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Bóg może przemawiać do Ciebie
poprzez Słowo
• Biblia jest księgą, w której są zawarte informacje o Bogu. Ogół tych
informacji, nazywany jest z greckiego „logos”. Logos jest dostępne
dla wszystkich ludzi. Każdy może je wziąć i przeczytać. W ten sposób
możemy nabyć jakąś informację o Bogu, podobnie jak przyjmuje się
różne informacje w ciągu dnia. Czy to przeglądając gazety w kiosku,
czy patrząc w telewizor.
• Biblia wyróżnia jeszcze jeden rodzaj słowa z jakim możemy mieć
styczność. Jest to słowo „rhema”. Słowo rhema to żywe słowo,
specjalnie dla Ciebie, do Twojej sytuacji, które ma dla Ciebie Bóg. W
przeciwieństwie do słowa logos, które jeśli chcesz otrzymać,
wystarczy po prostu przeczytanie jakiegoś fragmentu z Biblii, aby
dostać rhema potrzebujesz poświęcić Bogu czas. Poświęcić po to,
aby mógł mówić do Ciebie ożywić słowo z Biblii. Jeśli nie będziesz
czekał na Boga, Biblia pozostanie dla Ciebie tylko słowem logos.
Informacją, która nie przyniesie owocu. Znajdź czas dla Boga.

Bóg może przemawiać do Ciebie
poprzez okoliczności i wydarzenia
• Możesz prosić Boga o jakiś znak na potwierdzenie ważnych decyzji
w Twoim życiu (Księga Sędziów 6, 36-40) – nie naginaj ich jednak do
swoich oczekiwań. Stań w prawdzie.
• Dla każdego człowieka różne wydarzenia i sytuacje dnia
codziennego mogą być znakami dawanymi przez Boga, który
wyznacza różne zadania do spełnienia. I tak np. przez losowanie Pan
wskazał apostołom, że Maciej ma zająć miejsce Judasza (por. Dz
1,26). Wynik tego losowania uznali oni za odpowiedź na ich
modlitwę, którą zanieśli do Pana,

• Czasem jednak Bóg mówi w bardzo prozaicznych sytuacjach.
Św. Augustyn usłyszał we śnie refren piosenki „Weź to, czytaj!”,
zerwał się, wziął Pismo Święte i przeczytał słowa, które głęboko
przemieniły jego życie.

Bóg może przemawiać do Ciebie
poprzez ludzi
• Pan mówi przez innych ludzi, przez przyjaciół, rodziców, księży. Bóg mówi też
do mnie przez cenne słowa i rady innych ludzi, przez ich dobro i miłość, jakie
mi okazują, a nie muszą. Mówi przez świadectwo życia innych chrześcijan,
które mnie buduje i umacnia.
• Być może nadszedł już czas abyś poszukał kierownika duchowego.
Zadanie kierownika duchowego najlepiej charakteryzuje osoba Jana
Chrzciciela w odniesieniu do Jezusa: "Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym, się
umniejszał" (J 3,30).
Wielu autorów tłumaczy istotę kierownictwa duchowego na przykładzie
perykopy ewangelicznej o uczniach zdążających do Emaus. Jezus przyłącza się
do wędrowców i pytaniami wydobywa z nich to, co aktualnie przeżywają. Nie
zaczyna od pouczania. Cierpliwie słucha przedstawiania przez nich faktów
historycznych, ich interpretacji i odczuć. Tu widać różnice między spowiedzią,
w której wypowiada się grzechy i kierownictwem duchowym, w którym
wypowiada się uczucia, a przez to uczy się rozeznawania duchowego. Samo
nazwanie przeżyć pomaga wypowiadającemu się poznać stan duszy. Nie jest
to jednak psychoterapia. Tu bowiem chodzi o przeżycia związane z relacją z
Panem Bogiem.

Bóg może przemawiać do Ciebie
poprzez owoce życia
• Wiele spraw w swoim życiu ocenisz dopiero z
perspektywy czasu i owoców jakie przeniosły Twoje
decyzje i wybory.
• „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie.” (Galatów 5, 22-23).
• Czy z perspektywy czasu dostrzegasz u siebie owoce
ducha?

Jeżeli w swoim życiu duchowym nie słyszysz
od Boga odpowiedzi co masz dalej robić to
wróć pamięcią do ostatniego razu kiedy
usłyszałeś Boży głos. Być może Bóg powiedział
Tobie wtedy co masz zrobić, a Ty tego nie
zrobiłeś i dlatego „milczy”.

