
Czas z Bogiem

Teraz, kiedy nowonarodzone duchowe dziecko nauczyło się oddychać, musi nauczyć się jeść. 
Podobnie jak z oddychaniem jest z duchowym pokarmem. Znajdujemy je w Słowie Bożym (Piśmie 
św.) oraz w więzi z naszym Ojcem. Jeśli chcemy kogoś poznać, musimy regularnie spędzać z nim 
czas. Dlatego musimy na to zarezerwować czas w naszym kalendarzu. W naszej więzi z Bogiem, 
to oznacza: żeby poznać Boga lepiej musimy spędzać z Nim czas.

1. Co robić w czasie z Bogiem?

• Rozmawiamy z Bogiem w modlitwie.
• Słuchamy Boga poprzez czytanie Pisma św.

2. Dlaczego spędzać czas z Bogiem?

• aby oddawać chwałę Bogu: Bóg zasługuje na nasze uwielbienie i zawsze zaprasza, 
żebyśmy przychodzili do niego.

• aby mieć bliską więź z Bogiem: Dzielimy się tym co jest dla nas ważne i poznajemy Go 
lepiej. Nasza więź z Nim będzie wzrastać i wzmacniać się.

• aby Bóg mógł do nas mówić: On chce do nas mówić i prowadzić nas.

3. Przykłady z Biblii

Werset Osoba Czas Miejsce Co się dzieje?

Psalm 5,3 

Daniel 6,11

Marek 1,35

Łukasz 6,12

Dzieje 10,9

Dzieje 16,25

4. Sugestie i materiały na czas z Bogiem

• Biblia: Po przeczytaniu fragmentu z Pisma św. pomyśl o nim i pomódl się. Zadaj sobie
pytania: Czego uczę się tutaj o Bogu? Czego uczę się o człowieku? Co powinienem w 
związku z tym zrobić? Komu powinienem o tym powiedzieć?

• Miejsce: Znajdź miejsce, w którym nic nie będzie ci przeszkadzać.

• Czas: Zdecyduj w jakim czasie każdego dnia będziesz spotykał się z Bogiem.

• Plan: Pomyśl, którą księgę z Biblii chciałbyś teraz zacząć czytać. Dla początkujących 
może to być Łukasz albo Jan, a potem Dzieje Apostolskie.

• Notuj i dziel się: Zapisuj, co Bóg mówi do Ciebie. Możesz też zapisywać pytania, 
prośby modlitewne, odpowiedzi na Bożą modlitwę, ludzi, którym chciałbyś coś 
polecić…

Jeśli chodzi o mój czas z Bogiem, podejmuję taką decyzję:

Czas: _____________________________    Miejsce: ______________________________

Plan: _____________________________ 
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