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POZNAWANIE	  PANA	  CZ.5	  

Wszechwiedzący Bóg 
 
Bóg zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wie o każdej rzeczy, która się wydarzyła, zna każde 
wypowiedziane słowo i każdą niewypowiedzianą myśl. Zna dokładnie każdego człowieka i wie o nim 
wszystko. Posiada tzw. Przed wiedzę, wie co się zdarzy, zanim ma to miejsce. Jest to możliwe, ponieważ 
Bóg nie jest ograniczony czasem. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: I  Jan. 3:20 
     I Sam. 2:3 
     Job. 21:22; 37:16 
     Ps. 147:4-5 
     Rzym. 11:30-36  
 
Bóg nie jest niczym ograniczony. Nie ma więc dla Niego żadnych limitów, ani granic. Biblia mówi, że Pan 
jest Bogiem poznania i mądrości. Bóg się nigdy nie uczy, nie musi zdobywać poznania. On wie wszystko. 
Jest doskonały w swojej niezmierzonej mądrości. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Dz. Ap. 17:26 
     Iz. 46:10  
 
Warto zaznaczyć, że Bóg wiedział wszystko jeszcze zanim powstał świat. Bóg już wtedy wiedział 
wszystko o nas. On znał każdą nawet najmniejszą naszą myśl. Jednakże jego wiedza jest czysta, niczym nie 
skażona. Ponieważ Bóg jest Panem mądrości i poznania, dlatego to On daje nam poznanie, uczy nas, tego 
co dobre, słuszne i prawdziwe. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Iz. 45:19 
     Ps. 119:160 
     Ew. Jan. 17:17 
     II Piotra 1:16 
     I Kor. 15:3-6 
 
Dowodem na wielką mądrość i przed wiedzę Boga jest Biblia. Wszystkie wydarzenia w niej zapisane 
podparte były cudami, które widzieli naoczni świadkowie, co czyni ją bardziej wiarygodną. Jednak 
najciekawszym elementem trudnym do wyjaśnienia są proroctwa. Istnieje ponad 300 szczegółowych 
proroctw, które już zostały wypełnione w osobie Pana Jezusa. Biblia to jedyna księga, której przepowiednie 
są wypełniane tak dokładnie. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: II Tym. 3:16 
     II Piotra 1:20-21 
 
Całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne DO ŻYCIA, a nie jedynie do czytania. Mamy żyć 
według tych zasad i norm. Jest ono na tyle wiarygodne, że można na nim polegać. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Dan. 2:20 
     Jer. 10:12 
     Iz. 55:8-9 
 
My, ludzie, tak naprawdę nie wiemy nic. Nie znamy sensu zdarzeń, które mają miejsce w naszym życiu. 
Niejednokrotnie nie potrafimy zrozumieć naszych własnych zachowań i emocji. Są też takie rzeczy, które 
musimy zaakceptować wiarą. 



„KOINONIA”	  	  
PIERWSZY	  ZBÓR	  W	  GDYNI	  
KOŚCIÓŁ	  ZIELONOŚWIĄTKOWY	   2	  

	  

	   2	  

Jednak Bóg nie jest taki jak my. On wie wszystko o wszystkim! 
AMEN 
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