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Witaj !

Jak się masz? Gotowy/a na naukę?
Jeżeli chcesz dostawać materiały z naszej Szkoły na Messengera to kliknij
TUTAJ. Maile niestety potrafią się gubić.
DLACZEGO SŁUCHANIE JEST WAŻNE?
Kiedy nie słyszymy Boga to nie rozumiemy co Bóg chce. Wtedy nie możemy być
posłuszni, nie wypełniamy Jego woli i naszego powołania. Jesteśmy niespełnieni,
nieszczęśliwi, nie rozwijamy się.
DZISIEJSZA PRACA DOMOWA:
Przeczytaj poniższy fragment z Psalmu 107 i zastanów się jakie są
konsekwencje nie słuchania Bożych słów? Co jest tą ciemnością, mrokiem,
nędzą i żelazem?
Jak Boże słowo może uleczyć? Na czym polega słuchanie, które daje życie?
Czym się różni słuchanie od słyszenia?

10 Siedzieli w ciemnościach i mroku,
uwięzieni nędzą i żelazem,
11 gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym
i pogardzili zamysłem Najwyższego.
19 W swoim ucisku wołali do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
20 Posłał swe słowo, aby ich uleczyć
i wyrwać z zagłady ich życie.
A teraz coś, czym możesz się podzielić z innymi uczestnikami Szkoły! Prosiłam Was
o napisanie posta powitalnego, gdzie zamieszczaliście swoje zdjęcie i pisaliście pare
słów o sobie i swoich marzeniach. Teraz czas na coś bardziej odważnego.
Chciałabym Cię prosić, byś podzielił/a się swoją historią. Historią tego, jak Bóg do
Ciebie przemówił, przekonał Cię do czegoś, coś Ci przekazał. Mógł to być sen, cichy
głos podczas modlitwy, zrozumienie tekstu z Biblii. Wybierz historię, w której Twoje
życie się zmieniło pod wpływem Bożych słów. Niech będzie to zachęcająca historia
dla innych. Może być bardzo krótka, w formie 3 zdań. Zadanie może być
przerażające, ale nalegam: podziel się. Im więcej z siebie dasz podczas tej Szkoły,
tym więcej otrzymasz! Twoje życie się zmieni.
Napisz osobnego posta w grupie Szkoła Słuchania Boga na Facebooku. na samej
górze użyj hashtaga: #mojahistoria
Jeśli nie używasz Facebooka to podziel się w komentarzu pod dzisiejszą transmisją
LIVE na Youtube TUTAJ.
Czekam na Twoją historię z wielkim oczekiwaniem :)

Widzimy się dziś o 20.00, ale zanim to nastąpi to zaplanowałam jeszcze jedną
transmisję LIVE rano o 10.00. Opowiem jak będą wyglądały 4 dni Szkoły i odpowiem
na wszystkie Wasze pytania! Transmisję znajdziesz na Facebooku TUTAJ lub na
Youtube TUTAJ.

Pamiętaj, by oglądać wieczorną transmisję LIVE o godzinie 20.00. Linki pod
spodem!
Liczę na Twoją obecność i czynny udział w komentarzach :)
Widzimy się wieczorem!

LIVE NA FACEBOOKU

LIVE NA YOUTUBE

Ps. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś/łaś tego fajnego filmiku, to zapraszam:

Inicjatywy Edukacyjne
Zamkowa 126, Lapalice
Poland

Otrzymałeś ten email ponieważ zapisałeś się na naszej stronie
albo dokonałeś/aś u nas zakupu
Anulowanie subskrypcji

