Duchovný rast - 1. časť – „Nebezpečná pohodlnosť“
Nebezpečná pohodlnosť
- Väčšina spokojných ľudí si nemyslí, že má problém, keďže sú nadpriemerní.
Načo sa zlepšovať?
V knihe Prísloví 1,32 sa hovorí, že "bezstarostnosť bláznov je ich záľuba." – Máš záľubu a si bezstarostný, lebo sa dostatočne modlíš,
slúžiš, si v podstate dobrý a nikomu neubližuješ? Sme bezstarostné spoločenstvá, ktoré sú už na tom dobre a nemusia sa viac už
posúvať?
Je dosť spasených, máme dosť Božieho ohňa a milosti, aby si nás Boh použil na premenu našich miest a dedín?
Stal si sa výnimočným za to, čo (zlé) nerobíš?
Nechodíš na divoké večierky, nespôsobuješ problémy,...Ale čo robíš? Je kresťanský život o tom,
aby "sme sa vyhýbali zlým veciam", alebo máme robiť "dobré ťažké veci pre Boha."
Stačí byť známy tým, že nerobíme zlé veci alebo by sme skôr mali byť známi, pre dobré a náročné veci, ktoré robíme?
V Žalme 1,1-3 sa píše, že nerobiť zlé veci nestačí: "Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ", ale nemôžeme tento verš prestať čítať, lebo práve tu zistíme, k čomu nás Boh vyzýva: "ale v
zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a
jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. " - Daj si pozor, aby ťa tvoje pohodlie a nenapojenosť alebo oslabená
napojenosť na Boha neoslabili. Si stále zasadený pri živej vode? Rastieš? Nevädneš?
Aký je Boží štandard?
Sme teraz takí , akých nás chce mať Boh? Môžeme si dovoliť už len doživotne oddychovať, lebo sme dosiahli duchovní vrchol?
Boží štandard nespočíva byť najzbožnejšou osobou v spoločenstve alebo v farnosti, keď oni sú bez nadšenia a ja horlivý kresťan, ale"
byť svätý", lebo on je svätý. (1 Pt 1,16)
Boh postavil svoj štandard tak vysoko, preto , aby sme nemali nikdy výhovorku prestať rásť.
Nikdy sa nepovyšuj, tvojím vzorom a štandardom je Ježiš Kristus
„Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: "Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa.
Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia:
vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo
mám." Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: "Bože, buď milostivý mne
hriešnemu." Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený." Lk 18,9-14
Kroky k duchovnej zrelosti:
Ako môžeme porásť v Kristovi?
Prečo niektorí kresťania duchovne nerastú, tak ako by mali?
Úvod:
Ľudia rozumejú predstave rastu ako fyzického vývinu ľudí a aj prečo je taký dôležitý. Bábätká sú nezrelé fyzicky a duševne, ale
očakávame od nich, že sa budú vyvíjať. Ak sa to nedeje, vzniká problém.
Duchovný rast je podobná predstava, ale je omnoho dôležitejší. Rast je vývin alebo zdokonaľovanie sa smerom k cieľu, ktorý voláme
"zrelosť" (v Biblii zvanú tiež, "dokonalosť"). Keď sa niekto "znova narodí" ako Božie dieťa, je duchovne nezrelý. Ako čas plynie,
mali by sa u neho vyvinúť vlastnosti alebo schopnosti, ktoré sú charakteristické pre zrelosť.Tak ako má dozrievať spoločenstvo,
dozrievať majú aj jednotlivci.Niekedy sa jednotlivec schováva za rast spoločenstva a vzniká problém.
Duchovný rast v Biblii: :
Ef 4,14-15 - "aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý
podvodne strháva do bludu. Ale žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista."

Flp 1,9 - "A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní."
2 Pt 3,18 - "Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista."
2 Sol 1,3 - "Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska
všetkých vás je čoraz väčšia.
Keď ľudia prestanú rásť...
Objavuje sa mnoho problémov: niektorí sa vrátia späť do sveta, iní spôsobia konflikty, kvôli svojej ignorancii a tvrdohlavosti, kvôli
nepravidelnému chodeniu na stretká, postupne si zamilujú pôžitkársky a svetský život alebo nezáujem.
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