
POBOŻNA MŁODA NIEWIASTA

W Ewangelii Łukasza 1:34-35 czytamy, że gdy anioł Gabriel przyszedł do Marii, wtedy ona go zapytała:
"Jak to, przecież jestem jeszcze dziewicą? Jak dziewica może mieć dziecko?". Na co on jej odpowiedział:
"Osłoni cię Moc Najwyższego i Duch Święty zstąpi na Ciebie". Duch Święty zawsze przynosi nam Bożą moc
(Dz 1:8 i  10:38).  Tak samo jak Duch Boży zstąpił  na Marię, aby poczęła Jezusa,  tak samo zstępuje na
każdego nas, aby począć w nas nowe życie.

Jest to najprostszy sposób wyjaśnienia posługi Ducha Świętego w naszym życiu i w naszej służbie dla Pana.
Jako że w łonie Marii, ciało Jezusa miało swój czas rozwoju, tak samo i my potrzebujemy trochę czasu,
aby Chrystus mógł się zamanifestować w naszym życiu.

Maria poddała się Słowu Bożemu i odrzekła aniołowi: "Niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 01:38).
Choć nie jestem katolikiem, to jednak jestem wielkim wielbicielem Marii, ponieważ była pobożną kobietą.
Bóg przejrzał cały Izrael aby znaleźć jedną młodą kobietę, która byłaby bardzo pobożna i znalazł Marię,
która mogła mieć w tamtym czasie około 18 lat. W Łukasza 1:46-55 możemy przeczytać jej pieśń, która
pokazuje, że była ona niewiastą dojrzałą duchowo i utwierdzoną w Piśmie. To niesamowite, jak dojrzałym
duchowo można być w wieku 18 lat, jeżeli jest się bogobojnym. Bóg nie popełnia błędów w doborze osób.

Maria wiedziała, że gdy ludzie w Nazarecie dowiedzą się, że jest w ciąży, to zaczną opowiadać skandaliczne
historie, bo nikt nie uwierzy, że to poczęcie jest dziełem Ducha Świętego. Ona była gotowa nosić tą hańbę,
aby ciało Jezusa mogło wzrastać w jej ciele. Teraz zastosujmy to do naszego życia. Czy chcesz budować
Ciało Chrystusa w swoim mieście? Chcesz aby oddawano ci za to cześć, czy jesteś gotowy aby cierpieć
"hańbę Chrystusową"? Bóg nie wspiera osób, które w służbie dla Niego szukają własnej chwały. Tacy ludzie
budują tylko własnych wiernych, a nie ciało Chrystusa. Budowanie ciała Chrystusa zawsze niesie hańbę,
konflikty i plotki, tak jak w przypadku Marii w Nazarecie. Lecz jej to nie przeszkadzało w poczęciu ciała
Chrystusa. Tak samo i dzisiaj, ciało Chrystusa rodzi się tylko tam, gdzie ludzie są skłonni do noszenia Jego
hańby i poczęcia go ''poza obozem wyznającym tylko religię chrześcijańską".

Jestem  pewien,  że  gdy  Maria  znalazła  się  w  stajence  to  nie  narzekała  na  trudne  okoliczności  życia.
Wyobraź sobie, co by się działo gdyby Maria była taka jak dzisiejsze zepsute nastolatki. Krzyczałaby na
Józefa, mówiąc: "mówiłam ci, że powinniśmy wyjechać dwa dni wcześniej, to dlatego teraz nie mam pokoju
w hotelu ani prywatności i muszę rodzić dziecko w tej brudnej oborze. Co z ciebie za mąż ..." itp.

Czy wyobrażasz sobie Jezusa rodzącego się w atmosferze takiego ciągłego narzekania i niezadowolenia?
Bóg nie pozwala na takie rzeczy, więc znalazł sobie dziewczynę, która nie narzeka. Dlatego na Matkę Jezusa
wybrał właśnie Marię, która potrafiła zadowalać się tym co miała i nie narzekać na trudne okoliczności.
Właśnie z tej przyczyny, Bóg nie mógł wybrać na matkę Jezusa dowolnej dziewczyny z Izraela. 
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