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POZNAWANIE	  PANA	  CZ.2	  

Wieczny Bóg 
 
My, ludzie, jesteśmy z czasem związani, jesteśmy całkowicie od niego zależni. Wszelkie nasze plany i 
dążenia związane są z czasem. Często brakuje nam na coś czasu, czegoś nie zdążymy zrobić… 
Bóg zaś, nie podlega czasowi, nie jest od niego w żaden sposób zależny. Jak to możliwe? Bóg nigdy 
się nie narodził, nie miał początku, ani nie ma końca. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Iz. 57:15 – Bóg króluje wiecznie 
 
Czym jest wieczność? Czy potrafimy ją zrozumieć? Nie jesteśmy w stanie pojąć wieczności, jednak 
wiemy o niej, gdyż jest ona zapisana w naszych sercach. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 90:2  
 
Bóg jest wieczny. To pojęcie jest dla nas niezrozumiałe. Trudno nam pojąć, że dla Boga nie ma 
przeszłości, teraźniejszości, ani przyszłości. On wszystko widzi jako jeden punkt. Bóg patrzy z pewnej 
perspektywy. Można stwierdzić, że Bóg widzi szerszy, większy obraz wszystkiego. Zna wszelkie 
motywacje, wie o każdym możliwym wyborze jakiego możemy dokonać i wie o każdym możliwym 
efekcie tych wyborów. On doskonale wie co się stanie, gdy pójdę w prawo i co się stanie gdy pójdę w 
lewo.  
Wieczności nie jesteśmy w stanie pojąć, ale warto zauważyć, że wieczności będziemy się 
uczyć….przez wieczność. 
 
Bóg jest stwórcą czasu. Pomimo iż Pan nie podlega czasowi i nie jest od niego zależny, warto 
zaznaczyć, że On go respektuje. Bóg zawsze działa w czasie, wykorzystuje go i kontroluje dla swoich 
celów. Nigdy nie przychodzi za wcześnie, ani za późno, zawsze w odpowiednim czasie. Co więcej, 
Bóg objawia się w czasie. 
 
Boże imię Jahwe. Jest to osobiste imię Boga, unikalne, jedyne w swoim rodzaju. Żaden inny Bóg w 
historii różnych religii nie ma takiego imienia, jest ono zarezerwowane tylko dla Niego. Imię to mówi 
o Bożym samoistnieniu, o tym że On stale istnieje (nie – zaistniał, ale istnieje). Cóż oznacza to imię? 
Tłumaczeń jest wiele i z pewnością żadne nie oddaje pełni znaczenia tego słowa. Jestem, który Jestem; 
Jestem ten, który zawsze jest; Jestem, Jestem - to tylko niektóre z prób tłumaczeń. 
Warto zastanowić się chwilę nad tym, że to od Jego imienia pochodzi nasze jestestwo. Innymi słowy 
ponieważ On Jest my również jesteśmy. To od Jego imienia pochodzi to słowo. Od Niego wszystko 
powstało, w nim wszystko istnieje tylko dlatego, że On Jest. Wszystko co powstało, istnieje z woli 
Bożej, nic zatem nie pojawia się z przypadku, nic i nikt nie jest pomyłką. 
Czy można sobie wyobrazić nieistnienie? Jest to zadanie raczej trudne i z góry skazane na porażkę. 
My, ludzie, żyjący w świecie złożonym z istot, w świecie, który istnieje, nie jesteśmy w stanie 
wyobrazić sobie pustki, nicości, nieistnienia… 
 
Boże imię El Olam. Oznacza dosłownie – Bóg wieczności, Ten który rządzi wiecznością. Bardzo 
często zdarza nam się postrzegać Boga w kategoriach ludzkich. Jak często zdarza nam się myśleć, że 
Bóg o nas zapomniał, że nie ma czasu, że jest zajęty, że nie jest obecny? Otóż, On Jest obecny zawsze 
– to jest dla Niego naturalny stan – On Jest wieczny.  
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Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps. 93:2 
     Ps. 145:13 
     Jer. 10:10 
 
Wobec tego Słowa, Boga nie można rozumieć według swoich, ludzkich kategorii. Nie można tworzyć, 
swojego obrazu Boga, bo zawsze będzie on ograniczony.  
Na jakich czynnościach upływa nasze życie? Wg najnowszych badań, najwięcej czasu, bo aż ponad 
30% spędzamy na spaniu. Drugą pozycję zajmuje praca, a zaraz na trzeciej uplasowała się….TV. 
Smutnym faktem jest, że życie duchowe, religijne znajduje się na końcu tej listy i zajmuje ludziom 
około 0.5% całego życia. Czy mamy więc czas, by zastanawiać się nad prawdziwym obrazem Boga? 
 
Bóg zawsze jest, zawsze rządzi, zawsze króluje, zawsze widzi, zawsze wie, zawsze jest Bogiem. Nie 
wierz, więc, swoim odczuciom, emocjom i okolicznościom, które skłaniają cię, by myśleć inaczej. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  V Mójż. 33:27 
     Iz. 26:4 
 
Gdy w życiu pojawia się bunt, przekora jest to efekt zbyt krótkiego czasu jaki poświęcamy na 
skupianie się na prawdziwej rzeczywistości, Bożej rzeczywistości. Pamiętajmy, że my staliśmy się 
drogocenni tylko dlatego, że uwierzyliśmy temu, który o sobie powiedział: Jestem. Człowiek staje się 
cenny, gdy chodzi z Bogiem (podobnie jak Henoch). 

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps. 135:13 
 
Zacznij patrzeć na życie, tak jak patrzy Bóg. Spróbuj widzieć tą panoramę, wielki obraz. To wymaga 
zmiany myślenia. Często żyjemy dla chwili, a nie dla wielkiego planu Bożego. Dlaczego grzeszymy? 
Bo żyjemy i myślimy tylko o tym co tu i teraz, a nie widzimy szerszego Bożego obrazu, Jego planu. 
Pozostaje więc pytanie, czy chcesz realizować swój plan, czy Boży plan. Pamiętaj, że Bóg zna nasze 
życie, plany, wybory i nigdy nie jest zaskoczony. 
 
Przy końcu naszych rozważaniach, powróćmy raz jeszcze do głównego wątku, do czasu. Bóg dał nam 
go byśmy mądrze z niego korzystali. Możemy go używać, kontrolować, wykorzystywać. Jednak warto 
pamiętać że nasz czas bardzo szybko minie, a my jesteśmy jedynie malutkimi punktami w planie 
Bożym (ale jesteśmy!).  
 
Czy chcesz zacząć patrzeć na swoje życie z Bożej, szerokiej perspektywy? Nie marnuj więc swojego 
życia, szanuj i wykorzystuj czas, który ci dano i zacznij go liczyć – inwestuj w czas dla Pana. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps. 90:12 – Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy posiedli mądre 
serce. 

 
Zbyt wiele naszego czasu upływa nam na głupotach i rzeczach niepotrzebnych. Nasze wspomnienia 
bardzo szybko blakną i zanikają, czy mądrze jest poświęcać im tak wiele czasu? Co ma być celem 
naszego życia? Odpowiedź jest prosta – żyjemy, by wielbić Boga i oddawać Mu chwałę.  

Ø Rozważanie Słowa Bożego: I Piotra 4:3 
Ew. Mat. 16:25 

 



„KOINONIA”	  	  
PIERWSZY	  ZBÓR	  W	  GDYNI	  
KOŚCIÓŁ	  ZIELONOŚWIĄTKOWY	   3	  

	  

	   3	  

Podążając za słowami Ewangelii utraćmy swoje życie dla Pana Jezusa, a zyskamy je w Nim. Tylko 
Jezus jest życiem, tylko On może nam pokazać, czym jest prawdziwe życie. Któż inny może to zrobić 
jeśli nie dawca życia? 
Zastanów się czemu poświęcasz więcej czasu: doczesności czy wieczności? Życie wiecznością 
powinno stać się naszym stylem życia 

Ø Rozważanie Słowa Bożego: Ef. 5:15 
Kol. 4:5-6 
Ps. 46:11 

 
Słowo z psalmu zachęca nas, byśmy się zatrzymali na chwilę i zastanowili – poznali Pana. Nie martw 
się przyszłością, nie planuj swojego życia po swojemu – i tak stanie się według woli Bożej i w Jego 
czasie. Bóg daje nam rzeczy, które chcemy, których potrzebujemy, ale w Jego czasie. On nie musi 
działać w czasie teraźniejszym, tak jak my, On działa w swoim czasie. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps. 127:1-2 
Flpn. 4: 6-7 
Przyp. Sal. 3:5-6 

 
Zaufaj Bogu z całego serca, naucz się iść za Nim, krok po kroku. Pozwól Bogu, by cię prowadził, a Ty 
naucz się podążać za Nim. Gdy coś się dzieje w Twoim życiu, spotykają cię problemy i trudności – 
zatrzymaj się na chwilę i pytaj Boga czego On od ciebie oczekuje, co masz robić. W ten sposób 
zaprowadzisz w swoim duchowym życiu tzw. dyscyplinę szukania Boga. 

Ø Rozważanie Słowa Bożego:  Ps. 27:11-14 
Ps. 37:7-11 
Mich. 7:7 
I Sam. 10:8-9; 13:13-14 

 
Nauka polegania na Bogu i ufania Mu w każdej sytuacji to także nauka pokory i cierpliwości. 
Pamiętaj, że nie czekając na Bożą odpowiedź, działasz po swojemu z pewnością pociągnie to za sobą 
konsekwencje, które będziesz musiał ponieść. Zainwestuj więc w to co dobre i pożyteczne, w czas dla 
Pana.  
 

 
AMEN 

	  

Copyright	  ©	  Gdynia,	  2014.	  Krzysztof	  Wójcik	  


