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Witaj !
Byłaś/łeś wczoraj wieczorem na transmisji LIVE? Było wspaniale! Uczymy się,
wymieniamy doświadczenia, poznajemy nowe, wartościowe osoby.
Wczoraj mówiłam, ze Bóg mówi do nas nie tylko słowami. On ma swój specyficzny
duchowy język i tylko w duchowy sposób możemy Go zrozumieć. Każdy człowiek
ma swój specyficzny sposób porozumiewania się. Nawet, gdy rozmawiamy w tym
samym języku, ważne jest by kogoś znać, bo wtedy dobrze odczytamy jego intencje
i wiadomość, która chce nam przekazać. Tak samo jest z Bogiem. Mówimy do Niego
i chcemy by nam odpowiedział. Czasem jednak Jego mowa, sposób
porozumiewania się jest inny niż nasz. A teraz czas na prace domową.

Przeczytaj: Łk 15,11-32 Historię o synu marnotrawnym.
Rozumiejąc, że ojciec to Bóg, a syn to człowiek, odpowiedz na poniższe
pytania:
1. Czy w tej historii mówi Bóg?
2. Co Ojciec mówi synowi?
3. Co Bóg mówi o swoim synu?
3. Czy Bóg wyraża coś tylko słowami, czy w jakiś jeszcze inny sposób? Co?
4. Czy Bóg coś mówi o Tobie, do Ciebie poprzez tę historię?

A teraz chciałabym Cię prosić, byś podzielił się tym, co Bóg przekazuje Ci przez
powyższą historię. Napisz osobnego posta w grupie Szkoła Słuchania Boga na
Facebooku. Na samej górze użyj hashtaga: #Bógpowiedział
Możesz napisać bardzo krótko, 1 zdaniem. Nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoje myśli
nie są zbyt głębokie, napisz posta! Podziel się. Pamiętaj: im więcej z siebie dasz
podczas tej Szkoły, tym więcej otrzymasz!
Jeśli nie używasz Facebooka to podziel się w komentarzu pod dzisiejszą transmisją
LIVE na Youtube TUTAJ.

Widzimy się dziś na transmisji LIVE rano o 10.00. Chcę posłuchać Waszych wrażeń
po 1 dniu 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 :)
Do zobaczenia!

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

