Dzień 4_ Środa, 16 stycznia 2019

UWIELBIENIE BOGA PRZEZ
ZARZĄDZANIE CZASEM

4.

Przeczytaj fragment: List do Efezjan 5,1-20
Wiemy doskonale, że Bóg jest właścicielem wszystkiego co posiadamy
i całkowitym źródłem naszych zasobów. To On powierzył nam rolę
szafarza (zarządcy). To odnosi się nie tylko do naszych zasobów
materialnych, ale do wszystkiego co posiadamy włączając w to
nasz czas. Można powiedzieć, że czas to nasze życie. Zaistnieliśmy
w czasie, jest on darem Stwórcy życia, w tym kryje się wartość czasu.
Czas jest darem bezcennym i dlatego Bóg zachęca nas do mądrego
zarządzaniem naszym czasem. Popularne powiedzenie mówi, że
czas to pieniądz. Czas to nie pieniądz, czas to Twoje i moje życie.
Nie znajdując czasu dla Boga, tracimy orientację i sens właściwego
przeznaczenia czasu. Bóg jest właścicielem naszego czasu!

Do przemyślenia:

Jak zarządzasz swoim czasem? Czy pamiętasz, że Bóg jest
właścicielem twojego czasu?
Jak wygląda Twój dzień, czy jesteś zadowolony z tego jak zarządzasz
czasem?

Bóg powinien być w centrum organizacji naszego czasu. To z Nim
powinniśmy omawiać jak najlepiej wykorzystać czas przez Niego
nam podarowany. Czas bowiem nigdy nie wraca! Trzeba się nauczyć
nim gospodarować!

Zastanów się i odpowiedz:
Co to znaczy żyć mądrze?

Czy zdarza nam się marnować czas? Co dla Ciebie jest ważne w życiu,
na co poświęcasz wiele czasu?
Nasze zarządzanie czasem jest widoczne dla członków naszej
rodziny, sąsiadów i ludzi wokół. Jak myślisz - czy to jak zarządzasz
czasem przynosi chwałę Bogu, czy jest pomocą i błogosławieństwem
dla innych? Czy jest coś co chciałbyś/chciałabyś zmienić w tej sferze?
Przyjrzyj się swojemu rozkładowi dnia. Czy pośród wszystkich zajęć
znajdujesz choć 15 minut dla Boga? Co musisz zrobić, by rozpoczynać
dzień modlitwą i krótkim studium Biblii?

Zadanie praktyczne:

ZAPLANUJ sobie dziś ten czas. Może to być 5 minut, 15 minut lub
godzina, ważne, abyś odłożył telefon, komputer i znalazł miejsce,
w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. WEŹ ze sobą Biblię. Nie
przejmuj się, jeśli słowa modlitwy nie przychodzą ci od razu do głowy,
TRWAJ w milczeniu. Nie usłyszysz Bożego głosu, ciągle przebywając
w hałasie.

Modląc się pamiętajmy:

Prosić o Boże prowadzenie w zarządzaniu tym wszystkim co
posiadamy, a przede wszystkim czasem jaki nam dał.
Wyznać Bogu to,co absorbuje nas tak bardzo, że czas dla Niego
przeznaczony spychamy na dalszy plan?
Prosić o to, byśmy wiedli mądre życie naśladując Boga i nie trwonili
czasu na mało istotne zajęcia takie jak np. korzystanie z mediów
społecznościowych, oglądanie telewizji, gry komputerowe itp.
Prosić o to,byśmy zarządzali powierzonym nam czasem pamiętając
o tym, że Bóg nas z tego rozliczy!

