
ULEGŁOŚĆ WOBEC WŁADZY

W 1 Liście Piotra, apostoł Piotr wiele mówi o uległości. Człowiek, który doświadcza prawdziwej
Bożej łaski zawsze podlega jakiemuś zwierzchnictwu. Dokądkolwiek pójdzie nie będzie miał z tym
żadnego problemu. Grzech narodził się w wyniku buntu, na długo zanim został stworzony Adam. 

Gdy największy archanioł zbuntował się przeciwko władzy Boga, to natychmiast stał się szatanem.
Od tego czasu nieposłuszeństwo jest  takim samym grzechem jak czary (1Sam 15:23),  ponieważ
zbuntowany duch wchodzi  w kontakt  z mocami ciemności  tak samo, jak podczas czarów.  Jezus
pokonał  szatana,  ponieważ  żył  odwrotnie.  Uniżył  samego siebie  i  będąc  całkowicie  posłusznym
Ojcu przyszedł na ziemię, na której przez 30 lat był posłuszny Józefowi i Mari, jako swoim zwierz-
chnikom, których Jego niebiański Ojciec nad Nim ustanowił. Ten, kto doświadczył prawdziwej łaski
Boga, ten doznaje też uwolnienia od ducha buntu. 

Chrześcijanie zostali zobowiązani przez Piotra do uznawania wszelkiej władzy rządzącej i wykona-
wczej (1Ptr 2:13-14). W tym czasie cesarzem Rzymu był Neron, jeden z najbardziej niegodziwych
władców, jaki kiedykolwiek rządził w Rzymie, który prześladował i mordował chrześcijan. Jednak
Piotr  mówi nie tylko o uległości  wobec  jego osoby,  ale  także  o oddawaniu mu królewskiej  czci
(1Ptr 2:17). Mówi też, że musimy "szanować wszystkich ludzi" (1Ptr 2:17). W Starym Przymierzu
prawo honorowało ludzi w podeszłym wieku (3Moj 19:32), ale w Nowym Przymierzu mamy szano-
wać wszystkich ludzi, bo standardy Nowego Przymierza są wyższe w każdej sferze życia. W Starym
Przymierzu trzeba było oddawać dziesięcinę, a w Nowym Przymierzu mamy oddawać wszystko, co
posiadamy (Łk 14:33). W Starym Przymierzu święty był szabat, a w Nowym Przymierzu każdy dzień
ma być święty. W Starym Przymierzu poświęcony Bogu miał być pierworodny chłopiec, a w Nowym
Przymierzu wszystkie nasze dzieci mają być poświęcane Bogu. Człowiek, który doświadczył Bożej
łaski nie ma trudności z szanowaniem wszystkich ludzi. Mamy zawsze postępować jak słudzy Jezusa,
więc  jesteśmy  zobowiązani  do  honorowania  wszystkich  i  "uważania  innych  za  ważniejszych  od
siebie" (Flp 2:3).

Piotr pisał to do Bożych sług i nakazując im, aby byli poddani swoim panom. Wszyscy apostołowie
uczyli  szanowania  swoich  panów.  Chrześcijanin,  który  ma  ducha  buntu  wobec  przełożonych  w
biurze lub fabryce, jest wątpliwym świadkiem Chrystusa. Młody Chrześcijanin, który buntuje się w
szkole lub na uczelni, też jest kiepskim świadkiem Chrystusa, bo nie zrozumiał czym jest prawdziwa
łaska Boga.  Nie zrozumiał,  że Jezus  przez 30 lat  był  posłuszny swoim niedoskonałym ziemskim
rodzicom. To jest lekcja, której wszyscy musimy się uczyć. Pracownicy mają być poddani swoim
przełożonym  z  pełnym  szacunkiem.  Jeśli  pracujesz  w  biurze,  fabryce,  szkole,  szpitalu  lub
gdziekolwiek indziej, to zawsze okazuj szacunek wszystkim, którzy są twoimi przełożonymi. 



Musimy uczyć też nasze dzieci, aby szanowały swoich nauczycieli i nie drwiły z nich. Służący muszą
się uczyć okazywać szacunek nie tylko dobrym i łagodnym panom, ale też tym, którzy tacy nie są.
Łatwo być  posłusznym dobremu szefowi,  ale  chrześcijanin,  który doświadczył  prawdziwej  Bożej
łaski, będzie też posłuszny przykremu szefowi (1Ptr 2:18). Dla przykrego szefa będzie to świadec-
twem, bo zapalona świeca jest prawie niedostrzegalna w świetle słonecznym, ale w ciemności każdy
widzi jej światło. Nasze światło też jest najbardziej widoczne w mroku.

Wyliczanie swoich zalet nie ma sensu, gdy jesteśmy karani za robienie czegoś złego. Błogosławieni
jesteśmy tylko wtedy, gdy znosimy cierpienia za coś dobrego (1Ptr 2:20). Niesprawiedliwe cierpienie
to jeden z głównych tematów listu Piotra. Można powiedzieć, że dokładnie za to cierpiał Jezus, który
pozostawił nam przykład do naśladowania. "Bo do tego jesteśmy powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za
nas, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie zna-
leziono fałszu w Jego ustach. Gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, a gdy cierpiał, to nie
groził, tylko powierzał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie" (1Ptr 2:21-23) . W ten sposób zacho-
wuje się każdy chrześcijanin, który rozumie czym jest prawdziwa Boża łaska. 
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