
Jak Bóg
mówi

do mnie

Myślę, że nigdy Go naprawdę nie słyszalem .
.. Wyjdź, nie dotyku] żadnej nieczystej r:ec:y". Glos

nalegał. był stanowczy, przekonywał. Marek był w drodze
do domu, gdy go usłyszał. Zajmował on ważne stanowisko
w przedsiębiorstwie, w którym dobrze zarabiał. ram jed-
nak nie liczono się z Bogiem. Głos przerwał jego myśli,
byl wyraźny. Wiedział. że to Bóg mówi do niego, lecz nie
był jednak pewien, czy słyszy go uszami, czy sercem. Już
wcześniej slyszal gdzieś te słowa.

Marek wyrósl w chrześcijańskim domu, pamiętał na-
uczania z klasy biblijnej, do której uczęszczał. gdy był
chłopcem. Wszyscy spośród jego rodzeń siwa. brai i sios-
try siużyli Panu, Marka pociągnęło jednak "wygodne" ży-
cic - duże pieniądze, dom z mnóstwem wygód. Życie jego
biegło w innym kierunku, niż reszty rodziny. Nic liczył się
z głosem sumienia. Byl mlody, mial wyznaczone określone
cele i znajdowal się na drodze do sukcesu. Wtedy właśnie
uslyszal len głos ... Skąd pochodził? Kto mowil?" - pytał
sam siebie.

Gdy się wsłuchiwał, był pewien, że głos len pochodzi
od Boga. Pamiętał te słowa z historii w Biblii, lecz to było



coś więcej. niż wspomnienie. Zatrzymał się zupełnie w środ-
ku drogi do domu. zwrócił swe myśli ku Bogu i odpowie-
dział głosowi wyrażając oddanic Mu swojego życia.

Bóg rzeczywiście rnówi do człowieka. Można Go usly-
SZCĆ. Czasem w taki sposób. w jaki ..usłyszał" Go Marek,
czasami 1~1Ś inaczej. Lekcja ta pomoże ci zrozumieć, w jaki
sposób Bóg mówi do ciebie.

W tej Ickcji będziesz się uczyć o:

Sposobach. jakimi Bóg przemawia do nas.
Powodach. dla których niektórzy nie słyszą głosu Bożego.
Zapewnieniu. że Bóg przemówi.
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Ta lekcja pomoże ci:

• Opisać kilka sposobów. jakimi Bóg do nas przemawia.

" Wyjaśnić. dlaczego niektórzy nic słyszą głosu Boga skie-
rowanego do nich.

* Zdobyć pewność. że 8óg do ciebie przemówi.

SPOSOBY,.JAKIMI HOC PRZEMA \VIA DO
i\'AS

Ccl I. I'oznuj przvkladv roźnvch .\po,HJ/J(ill'. jakimi l1(jg

do nas przvutuwiu.

Niektórzy ludzie martwią się, czy Bóg. skomunikuje
sic z nimi, zadaj ..\ sobie pytanie: (:::-r JJ(JJ.!, IJ/O:C do mnie l/ui-
wic',? .Jak l1UÓ! On mowie? To dziwne. że Bllg.. ktÓIY nas stwo-
rzył i dal nam zdolność słyszenia i komunikowania się
z innymi ludźmi, uważany jest często za kogoś. kto sam
ma trudności z mówieniem!

Bóg naprawdę przemawia. wybierając kilka sposobów
komunikowania sit; z nami.

Bóg mńwi popn:t.'z Bihli\'

Podsrawowym sposobem, w jaki Bóg przemawia do
nas. jest Jego slow» pisane - Hiblia. Wydaje si~ to nic-
prawdopodobne. i.cby ksi~sa zakończona prawic dwa t~-

.iące lat temu mogla przemawiać do człowieka dzisiaj
przedstawiać mu wole; Boga. LIX? Bihlia to ('oś \\ ięcej.
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niż zwykła księga. Jest to przesianie skierowane od sa-
mego Haga do człowieka. Fakt ten upewnia nas w tym,
że może ona przemawiać do nas dzisiaj i że możemy ją
zrozumieć.

Biblię inspirował Duch Święty. Jest On trzecią osobą
Trójcy. Jest tak samo Bogiem jak Ojciec i Syn. Posiada
On każdą cechę. którą posiada Ojciec i Syn. włączając
wszechwiedzę, On zna przeszłość. On zna także przysz-
łość. On znal ciebie, zanim się narodziłeś. zanim zaistnieli
Iwo i rodzice lub ktokolwiek inny.

On jest autorem Biblii. Kierowal jej pisaniem. On
strzegł całej jej zawartości (2 Piolr I: 19 - 21). Biblia jest
objawieniem 8ożcgo planu dla ludzkości. Może cię ona
prowadzić nic tylko do zbawienia, lecz także jest odpo-
wiednim drogowskazem \\' życiu człowieka. Duch Święty
zawarl \v Biblii wszyslko. co objaśnia wlaściwą drogę
ch rzcśc ij<inina.

t~.i<r:;-~-'"ft~~-,v { ,I

.~. ------ ZADANIE DLA CIEBIE

1 Przeczytaj \\ Biblii ~ Tymoteusza 3: 16 - 17 i napisz
w swoim notatniku odpowiedź na pytanie: Jakie zada-
nie spełnia l'ismo \\' życiu i służbie dziecka Bożego?

Cudem Pisma jest nie tylko to, jak zostało napisane.
lecz także. jak jest rozumiane. Ponieważ Duch Święty
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inspirator pisarzy ksiąg Biblii jest wciąż żywy, więc jest
też Osobą, która pozwoli je wlaściwie zrozumieć.

Pomyśl o nicktórych wersetach z Pisma, które stu-
diowałeś w lekcji 2 i które zapewniały, że Duch Święty
może nas poprowadzić. Na przykład, przypomnij sobie
naukę Chrystusa w Ew . .lana 14 i 16 dotyczącą Pornoc-
nika lub Pocieszyciela, który przyjdzie - Ducha Świętego
(Jan 14: 16, 16: 12 - 15). Przypomnij sobie też zapewnienie
dane w liście do Rzymian 8: 26 - 27. o tym że Duch
Święty zna Boże zamierzenia i będzie kierował naszą mod-
Iitwą. Chrystus powiedzial nawet, że Duch Święty przy-
pomni nam jego nauki (Jan 14: 26). W jaki sposób sprawia
to Duch Święty? Poprzez Slowo. którego jest autorem.

Czy czytałeś kiedyś Pismo i nagle jakiś werset lub
fragment w szczególny sposób zainteresował ciebie? Wte-
dy Duch Święty przemawiał do ciebie. stosownie do twojej
potrzeby. Nie byleś pewien dlaczego, lecz dał ci wska-
zówkę lub odpowiedź na twoje pytanie. \1ógł też pobudzić
cię do ufności. Nie przeżywamy tego, gdy szukamy
w Piśmie tylko potwierdzenia naszych idei, lecz gdy prag-
niemy poznać Boży zamiar.

Chrystus doskonale wiedział, że Duch Święty mówi
w taki sposób. gdyż często cytował ustępy Starego Testa-
mentu mówiąc, że odnoszą się do niego. Bcz pomocy Du-
cha Świętego niezrozumiałe bylyby prawdy lub wskazówki
(patrz np.: Lukasz 4: 18). Inni także przeżyli tego rodzaju
objawienia (np. Piotr w Dziejach Apostolskich 2: 14 - 21).
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Marek, o którym czytaleś na początku tej lekcj i, jest
moim bliskim przyjacielem. Głos, który słyszał, był głosem
mówiącym przez Izajasza 52: I I, chociaż pierwotnie słowa
te wypowiedziane zostały do innych osób. Jest to przykład,
jak Duch Święty wykorzystuje słowa Pisma, aby mówić
do wspólczesnego czlowieka i sprawia, aby ich przesłanie
było dla niego zrozumiale.

t:---
2

ZADANIE DLA CIEBIE

Przypuśćmy, że starałbyś się wyjaśnić komuś, jak Duch
Święty może wykorzystać slowa Pisma, aby do nas
przemówić. W swoim notatniku opisz przykład z włas-
nego życia lub życia kogoś innego, komu Duch Święty
ożywił słowa Pisrna Świętego.

Duch Święty pokieruje nami, abyśmy stosowali Pismo
zgodnie z zasadami, których ono jasno naucza. On nie
zaprzecza sam sobie.

Jeżeli zasady Pisma mają nam pomóc w postępowaniu
zgodnym z Bożym planem, powinniśmy je właściwie rozu-
mieć. Biblia nie jest zbiorem myśli na temat życia. Jest
zapisem o komunikowaniu się Boga z ludźmi oraz opisem
ich reakcji na Niego. Przedstawione są w niej zasady pos-
tępowania i wtedy możemy zrozumieć ich znaczenie, gdy
zbadamy, jak działały one w życiu innych ludzi. Zapis ten
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pokazuje nam. jakie zasad) są stosowane i chroni nas od
niewłaściwego ich zrozumienia.

Na przyklad: Chrystus uczyl zasady o ostatecznym
zwycięstwie łagodności i pokory (Mateusz 5:5). Lecz czym
jest pokora? Studiując życic Mojżesza zrozumiemy, jak
działa ona \V powiązaniu z innymi cechami osobowości
(patrz np.: 2 Mojżeszowa 12).

PatrL:1Cna życie Dawida i Saula. dwóch królów Izra-
ela, rozumiemy różnicę pomiędzy upamiętaniem i żalem.
To nic wielkość grzechu Saula sprawiła, że utracił króles-
two. To fakt. że zareagował żalem. lecz nigdy naprawdę
nic odczuwa I skruchy i nie zmienił swego postępowania,

Przeciwnie Dawid odczuwał skruchę całym swoim
sercem (Porównaj. na przykład. ł Samuela 13: 8 - 14.
2 Samuela 12 i Psalm 51).

=-

~-
~--
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3 PI7""Z!laj Dzieje Apostolskie 5: 40 - 4~ i wersety. o któ-
rych mowa poniżej. Wydarzenie opisane w Dziejach
Apostolskich jest przykładem zasady podanej w:

al Mateusza 5: 7.
hl Mateusza 5: II.
e) Lukasza 6: 37.

Możemy powiedzieć, że Duch Święty posługuje się
SIOWClll. aby prowadzić nas w ramach zasad, które stają
sit; dla nas zarówno logiczne jak i zrozumiałe, gdy obser-
wujemy. jak działają one w życiu ludzi.

~i~~·
~------- ZADANIE DLA CIEBIE

4 l'oznaliśmy trzy sposoby kierowania nami. jakie otrzy-
mujcmy poprzez Pismo, Przeczytaj fragment Pisrna.
n którym mowa poniżej i skojarz go z wyrażeniem opi-
sującym.jaki sposób kierownictwa reprezentuje. Zapisz
numer wyrażenia przed odsyłaczem.
I) Bezpośrednie polecenie dane osobie lub grupie osób.
2) Zasada zachowania się.
3) Przykład zasady w czyimś życiu.
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..... a Jozue G: 4
b Mateusz 5: 44
c Mateusz 19: 21

.....li Dzieje Apostolskie 7: 54 - (,0.

Bóg mńwi do nas Ilrzt':I.innych
,

Bóg posługuje się także innymi osobami. aby wyjaśnialy
nam jego wolę. Może wykorzystać do tego celu zarówno
chrześcijan jak i nie - chrześcijan. Pracujemy i tyjemy
w ramach struktur i relacj i opartych na autorytecie. takim
jak rząd, rodzina. przedsiębiorstwo, Kościół. Każdy z nich
odpowiedzialny jest za pewną dziedzin, życia. Każdy jest
uznany przez Pismo jako środek. przez który mówi Bóg.
Na przykład. rodzice dają wskazówki swoim dzieciom.
510\1.'0 Boże mówi, że Jego wolą jest. aby słuchać wład-
ców (Rzymian 1]: I).

Poza tymi rodzajami związków istnieją struktury usta-
nowione przez Boga \\1 Kościele. gdzie są pasterze i starsi.
Są oni mądrzy. ponieważ od dawna żyją w społeczności
z Bogiem. Często ich rada jest bardzo cenna. ponieważ
znają oni drogi Boże.

000
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5 Przeczytaj w Biblii I Mojżeszową 18: 13 - 26. W swo-
im notatniku zapisz odpowiedź na następujące pytania:
a Jaki problem mial Mojżesz (w. 13 - 17)?
h Jaka była rada Jetro udzielona Mojżeszowi

(w. 18 - 2:;)?
c Jaki hyl jej skutek (w 24 - 26)?

Król Dawid popadl \V grzech z powodu liczenia ludu
lzracla. Zignorował 011 rad, Joaba (2 Samuela 24: :; - 4. 10).
Jetro i Joab nic mieli ..władzy" nad Mojżeszem i Dawi-
dem. \V rzeczywistości Mojżesz był przywódcą. a Dawid
królem. Lecz rada ich przyjaciół była wartościowa.

Bóg może w:lol"zyslać nawet test lub egzamin. jakie
bywają w twojej szkole. aby wskazać. że dal ci pewne
zdolności i możliwości. Może On przemawiać przez nau-
czycieli. którzy czcst« rozpoznają twoje szczególne uz-
dolnienia.

Co dzieje xię, gdy rada. jaką otrzymujesz. nic jest wlaś-
ciwa. Niektóre rady należy zignorować, ponieważ są one
przeciwne wskazaniom Pisma. Czasami należy zastano-
wić się nad osobą, która jej udziela, jakie są jej intencje
odnośnie naszej osoby'! Mając na uwadze przestrogi prze-
ciw działaniom przynoszqcym zamęt, pamiętaj, że mamy
pewność. iż Bóg mówi jasno.
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ł~-~"- ZADANIE DLA CIEBIE

6 Karol pracuje ciężko w swojej pracy i czuje, i.e płacą
mu za malo. Pyta przyjaciół. co robić. Przeczytaj Efez-
jan 6: 5 - S i zadecyduj, jaką radę powinien on odrzu-
cić opierając sit; na tych wskazówkach.
a) Krystyna radzi mu, żeby nadrobił 11iską płacę \VCZCŚ-

niejszym wychodzeniem z pracy wówczas. gdy nic
ma pracodawcy.

b) Jerzy mówi mu, aby porozmawia! z pracodawcą
i wyjaśni] swoje żale.

c) Józef radzi mu, aby tak intensywnie nic pracowal.
ponieważ nic otrzymuje sprawiedliwej zapłaty.

Bóg mówi przez doświadczenia

Nabyte doświadczenia w postępowaniu zgodnym ze
wskazaniami Bożymi pomogą ci nauczyć się rozpoznawać
Boga. niezależnie od tego. jakim sposobem On do ciebie
przemawia. Gdy rozmyślasz o swoim dotychczasowym
życiu. zrozumiesz. że Bóg zawsze byl wierny i przemawiał
do ciebie. (idy coraz częściej słuchasz Jego glosu lub po-
szukujesz prowadzenia w swoim życiu. coraz lepiej mozcs>
go rozpoznać.

W len sam sposób, jak Bóg działa! IV życiu ludzi przed-
stawionych w Piśmie Świętym, będzie także dzialal \V two-
im życiu. zgodnie z biblijnymi zasadami. Na początku bę-
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dziesz wid/in! dzido Boże w twoim życiu jako serię nic-
powiązanych wydarzeń. ZarJZCI1l będziesz już może w sta-
llic rozpoznać sposób Jego działania. Wreszcie, na pod-
stawie własnych doświadczeń, w podążaniu za Bogiem.
odkryjesz zasady. według których On działa. Następująca
ilustracja jest tego przykładem.

Gdy Jim ukończył szkolę biblijną. dwa różne kościoły
poprosilv go. aby został ich pastorem. Modlił się. czytał
Biblię i szuka I porady u przywódców duchowych. ale nie
otrzymul odpowiedzi. Nic naruszyłby żadnych zasad Biblii.
gdyby. według swojego rozeznania. wybrał jeden z tych
kościołów . Jego nau, ..'zyciell: w szkole radzili mu wybrać
[eden z niell. doradca zaś radzil mu wybrać inny. \V końcu
Jirn nic IlH')gljuż dlużej czekać i musiał dokonać wyboru.
Nicomalic re strachem podj'lł decyzję i oznajmił o tym
kościolom. Prly}'! na siebie zobowiązanie. Zrobil wszyst-
ko. co uważul. I.C !laki: przy takiej okazji uczynić.

Zadzi\\iaj<lce jest. że jego strach zwi,vany z wyborem
został lastqpiony wiarą we właściwość podjętej decyzji.
Był pewien, re była to wola Boża.

CI} Jim mial sZl.'/~sl.'ic i dokonał właściwego wyboru?
Nic. Jcg.n wybór nic byl I.wii.vany ze szczęściem. lecz wy-
nik! ze \vsK<lz()\vki I\ni.ej. Ponieważ, szukając rady. Jim
naprawdę chciał wykonać wolę Bożą. Szcdl za Duchem.
po s ł ugiw a l sic oduuwionvm. zmicniouvm umysłem
(Rz) mian 12: I - 2). Jego decyzja została podjęta. jako
odpowiedź na prowadzenie przez Ducha Świętego.
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Kilka lat później Jirn został wezwany do podjęcia innej
ważnej decyzji. I znów szukał Boga. modli! się. sluchal
rad. rozpatrywał różne możliwości. Znóv ..' nic było głosu
z nieba. Znów nadszedł czas. gdy nic mogqe już dłużej
czekać. musiał podjąć decyzję. I znów strach zastąpiła
ufność. że podąża za Bogiem.

Jim zaczął uświadamiać sobie. że jest jedna zasada.
która pozostaje stałą \V jego dążeniu do poznania Bożej
woli. Gdy szczerze szuka Boga. Bóg prowadzi go za każ-
dym razem i dopomaga lllU w podjęciu właściwej decyzji.
Ta zasada stała się podstawą jego ufności. Przekonał się.
że zasada podana w l'salmie l7: 23: .Pun kieruje kro-
kami 11I~=1l. wspiera lego, k/(Jrego droga lilII siC(.podoba";
została zrealizowana w jego życiu. Mógł na niej polegać.
Nigdy nic było głosu. który mógłhy rozpoznać. a jednak
Bóg przemawiał na różne sposoby. Decyzja Jima była
w rzeczywistości odpowiedzi" Boga.

ZADANIE DLA CIElIlE

7 Przestudiowaliśmy właśnie przykład. jak Bllg prowa-
dził człowieka. który chciał wykonać jego wolę Po-
myśl. jak Bóg prowadził cię w twoim życiu. Następnie
napisz krótką odpowiedź w swoim notatniku na nas-
tępuj ące pytan ia:
a Jak Bóg prowadził cię do zbawienia')
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b Jakich ludzi Bóg postawił na twojej drodze. aby cię
prowadzili?

c Jakie przesianie w Słowie Bożym dało ci specjalną
wskazówkę?

d Jakich sytuacji użył l3ó,:. aby cię ukształtować?

c Czy zauważvlcś wzór lub sposób kierowania twoim
życiem'? Wskaż je?

Bóg muże mńwić bezpośrednio

Poza użyciem Swego Słowa. innych ludzi lub przeży-
tych doświadczeń. Bóg może także w niektórych wypad-
kach mówić bezpośrednio. Jak często Bóg wybiera tę dro-
gę? Jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze sumienia. możemy
zauważyć. że reprezentują one glos Boga. Gdy mamy na
myśli tylko słowa fizycznie odbieralne. moglibyśmy po-
wiedzieć. że Bóg mówi przez Biblię. Lecz On przemawia
także bezpośrednio. Parniętai. przesianie l1ig(~I' nie będzie
przeciwne ternu. co już Bóg wcześniej powiedział w Swym
Słowie.

Skąd wiesz. że glos. który słyszysz. jest głosem Boga?
Biblia podaje dwa sposoby sprawdzenia tego głosu. Pierw-
szy jest subiektywny. Tak jak owce znają glos pasterza
(Jan 10: 4). tal fY będziesz znal glos twojego l'asterza
(Jan 10: 14 - 15). Gdy szubleś Boga. wypełni leś swój
umysł Jego Słowem i podążałeś za Duchem Świętym.
więc rozpoznajesz w pewnej chwili. że to Bóg mówi do
ciebie.
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Drugi sposób sprawdzenia to przestrzeganie zasady.
że wskazówka noża za\VS7.C będzie zgadzała sit; z Jego
zapisanym Słowem (Izajasz 8: 20 I.

~~ ..
~)}~.i".
~ -------ZADANIE DLACIEBIE

8 Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10: 9 . :n i napisz odpo-
wiedź na następujące pytania w swoim notatniku:

:t Jakimi dwoma sposobami Bóg mówil bezpośrednio
do Piotra (w. 9 . 26. 19 - 20)?

h Jak zostało potwierdzone przesianie Boże (w. 1·1.
17· 18.22)'1

c Jak odpowiedział Piotr (w. 21 . 23. 28)':

PRZYCZYNY, DLA KTO RYGI NlEKTORZY
NIE SLYSZt\ GLOSU HO(;A

Cel 2. Skojar: p,.:ykla(~\·ludzi, kl(jr=." uie zrozumieli prze-
siania 1J(J~a,z przvczvnami. dluc:l!)!.o rak si<; stało.

Zwykle występują dwie główne przyczyny. dla których
ludzie nie rozumiej'] głosu lub wskazówki Bożej. Jedną
jest fakt. że nic mogą zaakceptować Bożej metody prze-
mawiania. drugą że nic byli posłuszni temu. co Bóg już
wcześniej powiedział.
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Odrzucenie metody Bożej

Niektórzy ludzie już określili sposób, w jaki Bóg musi
przemawiać. Gdy wybiera On inny sposób, oni nie są przy-
gotowani na zaakceptowanie go. Czasami w ogóle nie ro-
zumieją Jego głosu, czasami odrzucają przesianie z po-
wodu sposobu przekazu.

List do Hebrajczyków I:\-3 mówi nam, że Bóg zmie-
niał sposób przemawiania do człowieka. Przed przyjściem
Chrystusa przemawiał On przez ojców lub przodków
i proroków. Lecz potem zastąpił ten sposób przemawiania
przez Swojego Syna. Przesianie, kim jest Bóg, zostało
doskonale przekazane przez Jezusa Chrystusa. Ponieważ
jednak niektórzy ludzie nie akceptowali środka przekazu
(Jezusa), nie zrozumieli samego przekazu, tego, kim jest
Bóg.

Naarnan był wielkim wodzem, odnoszącym duże suk-
cesy (2 Królewska S). Lecz na jego życiu ciążyło niesz-
częście: chorował na trąd, straszną chorobę skóry. Bóg
poslugiwał się różnymi metodami przemawiania do niego
i w końcu przywiódl go do proroka Elizeusza. Naaman
oczekiwał, że sam Elizeusz będzie z nim rozmawiał, lecz
zamiast tego wiadomość przyniósł jego sluga (w. 9 - 12).
Naaman bez wątpienia mial problem z przyjęciem Bożego
przesiania, ponieważ nie podobał mu się sam posłaniec.
Lecz gdy potem usluchal go, zostal wyleczony (w. 13-14).

Czasami Bóg może wybrać sposób przemawiania. do
jakiego nie przywykliśmy. Jest to Jego przywilej i prawo.
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Nie zaprzepaść Jego przesiania. z powodu sposobu, jakim
może się poslużyć,

Nieposłuszeństwo

Niektórzy ludzie nie rozumieją prowadzenia i glosu
Boga z powodu nieposłuszeństwa. Aby usłyszeć glos Bo-
ży. konieczne jest posłuszeństwo (patrz lekcja 2). Pow-
tarzam tę zasadę. ponieważ ma ona wielkie znaczenie.
Bóg wiele spraw objawia nam stopniowo. krok po kroku.
Nie odkrywa nam całego planu od początku.

Na przykład Gedeon przygotował armię. aby uwolnić
lzrael, Od Boga uslyszal polecenie, jak to uczynić . Jeżeli
byłby nieposłuszny w jakimś momencie, nie mógłby OCze-
kiwać, że Bóg nadal będzie odsłania] Swój plan działania.
Ponieważ jednak Gedeon podążal krok za krokiem. według
woli Bożej. każdy następny krok był mu wyraźnie ko-
munikowany. Ostatecznie dysponował siłą trzystu wy-
branych wojowników, którzy pobili tysiące Midiańczyków
(Sędziów 7: I - 25).

Z doświadczenia Gedeona wypływa taka rada: jeżeli
masz trudności ze słyszeniem Boga, zacznij szukać w Sło-
wie Bożym stwierdzenia, czego nie udało ci się uczynić
z tego, co Bóg już ci objawił, że jest jego wolą.
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9 Skojarz każdy opis osoby. która nie zrozumiała prowa-
dzenia Bożego, z wyrażeniem podającym przyczynę.
tego stanu rzeczy.
l ) Odrzucenie metody
2) Nicpostuszcństwo
.... a Olaf wie. że Bóg chce, aby wybaczył koledze,

który go skrzywdzi], lecz Olaf tego nic uczynil.
Teraz stwierdza. że jego modlirwy o dalsze wska-
zówki wydają się pozostawać bez odpowiedzi .

.... h Dan szuka przewodnictwa Bożego. Jego rodzice
także modlą się o to. co powinien on robić. Radzą
mu. aby przez rok pracował i odłożył pieniądze
na dalszą naukę. Lecz Dan odrzuca ich radę. nic
uważa. że przemawia przez nich Bóg .

.._. c l.iuda chciałaby wiedzieć. co ma zrobić zgodnie
z wolą Bożą. Czuje. że Bóg chce. aby pomogła te-
raz w liczeniu klasy biblijnej. lecz jeszcze narazic
lego nic uczyniła.
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PEWNOSC, ZE nOG PRZEMÓWI

Cel 3. Rozwa: [aktv, kton: dają ci pewnosć, :" fJ,,1' prze-
mowi do ciehie.

Nikt, kto pragnie czynić wolę Bożą, nie musi się bać,
że nie usłyszy głosu Bożego. Moc komunikowania nic
zależy tylko od nas, ale przede wszystkim od Niego.

Bóg naprawdę przemawia, więc przemówi także do
ciebie. Możesz Mu ufać. Biblia podaje niezliczone przy-
kłady Boga przemawiającego i słyszanego nawet wtedy.
gdy ludzie nie wsłuchiwali się w .lego glos (patrz: .Ionasz
ł: 3, Saul w Dziejach Apostolskich 9: I - 6). On z pew-
nością przemówi do tego, kto go słucha.

~- ZADANIE DLA CIEBIE

10 Przeczytaj i rozważ podane niżej ustępy z Pisma.
W swoim notatniku zapisz odpowiedź na pytanie do-
tyczące każdego z nich.
a Psalm 19: 7 - II: Co daje nam prawo Boże lub

Słowo?

h Psalm 23: l - 3: Dlaczego Bóg nas prowadzi (w. 3)?
C Psalm 25: 8 - 10: Dlaczego Bóg nas uczy (w. 8)'1
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6 Powinien odrzucić
a) radę Krystyny
b) radę Józefa. Czy możesz wyjaśnić dlaczego?

Pozwoli mu to na czynienie wszelkich dobrych uczyn-
ków (lub podobna odpowiedź).

7 Twoje odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiedź na
te pytania pomoże ci w poszukiwaniu pełniejszego
zrozumienia prowadzenia Bożego w twoim życiu.

2 Twoja odpowiedź. Mogłeś opisać przykład Marka
lub moment. gdy coś podobnego zdarzyło się tobie
lub komuś irinemu o kim wiedziałeś.

S a Poprzez wizję (w. 10 - 16) i głos (w.13, 15, 19).
b Piotr rozpozna! głos Boży (w. 14), a okoliczności

to potwierdzily (w. 17 - 18. 22).
c Posluszny byl glosowi Bożemu (w. 23) i przyjął

tych, których Bóg kazał mu przyjąć (w. 28).
(Twoje odpowiedzi powinny być podobne. Wyda-
rzcnie to jest dobrym przykładem na to. jak Bóg prze-
mawia bezpośrednio).

3 b) Mateusz 5: II

9 a 2) Nicposłuszeństwo.
b I) Odrzucenie metody.
c 2) Nieposluszeństwo,
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-ł a I) Bezpośrednie polecenie dane osobie lub grupie
osób.

b 2) Zasada zachowania się.
c l) Polccenie dane bezpośrednio osobie lub grupie.
d 3) Przykład zasady w czyimś życiu.

10 a Daje nam to wiedzę lub ostrzeżenie.
b On prowadzi nas dla dobra Swego imienia lub

spelnicuia Swojej obietnicy.
c On uczy nas. ponieważ jest dobry i prawy (lub

podobne odpowiedzi).

5 a On sądzi wszystkich ludzi sam. a ta praca prze-
kraczała możliwości jego samego.

h .Jetrn poradzi! mu, aby wyznaczy] zdolnych do
pomocy ludzi.

e Wyznaczono ludzi i problem z05t31 rozwiązany.
Mojżesz mógł prowadzić właściwie Izraela.

(Twoja odpowiedź powinna być podobna),
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