Przedmowa
Potrzebuj´ tej ksià˝ki w takim samym stopniu, a mo˝e i bardziej, ni˝
jakikolwiek jej czytelnik. Nie napisa∏em jej dlatego, ˝e pokona∏em po˝àdliwoÊç i mam niezawodny plan, który mo˝esz wcieliç w ˝ycie. Napisa∏em jà, gdy˝ doÊwiadczy∏em mocy Bo˝ej, która zmienia i wiem, ˝e On
chce i tobie jej udzieliç.
Dwa lata temu przygotowywa∏em si´ do nauczania na temat po˝àdliwoÊci i wtedy zda∏em sobie spraw´, ˝e ksià˝ka, z której chcia∏em skorzystaç, nie zosta∏a napisana. Taka ksià˝ka stwierdza∏aby jasno, ˝e tylko
Jezus Chrystus mo˝e uwolniç nas z beznadziejnego kieratu wstydu i winy, w który wpada tak wielu ludzi o dobrych intencjach. By∏aby to ksià˝ka „tylko dla doros∏ych”, która utrwala∏aby mi∏oÊç do Êwi´toÊci i nienawiÊç do po˝àdliwoÊci bez wciàgania czytelnika w Êwiat brudnej wyobraêni. I by∏aby to ksià˝ka zarówno dla m´˝czyzn, jak i dla kobiet, bo wiem,
˝e nie tylko faceci majà problem z po˝àdliwoÊcià – ten problem dotyczy
ludzi w ogóle.
To sà moje skromne przes∏anki napisania tej ksià˝ki. I choç jestem
szcz´Êliwym ma∏˝onkiem, wi´kszoÊç z tego, co tu przeczytasz, skierowane jest do osób samotnych. Jest tak dlatego, ˝e cz´sto to w latach poprzedzajàcych ma∏˝eƒstwo po˝àdliwoÊç wkrada si´ do ˝ycia cz∏owieka.
Zasady zawarte w tej ksià˝ce nie odnoszà si´ jednak wy∏àcznie do osób
stanu wolnego czy do jakiejÊ konkretnej grupy wiekowej. Mam nadziej´,
˝e wielu ma∏˝onków równie˝ wiele z tej ksià˝ki wyniesie.
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JeÊli jesteÊ chrzeÊcijaninem, chc´ przypomnieç ci prawdy, które byç
mo˝e umkn´∏y twojej uwadze. JeÊli czytasz t´ ksià˝k´, a nie jesteÊ chrzeÊcijaninem, nie pozwól, prosz´, by odstraszy∏a ci´ terminologia religijna.
JeÊli frustruje ci´, ˝e po˝àdliwoÊç kontroluje i kszta∏tuje twoje ˝ycie i m´czy ci´ poczucie winy, chc´ przedstawiç ci Zbawiciela, który przebaczy∏
mi i zmieni∏ moje ˝ycie.
Nauczy∏em si´, ˝e mog´ walczyç z po˝àdliwoÊcià jedynie wtedy, gdy
mam pewnoÊç pe∏nego Bo˝ego przebaczenia przez Êmierç Jezusa. Moja
wina i wstyd, czy nawet nak∏adanie na siebie kary, nie mogà mnie oczyÊciç. Dobrymi uczynkami równie˝ nie wykupi´ sobie przebaczenia. Potrzebuj´ Zbawiciela. Potrzebuj´ ∏aski.
Pisarz Jerry Bridges opisuje to najlepiej: „Ka˝dy dzieƒ naszego chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia powinien byç dniem przebywania z Bogiem w oparciu o Jego ∏ask´. Twoje najgorsze dni nie sà nigdy tak z∏e, by mog∏y wyrzuciç ci´ zupe∏nie poza zasi´g Bo˝ej ∏aski. Twoje najlepsze dni nie sà
jednoczeÊnie nigdy tak dobre, byÊ móg∏ stwierdziç, ˝e tej ∏aski nie potrzebujesz”.
Niezale˝nie, czy masz akurat „dobry” czy „z∏y” dzieƒ, modl´ si´, by
ta niewielka ksià˝ka wprowadzi∏a ci´ w ˝ycie, jakiego naprawd´ chcesz
– ˝ycia bardziej podobajàcego si´ Bogu, wyraêniej naznaczonego g∏´bokà wewn´trznà czystoÊcià, ˝ycia, które zna i przyjemnoÊç, i wolnoÊç
Êwi´toÊci.
Joshua Harris
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Cz´Êç 1

Prawda dotyczàca po˝àdania

Rozdzia∏ 1

Ani odrobiny
Dlaczego nie mog´ poradziç sobie z po˝àdaniem?

W nieoÊwietlonym pokoju siedzia∏o siedem osób. Pojedyncza kartka papieru w´drowa∏a z ràk do ràk. W koƒcu dotar∏a i do mnie. Rzuci∏em okiem na list´ i uroczyÊcie wpisa∏em si´ na jej koƒcu.
„Kontrakt”, jak potem to nazywaliÊmy, by∏ spisem surowych zasad
post´powania, listà rzeczy, które obiecywaliÊmy wykonywaç w ciàgu tego roku.
MieliÊmy czytaç codziennie Bibli´.
Chodziç w ka˝dà niedziel´ do koÊcio∏a.
Uczyç si´ na pami´ç jednego wersetu tygodniowo.
PoÊciç w ka˝dy wtorek.
Dzieliç si´ swojà wiarà z jednà osobà ka˝dego tygodnia.
MieliÊmy nie oglàdaç ˝adnych filmów.
MieliÊmy nie ca∏owaç dziewczyn.
MieliÊmy nie piç alkoholu.
MieliÊmy si´ nie masturbowaç.
Nie pami´tam wszystkich punktów na tej liÊcie. Wydaje mi si´, ˝e by∏o ich prawie pi´tnaÊcie. Ale dobrze pami´tam, ˝e punkt dotyczàcy masturbacji by∏ na pozycji dziesiàtej tej listy. Ta decyzja mia∏a dla ka˝dego
z nas szczególnà wag´.
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Ogiery
Mia∏em osiemnaÊcie lat. Pozosta∏ych szeÊciu ch∏opaków by∏o w wieku od siedemnastu do dwudziestu czterech lat. PracowaliÊmy tego lata
jako pomocnicy na chrzeÊcijaƒskim obozie przywództwa w Kolorado.
Carlos, Flint i ja zmywaliÊmy naczynia. Don, Obrok, Jon i Scot wozili studentów busami. NazwaliÊmy si´ „Ogierami” od nazwy domku, w którym
mieszka∏o kilku z nas.
Nie pami´tam dok∏adnie, w którym momencie przyszed∏ nam do g∏owy pomys∏ o podpisaniu kontraktu. Pewnie brakowa∏o nam zasad. ChcieliÊmy wiedzieç, ˝e podobamy si´ Bogu. Ca∏y proces stawania si´ Êwi´tym
wydawa∏ si´ nam tak skomplikowany, ˝e idea zredukowania naszej wiary do konkretnej listy obietnic i zakazów bardzo do nas przemawia∏a.
SiedzieliÊmy w pokoju rodziców Jona i wpisywaliÊmy nasze imiona na
kartk´. Gdy ju˝ skoƒczyliÊmy, Jon po∏o˝y∏ kartk´ na Êrodku pod∏ogi
i uklàk∏ przed nià. „Chodêcie ch∏opaki”, powiedzia∏, „przypiecz´tujmy
naszà przysi´g´ modlitwà.”
Ca∏e to wydarzenie by∏o pe∏ne dramatyzmu. Jedyne, czego brakowa∏o, to podk∏adu instrumentalnego grajàcego w tle. Ukl´kliÊmy w Êcis∏ym
kó∏ku i wyciàgn´liÊmy prawe d∏onie w kierunku kartki. Zamkn´liÊmy oczy
i pochyliliÊmy g∏owy, a nast´pnie decydowaliÊmy si´ przed Bogiem przestrzegaç ka˝dej zasady wypisanej na liÊcie.
Sta∏o si´. Kontrakt zosta∏ ratyfikowany. Czu∏em w sobie pewnoÊç, ˝e
anio∏owie w niebie wychylajà si´ w zachwycie nad naszym wspania∏ym
pokazem dobroci i atmosferà czystej si∏y woli w pokoju.
Kilka dni póêniej wszyscy wróciliÊmy do domu. Ja nadal rozkoszowa∏em si´ naszà religijnà gorliwoÊcià. Ka˝de pokolenie potrzebuje m´˝czyzn
odwa˝nych, pewnych, silnych – m´˝ów Bo˝ych. I ja by∏em jednym z nich.
Fikcja trwa∏a oko∏o dwóch tygodni. To w∏aÊnie wtedy z∏ama∏em zasad´ numer dziesi´ç.
Ten rok by∏ niezwyk∏à lekcjà pokory i tego, ˝e nie mo˝na byç sprawiedliwym dzi´ki w∏asnej sile. Pisa∏em fraz´ „znowu numer dziesi´ç” w moim
dzienniku duchowym wi´cej razy, ni˝ mo˝na by pomyÊleç. Wszystkie moje wielkie ambicje, wszystkie deklaracje, wysi∏ki okaza∏y si´ nic nie warte.
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Zasadnicze zmaganie
Teraz mog´ si´ Êmiaç, patrzàc na rok pod jarzmem „kontraktu”, ale
nauczy∏em si´ wtedy kilku wa˝nych rzeczy o ograniczeniach ludzkich zasad i ustaleƒ majàcych wnieÊç prawdziwà przemian´ do ˝ycia cz∏owieka – zw∏aszcza w dziedzinie po˝àdania.
OczywiÊcie masturbacja jest tylko jednym z niezliczonej iloÊci sposobów, w jaki po˝àdanie manifestuje si´ w naszym ˝yciu. Twoje zmagania
z po˝àdaniem mog∏y wyglàdaç zupe∏nie inaczej ni˝ moje. Mog∏y wiàzaç
si´ z romantycznymi fantazjami, pornografià internetowà, czy te˝ pokusà rozpocz´cia wspó∏˝ycia seksualnego z twoim ch∏opakiem lub dziewczynà. Poniewa˝ mo˝liwoÊci jest nieskoƒczenie wiele, mam prostà definicj´ po˝àdania: ˝àdza seksualna tego, co Bóg zabroni∏.
Po˝àdaç to chcieç czegoÊ, czego nie masz i czego nie mia∏eÊ mieç. Po˝àdanie wykracza poza upodobanie i cenienie pi´kna, czy nawet zdrowe pragnienie seksu – czyni z nich pragnienia wa˝niejsze od Boga. Po˝àdanie chce wyjÊç poza Bo˝e wskazówki, by znaleêç zaspokojenie.
Doszed∏em do wniosku, ˝e po˝àdanie mo˝e byç g∏ównym polem walki dla tego pokolenia. Piszàc w ostatnich pi´ciu latach dwie ksià˝ki na temat randek i courtship1, zobaczy∏em, jak powa˝ny jest to problem dla
wielu wierzàcych. Otrzyma∏em tysiàce listów i e-maili od ludzi z ca∏ego
Êwiata w ró˝nym wieku, zmagajàcych si´ z nieczystoÊcià seksualnà.
Historie pochodzàce tak od m´˝czyzn, jak i od kobiet, sà poruszajàce. Sà to opowieÊci o ma∏ych kompromisach, które doprowadzi∏y do powa˝nych grzechów i ˝alu. Mówià o ukrytych i dr´czàcych bitwach z seksem przedma∏˝eƒskim, pornografià i homoseksualizmem. Pochodzà z ust
osób, które kiedyÊ przysi´ga∏y czystoÊç, a teraz nie wierzà, jak mog∏y
popaÊç w tak g∏´bokà nieczystoÊç.
Napisa∏a do mnie Chelsea, dziewczyna, która wpad∏a w zasadzk´ na
stronie internetowej o masturbacji i popad∏a w pornografi´. Jej list, pe∏en desperacji i frustracji, jest podobny do innych:
Nie wiem ju˝, kim jestem. Tak bardzo si´ boj´… robi´ coÊ, co
wiem, ˝e jest z∏e. Próbowa∏am przestaç – naprawd´. P∏aka∏am
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wiele w nocy. Modli∏am si´ i prowadzi∏am dzienniki duchowe.
Czyta∏am ksià˝ki. Jestem ju˝ na przegranej pozycji. Kocham
Boga, ale nie mog´ nieustannie prosiç go o przebaczenie tej samej rzeczy. Wiem, ˝e potrzebuj´ pomocy, ale nie wiem, gdzie
jej szukaç. Wiem, ˝e Bóg ma w swoich planach dla mnie o wiele wi´cej ni˝ to. Ale ten grzech wcià˝ jest silniejszy ode mnie.
Czy mo˝esz odnieÊç si´ do udr´ki Chelsei? Starasz si´ i starasz, ale
wcià˝ wydaje si´, ˝e za ma∏o. Czy jest coÊ bardziej zniech´cajàcego, ni˝
przegrywanie walki z po˝àdliwoÊcià? To pozbawia ci´ duchowej pasji.
Sprawia, ˝e twoja wiara stygnie. T∏umi twojà modlitw´. Sprawia, ˝e patrzysz na swojà drog´ z Bogiem przez pryzmat tej jednej rzeczy. Chwilami jesteÊ tak przyt∏oczony wstydem, ˝e Bóg wydaje si´ oddalony o tysiàce kilometrów.

Co robimy êle?
Czy Jezus umar∏, ˝ebyÊmy nadal si´ z tym zmagali? Czy tak mia∏o wyglàdaç Jego zwyci´stwo?
Nie. Bóg nie chce, ˝ebyÊmy ˝yli w b∏´dnym kole pora˝ki. Chelsea
ma racj´. Nasz Ojciec Niebieski ma o wiele wi´cej w swoich planach dla
nas, ni˝ ˝ycie zdominowane przez po˝àdanie, wstyd i win´. Dlaczego wi´c
tego nie doÊwiadczamy? Co takiego robimy êle?
W naszej przegrywanej bitwie z po˝àdaniem kierujemy si´ b∏´dnymi zasadami w trzech kluczowych sferach. Mamy:
• niew∏aÊciwe standardy Êwi´toÊci,
• niew∏aÊciwe êród∏o si∏y potrzebnej do zmiany,
• niew∏aÊciwe motywacje walki z naszym grzechem.
Moje niepowodzenie w dotrzymaniu kontraktu by∏o pierwszym sygna∏em, ˝e metody opierania si´ po˝àdaniu, jakie obra∏em, by∏y nieskuteczne. Po pierwsze, by∏y oparte na moich w∏asnych standardach i zrozumieniu tego, co to znaczy byç pos∏usznym Bogu. Stworzy∏em zasad´, wed∏ug której chcia∏em post´powaç: przez rok mia∏em si´ nie masturbowaç.
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Okaza∏o si´, ˝e zaufa∏em niew∏aÊciwemu êród∏u si∏y potrzebnej do
trwania w pos∏uszeƒstwie – mojej w∏asnej sile woli. Nie pok∏ada∏em nadziei w Bogu. Wierzy∏em w Joshu´ Harrisa i jego zdolnoÊç oparcia si´
pokusie.
Moje motywacje tak˝e mi nie pomaga∏y. Choç nie by∏em w zupe∏nym
b∏´dzie – cz´Êç mnie g∏´boko chcia∏a podobaç si´ Bogu – wielkà cz´Êcià
moich motywacji by∏o pragnienie, ˝eby „czuç si´” czystym. Chcia∏em móc
powiedzieç, ˝e nie zgrzeszy∏em. Chcia∏em pokazaç Bogu, jak potrafi´ byç
dobry i samowystarczalny.
To wszystko jednak rozsypa∏o si´ w drobny mak. Gdy zgrzeszy∏em
po raz kolejny, straci∏em wszelkie motywacje. Nie czu∏em si´ ani czysty, ani godzien Bo˝ej mi∏oÊci. Poczucie winy sprawia∏o, ˝e nie chcia∏em si´ modliç. Wtedy jeszcze intensywniej çwiczy∏em si∏´ woli, by
przestaç poddawaç si´ po˝àdliwoÊci. To prowadzi∏o jedynie do wi´kszej frustracji i zniech´cenia. Nawet kiedy obni˝y∏em nieco moje standardy – „Nie zrobi´ tego przez dziewi´ç miesi´cy!” – wszystko potoczy∏o si´ tak samo.
Czy potrafisz si´ do tego odnieÊç? Czy widzisz, jak ustanawianie w∏asnych standardów, niew∏aÊciwego êród∏a si∏y i motywacji prowadzi do
powtarzajàcej si´ historii pora˝ek?
Napisa∏em t´ ksià˝k´, bo nauczy∏em si´, ˝e nie musz´ zmagaç si´
w ten sposób. I ty tak˝e nie musisz. Bo˝e S∏owo pokazuje nam, ˝e drogà ucieczki z tego labiryntu pora˝ki jest przyj´cie Bo˝ych standardów
Êwi´toÊci, Jego si∏y i motywacji do zwyci´˝ania grzechu.

Zmaganie si´ ze standardami
Jaki jest wi´c Bo˝y standard, jeÊli chodzi o po˝àdanie? Jakà iloÊç po˝àdania Bóg pozwala nam dopuszczaç do swego ˝ycia?
JesteÊ gotowy? Odpowiedê brzmi: ani odrobiny.
W∏aÊnie tak. Nic. Null. Zero.
Nie mówi´ tego, ˝eby podnieÊç dramatyzm ksià˝ki. Naprawd´ wierz´, ˝e do tego Bóg powo∏uje ka˝dego chrzeÊcijanina niezale˝nie od tego,
w jakiej ˝yje kulturze, czy ile ma lat. I nie jest tak dlatego, ˝e Bóg jest sro-
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gi dla zasady. Jest tak, dlatego ˝e On nas kocha i dlatego, ˝e nale˝ymy do
Niego. Jest tak, dlatego ˝e On jest màdry, a Jego màdroÊç wykracza poza nasze zrozumienie.
W liÊcie do Efezjan 5, 3 czytamy coÊ takiego:
„O nierzàdzie zaÊ i wszelkiej nieczystoÊci albo chciwoÊci niechaj nawet mowy nie b´dzie wÊród was, jak przystoi Êwi´tym”.
Potem powiemy sobie, dlaczego Bóg ustanowi∏ tak wysokie normy czystoÊci . Na razie wystarczy zwróciç uwag´, ˝e Bóg dodaje „wszelkà nieczystoÊç” do „nierzàdu.” Bóg nie chce uwalniaç nas jedynie z grzechu cudzo∏óstwa i seksu pozama∏˝eƒskiego. On chce, byÊmy
wyeliminowali z naszych myÊli i czynów jakikolwiek rodzaj nieczystoÊci. Chce, ˝ebyÊmy zajrzeli g∏´boko do naszych serc i wyrwali korzeƒ seksualnej ˝àdzy, która zawsze jest g∏odna nowych zmys∏owych
doznaƒ.
Ale wielu z nas wobec po˝àdania stosuje mentalnoÊç dietetyka. My
naprawd´ chcemy ograniczyç po˝àdliwoÊç w naszym ˝yciu, bo wiemy, ˝e
jest niezdrowa i sprawia, ˝e czujemy si´ êle. Ale podobnie jak wspania∏y, kaloryczny deser czekoladowy, po˝àdanie jest po prostu zbyt smaczne, by oprzeç si´ mu zupe∏nie. Bóg na pewno zrozumie, jeÊli z∏amiemy
diet´ i skubniemy od czasu do czasu odrobink´ po˝àdania (posuniemy
si´ troch´ za daleko w czasie randki, obejrzymy nie do koƒca czysty film,
oddamy si´ niebo˝ej fantazji).
Taki sam sposób myÊlenia stoi za odwiecznym pytaniem zadawanym
na spotkaniach grup m∏odzie˝owych: „Jak daleko mo˝emy si´ posunàç?”
Czy˝ odrobina po˝àdania nie jest w porzàdku? Widaç wyraênie, jak
nasza mentalnoÊç dietetyka prowadzi do tego, by wyznaczaç sobie ni˝sze standardy ni˝ te ustanowione przez Boga. Mo˝esz sobie mówiç „odrobina nie zaszkodzi”. I wyglàda to na rozsàdne rozwiàzanie? A co najwa˝niejsze pozornie wydaje si´ mo˝liwe do wykonania!
Jest jednak jeden problem: Biblia mówi o czymÊ zupe∏nie odwrotnym.
Ma∏a po˝àdliwoÊç szkodzi. Dlatego w∏aÊnie Bóg rzuca nam wyzwanie wy-
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sokiej normy „ani odrobiny”. To oznacza, ˝e nie pozwalamy na to, by po˝àdanie spokojnie funkcjonowa∏o w naszym ˝yciu. Mamy z nim walczyç
na wszystkich frontach.
Brzmi strasznie, prawda? Ale jeÊli wed∏ug ciebie poprzeczka jest
umieszczona zdecydowanie za wysoko, nie poddawaj si´. W∏aÊnie tak powinieneÊ si´ czuç…

„Ale˝ to niemo˝liwe!”
Kiedy myÊla∏em nad tym, jak zatytu∏owaç t´ ksià˝k´, ktoÊ zaproponowa∏ mi, ˝eby nadaç jej tytu∏ „Po˝egnanie z po˝àdaniem”. Moja pierwsza
ksià˝ka I Kissed Dating Goodbye (Po˝egnanie z chodzeniem”) cieszy∏a
si´ powodzeniem, argumentowa∏ mój znajomy, a ta skorzysta∏aby na powiàzaniu jej z poprzednià. Poza tym, czy nie o to w∏aÊnie chodzi – na po˝egnaniu si´ z po˝àdaniem?
Niby tak, ale nie podoba∏ mi si´ ten pomys∏. Dawa∏oby to troch´ do
zrozumienia, ˝e pozbycie si´ po˝àdania z naszego ˝ycia jest proste. Tak
jakby by∏o to coÊ, na co ka˝dy, kto ma z tym problem, mo˝e si´ po prostu zdecydowaç. Ale jeÊli próbowa∏eÊ odwróciç si´ od po˝àdania, wiesz,
˝e to nie takie proste. Po˝àdanie i nieczystoÊç kusi nas i usidla, nawet gdy
obiecywaliÊmy nie mieç z nimi nic wspólnego.
W tytule „Ani odrobiny” [tak brzmi dos∏owne t∏umaczenie tytu∏u angielskiego – przyp. t∏um.] podoba mi si´, ˝e jasno mówi o czymÊ, co tylko Bóg mo˝e wnieÊç do mojego i twojego ˝ycia. Bo˝y standard ani odrobiny bardzo szybko doprowadza mnie do miejsca, gdzie koƒczà si´ moje mo˝liwoÊci i wysi∏ki. Przypomina mi on, ˝e Bo˝e normy sà tak ró˝ne
od tych, które ja sobie ustalam, ˝e tylko zwyci´stwo Êmierci i zmartwychwstania Jezusa mog∏o zapewniç mi w∏aÊciwà si∏´ i w∏aÊciwe motywacje
potrzebne, by mnie zmieniç.
Si∏a woli nic tu nie wskóra. Jedynie moc krzy˝a mo˝e zniszczyç moc
grzechu, który trzyma nas w sid∏ach.
Duma czy desperacka ch´ç zmiany te˝ nie pomogà. Tylko motywacja ∏aski – ufnoÊci w niezas∏u˝onà przychylnoÊç Boga – mo˝e nas zach´ciç do czystej Êwi´toÊci wolnej od strachu i wstydu.
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W obronie seksu
Kiedy po raz pierwszy powiedzia∏em mojemu teÊciowi, ˝e pisz´ ksià˝k´ na temat po˝àdania, spyta∏ ˝artem: „Ale jesteÊ za czy przeciw?” RozeÊmia∏em si´ i powiedzia∏em mu, ˝e jestem przeciwnikiem po˝àdania
i myÊl´, ˝e napisano ju˝ wystarczajàco du˝o promujàcych je ksià˝ek. Póêniej jednak zda∏em sobie spraw´, ˝e przes∏aniem tej ksià˝ki nie jest sprzeciwienie si´ po˝àdaniu, ale promowanie Bo˝ego planu dla pragnieƒ seksualnych. Tak, po˝àdanie jest z∏e. Ale jest z∏e, poniewa˝ wypacza to, co jest
tak dobre.
Niektórzy ludzie mylnie twierdzà, ˝e Bóg jest wrogiem seksu, ale tak
naprawd´ On jest bezdyskusyjnie za seksem! To On go wynalaz∏. Có˝
za niezwyk∏a myÊl! Nami´tny seks by∏ pomys∏em Boga! Jego to nie zawstydza. PieÊƒ nad pieÊniami jest ksi´gà w Biblii, ca∏kowicie poÊwi´conà rozkoszowaniu si´ czystym seksem ma∏˝eƒskim.
W przepe∏nionym po˝àdaniem Êwiecie chrzeÊcijanie muszà ca∏y czas
pami´taç, ˝e ani seks, ani seksualnoÊç nie sà naszymi wrogami. To po˝àdanie jest wrogiem, który przyw∏aszczy∏ sobie sfer´ seksualnoÊci. Musimy byç Êwiadomi, ˝e naszym celem jest uwolniç naszà seksualnoÊç ze
szponów po˝àdliwoÊci, by doÊwiadczaç jej w sposób zamierzony przez
Boga.

Obietnica rozkoszy
W „Wielkim rozwodzie” C.S. Lewis opowiada alegori´ o duchu cz∏owieka opanowanego przez po˝àdanie. Po˝àdanie zostaje tam ucieleÊnione i wyst´puje w postaci czerwonej jaszczurki, która siedzi na jego ramieniu i szepcze mu do ucha ró˝ne sproÊnoÊci. Gdy cz∏owiek zaczyna rozpaczaç z powodu jaszczurki, pojawia si´ anio∏ i oferuje, ˝e jà zabije. Jednak cz∏owiek czuje si´ rozdarty mi´dzy mi∏oÊcià do po˝àdania i pragnieniem jego Êmierci. Boi si´, ˝e Êmierç po˝àdania zabije tak˝e jego. Podaje anio∏owi wymówk´ za wymówkà, próbujàc ocaliç jaszczurk´, której,
jak twierdzi, wcale nie chce (czy zauwa˝asz tu siebie?).
W koƒcu cz∏owiek godzi si´, by anio∏ zabi∏ jaszczurk´. Anio∏ chwyta
gada, ∏amie mu kark i rzuca na ziemi´. Gdy tylko przekleƒstwo po˝àda-
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nia zostaje z∏amane, duch cz∏owieka zostaje w cudowny sposób przemieniony w rzeczywistà, cielesnà postaç. Jaszczurka zaÊ, zamiast umrzeç,
przemienia si´ w przepi´knego rumaka. Roniàc ∏zy radoÊci i wdzi´cznoÊci, cz∏owiek dosiada konia i razem szybujà w kierunku nieba.
W tej historii C.S. Lewis pokazuje zwiàzek mi´dzy zabiciem po˝àdania i odnalezieniem ˝ycia. Mo˝e nam si´ wydawaç, ˝e zabicie go, zabije
i nas. Tak jednak nie b´dzie. Gdy zniszczymy nasze po˝àdliwe pragnienia, nie stracimy pragnieƒ, nasze pragnienia stanà si´ czyste – skoncentrowane na Bogu. Zosta∏y one nam dane, by przeprowadziç nas do wiecznie odnawiajàcych si´ Bo˝ych celów.
Bóg nigdy nie wzywa nas do sk∏adania ofiary dla niej samej, ale tylko do ofiary prowadzàcej do wielkiej radoÊci. Za tym, co mo˝e nam si´
wydawaç przegranà, zawsze stoi nagroda i rozkosz tak g∏´boka i intensywna, ˝e trudno nazwaç to, z czego si´ rezygnuje, ofiarà. I jest to prawdà, nawet jeÊli cierpienie i zapieranie si´ siebie, do którego wzywa nas
Bóg, ma trwaç ca∏e ˝ycie.
Je˝eli spodziewasz si´ zwyci´stwa nad po˝àdaniem, musisz uwierzyç
ca∏ym swoim sercem, ˝e Bóg jest przeciwny po˝àdaniu nie dlatego, ˝e
sprzeciwia si´ rozkoszy, ale dlatego, ˝e tak bardzo mu na niej zale˝y.
W ksià˝ce „Nadchodzàca ∏aska” (Future Grace) John Piper pisze tak:
„Musimy zwalczaç ogieƒ ogniem. Ogieƒ po˝àdliwych rozkoszy
musi byç zwalczony ogniem rozkoszy pochodzàcej od Boga. JeÊli próbujemy zwalczaç ogieƒ po˝àdliwoÊci jedynie zakazami
i nakazami – nawet ostrze˝eniami Jezusa – nie wygramy. Musimy walczyç z nim wielkimi obietnicami wspanialszego szcz´Êcia. Musimy spaliç przyn´t´ po˝àdliwej przyjemnoÊci w po˝arze Êwi´tego zaspokojenia”.
Czy chcesz uwolniç si´ od narzucajàcych si´ po˝àdliwych pragnieƒ
i czynów? Czy chcesz pozbyç si´ wstydu i poczucia winy?
Bóg daje tobie i mnie nadziej´ i robi to w zaskakujàcy sposób. Nie
mówi nam, byÊmy zani˝yli standardy do naszego poziomu. Bóg chce, by-
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Êmy przyj´li standardy biblijne – ani odrobiny niemoralnoÊci i nieczystoÊci seksualnej. Bóg chce, byÊmy zwàtpili we w∏asne si∏y i nie mieli ju˝
˝adnej innej mo˝liwoÊci, jak tylko rzuciç si´ w ramiona Jego ∏aski.
Oto tajemnica Jego planu. Jego si∏´ znajdziesz w swojej s∏aboÊci. Gdy
przestaniesz polegaç na sobie, odnajdziesz swà nadziej´ w Nim. A gdy
odwrócisz si´ od po˝àdliwoÊci, odkryjesz, ˝e tylko Bóg mo˝e daç prawdziwà rozkosz.
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