
UŚWIĘCENIE - PROCES TRWAJĄCY CAŁE ŻYCIE

W nadchodzących dniach Bóg ma dla ciebie służbę, więc przygotuj się na nią, pozostając całe życie
pokornym, nigdy się nie usprawiedliwiając, nieustannie prosząc Boga o pomoc i nienawidząc jakie-
gokolwiek fałszu. Gorliwe podporządkowanie się Jezusowi pomoże ci odnieść zwycięstwo i cały czas
iść właściwą drogą.

Faryzeizm i duchowa pycha, to dwa grzechy, którymi są zagrożeni wszyscy, którzy dążą do prawości.
Tymi dwiema bliźniaczymi przejawami zła, jest zagrożona każda grupa ludzi. To zło jest nieopodal
każdego z nas i łatwo jest je dostrzec w innych, ale o wiele trudniej dostrzec je w sobie. Fałsz jest
jedną z tych rzeczy, która zabijają duchowość i do której skłania się każdy religijny człowiek.

Dlatego, każdy z nas musi dążyć do całkowitego uśmiercenia grzechu, w każdej sferze swojego życia,
w której  toczymy duchowy bój.  Nigdy nie można się zadowalać powierzchownym zwycięstwem,
bo każda pożądliwość jest jak cebula, która posiada zewnętrzną warstwę, którą widzisz, ale pod nią
jest wiele innych warstw. Jeśli nie zajmiesz się radykalnym zdarciem warstwy, którą teraz widzisz,
to nigdy nie dotrzesz do niższych warstw, których teraz nie widzisz.

Uświęcenie to proces upodabniania się do Jezusa, który trwa całe życie – aby móc patrzeć na kobiety
tak, jak patrzył Jezus, aby móc patrzeć na pieniądze i rzeczy materialne tak, jak patrzył Jezus i aby
móc patrzeć na swoich wrogów tak, jak Jezus patrzył na swoich wrogów. To są cele do których każdy
z nas musi dążyć i które osiąga się przez całe życie - bo właśnie o tym mówią takie wersety jak:
„Dążmy do doskonałości” (Hbr 6:1) i „Ten, kto ma nadzieję stać się podobnym do Jezusa, oczyści się
tak, jak On jest czysty” (1J 3: 3) i  „Zapominając o tym, co za mną, pędzę ku mecie, ku nagrodzie
wysokiego powołania Bożego w Chrystusie Jezusie” (Flp 3:13-14).  Jeśli  w tej bitwie się poddasz, to
wróg cię pokona. 1 List Piotra 4:1-2 mówi, że jeśli w ukryciu będziesz „cierpiał w ciele” uśmiercając
swoje pożądliwości, to przestaniesz grzeszyć. I nie wmawiaj sobie, że jesteś kuszony w sposób, w jaki
inni nie są kuszeni. Nie daj się zwieść diabłu tym kłamstwem, bo to cię zniechęci. 

Parafrazując, 1 List do Koryntian 10:13 mówi:  „Wszelkie pokusy, których doświadczamy, są typowe
dla wszystkich ludzi, bo Bóg dotrzymuje swoich obietnic i nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad nasze
siły, i dopuszczając pokusę wskazuje także drogę wyjścia, abyśmy mogli ją przezwyciężyć”.

Zasadniczo wszyscy ludzie są kuszeni w taki sam sposób, do czynienia własnej woli. Grzech można
porównać z wielkim kręgiem, podzielonym na wiele różnych sektorów. A każda pokusa polega na
tym samym; aby w danej chwili czynić własną wolę, a nie wolę Boga – niezależnie od tego, czy jest to
kłamstwo, czy złość, czy nienawiść, czy szemranie, czy cudzołóstwo lub jakikolwiek inny grzech. 



Jezus też był kuszony do czynienia własnej woli, ale nigdy nie zgrzeszył (J 6:38), bo zawsze odpierał
te pokusy, prosząc Boga o pomoc (Hbr 5:7) - abyśmy teraz mogli Go naśladować.

Więc nie patrz na swoje grzechy, jak na odległe sprawy, które nie są zależne od siebie, bo jedni ludzie
są bardziej kuszeni w jednej sferze, a drudzy w innej sferze. Ale w każdym przypadku, grzechem jest
pełnienie własnej woli. Więc proś Boga, aby ci pomógł – wtedy Duch Święty pomoże ci uśmiercić
twoją cielesność (twój egoizm i samowolę) (zob. Rz 8:13 i Gal 5:24).

Żarliwe posłuszeństwo Jezusowi pomaga zwyciężać i cały czas kroczyć właściwą drogą, aby każdy
z nas, przez cały czas mógł mówić: „Poza Tobą, nic mnie nie cieszy na tej ziemi” (Ps 73:25). Miłość do
Jezusa  ma  moc  wypędzenia  wszelkich  innych  miłostek  (czyt.  pożądliwości)  z  ludzkiego  serca,
dlatego,  każdy  chrześcijanin  powinien  zawsze  umieć  powiedzieć:  „Zawsze  widzę  JHWH  przede
moimi oczami (dlatego boję się zgrzeszyć – powiedział Józef) i On zawsze jest po mojej prawicy, abym
się nie zachwiał (aby dać mi siłę do zwycięstwa nad grzechem)” (Ps 16: 8).  W tym tkwi tajemnica
zwycięskiego życia.
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