Bóg z nami – Tydzień 2
Na pustyni
Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z
nami. Mateusza 1:23
Twoja największa potrzeba może stać się darem,
kiedy prowadzi cię do polegania na Bogu.
Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która
należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. (4) Sam zaś poszedł na pustynię o jeden
dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc:
Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. 1 Królewska
19:3-4
Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do
niego: Wstań, posil się! (6) A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i
dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. 1 Królewska 19:5-6
Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką
drogę przed sobą. (8) Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku czterdzieści
dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb. (9) I wszedł tam do pieczary, aby tam
przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: Co tu robisz, Eliaszu? 1
Królewska 19:7-9
A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie
izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili
mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. 1
Królewska 19:10
Rzekł więc do niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher
potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym
wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie
było Pana. (12) Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu
cichy łagodny powiew. 1 Królewska 19:11-12
Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,A wybawia utrapionych na duchu. Psalm
34:19
Dokąd ujdę przed duchem twoim?I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? (8) Jeśli wstąpię
do nieba,Ty tam jesteś,A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych,I tam jesteś.
(9) Gdybym wziął skrzydła rannej zorzyI chciał spocząć na krańcu morza, (10) Nawet tam
prowadziłaby mnie ręka twoja,Dosięgłaby mnie prawica twoja. Psalm 139:7-10

Pytania do dyskusji


W jaki sposób Bóg komunikował się z Eliaszem w 1 Królewskiej 19:3-12? Jak to
wygląda u ciebie? Co możesz zmienić w swoim życiu, aby lepiej słyszeć Boży głos?



Pastor Craig powiedział, że twoja najgłębsza potrzeba może stać się darem, jeśli
prowadzi cię do polegania na Bogu. Czy doświadczyłeś takiego daru? Opowiedz.



Spróbuj w tym tygodniu poczekać na Boga. Każdego dnia proś Go, aby zamieniał
twoją potrzebę w dar polegania na Nim.

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

