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Witaj !

Ale wczoraj wieczorem był budujący czas. Tak wiele odkryliśmy. Tak
głęboko Duch Święty nas poprowadził Mam nadzieję, że jesteś tak samo
zbudowany i zachęcony jak ja. I że masz ochotę na więcej!
Jeśli jednak nie udało Ci się wczoraj obejrzeć transmisji, to TUTAJ JEST
NAGRANIE.

Dzisiejsza praca domowa będzie dotyczyła tego, o czym mówiliśmy
wczoraj. Wnikniemy głębiej w Psalm 139.
Przeczytaj raz jeszcze Psalm 139 głośno i wyraźnie. Odpowiedz na te
pytania:
1. Co robi Bóg? Wypisz czynności.
2. Jak myślisz dlaczego On to robi? Jakie żywi względem nas uczucia?
3. Czy czujesz się cudownie stworzony? Jeśli nie, to jakie mogą być tego
przyczyny?
4. Skoro Bóg nas stworzył dokładnie i z namysłem, jaki ma to wpływ na
moje patrzenie na siebie samego? Jaka jest moja wartość?
5. Skoro nie można uciec przed Nim, skoro On widzi wszystko, to jakie
rzeczy w Twoim życiu Mu się podobają, a które nie?
6. Co to znaczy, że nawet ciemność jest jasna dla Boga?
7. W wersecie 16 jest wskazane, że Bóg widział nasze czyny i są one
spisane w Księdze, a nasze dni zostały określone, choć jeszcze się nie
wydarzyły. Jak myślisz co to oznacza?
A TERAZ ZADANIE DO PODZIELENIA SIĘ Z INNYMI:

Jak Psalm 139 wpływa na Twoje poczucie wartości i myślenie o
sobie samym?
Możesz odpowiedzieć na powyższe pytanie sam/a sobie lub też możesz
podzielić się swoją odpowiedzią w komentarzu pod dzisiejszym postem
w Grupie na Facebooku - ZADANIE DOMOWE #4

Widzimy się dziś o 20.00 na TRANSMISJI LIVE. Otwórz stronę ze
spotkaniem poniżej.

Spotkanie na Facebooku

Spotkanie na Youtube

Ps. Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na Szkołę Słuchania Boga, która
zaczyna się 19 października, to zapraszam. Poczytaj i dołącz do wielkiej
przygody w słuchaniu Boga! https://pasjaiwizja.pl/ssb/

Inicjatywy Edukacyjne
Zamkowa 126, Lapalice
Poland
Otrzymałeś ten email ponieważ zapisałeś się na naszej
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