
PYTAJ BOGA ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

Modlitwa to nie tylko mówienie do Boga, ale również słuchanie, które jest ważniejsze od mówienia. 
Czy gdy rozmawiasz ze starszą osobą, która jest dojrzalsza duchowo od ciebie, to chcesz jak najwię-
cej powiedzieć, czy starasz się jak najwięcej dowiedzieć? Tak samo wygląda prawdziwa modlitwa, 
podczas której trzeba o wiele więcej słuchać Boga, niż do Niego mówić.

Jeśli bardzo ci na czymś zależy, to możesz łatwo oszukać samego siebie (że to coś jest wolą Boga),
modląc się krótką modlitwą, aby uspokoić sumienie, a następnie mówić, że masz w tej sprawie pokój
w sercu i z przekonaniem to robić! W ten sposób można się całkowicie minąć z wolą Boga. Pamiętaj!
Im ważniejszą decyzję musisz podjąć, tym dłużej czekaj na odpowiedź Boga, zanim coś zrobisz.

Nie pozwól, aby zwiodło cię twoje ciało, które z założenia jest leniwe i kocha wygodę oraz przyje-
mności.  Jeśli  rzeczywiście chcesz poznać wolę Boga, to odrzuć wszystkie zmysłowe czynniki,  bo
pomiędzy twoimi myślami a myśleniem Boga jest taka sama przepaść, jak między niebem a ziemią
(Iz 55:8-9). Boży punkt widzenia rzeczywistości jest o wiele wyższy niż twój, dlatego Bóg chce, abyś
Mu się podporządkował, jeśli chcesz otrzymać to, co jest dla ciebie najlepsze.

Podczas podejmowania decyzji nie trzeba się długo modlić, ale trzeba mieć postawę oczekiwania na
odpowiedź. Więc bądź zdyscyplinowany i codziennie spędzaj z Bogiem przynajmniej kilka minut,
najlepiej z samego rana. Jeśli nie masz takiej możliwości rano, to rób to o jakiejkolwiek porze dnia,
bo przeciwnym razie twoje myśli odwiodą cię od wypełnienia woli Boga.

Bóg chce się z tobą komunikować każdego dnia. To przesłanie pojawia się od pierwszej strony Biblii,
gdzie napisano: „Pierwszego dnia rzekł Bóg…, drugiego dnia rzekł Bóg…, trzeciego dnia rzekł Bóg…,
czwartego dnia rzekł Bóg ...,  piątego i szóstego dnia znowu rzekł Bóg”.  Bóg mówił każdego dnia i
każdego dnia coś się działo, aż ostateczny rezultat był w oczach Boga bardzo dobry. Tak samo będzie
w twoim życiu, jeśli codziennie będziesz słuchać Boga. Jezus powiedział: „że człowiek będzie żył, jeśli
wypełnia  każde słowo,  które wychodzi  z  ust  Boga”  (Mt 4:4),  bo jeśli  każdego dnia nie stawia na
pierwszym miejscu woli Boga, wtedy łatwo można go zawrócić z Bożej drogi.

Gdy mówię o słuchaniu Boga, to nie mam na myśli czytania Biblii, tylko codzienne słuchanie głosu
Ducha Świętego i robienie tylko tego, co się Jemu podoba i unikanie wszystkiego, co jest niezgodne z
wolą Boga. Bóg chce nam odpowiedzieć na każdą modlitwę, ale my musimy uczciwie czekać na Jego
odpowiedź.  Czasami  Bóg  może  powiedzieć:  Nie  rób  tego,  a  czasem  może  powiedzieć:  Czekaj.
Podobnie jak w przypadku sygnalizacji świetlnej, Bóg może odpowiedzieć: Stój, Czekaj lub Idź. 
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