
IDĄC W NOWY ROK ZA PRZYKŁADEM JEZUSA 

Ze względu na całkowite posłuszeństwo Ojcu, życie Jezusa było najpiękniejszym, najszczęśliw-
szym i najbardziej spokojnym oraz uporządkowanym życiem, jakiego świat nigdy wcześniej nie
widział. Na przykładzie planet i gwiazd widzimy, że doskonałe piękno jest tylko tam, gdzie jest
posłuszeństwo  wobec  Boga,  bo  źródłem  życia  jest  bojaźń  Pana  (Prz  14:27).  Jezus  się  temu
podporządkował i żył w bojaźni Bożej, przez wszystkie swoje dni na ziemi (Prz 23:17). 

Kiedy Jezus chodził po ziemi, to ludzie widzieli w Nim niebiańskie życie. Jego niebiańskie życie
przejawiało się w pokorze, czystości, współczuciu i bezinteresowności wobec innych. Duch Święty
przyszedł  do  naszych  serc,  aby  także  w  nas  stworzyć  takie  życie  oraz  niebiańską  atmosferę  i
pozostał na ziemi, aby ukazać to niebiańskie życie światu.

W Liście do Efezjan 2:10 napisano, że Bóg ma konkretny plan dla każdego z nas. On zaplanował,
gdzie powinniśmy żyć i co każdego dnia powinniśmy robić. Jego wybór zawsze jest najlepszy, bo
On zna nas najlepiej i bierze pod uwagę każdy czynnik, dlatego najrozsądniej jest podporządkować
się Jego woli we wszystkich sprawach ważnych i drobnych. 

Bądź słuchaczem

Jeśli chcesz każdego dnia czynić wolę Boga, to musisz wypracować w sobie nawyk codziennego
słuchania Boga. Kiedy Jezus mówił o Marii to podkreślił (Łk 10:42), że najważniejsze jest słucha-
nie Jego Słów. W pierwszym rozdziale Biblii czytamy, że Bóg codziennie coś mówił, w wyniku
czego ziemia  się  codziennie  przeobrażała.  Więc  jeśli  chcesz  być  w tym roku przemieniany na
podobieństwo Chrystusa, to najważniejszą rzeczą jest nieustanne słuchanie Boga.

Prawdziwa duchowość przejawia się tylko wtedy, gdy jesteśmy posłuszni wobec Boga i rezygnu-
jemy z własnej woli na rzecz codziennego wypełniania woli Boga. Podporządkowanie woli Boga
powodowało,  że  życie  Jezusa  podobało  się  Ojcu.  My też  zadowolimy Boga,  jeśli  w tym roku
będziemy, każdego dnia obierać tę drogę.

O pierwszych trzydziestu lat życia Jezusa, napisano dwie rzeczy: „był kuszony we wszystkim tak
samo, jak my, a jednak nie grzeszył” (Hbr 4:15) i że „nigdy nie szukał swego” (Rz 15:3) - bo we
wszystkim był wierny Bogu. W każdej sytuacji stawiał opór pokusie i nigdy nie szukał własnej
korzyści. Jeśli więc chcesz kolejny rok podążać za Jezusem, to naśladuj go przede wszystkim w
tych dwóch aspektach.

Język jest najczęściej używaną częścią naszego ciała. Jezus używał języka do zachęcania innych,
co czyniło go narzędziem w rękach Boga. Utrudzonym ludziom mówił kojące słowa, które podno-
siły ich na duchu. Księga Izajasza 50:4 mówi, że Ojciec każdego ranka budził Jezusa, aby słuchał
tak samo, jak ci, którzy się uczą, żeby mógł utrudzonych ludzi zachęcać dobrymi słowami. Jeśli w
codziennych rozmowach zrezygnujesz z wypowiadania bezwartościowych słów i zaczniesz mówić
tylko cenne słowa, to Bóg włoży w twoje usta własne słowa i uczyni cię swoimi ustami – tak samo,
zrobił z Jeremiaszem (Jer 15:19).



Bądź wierny

Jezus powiedział: „Tylko JHWH, swemu Bogu, będziesz oddawać pokłon i Jemu będziesz służyć
(Mt 4:10). Zauważ, że służbę poprzedza wywyższenie Boga w naszym życiu. Jezus powiedział, że
właśnie takich szuka Ojciec (J 4:23). 

Wywyższenie Boga nie polega na śpiewaniu pieśni na nabożeństwach, lecz codzienne życie w Jego
obecności i pokładanie w Nim nadziei (Ps 73:25). Zadeklaruj przed Panem z całego serca, że w tym
roku nie  będziesz  się  interesować rzeczami  ziemskimi,  tylko  tym,  aby codziennie  być  pełnym
Ducha Świętego, aby każdego dnia żyć tylko dla Niego. Jeśli  będziesz w tym uczciwy, to Pan
przyjdzie do ciebie i nadchodzący rok będzie najlepszym rokiem, jaki kiedykolwiek miałeś. Bóg
zbliży się do ciebie, aby coraz bardziej przemieniać cię na podobieństwo Chrystusa, aby dzięki
temu mógł błogosławić innych.

Jezus był najszczęśliwszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Jego szczęście nie
wynikało z łatwego życia, lecz z pełnienia woli Ojca. Jezus wiedział, że Jego Ojciec jest miłością
doskonałą, dlatego tak radośnie o nim mówił, gdy Ojciec posłał go na ziemię. To była tajemnica
jego duchowego życia. Ufanie Bogu przejawia się w bezinteresownej miłości i zachowywaniu Jego
przykazań, które Bóg nam dał dla naszego dobra.

W Psalmie 16:8, napisano: „Zawsze mam JHWH przed sobą. Jest po mojej prawicy, abym się nie
zachwiał”. Taki był i tak żył Jezus (Dz 2:25). On nigdy nie doznał zawodu, bo zawsze stał u boku
swego Ojca, dlatego zawsze był pełen radości (Ps16:11). W taki sam sposób, Bóg chce żyć z nami.

Jezus nie był zainteresowany czynieniem minimum, którego od Niego wymagał Ojciec, lecz dawał
z siebie maksimum, jakie mógł zaoferować Ojcu. Takie same powinno być nasze nastawienie, aby
w nadchodzącym roku dać Panu maksimum z naszego ziemskiego życia. Aby to osiągnąć, trzeba
się  stać czcicielem i  słuchaczem Boga,  a  wtedy będziesz  mieć  na prawdę błogosławiony rok!!
Amen. 
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