
JAK BÓG PRZYGOTOWUJE DO SŁUŻBY

Jest coś ważnego, co Paweł podkreślał pod koniec swojego życia, mówiąc:  „Weź ze mnie przykład,
zobacz jak żyłem”. Paweł powtarzał to Tymoteuszowi wielokrotnie. 

Choć Bóg powołuje do służby suwerennie, to najpierw każdego kandydata testuje, zanim powoła go
do służby. Paweł był testowany przez 10 lat (Dzieje Apostolskie od 9 do 13 - tam otrzymał powołanie
i stamtąd został wysłany). Co zatem się działo z Pawłem przez te 10 lat? Bóg czuwał nad Pawłem i
sprawdzał, czy jest wiernym chrześcijaninem w codziennym życiu. Testując go 10 lat, Bóg widział
jego wierność i następnie powiedział mu: „Teraz cię wyślę abyś mi służył”.

Jeśli Bóg cię wzywa, to najpierw cię przetestuje. Mnie Bóg testował przez 16 lat zanim mi powierzył
służbę budowania zborów Nowego Przymierza. Nie łódź się, że jeśli zajmiesz się jakąś służbą, to od
razu będziesz miał do niej powołanie. Bóg cię najpierw będzie doświadczał, aby sprawdzić czy jesteś
wierny w małych rzeczach. Jeśli jesteś wierny w małych rzeczach, takich jak studiowanie Jego słowa,
wierność w mamonie, trwanie w prawdzie, wierność w czystości, stanowczość, rzetelność i pokora
wobec zwierzchników, których Bóg nad Tobą ustanowił, to może po dziesięciu latach, Bóg zechce
Cię powołać do skutecznej służby. Gdy Bóg da ci powołanie, to w ciągu jednego roku będziesz mógł
zrobić więcej, niż gdybyś usługiwał 30 lat według własnych wyobrażeń. Paweł mówi: „Chrystus zlecił
mi tę służbę” (1Tm 1:12). To nie człowiek powołał Pawła, „mimo, że przedtem był bluźniercą, prześla-
dowcą i gnębicielem” (1Tm 1:13).

Bóg powołuje nawróconych grzeszników, którzy w przeszłości byli na służbie u złego. To jest zachęta
dla wszystkich, którzy kiedyś prowadzili niegodziwe życie. W jednym ze swoich listów, Paweł mówi,
że Jezus Chrystus nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, tylko najgorszych grzesz-
ników owych czasów, aby byli jego apostołami. Paweł był jednym z nich. Dlatego mówi, że „Chrystus
Jezus przyszedł na świat aby zbawić grzeszników, z których ja jestem największym” (1Tm 1:15).

Tak więc Bóg nie powołuje tylko tych, którzy zostali wychowani w bogobojnych domach i prowadzili
czyste życie. On używa różnych osób. Powołuje też tych, którzy tonęli w grzechu; cudzołożników,
pijaków, złodziei i narkomanów, i czyni z nich nawet apostołów, aby udowodnić, że grzech w życiu
nieodrodzonego człowieka, nie dyskwalifikuje go. Taka osoba, może zostać nawet apostołem, tak
samo jak Paweł - największy z grzeszników. Bóg może zrobić przez ciebie bardzo wiele, jeśli będziesz
Mu ufać i odwracać się od swoich grzechów. 
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