USILNIE DĄŻ DO DUCHOWEGO WZROSTU
Każdego dnia człowiek podejmuje wiele decyzji w różnych sferach życia. Decydujemy jak spędzić
wolny czas, jak wydać pieniądze, z kim porozmawiać, do kogo napisać, jak się ustosunkować do
innych ludzi lub ile czasu poświęcić na studiowanie Słowa Bożego, na modlitwę, na służbę itp.
Codziennie od rana do wieczora w różny sposób reagujemy na zachowanie otaczających nas ludzi.
Być może o tym nie wiesz, ale każdego dnia podejmujesz co najmniej sto decyzji i za każdym razem
dokonujesz wyboru, czy zadowolisz Boga, czy samego siebie.
Wiele naszych działań nie wynika ze świadomych decyzji, ale nawet wtedy robimy je na dwa sposoby
- albo staramy się zadowolić samych siebie, albo wywyższyć Boga - bo nasze nieświadome działania
są skutkiem tego, jaki decyzje podejmujemy świadomie. Natomiast suma tych decyzji decyduje o tym ,
czy stajemy się duchowi, czy nadal jesteśmy cieleśni.
Przypomnij sobie tysiące decyzji, które podjąłeś od czasu swojego nawrócenia. Duchowe stają się
tylko te osoby, które każdego dnia, świadomie i konsekwentnie rezygnują z własnej woli, aby poddać
się woli Boga. Z drugiej strony mamy tych, którzy na zawsze pozostają cieleśni, bo zadowolili się
samym przebaczeniem grzechów, dlatego cały późniejszy czas zadowalają wyłącznie samych siebie.
To właśnie te decyzje decydują o tym, kim finalnie staje się każdy człowiek. To, na ile jesteś dzisiaj
pokorny, święty i kochający, jest zależne od tego, jakie decyzje podjąłeś w ciągu ostatnich lat i jakich
dokonywałeś wyborów w różnych sytuacjach życiowych.
Rozważmy stan duchowy dwóch braci, którzy nawrócili się do Chrystusa tego samego dnia, dziesięć
lat temu. Jeden jest teraz dojrzałym bratem, któremu Bóg może powierzyć dużą odpowiedzialność,
bo ma duchowe rozeznanie. Natomiast drugi nadal jest duchowym dzieckiem, które nie ma duchowego rozeznania i musi być stale karmione i zachęcane przez innych. Skąd zatem taka różnica?
Ta różnica jest skutkiem wszystkich decyzji, które podjęli oni w ciągu ostatnich dzisięciu lat.
Jeśli tak samo będą postępować przez kolejne 10 lat, to różnica będzie jeszcze wyraźniejsza, a ich
chwała w wieczności będzie tak różna, jak światło żarówki 200 watowej i 5 watowej !! Tak, jak jedne
gwiazdy różnią się blaskiem od innych gwiazd (1Kor 15:41). Więc nie bądź człowiekiem bez charakteru i podejmuj decyzje, które podobają się Bogu. Jeśli będziesz w tym wierny, to nie będziesz tego
żałować w wieczności, bez względu na to, jaki byłeś dotychczas. Wokół Ciebie jest nad to wierzących,
którzy nie są zainteresowani prowadzeniem konsekwentnego i dojrzałego życia. Nie oceniaj ich.
Nie bądź faryzeuszem. Nie pogardzaj nimi i nie skupiaj się na samym sobie, ale zwracaj uwagę, abyś
nie był taki, jak oni. Niech Twoim przykładem zawsze będzie Jezus, a wtedy zaczniesz częściej
myśleć o dniu, w którym będziesz musiał zdać Chrystusowi relację ze swojego życia.
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