
TRZY KROKI DO DUCHOWEJ DOJRZAŁOŚCI

1. Wierz, że Bóg ma doskonały plan dla każdego z nas.

„W Chrystusie Jezusie zostaliśmy powołani do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy
w nich chodzili” (Ef 2:10). Gdy Bóg nas wybrał w Chrystusie, to zaplanował też, co mamy robić w naszym
życiu. Więc naszym obowiązkiem jest odnalezienie Bożego planu i realizowanie go, każdego dnia. Nigdy
nie stworzysz lepszego planu niż Bóg. Nie można też naśladować tego, co robią inni, ponieważ Boży plan
dla każdego dziecka Bożego jest inny. Na przykład, Boży plan dla Józefa był taki, że przez ostatnie 80 lat
swojego życia żył w komfortowym pałacu w Egipcie. Natomiast Boży plan dla Mojżesza zkaładał opu-
szczenie komfortowego pałacu w Egipcie i mieszkanie przez ostatnie 80 lat swego życia w dyskomforcie
na pustyni. Gdyby przyzwyczajony do komfortu i łatwego życia Mojżesz zaczął iść drogą Józefa, to nigdy
nie wypełniłby Bożego planu w swoim życiu. W taki  sam sposób Bóg dzisiaj  może chcieć,  aby ktoś
przeżył całe swoje życie w komfortowych warunkach w Stanach Zjednoczonych, a inny brat przez całe
życie trudził się w upale i kurzu północnych Indii. Każdy musi poznać Boży plan dla swojego życia,
a nie porównywać swojego losu z losem innego brata i z zazdrości go krytykować. Mnie Bóg powołał,
abym służył  Mu w Indiach,  ale  nigdy  nie  wymagałem,  aby ktokolwiek  robił  to  samo,  co ja.  Jednak
człowiek nigdy nie będzie w stanie zrozumieć Bożej woli, jeśli szuka własnej chwały lub kocha pieniądze
i pragnie samozadowolenia, albo szuka aprobaty innych ludzi.

2. Utrzymuj bliską społeczność z Bogiem, bo w tym tkwi tajemnica bycia silnym.

„Ci którzy znają swojego Boga będą silni i dokonają wielkich czynów” (Dn 11:32). Dzisiaj Bóg nie chce,
abyśmy znali Go z drugiej ręki. Nawet najmłodszego wierzącego zachęca do osobistej relacji (Hbr 8:11).
Jezus określił życie wieczne jako osobiste poznanie Boga i Jezusa Chrystusa (J 17:3). To było największą
pasją w życiu Pawła i musi być naszą największą pasją (Flp 3,10). Ten, kto pragnie bliżej poznać Boga,
będzie musiał zawsze Go słuchać. Jezus powiedział, że jedynym sposobem na utrzymanie duchowego
życia jest poważne traktowanie każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4:4). Jezus powiedział
też, że siedzenie u Jego stóp i słuchanie Jego słów jest najważniejszą rzeczą w życiu każdego chrześci-
janina (Łk 10:42). Dlatego codziennie musimy rozwijać nawyk słuchania Ojca przez Jezusa - od samego
rana (Iz 50:4), przez cały dzień i nawet w nocy, gdy śpimy – abyśmy mogli powiedzieć, gdy nas kiedy-
kolwiek ktoś obudzi: „Mów Panie, Twój sługa słucha” (1Sm 3:10). Znajomość Boga sprawi, że zwyciężysz
we wszystkich sytuacjach, ponieważ Bóg ma rozwiązanie każdego problemu przed którym stoisz - a jeśli
będziesz Go słuchał, wtedy On Ci powie, jak go rozwiązać. 

3. Przyjmuj wszystkich, których przyjął Bóg.

„Bóg umieścił członki swojego ciała, każdego tam, gdzie chciał ... aby w ciele nie było rozdwojenia i aby
członki miały o siebie jednakowe staranie” (1Kor 12:18 i 25). Bóg wzbudzał w różnych krajach i w różnych
czasach ludzi, którzy mieli przywrócić Mu dobre świadectwo. Ale po śmierci tych mężów Bożych, ich
następcy powodowali, że grupy ich uczniów stawały się coraz bardziej religijne i hermetyczne. Nigdy nie
możemy zapominać, że ciało Chrystusa jest większe niż jakakolwiek denominacja, a Oblubienica Chry-
stusa jest dzisiaj rozsiana po różnych grupach. Musimy więc szukać wspólnoty ze wszystkimi ludźmi,
których przyjął Pan, chociaż z wieloma z nich możemy nie być w stanie współpracować, ze względu na
różnice w interpretacji Słowa Bożego.
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