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Inne wartości w kulturze pozbawionej świętości

Dlatego  przepasawszy  biodra  waszego  umysłu,  /bądźcie/  trzeźwi,  miejcie  doskonałą
nadzieję  na  łaskę,  która  wam  przypadnie  przy  objawieniu  Jezusa  Chrystusa.  (14)
/Bądźcie/  jak  posłuszne  dzieci.  Nie  stosujcie  się  do  waszych dawniejszych  żądz,  gdy
byliście nieświadomi, (15) ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na
wzór  Świętego,  który  was  powołał,  (16)  gdyż jest  napisane:  Świętymi  bądźcie,  bo  Ja
jestem święty. (17) Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby
sądzi  według  uczynków  każdego,  to  w  bojaźni  spędzajcie  czas  swojego  pobytu  na
obczyźnie. 1 Piotra 1:13-17

/Bądźcie/  jak  posłuszne  dzieci.  Nie  stosujcie  się  do  waszych dawniejszych  żądz,  gdy
byliście nieświadomi, (15) ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na
wzór  Świętego,  który  was  powołał,  (16)  gdyż jest  napisane:  Świętymi  bądźcie,  bo  Ja
jestem święty. 1 Piotra 1:14-16

hágios – święty, oddzielony, inny, czysty

/Bądźcie/ jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byli -
ście nieświadomi... 1 Piotra 1:14

Pytania do przemyślenia:

• Wymień trzy dziedziny, w których masz największy problem z chęcią dopasowania
się innych.

• W  jakich  sytuacjach  stawiam  swoje  szczęście  ponad  Bożym  powołaniem  do
świętości?

• Wymień najważniejsze aspekty, w których różnisz się od świata.
• W jakiej dziedzinie życia Bóg chciałby, abym się wyróżniał i był inny?

Wiecie  bowiem,  że  z  waszego,  odziedziczonego  po  przodkach,  złego  postępowania
zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, (19) ale drogocenną
krwią  Chrystusa,  jako  baranka  niepokalanego  i  bez  zmazy.  (20)  On  był  wprawdzie
przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił
ze  względu na was.  (21)  Wyście przez Niego uwierzyli  w Boga,  który  wzbudził  Go z
martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. 1
Piotra 1:18-21

Pytania do dyskusji

1. W jakich aspektach najbardziej dostrzegalne jest to, że różnisz się od świata?
2. Wymień trzy dziedziny, w których masz najczęściej próbujesz dopasować się do

innych?
3. W jakiej dziedzinie Bóg chce, abyś zaczął żyć inaczej?

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


