Poziom 3 Lekcja 11
JESTEM KOCHANA, JESTEM PIĘKNA
Opracował Don Krow
Pewnego razu do mojego biura przyszedł Michał, aby podzielić się ze mną pewną bardzo poufną
informacją na temat swojej koleżanki z klasy. Podczas jednego z moich wykładów w Charis Bible
College okazało się, że Patrycja w swoim notatniku zapisywała jakieś zdania. Brzmiały one mniej
więcej tak: „Jestem kochana, jestem piękna”, itd. Patrycja była także osobą, która zwracała na siebie
uwagę przez swój ubiór. Prawdziwym powodem, dla którego Patrycja pisała takie zdania było
to, że wcale nie czuła się kochana i piękna, ale raczej odrzucona i niekochana.
Jako ludzie, wszyscy mamy te same podstawowe potrzeby – pragniemy być kochani, akceptowani
i doceniani w taki samym stopniu, jak chcemy znać poczucie własnej wartości i wiedzieć, że jesteśmy
z Bogiem pojednani. Religia sprawia, że czujemy się niekochani, niedoceniani i nieakceptowani.
Jedną z mocniejszych szatańskich warowni jest wzbudzenie poczucia winy i potępienia
w wierzących, jednocześnie uważanie tego za coś bardzo duchowego.
Zadam pytanie: „Ilu z was, kiedy przyjmowaliście Jezusa, powiedziano, że Jezus nie tylko cię
kocha, ale także przez przyjęcie Go, On stanie się twoją doskonałą sprawiedliwością?” W zasadzie
sprawiedliwość w którą On nas wyposaża to jedyna sprawiedliwość jakiej w ogóle potrzebujemy
(1 List do Koryntian 1:30: Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem). To jest dobra nowina
Ewangelii. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej: jest ona bowiem mocą Bożą
ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej
bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie (List do Rzymian
1:16-17). Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego,
wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość (List do Rzymian 4:5). Bóg nie powołał nas do wiary
w wiarę, albo wiarę w cokolwiek, ale do pewności, polegania na Nim.
Bóg nie może kochać cię bardziej, niż cię kocha teraz. On jest miłością (1 List Jana 4:8). Ale
ty możesz otrzymać jej więcej, czuć jej więcej i doświadczać jej więcej. Im bardziej będziesz
w to wierzył, odkryjesz, że tym bardziej kochasz Boga. Pismo Święte mówi: Miłujmy więc, gdyż
On nas przedtem umiłował. (1 List Jana 4:19). Pomyśl o tym, uwierz i przyjmij.

Pytania
1. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39. O czym Apostoł Paweł został przekonany?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Miałem pewnego profesora, będąc w szkole biblijnej, który rozdawał kartki z taką
wiadomością: „Usprawiedliwienie to akt sądowy, w którym Bóg uznaje za sprawiedliwego
każdego, kto uwierzy, a nie każdego, kto CZYNI sprawiedliwość”. Studiując Pismo Święte
sam, zostałem przekonany o tym, że usprawiedliwienie jest darem sprawiedliwości, który
czyni cię sprawiedliwym w Bożych oczach. Przeczytaj List do rzymian 19. Poprzez
posłuszeństwo Jezusa Chrystusa (przez przestrzeganie przez Niego Prawa i pójście na krzyż)
wielu będzie:
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A. uznanych za sprawiedliwych.
B. będzie myślało, że są sprawiedliwi.
C. uczynionymi sprawiedliwymi.
3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. On[Bóg] tego [Jezusa Chrystusa] który nie znał grzechu
[nigdy nie zgrzeszył] za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się ____________________
4. Przeczytaj List do Kolosan 1:21-22. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i zmarł za nasze
grzechy. Z tego powodu stoimy w Bożej obecności jak ludzie święci, bez winy:
A. w oczach małżonka.
B. w oczach przyjaciół.
C. w Bożych oczach.
5. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy chwalili Boga za Jego łaskę,
ponieważ On uczynił nas_______________________________________________________
6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Przez Jezusa i Jego ofiarę na krzyżu zostaliśmy
udoskonaleni na jak długo?
A. do następnego grzechu.
B. aż do pójścia do kościoła.
C. na zawsze.
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:15-17. Co Bóg obiecał zrobić z naszymi grzechami
w Nowym Przymierzu?
A. pamiętać je, gdy tylko się ich dopuścimy.
B. pamiętać je, aż zaczniemy oddawać dziesięcinę.
C. nie pamiętać ich już nigdy więcej.
8. Przeczytaj List do Rzymian 6:1-2. Boża łaska jest większa niż wszystkie nasze grzechy. Czy
powinniśmy dalej grzeszyć, aby łaska Boża okazała się jeszcze większa?_________________
9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 9:12. Jakiego rodzaju odkupienie (wolność od kary
za grzechy) zapewnił nam Jezus?
A. tymczasowe odkupienie.
B. częściowe odkupienie.
C. wieczne odkupienie.
10. Przeczytaj List do Rzymian 8:33. Wymień kogoś, kto może wnosić oskarżenia przeciwko
wybranym przez Boga._________________________________________________________
11. Przeczytaj List do Rzymian 8:34. Wymień kogoś, kto może potępić (to znaczy osądzić)
Bożych ludzi. ________________________________________________________________
12. Przeczytaj List do Rzymian8:35. Wymień kogoś, kto może oddzielić chrześcijanina od Bożej
miłości._____________________________________________________________________
13. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Do jakiego wniosku prowadzi dzisiejsze rozważanie?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Wersety użyte w pytaniach
List do Rzymian 8:38-39 - Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie,
ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani
żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.
List do Rzymian 5:19 - Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się
grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.
2 List do Koryntian 5:21 - On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim
stali się sprawiedliwością Bożą.
List do Kolosan 1:21-22 - I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi,
a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed
obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych
List do Efezjan 1:6 - ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
List do Hebrajczyków 10:14 - Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy
są uświęceni.
List do Hebrajczyków 10:15-17 - Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy
bowiem: Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje
włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę
więcej.
List do Rzymian 6:1-2 - Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza
była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?
List do Hebrajczyków 9:12 - wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale
z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.
List do Rzymian 8:34 - Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
List do rzymian 8:35 - Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy
prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
List do rzymian 8:31 - Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?

Odpowiedzi
1. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39. O czym Apostoł Paweł został przekonany? Paweł został
przekonany, że nic nie może nas oddzielić od miłości Bożej; ani śmierć, ani życie,
aniołowie czy inne duchy, teraźniejszość czy przyszłość czy jakiekolwiek moce. Nic nas
nie może oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie.
2. Miałem pewnego profesora, będąc w szkole Biblijnej, który rozdawał kartki z taką
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wiadomością: „Usprawiedliwienie to akt sądowy, w którym Bóg uznaje za sprawiedliwego
każdego, kto uwierzy, a nie każdego, kto CZYNI sprawiedliwość. Studiując Pismo Święte
sam, zostałem przekonany o tym, że usprawiedliwienie jest darem sprawiedliwości, który
czyni cię sprawiedliwym w Bożych oczach. Przeczytaj List do rzymian 5:19. Poprzez
posłuszeństwo Jezusa Chrystusa (przez przestrzeganie przez Niego Prawa i pójście na krzyż)
wielu będzie: C. uczynionymi sprawiedliwymi.
3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. On [Bóg] tego [Jezusa Chrystusa], który nie znał
grzechu [nigdy nie zgrzeszył] za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się
sprawiedliwością Bożą.
4. Przeczytaj List do Kolosan 1:21-22. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i zmarł za nasze
grzechy. Z tego powodu stoimy w Bożej obecności jak ludzie święci, bez winy w:
C. w Bożych oczach.
5. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy chwalili Boga za Jego łaskę,
ponieważ On zaakceptował nas w Umiłowanym (w Chrystusie).
6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Przez Jezusa i Jego ofiarę na krzyżu zostaliśmy
udoskonaleni na jak długo? C. Na zawsze.
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:15-17. Co Bóg obiecał zrobić z naszymi grzechami
w Nowym Przymierzu? C. Nie pamiętać ich już nigdy więcej.
8. Przeczytaj List do Rzymian 6:1-2. Boża łaska jest większa niż wszystkie nasze grzechy. Czy
powinniśmy dalej grzeszyć, aby łaska Boża okazała się jeszcze większa? Przenigdy! Nie!
9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 9:12. Jakiego rodzaju odkupienie (wolność od kary
za grzechy) zapewnił nam Jezus? C. wieczne odkupienie.Przeczytaj List do Rzymian 8:33.
Wymień kogoś, kto może wnosić oskarżenia przeciwko wybranym przez Boga. Nie ma
takiego kogoś. Przeczytaj List do Rzymian 8:34. Wymień kogoś, kto może potępić (to znaczy
osądzić) Bożych ludzi. Nie ma takiego kogoś.
12. Przeczytaj List do Rzymian8:35. Wymień kogoś, kto może oddzielić chrześcijanina od Bożej
miłości. Nie ma takiego kogoś.
13. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Do jakiego wniosku prowadzi dzisiejsze rozważanie? Bóg
jest po naszej stronie, nikt nam nie może nic zrobić.
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