Playlista – Tydzień 3
Czytam stare księgi, legendy i mity.
Czytam o Achillesie i o jego złocie.
O Herkulesie i o jego darach.
O mocy Spidermana i o pięściach Batmana.
Jak widać, nie ma mnie na tej liście.
Ona zapytała: Gdzie chciałbyś iść? Ile jesteś gotów zaryzykować?
Nie szukam nikogo o nadludzkich darach.
Nie szukam superbohatera, nie szukam bajkowego szczęścia.
Chcę po prostu czegoś, do czego mógłbym się zwrócić.
Kogoś, kogo mógłbym całować. Chcę po prostu czegoś takiego.
Bo Ty stworzyłeś nerki moje,Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. (14) Wysławiam cię za to, że
cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje! Duszę moją znasz dokładnie.
Psalm 139: 13-14
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których
przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2:10

Być może nie jesteś osobą, którą chciałbyś być, ale dzięki Chrystusowi jesteś dokładnie
tym, kim Bóg chce, abyś był.
Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest
między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata
głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić
to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest
niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić...
1 Koryntian 1:26-28

Wiara w Chrystusa sprawia, że zwykli ludzie stają się niezwykłymi bohaterami
W jaki sposób możemy ustawić się w miejscu, gdzie Bóg będzie mógł nas użyć?
•
•

bądź dostępny
bądź posłuszny

Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto
jestem, poślij mnie! Izajasza 6:8
Pytania do dyskusji
1. Jak oceniłbyś swoje umiejętności do wykonania tego, czego Bóg od ciebie chce na skali od 1 do

10? W jaki sposób to ocenisz?
2. Przeczytaj Psalm 139:13-14 oraz Efezjan 2:10. Co zmieniłoby się w twoim życiu, gdybyś zaczął

traktować te fragmenty na 100-procentową prawdę?
3. Pastor Sam powiedział: “Być może nie jesteś tym, kim chciałbyś być, ale dla Boga jesteś do-

kładnie taki, jakim On chce, byś był.” Jak myślisz, w jaki sposób patrzy na ciebie Bóg?
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

