
To ja, papla – Tydzień 3

Kłamstwo

Ohydą  dla  Pana  są  wargi  kłamliwe,  lecz  ci,  którzy  mówią  prawdę,  podobają  mu  się.
Przysłów 12:22

tow'ebah – coś obrzydliwego; okropieństwo; obrzydliwość; coś, co wywołuje mdłości

...jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22)
Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego
gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie
się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości
prawdy. (25) Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo
jesteśmy członkami jedni drugich. Efezjan 5:21-25

On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy
mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8:44

Plan diabła

• sprawić, abyś zaczął kłamać
• sprawić, abyś okłamywał samego siebie
• sprawić, abyś żył w kłamstwie

Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
1 Jana 2:4

Korzeniem kłamstw większości z nas jest brak całkowitego zaufania Bogu

Boży plan

• Wyznajemy  Bogu,  aby  otrzymać  przebaczenie,  i  ludziom,  aby  doświadczyć
uzdrowienia.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i
oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Jana 1:9

Wyznawajcie  tedy  grzechy  jedni  drugim  i  módlcie  się  jedni  za  drugich,  abyście  byli
uzdrowieni. Jakuba 5:16

Pytania do dyskusji

• Jakie są najczęstsze powody twoich kłamstw?
• Opowiedz o sytuacji, w której ktoś przyłapał cię na kłamstwie. Jak to się stało? Jak

się wtedy czułeś?
• W jakiej  kwestii  potrzebujesz zdobyć się na szczerość? Opowiedz o tym swojej

grupie lub kilku zaufanym osobom. 

 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


