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Pełnienie woli bożej - Boże prowadzenie  
 

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI  

1. Bóg chce abyśmy znali Jego wolę!  

a. Jeśli prawdziwie kochamy Boga będziemy chcieli podporządkować się Jego woli „Jeśli mnie kto 
miłuje będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go” J 14,23 

b. Bóg nie chce abyśmy żyli w niepewności co do Jego woli „Pouczę cię i wskażę drogę, którą 
pójdziesz; umocnię Moje spojrzenie na tobie” Ps 32,8 

c. Bóg zsyła nam Ducha Świętego, który jest posłany, aby „doprowadzić nas do całej prawdy”  

d. W jaki sposób Bóg nas prowadzi?  Bóg nas poucza poprzez: • Słowo Boże (Pismo św.) 
• nauczanie Kościoła • Tradycję katolicką, • literaturę chrześcijańska. 

2. Do większości rzeczy nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego Bożego prowadzenia: „Jeśli chcesz 
osiągnąć życie zachowaj przykazania” Mt 19,17 

3. Ogólne wskazówki w naszym życiu: • Wypełniaj swoje obowiązki stanu, inne zobowiązania. 
• Podejmuj wyzwania i problemy, którym powinieneś stawiać czoła. 

4. Szczegółowe wskazówki: • Szczególne okoliczności życia • Natchnienia i znaki • Słowa prorocze 

5. Indywidualne prowadzenie zawsze wymaga rozeznania !!! „Ducha nie gaście, proroctwa nie 
lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” ! Tes 5, 19-21 

6. Prowadzenie za pośrednictwem innych chrześcijan: • Kierownik duchowy • Spowiednik • Lider 
wspólnoty • Animator • Siostra, brat we wspólnocie. 

„Głupi uważa są drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady”  

„Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy wam przewodzą i w 
Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otoczcie ich szczególną miłością” 1 Tes5, 12-23 

7. Jak wzrastać w Bożym prowadzeniu? 

a. Pragnij poznać wolę Bożą, szukaj jej! „Jest moją radością Boże mój czynić Twoją wolę, a 
prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu” Ps 40,9  Módl się o to by umiłować wolę Bożą.  

b. Módl się i szukaj Bożego prowadzenia 

c. Studiuj Pismo św. 

d. Rozważaj swoje doświadczenie, to jak Cię Bóg prowadził 

e. Szukaj rady i rozmawiaj z innymi wierzącymi 

8. Bądź cierpliwy. Czym ważniejsza decyzja tym zwykle dłuższy czas na rozeznanie 

9. Bóg uczy nas samodzielności 

10. „A co, jeśli się pomylę?” Zwykle Bóg potwierdza Swoją wolę (umacnia nas w decyzji). Jeśli popełnimy 
błąd bez złej intencji, Pan Bóg pomoże nam wyjść z tej sytuacji. 

 

DZIELENIE  

 Co dzieje się w waszej rodzinie? 

 W jakiej intencji  trzeba się za Ciebie modlić? 

 Jak spędzasz ostatnio wolny czas?     

 W jaki sposób doświadczam Bożego 
prowadzenia w swoim życiu? 

 Co mógłbym zrobić by lepiej słuchać Boga 
i pełnić Jego wolę? 

 Czy jest coś co przeszkadza mi w zaufaniu 
Bogu w Jego powadzenie? Pomódlcie się 
wspólnie w tej intencji na zakończenie spotkania.  


