
Mt 25, 14 - 30 Często czytając jakieś treści najbardziej skupiamy się na tym co nas osobiście dotyka.
Patrzymy na duży obrazek, na którym jest wiele rzeczy, ale my widząc całość i tak skupiamy się tylko
na kilku, albo jednej rzeczy. Może dziać się to przez to, że właśnie z jakąś postacią, albo sytuacją możemy
się identyfikować. Czyli to nad czym się skupiamy w jakiś sposób działa na nas i jest nam to bliższe niż
inne rzeczy
PO PRZECZYTANIU: Kiedy myślę o tych trzech postaciach, które otrzymały od Szefa talenty, to która
z z nich najbardziej przypomina mnie?

Mt 25, 14 – 15 Jedni dostali więcej, inni mniej, więc czy jest to sprawiedliwe? Powinniśmy zazdrościć,
czuć się lepszym, albo gorszym? Nie, nie powinniśmy. Nie powinniśmy również porównywać naszego
obdarowania z obdarowaniem innych, ale cieszyć się z tego co otrzymaliśmy. Bóg chce żebyś był
szczęśliwy i robił swoje. Jeden dostał pięć, drugi dwa i trzeci jeden talent. Bóg dał im WEDŁUG ICH
ZDOLNOŚCI. Np. nie każdy lubi być odpowiedzialny za drugiego człowieka, mieć dużo na głowie 
i być na świeczniku. Niektórzy wolą zostać w cieniu i po prostu robić swoje. Bóg mnie zna i wie czego
ppotrzebuje. 
PO PRZECZYTANIU: Czy ufam Bogu? Czy wierzę, że zna mnie i wie czego potrzebuję?

Mt 25, 16 – 18 Jesteśmy turbo ważni dla Boga, On tak bardzo nas obdarował i ciągle obdarowuje.
Przecież wiesz, że jest tyle do zrobienia. A co dzieje się z naszymi talentami? Wywyższamy się, 
żeby inni patrzyli? Poniżamy się, żeby inni nie zauważali? Czy po prostu robimy robotę, a jak chcą patrzeć 
to patrzą, a jak nie, to nie patrzą i tyle? Bóg dał nam talenty, żebyśmy coś z nimi zrobili.
Wiesz, odkryłeś je, a teraz Bóg pyta: „spoko? To co z tym zrobisz”?
PPO PRZECZYTANIU: Jak wykorzystuję swoje talenty? Czy używając ich pomagam innym?

Mt 25, 19 – 25 Co sprawia, że nie mogę „odpalić się” ze swoimi talentami? Wiem co chcę robić, marzę
o tym, pragnę tego. Wiem, że Bóg włożył to w moje serce, ale ciągle coś mnie gasi…strach, lenistwo,
porównywanie się? Co odcina mnie od robienia ważnych dla mnie rzeczy? Boję się, że mi nie wyjdzie,
że ludzie będą się ze mnie śmiali? Boję się odpowiedzialności, wolę mieć luz? Chciałbym coś zrobić,
ale…. włączam konsole i gram w nowe gierki. A może po prostu brakuję mi pasji, paliwa, które pozwoli
otworzyć skrzydła?
PPO PRZECZYTANIU: Czy potrafię przyjąć Bożą Miłość? Czy potrafię przyznać się do błędów i wrócić 
do Boga?

Mt 25, 26 – 30 Myślisz:„Ja nic nie potrafię, jestem taki beznadziejny”? Bóg zna Cię lepiej niż Ty sam.
Myślisz, że powierzyłby Ci tak wiele, gdyby wiedział, że nie dasz rady? Jeżeli taki jesteś to po co Bóg
Cię tworzył? Czy takim Cię stworzył? Co takiego stało się, że tak myślisz? „Jestem najlepszy, dostałem
najwięcej i nikogo nie potrzebuję” Co z tego, że tak myślisz? POMNAŻANIE talentów to dzielenie się
nimi z innymi? Co z tego, że użyłeś talentów i zdobyłeś nimi cały świat, kiedy wszystko zrobiłeś dla
ssiebie. Czym różni się to od zakopania talentu w ziemi? Bóg chce, żebyś wymyślał(a) nowe rzeczy, Bóg 
chce żebyś spełniał(a) marzenia i pragnienia swojego serca, które są zgodne z Jego wolą. Bóg nie chce
żebyś był(a) smutny(a), załamany(a) i nie mógł(a) się realizować. Właśnie Ty jesteś Bożym Diamentem. 
PO PRZECZYTANIU: Czy potrafię przyjąć Bożą Miłość? Czy potrafię przyznać się do błędów i wrócić 
do Boga?
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