Inny – Tydzień 3
Inne powołanie w mrocznym świecie
•
•
•

wieczne powołanie do Chrystusa
tymczasowe powołanie do zadania
codzienne powołanie do innych standardów

...Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem
nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej
swojej światłości. 1 Piotra 2:9
Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od
cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; (12) prowadźcie wśród pogan
życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej
dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. 1 Piotra 2:11-12
Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi
głupich... 1 Piotra 2:15
Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam
przykład, abyście wstępowali w jego ślady; 1 Piotra 2:21
On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; (23) On, gdy mu
złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę
temu, który sprawiedliwie sądzi; (24) On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na
drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.
1 Piotra 2:22-24
...nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na
to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 1 Piotra 3:9
Pytania do dyskusji
1. Przeczytaj 1 Piotra 2:9-12. Jakie przesłanie wysyła moje życie do ludzi wokół mnie?
2. Czy robisz obecnie coś, co jest nie tylko mówieniem, ale pokazywaniem ludziom
Bożej dobroci? Co możesz zacząć robić inaczej, aby przyprowadzać do Jezusa
więcej osób?
3. Wobec kogo powinieneś zacząć bardziej praktykować zasadę zawartą w 1 Piotra
3:9?
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

