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D

obro došla u Dobro Jutro Djevojke!

Tako mi je drago što si ovdje! Prije nego počnemo ovo novo proučavanje, želim odvojiti
vrijeme da ti kažem da se za TEBE molilo! Nije slučajnost što si dio ovog online biblijskog
proučavanja.
Moja molitva za tebe pri ovom proučavanju je jednostavna, da rasteš bliže našem Gospodu
dok uranjaš u Njegovu Riječ svaki dan! I dok razvijaš disciplinu prebivanja u Božjoj Riječi na
svakodnevnoj bazi, molim da se zaljubiš u Njega još i više svaki put kad provedeš vrijeme
čitajući iz Biblije.
Svaki dan prije nego pročitaš stihove određene za taj dan, moli i traži od Boga da ti pomogne
da ih razumiješ. Pozovi Ga da ti govori kroz svoju Riječ. A potom slušaj. Njegov je dio da ti
govori, a tvoj da čuješ i poslušaš.
Uzmi vrijeme da iznova i iznova čitaš te stihove. Rečeno nam je u Izrekama da tražimo i da
ćemo naći.
"Traži ga poput srebra, i tragaj za njim poput skrivenoga blaga. Tada ćeš razumjeti."
Također, sjeti se da ti pružamo razne vrste sredstava dok sudjeluješ u našem online biblijskom
proučavanju.
- priručnik za studiranje
- plan za čitanje
- 3 blog objave svaki tjedan
- video poruku svakog ponedjeljka
- stihove za pamćenje
- online zajednicu; Facebook, Twitter, Instagram i naš blog
Jedva čekam da otpočnemo i nadam se da ćemo se vidjeti i u ciljnoj ravnini- ustraj, budi
uporna, nastavi i nemoj odustati! Završimo snažno ono što započinjemo danas. Ja ću biti tu
svaki korak puta- navijati za tebe! U ovome smo zajedno- bori se da ranije ustaneš, odupri
se dnevnom stresu koji te čeka, sjedni nasamo i napij se iz velike čaše Božje žive vode!
Jedva čekam vidjeti što je Bog pripremio za nas kroz ovo proučavanje!
Putuj sa mnom dok učimo kako ljubiti Boga silno cijelim svojim životom!!!
Angela
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{Kako funkcionira} S.O.A.M.?
Ponosna sam na tebe.
Stvarno... želim da to znaš.
Ponosna sam što si se odlučila provoditi vrijeme u Božjoj Riječi... čitati je svaki dan i
primjenjivati u SVOJ život... predivan život koji je Bog dao TEBI.
Za svako proučavanje sastavljamo vodič koji ide uz stihove koje čitamo, i ovaj je priručnik tu
da ti pomogne da komuniciraš s Božjom Riječi i da naučiš uroniti dublje... da usporiš toliko da
uspiješ čuti ono što ti Bog govori tog dana.
Prije nego počnemo, želim odvojiti vrijeme da ti objasnim što je S.O.A.M. metoda i ZAŠTO bi je
trebala koristiti za vrijeme svog tihog vremena.
Zašto S.O.A.M.?
Jedna je stvar kad samo čitaš Pismo, ali kad komuniciraš s Njim, kada učiš kako stvarno
usporiti i STVARNO Ga čitati, onda riječi kao da počnu iskakati sa stranica. Kada koristiš SOAM
tehniku za proučavanje stihova, imaš priliku uroniti dublje u Pismo i "vidjeti" više nego što bi
vidjela kad samo pročitaš stihove i nastaviš svojim putem. Želim te ohrabriti da se potrudiš
odvojiti vrijeme da stvarno prođeš SOAM sa svakim od dnevnih stihova i iskusiš za sebe koliko
će vrjednije biti svako čitanje... oduševit ćeš se.
Što SOAM znači?
S- je za Sveto Pismo- rukom ispiši stihove... bit ćeš oduševljena svime što će ti Bog otkriti
samim time što si usporila i odvojila vrijeme da zapišeš stihove koje čitaš!
O – je za Opažanje- što primjećuješ u ovim stihovima koje čitaš. Kome je pisano? Ponavljaju li
se neke riječi? Što ti iskače?
A- je za aplikaciju- prilika da Božja Riječ postane osobna. Što mi Bog govori danas? Kako mogu
primijeniti ovo što čitam na svoj osobni život? Koje promjene moram uvesti? Postoji li nešto
što moram napraviti?
M - i konačno M je za Molitvu. Moli Božju Riječ. Ako ti je otkrio nešto za vrijeme koje si provela
u njegovoj Riječi, moli za to. Priznaj Mu ako ti je otkrio neki grijeh u tvom životu.
Proučavanje Božje Riječi na ovaj način može trajati onoliko kratko ili dugo koliko taj dan imaš
vremena. Neke dane će to biti 10-15 minuta, druge dane, duže.
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Kako ja SOAM-am?
Evo mog osobnog primjera...
Kološanima 1:5-8
S- Vjera i Ljubav koja izviru iz Nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u
Riječi istine –evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu,
tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini, kako ste naučili od
ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov, on nas je
i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
O- ( mnogo puta samo napišem natuknice... ono što vidim na prvi pogled kad čitam stihove)
* kad kombiniramo vjeru i ljubav dobijemo nadu
* moramo zapamtiti da je naša nada u nebu... tek će doći
* Evanđelje je Riječ Istine
* Evanđelje stalno donosi plod i raste , od prvog dana do posljednjeg
* treba samo jedna osoba da se promijeni cijela zajednica... Epafra
A- nešto što mi je iskočilo danas jest da je Bog upotrijebio jednog čovjeka Epafru da promijeni
cijeli grad!! To me podsjetilo da smo jednostavno pozvani da govorimo drugima o Kristu...
Božji posao je da širi Evanđelje... da učini da raste i donese ploda. Osjećam da su današnji
stihovi upućeni direktno DJD... " evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što
po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini" Nije li
uzbudljivo kad Riječ Božja postane tako živa i govori nam direktno o našoj situaciji?!!! Moja
današnja molitva je da sve žene uključene u ovo proučavanje razumiju Božju milost i žeđaju za
Njegovom Riječi.
Citat iz mog Biblijskog komentara koji sam zapisala u svoj vodič za proučavanje:
" Božja Riječ je tu ne samo da nas informira, nego da nas transformira."
M- Dragi Gospode, molim te pomozi mi da budem "Epafra"... da drugima govorim o Tebi, ali da
potom ostavim rezultat u Tvojim rukama ljubavi. Molim te, pomozi mi da razumijem i
primijenim ono što sam pročitala danas u moj osobni život i da time postajem sve više poput
Tebe, svakim danom. Pomozi mi da živim životom koji donosi "plod" vjere i ljubavi... i
stavljajući moju nadu u nebo, a ne na zemlju. Pomozi mi da se sjetim da NAJBOLJE tek dolazi!
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Nadam se da će ti ovo objašnjenje pomoći već danas, dok dublje uranjaš u Božju Riječ.
Iskreno ću ti reći da ima dana kad pišem s prednje i stražnje strane priručnika-toliko toga
želim zapisati... ali ti ne moraš isto tako. Uzmi dan po dan, piši ono što ti Bog pokaže kroz
Njegovu Riječ.
Najvažniji sastojak SOAM metode je TVOj odnos s Božjom Riječi i tvoja PRIMJENA
Njegove Riječi u TVOJ život.
Sjeti se da je cilj da se potpuno usredotočiš i upiješ svaku riječ izabranog ulomka za taj dan.
Psalam 1:2-3 kaže:
"Blago čovjeku koji
uživa u zakonu Jahvinu,
o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao stablo zasađeno, pokraj voda tekućica, što u
svoje vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi."
Pravo razmišljanje zahtijeva vrijeme kako bi dobro 'sažvakali' ulomak prije nego krenemo
naprijed.
William Gurnall je napisao: " Sjeti se, nije brzo čitanje- nego ozbiljno promišljanje o svetim i
nebeskim istinama, ono koje će biti slatko i korisno za dušu. Nije bitno kad pčela dotakne cvijet, u
procesu skupljanja meda- nego njen boravak i vrijeme provedeno na cvijetu koje izvlači slatkoću.
Nije onaj koji najviše pročita- nego onaj koji najviše promišlja, koji će se pokazati najvrjednijim,
najslađim, najmudrijim i najjačim kršćaninom." -William Gurnell, Kršćanin u punoj bojnoj
opremi
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{S.O.A.M.} Vodič za
proučavanje
S- stihovi
O- opažanja
A- aplikacija
M- molitva
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Vjerujem da je važno da zapišemo svoje ciljeve za svako proučavanje. Odvoji malo vremena
sada i zapiši 3 cilja na koja bi se voljela usredotočiti u ovom proučavanju dok se ustajemo u
svojim obiteljima i uranjamo u Božju Riječ. Potrudi se i pročitaj povremeno ove zapisane
ciljeve tijekom slijedećih 8 tjedana kako bi ti pomogli da ostaneš usredotočena. TI TO MOŽEŠ!!!
Moji ciljevi za ovo proučavanje su:
1.

2.

3.

potpis:_________________________________ datum: ________________________________
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{1 Tjedan- Imajmo namjeru}
1. tjedan - IZAZOV: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna
ponedjeljkom)

1. tjedan - STIH ZA PAMĆENJE:

1 Tjedan: OVAJ TJEDAN ĆU SE NAMJERNO USREDOTOČITI NA:
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1. tjedan: PONEDJELJAK
Čitanje: Efežanima 5:1-14
SOAP: Efežanima 5:1

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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1. tjedan: UTORAK
Čitanje: Psalam 90:12
SOAP: Psalam 90:12

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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1. tjedan: SRIJEDA
Čitanje: Hebrejima 12:1-3
SOAP: Hebrejima 12:1

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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1. tjedan: ČETVRTAK
Čitanje: Efežanima 5:15-21
SOAP: Efežanima 5:15-16

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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1. tjedan: PETAK
Čitanje: Filipljanima 3:12-14
SOAP: Filipljanima 3:14

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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{ 1. tjedan- Pitanja za promišljanje}
1. Život je maraton, a ne sprint. Svi mi sudjelujemo u utrci. Što si voljna odložiti kako bi bila
učinkovitija trkačica za Boga u svojoj utrci?

2. Usporedi Psalam 90:12 sa Psalmom 39:4-5. Život je kratak. Ne smijemo zanemariti stvari
koje su doista važne. Popišite stvari koje su doista važne. Napišite male korake kako
namjeravate ispuniti te stvari ove godine. Zamolite Gospoda da potvrdi te stvari i korake koje
treba poduzeti.
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{2. Tjedan- Imajmo namjeru}
2. tjedan - IZAZOV: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna

ponedjeljkom)

2. tjedan - STIH ZA PAMĆENJE:

2. tjedan: OVAJ TJEDAN BIT ĆU NAMJERNO USREDOTOČENA NA:
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2. tjedan: PONEDJELJAK
Čitamo: Luka 5:16, Marko 1:35
SOAM: Marko 1:35

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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2. tjedan: UTORAK
Čitamo: Ivan 6:35, Ivan 8:12, Ivan 10:11, Ivan 14:6
SOAM: Ivan 15:5

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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2. tjedan: SRIJEDA
Čitamo: Ivan 4:1-14
SOAM: Ivan 4:13-14

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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2. tjedan: ČETVRTAK
Čitamo: Hebrejima 4:12-13
SOAM: Hebrejima 4:12

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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2. tjedan: PETAK
Čitamo: Psalam 63:1-8
SOAM: Psalam 63:3-5

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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{2. Tjedan- Pitanja za promišljanje}
1. Osvježenja ovoga svijeta lagano nestaju i presušuju. Brzo vas ostavljaju žednima za nečim više.
Božja voda života ne samo da gasi VAŠU žeđ, nego postajete fontana koja zalijeva živote drugih.
Do koga to namjerno želite doprijeti, kako biste mogli dijeliti fontane Vode života - vode koja
nikada ne presušuje?

2. Usporedi Ivan 6:35, 8:12, 10:11, 14:6 i 15:5. U svim ovim stihovima, Isus nam govori tko je On.
Tko je On u tvom životu? Koji stih najbolje pokazuje tvoj odnos s Njim? Na koji način trebaš
upoznati Isusa još bolje na temelju ovih stihova?
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{3. Tjedan- Imajmo namjeru}
3. tjedan - IZAZOV: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna

ponedjeljkom)

3. tjedan - STIH ZA PAMĆENJE:

3. tjedan: OVAJ TJEDAN BITI ĆU NAMJERNO USREDOTOČENA NA:
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3. tjedan: PONEDJELJAK
Čitamo: Rimljanima 8:1-8
SOAM: Rimljanima 8:6

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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3. tjedan: UTORAK
Čitamo: Rimljanima 12:1-2
SOAM: Rimljanima 12:2

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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3. tjedan: SRIJEDA
Čitamo: Filipljanima 4:8
SOAM: Filipljanima 4:8

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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3. tjedan: ČETVRTAK
Čitamo: 2 Korinćanima 10:1-5
SOAM: 2 Korinćanima 10:5

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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3. tjedan: PETAK
Čitamo: Kološanima 3:1-3
SOAM: Kološanima 3:2

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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{3. tjedan- Pitanja za promišljanje}
1. Filipljanima 4:8 je odličan sustav filtriranja za naš um. Svaki put kad nam neka misao padne
na pamet, možemo ju provesti kroz značajke navedene u ovom stihu. Ako nam se misao ne
filtrira u jednom od ovih područja, tada ona treba napustiti naš um. U kojem području vašeg
razmišljanja vaše misli najčešće zapnu? Zaustavite se i molite, tražite Boga da vam pomogne
fokusirati vaše misli na ono na što nas On poziva.

2. Usporedite Filipljanima 4:8 i 2. Korinćanima 10:1-5. Kako možete spojiti ova dva stiha i
napraviti plan kako s namjerom voditi vaš misaoni život?
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{4. Tjedan - Imajmo namjeru}
4. tjedan - IZAZOV: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna

ponedjeljkom)

4. tjedan - STIH ZA PAMĆENJE:

4. tjedan: OVAJ TJEDAN BITI ĆU NAMJERNO USREDOTOČENA NA:
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4. tjedan: PONEDJELJAK
Čitamo: Postanak 2:18-25
SOAM: Postanak 2:18, 24

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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4. tjedan: UTORAK

Čitamo: Postanak 3
SOAM: Postanak 3:6

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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4. tjedan: SRIJEDA
Čitamo: Efežanima 5:22-33
SOAM: Efežanima 5:22-23, 28-29

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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4. tjedan: ČETVRTAK
Čitamo: Titu 2:3-5
SOAM: Titu 2:3

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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4. tjedan: PETAK
Čitamo: Mudre izreke 31:10-31
SOAM: Mudre izreke 31:30-31

S- Ispišite odjeljak Pisma određen za taj dan.

O- Zabilježite 1-2 zapažanja iz odjeljka.

A- Zabilježite 1-2 primjene iz odjeljka.

M- Molite o tome što ste naučili iz današnjeg odjeljka .
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{4. Tjedan - Pitanja za promišljanje}
1. Uočavate li ulogu žene koju joj je Bog namijenio, da bude pomoć svome mužu - ne ropkinja nego ona koja njega upotpunjuje? Na koje načine uspostavljate ravnotežu sa svojim mužem - i
na koje načine možete sazrijevati kao njegova partnerica? Ako niste u braku - na koje načine
možete gledati na Boga, kao na svog bračnog partnera, koji popunjava praznine u područjima
koje vama nedostaju?

2. Usporedite Efežanima 5:22-33 i Kološanima 3:18-19, 23. Kako možemo primijeniti koncepte
ova dva ulomka, s namjerom da damo slavu Gospodinu?
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{5. tjedan – Budimo namjerno usredotočene!}
Izazov: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna ponedjeljkom)

Stih za pamćenje:

Ovaj ću tjedan namjerno biti usredotočena na:
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5. tjedan: ponedjeljak
čitaj: Propovjednik 4:9-12
SOAM: Propovjednik 4:9-10

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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5. tjedan: utorak
čitaj: Ivan 15:9-17
SOAM: Ivan 15: 12-13

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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5. tjedan: srijeda
čitaj: Kološanima 3:12-17
SOAM: Kološanima 3:13-14

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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5. tjedan: četvrtak
čitaj: Efežanima 4:29-32
SOAM: Efežanima 4:29, 31-32

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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5. tjedan: petak
čitaj: Izreke 27:17
SOAM: Izreke 27:17

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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{5. tjedan – pitanja za promišljanje}
1. Kada mislimo o “superherojima” iz našega djetinjstva – čak i oni imaju prisnog druga! Tražiš
li kako bi sama išla svojim putem ili tražiš druge da idu uz tebe, kao što vidimo u ovom stihu,
da nam daju snagu i da možemo računati na njih?

2. Usporedi Ivan 15:9-17 s 1. Petrovom 4:7-8. Mi trebamo živjeti u iščekivanju – Isus dolazi! To
znači stalno rasti u našoj ljubavi za Boga i za druge. Tvoje stvari nisu važne – ali ljudi jesu.
Duše naših voljenih traju vječno. Kako svjedočiš i dijeliš Božju milost, ljubav i milosrđe
NAMJERNO ove godine?
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{6. tjedan – Budimo namjerno usredotočene!}
Izazov: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna ponedjeljkom)

Stih za pamćenje:

Ovaj ću tjedan namjerno biti usredotočena na:
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6. tjedan: ponedjeljak
čitaj: Ponovljeni zakon 6:1-9
SOAM: Ponovljeni zakon 6:7-9

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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6. tjedan: utorak
čitaj: Psalam 78:1-8
SOAM: Psalam 78:3-4, 6-7

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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6. tjedan: srijeda
čitaj: Psalam 127
SOAM: Psalam 127:3-5

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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6. tjedan: četvrtak
čitaj: Matej 18:1-6
SOAM: Matej 18:5-6

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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6. tjedan: petak
čitaj: 2 Timoteju 3:10-17
SOAM: 2 Timoteju 3:15-17

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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{6. tjedan – pitanja za promišljanje}
1. Ako želiš da tvoja djeca nauče voljeti Boga, trebaš to učiniti dijelom svoga svakodnevnog
života. To ne može samo biti nešto što oni vide da prakticiraš u crkvi. Kako pomažeš svojoj
djeci da vide Boga u svim segmentima njihovih života – ne samo u onima koji su povezani s
crkvom? Ako još nisi roditelj, kako planiraš ugraditi ove ideje u svoje buduće roditeljstvo? Ako
su tvoja djeca odrasla – podijeli svoju mudrost s nama!

2. Usporedi Psalam 127:3 i 1 Samuelovu 1:27. Jesi li posvetila svoju djecu Gospodinu ili ih
držiš u vlastitoj ruci? Hoćeš li popustiti stisak i dopustiti Bogu da ih silno upotrebljava za
Sebe? Koje molitve moliš ove godine nad svojom djecom? Ako nemaš djecu, moliš li nad
djecom koju ćeš možda imati u budućnosti ili nad onom na koju možeš utjecati?
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{7. tjedan – Budimo namjerno usredotočene!}
Izazov: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna ponedjeljkom)

Stih za pamćenje:

Ovaj ću tjedan namjerno biti usredotočena na:
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7. tjedan: ponedjeljak
čitaj: 1. Petrova 4:1-11
SOAM: 1. Petrova 4:9-10

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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7. tjedan: utorak
čitaj: Izreke 31:26-28
SOAM: Izreke 31:27

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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7. tjedan: srijeda
čitaj: 1. Timoteju 5:1-10
SOAM: 1. Timoeju 5:10

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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7. tjedan: četvrtak
čitaj: Rimljanima 12:3-13
SOAM: Rimljanima 12:13

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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7. tjedan: petak
čitaj: Izreke 14:1
SOAM: Izreke 14:1

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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{7. tjedan – pitanja za promišljanje}
1. Završavamo na način na koji i počinjemo, služba počinje u našim domovima. Svaka druga
služba, u zajednici ili u crkvi, mora ići kroz službu koja se odvija u našim domovima. Gradiš li
svoj dom ciglu po ciglu, s temeljem na povjerenju u Boga ili ga rušiš komad po komad,
ostavljajući ga u krhotinama?

2. Usporedi 1. Petrovu 4:1-11 s 1. Korinćanima 12:12-27. Svi smo mi važni u tijelu Kristovom!
Svaki član ima jedinstveni dar i sposobnost i Bog nas je stavio u naše crkve, obitelji i krugove
utjecaja s razlogom da koristimo svoje darove! Koje darove ti posjeduješ? Koristiš li ih
trenutačno? Ako da, napiši kako, a ako ne, napiši što misliš da bi oni trebali biti i kako osjećaš
da te Bog vodi da ih upotrebljavaš.
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{8. tjedan – Budimo namjerno usredotočene!}
Izazov: (Napomena: Možete ga pronaći navedenog u našim blog postivna ponedjeljkom)

Stih za pamćenje:

Ovaj ću tjedan namjerno biti usredotočena na:
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8. tjedan: ponedjeljak
čitaj: Psalam 139:13-16
SOAM: Psalam 139:14

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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8. tjedan: utorak
čitaj: 1. Korinćanima 6:19-20
SOAM: 1. Korinćanima 6:19-20

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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8. tjedan: srijeda
čitaj: Filipljanima 3:15-21
SOAM: Filipljanima 3:19-21

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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8. tjedan: četvrtak
čitaj: Knjiga Postanka 3:6
SOAM: Knjiga Postanka 3:6

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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8. tjedan: petak
čitaj: 2. Korinćanima 6:14-7:1
SOAM: 2. Korinćanima 7:1

S - Zapiši stihove za ovaj dan.

O - Zapiši jedno ili dva opažanja iz pročitanog odlomka.

A – Zapiši jednu ili dvije aplikacije (primjene) iz pročitanog odlomka.

M - Moli na osnovu onoga što si naučila iz današnjeg odlomka.
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{8. tjedan – pitanja za promišljanje}
1. Često volimo odvajati naše tjelesno zdravlje od našega duhovnog zdravlja. U ovom stihu
jasno stoji da se trebamo očistiti od svake ljage, i tjelesne i duhovne. Jesi li voljna odbaciti
bilo što, uključujući nezdrave navike u svrhu prisnijeg približavanja Gospodinu?

2. Usporedi 1. Korinćanima 6:19-20, Luka 14:28 i Rimljanima 12:1-2. Postoji cijena kada
odlučimo graditi nešto za Boga. Jesi li voljna platiti cijenu kako bi tvoje tijelo postalo hram koji
Bog želi – živa žrtva, svakodnevno za Njega? Koji su neki od načina na koje ćeš se namjerno
usredotočiti u vezi ovoga?
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{Moje promišljanje}
Uzmi si vremena da zapišeš što je Bog govorio tvom srcu tijekom ovoga proučavanja.
Kako će se tvoj život promijeniti? Što Bog traži da učiniš kako bi živjela još radikalnije
namjerno usredotočena na Njega? Razmisli o dijeljenju svojih iskustava s članovima
svoje DJD grupe.
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