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Jak słuchać, aby usłyszeć?
4 DNI Z BOŻYM GŁOSEM

DZIEŃ #1
JAK MÓWI BÓG?
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Bóg nie mówi po polsku. No, w każdym razie nie tylko.
Nauczymy się rozpoznawać różne sposoby na jakie
Bóg komunikuje się z nami.

DLACZEGO SŁUCHANIE JEST WAŻNE?
Kiedy nie słyszymy Boga to nie rozumiemy co Bóg
chce. Wtedy nie możemy być posłuszni, nie
wypełniamy Jego woli i naszego powołania. Jesteśmy
niespełnieni, nieszczęśliwi, nie rozwijamy się.
Życie Jezusa było pełne mocy i spełnienia. Moc Jezusa i
Jego skuteczność w działaniu zależała od słyszenia i
widzenia Ojca. Od słyszenia Boga zależy też nasze
zbawienie. Od rozumienia Boga zależy nasza
skuteczność działania na tym świecie. Bóg mówił do
Niego i pokazywał Mu swoją wolę a Jezus był jej
posłuszny. (J 5,19.30; J 5,20.24-25, Mk 16,16)

JAK MÓWI BÓG?
Ludzkie ciało jest jak gigantyczne ucho, które potrafi odbierać Boży głos w
najróżniejszy sposób. Dusza, duch i umysł człowieka są ukształtowane
poprzez to, co usłyszymy naszymi pięcioma zmysłami. To co odbieramy
wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem i dotykiem jest przetwarzane przez
nasz mózg i komunikowane do naszego ducha i duszy.
Oprócz pięciu zmysłów Bóg komunikuje się z nami poprzez wewnętrzny
głos, myśli, wrażenia, sny, wizje i inne jeszcze sposoby. Boży język jest
jednak dla nas zrozumiany jedynie dzięki Duchowi Świętemu, który w nas
mieszka, o ile się wcześniej do Niego nawróciliśmy. To Bóg sam wyjaśnia
nam wszystko J 14,26.

WAŻNE
Wszystkie poniższe sposoby słyszenia Bożego głosu rozwijają się w miarę
używania i w miarę zagłębiania się w to, co Bóg przekazuje przez swoje
słowo spisane, czyli Pismo Święte. Bóg sobie nie przeczy i Jego głos słyszany
w najróżniejszy sposób będzie zgodny z tym, co mówi do nas w Biblii.
Jak Bóg mówi do człowieka?

1. OSOBIŚCIE
Bóg ukazuje się człowiekowi osobiście. Są podzielone zdania co do tego, czy
przyjmuje wtedy ludzką postać czy też pokazuje się jako wizja. Niemniej
ukazuje się człowiekowi mówi do niego jakby był człowiekiem. Czasem robi
to w sposób jawny i otwarty jako Bóg, innym razem nie jest to zupełnie
jawne, a dopiero później okazuje się, że był to Bóg.
Bóg zawsze przemawiał do ludzi słyszalnym głosem i cała Biblia wypełniona
jest tego rodzaju doświadczeniami. Wielu chrześcijan również potwierdza,
że słyszeli głos Boga w pewnych sytuacjach w życiu. Czasami te
doświadczenia były Bożą reakcją na nieposłuszeństwo ludzi, czasem Bóg
chciał zwrócić ludzką uwagę na coś bardzo ważnego, czasem chciał ich przed
czymś ostrzec.
PRZECZYTAJ W BIBLII: Mk 16,9.12; J 20,15;
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2. PRZEZ ANIOŁÓW
Aniołowie od zawsze przedstawiani są w Biblii jako pośrednicy w
przekazywaniu Bożej woli i konkretnych słów Boga. Choć są istotami
ponadnaturalnymi, nie odbierają same czci i zawsze ich słowa są
odzwierciedleniem Bożych słów. Oczywiście nie wszyscy aniołowie są Bogu
posłuszni (2P 2,4; Jud 6) i wiemy, że upadłe anioły potrafią przybierać postać
aniołów światłości (2Kor 11,14). Dlatego musimy uważać i badać uważnie
każde ponadnaturalne zjawisko, nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że to sam
anioł z Nieba, według rady zawartej w 1J 4,1.

3. PRZEZ WIZJE
Bóg daje ludziom wizje. Czasem są to wizje otwarte, gdzie widać wszystko
jakby działo się naprawdę i można je oglądać naszymi naturalnymi oczami.
Czasem są to wizje wewnętrzne, gdzie widzimy wszystko jakby w głowie.
Wizja może być jedynie obrazem lub też być tak realna jak rzeczywistość i
wtedy możemy odczuwać wszystko naszymi naturalnymi zmysłami: czuć
zapachy, smaki, słyszeć i dotykać. Potrzeba nam przewodnictwa Ducha
Świętego, by móc zrozumieć te wszystkie rodzaje wizji i by odróżnić wizję
Bożą od naszej wyobraźni czy też wizji, która jest zjawiskiem demonicznym
(patrz 1Sm 28,7-19).
PRZECZYTAJ W BIBLII: 2Kor 12,3-4; Iz 1,1; Dn 4,6-11;

4. PRZEZ SNY
Potrzebna jest mądrość i prowadzenie Ducha, by móc odróżnić zwykły sen
od inspirowanego przez Boga. Nie wszystkie niezwykłe, ciekawe czy wzniosłe
sny są od Boga. Jak więc je odróżnić? jak zrozumieć co znaczą? Wiele z nich
jest symboliczna i potrzeba dojrzałości i praktyki w odczytywaniu ich
znaczenia. Rozważ proszę następujące wskazówki:
#1
#2
po
#3
#4
#5
#6

Czy sen powoduje, że masz potrzebę się modlić i szukać bardziej Boga?
Czy odczuwasz obecność Boga, Jego świętość i czystość w śnie lub zaraz
przebudzeniu?
Czy masz uczucie zaraz po przebudzeniu, że ten sen był od Niego?
Czy ten sen się powtarza?
Czy w śnie są powtarzane słowa z Biblii?
Czy nie możesz zapomnieć tego snu i wciąż Ci się on przypomina?
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5. CICHY GŁOS
Bóg przemawia do nas głosem, który może być słyszany jedynie w naszym
wnętrzu, w naszym duchu. Ten cichy głos może być tak samo przekonujący
jak ten słyszany naszymi naturalnymi uszami. W rzeczywistości cichy głos
Boga to najczęściej wykorzystywany przez chrześcijan kanał komunikacji z
Bogiem. Tak samo sumienie może być traktowane jako głos Boga w naszym
wnętrzu, który polega bardziej na pewnym przekonaniu niż na
rozpoznawaniu konkretnych słów. Sumienie to nic innego jak obecność
Bożego Ducha w nas, który poucza nas co jest dobre i którą drogą
powinniśmy chodzić.
PRZECZYTAJ W BIBLII: 1Krl 19,11-13; 2Sm 24,10, Rz 9,1.

6. ODCZUCIA W DUCHU
Bóg mówi do nas nie tylko w sumieniu i poprzez wewnętrzny głos, ale
również daje nam pewne odczucia, które są związane z tym, że nasz
wewnętrzny człowiek jest duchowy i potrafi odbierać nie tylko słowa, ale
również nastroje, atmosferę, napięcie, wolność, radość i inne uczucia.
Można to nazwać duchową intuicją. Trudno byłoby nam określić dlaczego
coś odczuwamy, gdyż nie ma podstaw do tego patrząc na naturalny bieg
wypadków. Jednak w duchu potrafimy odczuwać coś, czego nie możemy
odebrać naszymi pięcioma zmysłami.
PRZECZYTAJ W BIBLII: Dz 8,23; 27,9-10; Mt 22,18; Mk 2,8

7. PRZEZ WYOBRAŹNIĘ
W liście do Filipian 2,5 apostoł Paweł mówi o tym, że powinniśmy mieć takie
nastawienie umysłu jak Jezus Chrystus. W 1 liście do Koryntian 2,16 z kolei
mówi, że mamy mieć taki umysł jak Chrystus, aby móc być prowadzonymi
przez Ducha Świętego. List do Rzymian 12,2 mówi o tym, by przemieniać
swój umysł tak, by móc rozpoznać wolę Bożą. Te wszystkie teksty wskazują
na to, że Bóg przemienia nam umysły tak, że stają się kanwą do malowania
Jego obrazów. Bóg mówi do nas poprzez przemienioną wyobraźnię, poprzez
obrazy, które naprowadzają na
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8. PRZEZ INNEGO CZŁOWIEKA
Bóg mówi do nas przez innych ludzi. Niektórzy z nich posługują się darem
proroctwa, niektórzy z nich w regularny sposób sprawują służbę proroczą,
inni po prostu wypowiadają słowa od Boga w modlitwie czy w normalnej
rozmowie. W Starym Testamencie jest to najbardziej popularny sposób
komunikowania się Boga z człowiekiem i Bóg wielokrotnie powtarzał jak
ważne jest, by słuchać Jego proroków.
PRZECZYTAJ W BIBLII: 2Krn 20,20; 1Tes 5,20.
W Nowym Testamencie widzimy ważność daru proroctwa w życiu
chrześcijańskim.
Mamy pragnąć tego daru i prosić o niego. 1Kor 14,1. Mamy również z niego
korzystać, równocześnie poddając wszystko, co słyszymy osądowi Pisma.
1Kor 14,29; 2,15. Bez względu na powagę i pozycję osoby, która głosi
proroctwo wszystko co mówi, musimy poddawać ocenie, porównując to, co
mówi z nauką Biblii.

PODSUMOWANIE
Bóg oczywiście mówi do nas na wiele jeszcze innych sposobów, które nie są
ujęte w powyższym studium. Jednak wszystkie te sposoby służą
utwierdzeniu nas czym jest Jego wola wyrażona w Piśmie Świętym.
Niebezpieczne jest branie jakiś wewnętrznych odczuć, snów czy wyobrażeń i
twierdzenie że jest to głos Boga, o ile nie są one zgodne z nauką Biblii.
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DZIEŃ #2
SKĄD WIEDZIEĆ, ŻE TO BÓG?
A dziś o tym, że rozpoznanie głosu Boga jest kluczowe.
Tak wiele różnych rzeczy pojawia się w mojej głowie skąd mam wiedzieć, kto do mnie mówi?
Dlatego w tej lekcji skupimy się na rozpoznawaniu
głosu naszego Pasterza.

JAK ODRÓŻNIĆ BOŻY GŁOS?
Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez
długie używanie mają władze poznawcze
wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.
Hbr 5,14
Uczymy się przez całe życie, jednak w Biblii
znajdujemy mnóstwo wskazówek do tego by móc Boga
poznać i potem wiedzieć jaki jest Jego sposób
przemawiania. Wszystko jedno czy przemawia On w
łagodnym powiewie, cichym głosem czy w gwałtownej
nawałnicy, my możemy nauczyć się odróżniać w
duchu, że to On.

SKĄD WIEDZIEĆ, ŻE TO BÓG?
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy; tym zaś, co się słyszy, jest słowo
Chrystusa” Rz 10,17.
Gdy słyszysz słowo Chrystusa, to rodzi się w Tobie wiara.
Bóg nie potępia, nie przygnębia, choć czasem zasmuca, ale nie tak, by
człowiek nie miał nadziei, ale przeciwnie. Wszystko co mówi Bóg, daje Ci
życie, siłę do zmiany, potrzebę wzrastania i stawania się lepszym
człowiekiem.
Nieraz słyszymy różne potępiające nas myśli, które zostały gdzieś nam
zaszczepione w przeszłości. Możemy być pewni, że nie pochodzą z Bożych
ust. To diabeł jest oskarżycielem nas samych i naszych braci.
Boże słowo rzuca światło i przynosi nadzieję, podnosi i daje energię. Boże
słowa są jak słońce, które niesie życie.
Bez słuchania nie ma wiary, bez wiary nie ma zbawienia. Jesteśmy bezradni
jeśli chodzi o prowadzenie swojego życia tak, by miało sens i przynosiło nam
radość i spełnienie.

BOŻE SŁOWA DAJĄ ŻYCIE
Bóg mówi do nas kierując słowa, które dają życie. Inne słowa go nie dają.
Albo karmisz się słowami Boga i żyjesz (w obfitości) lub karmisz się słowem
człowieka (i stopniowo umierasz). Spragniony i wygłodzony Jezus, po tym jak
nie jadł i nie pił przez 40 dni na pustyni, stwierdza, że „nie samym chlebem
żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). To
słowo uratowało Jezusa przed szatanem, który próbował Go odciągnąć od
życiowej misji.
Na pustyni, tuż przed rozpoczęciem życiowej misji Jezusa, toczyła się bitwa o
Jego tożsamość i zrozumienie Jego powołania. Słowo, które nakarmiło Jezusa
i dało Mu siłę do odparcia ataku było słowo zapisane w Biblii. Jezus cytuje
3-krotnie Pismo Święte i przez to wskazuje nam źródło swojej siły i
posłuszeństwa. Jezus nie tylko znał wersety Pisma Świętego na pamięć, ale z
niespotykaną precyzją stosował to słowo w sytuacji zagrożenia.

SKĄD WIEDZIEĆ, ŻE TO BÓG?
BIBLIA DAJE MĄDROŚĆ
Biblia była dla Jezusa tarczą i mieczem. Z niej czerpał zrozumienie swojej
tożsamości i zrozumienie swojej misji. To z Biblią powinniśmy porównywać
słowa, obrazy, głos sumienia, sny, marzenia i ponadnaturalne zdarzenia.
Biblia nie jest spisem treści tego, co Bóg może robić w naszym życiu. Nie ma
w niej szczegółowych wskazań odnośnie każdej dziedziny życia, ale daje ona
obraz tego jaki jest Bóg i co się Jemu podoba. Biblia jest słowem, które
nadaje ton naszemu sercu, poucza je i nakreśla atmosferę Bożego działania.
Jeżeli przez spędzanie czasu z Pismem Świętym nasiąkniemy tą atmosferą
wtedy będziemy mieli zrozumienie Bożej woli objawionej też poza nim.
Jeżeli czytamy Pismo Święte tylko sporadycznie to wtedy dopasowujemy je
wtedy do naszego nie przemienionego sposobu myślenia. Jeżeli mamy
przemienione myślenie przez słowo Boga, wtedy zaczynamy żyć w zgodzie z
Jego wolą. Osobiste spędzanie czasu z Bogiem pomoże nam odróżnić
sytuacje, gdy słyszymy głos diabła, swój własny, a kiedy Boży.
Na początku naszego chodzenia z Bogiem nie umiemy odróżnić tych głosów.
Ale zupełnie tak samo, jak uczymy się wszystkich innych czynności tu
również nie obędzie się od prób i błędów. Jedynie poprzez częste
praktykowanie nabieramy wprawy. Zasugeruję Ci jednak 3 wskazówki, które
pomogą Ci weryfikować to, co słyszysz.

WSKAZÓWKA NUMER 1
Czytam Biblię, porównuję każde dochodzące mnie słowo z jej
nauczaniem.
Bóg nie zaprzecza sobie, choć czasem może to tak wyglądać, ponieważ mogę
nie rozumieć wszystkiego w danym momencie. Jeżeli jednak ukazuje mi się
w nocy zjawa i mówi, że jest aniołem i nakazuje mi oddać sobie pokłon, to
mogę być pewna, że nie jest to anioł Boży. Skąd to wiem? Bo w Biblii
wyraźnie jest powiedziane, że tylko Bogu można się kłaniać i żaden Boży
anioł nie występuje przeciwko Jego woli.
Taka weryfikacja wszystkiego w oparciu Pismo Święte jest niezbędna i
nadrzędna w stosunku do jakichkolwiek innych głosów. Nawet jeżeli ktoś
pobożny mi coś mówi (pastor/ksiądz) a nie zgadza się to z Biblią nie wolno
mi brać jego rad i stosować się do nich.

SKĄD WIEDZIEĆ, ŻE TO BÓG?
WSKAZÓWKA NUMER 2
Nasiąkam Bogiem i Jego "stylem".
"Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i
wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych" J 10,2-5
Wszystko co Bóg mówi i robi nasiąknięte jest wiarą, nadzieją, miłością,
jasnością, lekkością, cierpliwością, energią, chęcią służenia. Uczę się jaki
Bóg jest poprzez studiowanie Jego słów i czynów z Biblii, ale też poprzez
własne doświadczenie i spędzany z Nim czas w rozmowie i uwielbieniu.

WSKAZÓWKA NUMER 3
Podejmuję ryzyko w praktykowaniu tego, co usłyszałam.
Aby sprawdzić czy to Bóg do mnie mówił muszę podjąć ryzyko i pójść za Jego
głosem. Może się okazać, że to nie był Jego głos. Wtedy zawracam,
przepraszam i słucham dalej. Patrzę i oceniam owoce podjętych przeze
mnie kroków. Wyciągam wnioski. tak przebiega proces uczenia się. Nikt nie
jest w tym z natury doskonały. Każdy musi się uczyć.
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DZIEŃ #3
JAK SŁUCHAĆ, ABY USŁYSZEĆ?
Zastanowimy się jakie czynniki ograniczają nasze
słyszenie i rozumienie Boga. Zastosujemy strategie
Bożych ludzi, którzy umieli słuchać Ojca.

DLACZEGO NIE SŁYSZYMY?
Jest wiele rzeczy, które sprawiają, że nasza głowa i
serce stają się zaśmiecone lub "zapchane". Na tyle, że
nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co mówi do nas Bóg.
Czasem nawet może nam się wydawać, że On w ogóle
nic nie mówi.
Jakie są tego przyczyny? Podobno znać przyczynę to
już połowa rozwiązania... Zastanówmy się zatem
razem. Co sprawia, że nie słyszymy Bożych
odpowiedzi?

JAK SŁUCHAĆ, ABY USŁYSZEĆ?
CZYTANIE BIBLII
Potrzebne są pewne "szufladki" w naszym sercu, by móc coś zrozumieć. One
powstają przez praktykowanie duchowych czynności. Twój duchowy
człowiek musi rosnąć i rozwijać duchowe zdolności słuchania Boga.
Podstawowym ćwiczeniem, które rozwija nasze duchowe mięśnie jest
czytanie Słowa Bożego, Biblii. Wypełnianie się Jego słowem sprawia, że Duch
może nam potem przypominać słowa Boga, które wcześniej czytaliśmy.
PRZECZYTAJ W BIBLII: J 15,7
Bóg również oczyszcza nas przez swoje Słowo. Czystość serca jest jak czysty
PRYZMAT. Im czystsze okulary serca tym jaśniejszy obraz. Czytanie Słowa
Bożego, Pisma Świętego oczyszcza nas z "ludzkiego" myślenia
nacechowanego niewiarą.
PRZECZYTAJ W BIBLII: J 15,3.

10 RZECZY
10 rzeczy, które przeszkadzają nam w usłyszeniu Boga to:
1. własne koncepcje jak powinno być
2. poleganie na swoim rozumie
3. wybieranie, w czym będę współpracował z Bogiem, w czym będę
posłuszny a w czym nie
4. nieufność względem Boga (niecierpliwość, frustracja, złe doświadczenia)
5. strach przed Bogiem lub przed czymś co mi powie
6. grzech, którego nie chcemy się pozbyć
7. nieposłuszeństwo, gdy usłyszeliśmy w przeszłości, ale nie wypełniliśmy
Bożych zaleceń
8. uleganie rozpraszaczom, które odciągają nasze serce od Boga
(pielęgnowanie innych pasji i zamiłowań bardziej niż relacji z Bogiem)
9. poleganie nadmiernie na innych, że przekażą nam słowo od Boga
(księżom, pastorom, autorytetom duchowym)
10. brak znajomości Boga (myślimy, że Bóg nic nie mówi, a tymczasem to my
Go nie rozumiemy lub nie słyszymy)
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DZIEŃ #4
NAWYKI DOBREGO SŁUCHACZA
Opracujemy plan wcielania w życie właściwych
nawyków, które umożliwią nam dobre słuchanie i
komunikowanie się z Bogiem.

NAWYKI DOBRE, NAWYKI ZŁE
Nasze nawyki, drobne, codzienne rzeczy, które
myślimy i robimy, decydują, jak wygląda nasze życie
chrześcijańskie. Od nich zależy, czy chodzimy pełni
pokoju, radości i poczucia spełnienia. Wszyscy wiemy,
że trzeba wyrabiać w sobie nawyki i się ich trzymać.
Jednak w praktyce tak często się poddajemy i nie
jesteśmy wytrwali. Jednak tylko przez wytrwałość
możemy przynieść owoc.
Dziś będziemy zastanawiać się, jakie nawyki sprzyjają
słuchaniu Boga i jak stworzyć sobie dogodne warunki
do tego, by wzrastać duchowo.

NAWYKI DOBREGO SŁUCHACZA
DLACZEGO NAWYKI SĄ WAŻNE?
Szkoła Słuchania Boga nie jest drogą na skróty do znalezienia czegoś co
będzie ciekawe w Twoim życiu. Nie jest to Szkoła typu: zrób sobie test, zrób
sobie biznesplan, zrób sobie własną markę. Ta Szkoła to głębokie studium
tego jaki jest Bóg, jak funkcjonuje Jego Królestwo i jak to wszystko zmienia
nasze życie. Ta Szkoła to nie zabawa, że już coś wiemy, że znajdziemy coś
kolorowego i będziemy udawać, że to nasze powołanie. Nie. Nigdy mnie nie
interesowała droga na skróty i Tobie jej też nie polecę. Droga na skróty
zawsze jest dłuższa a często w ogóle nie prowadzi tam, gdzie chciałeś zajść.
Mnie interesuje prawda i nawet gdybym miała całe życie jej szukać to wiem,
że będzie warto. Po drodze nauczę się więcej niż, gdy będę udawała, że już
coś znalazłam.
Dobre nawyki w życiu chrześcijanina decydują o dobrym życiu, o
dojrzewaniu i coraz lepszym słyszeniu Boga. Przeczytaj proszę poniższe
rady, które dotyczą wcielania w życie nawyków, które pomogą Ci w lepszej
komunikacji z Bogiem.

ZNAJDŹ CZAS I MIEJSCE
Cisza i odosobnienie są na początku niezbędne. Eliminowanie rozproszeń to
zadanie na początek. Z tego powodu dobrze też nie wybierać czasu, gdy
padamy ze zmęczenia lub niewyspania.

ROZGRZEJ SIĘ
W moim przypadku o wiele łatwiej czyta mi się Biblię, gdy najpierw spędzę
czas na uwielbieniu, gdy głośno śpiewam i się modlę. Również czytanie
innych duchowych książek może być dobrą rozgrzewką przed bardziej
wymagającym treningiem jakim jest czytanie Biblii.

WYBIERZ MAŁY FRAGMENT
Jeżeli czytasz jakąś historię biblijną to oczywiście przeczytaj ją całą, ale
potem zastanów się nad każdą jej częścią. Jeżeli czytasz nauczania Jezusa
czy apostoła Pawła to czasami wystarczy skupić się na jednym zdaniu. Bóg
mówi przez każde słowo i nawet jedno słowo potrafi nas nakarmić.

NAWYKI DOBREGO SŁUCHACZA
WYOBRAŹ SOBIE SYTUACJĘ
Jeżeli czytasz historię to narysuj w swojej głowie scenerię. Jeżeli czytasz
nauczanie to wyobraź sobie kto wypowiadał te słowa i w jakich warunkach
do jakich ludzi.

ZAPROŚ DUCHA ŚWIĘTEGO
Potrzebujemy Ducha Świętego, by rozumieć. Módl się, prosząc Ducha
Świętego, aby pozwolił ci dostrzec to, co chce ci objawić: „Gdy zaś przyjdzie
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13).

BĄDŹ ELASTYCZNY I GŁODNY
Rozwijaj w sobie ducha oczekiwania. Tylko gwałtownicy i dzieci zdobywają
Królestwo Boże. Dzieci są ciekawe a gwałtownicy nie odpuszczają.

BĄDŹ WYTRWAŁY I SYSTEMATYCZNY
Tak, jak w normalnej szkole te cechy są niezbędne by coś osiągnąć. Bóg
pragnienie cię uczyć przez swoje Słowo. Nie rezygnuj zbyt szybko. Nudzi cię
to, co czytasz? Nie szkodzi, czytaj dalej. Mam zasadę, że czytam do
momentu aż coś mnie dotknie. Wtedy zatrzymuję się i spędzam czas nad
tym fragmentem.

PROWADŹ DZIENNIK
Zapisuj to, co Bóg Ci pokaże podczas studium. Będziesz zdziwiona/y gdy
potem będziesz go przeglądać. Wiele głębokich myśli i skojarzeń ulatuje
jeżeli ich nie zapiszemy.

CZYTAJ ODNOŚNIKI
Odnośniki do innych części Biblii, gdzie zapisany jest podobny fragment
pomogą Ci zrozumieć dane zagadnienie w bardziej szeroki sposób. Biblia
tłumaczy sama siebie i aby dobrze poznać dane zagadnienie należy poznać
je we wszystkich możliwych kontekstach.

NAWYKI DOBREGO SŁUCHACZA
CZYTAJ PRZEZ PRYZMAT OSOBY JEZUSA
Jego osoba i to, co robił objawiały Ojca w najpełniejszy sposób. Jeżeli coś nie
pasuje Ci do Jezusa, o jakim czytasz w ewangeliach, to odrzuć to, nie
rozwijaj tego w jakieś nowe objawienie czy myśl. Widocznie nie jest na to
czas w tym momencie.

IDŹ I BĄDŹ POSŁUSZNY
Bóg pokazuje nam pewne rzeczy po to, byśmy zmieniali nasze życie. Nie po
to, byśmy mieli większą wiedzę. Pytaj Boga o praktyczne zastosowanie słowa
rhema. Co masz zrobić? Do kogo masz iść? Jakie zmiany masz poczynić w
swoim życiu? Rób rewolucje w swoim życiu, nie w życiu innych. Pamiętaj, że
przebudzenie zaczyna się od Twojego serca i to je właśnie Bóg chce zmienić
w pierwszej kolejności.

SZKOŁA
SŁUCHANIA BOGA

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA
Uczymy się poprzez praktykowanie. Nie da się
inaczej. To oznacza, że czasem popełniamy błędy. Im
bardziej jesteś gotowy je popełniać tym szybciej się
uczysz. Zupełnie jak u dzieci. :)
Nie wszystko, co przyjdzie Ci do głowy podczas
ćwiczeń będzie Bożym głosem, ale możemy się tego
spodziewać. Modlimy się przecież i wierzymy, że nasz
Bóg nas słyszy, kocha i lubi z nami rozmawiać.
Czy jesteś gotowy poeksperymentować?
Dziś czeka nas nasłuchiwanie Bożego głosu.

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA
PO CO ĆWICZYĆ?
Nigdy nie usłyszymy, o ile nie nauczymy się słuchać. Uczymy się poprzez
praktykowanie, eksperymentowanie, próbowanie, mylenie się i wyciąganie
wniosków.
Ten dzień nauki w naszej Szkole Słuchania Boga będzie wypełniony
modlitwą, nasłuchiwaniem i odpowiadaniem na trudne pytania.
Zaplanuj sobie słuchanie Boga, tak jak planujesz randkę z żoną, czy ze
swoim chłopakiem. Przygotuj się. Zapewnij sobie czas, który nie będzie
wciśnięty między ważne obowiązki. Obmyśl miejsce, w którym nikt Ci nie
będzie przeszkadzał. Weź Biblię, długopis i zeszyt. Nastaw się na spotkanie z
Kimś ważnym :).

ĆWICZENIE #1
SŁUCHANIE BOGA W BIBLII
• Poproś Boga, by powiedział coś do Ciebie przez jakiś werset, by
przypomniał Ci jakieś słowa lub jakąś historię z Biblii
• Poczekaj
• Napisz
• Nie szukaj na siłę
• Zapytaj, co to znaczy? Jak to się ma do Twojego życia teraz?

ĆWICZENIE #2
SŁUCHANIE PRZEZ PISANIE
• Powiedz Bogu jak bardzo Go kochasz
• Zapytaj Go, co On czuje do Ciebie
• Zapisuj wszystkie słowa czy obrazy, które wydaje Ci się, że Bóg mówi o
Tobie.
• Jak list miłosny
• Przeczytaj
• Zweryfikuj z Biblią

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA
ĆWICZENIE #3
SŁUCHANIE ODNOŚNIE INNEJ OSOBY
• Zacznij błogosławić swojego kolegę z ławki w Szkole Słuchania Boga
• Poproś Boga, by pokazał Ci życie/serce tej osoby
• Zapisz wszystkie słowa czy obrazy, które wydaje Ci się, że Bóg mówi do
Ciebie
• Zapytaj co to znaczy?
• Zapytaj się tej osoby: Modliłem się o Ciebie i widziałem taki
obraz/słyszałem takie słowa – czy to coś znaczy dla Ciebie? Czy to ma jakiś
sens?
UWAGA! Oczekuj dobrego, pozytywnego słowa. Jeżeli przyjdą Ci do głowy
negatywne, straszne rzeczy, proszę nie strasz drugiej osoby czymś, co być
może wcale nie pochodzi od Boga. W tym ćwiczeniu skoncentruj się na
pozytywnym przekazie i zbudowaniu kolegi z ławki.

INNE ĆWICZENIA
•
•
•
•
•

Boże, co jest największą przeszkodą w moim życiu w służeniu Ci?
Boże, co Ci się najbardziej podoba w naszej relacji?
Panie pokaż mi jak widzisz moje serce?
Tato, czy są jakieś bożki w moim życiu?
O czym myślisz teraz, Tato?

ZAPISUJ
Bóg powiedział Habakukowi, aby zapisał wizję i wyrył ją (zapisał) na
tablicach (Ha 2,2). Spisywanie modlitw i odpowiedzi na nie jest biblijną
praktyką. Istnieje mnóstwo rozdziałów wskazujących na jej istnienie
(Psalmy, wiele ksiąg prorockich, księga Apokalipsy). Dlaczego by, zatem, nie
prowadzić dziennika modlitewnego?
Jest to świetne udogodnienie wspomagające w rozróżnianiu Bożego
prowadzenia i głosu od swoich własnych wewnętrznych myśli. Prowadź
dziennik przez dłuższy okres czasu i spisuj przychodzące do Ciebie słowa w
prostej wierze, że Bóg mówił do Ciebie, by CIe prowadzić i pocieszyć. Zawsze
będziesz mógł wrócić do swoich zapisków po modlitwie i sprawdzić czy
Twoje doświadczenia i myśli pozostawały w zgodzie z Pismem Świętym.
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