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POZNAWANIE	  PANA	  CZ.1	  

Bóg, który nie ma ograniczeń 
 
v Nasz Bóg, nie ma żadnych granic, ograniczeń, barier, limitów…  
v Nic Go nie ogranicza, ani czas (jest, był i będzie zawsze; jest poza czasem), ani przestrzeń (jest 

wszędzie), ani odległość…  
v Nie ma także dla Niego żadnej miary, nie można Go zmierzyć, określić…  
v Bóg jest nieskończony, nie ma końca…  
 
Nasuwa się wobec tego pytanie, jak wiele czasu poświęcasz na rozmyślanie o wielkości i 
nieograniczoności twojego Boga?  

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ps 145:3  
 
Jeśli rozmyślasz nad wielkością Boga dochodzisz zapewne do podobnych wniosków:  
• Obecność Boga jest nieograniczona  
• Moc Boga jest nieograniczona  
• Poznanie Boga jest także nieograniczone  
• Łaska Boża jest nieograniczona  
• Miłosierdzie Boże jest nieograniczone  
• Miłość Boża jest nieograniczona  
• …  
 
Czy zdajesz sobie w pełni sprawę, czy jesteś tego świadomy, że twój Bóg jest nieograniczony?  
Zatem, czy pełna świadomość tego, że twój Bóg jest niczym nieograniczony radykalnie zmienia twoje 
życie, myślenie?  
Zastanów się jak wiele rzeczy cię ogranicza? Skoro wiesz, że twój Bóg jest Bogiem nieograniczonym, 
to dlaczego skupiasz się bardziej na swojej ograniczoności? Jak wiele czasu poświęcasz na myślenie o 
swoich ograniczeniach, problemach…?  
Warto zastanowić się, co PRAKTYCZNIE oznacza dla ciebie nieskończoność/nieograniczoność Boga.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Iz 46:5  
 
Z kim jesteśmy w stanie porównać Boga? Dla Niego nie ma żadnego porównania. Czy można Go 
porównać do człowieka? Do jakiegokolwiek stworzenia? Odpowiedź jest prosta: NIE. Pamiętaj 
również, że Bóg nie jest taki jak TY.  
Bóg jest źródłem wszystkiego, wszystko więc należy do Boga. Gdyby zebrać i złożyć razem całą moc 
i potęgę świata, ze wszystkich wieków, narodów, królestw to i tak Boża potęga i moc o wiele 
przewyższa to wszystko. Jeśli by zebrać całą dobroć tego świata, to i tak Boża dobroć przewyższa ją 
całą.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps 33:6  
 
Czy zwróciłeś uwagę na to, że wszystko zostało stworzone przez Boga? Zapewne tak, ale czy 
zastanawiałeś się nad tym, że dzisiaj, gdyby Bóg nie podtrzymywał wszystkiego swoim Słowem, ten 
świat uległby rozpadowi?  
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Gdyby Bóg choć na chwilę przestał podtrzymywać wszystko, powstałby chaos. Nasuwa się 
stwierdzenie, że Bóg jest naprawdę wielki.  
Bardzo często w kościele śpiewamy pieśni właśnie o tym jak wielki jest Bóg. Jest to często 
powtarzający się refren. Zatem poświęć chwilę na zastanowienie się, jak WIELKI jest twój Bóg?...A 
jak wielkie są twoje ograniczenia, wątpliwości, lęki, problemy…?  

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Hioba 36:26; 9:10; 5:9  
Rzym 11:33-36;  
Iz 40:28; 40:26;  
I Król 8:27;  
V Mojż 3:24  
 

Wobec rozważań tych opisów Bożej wielkości i nieograniczoności, zadaj sobie pytanie:  
Czy potrafię cieszyć się społecznością z Bogiem?  
Czy umiem zachwycać się Bogiem?  
Czy umiem oddawać Mu chwałę z powodu Jego nieskończoności?  

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  I Kron 29:10-18  
 
Zacznij myśleć o Bogu, rozmyślać i rozważać Jego nieskończoność, nieograniczoność…  
Zastanów się jaki jest obraz twojego Boga, jak Go traktujesz?  

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps 145  
 
Zwróć uwagę jaki jest obraz Boga w tym psalmie. Czy taki jest twój Bóg? Czy ten portret stworzony 
przez Dawida zgadza się z twoim obrazem Boga? Czy twój Bóg jest tak samo nieograniczony?  
Jak często zamykasz Boga w swoich obrazach, wyobrażeniach o Nim, jak często Go tym ograniczasz? 
Jak często w twoich myślach Bóg przypomina Jina spełniającego życzenia, którego trzymasz w 
lampie, pudełku…?  
Wyobraź sobie, że jesteś małą kropelką w oceanie. Ocean jest wszędzie, z każdej strony cię otacza. A 
teraz pomyśl, że tym oceanem jest Bóg. Czy wobec tego czujesz się powalony wielkością i 
nieograniczonością Boga? Czy czujesz się powalony/przytłoczony chwałą Bożą? Czy wobec tego, 
możesz ograniczyć Boga w jakikolwiek sposób, skoro jesteś jedynie małą kropelką? Oczywiście nie 
możesz, nie sposób także poznać Boga całkowicie. W naszym poznawaniu Pana „ślizgamy się jedynie 
po powierzchni”. Jednak, mamy poznawać Go coraz głębiej.  
Dlaczego tak bardzo przejmują cię twoje ograniczenia i problemy, skoro masz nieograniczonego 
Boga? Zastanów się jak często medytujesz i rozmyślasz nad wielkością swoich problemów i 
zmartwień, a jak często medytujesz nas wielkością Boga?  
KTO JEST WIĘKSZY, TWOJE PROBLEMY I OGRANICZENIA, CZY TWÓJ BÓG?  
Im bardziej zanurzasz się w wielkości Boga, im więcej o Nim rozmyślasz, tym mniejsze stają się 
twoje problemy.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Iz 40:12-31  
 
Z kim porównasz Boga? Czy przedstawiony w księdze Izajasza portret Boga jest podobny do twojego 
obrazu Boga?  
Poświęć czas na rozmyślanie, rozważanie Bożej wielkości i nieograniczoności. Zanurz się w Bożej 
obecności, wielkości.  
I pamiętaj, jedyne czego naprawdę potrzebujesz - to Bóg…nic innego.  
 

AMEN 
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