KoMpaS

PIATOK 5. 5.
Skutky 16,1-5
Opíš učenícku situáciu v dnešnom texte. Z iných miest
vieme, že Pavol sa stal pre Timotea dlhodobým
mentorom. K čomu ťa vyzýva ich vzťah? Pozývaš
niekoho, aby s tebou slúžil? Vyskúšaj to! Pros Ducha
Svätého, aby ti zjavil meno tvojho budúceho učeníka!

KROKY. MODLITBA. SLOVO.
ECM Elim

30. 4. 2017

Učeníctvo – alternatíva alebo nutnosť?
Čítanie: Skutky 18,24-28
Vaše poznámky:



Pravidelné
aktivity zboru
www.petrzalka.umc.sk

Číslo účtu zboru:
IBAN SK92 1100
0000 0026 6525 0097

SOBOTA 6. 5.
Skutky 19,1-7(8-12)
Opíš učenícku situáciu v dnešnom texte. Aký bol
Pavlov postoj? Ako na teba vplýva jeho priamosť?
V živote koho ťa môže použiť podobným spôsobom?

Ak chcete špeciálne
smerovať svoj dar:
Desiatky – VS: 10
Misia – VS: 28

telefón:
0948 150 708

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Stretnutie mužov – podľa dohody
Stretnutie žien/modlitby – streda večer


Najbližšie bohoslužby – nedeľa 10,00
S Večerou Pánovou
Pozvi priateľa, známeho!

Kroky – moje dnešné rozhodnutie:

e-mail:
ecmpetrzalka@gmail.com

 Naučím sa naspamäť verš: Skutky 18,26b.
 Budem sa modliť za vedenie Ducha svätého, aby som rozpoznal
ľudí, v živote ktorých ma chce použiť.
 Pozvem niekoho do učeníckeho vzťahu – k Písmu, modlitbe
a spoločnej službe.
Téma: Činitelia učeníkov

www.petrzalka.umc.sk


Zborové priestory:
Kremnická 26
(Stará Petržalka)
MHD: 80, 88

so)
OSOBNÝ
MODLITEBNÝ
KALENDÁR
Nasledujúca modlitba ti
pomôže k začatiu svojho
stíšenia každé ráno.

,

Otče môj, ďakujem,
že v Kristovi
som nanovo stvorený
a ako tvoje dieťa,
môžem reprezentovať
v tomto svete
tvoje Kráľovstvo.
Ďakujem, že mi
odhaľuješ svoje plány
a svoje srdce.
Otváram teraz tvoje
Slovo a túžim porozumieť
tvojej vôli, stať sa tvojim
poslušným učeníkom
a činiteľom Slova.
Túžim žiť v tomto svete
ako služobník
Kráľa kráľov.
Amen.

Modlitebné predmety,
ktoré odzneli v zbore:

PONDELOK 1. 5.

Ján 15,8-11

STREDA 3. 5.
Skutky 9,26-30

„Bezo mňa nič nemôžete činiť.“ Učeníkom je ten, kto prináša
ovocie. Znamená to zachovávať prikázania a zostať v Jeho láske.
V tomto úvodnom dni sa sústreď v modlitbe na svoj učenícky
vzťah s trojjediným Bohom! Rozprávaj sa s Bohom o svojom
živote, ako ho vidí On, čo hovorí na tvoje rozhodnutia, využitie
času, budovanie vzťahu s neveriacimi a nakoľko svietiš vo svojom
okolí.

Po svojom obrátení Pavol zostal s učeníkmi v Damasku.
Zdráhavo, ale prijali ho a viedli v prvých dňoch učeníctva.
V Jeruzaleme k nemu boli ešte podozrievavejší. Tam sa ho však
ujal Barnabáš.
Ako sa tento text týka tvojho života? V ktorej pozícii si sa
ocitol/la? Je okolo teba, kto potrebuje tvoju podporu
a usmernenie?

UTOROK 2. 5.

ŠTVRTOK 4. 5.
Skutky 10,44-48

Matúš 28,18-20
Činiť učeníkov je podľa týchto slov nielen privádzať ľudí
k Bohu (evanjelizácia), ale aj učiť ich zachovávať všetko, čo On
prikázal. My na to často zabúdame. Sústreďujeme sa viac na prvý
krok ako na druhý, hoci ten je pre efektívne budovanie Božieho
kráľovstva kľúčový.
Koľko ľudí si už viedol k Bohu? Koľko sa rozhodlo nasledovať
Krista? S koľkými ľuďmi si mal učenícky vzťah, aby si ich „učil
zachovávať, všetko“ čo Ježiš prikázal? Čo sa musí zmeniť
v tvojom živote v tomto smere?

Opíš učenícku situáciu v dnešnom texte. V čom bola
Petrova služba u Kornelia výnimočná? Prečo sa Peter
zdráhal slúžiť pohanom? (pripomeň si to prečítaním celej 10.
kapitoly)
Jednalo sa tu o viacerých a Boh celkom nečakane konal, ba
prekonal aj Petrove očakávania. Staviaš sa vedome
a odvážne do situácií, kde Boh môže neočakávane konať?
Ak nie, vydaj sa na dobrodružnú cestu s Duchom Svätým
a dovoľ mu použiť ťa nad tvoje očakávania!

