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Sposób na Bożą obecność w Twoim życiu.

"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

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.

Dziennik postu 21/2021
Dzień 8: Cierpliwość i wytrwałość
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."
Ef 6:10-13 "W końcu umacniajcie się w Panu i potędze Jego
siły."
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.

MOJE NOTATKI:

18 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

Dziennik postu 21/2021
Dzień 9: Odnowienie
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 :)

MOJE NOTATKI:

19 stycznia 2021

Dziennik postu 21/2021
Dzień 10: Posłuszeństwo
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."
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?

MOJE NOTATKI:

20 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

Dziennik postu 21/2021
Dzień 11: Relacja
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.

MOJE NOTATKI:

21 stycznia 2021

Dziennik postu 21/2021
Dzień 12: Słowo
Ps.119:105 "Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg,
Jest światłem dla moich ścieżek."
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."
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.

MOJE NOTATKI:

22 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

Dziennik postu 21/2021
Dzień 13: Oczyszczenie
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.

MOJE NOTATKI:

23 stycznia 2021

Dziennik postu 21/2021
Dzień 14: Twoja Modlitwa
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!

MOJE NOTATKI:

24 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

