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Obojętność

Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! (16) A tak,
żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Apokalipsa 3:15-16

Przyczyny duchowej obojętności

1. Samowystarczalność.
Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz,
żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły... Apokalipsa 3:17

2. Rozproszenia tego świata.
...ale  troski  tego  wieku  i  ułuda  bogactw  i  pożądanie  innych  rzeczy  owładają  nimi  i
zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Marka 4:19

Życie w letniej obojętności

1. Bardziej  zależy  nam na  tym,  aby  robić  wrażenie  na  ludziach,  niż  na  tym,  aby
podobać się Bogu.

2. Mamy obsesję na punkcie życia na ziemi, zamiast myśleć o wieczności.
3. Racjonalizujemy grzech i nie ma w nas bojaźni Bożej.
4. Wierzymy w Jezusa, ale rzadko dzielimy się swoją wiarą z innymi.
5. Zwracamy się do Boga tylko wtedy, kiedy Go potrzebujemy.
6. Nie różnimy się zbytnio od reszty świata.

Jak na nowo rozniecić duchowy ogień?

Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Apokalipsa
3:19

Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz,
żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły... Apokalipsa 3:17

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i
będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa 3:20

Pytania do dyskusji

• Z którą z przyczyn obojętności najbardziej się identyfikujesz?

• Który  z  punktów  „życie  w  letniej  obojętności”  jest  dla  ciebie  największym
wyzwaniem?

• Co wymagającego od ciebie wiary mógłbyś zrobić już jutro?

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


