Znaczenie Cichego Czasu

Cichy czas – 2 Księga Mojżeszowa 33,7 – 34,10. 27-35.
Kiedy naprawdę chcemy kogoś poznać, nic nie zastąpi dobrze spędzonego
razem czasu. To samo jest prawdą w naszej więzi z Bogiem. Widzimy
w Ewangeliach, że dla Jezusa czas sam na sam z Ojcem był priorytetową sprawą.
Pomimo przepełnionego zajęciami dnia, Jezus „...oddalił się na pustkowie i modlił
się” (Łuk. 5,16). Praktyka ta jest widoczna w życiu wielkich mężów i kobiet także
w Starym Testamencie. Jednym z nich był Mojżesz.
Wracając z góry Synaj, Mojżesz znajduje Izraelitów oddających cześć złotemu
cielcowi. Ogarnia go gniew, wstawia się jednak u Pana za swym ludem. Choć
prawdopodobnie my nigdy nie spędzimy czterdziestu dni i nocy sam na sam z
Bogiem, serce Mojżesza dla Boga i dla czasu w Jego obecności jest dobrym
przykładem tego, czym w ogóle jest cichy czas.

1. Regularne spędzanie czasu z Bogiem jest trudne dla wielu ludzi. Jakie są
tego niektóre powody? Wypisz kilka przykładów.

2. Przeczytaj 2 Księgę Mojżeszową 33,7-23. Czego dowiadujemy się
o przeznaczeniu „namiotu zgromadzenia” w wierszach 7-11?

3. Opisz więź Mojżesza z Bogiem ukazaną w tych wierszach.

4. W wierszach 12-23 jesteśmy dopuszczeni do wnętrza namiotu zgromadzenia,
gdy Mojżesz rozmawia z Bogiem. Jakie prośby przedstawiał Mojżesz
w wierszach 13, 15 i 18?

Jak myślisz, co jest jego podstawowym pragnieniem?

5. Porównaj swoje pragnienie poznawania Boga z takim samym pragnieniem
Mojżesza.
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6. Przeczytaj 34,1-10. Jakie przykazania daje Bóg Mojżeszowi w wierszach 13?
7. Jak sądzisz, dlaczego Bóg wymaga, by Mojżesz przychodził do Niego sam,
nawet bez owiec i bydła (w. 3)?

W jaki sposób przykład Mojżesza wiąże się z naszym spotkaniem z Bogiem?

8. Jakie rzeczy przeszkadzają ci w dobrym spędzeniu czasu, sam na sam
z Panem? Wymień je...

9. W wersetach 4-5 Mojżesz gorliwie spełnia Boże przykazania i Pan objawia
mu się. Czego dowiaduje się Mojżesz o charakterze Boga (w. 6-7)?

10. Co jeszcze obserwujemy odnośnie sposobu, w jaki Mojżesz spędzał czas
z Bogiem (w. 8-10)?

11. Przeczytaj 34,27-35 . W wierszach tych widzimy zakończenie czasu
spędzonego przez Mojżesza z Bogiem i niektóre tego rezultaty. W jaki sposób
Dziesięcioro Przykazań (w. 28) jest częściowym spełnieniem prośby Mojżesza
z 33,13?

12. W werszach 29-35 Mojżesz wraca z góry Synaj do obozu. Jak wpłynął na
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niego czas spędzony w obecności Boga?

13. Jakich przemian możemy oczekiwać w rezultacie czasu spędzanego
samotnie z Bogiem?

14. Pod wieloma względami przeżycia Mojżesza z Bogiem były unikalne
i niepowtarzalne. Jaką jednak praktyczną pomoc dla naszego cichego czasu
możemy uzyskać z tych rozdziałów?

3

