
ŻYJCIE JAK, WSPÓŁDZIEDZICE BOŻEJ ŁASKI

W 1 Liście Piotra 3:1, Piotr pisze o kobietach, które niezasłużenie cierpią. Za przykład daje Chrystusa, który
również niezasłużenie cierpiał. Jeżeli jesteś kobietą, która ma nierozsądnego męża, który postępuje wbrew
słowu Bożemu, to pokaż mu, jak Jezus postępował z nierozsądnymi ludźmi. W taki sam sposób, Jezus jest
też przedstawiony w 1 Liście Piotra 2:21. 

Żony, które mają nierozsądnych mężów mają wielką szansę aby pójść śladami Jezusa. Kiedy Jezus doznał
niesprawiedliwości na krzyżu i nie narzekał, wtedy rzymski setnik, który ukrzyżował już wielu ludzi i nigdy
nie widział czegoś podobnego, powiedział:  "To naprawdę jest Syn Boży", i został on wtedy przemieniony.
Złodziej wiszący obok Jezusa, również nigdy nie widział czegoś podobnego. On również uwierzył, że Jezus
jest Synem Bożym i powiedział:  "wspomnij na mnie, gdy już będziesz w swoim królestwie". On również
został przemieniony. Kiedy nierozsądny mąż zobaczy taką postawę u żony chrześcijanki, to również będzie
przemieniony. Piotr mówi, że:  "zostaną pozyskani bez głoszenia słowa" (1Ptr 3:1). Wiele chrześcijańskich
żon próbuje  zmieniać  swoich  mężów,  wygłaszając  im kazania.  Ale  im więcej  głoszą,  tym bardziej  ich
mężowie  odwracają  się  od  Pana.  W przyszłości  spróbuj  zastosować  tę  metodę  i  powstrzymać  się  od
głoszenia kazań, bo czy taki dom będzie dobrym świadectwem Chrystusa w tym złym świecie!

Piotr uczy też, jak kobiety mają się przyozdabiać. Nie fantazyjnymi fryzurami lub złotą biżuterią i drogimi
ubraniami, ale wewnętrznym pięknem "łagodnego i cichego ducha" (1Ptr 3:4), którego piękno nigdy nie
znika ani nie ginie. To jest właśnie ukryte piękno, którego szuka Bóg, bo to jest bardzo cenne w Jego oczach.
Większość ludzi w tym świecie jest ślepych na prawdziwe piękno, ponieważ nie znają Boga.

Kiedy młody człowiek pyta mnie o radę, jaką siostrę powinien poślubić, to najpierw zadaję mu pytanie:
"Czy chcesz poślubić siostrę, która jest cenna w oczach Boga?" Potem kieruję go do tego wersetu i mówię:
"Rozglądaj się za siostrą, która ma nieprzemijające piękno łagodnego i cichego ducha." Takie piękno nie
oznacza milczenia, ale wewnętrzną łagodność. To nie jest kwestia tego, ile ona mówi, ale co mówi i jak się
prowadzi. Piotr mówi, że właśnie takie były pobożne siostry w przeszłości, takie jak Sara, która zawsze była
posłuszna  Abrahamowi  (1Ptr  3:5-6).  Można  powiedzieć,  że  jeśli  siostra  przejawia  łagodnego i  cichego
ducha, to znaczy, że naprawdę otrzymała "Bożą łaskę".

Skąd możemy wiedzieć, czy mąż doświadczył "prawdziwej Bożej łaski"? Piotr mówi, że widać to w jego
życiu, czy z poszanowaniem traktuje swoją żonę, jako słabsza istotę. Taki mąż nigdy nie będzie nakładał na
żonę  ciężarów, które  powinien  sam  nosić.  Na  przykład,  jeśli  ty  i  twoja  żona  podróżujecie  z  dwoma
walizkami – jedna duża, druga mała - to na pewno ty będziesz nosił wielką walizkę, a żonie dasz tę małą.
Tak samo musi być w domu. Jest wiele obowiązków domowych, które należą do kobiet, a które są znacznie
cięższe niż walizki i wielu mężów nawet nie kiwnie palcem, aby im pomóc. Na przykład, kiedy żona musi
walczyć ze śniadaniem, gotowaniem, doglądaniem dzieci i wysyłaniem ich do szkoły. Jej mąż może wtedy
siedzieć cicho, czytać Biblię i prosić Boga, aby z nim rozmawiał i dawał mu nowe objawienia! 

Jeśli on ma uszy do słuchania, to na pewno usłyszy Boży głos, który mu powie: "Zamknij Biblię i idź pomóc
swojej żonie"! Mąż, który usłucha tego głosu, zrrozumiał prawdziwą Bożą łaskę. Jeśli mąż i żona będą tak
żyć, wtedy razem będą współdziedzicami życia w Bożej łasce - jak król i królowa. Wtedy taki dom będzie
wielkim świadectwem Chrystusa w tym złym świecie ! 

                                                                                                  Zac Poonen

Joint Heirs of the Grace of life – 20.11.2016


