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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

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.

MOJE NOTATKI:

25 stycznia 2021

Dziś wspólna modlitwa na Zoomie o 20:30
Link i dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/87191197544?
pwd=ZHdYWU95cWdkSUpodVcwU0tGa3JYZz09

Meeting ID: 871 9119 7544
Passcode: 109886



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

MOJE NOTATKI:

26 stycznia 2021

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."



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. 

MOJE NOTATKI:

27 stycznia 2021

Dziś wspólna modlitwa na Zoomie o 20:30
Link i dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/87191197544?
pwd=ZHdYWU95cWdkSUpodVcwU0tGa3JYZz09

Meeting ID: 871 9119 7544
Passcode: 109886



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

MOJE NOTATKI:

28 stycznia 2021



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

MOJE NOTATKI:

29 stycznia 2021

DZIŚ WSPÓLNY WIECZÓR UWIELBIENIA ONLINE!
Niech nasze dźwięki i myśli będą dla Boga jak najpiękniejsza

ofiara i wspaniały zapach.



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?
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Dzień 20: Nie sądź

MOJE NOTATKI:

30 stycznia 2021



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.
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Dzień 21: Synchronizacja serc

MOJE NOTATKI:

31 stycznia 2021


