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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. 

MOJE NOTATKI:

11 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



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

MOJE NOTATKI:

12 stycznia 2021



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.

MOJE NOTATKI:

13 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



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

MOJE NOTATKI:

14 stycznia 2021



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

MOJE NOTATKI:

15 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



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

MOJE NOTATKI:

16 stycznia 2021

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



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

MOJE NOTATKI:

17 stycznia 2021

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!"


