SPOTKANIE 3
CEL PIERWSZY - STWORZONY DLA RADOSCI BOGA
I.
Stworzeni, by sprawić radość Bogu
Bóg nie musiał cię stworzyć, ale zdecydował się na to, by czerpać z tego radość.
Sprawianie Bogu radości i życie po to, by Go zadowolić, jest najważniejszym celem twojego życia.
Jesteś Bożym dzieckiem i sprawiasz Mu przyjemność, po prostu dlatego, że jesteś.
Bóg również posiada uczucia.
Sprawianie Bogu przyjemności to „uwielbianie”. Wszystko, co sprawia Bogu przyjemność jest aktem uwielbienia.
Uwielbienie to styl życia. To nie tylko wyznaczona część Mszy Św, czy modlitwa.
Uwielbienie nie powinno być tylko częścią mojego życia, lecz jego całością. Wysławianie Boga powinno być
pierwszym zajęciem po przebudzeniu i ostatnim przed zaśnięciem.
Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10, 31).
Jak to zrobić? Czyniąc wszystko tak, jakbyśmy robili to dla Jezusa. „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla
Pana, a nie dla ludzi. (Kol 3, 23).
II.
Co sprawia, że Bóg się uśmiecha?
5 sposobów uwielbiania, które sprawiają Bogu radość:
1) Bóg uśmiecha się, gdy Go kochamy ponad wszystko. „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga
bardziej niż całopaleń”. (Oz 6, 6).
Bóg chce, byś Go poznawał i spędzał z Nim czas. „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.” (Mt 22, 37-38)
2) Bóg uśmiecha się, gdy Mu całkowicie ufamy.
3) Bóg uśmiecha się, gdy jesteśmy Mu całkowicie posłuszni.
Bóg nie jest ci winny wyjaśnień i nie musi uzasadniać wszystkiego o co cię prosi.
Często oferujemy częściowe posłuszeństwo, wybieramy nakazy, którym chcielibyśmy się poddać. Częściowe
posłuszeństwo jest zwykłym nieposłuszeństwem.
4) Bóg uśmiecha się, gdy Go nieustannie chwalimy i Mu dziękujemy.
5) Bóg uśmiecha się, gdy używamy swoich umiejętności.
Czyńcie to do czego Bóg was stworzył.
Dajesz Mu radość tylko wtedy, gdy jesteś sobą.
Boga cieszy przyglądanie się każdemu szczegółowi naszego życia(np. praca, odpoczynek, jedzenie), nie tylko
rzeczom duchowym. Rodzic cieszy się, gdy dziecko używa swoich talentów i umiejętności.
III.
Istota uwielbienia
Istotą uwielbienia jest poddanie. O to chodzi w uwielbieniu.
Przeszkodą do całkowitego oddania się Bogu jest nasza duma.
Poddanie się Bogu to nie znaczy godzenie się z każdym istniejącym stanem rzeczy.
Im bardziej pozwalamy Bogu opanować nasze życie, tym bardziej stajemy się sobą, bo On nas stworzył.
Poddawanie się Bogu to ciężka praca, walka z naszą egocentryczną naturą.
Jeśli nie poddasz się Chrystusowi, to tym, czemu się poddasz, może być tylko chaos.
Poddanie się Bogu nie jest najlepszym sposobem życia, ale jedynym sposobem życia.
Największą przeszkodą w przeżywaniu Bożych błogosławieństw jesteśmy my sami (upór, duma, ambicje). Nie
możemy realizować Bożych planów dla naszego życia, jeśli skupiamy się na własnych planach.
Posadź Jezusa na miejscu kierowcy, daj mu kierownicę. Nie bój się, nic co jest pod Jego kontrolą, nigdy się spod niej
nie wymknie.
Poddanie się nie jest jednorazowym aktem. Musisz uczynić poddanie twoim codziennym nawykiem.

IV.
Stać się z Bogiem najlepszymi przyjaciółmi.
Bogu ogromnie zależy, byśmy Go blisko poznali.
Jak stawać się najlepszym przyjacielem Boga?
1) Poprzez nieustanny dialog.
On chce uczestniczyć w każdym twoim działaniu, rozmowie, problemie, myślach. Spędzanie czasu z Bogiem
to nie tylko bycie z Nim sam na sam; aby Go chwalić nie musimy odkładać naszych obowiązków.
Kluczem do przyjaźni z Bogiem nie jest zmiana tego, co robimy, ale zmiana naszego nastawienia do tego, co
robimy.

2) Poprzez ciągłą medytację.
Myślenie o Jego Słowie w ciągu całego dnia.
Nie można Go kochać, jeśli się Go nie pozna.
Im więcej czasu poświęcisz na rozważanie tego, co Bóg mówi, tym bardziej poznasz tajemnice dotyczące
życia.
Modlitwa pozwala ci mówić do Boga, a medytacja umożliwia Bogu mówienie do Ciebie.
V.
Budować przyjaźń z Bogiem.
Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (Jk 4, 8).
Wybierz szczerość wobec Boga. Całkowitą szczerość, jeśli chodzi o porażki, emocje.
Bóg używa wszystkiego w twoim życiu dla twojego dobra.
Zgorzkniałość jest największą przeszkodą w zaprzyjaźnieniu się z Bogiem. Bóg działa zawsze w naszym najlepszym
interesie. Wyrzucenie z siebie urazy i ujawnienie prawdziwych odczuć to pierwszy krok do uzdrowienia.
Wyrażenie wątpliwości jest często pierwszym krokiem do wejścia na wyższy poziom przyjaźni z Bogiem.
Bóg jest zadowolony nie, gdy robimy dla Niego coś wielkiego, ale bardziej gdy robimy dla Niego małe rzeczy.
Proste akty posłuszeństwa (mówienie prawdy, uprzejmość, wspieranie innych, …) Bóg ceni bardziej, niż nasze
modlitwy, wychwalanie, datki pieniężne. „"Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa
głosowi Pana?” (1 Sm 15, 22).
30 lat przynoszenia radości Bogu przez Jezusa w Nazarecie zostało podsumowane 3 słowami: „był im poddany”.
Im bardziej stajesz się Bożym przyjacielem, tym bardziej troszczysz się o rzeczy, o które On się troszczy, smucisz się
tym, co Jego smuci i cieszysz się tym, co Jemu sprawia przyjemność.
O co najbardziej troszczy się Bóg? O odkupienie swojego ludu.
Zapragnij przyjaźni z Bogiem ponad wszystko inne.
Bóg lubi, kiedy przychodzisz d Niego z pasją. Jakub – siłował się z Bogiem, aż On mu nie pobłogosławił.
Bliska przyjaźń z Bogiem to kwestia wyboru, a nie przypadku. Musisz o nią świadomie zabiegać.
VI.
Uwielbienie miłe Bogu. – (Krótki podręcznik uwielbienia)
Bóg pragnie pełnego poświęcenia, a nie kawałków twojego życia.
Będąc stworzonym na Boży wzór, masz w sobie ducha przebywającego w ciele, a Bóg wyposażył go w ten sposób, by
był z nim w stałej łączności. Uwielbienie to sytuacja, kiedy duch ludzki wchodzi w relację z Duchem Bożym.
Musisz być przekonany o tym, co mówisz. Uwielbienie, którego nie czujesz, nie jest uwielbieniem. jest
bezwartościowe i obraża Boga.
To, co nas najbardziej rozprasza w trakcie uwielbienia, to nasza własna osoba – nasz osobisty interes i zastanawianie
się, co myślą o nas inni.
Najlepszy styl uwielbienia to ten, który koresponduje z naszą osobowością.
Jeśli wielbienie jest pozbawione myślenia, to jest pozbawione znaczenia, jest pustym powtarzaniem.
Czytając Biblię wzbogacisz środki wyrażania uwielbienia.
Bądź konkretny. Jeśli ktoś podszedłby do ciebie i 10-krotnie mówiłby ci, że cię kocha, zastanawiałbyś się – dlaczego?
Bóg chce mnie całego. Jeżeli gdzieś nie ma naszego ciała, to nie ma tam też ducha.
Prawdziwe uwielbienie wiąże się z kosztami.
Nie możesz jednocześnie wywyższać Boga i siebie samego.
VII.
Gdy Bóg wydaje się być daleko.
Bóg nie powiedział nam, że zawsze będziemy odczuwali jego obecność, powiedział nam, że niekiedy ukrywa przed
nami swoją twarz.
To jest częścią normalnego testowania i doprowadzania do dojrzałości naszej przyjaźni z Bogiem. Każdy chrześcijanin
musi przez to przejść, zwykle nie raz.
Sytuacjami, które najbardziej rozwijają naszą wiarę, są te, w których wydaje się nam, że nasze życie jest zrujnowane,
a Boga nie da się znaleźć.
Powiedz Bogu dokładnie, co czujesz. Wyrzuć z siebie wszystkie emocje.
W ciemności nigdy nie wątp w to, co Bóg powiedział ci, gdy było jasno.
Ufaj, że Bóg spełni swoje obietnice.
Pamiętaj o tym, co Bóg do tej pory uczynił dla ciebie.
Kiedy czujesz się porzucony przez Boga, ale nadal Mu ufasz, nie bacząc na swoje uczucia, to jest to najwspanialsza
forma uwielbienia, jaką możesz Mu zaoferować.

