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Witaj !
Jestem w wielkim szoku, pozytywnym. Nie spodziewałam się aż takiej aktywności
uczestników w naszej Szkole. Nie przewidziałam, o małowierna, że Duch Święty
będzie Was tak pobudzał do słuchania, pisania i dzielenia się. To przerosło moje
oczekiwania i sprawia, że nie mogę za dużo spać. Z wrażenia! Prawdziwe
przebudzenie duchowe. Uwielbiam to!
Dzisiaj 3 dzień słuchania Bożego głosu. Bardzo się cieszę, że chcesz się rozwijać i
poznawać Boga coraz lepiej. Dziś będziemy ćwiczyli odróżnianie głosu Boga od
naszych własnych myśli czy podszeptów diabła. To najważniejsza część tej szkoły.
Gdy otwieramy się na Boga i bardzo chcemy Go usłyszeć możemy w swojej
gorliwości uznać, ze wszystko, co przychodzi nam do głowy, to Jego głos. Dlatego
potrzebujemy mieć jakiś test. Musimy umieć sprawdzić, kto do nas mówi.
DZISIEJSZA PRACA DOMOWA:
Przeczytaj Prz 4,1-27. To dłuższy fragment, ale się nie zniechęcaj. Odpowiedz na
poniższe pytania:
1. Od kogo mamy się uczyć odróżniania dobra od zła?
2. Jak się nauczyć mądrości?
3. Czego się wystrzegać?
4. W czym się ćwiczyć, dyscyplinować?
5. Jak w praktyczny sposób mogę się zastosować do tych rad? Co Duch Święty
mówi mi teraz, ze mam zmienić lub na czym mam się skupić?
A teraz podziel się swoimi przemyśleniami. Napisz osobnego posta w grupie Szkoła
Słuchania Boga na Facebooku. Na samej górze użyj hashtaga: #mądrość
Daj z siebie wszystko! Każda opinia, refleksja się liczy i może być bardzo cenna dla
innych uczestników.
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

