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POZNAWANIE PANA CZ.7 

Wszechmogący Bóg 

Bóg ma niczym nieograniczoną moc. Dla Niego nie ma żadnych granic. Próbując opisać moc 
Pana, można posłużyć się przykładem kosmosu i ciał niebieskich. Każde z nich ma swoją 
moc (energię) – niejednokrotnie bardzo wielką. Jednak każda gwiazda kiedyś gaśnie, 
przychodzi jej kres i jej moc ustaje – jednak Bóg nigdy nie ustanie, nigdy nie straci swej 
mocy, nigdy nie będzie w Nim ani chwilowego zaćmienia. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Jer. 32:17 
Hioba 11:7 

Bóg jest wszechpotężny. To określenie jest często powtarzane wśród chrześcijan. Pytanie 
brzmi, czy potrafimy to pojąć. Odpowiedź jest prosta - nie jesteśmy w stanie. Nasz umysł jest 
zbyt ograniczony, by pojąć nieograniczoną moc Boga.  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 62:11-12 
Ps. 33:6; 33:9 

Bóg stworzył cały świat i ma nad nim pełną władzę. On chciał, by powstał świat i tak się 
stało. Z tego też powodu my nie jesteśmy w stanie dać Bogu czegokolwiek, nie możemy 
Boga w żaden sposób przekupić. Bóg niczego od nas nie potrzebuje, On ma wszystko.  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 29 

Nieskończona, niezmierzona, nieograniczona potęga i siła należy do Boga. Czy zdajesz sobie 
sprawę jak potężny jest Bóg? Czy rozumiesz fakt, że On  naprawdę może wszystko?  
Czy taki jest twój Bóg? 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ef. 3:20 

Bóg potrafi uczynić daleko więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ten, który jest w 
nas może WSZYSTKO. Dla Niego nie ma żadnych rzeczy niemożliwych!!! 

WSZECHMOC BOGA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA 

Niestety, w życiu chrześcijanina Boża moc jest często zatrzymywana i ograniczana. Nie 
potrafimy korzystać z Bożej  mocy. Dobrą ilustracją tej sytuacji może być człowiek, który 
posiada sportowy bardzo drogi i szybki samochód. Ponieważ jest on bardzo cenny, cały czas 
stoi w garażu, a właściciel jeździ nim jedynie od czasu do czasu. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ps. 46 
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Jak się zachowujesz w obliczu niebezpieczeństwa, w obliczu klęsk żywiołowych, wojen? Czy 
ogarnia cię strach? Jak wiele nadziei pokładasz wtedy w sobie? Jak wiele nadziei pokładasz w 
znanych wersetach i sloganach? A jak wiele nadziei pokładasz w Bogu? 
W naszym życiu powinniśmy traktować Boga bardzo intuicyjnie – Jego obecność w naszym 
życiu powinna być dla nas tak naturalna jak oddychanie. Sam Pan zachęca: Przestańcie i 
poznajcie, że Ja Jestem. Nie może to być poznanie intelektualne, bo nigdy nie będziemy w 
stanie w pełni poznać Pana. Chodzi tu właśnie o ten instynkt, intuicję, wewnętrzne 
przekonanie i pewność tak naturalną i niewyuczoną, jak proste życiowe czynności 
oddychania, mrugania oczami.  
Żyjmy tak, aby zależało nam jedynie na Panu, by wszystko inne było mniej ważne. Będzie to 
dla nas pomocą w każdej sytuacji w jakiej się znajdziemy. Będzie to sposobem na 
rozwiązanie każdego problemu.  
Warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Czy powierzasz Bogu swoje życie każdego 
dnia? Czy tak samo poświęcasz Bogu nawet te najbardziej trywialne w twoim życiu sprawy? 
Czy może przychodzisz do Pana jedynie z wielkimi problemami? 
Idąc dalej, zastanów się jak często planujesz swoje życie? Słowo uczy, by nawet najmniejsze 
sprawy powierzać Bogu. Pozwól więc, by Pan planował twoje życie. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: II Piotra 1:3 

Czy wiesz, że każdy dzień z Panem może być ekscytujący? Czy wiesz, że każdy dzień z 
Bogiem może być nieznany, nowy i wspaniały? Każdego dnia warto być „naładowanym” 
Bożą mocą. On daje nam wszystko co jest nam potrzebne do pobożnego życia. 
PRAKTYKA - KROK 1.   
Żyj życiem ekscytującym z Bogiem. Niech w twoim życiu demonstruje się Boża moc i Boża 
chwała. Korzystaj z jego mocy. Żyj nieprzewidywalnie – po prostu żyj z Bogiem. Życie z 
Nim to życie w sprawiedliwości, świętości, łasce, pokoju, cierpliwości, miłości, dobroci, 
wierności…. 
Czy poddasz się Bogu i będziesz żyć życiem, które On dla ciebie zaplanował? Czy będziesz 
dalej planować swoje życie sam? 
Praktykuj codzienne życie z Panem. By to zrobić zastanów się, czy jesteś w stanie powierzyć 
Bogu swoje życie w każdym momencie, w każdej sytuacji, w każdej chwili? 
PRAKTYKA – KROK 2. 
Musisz nieustannie być „połączony” z Bogiem i Jego mocą. Powinieneś być codziennie w 
nieustannej więzi z Bogiem. 

➢ Rozważanie Słowa Bożego: V Mojż. 8:17-18 
Jak. 4:6 
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Pamiętaj, że wszystko to co posiadasz, otrzymałeś od Pana. Nie ma w tym twojej zasługi i to 
nie twoja siła to zdobyła. Fakt, iż jesteś zdrowy, twoje małżeństwo się nie rozpadło, 
wyszedłeś z problemów, powodzi ci się – to dar od Pana – NIE TWOJA ZASŁUGA. Ważne 
jest by Bóg odebrał chwałę. Ważne jest, by dla Niego żyć.  

➢ Rozważanie Słowa Bożego: Ew. Jana 15:1; 15:4-5 
Gal. 5:16-17; 5:25 

Niech twój każdy dzień z Panem będzie ekscytujący, lepszy niż poprzedni. Dbaj o to, by 
miłości do Pana nie słabła.  

AMEN 

Copyright © Gdynia, 2014 
Notatki sporządzone podczas wykładów Krzysztofa Wójcika 

  3


