To ja, papla – Tydzień 1
Narzekanie
...a do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas,
abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? (12) Czy
nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli
Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni.
Wyjścia 14:11-12
Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Wyjścia 16:8
Na co w swoim życiu najczęściej narzekasz?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, (15) abyście się stali nienagannymi i
szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego... Filipian 2:14-15



Jeśli jesteś w stanie zmienić okoliczności, zrób to.
Jeśli nie masz wpływu na okoliczności, zmień perspektywę.

Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej,
raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi; (18) z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie
razem ze mną. Filipian 2:17-18
A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku
rozkrzewieniu ewangelii, (13) tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane
w całym zamku i wszystkim innym. Filipian 1:12-13
Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! (3) On
odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. (4) On ratuje od zguby
życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. (5) On nasyca dobrem życie twoje...
Psalm 103:2-5
Pytania do dyskusji




Na co najczęściej narzekasz? Czy potrzebujesz bardziej zmiany okoliczności, czy
zmiany perspektywy?
Przeczytaj Filipian 1:12-13. W jaki sposób możesz tak jak Paweł odmienić swoją
perspektywę?
Czy są jakieś błogosławieństwa, za które nie jesteś ostatnio wdzięczny? W jaki
sposób możesz regularnie zamieniać je na wdzięczność względem Boga?

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

