Inny – Tydzień 4
Inna perspektywa w prześladowaniach
Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził... Jeśli mnie
prześladowali i was prześladować będą; Jana 15: 18, 20
Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który
służy doświadczeniu waszemu... 1 Piotra 4:12
...ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się,
abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili. 1 Piotra 4:13
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Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu
Stwórcy dusze swoje. 1 Piotra 4:19
Rób to, co jest właściwe, i ufaj Bogu co do rezultatów
... gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (6) Ukórzcie się więc pod
mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. (7) Wszelką troskę swoją złóżcie na
niego, gdyż On ma o was staranie. 1 Piotra 5:5-7
A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po
krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na
trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen! (12) Przez Sylwana,
wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że
taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie! 1 Piotra 5:10-11
Pytania do dyskusji
1. Czy doświadczyłeś jakiegokolwiek prześladowania związanego ze swoją wiarą?
Czy myślisz, że w jakimś aspekcie mogłeś postąpić inaczej?
2. Pastor Craig powiedział: „Nie martw się, kiedy doświadczasz prześladować z
powodu swojej wiary. Powinieneś się martwić, jeśli ich nie doświadczasz.” Jak się
czujesz słysząc to? Opowiedz.
3. Przeczytaj 1 Piotra 5:5-7. Czym się obecnie martwisz? W jaki sposób możesz
wprowadzić ten fragment w życie i oddać swoje zmartwienia 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

