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Tako zelo sem vesela, da si tu! Preden bomo začeli s to novo lekcijo, si želim vzeti čas in ti
povedati, da se molim ZATE! Ni naključje, da sodeluješ v tem internetnem preučevanju
Biblije.
Moja molitev zate v teh lekcijah je preprosta: da se boš zbližala z Bogom, kot boš kopala
po Njegovi besedi čisto vsaki dan! Kot boš razvijala disciplino, da boš dnevno v Božji
besedi, se molim, da se boš zaljubila Vanj še bolj, kot boš brala Biblijo.
Vsaki dan preden boš prebrala izbrane odlomke iz Biblije, se moli in prosi Boga naj ti
pomaga razumeti vsebino. Povabi Ga naj ti govori skozi Svojo besedo. Nato poslušaj.
Njegova naloga je, da ti govori in tvoja naloga je, da poslušaš in upoštevaš.
Vzemi si čas za branje vrstic in jih preberi znova, če je potrebno. V Pregovorih piše naj iščemo
in bomo našli.
»Če jo iščeš kakor srebro, jo odkopavaš kakor zaklade, tedaj boš razumel strah Gospodov in boš dosegel
spoznanje Boga.«
Vzhičene smo, da te lahko opremimo z različnimi materiali kot sodeluješ v našem spletnem
preučevanju Biblije:
- Dnevnik preučevanja Imena Boga (natisni si sama ali kupi natisnjeno)
- Načrt branja

- Tedenski blog zapiski (v ponedeljek, sredo in petek) v angleškem jeziku

- Vrstica tedna za naučiti na pamet
- Tedenski video, vsak ponedeljek
- Tedenski izzivi

- Spletna skupnost: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com
- #LoveGodGreatly #NamesofGod

Vsaka izmed nas tukaj pri Ljubi Boga močno že komaj čaka, da bomo začele skupaj s tabo in
upamo, da se vidimo na ciljni črti. Zdrži, vztrajaj in zategni – in ne vdaj se! Dobro
končajmo to kar začnemo danes. S tabo bomo na tvojem vsakem koraku, navijale bomo zate!
Skupaj smo v tem. Vztrajaj, da se boš zgodaj zbujala, ne dopusti stresu, da te premaga, bodi
sama in preživi čas v Božji besedi! Že komaj čakam, da bom videla, kaj vse ima Bog za nas
pripravljeno v tej lekciji!
Potuj z nami kot se učimo Ljubiti Boga močno z našimi življenji!!!
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Izdano dovoljenje za tisk in ponatis tega dokumenta za namen dokončanja preučevanja
spletne študije Imena Boga.
Prosimo, da dokumenta na noben način ne spreminjate.
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Ljubi Boga močno skupina je sestavljena iz krasne skupnosti žensk, ki uporabljajo
različne tehnološke platforme za spodbujanje drug druge pri preučevanju Božje besede.
Začnemo s preprostim načrtom branja Biblije, toda ne konča se tu.
Nekatere se dobivajo po domovih ali cerkvah, medtem ko druge preučujejo preko spleta z
drugimi ženskami iz vsega sveta. Ne glede na metodo si želimo podati roke in se združiti
za ta namen…
da bi ljubile Boga močno s svojim življenjem.
V današnjem hitrem, tehnološko vodenem svetu, bi bilo enostavno preučevati Božjo
besedo v izoliranem okolju, kateremu manjka spodbuda ali podpora, toda to ni namen nas
tukaj pri Ljubi Boga močno. Bog nas je ustvaril za življenje v skupnosti z Njim in s temi
okrog nas.
Mi potrebujemo drug drugega in življenje v skupnosti je boljše.
Zaradi tega te vprašamo, ali bi podala svojo roko nekomu in skupaj s to osebo
preučevala te lekcije?
Vsaka izmed nas ima v svojem življenju vsaj eno žensko, ki potrebuje prijateljico, ki
potrebuje odgovornost in ima željo, da bi spoznala Boga še globlje. Bodi brez skrbi,
me bomo preučevale skupaj s tabo – učile se bomo s tabo, navijale zate, uživale v
sladkem prijateljstvu in na našem obrazu bo nasmeh, ko bomo videle, kako Bog
namensko povezuje ženske – njihova srca in misli, Njemu na slavo.
Precej neresnična se nam zdi ta priložnost, ki jo imamo, ne le, da rastemo bližje v
našem odnosu z Bogom, ampak tudi druga z drugo.
Tu je torej izziv: pokliči svojo mamo, svojo sestro, svojo babico, sosedo čez cesto ali
prijateljico na drugi strani države. Zberi skupino punc iz svoje cerkve ali službe, srečajte
se v kavarni s prijateljicami, ki si jih vedno želela še malo bolje spoznati. Izkoristite
lepoto povezovanja na spletu za navdih in klic k odgovornosti ter vzemite to priložnost in
se sestanite osebno, ko boste lahko.

Z roko v roki in dlan v dlani,
naredimo to… skupaj.
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Ponosne smo nate.
Želimo, da se res zavedaš tega.
Ponosne smo nate, da se želiš zavezati, da boš preživljala čas v Božji besedi… da jo
boš brala vsaki dan in jo aplicirala v SVOJE življenje – čudovito življenje, ki TI ga je dal naš
Gospod.
V vsaki lekciji ti ponujamo dnevnik preučevanja, ki se sklada z vrsticami, ki jih beremo. Ta
dnevnik je namenjen tebi v pomoč, ko se učiš brati Božjo besedo in se učiš iti globlje –
spodbujamo te, da se upočasniš, da lahko zares razmisliš o tem, kar ti Bog tistega dne govori.
Pri Ljubi Boga močno za preučevanje Biblije uporabljamo metodo B.O.A.M. Preden
začnemo, bi ti rade vzele še trenutek, da ti razložimo to metodo in s tabo podelimo
ZAKAJ ti predlagamo tak način branja Biblije.
Zakaj B.O.A.M.?
Eno je preprosto brati Biblijo kot knjigo. Toda, ko z njo komuniciraš, se namensko
upočasniš, da ZARES razmisliš o njenih besedah, besede nekako izstopajo. BOAM metoda
ti dopušča, da greš globlje v Biblijo in vidiš več kot če bi le preprosto preberala vrstice in šla
dalje. Spodbujamo te, da si vzameš čas za branje in si rečeš: »Jaz B.O.A.M. brala Biblijo« in
videla boš, koliko več boš odnesla od svojega vsakodnevnega branja. Začudena boš.
Kaj pomeni B.O.A.M.?
B – je Biblija. Izpiši si vrstice. Začudena boš, kaj vse ti bo Bog odkril že samo s tem, da si
vzameš čas, se upočasniš pri branju ter si izpišeš to kar si prebrala!
O – je Opazovanje. Kaj si opazila v vrsticah, ki si jih prebrala? Komu je pisano? Ali se
katere besede ponavljajo? Katere besede ti izstopajo?
A – je Aplikacija. Tu postane Božja beseda osebna. Kaj meni Bog danes govori? Kako lahko
apliciram besede, ki sem jih pravkar prebrala in jih dam v prakso v svojem vsakodnevnem
življenju? Kakšne spremembe moram narediti? Ali moram kaj prenehati ali mogoče začeti?
M – in na koncu je M, M je kratica za Molitev. Moli k Bogu z Njegovo besedo. Preživi čas v
zahvaljevanju Njemu. Če ti je Bog v tem času, ko si bila v Njegovi besedi, kaj odkril, se moli
o tem. Če ti je odkril kak greh, ki je v tvojem življenju, ga priznaj. In zapomni si, On te zelo
ljubi!
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PRIMER: Preberi: Kološanom 1:5-8
B - In sicer zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, v
besedi resnice evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po
vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo
milost. O tem vas je poučil Epafrá, naš ljubljeni soslužabnik, ki nas nadomešča kot zvest
Kristusov služabnik. On nam je tudi povedal o vaši ljubezni v Duhu.
O–






Ko združiš vero in ljubezen, dobiš upanje.
Zapomniti si moramo, da je naše upanje v nebesih… to bo še prišlo.
Evangelij je beseda resnice
Evangelij neprestano prinaša sadove in raste od prvega do zadnjega dne.
Le ena oseba je potrebna, da se spremeni celotna skupnost… Epafra.

A- Bog uporabi enega človeka, Epafro, da spremeni celotno mesto! To me spomni na
dejstvo, da smo preprosto poklicani, da drugim povemo o Jezusu – Božja naloga pa je, da
razširi evangelij, da mu da rast in da prinese sadove. Čutim, da je ta današnji odlomek
namenjen prav za LBM… »prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne,
ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost.” Tako zabavno je, ko Božja beseda postane
tako živa in nas spodbudi v trenutni situaciji! Moja strastna želja je, da bi vse ženske
vključene v to preučevanje Biblije razumele Božjo milost in bile žejne po Njegovi besedi.
Ganil me je citat iz biblijskega komentarja: “Božja beseda ni le za našo informacijo,
ampak za našo transformacijo.”
M- Dragi Bog, prosim Te, pomagaj mi biti »Epafra« - da bi drugim povedala o Tebi in
potem Tebi prepustila rezultate, v Tvoje ljubeče roke. Prosim, da mi pomagaš razumeti in
aplicirati v svojem življenju to kar sem danes prebrala, da bi posledično vsaki dan postala
bolj in bolj podobna Tebi. Pomagaj mi živeti življenje, ki rodi sadove vere in ljubezni…
utemelji moje upanje na nebesa, ne tu na zemlji. Pomagaj mi spomniti se, da
NAJBOLJŠE šele prihaja!
_________________________
Zapomni si, najpomembnejša sestavina B.O.A.M. metode je TVOJA interakcija z
Božjo besedo in tvoja APLIKACIJA Njegove besede v TVOJEM življenju.
Blagor človeku, ki »se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo

podnevi in ponoči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad
ob svojem času in njegovo listje ne ovene; vse, kar dela, uspeva.« - Psalm 1:2-3
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Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Dan odziva

Filipljanom 4:10-20
Efežanom 3:14-21
Matej 6:25-34
2. Peter 1:2-4

B.O.A.M.
1. Mojzesova
22:13-14
Filipljanom 4:19
Efežanom 3:20-21
Matej 6:31-33
2. Peter 1:3-4

TEDEN 2 Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Dan odziva

Psalm 23
Janez 10:1-6; 11-15
Izaija 40:11
Luka 15:1-7
Psalm 100

Psalm 23:1-3
Janez 10:14-15
Izaija 40:11
Luka 15:7
Psalm 100:3

TEDEN 3 Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Dan odziva

Luka 2:8-14
Janez 14:25-27
Filipljanom 4:6-7
Hebrejcem 13:20-21
Janez 16:31-33

Luka 2:13-14
Janez 14:27
Filipljanom 4:7
Hebrejcem 13:20
Janez 16:33

TEDEN 4 Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Dan odziva

Izaija 28:29
Kološanom 2:1-3
Jakob 1:1-7
Razodetje 7:11-12
Izaija 9:5-6

Izaija 28:29
Kološanom 2:3
Jakob 1:5-6
Razodetje 7:11-12
Izaija 9:5

TEDEN 5 Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Dan odziva

Matej 1:18-23
Izaija 41:10
Matej 28:16-20
Jeremija 23:23-24
Galačanom 2:20

Matej 1:23
Izaija 41:10
Matej 28:20
Jeremija 23:23-24
Galačanom 2:20

TEDEN 6 Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

Matej 1:20-22
Marko 2:16-17
1. Timotej 1:15-17
Izaija 53:3-7
Janez 3:16-18

Matej 1:21
Marko 2:17
1. Timotej 1:15
Izaija 53:6
Janez 3:16

TEDEN 1 Ponedeljek

Response Day

Preberi
1. Mojzesova 22:9-14
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Verjamemo, da si je pomembno izpisati cilje za vsako lekcijo. Vzemi si nekaj časa in si izpiši tri
cilje na katere bi se rada osredotočila v tej lekciji, kot se bomo prebujale vsaki dan in bomo
kopale globlje v Božjo besedo. Prepričaj se, da se boš večkrat vrnila nazaj na to stran in se
spomnila svojih ciljev v teh naslednjih šestih tednih, da boš lažje ostala zbrana. TI TO
ZMOREŠ!
Moji cilji pri tej lekciji so:
1.

2.

3.

Podpis:_______________________________________________________
Datum:______________________
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Kaj je v imenu?
V različnih kulturah in v različnih časovnih obdobjih imenovanje otroka ni majhna zadeva. O
imenu se je resno razmislilo in nato skrbno izbralo iz več razlogov. Nekateri imenujejo svoje
otroke po prednikih kot način ohranjanja družinske dediščine. Drugi dajejo svojim otrokom
imena, ki imajo poseben religijski pomen. Nekateri dajejo svojim otrokom imena s pomenom za
katerega upajo, da bo karakteriziral tega otroka v njegovem odraslem obdobju.
Na primer, eni moji hčerki je ime Madeline Ember. Madeline prihaja iz imena Marija
Magdalena, ki je bila prva oseba, kateri se je Jezus pokazal po vstajenju. Ember ima v angleškem
jeziku pomen »majhna žerjavica«. Skozi njeno ime sva želela, da bi najina Madeline vedela, da
Bog ceni dekleta prav tako kot fante in upava, da bo v njenem srcu njeno ime imelo žerjavico
vere, ki bo rasla in postala besneč ogenj ljubezni do Jezusa.
Skozi Biblijo vidimo, kako so starši dajali svojim otrokom imena, ki so imela določeni pomen.
Včasih ta pomen izvira iz dobrega (Ana je svojega otroka imenovala Samuel »…»Od Gospoda sem
ga želela.« ~ 1. Samuel 1:20). Včasih pa ni bilo tako dobro (kot takrat ko je Elijeva snaha
izvedela, da sta umrla njen mož in njen tast in da je Božja skrinja bila vzeta, je svojega otroka
poimenovala Ikabod, kar pomeni: »Odšlo je Veličastvo iz Izraela.« ~ 1. Samuel 4).
Ko pa govorimo o imenih Boga, je pomembno, da prepoznamo, da mi Boga ne imenujemo.

Bog imenuje samega Sebe.
To je pomembno, kajti kaže nam, da je nekaj specifičnega kar nam On želi odkriti o Sebi v
Njegovih imenih, zaradi tega moramo biti zelo pozorni.
On presega čas in prostor. V Izaija 55:8 piše, da Njegove misli in Njegove poti niso kot naše.
On je povzdignjen iznad vseh stvari in Ga ne moremo doumeti. Toda prišel je do nas, da bi se
nam dal spoznati na način, ki je nam razumljiv. Sebi je dal imena, da bi nam pomagal videti
Njegov karakter. Veliko Božjih čudovitih imen odkriva o Njem kdo On je in zakaj dela stvari
kot jih dela.
To je teologija – preučevanje Boga.
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Toda teologija se ne konča pri tem, da vemo dejstva o Bogu. Teologija se začne z resnico,
ampak ta resnica požene korenino v naših srcih in nato vpliva na naša dejanja.

“Zanemarjaj preučevanje Boga in obsodil boš
samega sebe na spodrsljaje in spotike skozi
življenje z zavezanimi očmi, kot da bi bil brez
občutka za smer in brez razumevanja tega kar
te obdaja. Na ta način lahko zapraviš svoje
življenje in pogubiš svojo dušo.”
- J.I. Packer
V času tega preučevanja bomo pogledale šest imen, ki si jih je dal Bog.
Pogledale bomo resnice, ki jih ta imena odkrivajo o Bogu in kako bi to moralo praktično
vplivati na naše vsakodnevne odločitve, čustva in odnose.
Pridi, pridruži se nam kot bomo spoznavale Boga v večji polnosti. On se kaže nam zaradi Svoje
velike ljubezni do nas in v zameno bi me morale ljubiti Ga, Ga častiti in počivati v Njem.
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“Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime
po vsej zemlji!
Svoje veličastvo
si povzdignil nad nebesa.”
-Psalm 8:2-
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Teden 1 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Teden 1 – Vrstica tedna:
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Tematika molitve za ta teden: Tvoja družina

Molitev

Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek
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1. Mojzesova 22:9-14 SSP
9 Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel. Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva.
Zvezal je svojega sina Izaka in ga položil na oltar na drva. 10 Potem je Abraham iztegnil svojo
roko in vzel nož, da bi zaklal svojega sina. 11 Tedaj mu je zaklical GOSPODOV angel iz nebes
in rekel: »Abraham, Abraham!« Rekel je: »Tukaj sem.« 12 In je rekel: »Ne izteguj svoje roke nad
dečka in ne stôri mu ničesar, kajti zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi odrekel svojega sina,
svojega edinca.« 13 Abraham je povzdignil oči in pogledal, in glej, za njim je bil oven, ki se je z
rogovi zapletel v grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev
namesto svojega sina. 14 Zato je Abraham tisti kraj imenoval »GOSPOD bo preskrbel«, kakor
pravijo danes: Na gori GOSPODOVI bo preskrbljeno.

Filipljanom 4:10-20 SSP
10 Močno sem se razveselil v Gospodu, da se je končno le razcvetela vaša skrbnost do mene.
Sicer ste jo imeli že prej, a manjkala vam je priložnost. 11 Tega ne pravim, ker bi mi česa
manjkalo–, saj sem se navadil, da sem zadovoljen v vsakršnem položaju. 12 Znam biti reven in
znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v
pomanjkanju. 13 Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. 14 A kljub temu je bilo lepo, da ste
postali soudeleženi v moji stiski.
15 Sicer pa prav vi, Filipljani, veste, da na začetku oznanjevanja evangelija, ko sem odpotoval iz
Makedonije, nobena Cerkev ni odprla z mano računa o izdatkih in prejemkih, če izvzamem
vas. 16 Pa tudi v Tesaloníko ste mi več kot enkrat poslali, kar sem potreboval. 17 Tega ne
govorim, ker bi si želel vašega daru, ampak si želim čim obilnejšega sadu v vaše dobro. 18 Sicer
pa imam vsega dovolj: živim v obilju, odkar sem dobil od Epafrodita to, kar ste mi poslali v
blago dišeč vonj, v prijetno žrtev, ki je Bogu všeč. 19 Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem
bogastvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu.20 Našemu Bogu in Očetu pa
bodi slava na veke vekov. Amen.
LoveGodGreatly.com
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Efežanom 3:14-21 SSP
14 Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, 15 po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v
nebesih in na zemlji, 16 naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu
močno utrdite v notranjem človeku. 17 Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako,
ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, 18 mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in
dolgost in visočina in globočina 19 ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi
se izpolnili do vse Božje polnosti. 20 Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem
napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo,21 njemu slava v Cerkvi in v Kristusu
Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen.
Matej 6:25-34 SSP
25 »Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za
svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? 26 Poglejte ptice
neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali
niste vi več vredni kot one? 27 Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo dodati svojemu življenju
en sam komolec? 28 In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne
trudijo se in ne predejo, 29 toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil
oblečen kakor ena izmed njih. 30 Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo
jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? 31 Ne skrbite torej in ne
govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ 32 Po vsem tem sprašujejo
pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. 33 Iščite najprej Božje kraljestvo in
njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. 34 Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo
skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«
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2. Peter 1:2-4 SSP
2 milost in mir naj se vam pomnožita v spoznanju Boga in Jezusa, našega Gospoda! 3 Njegova
božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek
spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. 4 Po njiju nam je podaril tiste
dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in ubežali pred
svetno, poželjivo pokvarjenostjo.
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Preberi: 1. Mojzesova 22:9-14
Boam: 1. Mojzesova 22:13-14

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Filipljanom 4:10-20
Boam: Philippians 4:19

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Efežanom 3:14-21
Boam: Efežanom 3:20-21

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Matej 6:25-34
Boam: Matej 6:31-33

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: 2. Peter 1:2-4
Boam: 2. Peter 1:3-4

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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-JEHOVA JIREH1. Bog je Abrahamu dal “ovna v grmovju.” Pomisli na čas, ko je Bog naredil pot, da te je
popeljal ven iz določene težke situacije, stresnih okoliščin ali neverjetne bitke. Razmisli o teh
situacijah in okoliščinah ter slavi Boga za način, kako se je preskrbel zate in skrbel zate v težkih
trenutkih.

2. Moli se, da ti bo Bog pokazal potrebo neke osebe in da ti bo omogočil, da tej osebi pomagaš.
Moli se, da boš radodarna in požrtvovalna v svoji ljubezni in skrbi do drugih. Slavi Boga za
mnoge načine, kako On skrbi za vse tvoje potrebe in Ga prosi naj ti pomaga biti sočutna in
nesebična, da bi lažje srečevala potrebe drugih.

3. Velikokrat se zadovoljimo z »dobrim« ali »boljšim,« toda Bog za nas želi to kar je »najboljše.«
Naštej primere, ko je Božja oskrba do tebe bila bolj obilna kot si mislila, da je lahko ali kot si
upala, da bo. Zahvali se Bogu za Njegovo radodarnost in za mnoge načine, kako On skrbi za
tvojo vsako potrebo.

4. V katerih področjih svojega življenja si še posebej ranljiva za strah in zaskrbljenost? Priznaj
svoje skrbi Bogu in Ga v molitvi prosi naj ti pomaga iskati Božje kraljestvo in njegove
pravičnosti, naj ti to postane prioriteta v življenju. Slavi Ga, da ti pomaga iskati Božje stvari
pred vsemi drugimi.

5. Na kakšen način si usužnjena grešnim željam? Predaj te stvari Jezusu in moli, da te bo Božji
Duh rešil teh verig in te osvobodil, da postaneš to kar On zate želi. Daj Bogu slavo za svoje
zmage, kot rasteš in postajaš zrela v svoji veri.
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-TEDEN 1-
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Teden 2 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Teden 2 – Vrstica tedna:
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Molitvena tematika za ta teden: Tvoja država

Molitev

Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek
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Psalm 23:1-3 SSP
1 Davidov psalm.
GOSPOD je moj pastir,
nič mi ne manjka.
2 Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
3 Mojo dušo poživlja,
vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
Janez 10:1-6, 11-15 SSP
1 »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo
od drugod, ta je tat in ropar. 2 Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. 3 Njemu vratar odpre in
ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. 4 Ko vse svoje spusti
ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. 5 Za tujcem pa ne bodo
šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« 6 Jezus jim je povedal to
prispodobo, pa niso spoznali, kaj jim je govoril. 11 Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje
življenje za ovce. 12 Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in
zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. 13 Je pač najemnik in mu za ovce
ni mar. 14 Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, 15 kakor Oče pozna
mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce.
Izaija 40:11 SSP
11 Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju,
počasi vodi doječe.

LoveGodGreatly.com

34

Luka 15:1-7 SSP
1 Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. 2 Farizeji in pismouki pa so
godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« 3 Tedaj jim je povedal tole
priliko: 4 »Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v
puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? 5 In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. 6 Ko
pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco,
ki se je izgubila.‹ 7 Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se
spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
Psalm 100 SSP
1 Psalm v zahvalo. Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja, 2 služite GOSPODU z veseljem, pridite
predenj z vriskanjem! 3 Spoznajte, da je GOSPOD Bog: on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. 4 Pridite k njegovim vratom z zahvalo, v njegove dvore s
hvalnico! Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime! 5 Zakaj GOSPOD je dober, na veke traja
njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba.
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Preberi: Psalm 23
Boam: Psalm 23:1-3

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Janez 10:1-6; 11-15
Boam: Janez 10:14-15

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com

39

Preberi: Izaija 40:11
Boam: Izaija 40:11

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Luka 15:1-7
Boam: Luka 15:7

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Psalm 100
Boam: Psalm 100:3

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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-JEHOVA ROHI1. Na kakšne načine si doživela korist Božje prisotnosti in skrbi zate? Prosi Boga naj ti pokaže
te mnoge načine, kako On skrbi zate vsaki dan in slavi Ga za Njegovo nežno milost do tebe.

2. Ali si bolj pristna z Jezusom danes kot si bila včeraj? Če ja, kaj je pripomoglo k temu? Če ne,
kaj ti preprečuje, da ne uživaš v pristnem, medosebnem odnosu z Njim, ki je voljno dal Svoje
življenje zate? Slavi Boga za načine, kako te ljubi in Ga prosi naj ti omogoča sprejemati Njegovo
božansko ljubezen.

3. Če Dobri pastir preskrbi hrano za svojo čredo, ali se hraniš z Božjo besedo ali pa si duhovno
podhranjena zaradi tega, ker zanemarjaš Biblijo?

4. Kakšen je tvoj način razmišljanja o podeljevanju svoje vere z drugo osebo? Ali je nekdo v
tvojem življenju s kom bi rada govorila o Jezusu, pa si glede tega neodločna? Moli se za
priložnost, pogum in voljnost podeljevanja Božje resnice s temi, ki potrebujejo slišati o
evangeliju.

5. Če nas je Bog ustvaril in smo Njegovi, kako lahko naša življenja odražajo hvaležnost,
predanost in čast, ki Mu pripada za oskrbo, negovanje in nadaljnje vodstvo? Kako se počutiš,
ko veš, da si pod budno Božjo oskrbo? Kako bo ta resnica spremenila tvojo držo in dejanja, ko
si skušana dvomiti v Njegovo dobroto in večno ljubezen ter skrb do te?
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-TEDEN 2-
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Teden 3 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Teden 3 – Vrstica tedna:
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Molitvena tematika za ta teden: Tvoji prijatelji

Molitev

Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek
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Luka 2:8-14 SSP
8 V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 9 Gospodov
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. 10 Angel pa jim je
rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 11 Danes se vam
je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. 12 To vam bo v znamenje: našli
boste dete, povito in položeno v jasli.« 13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške
vojske, ki je hvalila Boga in govorila:
14 »Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

Janez 14:25-27 SSP
25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo
Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. 27 Mir
vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne
vznemirja in ne plaši.

Filipljanom 4:6-7 SSP
6 Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z
zahvaljevanjem. 7 In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu
Jezusu.

LoveGodGreatly.com

50

Hebrejcem 13:20-21 SSP
20 Bog miru, ki je od mrtvih privedel našega Gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze véliki
pastir ovc, 21 naj vas izpopolni v vsem dobrem, da boste izpolnili njegovo voljo. Kar mu je po
volji, naj v nas uresniči po Jezusu Kristusu, ki mu bodi slava na veke vekov. Amen!
Janez 16:31-33 SSP
31 Jezus jim je odgovoril: »Zdaj verujete? 32 Glejte, pride ura in je že prišla, ko se boste
razkropili vsak na svoje in me pustili samega. Vendar nisem sam, kajti Oče je z menoj. 33 To
sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem
svet premagal.«
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Preberi: Luka 2:8-14
Boam: Luka 2:13-14

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Janez 14:25-27
Boam: Janez 14:27

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Filipljanom 4:6-7
Boam: Filipljanom 4:7

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Hebrejcem 13:20-21
Boam: Hebrejcem 13:20

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Janez 16:31-33
Boam: Janez 16:33

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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-PRINC MIRU1. Kako je Jezusov mir spremenil tvoje življenje? Kako je spremenil tvoj odnos do sebe (tvojo
samopodobo, samooceno in prihodnje naravnana pričakovanja)? Kako je spremenil tvoje
medosebne odnose (odnose z drugimi)?

2. Ko si ne moreš prilastiti Božjega trajnega miru v svoji situaciji in/ ali okoliščini, si vzemi k
srcu naslednja opozorila od Boga v Filipljanom 4:6-9 ter apliciraj ta načela:
a) Slavi Boga v vseh situacijah.
b) Moli in posreduj z zahvaljevanjem nad skrbjo.
c) Prizadevaj si za poslušnost v svojem miselnem življenju: osredotoči se na to kar je resnično,
vzvišeno, pravično, čisto, ljubeznivo, krepostno, odlično in hvalevredno.
d) Prakticiraj aplikacijo Božje resnice – daj to v prakso.

3. Razmisli o času, ko te je Božji mir podpiral in vzdrževal skozi zelo težko obdobje. Kako si
vedela, da je Bog varoval tvoje srce in misli skozi to izkušnjo?

4. Kaj tebi pomeni biti spravljena z Bogom? Če je Jezusova kri bila dovolj za božansko
pravičnost, kaj je potem tvoj primeren odziv na to dokončno žrtev Jezusa Kristusa? (Rimljanom
12:1,2)?

5. Skozi Jezusa Kristusa je ta svet premagan sovražnik. Kako lahko to spoznanje prinese mir
sredi tvojih osebnih preizkušenj in stisk?
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-TEDEN 3-
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Teden 4 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Teden 4 – Vrstica tedna:

LoveGodGreatly.com

64

Molitvena tematika za ta teden: Tvoja cerkev

Molitev

Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek
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Izaija 28:29 SSP
29 Tudi to prihaja od GOSPODA nad vojskami,
njegov načrt je čudovit,
njegov uspeh je velik.

Kološanom 2:1-3 SSP
1 Hočem namreč, da veste, kako zelo se moram bojevati za vas, za one v Laodikeji in za vse, ki
me osebno niso videli, 2 da bi potolaženi v svojih srcih in združeni v ljubezni, imeli vse
bogastvo gotovosti v dojemanju in bi globoko spoznali Božjo skrivnost, Kristusa, 3 v katerem
so skriti vsi zakladi modrosti in spoznanja.

Jakob 1:1-7 SSP
1 Jakob, služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, dvanajstim rodovom v razseljenosti: lep
pozdrav. 2 Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, 3 saj
spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. 4 Za stanovitnost pa naj bo
značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. 5 Če pa
komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti – in dana
mu bo. 6 Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben morskemu
valu, ki ga veter dviga in premetava. 7 Tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda:
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Razodetje 7:11-12 SSP
11 Tedaj so vsi angeli, ki so stali vsenaokrog prestola in starešin ter štirih živih bitij, padli pred
prestolom na svoje obličje in molili Boga:
12 »Amen. Hvala in slava,
modrost in zahvala,
čast in oblast in moč
našemu Bogu na veke vekov.
Amen.«
Izaija 9:5-6 SSP
5 Kajti dete nam je rojeno,
sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah,
imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče, Knez miru.
6 Oblast se bo širila
in miru ne bo konca
na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu.
Vzpostavil ga bo in utrdil
s pravico in pravičnostjo
od zdaj in na veke.
Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila.
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Preberi: Izaija 28:29
Boam: Izaija 28:29

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Kološanom 2:1-3
Boam: Kološanom 2:3

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Jakob 1:1-7
Boam: Jakob 1:5-6

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Razodetje 7:11-12
Boam: Razodetje 7:11-12

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.

LoveGodGreatly.com

74

Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Izaija 9:5-6
Boam: Izaija 9:5

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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-ČUDOVITI SVETOVALEC1. Bog je zmožen uporabiti Svojo Besedo, da nam svetuje tekom potovanja v tem življenju. 2.
Timoteju 3:16 pravi tako: »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za
poboljševanje in vzgojo v pravičnosti.« Razmisli o teh štirih smernicah, kdaj in kako te je Bog nazadnje
učil, svaril, poboljšal in vzgajal v pravičnosti?

2. Ni nič nenavadnega iskati nasvet pri zaupnem družinskem članu, prijatelju ali svetovalcu
preden iščemo Božjo modrost in spoznanje. Tekom tega tedna si zadaj izziv, da boš podelila
svoje skrbi z Bogom skozi molitev in iskala Njegov nasvet skozi Njegovo besedo, preden boš
poklicala kogar koli drugega.

3. Kaj ti daje občutek, da Bog ne sliši tvojih molitev? Zapomni si, zakasneli odgovori niso Božje
zavrnitve.

4. Na kakšne načine ti osebno blagoslavljaš, slaviš in daješ hvalo Bogu skozi cel teden?

5. Kdaj si v svojem življenju doživela Boga kot Čudovitega svetovalca, Močnega Boga, tvojega
Večnega Očeta in Princa miru?
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-TEDEN 4-
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Teden 5 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Teden 5 - Vrstica tedna:
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Molitvena tematika za ta teden: Misijonarji

Molitev

Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek
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Matej 1:18-23 SSP
18 Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in
preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega
Duha. 19 Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj
odslovil. 20 Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef,
Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega
Duha. 21 Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« 22 Vse
to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
23 Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel,
kar v prevodu pomeni Bog z nami.
Izaija 41:10 SSP
10 Ne boj se, saj sem s teboj,
nikar se plaho ne oziraj,
saj sem jaz tvoj Bog.
Okrepil te bom in ti pomagal,
podpiral te bom s svojo pravično desnico.
Matej 28:16-20 SSP
16 Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. 17 Ko so ga
zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. 18 Jezus je pristopil in jim
spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 19 Pojdite torej in naredite vse
narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha 20 in učite jih
izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
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Jeremija 23:23-24 SSP
23 Sem jaz Bog le v bližini, govori GOSPOD, in ne tudi Bog v daljavi? 24 Ali se more kdo tako
povsem skriti, da ga ne bi videl? govori GOSPOD. Mar ne napolnjujem nebes in zemlje? govori
GOSPOD.
Galačanom 2:20 SSP
20 ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v
Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.
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Preberi: Matej 1:18-23
Boam: Matej 1:23

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Izaija 41:10
Boam: Izaija 41:10

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Matej 28:16-20
Boam: Matej 28:20

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Jeremija 23:23-24
Boam: Jeremija 23:23-24

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Galačanom 2:20
Boam: Galačanom 2:20

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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-EMANUEL1. Ker je bilo Jezusovo rojstvo prerokovano 700 let prej in je za nas zapisano v Izaija 7:14, kako
ta prikaz Božjega neskončenga znanja in moči vpliva na tvojo dnevno komunikacijo z Bogom?

2. Pomisli na čas, ko je Bog posredoval v tvojem imenu in pokazal Svojo ljubezen, skrb, pomoč
in podporo tebi v zelo kritičnem času tvojega življenja. Opiši, kako si se počutila, ko si bila tako
osebno ljubljena od svojega nebeškega Očeta.

3. Naštej nekaj razlogov, zakaj je tvoja poslušnost Bogu pomembna.

4. Zakaj ti lahko vsevednost Boga daje mir v tem življenju in radost o življenju, ki prihaja?
Kateri odlomki v Bibliji govorijo o Božji vsevednosti?

5. Neprenehoma predajamo področja svojega življenja Jezusu. Kateri deli tvojega življenja so še
vedno pod tvojo kontrolo, tvojim nadzorom? Kaj bi se moralo zgoditi, da bi ta področja
podredila Jezusu?
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-TEDEN 5-
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Teden 6 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Teden 6 – Vrstica tedna:
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Molitvena tematika za ta teden: Zahvaljuj se Bogu za to, kako On dela v tvojem življenju.

Molitev

Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek
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Matej 1:20-22 SSP
20 Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov
sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega
Duha. 21 Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« 22 Vse
to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
Marko 2:16-17 SSP
16 Ko so pismouki med farizeji videli, da jé z grešniki in cestninarji, so rekli njegovim učencem:
»Kako to, da jé s cestninarji in grešniki?« 17 Jezus je to slišal in jim rekel: »Ne potrebujejo
zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
1. Timotej 1:15-17 SSP
15 Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel v svet, da
bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz. 16 Usmilil se me je zato, da bi Kristus Jezus najprej
na meni pokazal vso potrpežljivost za zgled tistim, ki bodo verovali vanj – za večno
življenje. 17 Kralju vekov pa, neminljivemu in nevidljivemu, edinemu Bogu čast in slava na veke
vekov. Amen.
Izaija 53:3-7 SSP
3 Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin in znanec bolezni,
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili.
4 V resnici je nosil naše bolezni,
naložil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega.
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5 On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj,

po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.
6 Mi vsi smo tavali kakor ovce,
obrnili smo se vsak na svojo pot,
GOSPOD pa je naložil nanj
krivdo nas vseh.
7 Bil je mučen, a se je uklonil
in ni odprl svojih ust,
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol,
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo,
in ne odpre svojih ust.
Janez 3:16-18 SSP
16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor
vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. 17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na
svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. 18 Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
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Preberi: Matej 1:20-22
Boam: Matej 1:21

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Marko 2:16-17
Boam: Marko 2:17

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: 1. Timotej 1:15-17
Boam: 1. Timotej 1:15

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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Preberi: Izaija 53:3-7
Boam: Izaija 53:6

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Preberi: Janez 3:16-18
Boam: Janez 3:16

Biblija- Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan.

Opazovanje- Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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Aplikacija- Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev- Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

-Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis!LoveGodGreatly.com
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-JEZUS1. Kaj je potrebno, da so ti odpuščeni grehi?

2. Razmisli o tem, kdo v tvojem življenju ne čuti potrebe po Rešitelju. Moli se za te
posameznike, da bodo videli svojo potrebo.

3. Za kateri tvoj greh težko verjameš, da ga je Jezus odpustil?

4. Razmisli o grehih s katerimi se bojuješ vsakodnevno. Slavi Boga, da je umrl za tvoje grehe –
pretekle, sedanje in prihodnje.

5. Danes slavi Boga, da te je tako zelo ljubil, da četudi bi ti bila edina oseba na svetu, bi On
umrl zate, da bi ti zagotovil večno prihodnost.
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-TEDEN 6-
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