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Mo?e trudno ci jest zag??bia? si? w S?owo Bo?e codziennie. Jednak Bóg mo?e ci da? ?ask?. To wszystko
rozpoczyna si? od prostej modlitwy: „Panie, czy pomo?esz mi czyta? Bibli?? Czy pokierujesz moimi my?lami
wed?ug Twojej woli? Czy poprowadzisz mnie dalej ni? doszed?em dot?d?”
Proponuj?, ?eby? zacz?? od czytania od Ew. Mateusza do Ksi?gi Objawienia w Nowym Testamencie, Psalmy i
Przypowie?ci. Czytaj je dot?d, a? stan? si? cz??ci? ciebie. Czytaj taki przek?ad, jaki lepiej rozumiesz. Mo?esz
nawet kupi? Biblie, które maj? cztery czy pi?? równoleg?ych przek?adów na jednej stronie, ?eby? zrozumia? pe?ne
znaczenie wersetu Pisma.
I nie zapomnij, masz nie tylko czyta? Bibli?, ale musisz wierzy? temu co czytasz! Jak jest napisane w Hebrajczyków
11:6, „Bo bez wiary nie mo?na si? podoba? Jemu, gdy? ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzy?, ?e On jest i ?e
nagradza tych, którzy Go pilnie szukaj?.” Niech to b?dzie warto?ciowy czas, który sp?dzasz z Bogiem, nawet je?eli
jest to tylko pi?tna?cie minut, jakie mo?esz na to po?wi?ci? rano. Przyjd? do Pana z otwart? Bibli? i powiedz,
„Ojcze, mów do mnie dzisiaj. Mów do mojego umys?u i do mojego serca. Prowad? mnie i strze?. Pozwól mi
widzie? w tym dniu jak Twoje S?owo mnie zachowa.”
A potem ogl?daj co Pan zacznie robi?! On otworzy dla ciebie Swoje S?owo. Zacznie ci? prowadzi? do miejsc, o
których my?la?e?, ?e nigdy tam nie dojdziesz i da ci si?y, o których b?dziesz wiedzia?, ?e to nie s? twoje si?y.
Nagle stwierdzisz u siebie wi?ksze pragnienie do S?owa Bo?ego. U?wiadomisz sobie, ?e Bóg mówi? do ciebie ju?
wcze?niej poprzez Pismo o tym co ci? czeka. I dzie? po dniu b?dziesz widzia?, ?e Jego S?owo jest ?ywe!
Carter Colon do??czy? do zespo?u pastorów ko?cio?a Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora za?o?yciela, Dawida Wilkersona i zosta? wyznaczony na g?ównego
pastora w 2001r.
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