
Zagubiony – tydzień 2

Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w
twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.
1 Koryntian 13:12

I  zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli  do łodzi i  pojechali  przed nim na drugi brzeg,
zanim rozpuści lud. (23) A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A
gdy nastał wieczór, był tam sam. (24) Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już
od brzegu o wiele stadiów; wiatr bowiem był przeciwny. (25) A o czwartej straży nocnej
przyszedł  do nich,  idąc po morzu.  (26)  Uczniowie zaś,  widząc go idącego po morzu,
zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. (27) Ale Jezus zaraz do nich
powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się! Mateusza 14:22-27

Czasami Bóg najpierw ucisza burzę w twojej duszy, 
a dopiero potem burzę w twoich okolicznościach

A Piotr,  odpowiadając mu, rzekł:  Panie, jeśli  to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po
wodzie. (29) A On rzekł: Przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do
Jezusa. (30) A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj
mnie. (31) A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu
zwątpiłeś? (32) A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. (33) A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu
pokłon, mówiąc: Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Mateusza 14:28-33

Pytania do dyskusji

• Czy  miałeś  okazję  zobaczyć  jak  Bóg  używa  burzy  w  twom  życiu  jako  ścieżki
prowadzącej do Niego?

• Opowiedz o sytuacji, w której czułeś się opuszczony przez Boga w czasie burzy. W
jaki sposób Bóg pokazał ci, że w tym wszystim był jednak z tobą?

• Z jaką burzą zmagasz się teraz? W jaki sposób możez utrzymać w tym czasie silną
wiarę?

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


