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Je?eli sp?dzamy czas z Bogiem, powinni?my chcie? czego? wi?cej, ni? tylko przedstawi? nasz? list? pró?b –
musimy s?ucha? Jego g?osu. Kto? kiedy? powiedzia?, „Co jest wa?niejsze, czy przedstawienie Bogu naszych
oczekiwa?, które On zna zanim Mu o nich powiemy, czy s?uchanie Jego g?osu, by us?ysze?, co On ma w sercu?”
Wiem, ?e niektórzy ludzie nie wierz?, ?e nadal mo?emy s?ysze? g?os Bo?y. „On ju? powiedzia? to chcia? w Biblii.”
Sprzeczaj? si?, ?e s?yszenie Boga, to religijny fanatyzm, albo forma emocjonalizmu. Jednak historia ko?cio?a
chrze?cija?skiego ca?kowicie neguje takie wierzenia. Jak by inaczej ludzie tacy, jak brytyjski misjonarz Hudson
Taylor – który, sp?dzaj?c czas z Panem, odczu?, ?e Bóg w?o?y? w jego serce powo?anie, by pojecha? do Chin –
by zanie?? Ewangeli? do niedost?pnych ludzi w Azji? W?a?ciwie, jak by ka?dy misjonarz, który kiedykolwiek
dokona? czego? wielkiego dla Boga, wiedzia? o tym, gdyby najpierw Bóg im tego nie powiedzia?? W Biblii nie ma
?adnego wersetu, który mówi, „Jed? do Bangladeszu!”
Chocia? wszyscy wiemy, ?e Biblia jest kompletna i Bóg nie mówi po to, by zmieni? doktryn? lub przemawia? na tym
samym poziomie jak w Pi?mie ?wi?tym, to jednak nadal mówi. On mo?e przekaza? wa?ne s?owa ostrze?enia lub
os?dzenia, które maj? osobiste zastosowanie. Czasami jest to s?owo prowadzenia – kierunku w którym mamy i??.
Ten rodzaj kierunku jest s?yszany tylko przez nastawione ucho lub s?uchaj?ce serce.
Jedno z moich ulubionych miejsc znajduje si? w ksi?dze Izajasza. „Wszechmog?cy Pan da? mi j?zyk ludzi
uczonych, abym umia? spracowanemu odpowiedzie? mi?ym s?owem, ka?dego ranka budzi moje ucho, abym
s?ucha? jak ci, którzy si? ucz?” (Izajasz 50:4).
Jim Cymbala za?o?y? Brooklyn Tabernacle z mniej ni? dwudziestu cz?onkami w ma?ym, zaniedbanym budynku w trudnej cz??ci miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od
wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.
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