
Właściwy czas 

– czas modlitwy, postu  
i niepospolitości  



Właściwy czas – czas modlitwy, postu 
i niepospolitości 

1 O, jak szczęśliwy jest ten, 
Kto nie kieruje się radą bezbożnych, 
Nie przesiąkł podłością grzeszników, 

Nie zajął miejsca w gronie szyderców, 
2  A jego rozkosz to Prawo Pana – 

Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. 
3  Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, 

Które wyda owoc we właściwym czasie. 
Jego liść nie pożółknie, 

A czego się podejmie, to skończy z powodzeniem 
(Ps 1:1-3) 



Właściwy czas – czas modlitwy, postu 
i niepospolitości 

• Początek trzyletniego okresu rozwoju naszej 
Wspólnoty - okres, który wyznaczają trzy 
główne cele:  

• Chrystus rdzeniem życia 

• Kościół pełnią bycia 

• Misja naszą pasją 



Właściwy czas – czas modlitwy, postu 
i niepospolitości 

 

• Poważne Omówienie Sytuacji Trudnych  
(POST) 

 



W czasach Starego Przymierza 
czyniono to 

• na znak żałoby (1Sm 31:13; 2Sm 1:12), 

• na znak opamiętania się i wyrażenia powagi 
intencji (1Krl 21:27; 1Sm 7:6; 2Sm 12:16; Jo 
3:8-10), 

• dla zastanowienia się nad mającymi zapaść 
decyzjami (Ne 1:4; Mt 4:2-11)  



W czasach Nowego Przymierza 
modlimy się i pościmy ponieważ: 

• Jezus pościł (Mt 4:2-11), zalecił post (Mt 6:16-
18), powiedział, że modlitwa i post zapewniają 
moc (Mt 17:21);  

• Pierwszy kościół pościł (Dz 13:1-3; 14:23) 

• Apostoł narodów pościł (2Kor 6:5; 11:27). 



2Tm 2:20-21 

 

• 20W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i 
srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą 
do celów zaszczytnych, a drugie — pospolitych.  
21Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od 
rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów 
zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla 
Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła 



Jr 15:19 

• 19 Tak odpowiedział mi PAN: Jeżeli ty 
zawrócisz, i Ja zwrócę się ku tobie i staniesz 
przed moim obliczem. Jeśli wyłuskasz, co 
cenne, z tego, co pospolite, będziesz moimi 
ustami. Im wolno zacząć żyć tak, jak ty, ale ty 
nie bądź taki, jak oni  


