
POSŁUSZEŃSTWO WIARY

Modlitwa jest najłatwiejsza dla tych, którzy są jak małe dzieci, ponieważ jest wyrazem naszej bezrad-
ności  i  zależności  od Boga. Mądremu dorosłemu człowiekowi,  trudno jest  się do tego przyznać.
Dlatego Jezus powiedział, że musimy być jak małe dzieci. Im bardziej człowiek polega na swoim
rozumie i ludzkim intelekcie, tym mniej się modli i coraz częściej zadaje pytanie, dlaczego Bóg robi
(irracjonalne w jego mniemaniu) rzeczy, których jego rozum nie może pojąć.

Posłuszeństwo,  którego wymaga od nas  Bóg,  nie ma być  wynikiem racjonalnych analiz  naszego
intelektu,  lecz  ma być  posłuszeństwem wynikającym z wiary  (Rz 1:5).  Bóg  nie  podał  Adamowi
powodu, dlaczego nie ma jeść z  drzewa poznania dobra i  zła.  Wystarczyło,  aby Adam wiedział,
że Bóg go kocha i  że Boże przykazania są dla niego najlepsze nawet wtedy, gdy Bóg mu ich nie
wyjaśnił w logiczny sposób. Dlatego „Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie”
(Prz 3:5), bo przyczyną upadku Adama był przede wszystkim brak wiary w Bożą miłość i mądrość.
Z tego samego powodu upadamy i my.

Jeśli wierzysz, że Bóg cię kocha i wie lepiej niż ty sam, co jest dla ciebie najlepsze, i że jest wystarcza-
jąco wszechmogący, aby uporządkować wszystkie wydarzenia na ziemi, to z radością będziesz posłu-
szny każdemu Jego przykazaniu i oddasz Mu wszystko, aby Bóg wykonywał swoją wolę w twoim
życiu. Dlatego módl się także wtedy, gdy nie otrzymujesz natychmiastowych odpowiedzi i bez zada-
wania pytań poddawaj się wszystkiemu, co On dla ciebie zaplanował. Człowiek, który nie wierzy w
Bożą mądrość, Bożą miłość i Bożą wszechmoc, nie robi żadnej z tych rzeczy.

Jeśli jesteśmy jak małe dzieci, to możemy przyjść do Boga w prostej wierze i łatwo przyjmujemy
pełnię Jego Ducha do swojego serca (Łk 11:13). Wszystko, czego wtedy potrzeba, to czyste sumienie
(przyznanie się przed Bogiem i ludźmi do wszystkich znanych nam grzechów), głód i pragnienie
życia w mocy Ducha Świętego, oraz całkowite poddanie Bogu wszystkich sfer naszego życia i wiara
w to, że nasz kochający Ojciec da nam to, o co Go prosimy. Wtedy możemy prosić i wierzyć, że Bóg
da nam wszystko, o co Go prosimy nawet wtedy, gdy nic nie czujemy, ani nie doznajemy żadnych
wrażeń. Zewnętrzne manifestacje przyjdą później, więc bądź jak małe dziecko, bo zwycięstwo osiąga
się przez wiarę, tak samo, jak zbawienie. 

1 List Jana 5: 4 mówi: „Zwycięstwo, które pokonało świat, to nasza wiara” – a biblijne słowo „świat”
definiuje się jako  „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia (duma z własnych dokonań)”
(1J 2:16).  To nas uczy,  że to wszystko można przezwyciężyć przez wiarę.  Taka wiara, to oparcie
całego  życia  na  Słowach Boga,  w absolutnej  ufności  w Jego  doskonałą  miłość,  mądrość  i  moc.
Ewangelia Jana 1:12 wyjaśnia, że taka wiara umożliwia otrzymanie wszystkiego. To nie wynika z
ludzkiego  intelektu.  Ufanie  Bogu,  to  przyjmowanie  (akceptowanie),  że  wola  Boga  jest  najlepszą
rzeczą jaka może nas spotkać, dlatego postanawiamy rezygnować z czynienia własnej woli. 



Na tym polega „krzyżowanie swojego ciała wraz z jego namiętnościami i żądzami” (Gal 5:24). A żeby
wyrzec się własnej woli, potrzeba Bożej łaski, która nam w tym pomoże. 

Wszystko wynika z wiary. Jeśli człowiek nie wierzy, że najlepsza jest wola Boga, to nie będzie chciał
uśmiercać własnej woli i np. rezygnować z oglądania telewizji. Czy wierzysz, że najlepsze jest to,
co Jezus zrobiłby w takiej sytuacjach – czyli nie oglądanie bezwartościowych programów i filmów z
podtekstem seksualnym? A może wierzysz, że najlepsze jest to, co zaspokaja twoje pożądliwości?
Wszystko zależy od tego, czy wierzysz, że wola Boga jest najlepsza. Bez wiary nie ma zwycięstwa. 

Dlatego zawsze myśl, co zrobiłby w twojej sytuacji Jezus, którego masz naśladować. Nigdy nie zapo-
minaj, że ciało jest słabe. Jezus nieustannie prosił Ojca o pomoc, więc i ty rób to samo. Pamiętaj,
że imię Jezusa jest jak potężna wieża, do której zawsze możemy uciec, gdy zostaniemy zaatakowani
(Prz 18:10). W tym imieniu możesz prosić o wszystko swojego Ojca, jeśli kiedykolwiek będziesz miał
jakiekolwiek trudności w jakimkolwiek miejscu na ziemi.
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