Zwycięzca – Tydzień 1
Przezwyciężyć przekleństwo porównywania się
•

Tam, gdzie zaczyna sie porównywanie, kończy się zadowolenie

Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się... 2 Koryntian
10:12
•

Porównywanie sprawia, że czujesz się albo lepszy, albo gorszy – ani jedno,
ani drugie nie podoba się Bogu.

Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i
rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. (3) Wyszedł tedy Piotr i
ów drugi uczeń, i szli do grobu. (4) A biegli obaj razem; ale ów drugi uczeń wyprzedził
Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, (5) a nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła;
jednak nie wszedł... Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do
grobowca... A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i
ujrzał, i uwierzył; Jana 20:2-5, 6, 8
A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy
wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? (21) A
Piotr widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? (22) Rzecze mu Jezus: A gdybym
zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną! Jana 21:20-22

Kto lub co będzie określać moją wartość?
Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki
ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, (2)
patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu
radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Hebrajczyków 12:1-2
Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa
nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. (25) A każdy zawodnik od wszystkiego
się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. (26)
Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał;
1 Koryntian 9: 24-26
Pytania do dyskusji:
1. Odpowiedz szczerze. Kiedy po raz ostatni porównywałeś swoje życie z życiem
kogoś innego poprzez media społeczościowe?
2. Przeczytaj fragment z 2 Koryntian 10:12. Czego lub kogo najczęściej używasz jako
miary do porównywania siebie bądź swojej rodziny? Jaki to ma na ciebie wpływ?
3. Skoro Jezus określa twoją wartość – kim jesteś, i jaka jest twoja wartość? Co
zmieniłoby się w twoim życiu, gdybyś całkowicie zaakceptował taki sposób
myślenia?
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

