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„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, do?wiadczajcie siebie” (2 Kor 13:5).
Greckie s?owo „do?wiadcza?” oznacza tu „bada?, szacowa?.” Aposto? Pawe? mówi, „Badajcie siebie, by
zobaczy?, czy chodzicie wed?ug S?owa Bo?ego.” Mamy stale pyta? siebie, „Czy ja si? zmieniam? Czy staj? si?
bardziej kochaj?cy i delikatny? Czy moje rozmowy staj? si? coraz bardziej sprawiedliwe? Czy stale narzekam, czy
te? zaczynam wypowiada? buduj?ce s?owa wiary? Czy ?wiadomie staram si? podoba? Jezusowi?
Spraw? sprawdzania siebie powinni?my traktowa? bardzo powa?nie. Je?eli jeste? chrze?cijaninem, ale jeste?
ci?gle apatyczny i nie wzrastasz duchowo, to nie pozwoli?e? Duchowi Bo?emu na wykonywanie jego dzie?a w
tobie. Pytaj siebie, czy ka?dego dnia cieszysz si? bardziej Jezusem i jego ko?cio?em? Czy mo?e trzymasz urazy,
odrzucenie, korze? goryczy?
Mo?liwe jest prze?ywanie wzrostu w wielu dziedzinach twojego ?ycia, a mimo tego pozostawanie dzieckiem w
wielu innych. Oto ?atwy test, by zbada?, czy nast?puje u ciebie duchowy wzrost. Po prostu zapytaj siebie, „Czy
jestem spragniony? Czy pragn? wi?cej Jezusa i jego ?wi?to?ci?” Je?eli odpowied? brzmi tak, to mo?esz by?
pewien, ?e wzrastasz, poniewa? S?owo obiecuje, „B?ogos?awieni, którzy ?akn? i pragn? sprawiedliwo?ci,
albowiem oni b?d? nasyceni” (Mt 5:6).
Czy chcesz wzrasta? duchowo? Je?eli tak, to popro? Ducha ?wi?tego, by o?wieci? ka?d? dziedzin? s?abo?ci lub
grzechu w twoim ?yciu i wo?aj do niego, „Panie, kocham ci? i chc? lepiej ciebie pozna?. Chc? dorasta? do
wymiaru, jaki jest w twoim S?owie. Prosz?, pomó? mi uchwyci? wiar? to, co czynisz we mnie, co mi pomo?e
wzrasta? duchowo!”
Nie zapomnij, ?e Bóg stoi obok ciebie, nawet je?eli prze?ywasz sztorm. On od?wie?a twojego ducha, karmi twoj?
dusz?, zapuszcza mocne korzenie w tobie - pomagaj?c ci wzrasta? w nim!
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