
WZROST DUCHOWY POPRZEZ WDZIĘCZNOŚĆ

Jeśli cenisz duchowy pokarm, którym jesteś karmiony w waszej społeczności, to znaczy, że doceniasz
waszą społeczność. Zastanów się, jak bardzo jesteś wdzięczny osobom, które zaproszą Cię na obiad.
O ileż bardziej należy okazywać wdzięczność ludziom, którzy nieustannie, rok po roku, dostarczają
ci duchowy pokarm? Spójrz na tę sprawę w inny sposób. Przypuśćmy, że ktoś przez kilka lat chronił
twoje dzieci przed niebezpieczeństwem i opiekował się nimi, gdy były chore, dodawał im odwagi,
gdy były zniechęcone i pomagał im w nauce, aby miały dobre oceny. Czyż nie będziesz wdzięczny
takiej osobie? Czy jesteś równie wdzięczny ludziom, którzy starają się chronić twoje dzieci? Jednym z
powodów, dla których wielu wierzących nie wzrasta duchowo jest to, że nie dziękują Bogu za to, co
otrzymują od ciała Jezusa Chrystusa. Dlatego od wiary odpadają zazwyczaj ci, którzy nie dziękują za
wszystko, co za darmo otrzymywali przez lata spędzone wśród wierzących. 

W Ewangelii Łukasza 17:14-16 czytamy o dziesięciu trędowatych, których Pan uzdrowił. Ale tylko
jeden z nich wrócił, aby okazać Mu wdzięczność i oddać Bogu chwałę. Gdy byli  w potrzebie, to
wszyscy wołali o zmiłowanie, ale gdy zostali uzdrowieni, to dziewięciu w ogóle nie okazało Bogu
wdzięczności.  Jezusowi  przyszedł  podziękować  tylko  jeden  Samarytanin.  W  Izraelu  były  wtedy
tysiące uzdrowionych osób, które nawet nie pomyślały o podziękowaniu Jezusowi, ale Samarytanin
wrócił i podziękował.  Zapewne powiedział Panu coś w stylu: „Panie, jak inne jest teraz moje życie,
od kiedy się mnie dotknąłeś. Dzięki Tobie mogłem wrócić do mojej rodziny i mogę żyć wśród zdrowych
ludzi. Wniosłeś do mojego życia radość. Zawdzięczam to tylko Tobie i jestem Ci głęboko wdzięczny za
te wszystkie błogosławieństwa, bo na żadne z nich nie zasłużyłem”. Jezus docenił wdzięczność, którą
okazał Mu ten mężczyzna, dlatego ponadto powiedział mu, że jego wiara go ocaliła. Ten uzdrowiony
z trądu człowiek otrzymał od Boga coś więcej, niż tylko zdrowie. On naj-pierw został uzdrowiony, a
dzięki temu, że okazał Bogu wdzięczność, otrzymał także zbawienie. Jestem pewien, że spotkam go
w niebie. Ale wątpię czy spotkam tam któregokolwiek z pozostałych dziewięciu, bo człowiek może
otrzymać od Jezusa więcej niż inni, tylko wtedy, gdy jest Mu za wszy-stko wdzięczny.

Pan posługuje się na ziemi swoim Kościołem, który jest Jego ziemskim ciałem. Więc teraz pojawia
się  pytanie,  czy  okazujesz  Mu wdzięczność  przez  docenianie  Jego  ciała.  Jeśli  nie  szanujesz  Jego
Kościoła i nie doceniasz społeczności z Jego Kościołem, to stratny nie będzie Jego Kościół, tylko ty.
Bóg wielce błogosławi tych, którzy doceniają Jego Kościół i są Mu wdzięczni za to, co otrzymali od
Kościoła. 

Jezus bardzo ceni lojalność swoich uczniów. Kiedyś powiedział swoim uczniom, że chociaż wszyscy
Go opuszczą, to jednak nie będzie sam, ponieważ będzie z Nim Jego Ojciec (Jan 16:32). Jezus nie
potrzebował swoich uczniów, jednak w Ewangelii Łukasza 22:28 dziękuje im, że wytrwali przy Nim
podczas prób. Jezus jest Panem chwały, więc nie potrzebował, aby ktokolwiek go wspierał. 



Ale chociaż nie potrzebował wsparcia, to doceniał ich wierność. Mówił do nich niejako: „Wyszliście
ze starego bukłaka, którym była wasza tradycja religijna i poszliście za mną, gotowi zapłacić za to
każdą cenę, bo dostrzegliście różnice dzielące ducha Oblubienicy od duchowości nierządnicy”.

Mam nadzieję, że owego dnia, tobie też Pan będzie mógł podziękować, że nie wstydziłeś się Go,
że wiernie przy Nim stałeś, że kochałeś Jego Kościół i byłeś mu oddany, a nie jak wielu ludzi, negaty-
wnie do niego nastawiony. Bracie i siostro, doceń tą wielką ochronę, jaką ty i twoje dzieci otrzymu-
jecie od Kościoła. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu Kościół chroni ich przed
grzechem i niebezpieczeństwem upadku. Dopiero gdy staniesz przed Panem, to zdasz sobie sprawę,
w jakim stopniu surowe normy, którymi kieruje się Jego Kościół, uchroniły cię od zbłądzenia w tym
świecie i zniszczenia samego siebie. W tym dniu zobaczysz, w jaki sposób to, co słyszałeś w wiele lat
wcześniej, chroniło cię przed upadkiem wiele lat później. W owym dniu Pan ci pokaże, jak to, co
twoje dzieci wiele lat temu słyszały w Kościele, chroniło je lub wyciągało z wielu niebezpieczeństw.
Jednak pomimo tych i wielu innych błogosławieństw, wciąż mało kto docenia Jego Kościół.

Jeśli chcesz być błogosławieństwem dla innych ludzi, to najpierw naucz się bycia wdzięcznym Panu
za to, co czyni dla ciebie przez swój Kościół. Nie miej lekceważącego stosunku do Jego Kościoła.
Wielu wierzących myśli jak dzieci, które doceniają swoich rodziców dopiero po ich śmierci. Niech
Pan uczy nas wszystkich wzajemnej wdzięczności za Jego Kościół, zanim będzie za późno.
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