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Milion powodów

• Twój wróg da ci milion powodów, aby poddać się w tym, co ma największe
znaczenie

• Potrzebujesz tylko jednego dobrego powodu, aby wytrwać

Dajesz mi milion powodów, aby odejść. 
Dajesz mi milion powodów, aby to zakończyć. 

Dajesz mi milion powodów, milion powodów, milion powodów. 

Gdybym tylko mógł, uciekłbym. 
Gdybyś tylko zechciał, pozostałbym na zawsze, 

ale dajesz mi milion powodów, milion powodów, milion powodów. 

Jak dalej iść do przodu, kiedy chcesz się poddać?

A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy...
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie,
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Jana 12: 23, 27

...ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce
po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o Tym, który ze strony grzeszników doznał wobec
siebie takiej wrogości, abyście, zniechęceni, nie upadli na duszy. Hebrajczyków 12:2-3

Skłaniam głowę do modlitwy, 
robię dobrą minę do złej gry. 

Panie, pomóż mi przebić się przez tę starą, znoszoną skórę. 
Mam milion powodów, aby odejść, 

ale potrzebuję tylko jednego, dobrego powodu, aby zostać. 

...ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce
po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o Tym, który ze strony grzeszników doznał wobec
siebie takiej wrogości, abyście, zniechęceni, nie upadli na duszy. Hebrajczyków 12:2-3

Pytania do dyskusji

• Pastor  Craig  powiedział:  „Najważniejsze  momenty  następują  po  najtrudniejszych
próbach”. Czy doświadczyłeś tego w swoim życiu? Co pomogło ci przez to przejść?

• Przeczytaj Jana 12:23-27. To ty byłeś powodem, dla którego Jezus się nie poddał. W jaki
sposób to zmienia to, jak postrzegasz swoje życie i zmagania?

• Co powoduje,  że  upadasz na duchu? Co jest  twoim jednym,  dobrym powodem,  dla
którego idziesz dalej i nie poddajesz się

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


