BOŻE DZIECKO WOBEC PRZEŚLADOWAŃ
1. Czy Boże dzieci będą doświadczać ucisku i prześladowania? O czym mam wiedzieć i jak
mam się zachować wobec ucisku?
„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić
na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza
obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” MAT.
5,11-12.
„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić
będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w
błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od
kogoś się tego nauczył.” 2 TYM. 3,12-14
2. Jaki wg Pisma Św. chrześcijanin powinien mieć stosunek do swojej rodziny?
Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da
tobie. 2 Moj. 20:12
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:
Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Efez. 6:1-3
3. Jaki może być stosunek najbliższych do mojego nawrócenia i praktykowania wiary? Czy
mogę doświadczać ucisku ze strony najbliższej rodziny? Jak rodzina Jezusa odnosiła się do
Jego poselstwa zbawienia? Czy dawał wobec takiego ucisku jakieś zalecenia, przykazania?
Jak mam się zachować, kiedy doświadczam ucisku ze strony swoich bliskich rodziny
(ew.przyjaciół, kolegów, sąsiadów)
Jan. 7:3-5
Rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli
dzieła, które czynisz.
Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj
się poznać światu.
Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.
Łuk. 21:16-17
A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,
I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego.
„I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci,
albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.” MAT. 19,29
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Mat. 12:46-50
A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim
mówić.
I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić.
A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia
moi?
I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!
Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i
siostrą, i matką.
4. Jaka jest uniwersalna zasada, jeśli czyjąś wolą jest, aby chrześcijanin sprzeciwił się woli
samego Boga?
A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan,
Mówiąc: Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście
nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka.
Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Dz.Ap. 5:27-29
5. Jak Chrystus zachowywał się wobec prześladowania, ucisku?
Mat. 26:67-68
Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, Mówiąc: Prorokuj
nam, Chrystusie, kto cię uderzył?
Łuk. 23:33-34
A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców,
jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami
rzucali losy.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” JAN 3,16
1 Piotr. 2:19-23
Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i
cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za
grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u
Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam
przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono
zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał,
nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;
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6. Jakie pocieszenia, obietnice zapisane są dla chrześcijan w kontekście prześladowania,
cierpienia za wiarę? Wymień je analizując treść poniższych wersetów:
1.
„A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po
krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na
trwałym postawi gruncie.” 1 PIOTRA 5,10
2.
„I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci,
albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.” MAT. 19,29
3.
„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,
wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość”. JAK. 1,2-3 (BW)
4.
„Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do
więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny
aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.” OBJ. 2,10 (BW)
5.
„I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten
będzie zbawiony.” MAT. 10,22 ( BW)
6.
„Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym,
co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do
której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” FIL. 3,13-14 (BW)
7.
Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz
oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło.
I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?
Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie
lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed
każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej.
Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy
zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali.
Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki.
1 Piotr. 3:12-17
Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie
cierpiał, zaniechał grzechu, 1 Piotr. 4:1
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Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który
służy doświadczeniu waszemu,
Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i
podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili.
Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch
chwały, Duch Boży, spoczywa na was.
A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek,
który się wtrąca do cudzych spraw.
Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym
imieniem wielbi Boga.
Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to
jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?
A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się
znajdą?
Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu
Stwórcy dusze swoje, 1 Piotr. 4:12-19
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