
 

Człowiek jest skarbem – czyli, 

jak cenny jestem dla Boga? 

niedziela, 23.10.2016 r. 
 

 

 

Każdy z nas potrzebuje tego, by mieć świadomość siebie, by 

zdawać sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jesteśmy, ile je-

steśmy warci. Bez tego nie znajdziemy sobie celu, odpowiednich 

marzeń, ani nawet przyjaciół. Jeśli nie potrafimy ocenić samego 

siebie, mamy wątpliwości co do swojego znaczenia, to wszystko 

co w życiu robimy jest niepewnością, ryzykiem. Świat przycze-

pia nam dziś do pleców wiele metek z ceną.  

Sprawdź ile jesteś wart dla BOGA.  

Jak wysoko wycenił mnie Bóg? (1Ptr 1:18-19) 

18 Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem 

albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego 

postępowania odziedziczonego po ojcach,
 

19 lecz drogą krwią Chrystusa,  

Baranka nieskazitelnego i nieskalanego.  

 

Więc ile naprawdę jestem wart? 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Fragment główny: Tt 3:4-7; 1Ptr 1:13-19; 1Kor 6:19-20. 
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___________________________________________________ 

Dlaczego Bóg to uczynił? (Tt 3:4-7) 

4 Gdy jednak objawiła się dobroć  

i miłość naszego Zbawcy, Boga, do ludzi, 
5 zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom,

 
  

dokonanych w sprawiedliwości,  

lecz dzięki swemu miłosierdziu,  

przez kąpiel odrodzenia i odnowę,  

którą sprawia Duch Święty.  
6 Tego Ducha wylał na nas obficie 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę,  
7 abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską,  

stali się dziedzicami, 

zgodnie z nadzieją życia wiecznego. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Jakie to ma dla mnie znaczenie? (1Kor 6:19-20) 

19Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha 

Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, 

że już nie należycie do siebie samych? 20Gdyż za ogromną 

cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym 

ciele.
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Do czego to mnie zachęca? (1Ptr 1:13-17) 

Wezwanie do ufności i miłości 

13Dlatego uporządkujcie swe myśli!1 Jako ludzie trzeźwi 

całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla 

was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. 14Wzorem 

posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich daw-

nych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. 
15Bierzcie za przykład Świętego, Tego, który was powołał. 

Bądźcie święci jak On — do czegokolwiek przyłożycie rękę. 
16Czytamy przecież: Będziecie święci,2 gdyż Ja jestem święty. 

17On — bez względu na osobę
 
— sądzi

 
każdego

 
według jego 

uczynków.
 
Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez 

życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego.  

                                                   

1  Lub: przepaszcie biodra waszego umysłu... 

2  Lub: Bądźcie... 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Jak mogę to praktycznie zastosować w życiu?  

1. Już dzisiaj skorzystaj z Bożej propozycji – uczyń Chry-

stusa Panem swego życia. 

2. Jako Jego uczeń, zachęcony świadomością swojej warto-

ści w Chrystusie, opowiem  w tym tygodniu o Jego ofer-

cie przynajmniej jednej osobie. 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 

 


