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Inna wiara w czasie próby

Piotr,  apostoł  Jezusa  Chrystusa,  do  wybranych,  przybyszów  wśród  rozproszenia  w
Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii... 1 Piotra 1:1

parepidēmois – wygnańcy, goście, odwiedzający, cudzoziemcy, obcokrajowcy

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych
doświadczeń. (7) Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza...  1 Piotra
1:6-7

Fałszywa wiara
• odziedziczona wiara
• płytka wiara
• uwarunkowana wiara

W jaki sposób Bóg posługuje się naszymi próbami?

1. Próby ujawniają twoją wiarę
Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza... 1 Piotra 1:7

Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. (32) Ja
zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj
braci swoich. Łukasza 22:31-32

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,
(3) wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, (4) wytrwałość zaś niech
prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych
braków. Jakuba 1:2-4

2. Próby przyciągają cię bliżej Boga
Wy, choć nie widzieliście,  miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie,  przecież
wierzycie,  a  ucieszycie  się  radością  niewymowną  i  pełną  chwały  (9)  wtedy,  gdy
osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. 1 Piotra 1:8-9

Pytania do dyskusji

1. Pomyśl o sytuacji, w której doświadczenie próby ujawniło twoją wiarę. Jaka wiara
została  wtedy  ujawniona  –  odziedziczona,  płytka,  uwarunkowana,  czy  może
prawdziwa?

2. Czy doświadczyłeś kiedykolwiek próby, która przyciągnęła cię bliżej do Boga? Co
sprawiło, że postanowiłeś zbliżyć się do Niego, a nie oddalić?

3. Jakiej  próby doświadczasz obecnie? W jaki  sposób możesz zacząć ufać w tym
Bogu?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


