Co cofnąłby Jezus? - Tydzień 3
Hipokryzja
Największą przyczyną ateizmu we współczesnym świecie sa chrześcijanie, którzy przyznają
się do Jezusa swoimi słowami, ale potem wychodzą na zewnątrz i wyrzekają się Go swoim
stylem życia. Dla niewierzącego świata jest to wprost niewiarygodne.
Brennan Manning
•

Hipokryzja to nie rozbieżność pomiędzy tym, co robimy, a tym, co chcielibyśmy
robić.

•

Hipokryzja to luka pomiędzy tym, co pokazujemy, a tym, kim naprawdę jesteśmy.

Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i
nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Tytusa 1:16
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów
pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i
wszelakiej nieczystości. (28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi,
wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. (…) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie
mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23: 27-28; 33
Nadzieja dla obłudnika
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i
misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. (26) Ślepy faryzeuszu! Oczyść
wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Mateusza 23:25-26
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje
miłosierdzia. Przysłów 28:13
Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje,Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! (24) I zobacz, czy
nie kroczę drogą zagłady,A prowadź mnie drogą odwieczną! Psalm 139:23-24
•

Tej rozbieżność nie zlikwiduje doskonałość. Tylko Chrystus jest w stanie to
zrobić.
Pytania do dyskusji

•

Opowiedz o „maskach”, które zakładałeś dorastając. W jaki sposób prezentowałeś
siebie jako kogoś, kim tak naprawdę nie byłeś?

•

W jakich dziedzinach życia zmagasz się z pokazywaniem tego, jaki naprawdę jesteś?

•

O jaką modlitwę poprosisz w tym tygodniu swoją grupą domową, przyjaciół lub rodzinę?

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

