
DOSKONAŁY PLAN BOGA DLA TWOJEGO ŻYCIA

Człowiek nie jest w stanie zrobić nic lepszego na ziemi, od wypełnienia doskonałego planu Boga dla
swojego życia. Modlę się, aby pewnego dnia, Bóg cię użył do budowania swojego Kościoła w jakiejś
części świata. Ale twoje wykształcenie i twój zawód dają ci tylko możliwość zarabiania na życie, abyś
nie musiał być zależny od innych w swoich ziemskich potrzebach. Jednak twoim życiowym powoła-
niem jest życie dla Boga, więc nie traktuj swojej pracy jak bożka.

Bóg planuje każdy szczegół naszego życia na ziemi, a to obejmuje edukację i szkoły do których mamy
uczęszczać, a nawet zajęcia pozalekcyjne. On też suwerennie zamyka wiele dróg i powoduje, że czło-
wiek finalnie podejmuje właściwą pracę. Tak więc w niektórych sytuacjach, jeśli pomimo twoich starań
nie przyjęto cię do jakiejś szkoły lub nie dostałeś jakiejś pracy, na którą bardzo liczyłeś i którą chciałeś
otrzymać,  to  dziękuj  za  to  Panu.  Za  kilka  lat  zrozumiesz,  że  Bóg  czuwał  nad  tobą  i  suwerennie
zarządzał, każdym detalem twojego życia (chociaż nie zdawałeś sobie z tego sprawy) i że sposób, w jaki
wtedy to robił, rzeczywiście był dla ciebie najlepszy. Zobacz co napisano w Liście do Rzymian 8:28 i
zacznij żyć wiarą także w to Słowo Boga. 

Głównym celem Boga jest to, abyś mógł być Jego świadkiem i aby tutaj na ziemi, przejawiało się w tobie
życie Jezusa. Więc nie pozwól, aby jakiekolwiek twoje ambicje były ziemskimi ambicjami. Traktuj życie
poważnie. Szukaj doskonałej woli Boga. Żyj tak, abyś nie musiał niczego żałować, gdy w dniu sądu
staniesz przed Panem, aby twój ostateczny wynik nie był twoją średnią (jak na uczelni), tylko żeby cała
twoja chwała pochodziła od Boga i wszystko co robisz zasługiwało na Bożą aprobatę (1Kor 4:5) - bo ta
ocena będzie jedyną rzeczą, która będzie miała wtedy znaczenie.

Bóg w cudowny sposób planuje nasze życie. Wielokrotnie odnajdywałam to w swoim życiu, co sprawia,
że  w  kolejnych  dniach  też  chcę  z  całego  serca  oddawać  swoje  życie  na  Jego  służbę,  zgodnie  z
założeniem: „Nasz Baranek zwyciężył, podążajmy za Nim”, które było mottem XVIII-wiecznych Braci
Morawskich (obecne Czechy), których zwierzchnikiem stał się hrabia Zinzendorf.

Brak ziemskich kwalifikacji nie przeszkadza Bogu w realizacji doskonałego planu, który ma dla twojego
życia.  Jego  wypełnienie  zależy  wyłącznie  od twojej  wiary,  twojej  pokory  i  od  nastawienia  twojego
umysłu. Więc życzę ci, abyś zawsze przejawiał te cechy.

Nikomu z nas nie udało się uniknąć głupich błędów. Ale mogę ci zaświadczyć z własnego życia, że Bóg
przebacza człowiekowi wiele głupich rzeczy, które ten robi, gdy nie jest jeszcze wystarczająco pokorny,
aby przyznać się do swojego grzechu, aby nie obwiniać innych i mówić z wiarą:  „Panie, pomimo tych
wszystkich błędów, które popełniłem, ufam Twemu miłosierdziu i  wierzę,  że zrealizujesz swój  plan w
moim życiu”. Wielu wierzących nigdy nie wypowiada takich słów do Pana, ponieważ są zniechęceni
swoimi niepowodzeniami i nie wierzą w Boże miłosierdzie. W ten sposób hańbią Boga, stawiając swoje
niepowodzenia ponad Jego wszechmocą i  miłosierdziem. Dlatego zacznij  ufać Bogu i  wierzyć Jego
miłosierdzie, a wtedy będzie coraz lepiej i każdy rok będzie lepszy od poprzedniego.
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