mu pos uszny.

Zadaj sobie pytanie: jaka jest twoja
motywacja dla odnoszenia zwyci stwa nad
po dliwosciami, pragnieniami i grzechami?
do zdobywania wi to ci, pobo no ci i
czysto ci serca?

Niektórzy nauczaj , e tylko boja  Bo a
powoduje, i  wierz cy uciekaj  przed
po dliwo ciami. Cytuj  nast puj ce frag-
menty S owa Bo ego:

„Spustoszenie i n dza na ich drogach, a
drogi pokoju nie poznali. Niema boja ni Bo ej
przed ich oczami" (Rzym. 3:16-18). „Bój si
Pana i unikaj z ego" (Przyp. Sal. 3:7). „Boja
Pana jest krynic ycia, dzi ki niej mo na
unikn  side mierci" (Przyp. Sal. 14:27).

owo Bo e mówi, e pierwszy ko ció
by  budowany poprzez „chodzenie w boja ni
Pa skiej i pociech  Ducha wi tego" (Dz. Ap.
9:31). Jeremiasz mówi, e grzeszny Izrael nie
na ladowa  Boga z ca ego serca, poniewa  nie
bali si  Go: „Nie ma u ciebie boja ni przede
mn " (Jeremiasz 2:19).

Natomiast inni kaznodzieje nauczaj , e
jedyn  w ciw  motywacj  przeciwko grze-
chowi jest mi . Niedawno s ysza em, jak
kaznodzieja baptystyczny grzmia  przez radio:
„Boja  nie jest dla chrze cijanina — to jest
udr ka! Nie mo esz chodzi  z Bogiem, je eli
si  Go boisz. Mi o  jest jedyn  reakcj  na
ask , jakiej kiedykolwiek b dziesz

potrzebowa . Je eli mi ujesz Boga, to b dziesz
mu pos uszny."

Ten pastor absolutnie odrzuci  boja
Bo , jako motywacj  dla pos usze stwa
Panu! Sam pomys  uczenia ludzi wi tej
boja ni Bo ej dla niego wydawa  si  czym
odra aj cym.

Rzeczywi cie, obecnie z kazalnic
yszymy w wi kszo ci poselstwa o mi ci.

Bardzo ma o s yszymy o boja ni Bo ej —
prawie adnych proroczych kaza , które
powoduj  przekonanie o grzechu. Zamiast tego
pastorzy nauczaj : „tylko kochaj Jezusa z
ca ego serca, a wszystko b dzie dobrze. Nie
jeste my pod zakonem ~ jeste my powo ani do
wolno ci! Wszyscy upadamy, ale mi
przykrywa ka dy grzech. Naucz si  wi c
kocha . Kochaj Jezusa i braci, a masz
zagwarantowane niebo."

To dobrze brzmi — ale to nie to, co mówi
owo Bo e! Mo e powiesz: „ale czy Jezus nie

powiedzia , e dwa najwi ksze przykazania
opieraj  si  na mi ci — e mamy mi owa

Boga i bli niego?" Tak, to prawda! Ja nie mam
argumentów przeciwko tym, którzy nauczaj ,
e mi  powinna by  nasz  g ówn  moty-

wacj . Moim problemem jest ró nica pomi dzy
nowoczesna definicj  mi ci przedstawian
przez ko ció , a tym, co Jezus nazywa mi ci !

Mi  nie jest tylko emocj , czy
uczuciem, które ywimy do Chrystusa. Nie
mo e ona by  w pe ni pokazana tylko poprzez
uwielbianie i kazanie. Nie mo e ona równie
by  zmierzona emocjami. Wielu chrze cijan
potrafi siedzie  w ko ciele i prze ywa  wielkie
emocje, wo  do Boga i aka  — a potem
wyj  z ko cio a i by  niepos usznym Bogu.
Jezus powiedzia , e to nie jest mi o  do
niego!

Nie mo na tego chyba przedstawi
ja niej: Mi  oznacza

pos usze stwo przykazaniom
Pana Jezusa Chrystusa!

Jezus powiedzia , e jedynym rodzajem
mi ci, jak  on przyjmuje jest pos usze stwo
ka demu jego przykazaniu — pos usze stwo
jego s owu we wszystkim i zawsze!

„Je li mnie mi ujecie, przykaza  moich
przestrzega  b dziecie" (Jan 14:15). „Je li
przykaza  moich przestrzega  b dziecie, trwa

dziecie w mi ci mojej, jak i ja
przestrzega em przykaza  Ojca mojego i trwam
w mi ci Jego" (Jan 15:10). „Na tym bowiem
polega mi ku  Bogu,  e si  przestrzega
przykaza  jego, a przykazania jego  nie  s
uci liwe" (1 Jana 5:3). Chyba Chrystus nie
móg  tego ju  ja niej powiedzie : mi    do
niego   oznacza pos u-
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sze stwo ka demu jego przykazaniu!
Ale co wytwarza sta e i trwa e pos u-

sze stwo? Jestem przekonany, e pobo ne,
ochotne pos usze stwo wytryska z jednego
ród a: boja ni ywego Boga!

Pos usze stwo zrodzone poprzez
prawdziw  i nabo  boja  Bo , jest
udoskonalon  mi ci . Na poparcie tego
proponuj  nast puj ce miejsca S owa Bo ego:

„A  z  tego  wiemy,  e  go  znamy,  je li
przykazania jego zachowujemy. Kto mówi:
znam go, a przykaza  jego nie zachowuje,

amc  jest i prawdy w nim nie  ma.  Lecz  kto
zachowuje S owo Jego, w tym prawdziwie
dope ni a si  mi  Bo a. Po tym poznajemy,
e  w  nim  jeste my.  Kto  mówi,  e  w  nim

mieszka, powinien sam tak post powa , jak on
post powa " (1 Jana 2:3-6).

„Przeto oka my si . wdzi cznymi my,
którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i
oddawajmy  cze  Bogu  tak,  jak  mu  to  jest
mi e: z nabo nym szacunkiem i boja ni .
Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawi cym"
(Hebr. 12:28-29).

Teraz niecz sto s yszymy to s owo
zwiastowane z wielu kazalnic. Zamiast tego
Jezus jest przedstawiany jako zdziecinnia y
dziadek, który przymyka oko na grzech!
Oczywi cie,  On  wie,  e  jeste my  s abi  i  e
czasami upadamy. Ale tu S owo Bo e mówi o
czym  innym: mówi, e pos usze stwo jego
przy kazaniom jest udoskonalona mi ci  — a
boja  Bo a jest nasza  motywacj  do
pos usze stwa!

W prosty sposób mo na to powiedzie
tak: Je eli  naprawd  masz  w  sobie  boja
Bo , to b dziesz pos uszny ka demu Jego

owu.  Czyni c  to,  b dziesz  Go  kocha  tak,
jak to jest Jemu przyjemne.

Je eli boisz si  Pana i jeste  mu pos uszny
we wszystkim, to nie b dziesz musia
sprawdza  swojego serca, aby si

upewni , czy naprawd  Go mi ujesz. Nie
dziesz musia  próbowa  mierzy  swojej

mi ci przez pryzmat swoich ez lub braku
ez. Mo esz po prostu odpocz  w Jego S owie

— s owie Chrystusa — e twoje
pos usze stwo wzgl dem Niego jest mi ci !

Jednak po drugiej stronie monety s
wszystkie drogi, co do których my my limy, e
wyra amy w ten sposób mi  do Jezusa.  Na
przyk ad mo emy siada  w jego wi tej
obecno ci i piewa  ze zami: „Sercem kocham
Jezusa..." „Ty jeste  moj  mi ci ..." „Jezu,
Ty jeste  moj  rado ci ..." Ale je eli nie
jeste my pos uszni Bo emu S owu w naszym
codziennym yciu, to ca e nasze mówienie,
zwiastowanie i piewanie o tym, e kochamy
Jezusa jest tylko nasz  sentymentaln
duszewnosci . Jest to tylko udawanie!

Bóg poleci  nam, aby my odrzucili ten
wiat, oddzielili si  od z ych przyjació  i

ukrzy owali swoje cia o wraz z jego
nami tno ciami i po dliwo ciami. Czy jeste
Mu pos uszny w tym? Je eli nie — je eli stale
jeste  niepos uszny jego S owu, to twoje
uwielbianie jest dla niego nie do przyj cia. Jest
to jak mied  brz cz ca, czy cymba  brzmi cy
—ha as bez znaczenia!

Wielu chrze cijan nie
traktuje powa nie S owa Bo ego

— nie wierz , e Bóg
naprawd  tak my li!

Czy Jezus naprawd  mia  na my li to, co
powiedzia  do swoich przyjació ? Powiedzia
do uczni tak: „Nie bójcie si  tych, którzy
zabijaj  cia o, a potem nie maj  ju  nic do
zrobienia. Ale wska  wam, kogo si  ba
macie.  Bójcie  si  tego,  który,  gdy  zabija,  ma
moc wrzuci  do piek a. Zaiste powiadam wam,
tego si  bójcie" ( ukasz 12:4-5). Czy Bóg
naprawd  tak my li, kiedy

powiedzia : „Je li kto  mi uje wiat, nie ma w
nim mi ci Ojca" (1 Jana 2:15)? Albo:
„Po dliwo  pocz wszy rodzi grzech, a grzech

c wykonany, rodzi mier " (Jakuba 1:15)?
Niedawno s ysza em, jak pewien

kaznodzieja powiedzia : „Nie mo na by
pos usznym wszystkim przykazaniom w Biblii.
A  nawet  gdyby  by  im pos uszny,  to  i  tak  by
ci  to nie zbawi o. To by by legalizm!"

Nie! Wr cz przeciwnie, my my si  starali
zniszczy  przykazania Chrystusa, nazywaj c je
zakonem! Wspania e przykazania, które On
nam da , by y dla naszego dobra, aby nas
zbawi  od samych siebie i od naszych
grzechów! On nam nakaza  pokut . On
nakaza , aby my wierzyli w Niego i w
niebia skiego Ojca. On nam równie  nakaza ,
aby my mi owali naszego bli niego tak, jak
siebie samego — aby my przebaczali innym, a
wtedy On nam przebaczy.

Je eli jeste  pos uszny tylko tym
przykazaniom —aby pokutowa  z grzechów,
wierzy , e Ojciec pos  Jezusa, kocha  i
przebacza  swojemu bli niemu - to jeste
zbawiony. Chodzisz w wiat ci, poniewa  j
otrzyma .

Kiedy Jezus mówi, e nie jeste my
zbawieni z uczynków zakonu, to mówi o czym
zupe nie innym. Mówi o naszych wysi kach,
aby „zas " sobie na zbawienie - tak, jak
liderzy ydów starali si  zas  na zbawienie
poprzez przestrzeganie zwyczajów religijnych;
obmywania naczy , dok adnego obliczania
dziesi ciny i ca ej reszty 660 uczynków cia a.

Nikt nie mo e by  zbawiony z uczynków.
Ale mam pytanie: Które z Dziesi ciu
Przykaza  mo esz z ama  i pój  do nieba?
Cudzo óstwo? K amstwo? Nowy Testament
mówi: „Bóg b dzie s dzi  cudzo ników"
(Hebr. 13:4) i „wszyscy k amcy b  wrzuceni
do jeziora ognistego. To jest druga mier "
(Obj. Jana 21:8).

Umi owani, nie mamy prawa ama
adnego z tych przykaza ! Jezus powiedzia , e

nie przyszed  zniszczy  zakonu, ale go
wype ni  — i e je eli kto  naucza inaczej, to
nale y mu przywi za  do szyi kamie  m ski
i wrzuci  do morza!

Podam teraz bardzo odwa ne
stwierdzenie: Uwa am, e nie jest mo liwe
ustawiczne chodzenie w pos usze stwie i
wi to ci, je eli nie masz w sercu boja ni

Bo ej.
Je eli   nie  masz   boja ni   Bo ej,   to

Konkretne pos usze stwo

Tylko pos uszni wierz . Je eli mamy wierzy , to musimy by  pos uszni konkretnemu
poleceniu. Bez tego wst pnego kroku pos usze stwa, nasza wiara b dzie tylko pobo nym
uni eniem i b dzie nas prowadzi a do aski, która nic nie kosztuje. Wszystko zale y od
pierwszego kroku. Ma on swoja unikaln  jako . Pierwszy krok pos usze stwa
spowodowa , e Piotr opu ci  swoje Sieci, pó niej wyszed  ze swojej odzi; on wzywa

odego cz owieka, aby opu ci swoje bogactwa. Tylko to nowe istnienie, stworzone
poprzez pos usze stwo mo e spowodowa to, e wiara b dzie mo liwa.

Dietrich Bonhoeffer (1937)
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zaczniesz wierzy , e Bóg przymyka oko na
grzech. B dziesz my la , e poniewa  jest
twoim kochaj cym Ojcem, to nigdy ci  nie
odrzuci — e mo esz grzeszy  ile chcesz i na
nowo wstawa . B dziesz si  bawi  z grzechem
i ci gle go wyznawa  — i powiesz sobie
„mog  robi , co chc . Kiedy zechc , pobiegn
do  Jezusa  i  wyrównam  wszystko.  On  mi
przebaczy w ka dej chwili."

Nie! Prawda, e z oczy ca, który wisia
na krzy u obok Jezusa zosta  zbawiony w
godzinie swojej mierci ~ ale w nim ju
nast pi a prawdziwa pokuta! Dzisiaj wielu
uwa a, e b  mogli zawo  do Boga przed
sam mierci  — ale prawda jest taka, e b
oni wtedy zbyt zatwardzeni przez swój grzech!

Mo e teraz zadajesz sobie pytanie: „Jak
mog  zdoby  t  boja  Bo ? Je eli boja
Pa ska jest fundamentem pos usze stwa, a
pos usze stwo jest udoskonalon  mi ci  —
to poka  mi jak zdoby  t wi  boja ."

Boja  Bo  zdobywasz tak
samo, jak to robi  Izrael:

uczysz si  jej!

Pan jest gotowy nauczy  swojej boja ni
wszystkich, którzy pragn : „Pójd cie synowie,

uchajcie mnie, naucz  was boja ni Pa skiej"
(Psalm 34:10).

Bóg uczy nas swojej boja ni poprzez
swoje S owo! U  Moj esza, aby nam da
dwa przyk ady na to, jak mamy si  Go ba :

1. Moj esz przed mierci  da  przepis
dla królów Izraela jak maj  chodzi  w
pos usze stwie. Moj esz widzia  proroczo, e
naród Izraelski powo a sobie królów wed ug
swoich po dliwo ci. Dlatego prorokowa  do
tych przysz ych królów:

„A gdy zasi dzie na swoim królewskim
tronie, niech sporz dzi sobie na zwoju odpis
tego Prawa ... I b dzie go mia  u siebie i b dzie
go czyta  przez wszystkie dni swojego ycia,
aby nauczy  si  boja ni Pa skiej,
przestrzegania wszystkich s ów tego Prawa i
spe niania tych wszystkich przepisów" (5
Moj eszowa 17:18-19).

Ka dy król mia  ustawicznie karmi
swoj  dusz  Bo ym zapisem tego, co czyni  w
przesz ci dla Izraela. Mia  si  uczy  ba
Boga widz c, jak Pan Jahwe b ogos awi
pos usznym — i jak ca kowicie wygubi  i
przekl  tych, którzy byli niepos uszni Jego

owu.
Umi owani,  w  taki  sposób  ja  si

nauczy em boja ni Bo ej! Bada em ci gle na
nowo I i II Ksi  Samuela, ksi gi Kró-

lewskie i Kronik — i za ka dym razem Bo e
post powanie by o jasne: „A król czyni  to, co
by o dobre przed Panem, tak, jak jego ojciec i
chodzi  w  boja ni  Bo ej.  I  Pan  by  z  nim  i

ogos awi  mu i dawa  powodzenie i w
strach przed nim na jego wrogów ..."

Jednak ci gle na nowo ten sam zapis
biblijny mówi o innych królach: „A król ten
czyni  to,  co  by o  z e  w  oczach  Pana,  opu ci
drogi Bo e i chodzi  wed ug zamys u serca
swego. I Pan odst pi  od niego i by ód i
ruiny i zniszczenie..."

By o to bardzo proste: Bóg b ogos awi
tych, którzy czynili dobrze, a odrzuci  tych.
którzy czynili le.

Bóg  mówi  w  Swoim  S owie,  „Ja  nigdy
nie przymyka em oka na grzech i nigdy nie

. A je eli ty b dziesz nadal szed  na
kompromis i flirtowa  z grzechem, to post pi
z tob  tak, jak post pi em z Dawidem! Ja nie
mam  ulubie ców.  Czy  wydaje  ci  si ,  e  ja  w
jaki  sposób przeocz  twoje bezbo ne uczynki,
je eli os dzi em tego, który by  m em wed ug
serca mojego?"

2. Moj esz równie  poleci  Izraelowi,
aby czytali na nowo przykazania Pana
ka demu pokoleniu. Ludzie byli wzywani na
specjalne zgromadzenie co siedem lat, aby
sobie przypomnie  wszystkie sprawiedliwe
dzia ania Bo e wzgl dem ich ojców. Moj esz
prorokowa  im tak:

„...aby us yszeli i aby nauczyli si  boja ni
Pana, Boga waszego i pilnie spe niali
wszystkie s owa tego zakonu. Ich synowie za ,
którzy go jeszcze nie znaj , niech go
wys uchaj  i naucz  si  boja ni Pana. Boga
waszego po wszystkie dni waszego ycia na
ziemi, do której przeprawicie si  przez Jordan,
aby j  obj  w posiadanie" (5 Moj eszowa
31:12-13).

Moj esz prorokowa : „Powstan  nowe
pokolenia dzieci, które nie wiedz  nic o
boja ni Bo ej! Nie b  mieli adnej
motywacji, aby by  Mu pos usznymi i chodzi
w u wi ceniu. M owie i niewiasty Bo e
musz  ich uczy  Bo ych dróg opisanych w
Jego S owie --jak b ogos awi  tych, którzy byli
mu pos uszni, a przekl  tych, którzy byli
niepos uszni!"

Umi owani. Moj esz mówi  o naszych
czasach!  Czy  tak  si  nie  dzieje  w  teraz  w
naszym kraju? Przysz o nowe pokolenie

odzie y, które nie wie nic o odpowie-
dzialno ci i moralno ci. Pos uchajcie rozmowy
nastolatków na ulicy — us yszycie najbardziej
wulgarny i najbardziej brudny j zyk na ziemi!
To pochodzi prosto z piek a

— a nasze dzieci zosta y w tym ochrzczone
poprzez muzyk , filmy i telewizj !

To pokolenie jest zgubione — nie wiedz
nic o Bogu! Je eli ko cio y i Szko y niedzielne
nie b  wo y i napomina y m odych ludzi z
powodu grzechów, to kto to zrobi?

Nie zrobi  tego pedagodzy! Dzieci w
wieku szkolnym ucz  si  teraz na temat AIDS
— co w praktyce oznacza, e ucz  si  jak
zak ada  prezerwatywy i uprawia  seks! Akurat
teraz jest rozpowszechniany traktat w ród
uczniów klas siódmych (13 lat) w Nowym
Jorku, pod nazw  „Twoje prawa." Mówi on:
„Masz prawo uprawia  seks z ka dym, bez
wzgl du na p  i kiedy tylko zechcesz."
Traktat ten jest sponsorowany przez organizacje
zwi zane ze szko  — a ich celem jest
rozprowadzenie pó  miliona takich broszur we
wszystkich szko ach w mie cie!

Bóg mówi do ko cio a: „Wasze dzieci nie
 wiedzia y nic o Mnie i mojej wi to ci.

Wy ich musicie uczy  boja ni Bo ej — uczcie
ich tego, co jest zapisane o moim
post powaniu!"

Je eli nie chce ci si  szuka  w Bo ym
owie, aby si  dowiedzie , jak On traktuje

grzech i niepos usze stwo, to po prostu zwró
uwag  na  to,  jak  On  os dza  grzech  w  domu
Bo ym przez ostatnie pi  lat:

—Podci  ca  s  PTL. Ca y wiat
zobaczy  kaznodziej  ewangelii zwi zanego
jak zwyk y przest pca z ulicy — prowadzonego
do wi zienia na wiele lat!

Bóg potrz sn  swoim ko cio em,
pozwalaj c, aby zosta y ujawnione wszystkie
brudne szczegó y. Kiedy zobaczy em zdj cie
na pierwszej stronie gazety, powiedzia em
sobie: „Panie, je eli nic z tego, co powiedzia
poprzez ca  histori  nie wla o boja ni w serce
ka dego kaznodziei w Ameryce, to niech
przynajmniej to wydarzenie to sprawi!"

—Bóg zburzy  najch tniej ogl dane
programy telewizji chrze cija skiej na
ziemi! Ha ba i wstyd powali y najbardziej
znanego kaznodziej  ameryka skiego, który
wyst powa! w telewizji wi cej, ni  ktokolwiek
w historii. A to wszystko upad o z powodu
grzechu!

Bóg pokaza  swojemu ko cio owi, e
cz owiek mo e sta  za kazalnic  i mówi  o
mi ci do Jezusa — ale je eli nie yje tym

owem, to nie kocha Chrystusa. Mo e p aka  i
aga  ile tylko chce!

Ja kocham obu tych ludzi — i nie stawiam
si  ponad nimi, czy kimkolwiek. Wiem, e
je eli nie b  chodzi  w boja ni
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Bo ej. to równie  upadn !
Czy jeste  kim  tak szczególnym lub

wa nym, e Bóg przeoczy twój grzech, twoj
skrywan  po dliwo , twoje niepo-

usze stwo? Nie — mo esz by  pewny, e
twój grzech znajdzie ci ! Je eli by
wiadkiem tego publicznego dzia ania Bo ego

przeciwko ukrytemu grzechowi w ko ciele, a
pomimo tego nie nauczy  si  boja ni Bo ej
— to jeste  zwi zany poprzez swoj
bezbo no  i zmierzasz do tego samego celu!

Drogi przyjacielu, musisz chcie  boja ni
Bo ej — musisz jej szuka  z ca ego serca!
Bóg nie  daje  swojej  boja ni  tym,  którzy  s
leniwi duchowo: „Je eli szuka  jej b dziesz
jak srebra i poszukiwa  jej jak skarbów
ukrytych, wtedy zrozumiesz boja  Pana i
uzyskasz poznanie Boga" (Przyp. Sal. 2:3-4).

Ale otrzymanie boja ni Bo ej jest
ciwie bardzo proste; Rozpoczyna si  od

pos usze stwa Jemu w tym, co ju  wiesz.
Kiedy mówi  o pos usze stwie Bogu, to

nie mam na my li uczenia si  na pami
wszystkich s ów napisanych czerwonymi
literami w Ewangeliach, aby je wszystkie

Pos uszna wiara

Czy jeste  zmartwiony tym, e tak
trudno ci wierzy ? Nikt nie powinien by
zdziwiony trudno ci  wiary, je eli jaka
cz  jego ycia, wiadomie sprzeciwia
si , lub jest niepos uszna poleceniom
Jezusa.  Czy  jest  w  twoim  yciu  taka
cz , która nie chce si  podda  Jezusowi
- jaka  grzeszna pasja, lub jaka
animozja, jaka  nadzieja, mo e twoja
ambicja czy twój rozum? Je eli tak, to
nie mo esz si  dziwi , e nie otrzyma
Ducha wi tego, e modlitwa jest czym
trudnym, albo e twoja pro ba o wiar
pozostaje bez odpowiedzi. Pójd  raczej i
pojednaj si  z bratem; wyznaj grzech,
który ci  zniewala, a wtedy odzyskasz
wiar ! Je eli odrzucisz Bo e przyka-
zanie, to nie otrzymasz s owa aski. Jak
mo esz mie  nadziej  wej cia do
spo eczno ci z nim, je eli w jakim
punkcie swojego ycia uciekasz od
niego? Cz owiek niepos uszny nie mo e
wierzy , bo tylko ten, kto jest pos uszny,
mo e wierzy .

Dietrich Bonhoeffer (1937)

spe nia . Je eli jeste  po prostu wierny i
pos uszny temu wiat u, jakie ju  masz --
pos uszny tym przykazaniom, które ju  znasz
— Bóg ciebie poprowadzi krok po kroku do
dalszego pos usze stwa i do jego wi tej
boja ni. Nie b dziesz musia  wymy la  jakich
legalistycznych sposobów pos usze stwa.
Pos usze stwo b dzie dla ciebie czym
ukochanym i naturalnym!

Chc  si  podzieli  z wami
kilkoma chwalebnymi korzy ciami

wynikaj cymi z pos usze stwa!

Jezus obieca  niewymowne b ogos awie stwa
dla tych, którzy „dope niaj wi tobliwo ci
swojej  w  boja ni  Bo ej"  (2  Kor.  7:1).  Jest
wiele takich korzy ci, aleja wymieni  tylko
trzy:

1. B dziesz ub ogos awiony mani-
festacj  samego Jezusa w tobie. „Kto ma
przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie
mi uje; a kto mnie mi uje, tego te  b dzie
mi owa  Ojciec i ja mi owa  go b  i objawi
mu samego siebie" (Jan 14:21).

Jest to jedna z najwspanialszych obietnic
w S owie Bo ym! Najpierw Jezus mówi: „Kto
mnie mi uje, tego te  mi owa dzie Ojciec
mój." Inaczej mówi c: „Bóg obdarzy ci
szczególn  mi ci  dlatego, e ty mnie
mi ujesz!"

Wiemy, e Bóg mi uje wszystkich ludzi
na  tym  wiecie.  Ale  Jezus  mówi  o  czym
wi cej. Mówi, e Ojciec ma szczególn  mi
w swoim sercu dla ciebie, kiedy chodzisz w
pos usze stwie jego Synowi. Zaczyna ciebie
kocha  w szczególny sposób!

„I  ja  mi owa  go  b  i objawi  mu
samego siebie" (Jan 14:21). Jezus mówi
równie ,  e  je eli  jeste  mu  pos uszny,  to  On
objawi ci samego siebie! Jest to tak
niesamowite, e ja tego nie mog  poj . Kiedy
przygotowywa em to kazanie, po wi ci em
ca y tydzie  temu tematowi: „Panie, co masz
na my li —je eli b  tobie pos uszny, to Ty
objawisz mi samego siebie?"

Nadal nie wiem, jak On to zrobi. Ale
mog  pój  do niego w modlitwie i powie-
dzie : „Jezu ty sprawi , e mog  zaufa
twojej obietnicy. Powiedzia , e nie znam
jedynie historycznego Jezusa — ale, e
ka dego dnia mojego ycia, bez wzgl du na to
jak stary b , b dziesz si  stawa  dla mnie
bardziej realny, a  do ostatniego dnia!"

I wreszcie Jezus powiedzia : „Je li kto
mnie mi uje, S owa mojego przestrzega

dzie  i  Ojciec  mój umi uje go i do niego
przyjdziemy i u niego zamieszkamy" (Jan
14:23).

Wyobra  to sobie: Jezus da  ci osobist
obietnic . Je eli go kochasz poprzez swoje
pos usze stwo jemu, to on we mie na siebie
obowi zek, aby to wszystko dla ciebie spe ni !
Poka e ci szczególn  mi , jak  Ojciec ma
dla ciebie; objawi ci samego siebie; i on i
Ojciec przyjd  i zamieszkaj  w tobie -- bior c
ciebie w ca kowite posiadanie, otwieraj c twoje
zrozumienie tego, kim jest Bóg i wype niaj c
twoje cia o, dusz  i ducha chwa  swojej
obecno ci!

2. B dziesz ub ogos awiony szcze-
gólnym pomazaniem, aby  móg  s ysze  Jego
glos. „A to namaszczenie, które od niego
otrzymali cie, pozostaje w was i nie
potrzebujecie, aby was kto  uczy , lecz to
namaszczenie jego poucza was o wszystkim i
jest prawdziwe i nie jest k amstwem i jak was
nauczy o, tak w nim trwajcie" (1 Jana 2:27).

Kiedy  boja  Bo a  zaleje  twoj  dusz  —
kiedy jeste  Mu pos uszny i dajesz odpór
diab u, uciekasz przed po dliwo ci  i
odrzucasz grzech, który tak atwo ci  poci ga
— wtedy zaczynasz otrzymywa  namaszczenie

uchu i poznawa  jego g os. B dziesz mia
duchowy s uch! Nie b dziesz potrzebowa , aby
jaki  prorok, czy nauczyciel „przekaza  ci

owo" od Boga. B dzie ci  uczy  Duch Bo y,
który b dzie mieszka  w tobie!

Ka dy chrze cijanin, który yje w
grzechu, po dliwo ci, cudzo óstwie, zazdro ci
lub niepos usze stwie, nie mo e s ysze
prawdziwego g osu Bo ego. W ciwie nic z
tego,  co  s yszy,  nie  pochodzi  od  Boga  —  ale
albo z cia a albo od szatana!

Zna em takich chrze cijan, w czaj c w to
kaznodziejów, którzy yli w grzechu -
po dliwo ci, zmys owo ci i byli zwi zani
jak  bezbo no ci . Zacz li s ysze  jakie
delikatne glosy — pi kne g osy, które
kierowa y nimi i obiecywa y im dobre rzeczy.
Te g osy mówi y: „Moje drogie, kochane
dziecko — Bóg jest z tob ! B dziesz ogl da
cuda, znaki i b ogos awie stwa ze wszystkich
stron."

Ale to si  nigdy nie spe nia — poniewa
te g osy nie by y od Boga! By y to albo ich

asne cielesne pragnienia, albo moce
ciemno ci, które ich oszukiwa y!

Po dliwo  ma moc wi . Jezus
powiedzia  do ydów, którzy szli za nim:
„Dlaczego mowy   mojej nie pojmujecie?
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Dlatego, e nie potraficie s ucha  s owa
mojego. Ojcem waszym jest diabe  i chcecie
post powa  wed ug po dliwo ci ojca
waszego" (Jan 8:43-44). Jezus mówi  im: „Ja
mówi  jasno, ale wy nie s yszycie tego, co ja
mówi . Jest tak dlatego, poniewa  wasze
serce jest wype nione po dliwo ci  i nie
jeste cie w stanie s ysze  prawdy!"

Czy chcesz s ysze  Bo y g os? To b
przed nim szczery na temat twojego grzechu!
Odrzu  swoje po dliwo ci i pozwól, aby
Bóg móg  w tobie dzia  — a wtedy zostanie
zburzona ta d wi koszczelna ciana, która
uniemo liwia ci s uchanie jego g osu.

3. B dziesz u b ogos awiony wys u-
chanymi modlitwami i pe ni  rado ci!
„Je li we mnie trwa  b dziecie i s owa moje
w was trwa  b , pro cie o cokolwiek
by cie chcieli, stanie si  wam. ... To wam
powiedzia em, aby rado  moja by a w was i
aby rado  wasza by a zupe na" (Jan
15:7,11). Umi owani, pe nia rado ci pochodzi
z wyra nego s yszenia jego g osu!

Nic mi nie daje wi kszej rado ci ni  to,
kiedy wiem, e naprawd  Pan do mnie mówi.
Kiedy jestem pos uszny i czyni  to, co On mi
poleci , to wchodz  do miejsca osobistej
spo eczno ci z nim — i On zaczyna do mnie
mówi . To jest taka blisko  nieba na ziemi,
jaka jest tutaj mo liwa!

Je eli powiesz Jezusowi: „Panie, chc
chodzi  w twojej sprawiedliwo ci i
prawdziwie ciebie kocha  przez pos u-
sze stwo," to Bóg obiecuje:

„Zanim zawo aj , odpowiem im i
podczas, gdy jeszcze mówi " b , ja ju
ich wys ucham" (Izajasz65:24), „Pan jest
daleki od bezbo nych, lecz wys uchuje
modlitwy sprawiedliwych" (Przyp. Sal.
15:29). „Ofiara bezbo nych jest ohyd  dla
Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu
si " (Przyp. Sal. 15:8).

Pro  Boga, aby da  w twoje serce wi
boja ;" zacznij chodzi  w pe nym
pos usze stwie, wed ug znanych ci przykaza
~ a b dziesz si  udoskonala  w mi ci do
Jezusa!

Rado  pos usze stwa
Dawno temu us ysza em tak  my l: „Doskona e pos usze stwo by oby doskona ym szcz ciem,
gdyby my tylko mieli doskona  ufno  w mocy, której jeste my pos uszni." Pami tam, e uderzy o
mnie to stwierdzenie, jako objawienie mo liwego, chocia  nie branego pod uwag  wcze niej sposobu
na szcz cie. Pó niej, nawet kiedy by em pe ny wewn trznego buntu, to stwierdzenie powraca o do
mnie jako wizja odpocznienia, która koi, a równocze nie zaspakaja wszystkie moje t sknoty.

Mog  wam teraz powiedzie , e to odpocznienie zosta o mi objawione niejako wizja, ale
rzeczywisto . W Panu Jezusie znalaz em odpowiedniego Mistrza, któremu mo emy odda  nasze
niepodzielne pos usze stwo. Przez przyj cie na siebie jego jarzma znajdujemy doskona e
odpocznienie.

Nie zdajesz sobie sprawy wahaj ca si  duszo, jak  rado  tracisz. Mistrz objawi  ci samego
siebie i zaprasza ci  do ca kowitego poddania si , a ty wzdrygasz si  i wahasz. Jeste  gotowa podda
si  w niewielkim stopniu, a nawet my lisz, e jest to rzecz  w ciw . Ale ca kowite oddanie si bez
adnej rezerwy wydaje ci si  czym  zbyt wygórowanym. Boisz si  tego. Uwa asz, e to obejmuje

zbyt wiele i jest zbytnim ryzykiem. Pragniesz by  cz ciowo pos uszna, ale opierasz si  my li, aby
by  doskonale pos uszn .

Innym problemem jest to, e widzisz inne dusze, które jako  potrafi  chodzi  ze spokojnym
sumieniem po drodze o wiele szerszej, ni  ta, która zdaje si  by  wyznaczona dla ciebie. Pytasz si
siebie,  dlaczego  tak  musi  by .  Wydaje  ci  si  dziwne,  a  mo e  nawet  trudne  to,  e  musisz  robi  te
rzeczy, których oni nie uwa aj  za konieczne i musisz unika  rzeczy, które oni mog  swobodnie
czyni .

Ach, drogi chrze cijaninie, ró nica pomi dzy tob  a nimi jest twoim przywilejem, ale ty jeszcze
o tyra nie wiesz. Twój Pan mówi: „Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie mi uje; a kto
mnie mi uje, tego te  b dzie mi owa  Ojciec i Ja mi owa  go b  i objawi  mu samego siebie" (Jan
14:21). Ty masz jego przykazania, a ci, którym zazdro cisz, nie maj . Ty znasz zmys  Pana w wielu
rzeczach; oni nadal chodz  w ciemno ci, je eli chodzi o te same rzeczy. Czy to nie jest przywilej?
Czy jest to powód do alu, e zosta  wprowadzony w tak intymne relacje z twoim Mistrzem? On
mo e  ci  powiedzie  to,  czego  nie  wiedz  ci,  którzy  s  od  niego  bardziej  oddaleni.  Czy  nie

wiadamiasz sobie, jak  intymno  to obejmuje?

Rado  z ycia w intymno ci

W yciu jest wiele relacji, które wymagaj  tylko bardzo niewielkiego stopnia po wi cenia. Mo emy
mie  naprawd  przyjemn  spo eczno  mi dzy sob , a przy tym sp dza  wi ksz  cz  naszego ycia
na zupe nie innych zainteresowaniach i d  do ró nych celów. Kiedy jeste my razem, to mo emy
si  bardzo cieszy  wzajemnym towarzystwem i stwierdzi , e czy nas tyle rzeczy, ale oddzielno
nie  jest  dla  nas  niczym  trudnym.  Nie  ma  mi dzy  nami  tyle  mi ci,  aby  nam  da  prawo  czy
pragnienie, eby wej  i dzieli  wzajemnie najbardziej prywatne prze ycia.

W takich relacjach wydaje si  odpowiedni pewien stopie  rezerwy i dystansu. Ale s  te  relacje,
które s  zupe nie inne. Przyja  zamienia si  w mi . Dwa serca oddaj  siebie wzajemnie jedno
drugiemu i ju  nie ma dwóch, lecz jedno. Nast puje zjednoczenie duszy; wszystko, co nale y do
jednego, staje si  w asno ci  drugiego. Oddzielne interesy i oddzielne drogi nie s  ju  mo liwe. To,
co by o kiedy  normalne, teraz jest nie do przyj cia z powodu bliskiej wi zi, jaka ich czy. Rezerwa
i dystans, które s  odpowiednie dla zwyk ej przyja ni, staj  si  fatalne w mi ci.

Mi  daje wszystko i musi w zamian otrzyma  wszystko. yczenia jednej osoby staj  si
wi cym zobowi zaniem drugiej. Najg bszym pragnieniem ka dego serca jest poznanie ka dego
skrytego yczenia, czy pragnienia serca tej drugiej osoby, eby mog a zrobi  wszystko w celu
spe nienia tego yczenia.

Czy ludzie w takich relacjach walcz  przeciwko jarzmu, które narzuca mi ? Czy zazdroszcz
zimnych, oboj tnych i wyrachowanych przyja ni, jakie widz  woko o? Czy uj , e tak bardzo
zbli yli si  do ukochanej osoby, poniewa  to stwarza zbyt wiele zobowi za ? Czy raczej nie chlubi
si  tymi zobowi zaniami i nie uj  tych, którzy pozostaj  na dystans

David Wilkerson (1992)
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i boj  si  przyj  ryzyko intymno ci? Czy  ka de nowe odkrycie
yczenia osoby kochanej nie jest wie  rozkosz  i przywilejem? Czy

jaka  droga, do której przej cia zmusza ich mi  jest zbyt trudna? Drogi
przyjacielu, je eli kiedy  pozna  t  mi , nawet na kilka godzin w
jakich  ziemskich relacjach; je eli kiedy  kocha  inn  osob  na tyle,
aby uwa  ofiar  poniesion  dla niej za rado ; je eli kiedy  uwa
poddanie w asnej woli na rzecz woli tej drugiej osoby, jako przywilej,
albo cenn  rzeczywisto , to przy ca ej agodnej mi ci twojego
niebia skiego Ukochanego prosz  ci , niech to b dzie twoje nastawienie
do Chrystusa!

Odpowied  na mi  Chrystusa

Jezus ciebie kocha czym  wi cej, ni  mi ci  przyjaciela. Raduje si  z
ciebie tak, jak oblubieniec z oblubienicy i zadowoli si  tylko ca kowitym
oddaniem si  oblubienicy. On da  ci wszystko i prosi w zamian o
wszystko. Najmniejsza rezerwa zasmuci jego serce. On nie oszcz dzi
siebie; jak e ty mo esz oszcz dza  siebie. To dla ciebie On odda
wszystko, co mia  i ty dla niego musisz odda  wszystko, co masz — nie
zatrzymuj c nic dla siebie.

 hojny w poddaniu si ! Odwzajemnij jego niezmierzone
oddanie dla ciebie swoim niezmierzonym oddaniem dla niego. Z
zadowoleniem i pragnieniem rzu  si  w jego ramiona mi ci i oddaj mu
kontrol  nad swoim yciem. Oddaj Mu wszystko, co masz. Zrezygnuj na
zawsze  ze  wszystkiego,  co  nie  pochodzi  od  niego.  Zgód  si ,  aby
zrezygnowa  odt d ze wszelkiej osobistej wolno ci woli. Raduj si  z
intymnej jedno ci, która powoduje, e ten poziom po wi cenia jest nie
tylko mo liwy, ale równie  konieczny.

Czy nigdy nie pragn  obdarzy  swoj  mi ci  i uczuciem kogo
oddzielonego od ciebie pozycj  lub okoliczno ciami, z kim nie by  na
tyle bliski, eby do niego dotrze ? Czy twoje serce nigdy nie by o pe ne
darów mi ci, ale nie mia , na kogo wyla  tych darów?

Je eli wi c s yszysz g os twojego Pana, który ci  wzywa do miejsca
blisko ci z nim -- miejsca, które b dzie wymaga o oddzielenia od
wszystkiego  innego  —  to  czy  b dziesz  si  wzbrania  lub  waha ?  Czy

dziesz  to  uwa  za  co  trudnego,  e  On  nie  pozwala,  aby  by
szcz liwy w czym , co oddziela ci  od niego? Czy chcesz  tam, gdzie
On  nie  mo e  i  z  tob ,  albo  robi  to,  w  czym  On  si  nie  mo e
zaanga owa ?

Nie! Nie! Po tysi ckro  nie! B dziesz chcia  wyj  naprzeciw jego
mi ci z rado ci . Nawet jego najmniejsze yczenie b dzie dla ciebie
wi cym prawem. Niepos usze stwo jego g osowi z amie ci serce.

dziesz szed  z rado ci  w sk  drog , któr  on dla ciebie wyznaczy  i
dziesz owa  wszystkich tych, którzy nie znaj  tego wspania ego

przywileju. Zobowi zania mi ci b  dla ciebie s odkim przywilejem.
Twoje ca kowite oddanie si  Panu b dzie ci  podnosi o do sfery
niewymownej chwa y. Doskona e szcz cie z doskona ego pos usze stwa
zaleje twoj  dusz  i zaczniesz rozumie , co Jezus mia  na my li, kiedy
powiedzia : „Rozkosz  moj  jest czynienie twojej woli, Bo e."

Jego przyjemno  w naszym pos usze stwie

Czy my lisz, e rado  z tego b dzie tylko twoim udzia em? Czy Pan nie
raduje si  z tych, którzy oddali si  jemu i którzy kochaj  by  mu
pos uszni? Przyjaciele, nie jeste my w stanie w pe ni tego zrozumie , ale

owo Bo e ujawnia momenty rozkoszy, zadowolenia i rado ci,

jak  nasz Pan prze ywa z powodu nas.
atwo zrozumie  to, e my jego potrzebujemy; ale trudno zrozumie

to, e On nas potrzebuje. To, e nasze pragnienie powinno by
skierowane do niego, jest spraw  oczywist , ale to, e On pragnie nas,
przechodzi ludzkie zrozumienie. Jednak On tak powiedzia ; có  mo emy
na to poradzi , tylko w to uwierzy .

On uzdolni  nasze serca do tego najwy szego uczucia i ofiarowa
siebie samego, jako przedmiot tego uczucia. Jest to dla niego
niesko czenie cenne. Ceni to tak bardzo, e uczyni  to podstaw  swojego
najwa niejszego przykazania — aby my mi owali go z ca ej naszej si y i
mocy. On te  ustawicznie puka do ka dego serca i prosi, aby go przyj ,
jako obiekt najwy szej mi ci. „Czy przyjmiesz mnie, abym by  twoj
jedyn  mi ci ?", mówi do cz owieka wierz cego. Czy pójdziesz za mn
na cierpienie i osamotnienie i b dziesz znosi  trudno ci z powodu mnie?
Czy nie b dziesz si  domaga  innej nagrody, oprócz mojego uznania?
Czy zdasz si  z pasj  zapomnienia ca kowicie na moj  wol ? Czy dasz mi
ca kowit  kontrol  nad sob  i wszystkim, co masz? Czy b dziesz
zadowolony z tego, e podobasz si  tylko mnie? Czy mog
przeprowadza  swoj  wol  we wszystkim w twoim yciu? Czy wejdziesz
ze mn  w tak blisk  jedno , e oddzielenie od wiata b dzie absolutnie
konieczne? Czy przyjmiesz mnie jako swojego niebia skiego
Oblubie ca, pozostawiaj c wszystkich innych?

Na tysi ce sposobów sk ada tak  ofert  intymnej spo eczno ci
ka demu wierz cemu. Ale nie ka dy mówi mu „Tak." Inne mi ci i inne
interesy wydaj  si  zbyt cenne, aby je odrzuci . Prawdopodobnie z tego
powodu nie rozmin  si  oni z niebem, ale na pewno rozmin  si  z
niewymown  rado ci  w tym yciu.

Serce nastawione na pos usze stwo

Ty jednak nie jeste  jednym z nich. Od samego pocz tku twoja dusza
odpowiada a pilnie i ch tnie na jego wszystkie zaproszenia. „Tak Panie,
tak!" Jeste  wi cej ni  gotowy odda  mu wszystkie najwi ksze bogactwa
mi ci i po wi cenia. Odda  mu entuzjazm samolubnego oddania si ,
który móg by zaniepokoi  i rozczarowa  tak zwanych roztropnych i
bardziej umiarkowanych chrze cijan wokó  ciebie. Twoja mi
powoduje to, e oddzielasz si  od wiata; ni sza mi  nie mo e tego
nawet zobaczy , jako konieczno ci. Ofiary i s ba s  nie tylko mo liwe,
ale równocze nie s odkie dla ciebie; kto  z po owicznym oddaniem serca
nie widzi tego w ten sposób. ycie mi ci, w które wesz  daje ci pe
mo liwo  oddania wszystkiego twojemu umi owanemu.

Ta intymna przyja , której dusza bardziej oddalona nie mo e
prze ywa , jest nie tylko twoim przywilejem, ale obowi zkiem. Twój Pan
oczekuje od ciebie, ze wzgl du na twoje zjednoczenie z nim, du o wi cej,
ni  od nich. To, co dla nich jest usprawiedliwione, dla ciebie mi  czyni
to nieusprawiedliwionym. Tobie on mo e wyjawia  swoje tajemnice i od
ciebie oczekuje natychmiastowej reakcji na ka de wymaganie jego
mi ci.

Jest to wspania y, chwalebny przywilej, jakiego teraz do wiadczasz!
Nie b dzie mia o dla ciebie wi kszego znaczenia to, czy ludzie ciebie
nienawidz  i oddzielaj  si  od ciebie. Nie b dzie ci to przeszkadza , je eli
ciebie poni aj  i pomawiaj  jako z ego, z powodu jego imienia! Mo esz
si  „radowa  i cieszy ," poniewa  twoja nagroda b dzie wielka w niebie
(Mateusz 5:11-12). Je eli jeste  uczestnikiem jego cierpienia, b dziesz
równie  uczestnikiem jego chwa y (Rzym. 8:17).
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W tobie on widzi „m  duszy swojej" i jest zadowolony. Twoja
mi  i po wi cenie s  cenn  nagrod  za wszystko, co On uczyni . Jest
to dla niego niewymownie s odkie. Nie bój si  wi c odda  samego siebie
jemu w ca kowitym po wi ceniu, które nie zatrzymuje dla siebie nic.

Inni mog  tego nie przyj , ale On tak i to wystarczy. Nie martw si
mierzeniem swojego pos usze stwa czy swojej s by. Niech twoje serce
i race b  tak wolne, aby jemu s , jak jego serce i race, aby s
tobie. Pozwól mu wzi  wszystko, co twoje -- cia o, umys , dusz , ducha,
czas, talenty, g os, wszystko. Niech twoje ca e ycie b dzie otwarte przed
nim, aby on móg  nim kierowa .

Mów mu ka dego  dnia:  „Panie,  pomó  mi   w  tym dniu  w  taki
sposób, jaki podoba si  tobie! Daj mi duchowe rozeznanie, abym
poznawa  twoj  wol  we wszystkich moich relacjach i dzia aniach.
Prowad  mnie w moich d eniach, przyja ni, czytaniu, ubiorze, yciu z
innymi wierz cymi." Niech nie b dzie takiej godziny w adnym dniu, w
której wiadomie nie czynisz jego woli i nie na ladujesz go ca ym
sercem.

Ten rodzaj osobistego po wi cenia dla Pana nada wi kszo ci
monotonnych egzystencji niebia skiego blasku. Czy kiedy owa
tego, e rado  i ekscytacja m odo ci tak szybko ginie w twardej
realno ci tego wiata? Wprowad  Chrystusa do swojego ycia w taki
sposób, a twoj  dusz  zaleje rado  i zadowolenie du o wi ksze, ni
najja niejszy dzie  m odo ci. Nic nie b dzie zbyt trudne ani m cz ce.
Najni sze ycie b dzie uwielbione w tych rzeczach.

Cz sto spotyka am ludzi, którzy mieli trudne ycie w tej praktycznej
sferze ziemskiej egzystencji. Cz sto zastanawiam si  dlaczego tak musi
by . Jednak e cz sto jestem uradowana, kiedy sobie u wiadamiam, e
nawet najni sze, najprostsze ycie w Chrystusie i z Chrystusem,
na ladowanie go wsz dzie, mo e by  wype nione boskim romantyzmem,
który spowoduje, e ka da godzina istnienia jest wspania a. Nawet dla
najbogatszych i najmo niejszych tego wiata nie mo e by  nic
cenniejszego i bardziej chwalebnego, ni  intymna relacja z Chrystusem.

Kiedy Chrystus by  na ziemi, to sam o wiadczy , e nie ma takiego
ogos awie stwa, które by si  mog o równa  z b ogos awie stwem

pos usze stwa. „A gdy On to mówi , pewna niewiasta z t umu,
podniós szy swój g os rzek a do niego: B ogos awione ono, które ci
nosi o i piersi, które ssa . On za  rzek : B ogos awieni s  raczej ci,
którzy s uchaj  S owa Bo ego i strzeg  go" ( ukasz 11:27-28).
Czy mo e by  wi ksze b ogos awie stwo, ni  by  ziemsk  matk  Jezusa,
albo nosi  go w swoim onie (któ  mo e zmierzy  takie

ogos awie stwo?); a jednak on sam mówi, e wi kszym b ogo-
awie stwem jest s ucha  S owa Bo ego i by  pos usznym jego woli!

Niech nasze poddane serca si gaj  z prawdziw  rozkosz  do odkrycia i
obj cia woli naszego kochaj cego Boga!

Hannah Whitall Smith (1888)

Wej cie do ycia w
pe nym pos usze stwie

„Pos uszny a  do mierci" — Filipian 2:8.

POS USZNY  A  DO  MIERCI.  Mo esz  uwa ,  e  to  b d,  bra  ten
tekst, w którym pos usze stwo jest najwy sz  doskona ci , jako temat
naszego rozwa ania, którym jest wej cie do pe nego pos usze stwa, ale
nie jest to b d. Tajemnic  powodzenia w biegu jest wyra nie okre lony
cel i zmierzanie do tego celu od samego pocz tku.

„Stal si  pos uszny a  do mierci. " Nie ma innego Chrystusa dla
nikogo z nas, ani innego pos usze stwa, które podoba si  Bogu, ani
innego przyk adu dla nas, ani innego nauczyciela, od którego mogliby my
si  uczy  pos usze stwa. Chrze cijanie cierpi  bardzo dlatego, e nie
przyjmuj  tego natychmiast i w pe ni, jako jedynego pos usze stwa, do
którego maj  zmierza . Najm odszy chrze cijanin znajdzie w tym si  w
szkole Chrystusa, aby modli  si  i zobowi za : POS USZNY A  DO

MIERCI.
Jest to natychmiast pi knem i chwa  Chrystusa. Udzia  w tym jest

najwi kszym b ogos awie stwem, jakie On ma dla nas. Pragnienie tego i
poddanie si  temu jest mo liwe dla najm odszego wierz cego.

Je eli chcesz przypomnienia co to oznacza, to pomy l o wydarzeniu
w staro ytnej historii. Dumny król, za którym pod a wielka armia,

da poddania si  króla ma ego, ale dzielnego narodu. Kiedy
ambasadorzy tego wielkiego króla dor czyli jego poselstwo, król tego
ma ego narodu powiedzia  do jednego ze swoich nierzy, eby si
przebi  mieczem. Ten tak zrobi  natychmiast. Wezwano drugiego; ten
równie  natychmiast to zrobi . Wezwano trzeciego; by  równie
pos uszny  a  do  mierci.  „Id cie  i  powiedzcie  swojemu  panu,  e  mam
trzy tysi ce takich m czyzn; niech wi c przyjdzie." Ten król móg  liczy
na swoich ludzi, którzy nie szcz dzili swojego ycia, kiedy wzywa o do
tego s owo króla.

Bóg pragnie takiego pos usze stwa. Takie pos usze stwo odda
Chrystus. On uczy takiego pos usze stwa. Takiego pos usze stwa
musimy si  uczy . Niech to b dzie naszym celem od samego pocz tku
naszego ycia chrze cija skiego. W ten sposób mo emy unikn
fatalnego b du nazywania Chrystusa Panem, nie czyni c tego, co On
mówi.

Wyznanie i oczyszczenie z niepos usze stwa

atwo  jest  zobaczy ,  e  to  musi  by  pierwszy  krok.  W  Ksi dze
Jeremiasza, proroka, który mówi o niepos usze stwie ludu Bo ego wi cej
ni  ktokolwiek inny, Bóg mówi tak: „Powró  niewierny Izraelu. Nie b
si  wi cej gniewa  na ciebie, gdy  jestem mi osierny. Nie b  si
gniewa  na wieki. Uznaj tylko swoj  win — zbuntowa  si  przeciwko
Panu, swojemu Bogu... " (Jere. 3:12-13). Tak, jak nie mo e by
przebaczenia bez wyznania przy naszym nawróceniu, tak samo nie mo e
by  wyzwolenia z mocy grzechu i niepos usze stwa, jakie on przynosi,
bez nowego i g bszego przekonania i wyznania. My l o naszym
niepos usze stwie nie mo e by  tylko niejasnym ogólnikowym
okre leniem. Musz  by  jasno okre lone poszczególne rzeczy, w których
jeste my niepos uszni.
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Poprzez wyznanie musz  one by  odrzucone i
one w race Chrystusa i oczyszczone przez

Niego. Tylko wtedy mo na mie  nadziej
wej cia na drog  prawdziwego pos usze stwa.
Sprawdzajmy nasze ycie wed ug nauki
naszego Pana.

Chrystus odsy  do zakonu. Nie przyszed
bowiem, aby znie  zakon, ale aby zapewni
jego wype nienie. Do bogatego m odzie ca
powiedzia : „Znasz przykazania" (Marek
10:19). Niech zakon b dzie naszym pierwszym
sprawdzianem. We  prosty grzech, taki jak

amstwo. Ile w spo ecze stwie jest tego, co
nie przejdzie prostego testu prawdomówno ci.

 te  inne przykazania — a  do ostatniego,
które pot pia wszelkie po danie tego, co nie
jest nasze — w czym chrze cijanin równie
cz sto jest niepos uszny.

To wszystko musi si  sko czy . Musisz to
wyzna  i z Bo  si a odrzuci  na zawsze, je eli
masz  my le  o  wej ciu  do  ycia  w  pe nym
pos usze stwie.

Chrystus objawi  nowe prawo mi ci.
Aby by  mi osiernym tak, jak Ojciec w niebie,
przebacza  tak, jak On przebacza, mi owa
wrogów i dobrze czyni  tym, którzy ciebie
nienawidz , prowadzi ycie dobroczynno ci i
ofiarowania samego siebie -- to by a religia,
której Jezus uczy  na ziemi. Musimy patrze  na
ducha nieprzebaczenia, kiedy zostali my
sprowokowani, albo wykorzystani, na
nieprawid owe my li i ostre czy nieuprzejme

owa, na zaniedbanie powo ania do
okazywania mi osierdzia i czynienia dobra,
jako na niepos usze stwo. Musimy je
odczuwa  i op akiwa  i wy upi  tak, jak prawe
oko, zanim moc pe nego pos usze stwa b dzie
naszym udzia em.

Chrystus mówi  du o o zaparciu si
samego siebie. Nasze JA jest korzeniem
wszelkiego braku mi ci i pos usze stwa.
Nasz Pan wzywa ka dego, kto chce by  jego
uczniem, aby zapar  si  samego siebie, wzi
swój krzy , porzuci  wszystko, znienawidzi  i
straci  swoje ycie; uni  si  i sta  si  s ug
wszystkich. Uczyni  to, poniewa  w asne Ja --
"w asna wola, podobanie si  samemu sobie,
wykonywanie w asnej woli — jest po prostu
ród em wszelkiego grzechu.

Kiedy anga ujemy cia o w tak prost
rzecz, jak jedzenie i picie; kiedy uspra-
wiedliwiamy w asne Ja poprzez szukanie,
akceptowanie lub radowanie si  tym, co karmi
nasz  pych ; kiedy pozwalamy, aby nasza

asna wola podkre la a swoje prawa i staramy
si  spe nia  jej pragnienia, to jeste my    winni
niepos usze stwa    jego

przykazaniom. To stopniowo zaciemnia dusz
i powoduje, e niemo liwe jest pe ne
zadowolenie z jego wiat a i pokoju.

Chrystus ro ci  sobie prawo do ca ej
mi ci Bo ej. da te  dla siebie ofiary
wszystkich, którzy przychodz , aby Go
na ladowa . Chrze cijanin, który nie stara si  o
to z ca ego serca, ani nie szuka aski, aby  w
taki sposób, jest winien niepos usze stwa.
Mo e w jego yciu by  wiele tego, co wygl da
na dobre i uczciwe, ale nie mo e on mie
radosnej wiadomo ci, e wype nia wol
swojego Pana i przestrzega jego przykaza .

Kiedy rozlega si  wezwanie do
rozpocz cia nowego ycia w pos usze stwie,
to jest wielu takich, którzy maj  pragnienie,
aby tak . Próbuj  cicho w lizn  si  w takie
ycie. Wydaje im si , e poprzez wi cej

modlitwy i studiowania Biblii stopniowo w to
wrosn .  S  jednak  w wielkim b dzie.  S owo,
którego Bóg u  w ksi dze Jeremiasza mo e
im pokaza  ich b d. „Nawró cie si  do mnie
wy dzieci odst pstwa."

Dusza, która jest powa na i podj a
decyzj , e b dzie pos uszna we wszystkim,
mo e wrasta  ze s abego pos usze stwa w
pe niejsze pos usze stwo. Jest potrzebny
kryzys, odwrócenie si  i decyzja. A to
nast puje tylko wtedy, je eli mamy jasne
zrozumienie tego, co jest z e. B dzie to
wyznane ze wstydem i pokut . Dopiero wtedy
dusza b dzie szuka  prawdziwego boskiego
oczyszczenia od wszelkiego brudu. To j
przygotuje do u wiadomienia sobie daru,
jakim jest nowe serce i Duch Bo y w nas,
które sprawiaj  to, e chodzimy jego drogami.

Je eli chcesz prowadzi  inne ycie i mie
pos usze stwo na wzór Chrystusa — a  do
mierci — rozpocznij od proszenia Boga o

Ducha wi tego, który ci poka e ka de twoje
niepos usze stwo. On ciebie poprowadzi w
pokornym wyznaniu do oczyszczenia, które
Bóg przygotowa . Nie spocznij dot d, a  to
posi dziesz.

Wiara, e pos usze stwo
jest mo liwe

Jest to drugi krok. Aby zrobi  ten krok,
musimy spróbowa  zrozumie  jasno, co to jest
pos usze stwo. Wielu ludzi kojarzy
pos usze stwo z absolutn  doskona ci .
Bior  razem wszystkie przykazania w Biblii;
potem my  o wszystkich askach, na które
wskazuj  te przykazania, w mo liwie jak

najwy szym wymiarze. Uwa aj , e cz owiek,
który posiada te wszystkie aski - w pe nej
doskona ci w ka dej chwili — jest
cz owiekiem pos usznym. Jak bardzo ró ni si
to od wymaga  naszego Ojca w niebie!

Ojciec bierze pod uwag  ró ne moce i
osi gni cia ka dego swojego dziecka. Prosi go,
aby by o pos uszne ka dego dnia, albo raczej w
ka dej godzinie. On widzi, czyja naprawd
wybra em i odda em siebie ca ym sercem
wype nianiu ka dego znanego mi przykazania.
On  widzi,  czy  ja  naprawd  pragn  i  ucz  si
poznawa  i wykonywa  jego wol . Kiedy jego
dziecko tak post puje w prostej wierze i
mi ci, to takie pos usze stwo jest przyj te
przez Boga.

Duch daje nam s odkie zapewnienie, e
podobamy si  Jemu i umo liwia nam, „aby my
mieli  ufno  w  Bogu  ...  poniewa  jeste my
pos uszni jego przykazaniom i czynimy to, co
si  jemu podoba" (1 Jana 3:21-22). To
pos usze stwo jest naprawd  mo liwe.
Jednak e nieodzowna jest wiara, e mo emy

 w pos usze stwie.
Co jest podstaw  takiej wiary w Bo e

owo? Obietnica jego Nowego Przymierza dla
nas:  „W  moje  prawo  w  ich  umys y  i
wypisz  je w ich sercach" (Hebr. 8:10). Wielk
wad  Starego Przymierza by o to, e wymaga o
ono, ale nie dawa o mocy do pos usze stwa.
Nowe Przymierze daje t  moc!

Serce jest yciem, lub o rodkiem mi ci.
Je eli prawo zosta o tam zapisane, to oznacza,
e wzi o ono w posiadanie ten o rodek ycia i

mi ci w odnowionym cz owieku. Nowe serce
rozkoszuje si  w zakonie Bo ym; jest gotowe i
zdolne do pos usze stwa.

tpisz w to. Twoje do wiadczenie tego
nie potwierdza. Nic dziwnego. Obietnica Bo a
jest  to  sprawa  wiary.  Nie  wierzysz  w  to,  wi c
nie mo esz tego prze ywa . Bo e prawo
zosta o wypisane w twoim sercu. Je eli mocno
w  to  wierzysz,  to  mo esz  przyj  do  Boga  i
pozwoli , aby twoje serce zosta o sprawdzone
przez wiat o i ciep o Ducha wi tego;
stwierdzisz, e jego prawo tam jest. Prawo
zapisane w twoim sercu b dzie oznacza o, e

dziesz szczerze kocha  Bo e przykazania i
dziesz mia  moc, aby je wykonywa .

Jest taka historia o jednym z nierzy
Napoleona. Lekarz próbowa  usun  kul ,
która utkwi a blisko serca tego nierza. Nagle

nierz zawo : „Tnijcie g biej, zobaczycie,
e  jest   tam wygrawerowany
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Wej cie do ycia w pe nym pos usze stwie

Napoleon."
Chrze cijanie! Wierzcie, e zakon yje w

waszej wewn trznej istocie. Wypowiadajcie z
wiar  s owa Dawida i Chrystusa: „Pragn
czyni  wol  twoj , Bo e mój; a zakon twój jest
we wn trzu moim" (Psalm 40:8; Hebr. 10:7).
Wiara w to da ci pewno , e pos usze stwo
jest mo liwe. Taka wiara pomo e ci wej  do
ycia prawdziwego pos usze stwa.

Krok z niepos usze stwa w
pos usze stwo jest wykonywany

poprzez poddanie si  Chrystusowi.

„Nawró cie si  do mnie, wy dzieci odst pstwa,
a ja ulecz  wasze odst pstwo" powiedzia  Bóg
do Izraela. Byli oni jego ludem, ale odwrócili
si  od niego. Nawrócenie musi by
natychmiastowe i ca kowite. Musimy si
odwróci  od podzielonego ycia
niepos usze stwa i przez wiar  w Bo ask
powiedzie : „b  pos uszny." To mo e si
sta  w jednej chwili.

Moc do wykonania tego — podj cia
decyzji i wykonywania jej — pochodzi od
ywego Chrystusa. Powiedzieli my ju , e moc

pos usze stwa le y w pot nym wp ywie
ywej, osobistej Obecno ci. Je eli b dziemy

tylko chcieli pozna  Bo  wol  z ksi ek, albo
od ludzi, to zawsze zawiedziemy. Je eli
we miemy Jezusa, w jego niezmiennej
blisko ci, jako naszego Pana i Si , to

dziemy pos uszni.
os, który daje rozkaz, jest g osem który

daje natchnienie. Oko, które prowadzi,

jest okiem, które zach ca. Chrystus staje si  dla
nas Wszystkim we wszystkim — Mistrzem,
który daje polecenie, Przyk adem, który uczy,
Pomocnikiem, który wzmacnia. Odwró  si  od
swojego ycia w niepos usze stwie do
Chrystusa; oddaj si  jemu w wierze.

W poddaniu. Niech On we mie wszystko.
Oddaj swoje ycie, aby  móg  by  pe ny jego,
jego obecno ci, jego woli, jego s by, do
której ci  wzywa. Oddaj si  jemu — nie
dlatego, aby by  zachowanym od
niepos usze stwa, albo dlatego, e chcesz by
szcz liwy i prowadzi ycie bez grzechu i

opotu — nie. Oddaj mu swoje ycie, aby On
móg  mie  ciebie ca kowicie dla siebie — jako
narz dzie, jako kana , który On b dzie móg
wype ni  sob , swoim yciem i mi ci  do
ludzi.

W wierze. Kiedy cz owiek widzi t  now
rzecz w Chrystusie — t  moc do ustawicznego
pos usze stwa — potrzebuje nowej wiary, aby
otrzyma  to specjalne b ogos awie stwo jego
wielkiego odkupienia. Przedtem tylko
rozumieli „sta  si  pos uszny a  do mierci"
kiedy rozwa ali praktyczne implikacje
przeb agania Chrystusa. Teraz ucz  si  bra

owo tak, jak mówi Pismo: „Takiego b cie
nastawienia, jakie by o w Chrystusie Jezusie ...
On uni  samego siebie i sta  si  pos uszny a
do mierci" (Filipian 2:5-8). Teraz wierzymy,
e  Chrystus  w  w  nas  swój  zmys  i

swojego Ducha i przez wiar  w t  prawd
jeste my przygotowani, aby  wed ug tego.

Bóg pos  Chrystusa na ten wiat, aby
przywróci  pos usze stwo na w ciwe

miejsce w naszych sercach i yciu i przywróci
cz owieka na jego miejsce pos usze stwa
wzgl dem Boga. Chrystus przyszed  i b c
pos uszny a  do mierci udowodni  czym jest
prawdziwe pos usze stwo. On go udoskonali
w sobie. Jest to ycie, które On zdoby  poprzez
mier  i teraz przekazuje go nam. Chrystus,

który nas kocha, który prowadzi i uczy i posila
nas,  który  yje  w  nas,  jest  tym  Chrystusem,
który  by  pos uszny  a  do  mierci.  „Pos u-
sze stwo do mierci" jest esencj ycia, które
On wlewa w nas. Czy przyjmiesz to i zaufasz
mu, e objawi go w tobie?

Czy pragniesz wej  w to b ogos awione
ycie pos usze stwa? Zobacz otwart  bram  —

Chrystus mówi: „Ja jestem drzwiami." Zobacz
now  i yw  drog . Chrystus mówi: „Ja jestem
drog ." Zaczynamy widzie . Byli my
niepos uszni, bo nie znali my dobrze Chrystusa.
Widzimy to teraz; pos usze stwo jest mo liwe
tylko w yciu ustawicznej spo eczno ci z nim.
Inspiracja jego g osu, wiat o jego oczu i u cisk
jego r ki powoduj , e jest to mo liwe i pewne.

Przyjd my i pok my si  i oddajmy si
Chrystusowi. B dziemy pos uszni do mierci w
wierze, e On nas czyni uczestnikami z nim
tego wszystkiego co On ma i czym jest.

Wspinanie si  na najwy szy szczyt

„I rzeki Bóg: 'We  syna swego, jedynaka swego, którego mi ujesz...'"(X
Moj . 22:2).

Bo e polecenie brzmi - we teraz nie po jakim  czasie. Jest
niezwyk e to, jak my dyskutujemy! Wiemy, e co  jest prawdziwe, ale
próbujemy znale  wymówk ., eby tego nie zrobi  zaraz. Wspi cie si
na wysoko , któr  Bóg wskazuje nie mo e by  dokonane kiedy ; musi
to by  wykonane teraz. Ofiara musi by  wykonana w naszej woli,
zanim zostanie wykonana w rzeczywisto ci.

„Nast pnego dnia wczesnym rankiem Abraham wsta ... i wyruszy
na miejsce, o którym Bóg mu powiedzia " (werset 3). Wspania a
prostota Abrahama! Kiedy Bóg przemówi , Abraham nie radzi  si .
cia a i krwi. Biada ci, je eli radzisz si  cia a i krwi, tzn. swoich uczu ,
swojego odczucia i czegokolwiek, co nie jest oparte na osobistej relacji
z Bogiem. S  to rzeczy, które przeszkadzaj  w naszym pos usze stwie
Bogu.

Abraham nie wybiera  ofiary.   Strze i£ zawsze przed

wybran  przez siebie s  dla Boga; w asna ofiara mo e by  kl sk .
Je eli Bóg uczyni  twój kielich s odkim, pij go z wdzi czno ci ; je eli
uczyni  go gorzkim, pij go w spo eczno ci z nim. Je eli opatrzno ciowy
rozkaz Bo y dla ciebie jest czasem trudno ci, to id  przez to, ale nigdy
nie wybieraj sam sceny twojego m cze stwa.

Bóg wybra  tygiel dla Abrahama i Abraham si  nie sprzeciwia ;
przeszed  przez to krok po kroku. Je eli nie yjesz w spo eczno ci z
Nim,  to  atwo  jest  wyda  niesprawiedliwy  wyrok  na  Boga.  Musisz
przej  przez tygiel, zanim b dziesz mia  jakiekolwiek prawo wydawa
wyrok, bo w nie w tyglu uczysz si  lepiej poznawa  Boga. Bóg dzia a
dla najwy szego celu tak, aby jego cel i cel cz owieka sta y si  jednym
celem.

Oswald Chambers (1915)

Andrew Murray (1828-1917)
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Droga do niebia skiej pe no ci
Pan powiedzia  do Eliasza: „Odejd  st d ... i ukryj si  nad potokiem
Kerit, na wschód od Jordanu." Eliasz odszed  i ukry  si . Kruki go
karmi y i pi  wod  z potoku.

Mamy tu cz owieka, który wspó pracuje z Bogiem (wspó pracuje z
Bogiem po to, aby Bóg móg  w pe ni zaj  swoje miejsce w nim),
stwierdza, e zazdro  o Boga czasami wymaga, aby on si  cofn ,
uciszy  i  czeka ...  kiedy  Bóg  pracuje.  Jest  to  trudne  do  zrealizowania  ~
czeka  i czeka  i nie przyk ada  swojej r ki do niczego, nie pokazywa
si , tylko czeka  na Boga w ukryciu.

My chcemy by  tak bardzo zaj ci; musimy co  robi  i zawsze i  do
przodu. Je eli nie jeste my w ten sposób zaj ci, to wydaje nam si , e nic
si  nie dzieje, albo, e Bóg nic nie robi. Wydaje nam si , e je eli my nic
nie robimy, to Bóg te  nic nie robi. Takie jest nasze nastawienie i cz sto
prawdziwa Bo a praca jest zatrzymywana poprzez nasze wtr canie si ,
poprzez nasze wysi ki, aby to dla Niego zrobi  i przez to, e jeste my tak
bardzo zaj ci Jego sprawami. S  takie chwile, kiedy najwi ksze Bo e
interesy  s  wykonywane,  kiedy  my  si  oddalimy  i  uciszymy  ...  i
trzymamy si  Jego w tym miejscu ukrycia.

Czy chcesz pozna  drog  do niebia skiej pe no ci? Jest ni
poddanie si  Panu w niekwestionowanym pos usze stwie -- kiedy Pan
zajmuje w ciwe miejsce. Je eli Pan mówi, e czego  chce, to ma On
prawo  robi  to,  co  chce.  Jego  prawo  oznacza,  e  ja  mam  mu  go  da .
Je eli Pan chce mnie tu czy tam — chce, ebym zrobi  to czy tamto ~ to
Pan ma w tym swój interes ...  i  On czego  przez to dokona.  Nie jest  to
kwestia tego, czy dla mnie jest wygodnie pój  dzisiaj, albo jak to s y
moim interesom, ale wy cznie tego, co si  podoba Panu. Je eli Pan co
w to zainwestowa , to moj  jedyn  spraw  jest, aby Pan mia  ca kowite
pos usze stwo z mojej strony, eby otrzyma  to, czego chce.

To jest zazdro  o Pana. To prowadzi do ci gle wzrastaj cej pe ni i
wreszcie do niebia skiej pe no ci! Pan nie prosi nas, aby my odbyli ca

ug  drog  w jednym olbrzymim skoku. On stopniowo zwi ksza swoje
wymagania — dzisiaj tyle, jutro tyle - ale kiedy oznajmia nam swoj
wol , to musimy pami ta , e nie robi tego przede wszystkim dla
naszego dobra, ale dla swojego celu, aby otrzyma  swoje prawa.
Jednak e nasze dobro jest zawsze zwi zane z tym, e Pan zajmuje

ciwe miejsce.
Mo esz wzi  jakikolwiek kryzys duchowy w swoim yciu i je eli

go dobrze przeanalizujesz, to oka e si , e jest tam ta sama zasada. Kiedy
dojdziesz  z  Panem do  takiego  miejsca,  gdzie  pojawi  si  kryzys   i  w  tej
sytuacji  prosisz  Pana  o co  -- prosisz  Pana i

Autorzy artyku ów:
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modlisz si  o co , co by oby dla twojego dobra - to czy mam racj , kiedy
mówi , e stwierdzasz, i  Pan nie odpowiedzia  ci w taki sposób, w jaki
si  spodziewa ? Jego moc by a ograniczona dot d, a  doszed  do
takiego punktu, gdzie powiedzia : „Jednak nie moja wola, ale Twoja
niech  si  stanie.  Je eli  to  nie  mo e  by  dla  Twojej  chwa y,  to  z
zadowoleniem przyjm  to, e nie spe nisz mojej pro by ... Twoja chwa a
niech okre li potrzeb  tej godziny.'

W ten sposób znalaz  wyra  drog  z Panem. Ale ta zasada musi
by  praktycznie wprowadzona w ycie w nas. Nie jest to pretensja. Musi
to by  naprawd  dzia aj ce prawo, wed ug którego ka dy mój samolubny
interes musi by  doprowadzony do mierci, a Pan staje si  naszym
jedynym pragnieniem. Wtedy jasno widzimy drog . Czy nie jest to
prawd ?

Jak cz stko zatrzymywali my si  na tym. Modlili my si , maj c na
uwadze w asny interes, a Pan nie wys ucha  nas wcale na tej podstawie.
Czeka , a  zmienimy nasze nastawienie i zgodzimy si  na jego warunki.

Jest to jasna sprawa, prawda? Droga do niebia skiej pe no ci
prowadzi przez to, e Bóg zacznie zajmowa  w ciwe miejsce, co z
naszej strony oznacza ca kowit mier  dla wszystkiego, co nie jest
zgodne z jego wol . Kiedy On zdob dzie to miejsce, gdzie jest tylko On i
nic innego, to wtedy znamy Go w mocy jego zmartwychwstania. Tylko
wtedy znamy niebia sk  pe no .

Co  to  jest  gorliwo  dla  Pana?  Co  to  jest  zazdro  o  Pana?  Czy
chodzi  tu  o  ilo  nabo stw  w  których  uczestniczymy?  Czy  jest  to  w
wielkiej pracowito ci? Czy jest to sprawa naszych emocji? Czy tymi
sposobami wyra amy to, co nazywamy naszym oddaniem dla Pana?

Ju  podali my odpowied . Pan musi mie  swoje miejsce i prawa w
nas ca kowicie. We wszystkim, z czym jeste my zwi zani na tyle, ile
jeste my w stanie, musimy stara  si , aby On by  w taki sposób czczony.
To jest gorliwo  dla Pana. To znaczy by  zazdrosnym o Pana. Taki duch
poch ania  Pana Jezusa: „ arliwo  o twój dom po era mnie" (Jan 2:17).

Musimy prosi  Pana, aby nam pokaza  dok adnie jak i gdzie jego
owo odnosi si  do nas ... i jak jest to drog  do niebia skiej pe no ci.

Nie dojdziemy do niebia skiej pe no ci adn  inn  drog , jak tylko t ,
kiedy Bóg zajmuje niekwestionowane i niepodzielne najwa niejsze
miejsce ... a wszelki owoc i wszelkie interesy naszego ycia s  tylko dla
niego.

T. Austin-Sparks (1937)

„Wej cie do ycia w pe nym pos usze stwie" Andrew
Murray, wyj tek z THE SCHOOL OF OBEDDENCE,

yto wydanie bez daty Marshall, Morgan & Scott (London & Edinburgh).
Zmodernizowane i skrócone przez Searchlight.

„Droga do niebia skiej pe no ci" T. Austin-Sparks, wyj tek z LIVING WATER
FROM DEEP WELLS OF REVELATION (Tom 1). U yte za zgod  Three
Brothers, Staunton, Virginia, USA.
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