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Sposób na Bożą obecność w Twoim życiu.



Sposób na zmaksymalizowanie Bożej obecności
w Twoim życiu jest prosty - nie marnuj czasu, energii,

talentów, uwagi na rzeczy pospolite.
 

Prosty nie znaczy łatwy: najbliższe 21 dni mają
na celu ugruntować nas w Bożej obecności,

dać nam świeży oddech i perspektywę, abyśmy
mogli stać się naczyniami do celów prawdziwie

zaszczytnych.

"W wielkim domu są nie tylko naczynia złote
i srebrne. Są też drewniane i gliniane. 
Jedne służą do celów zaszczytnych,
a drugie - pospolitych.

Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym
od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem

do celów zaszczytnych, poświęconym
i przydatnym dla Pana,

gotowym do wszelkiego dobrego dzieła."

2 List do Tymoteusza 2:20-21



Dziennik postu 21/2021

Ps. 50:15: "Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię,
a ty oddasz mi cześć!"

Tes. 5:16-18: "Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie.  
Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest Boża wola w Chrystusie

Jezusie względem was."

Dzień 1: Uwielbienie

INSPIRACJA: Pomyśl o wszystkich rzeczach,
za które jesteś wdzięczny, które Bóg daje Ci

każdego dnia i od których Cię uwolnił.
Zapisz przynajmniej 6 z nich w Dzienniku. 

Dan. 6:11: "w górnej komnacie miał okna otwarte w stronę
Jerozolimy. Tam trzy razy dziennie zginał przed Bogiem

kolana - modlił się i uwielbiał Go."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 1: Uwielbienie

MOJE NOTATKI:



1 Jana 1:9-10: "Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On
jest wierny i sprawiedliwy - przebaczy nam grzechy i oczyści
nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie

ciąży na nas grzech - robilibyśmy z Niego kłamcę, nie byłoby
w nas Jego Słowa."

INSPIRACJA: Twoje niedociągnięcia nie zaskoczą Boga. On
wie wszystko, ale chce, abyśmy przychodzili do Niego z

otwartym sercem. Niech to będzie dzień, w którym opowiesz
Mu o wszystkich Twoich nietrafionych działaniach i rzeczach,

które nie przynoszą Mu chwały.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 2: Wyznanie grzechów

Dz. Ap. 3:19: "Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy
wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 2: Wyznanie grzechów

MOJE NOTATKI:



Dziennik postu 21/2021

Kol. 2:14: "On umorzył nasze długi, całą listę
niespełnionych zobowiązań - skończył z nimi, gdy

przygwoździł je do krzyża."

Dzień 3: Przebaczenie

INSPIRACJA: Krew Jezusa zmyła wszelki grzech. 
Nie musisz żyć w poczuciu winy, jesteś wolny od swojej

przeszłości - proś, a otrzymasz..
Przeczytaj cały fragment z Listu do Kolosan 2:4-23 i przemyśl

go w kontekście Twojego życia.

Psalm 103:12: "Jak daleko leży wschód od zachodu,
tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości."

Przyp. Sal. 28:13: "Kto ukrywa swoje występki, nie ma
powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca,

dostępuje miłosierdzia"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 3: Przebaczenie

MOJE NOTATKI:



Rz. 12:1-2: "Zachęcam was zatem, bracia, ze względu
na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę

żywą, święta, miłą Bogu - jako wyraz waszej rozumnej,
wypływającej z głębi ducha służby.

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku.
Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili

rozpoznać co jest wolą Boża, co jest dobre, przyjemne
i doskonałe."

INSPIRACJA: Dziękuj Bogu za to, że możesz pościć,
poświęcając Mu czas i całą swoją uwagę w szczególny sposób.

Jaka ofiara z Twojej strony może podobać się Bogu? 
Jak możesz sprawiać Mu radość codziennie jako Jego

dziecko, przyjaciel, dziedzic?

Dziennik postu 21/2021
Dzień 4: Ofiara

Ew. Marka 12:41-44: "Jezus usiadł naprzeciw świątynnej
skarbony i zaczął się przyglądać, jak tłum rzuca do niej

pieniądze, a wielu bogatych rzucało bardzo wiele. Przyszła też
pewna uboga wdowa i wrzuciła dwa grosze. Wówczas

przywołał swoich uczniów i powiedział im: Zapewniam Was,
ta uboga wdowa wrzuciła więcej, niż oni wszyscy. Bo oni

wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś - sama w niedostatku
- wrzuciła wszystko, co miała."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 4: Ofiara

MOJE NOTATKI:



Kol. 1:15-20: "On jest obrazem niewidzialnego Boga,
praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało

stworzone wszystko -
w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz

rządy, zwierzchności i władze; wszystko zaistniało przez Niego
i dla Niego.

On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem
połączone. On też jest Głową Ciała - Kościoła; On jest
początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we

wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała
Pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą
wszystko - na ziemi i w niebie - dzięki wprowadzeniu pokoju

za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu."

INSPIRACJA: Módl się o to, by Bóg pokazywał Ci siebie,
rozpalał w Tobie ogień wiary i miłości. Jesteś gałęzią Jego

winorośli, naucz się czerpać to, co potrzebne ze źródła,
z Jego pnia.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 5: Rozpalenie ognia

Ks. Kapł. 6:6: "Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu -
nigdy nie będzie wygasać!"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 5: Rozpalenie ognia

MOJE NOTATKI:



Hbr. 3:12:  "Uważajcie bracia, aby w kimś z was nie było
czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od

żywego Boga."

INSPIRACJA: Pomyśl o tym, co robisz bez miłości i bez wiary,
co Cię hamuje w zaufaniu Mu, w czym nie polegasz na Bogu?

Wypisz te rzeczy i przeanalizuj dlaczego ciężko Ci uwierzyć,
że Bóg może zainterweniować?

Powiedz o tym wszystkim Bogu i módl się o wiarę.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 6: Niewiara

Hbr. 4:2:  "...Im jednak zwiastowane Słowo nie przyniosło
korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą"

Rzym. 10:17: "Wiara zatem rodzi się ze słuchania, a tym, co się
słyszy jest przesłanie Chrystusa"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 6: Niewiara

MOJE NOTATKI:



Mat. 6:19-21 "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie
mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną.

Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie
niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo

gdzie jest twój skarb - tam będzie i twoje serce."

INSPIRACJA: Niech Bóg pokazuje Ci gałęzie, które powinieneś
przyciąć - może nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, przed

czym się kłaniasz. Może tak bardzo dbasz o własny dom,
że nie masz czasu na Boże sprawy? Zapisz, co Ci przyszło

do głowy. Czym pochłonięte są Twoje myśli?
Co Cię ekscytuje tak bardzo, że nie udaje Ci się służyć Bogu?

Dziennik postu 21/2021
Dzień 7: Bożki

Aggeusza 1:9 "Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest
niewiele. Przynieśliście to do domu - i zdmuchnąłem to. Z
jakiego powodu? - oświadcza Pan Zastępów. Z powodu

mojego domu! Bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o
własny dom!"

Ew. Mat. 16:13: "Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż
albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do
jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie

służyć Bogu i pieniądzom."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 7: Bożki

MOJE NOTATKI:



Dziennik postu 21/2021

2 Kor. 3: 4-6 "Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi
przed Bogiem, nie że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś
przedsięwziąć. Inaczej - nasza zdolność pochodzi od Boga."

Dzień 8: Cierpliwość i wytrwałość

INSPIRACJA: Nasza siła ma swoje ograniczenia, ucz się polegać
na Jego mocy, korzystać z Jego zasobów, by nie poddawać się -

w służbie w Kościele, w opiece nad rodziną itd. Pomyśl jakie
zasoby ma Bóg, z czego tak naprawdę możesz praktycznie

korzystać (np. owoce Ducha, zbroja Boża, dary Ducha Świętego)?
Wypisz te które są najważniejsze dla Ciebie aktualnie i te które

chciałbyś rozwinąć.

Ef. 6:10-13 "W końcu umacniajcie się w Panu i potędze Jego
siły."

Gal. 5:22-23 "Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,

powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa."

Ef. 6:13-17 "Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą.
Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak

wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy
na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci

w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze
wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony

pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki
miecz Ducha, którym jest słowo Boga."

2 Piotra 3:8-9 "To jedno, kochani, miejcie na uwadze: U Pana
jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc lat jak jeden dzień. Pan

nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają,
że zwleka."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 8: Cierpliwość i wytrwałość

MOJE NOTATKI:



Ps. 1: 1-3 "O, jak szczęśliwy jest ten,  kto nie kieruje się radą
bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników,

nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz
to Prawo Pana - nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą.

Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni,
które wyda owoc we właściwym czasie.

Jego liść nie pożółknie,
a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem."

INSPIRACJA: On leczy, odnawia i odświeża - pozwól Mu
wkroczyć do swojego życia w pełni i ciesz się Jego

obecnością. W minionym tygodniu omawialiśmy wiele
trudnych tematów, teraz odpocznij i nasącz się

Jego obecnością, jak gąbka. Mamy muzyczne inspiracje na
Facebooku, uciesz duszę wspaniałą muzyką :)

Dziennik postu 21/2021
Dzień 9: Odnowienie

Rz.12:2 "Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku.
Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili

rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne
i doskonałe."

Ew. Mat. 11:28-30 "Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i
przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie
moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a

znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest
wygodne, a moje brzemię — lekkie."

Fil. 4:6-7 "Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej
w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością
przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego
nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł

waszych serc oraz myśli."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 9: Odnowienie

MOJE NOTATKI:



Dziennik postu 21/2021

1 Sam. 15: 22 "Wtedy Samuel powiedział: Czy całopalenia
i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego

głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie
lepsze niż tłuszcz barani."

Dzień 10: Posłuszeństwo

INSPIRACJA: Posłuszeństwo jest lepsze, niż ofiara. Ale trudne -
módl się, by Bóg zastąpił upór pokorą. Przeanalizuj przykład

Abrahama, który miał złożyć Izaaka w ofierze Bogu. Przeczytaj
dokładnie I Mojż 22: 1-19 i spróbuj wczuć się w rolę Abrahama.

Jak myślisz co czuł Abraham? Co myślał o Bogu? Spróbuj
zastanowić się jak u Ciebie wygląda posłuszeństwo Bogu i Jego

Słowu?

1 Kor. 6:12 "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest
pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by

cokolwiek mną zawładnęło."

Jakuba 1:22-25 "Bądźcie także wykonwacami Słowa, a nie tylko
słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchacz Słowa, w
przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który

przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i
zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w

doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest
słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła. I w swoim

działaniu będzie on szczęśliwy."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 10: Posłuszeństwo

MOJE NOTATKI:



Ew. Jana 15:14-15: "Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli
czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już

sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem
was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko,

co słyszałem od mojego Ojca."

INSPIRACJA: Chrześcijaństwo to nie religia - to relacja z żywym,
prawdziwym, realnym Bogiem - czy znasz Go naprawdę, czy tylko

wiesz o Nim kilka faktów? Jezus powiedział, że jest naszym
przyjacielem. Jak miałaby wyglądać relacja z takim szczególnym

przyjacielem? Ile czasu i uwagi mu poświęcasz? W jaki sposób
rozmawiacie? Zapisz swoje spostrzeżenia. A może chciałbyś coś

zmienić, poprawić? Zapisz propozycje zmian w tej relacji.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 11: Relacja



Dziennik postu 21/2021
Dzień 11: Relacja

MOJE NOTATKI:



Ps.119:105 "Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg,
Jest światłem dla moich ścieżek."

INSPIRACJA: Proś Boga, by dał ci prawdziwy głód Jego Słowa,
miłość do niego i zrozumienie jego treści. Jeśli nie jesteś
zadowolony z tego jak i kiedy czytasz Słowo i chciałbyś

to poprawić, zachęcamy do skorzystania z planów czytania
Biblii dostępnych w Internecie, na przykład w aplikacji

youversion (bible.com). Na Facebooku dziś znajdziesz też link
do wspólnego planu czytania Biblii.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 12: Słowo

Łuk. 8:15 "Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych,
którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali Słowa,

trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon."

Kol. 3:16a "Niech Was przepełnia Słowo Chrystusa..."

Hebr. 4:12 "Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze
niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do

rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest
osądzić zamysły i zamiary serca."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 12: Słowo

MOJE NOTATKI:



Ps. 139:23-24 "Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce,
Doświadcz - i poznaj rozterki.

Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani,
I prowadź drogą wypróbowaną od wieków!"

INSPIRACJA: Już prawie koniec drugiego tygodnia naszego
21 dniowego wyzwania. Wiesz już prawdopodobnie, co jest

Twoim problemem, z czym się zmagasz, może nawet
zdecydowałeś się na pewne "działania naprawcze". Proś Boga

o pomoc i wsparcie, dziękuj Mu za Jego obecność. Niech to
jeszcze będzie dzień, w którym wraz z Bogiem będziesz

badać swoje serce i myśli.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 13: Oczyszczenie

Ps. 26:2 "Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz,
Poddaj próbie me pragnienia i myśli."

Obj. 3:18-19 "Radzę Ci: Nabądź u Mnie złota oczyszczonego
w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u Mnie w białe szaty,

byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości.
Kup też u Mnie maść i posmaruj nią swoje oczy - aby

przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję!
Obudź więc w sobie zapał! Opamiętaj się!"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 13: Oczyszczenie

MOJE NOTATKI:



Ef 3:20 "Temu zaś, który według mocy działającej w nas może
uczynić o wiele więcej ponad to, o co prosimy 

lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele
i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia - na wieki.

Amen."

INSPIRACJA: Dziś zrób dzień modlitwy i uwielbienia, zadbaj dziś
szczególnie o relację z Przyjacielem.

Zachęcamy Cię do tego byś znalazł jakieś miejsce
w samotności, żebyś śpiewał Mu, posiedział w Jego obecności.

Włącz swoją ulubioną muzykę uwielbieniową, nastrój swoje serce.
Napisz co czułeś, może Bóg coś Ci pokazał dzisiaj?

Na Facebooku K5N znajdziesz dziś świetne
koncerty uwielbienia, zajrzyj!

Dziennik postu 21/2021
Dzień 14: Twoja Modlitwa

Kol. 3:16 "Niech was przepełnia Słowo Chrystusa: Z całą
mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez

psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia; wdzięczni Bogu
śpiewajcie w waszych sercach."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 14: Twoja Modlitwa

MOJE NOTATKI:



Dziennik postu 21/2021

1 Kor. 2: 3-5 "Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i
bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie

posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości.
Zależało mi raczej na działaniu Ducha i mocy, aby wasza wiara

nie opierała się na mądrości ludzkiej,
ale na mocy Boga."

 
Dz. Ap. 4:12 "I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano
nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym

moglibyśmy być zbawieni."

Dzień 15: Dobra Nowina

INSPIRACJA: Jaki jest cel Twojego życia na Ziemi? Jak go
realizujesz? Dziękuj Bogu za uratowanie i proś o umiejętność i

okazję dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi. Jak możesz to zrobić?
Zastanów się jak rozmawiać o Ewangelii z ludźmi w kraju w

którym większość osób słyszała Dobrą Nowinę? Pomyśl o osobach
z którymi mógłbyś zacząć rozmawiać o Bogu.

Ew. Jan. 8:12 "Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na
pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał

światło życia"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 15: Dobra Nowina

MOJE NOTATKI:



Dz. Ap. 12:5 "Strzeżono więc Piotra w więzieniu, kościół
natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga."

INSPIRACJA: Zadanie na dziś jest proste i trudne jednocześnie :).
Módl się żarliwie o coś lub kogoś - ważną dla Ciebie sprawę lub

osobę. Konkretnie i z zamiarem kontynuacji. Ale co to tak
naprawdę znaczy modlić się żarliwie tak praktycznie? Przeanalizuj

kilka praktycznych porad z Mat. 6:5-8. Zapisz w notatkach o co
będziesz się modlić i jakiego rozwiązania oczekujesz. Za jakiś czas

wróć do tego i zobacz co się wydarzyło.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 16: Wstawiennictwo

Rz. 15:30 "Proszę was bracia przez wzgląd na naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, oraz przez wzgląd na miłość Ducha, łączcie

się ze mną w modlitwach i wstawiajcie się za mną u Boga."

Job. 42:10 "Pan przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy
wstawiał się on za swoimi przyjaciółmi. Pan też dwukrotnie

pomnożył wszystko, co Job posiadał"

Jakuba  5:16 "Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i
módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali
uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki

skutek"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 16: Wstawiennictwo

MOJE NOTATKI:



Dziennik postu 21/2021

Ps. 22:2-4 "O, Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś?
Moje wybawienie daleko, mimo, że Cię wzywam. O, mój Boże!

Wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz, nie ustaję w nocy -
i nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, Ciebie pełne są

pochwalne pieśni Izraela."
 

Jer. 29:11 "Ja wiem, jakie wiążę z wami plany - oświadcza Pan.
To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą

przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei."

Dzień 17: Czekaj i słuchaj

INSPIRACJA: Dużo się modlisz, prosisz, pytasz - naucz się czekać:
na odpowiedź, na prowadzenie, na odpowiedni moment. Jak się

zachowujesz gdy nie widzisz Bożej odpowiedzi, albo gdy nie
dzieje się to czego chciałeś? Przeczytaj fragment 1 Sam. 1:1-20,

wczuj się w położenie Anny. Jak długo ona się modliła, jak często
nic się nie działo, jak często płakała, ale nie odpuściła.

Przeanalizuj też przypadek Króla Dawida z 2 Sam. 12:11-23, który
modlił się, pościł w sprawie swojego syna, jednak umiał 

 odpuścić, gdy stało się to co Bóg zapowiedział. 



Dziennik postu 21/2021
Dzień 17: Czekaj i słuchaj

MOJE NOTATKI:



Gal. 2:20 "Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już
nie ja - żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję,

wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie
samego siebie."

INSPIRACJA: Jeśli odczuwasz większy głód Bożej obecności, proś
Go o prowadzenie i wskazanie sposobów, jak kontynuować

rezultaty uzyskane w czasie postu po jego zakończeniu.
Jak żyć z nim bliżej na co dzień? Może wyznaczysz sobie pewną

stałą porę na codzienne spotkania z Nim, albo dołączysz do grupy,
z którą razem będziesz rozwijać relację z Bogiem?

Dziennik postu 21/2021
Dzień 18: Mniej mnie, więcej Ciebie

Ew. Jan. 3:30 "Jego musi być coraz więcej, a mnie - coraz
mniej."

Rz. 14:8 "Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy,
dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy,

należymy do Niego."

Kol. 3:3 "Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z
Chrystusem w Bogu."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 18: Mniej mnie, więcej Ciebie

MOJE NOTATKI:



Przyp. Sal. 3:25-26 "Nie będziesz się bał nagłych strachów ani
nieszczęść, gdy spadają na bezbożnych, gdyż Pan będzie
twoją ufnością, będzie strzegł twojej nogi od potrzasku."

 
Przyp. Sal. 29:25 "Strach przed człowiekiem jest niczym sidła,

lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny."
 

INSPIRACJA: Czy jest coś czego się boisz w życiu, w relacji
z Bogiem, z innymi? Opisz to, nazwij, może nawet porozmawiaj z

kimś o tym. Nie bez powodu zostawiamy te tematy prawie na
koniec. Już niedługo koniec postu i duża szansa na powrót do
dawnych kolein - módl się o Bożą perspektywę i zrozumienie.

Znajdź jeszcze 3 fragmenty
w Biblii o Bożej odpowiedzi na strach, niepokój i zapisz poniżej.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 19: Strach i niepewność

Ps. 27:1 "Pan moim światłem i moim zbawieniem - kogo mam
się bać? Pan zabezpieczeniem mojego życia, więc przed kim

mam drżeć?"

Ps. 46:1-3 "Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły,
zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Przeto się nie
boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań

morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się
chwieją pod jego naporem. Pan Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest dla nas obroną"



Dziennik postu 21/2021
Dzień 19: Strach i niepewność

MOJE NOTATKI:



Mat. 7:1-2 "Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni.
Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą,

którą stosujecie, odmierzą również wam."
 

I Kor 4:5 "Dlatego o niczym nie sądźcie przed czasem.
Poczekajcie na Niego. On, gdy przyjdzie, ujawni to,

co niejasne, i ukaże motywy serc. Wtedy każdy otrzyma
stosowną pochwałę od Boga."

INSPIRACJA: Wiele złego w naszych kościołach, relacjach
z innymi, wynika z osądzania, poczucia wyższości i szukania
racji. Proś Boga o pokorę, serce sługi i radość. Zastanów się,

jak praktycznie możesz stosować ten fragment: Ef. 4:2:
"Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie

znoście jedni drugich w miłości." Czy jest coś, co możesz
zmienić w swoim zachowaniu i nastawieniu?

Dziennik postu 21/2021
Dzień 20: Nie sądź

Rzym. 3:10 "Nie ma sprawiedliwego - ani jednego."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 20: Nie sądź

MOJE NOTATKI:



Ezechiela 36:26-27 "Dam wam serce nowe, nowego ducha
włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam
wam serce mięsiste. Mojego Ducha włożę w wasze wnętrze i

sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw,
będziecie przestrzegać moich praw i stosować je."

INSPIRACJA: O to chodzi w poście - aby bardziej poznawać serce
Ojca i synchronizować z nim bicie swojego. Kolejnym krokiem jest
synchronizacja z grupą współpracowników w Kościele. Zastanów
się jak możecie to praktycznie osiągnąć? Jak możecie poznawać
się lepiej, rozumieć lepiej, wzajemnie inspirować? Zapisz swoje

przemyślenia i pokaż swoim Braciom i Siostrom, że ich kochasz i
cenisz.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 21: Synchronizacja serc

Ef. 4:3-7 "Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha
w spójni pokoju - jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście
wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem.

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec
wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we

wszystkich. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska
zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa."

Ef.  4:11-13 "On też uczynił jednych apostołami, innych
ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami

i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych
do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała

Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego
poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej

dla dojrzałych, i dorośniemy do wymiarów pełni
Chrystusowej."



Dziennik postu 21/2021
Dzień 21: Synchronizacja serc

MOJE NOTATKI:


