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Odpoczynek – czy należy on do ciebie?  
 

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam DAM 

odpoczynek. Weźcie na siebie MOJE JARZMO i UCZCIE SIĘ ode Mnie, że jestem cichy i 

pokornego serca, a znajdziecie ODPOCZYNEK dla waszych dusz" (Mat. 11:28–29, UBG). 

 

Prawdziwy ODPOCZYNEK, czy pragniecie go? Czy posiadacie go? Czy się wam 

wymyka? Czy jest on jak para, w jednym momencie go macie, a w drugim już go nie ma?  

W dzisiejszych czasach wszyscy wydają się być obciążeni troską i smutkiem, 

zakłopotaniem i niepokojem. Pastorzy i politycy, chrześcijańscy przywódcy i ikony sportu, 

starsi zboru i światowe sławy, większość okazuje znaki bycia zmęczonymi i obciążonymi. 

Wspólną usilną prośbą wielu z nich jest: „Potrzebujemy odpocząć, we wszystkim straciliśmy 

naszą efektywność. Jesteśmy na końcu naszych lin i nic więcej nie pozostało. Prosimy, 

prosimy, prosimy, potrzebujemy ODPOCZĄĆ!” 

Bóg obiecał WSZYSTKIM, że wskaże sposób jak wyplątać się ze wszystkiego, co 

zakłóca, irytuje i niszczy nasze życie. On obiecał: „DAM CI ODPOCZYNEK”. Bóg jest w 

stanie dostarczyć to co obiecuje. Obietnica jest pewna, gdy spełnione są warunki. Świat 

również obiecuje wam odpoczynek, ale możecie go jedynie znaleźć, leżąc w hamaku na 

wyspie południowego Pacyfiku, popijając napój z lodem. Jednak to nie jest Prawdziwym 

Odpoczynkiem. Ponieważ, kiedy wracacie do domu, ponownie stawiacie czoła tym samym 

próbom, bólowi, stresowi i ciężarowi grzechu. Nie, prawdziwy odpoczynek nie jest w 

ucieczce od rzeczywistości. Nie można go znaleźć w wyjeździe do Disneylandu, na 

oceaniczny rejs, czy wyjeździe do egzotycznego mieszkania na oceanie lub w górach. 

Bóg zaprasza WSZYSTKICH, aby odnaleźli ODPOCZYNEK w NIM! „W doskonałym 

poddaniu znajdziemy doskonały spokój (odpoczynek)” (Życie Jezusa, str. 252). Odpoczynek, 

który oferuje Chrystus, jest zależny od duchowych warunków. Te warunki są tymi, które są 

dostępne do spełnienia dla absolutnie każdego na tej planecie. 

Pierwszym warunkiem, jest to, że musimy wziąć Chrystusa za Jego Słowo. Mówi On: 

„Przyjdźcie do Mnie… a Ja wam dam odpoczynek” (Mat. 11:28, UBG). Jednak wpierw 

musimy wyjść, aby móc naprawdę wejść. Izrael wyszedł z Egiptu, ale nie wszedł do Ziemi 

Obiecanej. Nie, wędrowali przez 40 lat. Trzymali się starych dróg i żyli życiem niewiary. 

Dlatego też nie mogli wejść. Czy to mówi o nas? Co teraz mówi nam nasze sumienie? Czy 

szepcze ono, tak bardzo cicho, o tych sferach w naszym prywatnym życiu, na których się 

opieramy??? Bądźmy teraz szczerzy. Czy wciąż jednym ramieniem obejmujemy świat, 

podczas gdy drugim obejmujemy Kalwarię? Czyż Biblia nie mówi z całą pewnością, że: 

„Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach”? (Jak. 1:8, UBG) 

A co z tym jak postrzegamy i traktujemy tych, którzy się z nami nie zgadzają? Czy jest 

możliwe odnaleźć ODPOCZYNEK w Jezusie, kiedy traktujemy tych, których On kocha, z 

pogardą i mścimy się na nich? W „przyjdźcie do Mnie” jest poddanie wszystkich znanych 

nam wyborów Jemu i całego naszego życia Jego nakazom. Następnie odrzucenie wpływu 

jakiegokolwiek innego głosu niż Boga i Jego Świętego Słowa na nasze życie. 

Czy te słowa mówią o tobie? Czy mówią o mnie? Tak może być! „W doskonałym 

poddaniu JEST doskonały odpoczynek”. Poddanie jest WIELKIM słowem. Oznacza ono 

całkowite i kompletne poddanie się woli Boga we wszystkich sprawach. Oznacza to 

odpoczywanie w Nim bez sprzeciwu i niezadowolenia. Oznacza to, że codziennie poddajemy 

się Jego Słowu i prowadzeniu Jego Ducha Świętego. To oznacza, że wszystko z Nim 

konsultujemy. Oznacza to, że nie wychodzimy przed Boga i nie wytwarzamy Ismaela, 

ponieważ Boże wyczucie czasu jest inne niż nasze. Jeżeli wejdziemy w takie życie 
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niezależności od Niego, wtedy: „oblicze Moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie” 

(2Mojż. 33:14, BG). Jego oblicze, to Jego łaska. On może i chce dać moc tobie i mnie, aby 

żyć życiem ODPOCZNIENIA w Nim. Spełnione warunków to zezwolenie na obietnice! 

Po drugie, Bóg deklaruje: „Temu, którego umysł jest STAŁY, zachowujesz pokój, pokój 

mówię; bo Tobie ZAUFAŁ” (Izaj. 26:3, BW). Nasze życie może wydawać się poplątane; ale 

kiedy codziennie i szczerze poddamy się mądremu działającemu Mistrzowi, wtedy On będzie 

działał poza sceną. Kiedy będzie to czynił, musimy mocno i zdecydowanie utrzymywać nasz 

umysł, nasze codzienne plany, pomysły, aktywności, jak również nasze myśli, uczucia i 

emocje skupione na Chrystusie i Jego świętych zasadach. Nie w naszej własnej mocy i sile 

woli, ale poprzez codzienne współpracowanie z Jego nieustającą łaską. Zaprawdę „źródłem 

niepokoju człowieka jest egoizm” (Życie Jezusa, str. 251). Nasze sposoby na życie muszą być 

ukryte w nowym skoncentrowanym życiu „na Jezusie Chrystusie naszym Panu”. Dla 

większości będzie to przerażające. Dlaczego? Ponieważ „Nie chcą poddać się woli Boga bez 

zastrzeżeń z obawy przed konsekwencjami, jakie oddanie to może na nich sprowadzić. Nie 

zaznają spokoju, dopóki nie zdecydują się na całkowite oddanie się Bogu” (Życie Jezusa, str. 

251). 

Po trzecie: „Uczcie się ode Mnie”. Tym właśnie jest całe życie. Uczeniem się Bożych dróg 

ponad moimi. Jest to uczenie się: „miłowania Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą 

swą duszą i całym swym umysłem”. Oraz: „miłowania swego bliźniego jak samego siebie” 

(Mat. 22:37–39, UBG). Umiłowanie kochającego Boga nie jest dla większości z nas tak 

trudne. Jednak kochanie tych, którzy nas dręczą... to wymaga codziennego załadunku pełnej 

góry łaski. To dlatego jesteśmy napominani, aby wziąć na siebie „JARZMO” z Chrystusem. 

To niebiańskie połączenie pozwala nam, poprzez Jego łaskę, uporządkować nasze życie, 

nasze myśli i nasze emocje. „Weźcie na siebie Moje jarzmo i UCZCIE SIĘ ode Mnie, że 

jestem cichy i pokornego serca, a ZNAJDZIECIE ODPOCZYNEK dla waszych dusz” (Mat. 

11:29, UBG). 

Tutaj to macie! Wejście… Poddanie… Pozostanie… Koncentracja… Uczenie się ode 

Mnie… Wzięcie jarzma… a znajdziecie ODPOCZYNEK! 

 

Odpoczywający w Nim, 

Jim i Sally Hohnberger 

 

 

 

 


