
Właśnie tak 2 – Tydzień 2

Życie w obfitości

Błędne koło niedostatku zaczyna się w głowie, a nie w portfelu

Jakie są myśli człowieka, takim on jest... Przysłów 23:7 (tłum. z ang.)
 
A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i
począł ich uczyć wielu rzeczy. (35) A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie
jego i rzekli: Miejsce jest puste i godzina już późna; (36) odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad
i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. (37) A On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I
powiedzieli mu: Czy mamy pójść i kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść? (38) A On rzekł
do nich: Ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie
ryby. (39) I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Marka 6:34-38

Niedostatek pyta: „Na co mnie stać?” Obfitość pyta: „Co mam?”

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i
obfitowały. Jana 10:10

Doświadczanie Bożej obfitości

1. Bóg pomnaża to, co zostaje pobłogosławione
Usiedli więc w grupach, po stu i po pięćdziesięciu. (41) A On wziął owe pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo, pobłogosławił... Marka 6:40-41

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie
mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was
błogosławieństwa ponad miarę. Malachiasza 3:10

2. Bóg pomnaża to, co jest rozdawane
I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił,
potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Mateusza 14:19

Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. (25)
Kto  jest  dobroczynny,  będzie  wzbogacony,  a  kto  innych  pokrzepia,  sam  będzie  pokrzepiony.
Przysłów 11:24-25

Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się
będziemy  przyodziewać?  (32)  Bo  tego  wszystkiego  poganie  szukają;  albowiem  Ojciec  wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i
sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.  Mateusza 6:31-33

Pytania do dyskusji

1. Czy jest jakaś dziedzina twojego życia, w której zauważasz u siebie egoizm?
2. Opowiesz o sytuacji, w której widziałeś, jak Bóg pobłogosławił czyjąś hojność. Co chcesz

zrobić, aby doświadczać tego również w swoim życiu?
3. Co możesz zrobić, aby zacząć żyć w bardziej hojny sposób już w tym tygodniu? 

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


