Niepowstrzymany – Tydzień 3
Niezmierzona nagroda
Jesteśmy pochłonięci tym, co tymczasowe, zamiast skupiać się na tym, co
wieczne
A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi
Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.
Kolosan 3:1-2

Życie skupione na wieczności

• Wszystko należy do Boga
Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i
przekazał im swój majątek. Mateusza 25:14
Dziesięcina to deklaracja, że wszystko należy do Boga
Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew,
należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Kapłańska 27:30
Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na
wieki. Amen. Rzymian 11:36

• Będziesz musiał zdać sprawę
A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. Mateusza 25:19
Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem?
Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. (11) Bo napisano: Jakom żyw, mówi
Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga.
(12) Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Rzymian 14:10-12
Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego
uczynku. Apokalipsa 22:12

Aby stać się wiernym zarządcą, musisz zacząć postrzegać siebie jako
inwestora Królestwa Bożego, a nie tylko kogoś, kto wydaje środki na ziemi

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje
podkopują i kradną; (20) ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza
nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (21) Albowiem gdzie jest skarb
twój - tam będzie i serce twoje. Mateusza 6:19-21

Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele
ci powierzę; wejdź do radości pana swego. Mateusza 25:21

Pytania do dyskusji
•
•
•

Jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś żył tak, jakby wszystko należało do
Boga?
Przeczytaj Mateusza 6:19-21. Jak myślisz, co z rzeczy, które robisz teraz,
będzie cieszyć Jezusa, kiedy spotkacie się w niebie?
Co sprawiłoby, że zacząłbyś więcej inwestować w rzeczy, które mają wieczny
wpływ?

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

