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Bóg jest dobry, więc nie muszę szukać gdzie indziej

Tu znajdziesz stworzone przez Michała Skibę notatki do rozważania, opierające się na
metodzie HOOK, BOOK, LOOK, TOOK.

Główna myśl rozważania :

Bóg jest dobry, więc nie muszę szukać gdzie indziej!

HOOK | HACZYK :

Chcesz kupić nową pralkę bo musisz. Co robisz?

- Szukasz. Opinie, recenzje, testy. Interesuje cię stosunek ceny do jakości, bo szukasz
dobrego produktu za dobrą cenę. Ryzykujesz. Kupujesz. Okazuje się: że tydzień
później jest lepsza cena w sklepie obok. A miesiąc później pojawił się lepszy model. I
mają na niego promocję.

Wyobraźcie sobie, że istnieje taki sklep:

 -  bez wielkiej marki
 -  ma wszystkie produkty, w sumie nie znanych marek
 -  bardzo trudno go wygooglować
 -  daje gwarancję 30 lat na produkty z możliwością wymiany na nowy model jeżeli

takowy pojawi się w ich ofercie
 -  a cena? Wcale nie drożej jak u konkurencji
 -  niemożliwe, prawda? A jednak. Spróbujesz tu kupić?
 -  A czy jeżeli kupiłbyś raz i okazałoby się prawdą. Szukałbyś gdzie indziej przy

zakupie odkurzacza?

Tak nierealnie brzmi oferta Ps 16. A jednak! (i tu płynne przejście do części BOOK)

BOOK | KSIĘGA :
Psalm 16
Ps 16:1 “Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia!”
Ps 16:2 “Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.”
Ps 16:3 “Do świętych zaś, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe

upodobanie.”
Ps 16:4 “Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im
ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi.”
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Ps 16:5 “Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego.”
Ps 16:6 “Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba

mi się...“
Ps 16:7 “Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce

moje.”
Ps 16:8 “Mam zawsze Pana przed sobą Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję
się.”
Ps 16:9 “Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje

spoczywać będzie bezpiecznie,
Ps 16:10 “Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny

oglądał grób.”
Ps 16:11 “Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po
prawicy twojej na wieki.”

Skąd w Dawidzie: ta pewność, ta radość, ta rozkosz, to bezpieczeństwo, to rozweselone
serce i radosna dusza, ten błogi odpoczynek, to uwielbienie, to spełnienie, ta mądrość, ta
wolność itd. Ile bym dał aby osiągnąć, posiąść to, o czym mówi Dawid!

Bóg jest dobry, więc nie muszę szukać gdzie indziej! Zachowania – zwyczaje – przekonania –
wierzenia

Większość potocznie uważa, że nasze zachowania i zwyczaje uwarunkowane są
okolicznościami: bo on tak powiedział, bo tak mnie potraktował, bo lewą nogą z łóżka
wstałem, bo gdyby nie ta robota, bo ona mi dała, więc zjadłem, bo w tym sejmie to wszyscy
złodzieje, itd.

Zachowania i zwyczaje mają swoje źródło przede wszystkim w naszych przekonaniach,
który wynikają z naszych wierzeń.

Skąd wynikają twoje zachowania? Z jakimi wierzeniami są powiązane?

Skąd Dawid ma to wszystko? Kto by tego nie chciał? Chcesz mieć takie zwyczaje i
zachowania?

Co jest głębokim wierzeniem Dawida?

Odp : “Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą.” Ps 16:2

Bóg jest dobry. Doskonale dobry. Poza nim nie ma dobra!

Czy jest to twoje wierzenie, prawda, którą nosisz na dnie duszy?
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Łuk 18:18-19 “Pewien dostojnik zadał Mu pytanie: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby
odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie
jest dobry, tylko jeden – Bóg.”

Czy rozumiesz co mówisz nazywając mnie dobrym? Bo nikt nie jest dobry tylko Bóg. Czy
rozumiesz, że zwracasz się do mnie jak do Boga?

Ten bogaty młodzieniec nie rozumiał tego. Czy ty to rozumiesz?

LOOK | ZOBACZ :

Dzisiaj z pojęciem dobra mamy wyzwanie.

1. Mniejszy problem – tkwi w rozumieniu słowa

Dobry uczeń – taki czwórkowy. Dobry-lepszy-najlepszy. Dobre nam nie wystarcza

2. Większy problem – tkwi w rozumieniu treści i sensu pojęcia dobra

Dobro jako Boża natura. Bóg jest dobry w najwyższym stopniu. Boże działanie
zawsze jest przejawem Bożej dobroci. Nigdy nie przestaje być dobry. Jego
sprawiedliwe sądy nigdy nie wykluczają Jego dobroci.

Gen 1:31 “I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i
nastał poranek - dzień szósty.”

Wszystko co uczynił było dobre/bardzo dobre. Bóg nie jest wstanie uczynić niczego, co nie
jest dobre. Wszystkie jego dzieła i działania są dobre, bo taka jest jego natura.

Wszystkie przejawy dobra, które dzisiaj oglądamy są pochodną Bożego charakteru, który
stworzył nas na swój obraz i podobieństwo.

Pierwsi ludzie:

Bóg jest dobry, więc nie muszę szukać gdzie indziej!

1 Jana 1:5 “Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak: Bóg
jestŚwiatłem i nie ma w Nim żadnej ciemności.”

Jan 1:17 “Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar, pochodzą z góry, od
Ojcaświatłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany.”

Zło to brak dobra jak ciemność to brak światła.
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Czy wierzysz w to, że Bóg jest doskonale dobry? Gdyby był dobry to by... nie było wojen,
holokaustu, ciąży byśmy nie utracili, syna nie stracili, mąż by mnie nie opuścił, choroba by
mnie nie dotknęła, itd.

Oczywiście każdy człowiek ciągle ma wybór i sam jest odpowiedzialny za to jakie ma
wierzenie- przekonania-zwyczaje-zachowania.

Tylko czy wiesz na czym polega wybór?

Rz 2:4 “A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości,
nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania?”

Albo odrzucasz/lekceważysz Bożą dobroć i nie masz najmniejszych szans na wszystkie
zachowania Dawida, albo wierzysz w Bożą dobroć, która jest podstawą do opamiętania
czyli przemiany wierzeń/przekonań/itd.

Konsekwencje wyboru? Spełnienie! To jak odnalezienie sklepu, w którym masz pewność na
najlepszy produkt za najlepszą cenę.

- odnalezienie dobra

Bóg jest dobry, więc nie muszę szukać gdzie indziej!

- niekończące się poszukiwania. Jeżeli Bóg nie jest dobry, albo jeżeli Bóg w ogóle nie istnieje
to nie masz podstaw i nadziei na jakąkolwiek głęboką przemianę i spełnienie.

TOOK | ZASTOSUJ :

Co mam zrobić?

1. Bo wierzę już w to, ale ciągle potrzebuję przemiany bo moje zachowania i zwyczaje nie
odzwierciedlają tego:

Ps 16:2 Co robił Dawid? “Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie
dobra poza tobą.”

Jak często powtarzasz to. Rzekłem/powiedziałem jest czynnością bardzo aktywną,
która jak się okazuje ma ogromne znaczenie, bo słowa mają moc.

2. Jeżeli nie wyznajesz tego co powyższe to, co wyznajesz?
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Jest dla mnie dobro poza tobą lub co gorsza, nie ma dla mnie dobra! Bo nie wierzę w
to. Mam wiele wątpliwości. Odkryłem, że w głębi siebie ta prawda nie jest
zakorzeniona, ani w moich przekonania, ani w moich wierzeniach.

Ps 34:9 “Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u
niegoszuka schronienia!”

[Wstaw tu historię o czasie, kiedy zrozumiałeś, że dopóki nie skosztujesz, nie
przekonasz się jak dobre to jest.]

Łuk 11:9 A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam.

Nie możesz przestać prosić. To dobro jest dla nas ciągle dostępne, ale musimy się
odważyć o nie poprosić.


