Co cofnąłby Jezus? - Tydzień 2
Płytkie uwielbienie
Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: (2)
Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.
Mateusza 15:1-2
Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, ale
serce ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają... Mateusza 15:7-9
Jak wyrażamy uwielbienie?
• Czasami kłaniamy się ze czcią
Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! Psalm
95:6
• Czasami podnosimy ręce z uwielbieniem
Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje. Psalm
63:5
• Czasami tańczymy wysławiając
Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze... Psalm 149:3
• Czasami uwielbiamy w ofierze chwały
Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które
wyznają jego imię. Hebrajczyków 13:15
• Każdego dnia składamy swoje życie w akcie uwielbienia
Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę
żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Rzymian 12:1
Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, Godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie
(…) Chwała i zacność są przed nim, Moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. (…) Niech się
radują niebiosa i weseli się ziemia, Niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem! Niech
szumi morze i to, co je wypełnia, Niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim! (…)
Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki łaska jego. (…) Błogosławiony
Pan, Bóg Izraela, Od wieków aż na wieki!I powiedział cały lud: Amen, i chwalił Pana. 1 Kornik
16: 25, 27, 29, 31-32, 34, 36
Pytania do dyskusji
•

Powiedz jak wygląda według ciebie głęboki wyraz uwielbienia w kościele?

•

Jak możesz rozwijać swój sposób uwielbiania Boga w kościele?

•

Pamiętając o tym kim jest Bóg i co dla ciebie zrobił, jak możesz uwielbiać Go swoim
życiem 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

