Bóg z nami – Tydzień 3
W czasie burzy
Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z
nami. Mateusza 1:23

Nigdy nie pozwól, aby pojawienie się burzy sprawiło,
że zwątpisz w obecność Boga.
Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie
mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Dzieje 27:20
A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: Trzeba było,
mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i
szkody. Dzieje 27:21
Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli; bo nikt z was nie
zginie, tylko statek. (23) Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego
należę i któremu cześć oddaję... Dzieje 27:22-23
W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili ... ale Pan
stał przy mnie i dodał mi sił. 2 Tymoteusza 4:16-17
Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
Psalm 16:8
Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć
oddaję, (24) i rzekł: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg
wszystkich, którzy płyną z tobą. Dzieje 27:23-24
Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie; ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi
powiedziano. Dzieje 27:25
Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. (3) Przeto się nie
boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. (4) Choćby szumiały,
choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry... Psalm 46:2-4

Pytania do dyskusji
•

Jakiej poważnej burzy doświadczyłeś w swoim życiu? W jaki sposób zmieniło to
twoją relację z Bogiem?

•

Pastor Craig powiedział: „Pokój nie oznacza braku burz. Pokój odnajdujemy w
obecności Jezusa.” Czy próbujesz czasami osiągnąć fałszywy pokój? W jaki
sposób? W jaki sposób zamierzasz szukać Bożej obecności?

•

Czy jest coś, czego nauczyłeś się w czasie burzy, a co Bóg mógłby wykorzystać,
aby pomóc komuś innemu przejść przez jego burzę? Komu mógłbyś pomóc już w
tym tygodniu?

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

