
BOŻA MĄDROŚĆ, PORADZI SOBIE Z KAŻDYM PROBLEMEM

Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest przyjacielem bliższym od własnego brata. Więc gdy poznamy
Boga jako naszego Ojca, który się o nas troszczy, to nie jesteśmy już sierotami. Sierota to osoba,
która  nie  ma  ani  ojca  ani  matki.  Do  kogo  więc  ma  się  więc  zwrócić,  jeśli  ma  jakąś  potrzebę?
Może pójść do ciotki albo do wujka, ale zawsze będzie musiała pójść jak żebrak, nie mając pewności,
czy jej pomogą i czy nie potraktują jej w zły sposób. Ale jeśli ta osoba ma ojca, to On nigdy nie
potraktuje jej jak żebraka. Może pójść i poprosić o wszystko czego potrzebuje, a nawet o coś, co
wymagałoby wyrzeczeń z jego strony. Na pewno wahałaby się prosić o to samo, jakąkolwiek inną
osobę. Gdy mamy ojca, to jesteśmy bezpieczni, bo gdy pojawia się problem którego nie potrafimy
rozwiązać, to zawsze możemy go omówić ze swoim ojcem. Nawet jeśli jest daleko, to zawsze możemy
do niego zadzwonić. Wspaniale jest mieć dobrego ziemskiego ojca i tak samo jest z naszym ducho-
wym ojcem. 

Gdy człowiek pozna Boga jako swojego niebiańskiego Ojca, to już nigdy nie będzie się czuł samotny,
ponieważ między wami zawsze działa linia telefoniczna. Gdziekolwiek jesteś, zawsze możesz z Nim
porozmawiać i powiedzieć Mu o każdej swojej potrzebie. W rzeczywistości On zna wszystkie twoje
potrzeby, nim Mu o nich powiesz. Zapewniam cię, że On ma odpowiedź na każdy twój problem z
jakim się mierzysz. Mam nadzieję, że w to wierzysz. Chcę ci powiedzieć w imieniu Jezusa, że Bóg
zna rozwiązanie twojego problemu, bez względu na to, jaki to jest problem i jak bardzo jest poważny.
Jeśli przyjdziesz do Niego w wierze, jako do swojego Ojca, który pragnie ci pomóc, to on cię za to nie
zgani. Pokażę ci wspaniałą obietnicę w Słowie Bożym, aby twoja wiara nie opierała się na moich
słowach, lecz na Słowach Boga. W Liście Jakuba 1:5 napisano: „A jeśli komuś z was brak mądrości”.
O jaką mądrość tutaj chodzi? O mądrość która zawsze działa. O Bożą mądrość, która pozwala nam
znaleźć praktyczne rozwiązanie danego problemu, z którym się aktualnie zmagasz. Właśnie to jest
mądrość. Mądrość nie polega na znajomość Pism, lecz na poznaniu Boga. 

Czy wiesz, że pomiędzy znajomością Biblii a poznaniem Boga jest wielka różnica? Załóżmy, że od
dzieciństwa byłeś odseparowany od swojego ojca i przez 25 lat nie miałeś z nim kontaktu, a później
czytasz biografię twojego ojca, w której jest opisany każdy szczegół jego życia. Czytając ją dowie-
działbyś się wszystkiego na jego temat, ale nie znałbyś Go, bo przez 25 lat nie zamieniłeś z nim ani
jednego słowa. A inne dziecko, które przez pięć lub sześć lat dorastało obok twojego ojca, nigdy nie
czytało jego biografii, ale zna go o wiele lepiej niż ty. Tak samo wielu ludzi czyta Biblię, ale samo
czytanie Biblii,  to jak poznawanie  biografii  osoby,  której  nigdy nie poznałeś.  Mądrość wynika  z
poznania Boga jako naszego Ojca,  bo tylko dzięki  Niemu możemy znaleźć rozwiązanie każdego
problemu z którym się zmagamy. Nie ma znaczenia czy jest to problem rodzinny, finansowy, czy
znalezienie małżonka, czy znalezienie kolegów dla swoich dzieci lub szkoły, pracy albo mieszkania.
W naszym świecie jest bardzo wiele różnorodnych trudności, ale odpowiedź jest tylko u Boga. 



Fragment: „A jeśli komuś z was brakuje mądrości” mówi o każdym z nas. Ty też jesteś jednym z nas.
Brak  mądrości,  to  brak  możliwości  rozwiązania  problemu,  dlatego  trzeba  zawsze  pytać  Boga.
Co więc należy robić?  Zapewne wielokrotnie chodziłeś  już  do różnych ludzi  i  to nie przyniosło
żadnego rezultatu. Dlaczego teraz nie zrobisz czegoś innego? Dlaczego nie pytasz Boga? Bóg słyszy
cię tam gdzie jesteś. Jeśli zawołasz do Niego, to On cię usłyszy i na pewno ci pomoże, bo jest twoim
Ojcem, a nie wujkiem lub sąsiadem. Czasami nawet sąsiad może nam pomóc, o ileż chętniej zrobi to
nasz Ojciec. On jest najlepszym ojcem jaki istnieje i da ci to, co najlepsze. Jezus powiedział kiedyś:
„Jeśli wy, ziemscy ojcowie potraficie wyświadczać swoim dzieciom dobro, o ileż bardziej wasz niebia-
ński Ojciec wyświadczy dobro tym, którzy Go proszą”. Jeśli twoje dziecko prosi cię o chleb, to czy dasz
mu kamień, lub jeśli prosi cię o jajko, to czy dasz mu skorpiona? Czy dasz mu coś, co mogłoby mu
zaszkodzić?  Nie.  Dasz  mu dokładnie  to,  czego  potrzebuje.  Taki  właśnie  jest  Bóg.  On daje  nam
dokładnie to, czego potrzebujemy i daje nam to w obfitości. List Jakuba 1:5 mówi, że nie będzie to
tylko kilka kropel mądrości. Gdy poprosisz go o łyżkę, to On da ci całe wiadro. Właśnie taki jest
Bóg. Ten werset mówi też, że Bóg daje  „chętnie i bez wypominania”.  Wiemy, że ziemscy ojcowie
często upokarzają swoje dzieci mówiąc: „Ty głupku, nie znasz odpowiedzi na to lub tamto pytanie?”.
Zapamiętaj. Bóg nigdy nie potraktuje cię w taki sposób i nigdy cię za to nie zgani, ani nie zapyta
dlaczego tego nie wiesz. On zawsze ci ja da, ale pod warunkiem, że będziesz prosić z wiarą, bo w
Liście Jakuba 1:6-7, napisano: „Jeśli nie prosisz z wiarą, to nic nie otrzymasz”.

Jeżeli prosisz o mądrość, to Bóg ci ją da, jeśli widzi, że jest taka potrzeba. Czasami rozwiązanie już
jest,  ale ty go nie widzisz, bo nie wierzysz, że je otrzymasz. To jest  proste. Może właśnie to jest
przyczyną, że nie znalazłeś jeszcze rozwiązania twojego problemu. Zdecyduj, że od dzisiaj będziesz
wierzyć  Bogu jako  Ojcu,  którego  objawił  ci  Jezus.  Bóg  zna  każdą twoją  potrzebę.  Może  to  być
potrzeba fizycznego uzdrowienia, potrzeba duchowa lub cokolwiek innego. To może być rozwiązanie
problemu rodzinnego, który trwa od lat. Może nie rozwiążesz całego problemu, ale będziesz w stanie
rozwiązać tę część, która najbardziej cię martwi. Poproś Boga w wierze i powiedz: „Panie, od dzisiaj,
decyduję  się  wierzyć.  Chcę  wierzyć,  że  rozwiążesz  mój  problem,  ponieważ  jesteś  moim Ojcem.
Ponieważ  Jezus  mnie  kocha  i  umarł  za  mnie,  ponieważ  jestem oczyszczony  Jego  świętą  krwią.
Ponieważ jestem Twoim dzieckiem, więc mam prawo Cię prosić, bo Jesteś moim Ojcem”. Zacznij
prosić już teraz? Powiedz Bogu o swoim problemie i bądź szczegółowy. Powiedz: „Panie, oddaję ten
problem w Twoje ręce i ufam, że Ty go rozwiążesz”. Możesz być całkowicie pewien, że Bóg cię za to
nie zgani i da ci więcej niż myślisz, bo wtedy On będzie wywyższony. I pamiętaj, aby oddać Bogu
chwałę, gdy już otrzymasz odpowiedź. 

 Zac Poonen

God Can Give You Wisdom to Handle Any Problem / 02.11.2014 

www.chlebznieba.pl


