
ROZPOZNAWANIE DOSKONAŁEJ WOLI BOGA

„Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie swojego umysłu, abyście
umieli rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co przyjemne, a co doskonałe” (Rzymian 12:2).

„Kto z was boi się JHWH, niech słucha głosu Jego sługi (Pana Jezusa)? Kto chodzi w ciemności i nie ma
światła, niech zaufa imieniu JHWH, niech szuka oparcia w swoim Bogu!” (Izajasz 50:10).

W Starym Przymierzu, Bóg zazwyczaj oznajmiał swoją wolę swoim sługom głosem z nieba. Ale w
Nowym Przymierzu Bóg stara się nas doprowadzić do wewnętrznego przekonania (lub jego braku),
który Duch Święty wkłada do naszych serc. Na tym polega droga wiary, która przewyższa starotesta-
mentowe chodzenie w oglądaniu. Gdy więc staramy się poznać wolę Boga w danej sprawie, to może-
my być czasami zdezorientowani. Bóg na to pozwala, aby wzmacniać naszą wiarę. On chce, abyśmy
coraz bardziej zbliżali się do Niego i dzięki temu coraz lepiej Go poznawali. Okresy niepewności też
są wykorzystywane przez Boga do ujawniania naszych motywacji. Nie powinniśmy się więc dziwić
ani zniechęcać, gdy czasami wpadamy w dezorientację. Apostoł Paweł też był czasami zdezorien-
towany, ale nigdy nie rozpaczał ani się nie poddawał (zob. 2Kor 4:8). Czasami Bóg objawia nam
swoją wolę dopiero przed samym podjęciem decyzji i może sprawić, że będziemy na to długo czekali.

W każdym razie, na każdym etapie naszej drogi pokaże nam tylko kolejny krok. Bóg prowadzi nas
krok po kroku ponieważ chce, abyśmy każdego dnia polegali na Nim i szli drogą wiarą, a nie w oglą-
daniu. Gdy pokazuje nam tylko jeden krok, to zmusza nas do polegania na Nim. Jeśli chcesz poznać
wolę Boga dla swojego życia, to w danej chwili musisz zrobić tylko jeden krok, który wskaże ci Bóg.
Gdy to zrobisz, to odkryjesz, że Boży plan rozwija się stopniowo. Sparafrazowana obietnica Pana
brzmi: „Jeśli pójdziesz krok po kroku, to będę otwierał przed tobą drogę” (Prz 4:12).

Gdy nie jesteś pewien, jaka jest wola Boga w danej sprawie, wtedy warto zadać sobie poniższe dwa-
naście pytań. Jeśli sobie szczerze na nie odpowiesz, to coraz lepiej będziesz rozumiał, jaka jest wola
Boga dla twojego życia.

   Czy mam pewność, że to nie jest sprzeczne z którąkolwiek nauką Jezusa i apostołów,●
      ani z duchem Nowego Przymierza?

   Czy mam wewnętrzne przekonanie, aby to robić?●

   Czy mam czyste sumienie, gdy to robię?●

   Czy to przyniesie chwałę Bogu?●

   Czy mógłbym to robić razem z Jezusem?●

   Czy mogę liczyć na Boże błogosławieństwo, gdy to robię?●

   Czy robienie tego w jakikolwiek sposób osłabia mój stan duchowy?●

   Czy według mojej najlepszej wiedzy jest to pożyteczne i budujące duchowo?●

   Czy chciałbym, aby Jezus zastał mnie przy tym, gdy powróci na ziemię?●

   Co o tym myślą starsi i bardziej dojrzali bracia w Chrystusie?●

   Czy to może zhańbić Boga lub być anty-świadectwem, jeśli inni o się o tym dowiedzą?●

   Czy to może spowodować, że inni zdryfują, jeśli zaczną mnie naśladować?●



Wielokrotnie trzeba zrobić tylko jeden krok do przodu, jeśli nie jesteśmy całkowicie pewni woli Boga.
To także  jest  częścią  zdyscyplinowanego chodzenia  w wierze,  ponieważ  nasza  pewność  czasami
może być tym samym, co chodzenie w oglądaniu. Dlatego raz Bóg daje nam pewność odnośnie
swojej woli, a innym razem oczekuje, abyśmy zrobili jakiś krok bez znajomości Jego woli. Jeśli w
modlitwie  pytałeś  o  wolę  Pana  i  wiesz  dokąd  prowadzi  cię  Duch  Święty,  to  zgodnie  ze  swoją
najlepszą wiedzą powinieneś iść naprzód, nie zwlekając w nieskończoność.

Biblia  mówi:  „Człowiek  powinien  planować,  ufając,  że  Bóg  pokieruje  jego  krokami”  (Prz  16:9).
Przyglądając się później takim decyzjom, przekonasz się, że Bóg nie pozwolił ci zbłądzić pomimo
twoich  błędnych  wyobrażeń.  Innymi  słowy,  chociaż  na  początku  może  być  wiele  niepewności,
na końcu będzie pewność i radość.

Jeśli szczerze zrobisz jakiś krok i z braku pewności zejdziesz z drogi doskonałej woli Boga, to bądź
pewien, że Bóg sprowadzi cię na właściwą drogę, bo Boża obietnica z Księgi Izajasza 30:21 mówi:
„A gdy będziesz chciał iść w prawo lub w lewo, to twoje uszy usłyszą głos odzywający się do ciebie
z tyłu: To jest droga, którą masz iść!” (Iz 30:21).

Jeśli człowiek nie pełni woli Boga, to On tak zmienia okoliczności naszego życia, aby zmieniły nasz
kurs. Ale nigdy nie powinniśmy pozostawać bezczynni, czekając aż Bóg spektakularnie wskaże nam
kolejny krok, bo nawet wielki okręt można zawrócić o wiele szybciej, gdy jest w ruchu, niż gdy stoi
nieruchomy. Tak samo jest z nami.

W Dziejach Apostolskich 16:6-10 napisano, że Paweł i Sylas chcieli udać się do Azji nie mając wyraź-
nego prowadzenia Pana, ale pragnąc czynić Jego wolę. Być może, że przez okoliczności stworzone
przez Boga nie byli pewni, jaka jest Jego wola. Następnie, gdy próbowali iść do Bitynii, ich droga
została  ponownie  zablokowana,  ale  ponieważ aktywnie szukali  woli  Boga i  nie byli  bierni,  to w
końcu Bóg poprowadził ich do wybranego przez siebie miejsca, którym była Macedonia.

W drobnych szczegółach codziennego życia  nie  musimy dociekać,  jaka  jest  wola  Boga,  bo  jeśli
człowiek chodzi w Duchu i ma właściwą relację z Panem, to Bóg doprowadzi go do właściwego
działania. W drobnych szczegółach naszego życia nie trzeba mieć Bożego prowadzenia i nie trzeba
znać woli Boga. Wtedy najważniejszym czynnikiem jest nasza relacja z Panem, bo Boże prowadzenie
jest działaniem Ducha Świętego, a nie wyuczoną techniką.
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