
Playlista – Tydzień 2

Chcemy  być  piękni.  Pozostajemy  niezauważeni.  Nie  mamy  ograniczeń.  Pragniemy  uwagi.
Wychwalamy obraz. Chcemy zostać wyrzeźbieni przez rzeźbiarza. Nie dostrzegamy światła, którego
źródło znajduje się znacznie głębiej, niż to, co widać. A może sami się oślepiliśmy, i próbujemy
zakrywać swój ból i odcinać swoje cierpienie – bo przecież dziewczyny z okładek nie płaczą, kiedy
ich twarze są wyretuszowane.

• W Chrystusie jesteś Bożym dziełem sztuki
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby
się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych
uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2:8-10

poiema – piękny wiersz, doskonałe dzieło, artystyczna tkanina.

Nie widzisz, że jesteś doskonały, ponieważ dzięki Chrystusowi twoje grzechy zostały przebaczone.
Nie rozumiesz, że jesteś tego wart. To piękno znajduje się znacznie głębiej, niż tylko na powierzchni.
Do wszystkich, którzy cierpią – pozwól, aby to Chrystus stał się lustrem, w którym się przeglądasz.
On pomoże  ci  zobaczyć wyraźniej.  To światło,  które masz  w środku – proszę,  posłuchaj  –  jest
nadzieja, która czeka na ciebie w ciemności. Musisz wiedzieć, że jesteś piękny taki, jakim jesteś. 

• Bóg bardzo cię kocha (Rzymian 5:8)
• Bóg bardzo cię ceni (1 Jana 3:1-2)
• Bóg w pełni cię zaopatruje (Filipian 4:19)
• Bóg całkowicie cię zaplanował (Efezjan 1:3-5)

...mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia
Chrystusa Jezusa. Filipian 1:6

Pytania do dyskusji

• Bądźmy szczerzy. Jak oceniłbyś swoją pewność siebie w kwestii wyglądu na skali od 1 do
10?

• Przeczytaj Efezjan 2:8-10. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś żył tak, jakby te słowa były
całkowitą prawdą o tobie? 

• Pastor  Craig  powiedział:  „Bóg  kocha  nas  wszystkich  jednakowo,  ale  Jego  miłość  do
każdego z nas jest także wyjątkowa”. Co wyjątkowego masz w sobie, co zaakceptujesz jako
Boży plan?

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


