
UCZYŃ JEZUSA PANEM WSZYSTKIEGO

W 2 Liście do Koryntian 2:14, apostoł Paweł mówi: „Niech Bogu będą dzięki, który w Chrystusie daje
nam nieustannie zwycięstwo”. Parafraza Living Bible (TLB) oddaje to w następujący sposób: „Dzięki
niech będą Bogu! Bo przez to, co uczynił Chrystus, zatriumfował nad nami”. Tak więc, aby prowadzić
zwycięskie życie, Bóg musi triumfować w każdej sferze naszego życia.

Pewnego dnia ugnie się każde kolano i wszyscy uznają, że Jezus jest Panem (Flp 2:10-11), ale teraz
musi się ugiąć kolano każdego cielesnego pragnienia i musi uznać, że to Jezus jest Panem. Każda pożą-
dliwość, która tobą włada musi się pokłonić przed Jezusem i uznać, że to On jest Panem twojego ciała.

 „Miecz Pana wyjdzie  przeciwko wszelkiemu ciału od głowy (północ)  do stóp (południe).  I  pozna
wszelkie ciało, że ja, PAN, wyciągnąłem swój miecz z pochwy i już do niej nie wróci” (Ez 21:4-5).

Celem Boga jest to, aby „Jezus Chrystus był we wszystkim pierwszy” (Kol 1:18). Jeśli ten cel uczynisz
także twoim celem, to w każdym momencie będziesz mógł liczyć na pomoc Boga, zarówno w swoim
życiu, jak i w pracy dla Niego.

Chrystus musi zajmować pierwsze miejsce we wszystkim; w tym, jak zarabiasz pieniądze, jak spędzasz
czas,  jakie  czytasz  książki,  jakiej  słuchasz  muzyki,  jakie  oglądasz  programy  w  TV,  jakich  masz
przyjaciół, z kim się spotykasz i o czym rozmawiacie. Właśnie na tym polega czynienie Jezusa panem
naszego życia i tylko wtedy możesz mówić, że Bóg zwycięża w każdej sferze twojego życia. To nie
wydarza się z dnia na dzień, dlatego uczyń to swoim długoterminowym celem i pracuj nad tym.
Wtedy, każdego dnia, dzień po dniu i rok po roku będziesz coraz bliżej tego celu.

Jezus stał się Barankiem Boga, który wziął na siebie grzechy świata. A teraz my jesteśmy wezwani,
aby być jak  „owce prowadzone na rzeź” (Rz 8:36), znosząc wszelkie grzechy (krzywdy), które inni
popełniają wobec nas. Drewno i ogień (okoliczności naszego życia) są już przygotowane na Górze
Moria, ale pytanie, które Izaak zadał swojemu ojcu brzmi:  „Gdzie jest baranek na ofiarę całopalną”
(Rdz 22:7)? Odpowiedź na to pytanie brzmi: „Ty Masz być tym barankiem”.
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