
Kościół Chrześcijański w Częstochowie 
14 pomysłów na spędzenie czasu w Bożej obecności 

Odkryj swoją tożsamość! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebywanie w Bożej obecności jest zaskakująco łatwe! W tym artykule chcemy was zainspirować 14-ma 

pomysłami na to w jaki sposób spędzić czas w Jego obecności. Spędzenie czasu z Bogiem jest 

niesamowicie ważne w naszym życiu chrześcijańskim, gdyż nasza wiara opiera się właśnie na relacji z 

Bogiem. Jezus powiedział nam o dwóch najważniejszych przykazaniach: by kochać Boga i mieć z Nim 

relację oraz kochać ludzi i mieć z nimi relację. Wiara w Boga to nie wykonywanie jakichś martwych 

uczynków, rytuałów, "specjalnych czynności" i praktyk a żywa i szczera relacja z naszym niebiańskim 

Ojcem. Zanim jednak do tego przejdziemy pomyślcie o tych kilku myślach i wersetach zapisanych 

poniżej: 

 

§ Bóg chce być zawsze z nami. On czeka na nas więc możemy przyjść do Niego w każdej chwili. 

§ Bogu podoba się spędzanie czasu z nami i Jego pragnieniem od zawsze było mieć z nami 

relację. 

§ Kiedy skupiamy się na Jego Obecności, odkrywamy to jak bardzo On jest skupiony na nas! 

 

„O Panie, kocham mieszkanie Twojego domu i miejsce, w którym mieszka Twoja chwała” - Ps 26: 8 

 

„Immanuel, co oznacza Bóg z nami” - Mat 1:23 

 

 

Teraz, gdy już wiesz jak bardzo On chce z Tobą przebywać, zobacz przykładowe pomysły na to, jak 

można spędzić z Nim czas. Znajdź taki, który jest dla ciebie najlepszy i nie ograniczaj się tylko do tych 

przykładów. Bądź spontaniczny i miej kontakt z Nim przez cały dzień. Spędzenie czasu z Bogiem jest jak 

spędzanie czasu z najlepszym przyjacielem! 

 

 

 



14 pomysłów na spędzenie czasu z Bogiem 

 

1. Kiedy budzisz się rano, poświęć pięć minut na rozmyślanie o Bogu i zaproś Ducha Św. do twojego 

dnia. 

2. Spędź czas pod prysznicem, dziękując Mu za to, że cię obmył i oczyścił swoją dzięki temu, co zrobił 

na krzyżu. Jego obecność oczyszcza twoją duszę (myśli, uczucia, wolę), ciało i wzmacnia twego Ducha. 

3. Włącz muzykę uwielbienia, skieruj swoją uwagę na Niego i odpoczywaj w Jego obecności. 

Odpoczywaj w Nim, walcz, módl się, ogłaszaj…  

4. Idź na spacer i zadawaj Mu pytania odnośnie tego, co jest w Jego sercu, Jego wolą. 

5. Podczas jazdy samochodem lub innym środkiem lokomocji zobacz, ile błogosławieństw 

dostrzegasz w minionym tygodniu i nazwij je. Poświęć czas, dziękując Mu za wszystko, za Jego 

obecność w twoim życiu i za wszystko, co dla ciebie uczynił. 

6. Podczas zakupów w sklepie, np. spożywczym poproś Go, aby pokazał ci owoc lub warzywo oraz 

to, co chce ci powiedzieć o wzroście w twoim życiu. Pomyśl o owocach w twoim życiu. 

7. W miejscu publicznym znajdź miejsce i skieruj na Niego swoją uwagę. Zapytaj Go, jak chciałby 

zwiększyć swoją obecność w tobie i wokół ciebie. W jaki sposób możesz pomóc innym ludziom wokół 

ciebie. 

8. W cichym miejscu znajdź werset o Jego dobroci lub miłości i medytuj nad nim, aż uzyskasz nowe 

objawienie lub nową perspektywę, lub dopóki nie poczujesz, że Jego Obecność wzrasta wokół ciebie. 

9. Kiedy jesteś w pracy, poświęć chwilę na zadanie, e-mail lub aktywność i zwróć swoją uwagę na 

niego. Niech wie, że uznajesz Jego Obecność i kochasz być z Nim. Poczekaj chwilę i bądź otwarty na 

doświadczanie Jego Obecności dokładnie tam, gdzie jesteś. 

10. Poproś Pana, aby pokazał ci kim jest i jaki jest Jego charakter oraz co On chce zmienić w tobie. Z 

czego się cieszy w twoim życiu? Poczuj Jego miłość. 

11. Ustaw przypomnienie w telefonie co jakiś czas. Wtedy zatrzymaj się na chwilę, skup się na Jego 

pokoju i poświęć dwie lub trzy minuty na modlitwę w Duchu, na językach. Pozwól Jego obecności i 

radości dotykać cię i wypełniać cię. 



12. Weź swoją Biblię, dziennik i długopis. Poproś Pana, aby mówił do ciebie przez fragmenty z Biblii, 

pokazał ci swoją miłość do ciebie. Zapisz werset, a następnie narysuj lub narysuj obraz, który ci 

pokazał. 

13. Gdy jesz posiłek, wyobraź sobie Jezusa siedzącego naprzeciwko ciebie przy stole. Zapytaj Go, jak 

minął dzień, opowiedz o czymś zabawnym, co się wydarzyło, lub opowiedz mu o wzlotach i upadkach 

twojego dnia. Angażuj się w rozmowę z Nim jak z przyjacielem. 

14. Zanim pójdziesz spać, zwróć swoją uwagę na Niego i wyobraź sobie, że On jest kocem / kołdrą 

owiniętą wokół ciebie. Oddychaj w Jego obecności i poczuj jak On obejmuje cię. Proś Go o sny w nocy 

i prowadź dziennik przy łóżku, aby je nagrać i zapisać. 

 

 


