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„Poucz? ciebie i wska?? ci drog?, któr? masz i??; B?d? ci s?u?y? rad?, a oko moje spocznie na tobie. Nie b?d?cie
nierozumni jak ko? i jak mu?, Które w?dzid?em i uzd? trzeba wstrzymywa?, aby si? nie zbli?a?y” (Psalm 32:8-9).
W tych dwóch krótkich wersetach Bóg daje nam jedn? z wielkich lekcji prowadzenia w ca?ej Biblii. Najpierw jest
cenna obietnica dla nas, fundament na którym mo?emy budowa? wielk? wiar?. Ten fundament, to jego gotowo??,
by nas prowadzi? we wszystkim! Na pocz?tku tego rozdzia?u zobaczysz, ?e ta obietnica jest oferowana
szczególnym ludziom -- tym, których grzechy s? zakryte i w których nie ma zdrady; na których spoczywa r?ka
Pana; którzy s? bogobojni i którzy si? modl? wtedy, kiedy mog? by? wys?uchani; którzy s? ukryci i zachowani od
k?opotów; i którzy ?piewaj? pie?ni wyzwolenia.
Ale S?owo Bo?e mówi, ?e cz?owiek mo?e by? wierz?cy i cieszy? si? duchowymi korzy?ciami bycia dzieckiem
Bo?ym, a by? jak uparty mu?, je?eli chodzi o poddanie si? jego prowadzeniu. Bóg powiedzia? o Izraelu, „Przez
czterdzie?ci lat czu?em odraz? do tego rodu I rzek?em: Lud ten b??dzi sercem i nie zna dróg moich” (Psalm
95:10).
Bóg w zasadzie mówi?, „ Po tych wszystkich latach przyjmowania mojego ?askawego prowadzenia i cudownych
wyzwole?, oni nadal nie maj? poj?cia, w jaki sposób ja dzia?am. Nawet nigdy nie próbowali zrozumie? zasad
mojego prowadzenia.”
Bóg chce ludzi, którzy znaj? go na tyle, by rusza? na jego najl?ejsze poruszenie, ale wi?kszo?? wierz?cych nie
sp?dza wystarczaj?co du?o czasu w jego obecno?ci, by go tak pozna?. Izraelici byli typem ludzi-mu?ów, zbyt zaj?ci
sob?, by zaufa? Bogu odno?nie swojej przysz?o?ci. Chcieli szybkiego i ?atwego wybawienia z trudnych miejsc, ale
niczego si? nie nauczyli z nadnaturalnego prowadzenia, które przeprowadzi?o ich z niewoli do granicy Ziemi
Obiecanej.
Kochani, Bóg bardziej chce nas prowadzi? swoim wzrokiem, ni? uzd? i w?dzid?em. On chce, by?my mieli poznanie
jego dróg i sta?? pewno??, ?e jego r?ka nas prowadzi.
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