Predlogi bralnih načrtov za premišljevanje in pogovore ob Božji besedi za
družine
Ni me strah: Kako se lahko kristjani odzovemo na krizne situacije (5 dni)
Ko pride v našem življenju in svetu okrog nas do krize, je lahko naša vera hitro na
preizkušnji. Paniko, s katero se soočamo, pa težko nadomesti mir, ki smo ga kot Kristusovi
učenci deležni po Njegovi obljubi. V tem 5-dnevnem bralnem načrtu bomo odkrili tri stvari,
ki jih lahko kot kristjani naredimo v krizi. Povezava: https://my.bible.com/sl/readingplans/18802-not-afraid-how-christians-can-respond-to-crises

Upanje (3 dni)
Bog si želi, da bi imeli v sebi mir, da bi bili brez strahu in polni vere ter ljubezni, kajne? In
prav gotovo si ne želi, da bi bili polni tesnobe in jeze. Svetopisemski odlomki o upanju te
bodo naučili, kako rasti v odpuščanju do drugih. Modrost prihaja preko premišljevanja
Božje besede. Povezava: https://my.bible.com/sl/reading-plans/77-hope

Antivirus: Kako v tem času živeti brez strahu (3 dni)
Tudi v današnjem kaotičnem svetu, ki je poln negotovosti, lahko živimo brez strahu. V tem
bralnem načrtu bomo razkrili strahove, ki lahko ovirajo naše življenje. Preko Božje besede
boš prejel vabilo in spodbudo, da tudi v teh zahtevnih časih dobiš zdrav pogled na življenje.
Povezava:
https://my.bible.com/sl/reading-plans/18792-antivirus-how-to-face-thesedays-without-fear

Jezus, potrebujem te (2 dneva)
Ali globoko v sebi čutiš potrebo po Jezusu? Ta dvodnevni bralni načrt ti bo pomagal, da
boš več časa preživel z Jezusom in se lažje vsak dan obračal nanj v svojih vsakodnevnih

preizkušnjah in izzivih. Povezava: https://my.bible.com/sl/reading-plans/836-jesus-ineed-you

Božja bližina (7 dni)
Si kdaj pomislil, da od krsta naprej nikoli nisi več sam, četudi tvoji občutki kdaj govorijo
proti temu? Tudi takrat, ko ne čutiš bližine Boga ali ljubljene osebe, nisi sam. Gospod je
vedno s teboj ne glede na to, kaj je v tvojem srcu, kaj doživljaš, kako živiš, s čim se boriš.
Vabim te, da vsak dan stopiš bliže k Njemu. Sedem dni in pripravljen boš za nov korak.
Povezava: https://my.bible.com/sl/reading-plans/25958-bozja-blizina

Zaradi razmer v državi, smo pripravili branje preko aplikacije Sveto pismo – YouVersion.
Aplikacija je ena najboljših na svetu in je odlično orodje za redno branje.
Če še nimate aplikacije, si jo lahko brezplačno naložite na tej povezavi:
www.bible.com/app
Na tej povezavi si lahko ogledate nekaj kratkih videov, ki vas bodo uvedli v uporabo
aplikacije in vam pokazali, kako na preprost način uporabljati bralne načrte, brati Sveto
pismo in še veliko več.
Tukaj si lahko ogledate, kako uporabljati bralne načrte: https://youtu.be/HZBzu0ljXmA
Tukaj pa je celoten seznam videov:
https://youtube.com/playlist?list=PL_O43o3c1M1FGVWFjDA6ufyU35w7w0YZy

