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WYBORY, KTÓRYCH
DOKONUJEMY
A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu,
to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy
bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką,
czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz
mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu.
Joz. 24:15

II Tym. 3:16

Wstęp

Wybierz wybór

Jest coś takiego jak efekt motyla – jedna
drobna decyzja tutaj może wywołać pewne skutki zupełnie gdzie indziej. Podkreślmy więc tutaj ważność naszych wyborów, wpływ jaki mogą wywierać. Gdy
byliśmy młodsi, nasze decyzje zwykle
nie były jakoś szczególnie przemyślane.
Dzieci raczej nie planują z wyprzedzeniem. Z czasem jednak zaczynamy bać
się spontaniczności. Częściej wybieramy
dokładne planowanie każdego kroku.
Weźmy za przykład chociażby strój. W
dzieciństwie – gdybyśmy tylko mogli –
pewnie codziennie chodzilibyśmy w
stroju Supermana, albo jakiejś księżniczki. Teraz, gdy jako dorośli mamy
zajrzeć do szafy, analizujemy pogodę,
przewidujemy co będziemy robić, czy
będą to zajęcia na dworze czy w domu.

Nie możemy robić sobie co chcemy
i prosić Boga o pomoc tylko
wtedy, gdy napotykamy
przeszkody.
Decyzja Hitlera o ataku na Polskę
przyniosła w skutkach śmierć, zniszczenie, i wywołała drugą wojnę światową –
jeden wybór miał tak ogromne konsekwencje. Decyzja Ewy by ulec pokusie
szatana i nakłonić Adama do tego
samego, doprowadziła do upadku całej
ludzkości. Wszystkich cierpień, które
przyszły na świat, można było uniknąć,
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gdyby tylko wybrała posłuszeństwo Bogu.
Każdy z nas boi się podejmowania złych
decyzji. Ale o ileż łatwiej byłoby podejmować właściwe, gdybyśmy po prostu
złożyli je u stóp Jezusa?
Jako chrześcijanie, traktujemy Słowo
Boże jako podręcznik do życia na ziemi..
Ale chociaż możemy wiedzieć, czego
Bóg od nas oczekuje, a przed czym nas
ostrzega, to jednak mimo to wciąż
pojawiają się dylematy. Trudno jest nam
podążać drogą, którą On nam wyznaczył,
ponieważ świadomie podejmujemy
pewne decyzje, które oddzielają nas od
Niego. Nie możemy robić sobie co
chcemy i prosić Boga o pomoc tylko
wtedy, gdy napotykamy przeszkody.

Jeśli tak postępujemy, to nigdy nie
nauczymy się odróżniać głosu Bożego
od głosu przeciwnika, próbującego
nas zwieść. Każdy jeden wybór, każdego
dnia, powinien być podejmowany z
pomocą Jezusa. Powinniśmy uodparniać
się na działania wroga. Niezależnie od
wszelkich złych decyzji, jakie w życiu
podjęliśmy, Jezus umarł na krzyżu i
dzięki Jego decyzji nasze grzechy –
już popełnione, czy jeszcze nie - są
wybaczone. Zawsze jest szansa by
pokutować za swoje błędy i Jezus nigdy
nam jej nie odbierze – nawet pomimo
tego, że sprawiamy Mu przykrość i ból.
Dał nam również Biblię, która uczy nas
jak podejmować decyzje, które podobają
się Jemu (II Tym. 3:16)

Przyp. 13:20
Izaj. 55:2
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DOWODY

Wybór nie zawsze jest oczywisty

Dookoła nas, gdziekolwiek nie spojrzymy, widzimy
efekty różnych wyborów. Wybór jedzenia, słowa,
przyjaciół (jest nawet powiedzenie, zresztą bardzo
prawdziwe: „Pokaż mi swoich przyjaciół, a pokażę
Ci Twoją przyszłość”). Biblia ujmuje to tak: „Kto
obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z
głupcami, temu źle się wiedzie” (Przyp. 13:20). To
pokazuje, jak ogromny wpływ na naszą przyszłość
ma dobór towarzystwa. Mojżesz rozumiał ten
mechanizm i zdecydował się cierpieć razem z
ludem Bożym, zamiast pluskać się w grzechu.
Dlatego właśnie mógł być narzędziem w planie
Boga i nazywany jest bohaterem wiary (Hebr. 11).
W kwestii wyboru jedzenia, uczmy się od Daniela,
który zdecydował się nie zanieczyszczać swojego
organizmu jedzeniem i winem, które oferował mu
król Nebukadnesar. Teraz jest nawet gorzej większość chorób, jak choćby otyłość, cukrzyca,
choroba naczyń wieńcowych czy osteoporoza,
pojawiło się z powodu niewłaściwego pokarmu.
Gdybyśmy przestrzegali Bożych zaleceń w tym
względzie (por. Izaj. 55:2), na pewno bylibyśmy
zdrowsi.

Właściwe wybory często zdają się
być trudne i kosztować zbyt wiele

Prorok Jeremiasz mówił: „Ilekroć pojawiały się
twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi
rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim
imieniem jestem nazwany, Panie, Boże Zastępów”
(Jer. 15:16). Hebrajskie słowo oznaczające „jeść” to
akhal, które tłumaczymy również jako „pałaszować,
konsumować, ucztować”. Prorok nie skubał sobie
Słowa Bożego po kawałeczku –on je wręcz pochłaniał, i była to dla niego ogromna radość i przyjemność. Przyjmowanie Słowa Bożego to coś w czym
nie da się przesadzić.
Właściwe wybory często wydają się być trudne i
kosztować zbyt wiele. I faktycznie są trudne. Czasem rozmyślasz i analizujesz coś długo, po to tylko,
by w końcu podjąć złą decyzję. Jakub mówi: „A jeśli
komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga,
który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.” (Jak. 1:5). Król Salomon
prosił Boga o mądrość i tak się stało. Jako królowi
Izraela udało mu się osiągnąć naprawdę dużo, ale
niestety pochłonęły go żądze, które były marnością
(Kazn. 2: 1-11).
Kiedy Bóg daje nam rozum i mądrość, musimy
trzymać się ściśle tego, czego nas do tej pory
nauczył w Swoim Słowie i kontynuować dokonywanie właściwych wyborów. Jeden zły wybór może
zrujnować całe życie. Również odwrotna sytuacja
jest możliwa - być może całe życie popełniałeś
błąd za błędem, ale jeśli podejmiesz dziś decyzję
o zmianie, Twoje życie może nabrać sensu.

Co myślisz?
1. co robisz, gdy orientujesz się, że podjąłeś zły wybór?
2. W jaki sposób możesz stale podejmować właściwe decyzje?

Ps. 119:105
Przyp. 3:5-6; 8:11; 14:12
Mat. 7:24-25; 22:35-37
I Kor. 13
Efez. 1:1-4
II Tym. 1:8-9
Tyt. 1:1-2
Hebr. 11:24-26

SŁOWO
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Miłość motywuje do działania

Robić, czy nie robić?
Nauki humanistyczne czy ścisłe? Uniwersytet, czy
może rok przerwy? Codziennie musimy podejmować decyzje. Niektóre są szybkie i wykonujemy je
bez zastanowienia, inne zaś są kluczowe i złożone.
Uniwersytet Columbia stwierdził, że codziennie
podejmujemy około siedemdziesięciu decyzji. (1)
To oznacza, że w ciągu siedemdziesięciu lat
będziemy musieli podjąć co najmniej 1,788,500
decyzji! Nasze codzienne wybory, które podejmujemy w czasie dorastania, mogą nas od Boga
zarówno oddalić, jak i bardzo przybliżyć. Jednym
z największych błędów, jakie popełniamy jako
młodzi ludzie, jest myślenie, że Boga nie interesuje
to, jaką drogę obierzemy. Przeciwnie – jest tym
bardzo zainteresowany! Co więcej, chce byśmy
wiedzieli, że bardzo się nami przejmuje.

Przenigdy nie powinniśmy wzbraniać się od
podejmowania decyzji, niezależnie od tego
jak niepewni i przerażeni możemy się czuć.

Co ma do tego miłość? I Kor. 13
Prawdziwa miłość jest niezmienna. Niezależnie od
tego, co robisz, miłość pozostanie. Najpiękniejszym
przykładem tego uczucia była Golgota, gdzie Jezus
pokornie oddał życie za nas wszystkich, dlatego że
Bóg tak bardzo nas umiłował. Ale jaki związek ma
miłość z naszymi codziennymi decyzjami? Co ona

ma w ogóle do tego? Odpowiedź jest prosta:
wszystko!
Wiemy, że Jezus może być naszym najlepszym
przykładem do naśladowania. Przyszedł na świat
w skórze człowieka, pokazując nam, że da się żyć
w tym zepsutym świecie w sposób, który podoba się
Bogu. Kiedy obieramy sobie kogoś za przykład i
chcemy być jak ta osoba, uważnie obserwujemy
każdy jej ruch, każdy wybór, studiujemy każdą
przyczynę konkretnego zachowania. Kiedy czytamy
sprawozdanie każdego z ewangelistów na temat
tego, jak Jezus zachowywał się w stosunku do ludzi,
widzimy, że w zasadzie bezustannie opierał swoje
działanie na miłości. Prawdopodobnie dlatego Jan
w swoim liście napisał, że „Bóg jest miłością”
(I Jan 4:16).
Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę,
czy nie, każda nasza decyzja również opiera się na
miłości - miłości do czegoś lub kogoś. Matczyna
miłość jest tym, co budzi kobietę o dziwnych
porach tylko po to, żeby nakarmić swoje dziecko.
Miłość do wszelkich projektów graficznych jest
motywuje jednego studenta, podczas gdy inni
odpadają. Bazą każdej decyzji, tych najmniejszych
oraz tych kluczowych, jest miłość albo do siebie
samego, albo do Boga i Jego woli. Z naszą
ograniczoną, ludzką wiedzą, podejmujemy różne
działania, które, jak mamy nadzieję, przyniosą taki
a nie inny skutek. Jeśli jednak oddamy wszelkie
nasze niepewności w ręce Boga Wszechwiedzącego,
mamy absolutna pewność, że On już zna
odpowiedź.
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(Nie)kontrolowana miłość Mat. 22: 35-37;
Efez. 1: 1-4;
II Tym. 1: 8-9;
Tyt. 1:1-2

w środku czujemy, że z każdą z odpowiedzi wiąże
się ryzyko, więc lepiej nie decydować w ogóle.
Chowa-my głowę w piasek i mamy nadzieję, że
sprawa rozwiąże się sama, a my po prostu
pójdziemy tam, gdzie nas zawieje.

Jednym z najbardziej fascynujących procesów,
jakie można obserwować, jest powstawanie oprogramowania - patrzymy na linijki z kodem, a potem
pojawia gotowy produkt, na przykład aplikacje
typu Instagram czy Facebook. Niesamowitym jest
to, że można wtedy zaobserwować twór, który robi
dokładnie to, co chcesz. Zastanawiałeś się kiedyś,
dlaczego Bóg nie postąpił z nami w ten sam
sposób? Dlaczego by tak po prostu nie zaprogramować nas do wykonywania Jego woli? Dlaczego
zaryzykował, dając nam wolną rękę? Odpowiedź
jest prosta: „Albowiem tak Bóg umiłował świat…”.

Jako dzieci Boga, nigdy nie powinniśmy uciekać od
podejmowania decyzji, niezależnie jak bardzo
zdezorientowani lub przestraszeni możemy się
czuć. Bóg, w swojej miłości i litości ciągle przypomina nam, abyśmy szukali Jego mądrości i Jego
sprawiedliwości. Możemy otrzymać dar Jego
mądrości tak po prostu, za darmo. Kiedy zdecydujemy się go przyjąć, On poprowadzi nas dalej.

Boża miłość do nas nie polega na tym, że istnieje
tylko kiedy ją odwzajemnimy. Po prostu, Bóg nas
kocha, i dlatego właśnie oczekuje tego samego
rodzaju miłości od nas. Wymuszona miłość nie jest
żadnym wartościowym uczuciem. Właściwie byłoby
to naruszenie naszych podstawowych praw, a Bóg
ani nie zmusza nas do niej, ani nie chce kontrolować. Wolna wola oznacza, że kiedy my kochamy
Boga, kochamy go z wyboru, a nie dlatego, że
musimy.

Mojżesz dorastał jako wnuk faraona wśród przepychu życia w pałacu, ale zdecydował się rzucić to
wszystko i iść tam, gdzie wzywał go Bóg. W życiu
będziemy musieli podejmować naprawdę ciężkie
decyzje, które mogą zmienić je całkowicie, ale
powinniśmy kroczyć ze świadomością, że to, co
wydaje się proste, może nie być do końca dobrą
drogą. Mojżeszowi znacznie prościej przyszłaby
decyzja o tym, by po prostu zostać w pałacu i żyć
życiem, które dla innych pozostaje w strefie
marzeń. Jednak ścieżka, którą wybrał, ta właściwa,
była o wiele trudniejsza.

Co zrobić na rozstaju dróg? Ps. 119:105;
Przyp. 8:11; 14:12;
Mat. 7: 24-25
Posunęliśmy się mocno do przodu jeśli chodzi
o wiedzę w porównaniu z tym, co było kiedyś, a
jednak wciąż pewne procesy, jak właśnie podejmowanie decyzji, wprawiają nas w zakłopotanie.
Gdyby tylko na studiach można było wybrać jako
przedmiot dodatkowy umiejętność decydowania się
na coś! Bardzo często wzbraniamy się przed
podjęciem pewnych decyzji, ponieważ głęboko

Kiedy robi się źle Prz. 3: 5-6; 14:12;
Hbr 11: 24-26

Siła do podejmowania trudnych decyzji nie jest
czymś, co dostajemy w pudełku ze wstążką,
dostarczonym pod nasze drzwi. Dostajemy ją, gdy
spędzimy czas szukając Boga poprzez Jego Słowo
i modlitwę. Jako naśladowcy Chrystusa, możemy
oczekiwać, że będą takie okresy w naszym życiu,
kiedy, tak jak Mojżesz, będziemy musieli podjąć
ciężkie decyzje. Będziemy musieli obrać ścieżkę,
która będzie trudniejsza. Pamiętajmy jednak, że
ostatecznie będzie to ścieżka Boża - najbezpieczniejsza na całym świecie!

Co myślisz?
Skąd wiem, czego Bóg oczekuje ode mnie w życiu?
1. S. S. Iyengar i M.R. Lepper. “When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?”. Journal of Personality and
Social Psychology 79, no. 6 (Grudzień 2000) 995-1106, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11138768.

Mat. 7:24-25

ŚWIADECTWO
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Buduj fortecę, nie zamek z piasku

Budowanie na solidnym gruncie nie jest obce
chrześcijanom – ciągle staramy się budować nasze
życie duchowe na Chrystusie, naszej Opoce. Wobec
tego powinniśmy upewniać się, że nasze decyzje
podejmujemy stojąc twardo i pewnie, ponieważ
każdy kolejny wybór będzie wynikał z poprzedniego.
Weźmy na przykład wybór ścieżki zawodowej. Najpierw decydujemy się na konkretną uczelnię. Ta
decyzja tworzy nam pewną bazę, na której potem
staniemy. Budując na tym, wybieramy kierunek
studiów i orientujemy się, kto na niego idzie.
Nasza sytuacja będzie teraz zależeć od wyboru,
którego dokonaliśmy - nie możemy przecież
studiować czegoś, co nie znajduje się w naszym
programie studiów, ani nie spotkamy na uczelni
tych, którzy się nie zapisali.

Łańcuch jest tak mocny, jak jego
najsłabsze ogniwo.

Każdy moment naszego życia jest pewnego rodzaju
rozwinięciem fabuły, w której musimy coś zrobić.
Będziemy mieli różne doświadczenia w miejscach,
w których oczekuje się od nas podjęcia pewnych
początkowych decyzji – to tutaj kładziemy fundamenty. Od tej chwili każdy nasz wybór będzie
kolejną cegłą, którą dokładamy do tej konstrukcji –
do życia, które chcemy ułożyć.
„Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Może nam się wydawać, że łańcuch jest dobry
i mocny, ale jeśli jedno ogniwo jest słabe, na takim
łańcuchu nie można polegać.” (1). Najsłabszy punkt
determinuje siłę całego łańcucha. Jeśli czegoś w
naszej bazie będzie brakowało, nie będzie ona w
stanie utrzymać solidnej struktury. Jak więc my,
słabi i maleńcy, możemy spodziewać się, że nasze
życie możemy zbudować nigdy nie wspierając się
na Nim, który zna koniec od początku?
Wybory, których dokonujemy, wpływają w jakiś
sposób na nasze życie. Poprzez wznoszenie oczu
na Jezusa, który ma być naszym Przewodnikiem,
poprzez zdanie sobie sprawy, że jest On naprawdę
zainteresowany każdym naszym krokiem, mamy
większą szansę na podjęcie tych właściwych
decyzji, rozwijając w sobie charakter na wzór
Syna Człowieczego.

Co myślisz?
1. Znajdź przykład postaci biblijnej, która brała pod uwagę Bożą radę przy podejmowaniu
jakiejś decyzji. Znajdź też kogoś, kto tego nie zrobił. Czym różnił się końcowy rezultat?
2. Jezus zdecydował się umrzeć za nas wiedząc, że nie każdy to poświęcenie przyjmie. Jak my
możemy pogodzić się z decyzjami, które podjąć powinniśmy, choć rezultaty niekoniecznie
zadowolą każdego (w tym może i nas samych?
1. Ellen White, Poselstwo do młodzieży, rozdział 23.

Sędz. 16
Przyp. 12:26; 17:17
Kazn. 2:1-11
Jak. 1: 5-8
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W praktyce

Najlepszy wybór

Najlepszym wyborem, jakiego tylko możemy
dokonać w naszym życiu, jest podążanie za
Jezusem i pogłębianie naszej relacji z Nim. Poprzez
modlitwę i studium Jego Słowa widzimy, że ma co
do nas wspaniałe plany (Jer. 29:11), że przyszedł,
abyśmy mieli życie i obfitowali (Jan 10:10). Częścią
Jego planu jest również pobłogosławienie naszych
relacji z innymi ludźmi. Przyjaźń i małżeństwo są
darem od Boga, ponieważ On stworzył nas istotami
społecznymi. Nie trzeba więc chyba dodawać, że
ludzie których wybieramy sobie na przyjaciół, oraz
osoba która będzie nam towarzyszyć przez całe
życie, także Go interesują.

kim jesteśmy.

Nie musimy się bać, kłopotać ani uginać
pod ciężarami nadchodzących wyborów.

Pocieszające jest to, że Bóg chce nas obdarzyć
mądrością podczas podejmowania takich decyzji.
List Jakuba 1:5-8 przypomina nam, że wszystkim
co mamy zrobić, jest proszenie bez powątpiewania.
Nie musimy żyć w strachu, niepewności, uginając
się pod ciężarem wszelkich nadchodzących
wyborów. Mądrość to uczenie się na błędach
innych, powinniśmy więc uważnie słuchać
wszelkich rad od starszych chrześcijan, ponieważ
często mają do powiedzenia coś z doświadczenia.
Kaznodzieja Salomon w rozdziale 2 i wersetach 1-11
mówi nam bez cienia wątpliwości, że podążanie
za własnymi pożądliwościami nigdy nie da nam
spełnienia. Mamy przed sobą zawsze dwie drogi,
a to, co wybierzemy dzisiaj, zadecyduje o tym,
kim będziemy jutro.

Gdy czytamy o Dawidzie i Jonatanie, czy Pawle i
Sylasie, uświadamiamy sobie, że przyjaciele mogą
być wielkim źródłem siły i pocieszenia w niedoli
(Przyp. 17:17). Jednakże należy uważać – odwrotna
sytuacja jest równie możliwa. Salomon ostrzega
nas w Księdze Przypowieści, w 12 rozdziale i
wersecie 26, że winniśmy dobierać sobie przyjaciół
ostrożnie, bo „droga bezbożnych wiedzie ich na
manowce”. To prawda, że ciągnie swój do swego, a
towarzystwo, jakim się otaczamy, odzwierciedla to,

Czy zauważyłeś ilość rozwodów w dzisiejszym
świecie? Możliwe, że ludzie nie przykładają
wystarczającej wagi do wyboru osoby, z którą biorą
ślub. Jeśli przeczytasz 24 rozdział Księgi Rodzaju, i
zrozumiesz, dlaczego Abraham tak wiele uwagi
poświęcił temu, by wybrano właściwą żonę dla
Izaaka, to zrozumiesz też, dlaczego Bóg jest tak
bardzo zainteresowany tym wyborem i w naszym
życiu. On zna koniec od samego początku; wie też,
że niektórzy ludzie przyciągać nas będą bliżej
Niego, podczas gdy inni wpływać będą na nas
odwrotnie. Kogo więc powinniśmy pytać o
prowadzenie w tej kwestii, jeśli nie Jego?

Co myślisz?
Oceń na chłodno emocje, które czujesz przed podjęciem decyzji. Czujesz pewność w Bogu, czy
strach?

Fil. 4:6
Jak. 1:5

Punkt widzenia
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Wybierz mądrze

Nie jest łatwo być dorastającym człowiekiem w
takim świecie jak nasz. Wyzwań i pokus mamy
tutaj w zatrważającej wręcz ilości. Czasem wydaje
się, że nasza wiara nie jest wystarczająco silna, by
wytrwać stresy i problemy codzienności i wpadamy
w rozpacz, choć chcemy mieć odwagę, wytrwałość
oraz czuć prowadzenie.
Wpojono nam, jak ważne są nasze wybory. Nasza
przyszłość zależeć będzie od tego, co wybierzemy
w młodości. Mamy mnóstwo decyzji do podjęcia,
każda doprowadzi nas do innego wyjścia. Czujemy
presję, cokolwiek wykonujemy, ale należy pamiętać, że naciskano na nas odkąd tylko pozwoliliśmy
Jezusowi zostać Królem naszego życia.

W tym niepewnym świecie ważne jest,
by trzymać się ludzi, którzy wniosą
do naszego życia coś wartościowego.
Widzieliśmy już wielu młodych ludzi, którzy
oddalali się od Boga i ostatecznie zostawili kościół,
gdy przerosła ich presja i wyzwania młodości.
Wielu łatwo odpuszcza, widząc to, co oferuje im
świat; zaczyna wyznawać świeckie wartości.
W tym niepewnym świecie ważne jest, by trzymać
się ludzi, którzy wniosą do naszego życia coś

wartościowego. Naszą największą obawą powinno
być to, czy najbardziej kluczowe decyzje, które
podejmujemy, nie oddalą nas od Chrystusa i misji,
którą nam powierzył.
Każda decyzja którą podejmujemy może albo
przybliżyć nas, albo oddalić od naszego głównego
celu - wzrostu w Chrystusie. Wszystko zależy od
tego, czy pozwolimy Mu być w centrum naszego
życia. Wiele decyzji wydaje się być bez znaczenia –
nie powinno to jednak skłonić nas do pominięcia
radzenia się Boga.
Bóg nigdy nie podejmuje decyzji pod wpływem
impulsu. My też nie powinniśmy. Kluczem jest
tutaj cierpliwość. Wybór partnera życiowego albo
pracy nie są jedynymi, które można by nazwać
trudnymi; równie ciężkie może być zdecydowanie,
czy nadal powinniśmy przyjaźnić się z kimś, kto
wyznaje zasady zupełnie przeciwne naszym.
Najlepsze w byciu dzieckiem Bożym jest to, że
nigdy nie jest się pozostawionym samemu sobie.
Jeden z moich ulubionych wersetów, Fil. 4:6, brzmi:
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie
prośby wasze Bogu”. Ten werset daje ogromną
nadzieję i był w mojej głowie podczas wielu prób
charakteru w moim życiu. Mądry wybór nie zawsze
jest prosty, ale bądź odważny, przyjacielu służymy w końcu Wszechwiedzącemu Bogu, który
„wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania”
(Jak. 1:5). Gdy jest ciężko, trzymaj się Jezusa.

Co myślisz?
Służymy Bogu, który zna przyszłość, a jednak decydujemy się najpierw zwracać do
ziemskich „znawców”, zanim spytamy o Jego wolę dla nas.

Joz. 24: 14-15
I Król. 18:21
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Odkrywanie

Wybierz teraz

Podsumowując
Zarówno Job, Daniel jak i Szczepan mają ze sobą
coś wspólnego – wszyscy wybrali podążanie za
Bogiem. Życie nie było dla nich łatwe. Musieli stawić czoła wielu próbom napotykanym po drodze,
ale ich wiara nigdy się nie zachwiała. Kiedy nadchodzi czas próby, nie możemy motać się między
dwiema ścieżkami. Nie ma niczego pośrodku. Są
zawsze tylko dwie możliwości, z których możemy
wybierać: jedna jest Drogą, Prawdą i Życiem, druga
zaś jest ścieżką prowadzącą na zatracenie. Mamy
ten sam wybór, który mieli ci wcześniej wymienieni
ludzie. Czy wybierzemy wierność, pamiętając o
czekającej wieczności, czy będziemy podążać za
ulotnymi przyjemnościami w tym świecie?

Pomyśl nad tym
Wypisz, jakie elementy zawsze bierzesz pod
uwagę, gdy musisz o czymś zdecydować. Czy
szukasz w tym drogi Bożej? Czy zgodziłby się
z Twoim wyborem?
Rozważ decyzje, które zamierzasz podjąć,
pytając siebie jeszcze raz, czy Twój wybór
doprowadzi Cię do wieczności.
Pomyśl o decyzjach, które podjąłeś w przeszłości. Pomyśl, co zrobiłby Jezus.
Zastanów się nad słowami z książki „Wielki
Bój”- Ellen White pisze, że „powinniśmy
zawsze wybierać to, co właściwe, ponieważ
jest właściwe, a konsekwencje pozostawiać
Bogu”. Jak możemy zachować pozytywne
podejście wiedząc, że pewne właściwe decyzje
będą miały negatywne konsekwencje?
Napisz modlitwę, którą zanosić mogą młodzi
ludzie, gdy podejmują trudne decyzje.
Pomyśl o pieśni „Wszystko Tobie dziś
oddaję”. Jak możemy NAPRAWDĘ wszystko
oddać Jezusowi, nie zatrzymując niczego,
co do joty, dla nas samych?

studiuj w połączeniu z I Mojż. 13: 5-18; Mat. 6:33; 7:13; Ellen G. White Droga do Chrystusa,
rozdział 5, Triumfujący Chrystus, strona 13.

