Zwycięzca – Tydzień 2
Przezwyciężanie wygody obojętności
Dlaczego nie troszczymy się tak, jak powołuje nas do tego Jezus?
•
•
•

Ilość informacji jest przytłaczająca
Czujemy się bezradni; myślimy, że nie możemy pomóc
Wygoda to dla nas błogosławieństwo, ale i przekleństwo
Przezwyciężanie obojętności
Konsekwentnie wystawiaj się na kontakt z czymś,
co powoduje w tobie słuszne niezadowolenie, dyskomfort

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,
(2) że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. (3) Albowiem ja sam gotów byłem
modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała...
Rzymian 9:1-3
Ukierunkowywanie pasji
1. Skoncentruj się na czymś
2. Zaakceptuj ból
Niech Bóg ci błogosławi niezadowoleniem z łatwych odpowiedzi, półprawd i płytkich relacji, abyś
mógł żyć z głębi swego serca.
Nich Bóg ci błogosławi gniewem na niesprawiedliwość, ucisk i wyzysk człowieka, abyś mógł
pracować dla sprawiedliwości, wolności i pokoju.
Nich Bóg ci błogosławi łzami, byś je wylewał nad znoszącymi ból, odrzucenie, głód i wojnę, abyś
wyciągnął swą dłoń, pocieszył ich i zmienił ten ból w radość.
I niech Bóg ci błogosławi odrobiną głupoty, abyś uwierzył, że można zmienić świat, i robił to, co
inni uważają za niemożliwe, niosąc sprawiedliwość i dobro wszystkim dzieciom i ubogim.
– błogosławieństwo franciszkańskie
Pytania do dyskusji
1. Jeśli obojętność to 1 a entuzjazm to 10 – jak oceniłbyś siebie na tej skali biorąc pod
uwagę niesienie pomocy innym?
2. Co powoduje w tobie słuszne poczucie niewygody, niezadowolenia? Co powstrzymuje cię
przed zamienieniem tego w zdecydowaną, słuszną pasję?
3. Jakie kroki masz zamiar podjąć, aby się na czymś skoncentrować, i dołączyć do osób,
które już robią coś w tym kierunku?
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

