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POZNAWANIE	  PANA	  CZ.6	  

Bóg, który zna mnie bardzo osobiście 
 
Bóg zna nas bardzo dokładnie, bardzo osobiście. Wie o nas wszystko. 
 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 139:1-18 
 
Bóg zna każdą naszą myśl, motywy jakie nami kierują, nasze wybory, jeszcze zanim ich dokonamy… 
Bóg zna naszą przeszłość, wszystkie wydarzenia jakie miały miejsce w naszym życiu. Bóg zna także 
całe nasze przyszłe życie. Pan zna też nasze wszystkie plany na przyszłość. Przed Bogiem wszystkie 
nasze czyny są jawne, nic nie możemy ukryć, nic nie zdołamy zasłonić. Nasze życie jest jak otwarta 
księga. Pan zna również naszą duszę, nasze rozterki, wątpliwości, lęki – On wie o wszystkim. 
 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 40:6 
     Jer. 29:11 
 
Bóg zna także, bardzo dokładnie każdą sytuację w jakiej się znajdujemy w każdym momencie naszego 
życia. Wie o każdych trudnościach, problemach, tarapatach.. On zna też wyjście z każdej takiej 
sytuacji, ma na to swój plan. Pytanie brzmi, czy zaufasz Mu na tyle, by wypełnić to co On mówi? 
 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Rzym. 8:28 
 
Zdecydowanie łatwo jest być chrześcijaninem, gdy się powodzi, gdy wszystko się dobrze układa, 
kiedy nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak problem naszego braku zaufania do Boga pojawia się wtedy, 
gdy zaczynają się kłopoty, a jeszcze bardziej się wzmaga, gdy one trwają. Czy potrafisz ufać Bogu, 
gdy źle dzieje się w twoim życiu i gdy ta sytuacja nie ulega zmianie przez dzień, miesiąc, rok..? 
 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Przyp. Sal. 28:26; 14:12 
     I Kor. 3:19-20; 1:20 
     Iz. 55:8-9 
 
Czy uważasz się za osobę mądrą? Jeśli tak, to musisz uważać, gdyż mądrość tego świata jest u Boga 
głupstwem. Czy ufasz Bogu na tyle, by zrezygnować ze swoich planów (swojej mądrości) i przystać 
na Boży plan? Czy jesteś świadomy i zgadzasz się z tym, że Bóg wie lepiej co jest dla ciebie dobre? 
 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 32:8 
     Ps. 119:105 
     II Piotra 1:19 
     II Tym. 3:16 
     Ew. Mat. 7:24-27 
 
Pamiętaj, że to Pan uczy nas tego co jest dobre i właściwe. On oświeca nasze drogi, daje nam 
wskazówki, jaką drogę wybrać. Zostawił nam swoje Słowo, byśmy wzrastali w poznaniu i mądrości. 
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Byśmy karmili się nim i radowali w każdej sytuacji w naszym życiu. Buduj więc swoje życie na 
dobrym fundamencie Słowa Bożego i ufaj Panu. 
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