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Witaj !
Mój szok trwa nadal :) Modlę się, by ten cudowny czas, który przeżywamy razem
nigdy się nie skończył. Byśmy mogli zachować takie zaangażowanie i ogień Ducha
już, gdy Szkoła się skończy. Nowe znajomości, otworzenie się na siebie nawzajem i
na Boga, to najcenniejsza część w Szkole Słuchania Boga. Relacje! To jedyna
rzecz, która zabierzemy ze sobą do Nieba. Relacje są wieczne. Dziękuję, ze jesteś i
czytasz tego maila :)
Dzisiaj już ostatni dzień Szkoły, ale nie ostatni dzień słuchania Bożego głosu. Dziś
czeka nas dużo atrakcji: aż 3 spotkania LIVE! O 10.00, 20.00 i 21.00 Będzie się
działo!
DZISIEJSZA PRACA DOMOWA:
Wczoraj rozmawialiśmy o rzeczach, które nas rozpraszają i pomagają się skupić w
słuchaniu Boga. Które z poniższych rzeczy jest tymi, nad którymi musisz nieco
popracować. W jaki sposób się za nie zabierzesz?
1. własne koncepcje jak powinno być
2. poleganie na swoim rozumie
3. wybieranie, w czym będę współpracował z Bogiem, w czym będę posłuszny a
w czym nie
4. nieufność względem Boga (niecierpliwość, frustracja, złe doświadczenia)
5. strach przed Bogiem lub przed czymś co mi powie
6. grzech, którego nie chcemy się pozbyć
7. nieposłuszeństwo, gdy usłyszeliśmy w przeszłości, ale nie wypełniliśmy
Bożych zaleceń
8. uleganie rozpraszaczom, które odciągają nasze serce od Boga
(pielęgnowanie innych pasji i zamiłowań bardziej niż relacji z Bogiem)
9. poleganie nadmiernie na innych, że przekażą nam słowo od Boga
(księżom, pastorom, autorytetom duchowym)
10. brak znajomości Boga (myślimy, że Bóg nic nie mówi, a tymczasem to my Go
nie rozumiemy lub nie słyszymy)

A teraz podziel się swoimi przemyśleniami. Napisz osobnego posta w grupie Szkoła
Słuchania Boga na Facebooku. Na samej górze użyj hashtaga: #10rzeczy
Jeśli nie używasz Facebooka to podziel się w komentarzu pod dzisiejszą transmisją
LIVE na Youtube TUTAJ.

1. PIERWSZE SPOTKANIE
Widzimy się dziś na transmisji LIVE rano o 10.00. Chcę posłuchać Waszych
doświadczeń po modlitwie o Kolegę z Ławki i odpowiem na wszystkie Wasze
pytania!

LIVE NA FACEBOOKU

LIVE NA YOUTUBE

2. DRUGIE SPOTKANIE
Pamiętaj, by oglądać wieczorną transmisję LIVE o godzinie 20.00. Linki pod
spodem!

LIVE NA FACEBOOKU

LIVE NA YOUTUBE

3. TRZECIE SPOTKANIE
To transmisja dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w mojej 4-miesięcznej Szkole
Pasji i Wizji. Jeśli chcesz rozpoznać Boże prowadzenie w swoim życiu, chcesz się
intensywnie rozwijać pod okiem doświadczonych nauczycieli, to weź udział w
spotkaniu. Zadawaj pytania i zobacz jak wygląda duchowa szkoła internetowa.

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

