Pôstne čítanie

18.2. - 1.4.2018
1. týždeň Načo som vôbec
na zemi?
1. deň - Nie je to o mne
Kolosenským 1:12-17
Ako si môžem pripomínať, že život je o tom, ako žiť
pre Boha a nie pre seba?
2. deň - Nie som tu náhodou
Efezským 1:3-6
S čím sa ohľadne seba neviem vyrovnať, aj keď viem,
že som jedinečný?
3. deň - Čo je hnacou silou môjho života?
Kazateľ 4:4; Izaiáš 26:3
Čo by moji blízki povedali, že je hnacou silou môjho
života? Čo chcem, aby ňou bolo?
4. deň - Som stvorený pre večnosť
1. Jánov 2:15-17; 2. Korintským 5:1
Keďže som bol stvorený pre večnosť, čo by som mal
dnes prestať a čo začať robiť?
5.deň - Môj život je skúškou a správcovstvom
Jakub 1:12; Lukáš 16:10-12
Čo bolo v mojom živote skúškou od Boha? Čo
najväčšie mi doteraz Boh zveril?
6. deň - Život je dočasné poverenie
Žalmy 39:5; 2. Korintským 4:18
Ak je život na zemi len dočasným poverením, ako by
som mal zmeniť súčasný spôsob života?
7. deň - Osláviť Boha – najväčší životný úspech
Zjavenie 4:11; Rímskym 11:33-36
Ako by som mohol Boha viac osláviť vo svojom živote?

2. týždeň Stvorený pre Božiu radosť

3. týždeň Stvorený do Božej rodiny

8. deň - Som stvorený pre Božiu radosť
Žalmy 149:4a; Efezským 1:5
Ktorú z bežných činností by som mohol začať robiť tak,
ako keby som ju robil priamo pre Ježiša?

15. deň - Som stvorený pre Božiu rodinu
1. Jánov 3:1-3; Marek 3:35
Ako sa mám začať správať k veriacim ako k svojim
bratom a sestrám?

9. deň - Boh má radosť, keď Mu dôverujem
Žalmy 147:11; Izaiáš 45:9
V ktorých oblastiach svojho života musím Bohu viac
dôverovať?

16. deň - Najdôležitejšia je láska
Matúš 22:36-40; Galatským 6:9-10
Sú vzťahy mojou prioritou? Viem im venovať viac času?

10. deň - Boh má radosť, keď sa Mu úplne odovzdám
Rímskym 6:13; Rímskym 12:1
Ktorú oblasť svojho života nechcem odovzdať Bohu?

17. deň - Je dobré niekam patriť
Rímskym 12:4-8; Efezským 4:11-16
Dokazujú moje aktivity v cirkevnom zbore, že milujem
a som oddaný Božej rodine?

11. deň - Boh chce byť mojím najlepším priateľom
Žalmy 25:14; Ján 15:15
Ako si môžem pripomenúť, že mám myslieť na Boha
a častejšie s Ním cez deň hovoriť?

18. deň - Môj život mám zdieľať s inými veriacimi
List Jakuba 5:16; Galatským 6:2
Čo môžem dnes spraviť, aby som mal úprimnejší vzťah
s inými veriacimi?

12. deň - Som tak blízko k Bohu, ako sa rozhodnem byť
Jakub 4:8; Jeremiáš 29:13
Aké praktické rozhodnutie dnes urobím, aby som sa
viac priblížil k Bohu?

19. deň - Byť verný a rozvíjať spoločenstvo
Skutky 2:46; List Židom 10:23-25
Ak je život na zemi len dočasným poverením, ako by
som mal zmeniť súčasný spôsob života?

13. deň - Boh ma chce celého
Marek 12:30; Židom 12:28
Čo môžem urobiť, aby moje uctievanie bolo úprimné,
vedomé a praktické?

20. deň - Vzťahy sa vždy oplatí urovnať
Rímskym 12:18; Matúš 5:9
S kým by som dnes mal obnoviť rozbitý vzťah?

14. deň - Boh je skutočný bez ohľadu na moje pocity
Izaiáš 8:17; Židom 13:5
Ako sa môžem sústrediť na Božiu prítomnosť aj vtedy,
keď sa zdá byť ďaleko?

21. deň - Aj ja zodpovedám za ochranu jednoty môjho
zboru
Rímskym 14,19; Kolosenským 3:14-16
Čo robím pre budovanie jednoty svojho zboru?

4. týždeň Stvorený, aby si sa viac podobal
Kristovi
22. deň - Som stvorený, aby som sa viac podobal
Kristovi
2. Korintským 3:18; Rímskym 12,2
V ktorej oblasti sa potrebujem najviac meniť a modliť
za podobu Kristovu?
23. deň - Boh chce, aby som duchovne rástol
1. Korintským 13:11; Rímskym 15:1-3
Buduje Pán Boh môj charakter? V čom by som mal
začať myslieť Božím spôsobom a nie svojím?
24. deň - Pravda ma pretvára
2. Timoteovi 3:16-17; Ján 8:31-32
Akú pravdu o mne mi Pán Boh už dávnejšie v slove
vyjavil a ja som s tým ešte nezačal nič robiť?
25. deň - Každý problém má nejaký cieľ
List Jakuba 1:2-4; Jeremiáš 29:11
Ktorý problém v mojom živote mi pomohol rásť?
26.deň - Každým odolaním pokušeniu rastiem
List Jakuba 1:12-16
Aké je moje najčastejšie pokušenie? Akú Kristovu
vlastnosť v sebe budujem, ak mu odolávam?
27. deň - Nad každým pokušením sa dá zvíťaziť
1. Korintským 10:13; Kazateľ 4:9-10
Koho môžem požiadať, aby bol mojím duchovným
partnerom a mohol sa so mnou a za mňa modliť?
28. deň - Môj duchovný rast a zrelosť má svoj čas
Kazateľ 3:1; Filipským 1:6
V ktorej oblasti musím byť trpezlivejší a vytrvalejší?

5. týždeň Stvorený, aby si slúžil Bohu
29.deň - Boh mi prikazuje slúžiť
Rímskym 12:1; Efezským 2:10
Čo mi bráni prijať Božiu výzvu a začať mu slúžiť?
30. deň – Mám podobu, ktorá má slúžiť Bohu
Boh ma vybavil pre službu duchovnými darmi Efezským 4:7-15; 1.Korinským 12:7 a otvoreným
srdcom – 1.Samuelova 12:24
Ako by som mohol s nadšením (otvoreným srdcom)
slúžiť ostatným a pritom to robiť rád?
31. deň – Nikto nie je ako ja
Boh ma vybavil pre službu schopnosťami a
skúsenosťami.
Žalm 139:13; 1. Petra 4:10
Ktorú osobnú skúsenosť z rodiny, školy, práce alebo
aj bolestivú skúsenosť či dar od Boha môžem
ponúknuť do služby svojmu zboru?
32. deň – Boh si zaslúži to najlepšie, čo mám
Kolosenským 3:23-24
Ako môžem najlepšie použiť to, čo mi Boh dal?
33. deň – Bohu slúžim tým, že slúžim druhým
Matúš 10: 41-42; Galatským 6: 9-10
Čím môžem dnes poslúžiť iným?
34. deň - Služba začína v mojej mysli
Filipským 2:5-8; 1.Korintským 10:33
Zaujíma ma obyčajne to, ako poslúžia mne, alebo
hľadám spôsoby, ako môžem slúžiť druhým?
35. deň – Boh rád používa slabých ľudí
2.Korinským 12:5-9
Obmedzujem Božiu moc vo svojom živote
tým, že sa snažím ukrývať svoje slabosti?

6. týždeň Stvorený pre misiu
36. deň – Si stvorený pre určité poslanie
Matúš 28:19-20 – Veľké poverenie; Ján 17:18
Čo mi bráni v tom, aby si sa podelil s
evanjeliom?
37. deň – Boh mi dal životné posolstvo, aby som ho
odovzdal ďalej
1. Petra 3: 14-16
Napíš si meno neveriaceho priateľa a modli sa za neho
…………………………………………………………………
38. deň - Veľké poverenie je aj mojím poverením
Marek 16:15-18;
Poznáš nejakého misionára, modli sa za neho. Čo mi
bráni zúčastniť sa krátkodobej misie?
39. deň - Požehnaní sú tí, ktorí majú v živote
rovnováhu
Efezským 5:15-17
Ktoré z týchto 5 stvorení sa prejavuje v mojom živote
najviac, a ktoré potrebujem rozvíjať? Čo konkrétne pre
to urobím?

Zelený štvrtok - Lukáš 22:14-20
Čo mi dal Ježiš a čo ja môžem dať Jemu?
Veľký piatok - Izaiáš 53: 1- 12
Aké poslanie mal P. J. Kristus?
V akom stave sú ľudia bez Ježiša?
Čo potrebujú poznať o Ježišovi?
Biela sobota - Ján 19: 31-42
Ako môžem ja pochovať Ježiša vo svojom živote?
Veľkonočná nedeľa 1. Korintským 15: 12-22
Žije vzkriesený Kristus vo mne?

