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WARTOÆ?

Ka¿dy z nas ma problem z poczuciem swojej w³asnej
wartoci. Nasze poczucie w³asnej wartoci jest
niew³aciwe. Objawia siê to tym, ¿e albo jest ono
zani¿one albo zawy¿one. Kiedy nasze poczucie
w³asnej wartoci jest obni¿one wtedy postrzegamy
siebie jako gorszych od innych. Natomiast kiedy nasze
poczucie w³asnej wartoci jest zawy¿one wtedy
postrzegamy siebie jako lepszych od innych. A to jak
postrzegamy siebie i innych ma ogromny wp³yw na
nasze ¿ycie, ma wp³yw na to jak traktujemy siebie
oraz innych ludzi.
Co jest powodem niew³aciwego poczucia w³asnej
wartoci? Biblia uczy nas, ¿e jest to skutek grzechu.
Nasz w³asny grzech, ale te¿ grzechy innych ludzi
powoduj¹, ¿e nasze poczucie w³asnej wartoci jest
albo zani¿one albo zawy¿one. Dlatego dobrze jest
zobaczyæ jak Bóg widzi nasz¹ wartoæ. W koñcu to On
nas stworzy³. I ten fakt nadaje naszemu ¿yciu jak¹
wartoæ. Ale jak¹ wartoæ nadaje nam Bóg?
1. Jako cz³owiek masz wyj¹tkow¹ wartoæ
Otó¿ Biblia mówi nam, ¿e Bóg stworzy³ wszystko. Bóg
stworzy³ niebo. Bóg stworzy³ s³oñce, ksiê¿yc i
gwiazdy. Bóg stworzy³ roliny. Bóg stworzy³
zwierzêta. I Bóg stworzy³ te¿ cz³owieka  kobietê i

mê¿czyznê. Ale jeli chodzi o rodzaj ludzki, to jest on
inny od wszelkiego innego stworzenia. Pismo wiête
mówi:
26 Nastêpnie Bóg powiedzia³: Uczyñmy cz³owieka na
nasz obraz, na nasze podobieñstwo. Niech panuje
nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad
byd³em, nad ca³¹ ziemi¹ i nad wszelkim p³azem,
który po niej pe³za. 27 Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka
na swój obraz. Stworzy³ go na obraz Boga 
stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê. 28 Potem
b³ogos³awi³ im Bóg i tak do nich powiedzia³:
Rozradzajcie siê i rozmna¿ajcie! Nape³niajcie ziemiê i
podporz¹dkowujcie j¹ sobie. Panujcie nad rybami w
morzach, nad tym, co lata pod niebem, oraz nad
wszelkim zwierzêciem, które pe³za po ziemi!
1 Ksiêga Moj¿eszowa 1:2628
Cz³owiek zosta³ stworzony na Bo¿y obraz i
podobieñstwo. I dalej czytamy, ¿e Bóg przekaza³
cz³owiekowi panowanie nad ziemi¹, nad zwierzêtami,
nad tym, co Bóg uczyni³. Bóg da³ cz³owiekowi pewne
zadanie do wykonania. Bóg da³ mu odpowiedzialnoæ
za wiat, w którym cz³owiek ¿yje. I to wskazuje na
wyj¹tkowoæ cz³owieka jako Bo¿ego stworzenia. Wiêc
to ju¿ nadaje cz³owiekowi pewn¹ wartoæ. Jak¹?
Przeczytaj, proszê, kolejny fragment Pisma:

4 Gdy patrzê na Twe niebo, dzie³o Twoich r¹k,
Na ksiê¿yc oraz gwiazdy, które Ty tam umieci³e,
5 To mylê: Czym jest cz³owiek, ¿e pamiêtasz o nim?
Albo syn cz³owieczy, ¿e tak o niego dbasz?
6 Uczyni³e go niewiele mniejszym od Boga,
A uwieñczysz chwa³¹ i godnoci¹.
7 Dasz mu w³adzê nad dzie³ami swoich r¹k,
Tak jak wszystko powierzy³e jego pieczy:
8 Owce, wszelkie byd³o, Zwierzêta szczerych pól;
9 Ptaki sponad chmur, ryby z g³êbin wód 
I wszystko, co przemierza szlaki mórz.
Psalm 8:49
Co czujesz, kiedy spojrzysz na nocne niebo? Czy
widzisz mnóstwo gwiazd? Czy dostrzegasz ogrom
wszechwiata? A czy patrz¹c na ogrom wszechwiata
nie zastanawiasz siê nad tym jak na jego tle jeste
ma³¹ i nic nie znacz¹c¹ istot¹? W porównaniu z
ogromem stworzenia wydajemy siê byæ nic nie
znacz¹cymi punkcikami, które pojawiaj¹ siê
dos³ownie na chwilê po czym znikaj¹. Ale psalmista
mówi nam, ¿e chocia¿ jestemy tacy mali to dla Boga
jestemy kim szczególnym. Chocia¿ jestemy tacy
mali to dla Boga mamy szczególn¹ wartoæ. Psalmista
pyta: Czym jest cz³owiek, ¿e pamiêtasz o nim? Albo
syn cz³owieczy, ¿e tak o niego dbasz? Ten drobny

cz³owieczek, ta ma³a istota, któr¹ jeste zajmuje
szczególne miejsce w Bo¿ym sercu.
Dlaczego Bóg tak dba o cz³owieka? Dlaczego Bóg
pamiêta o nim? Odpowied znajduje siê w tym, ¿e
cz³owiek zosta³ stworzony na Bo¿y obraz i
podobieñstwo. I to podobieñstwo do Boga sprawia,
¿e cz³owiek ma ogromn¹ wartoæ przed Bogiem.
2. Twoja wartoæ jest sta³a

Bóg troszczy siê o ca³e stworzenie. A troszczy siê o
nie, poniewa¿ je stworzy³ i ma ono dla Niego wartoæ.
A jeli cz³owiek jest dla Boga wyj¹tkowym
stworzeniem to te¿ jego wartoæ dla Boga jest
wyj¹tkowa. Nawet upadek cz³owieka w grzech nie
pozbawi³ cz³owieka tej wartoci. Cz³owiek pomimo
grzechu nosi w sobie podobieñstwo do Boga, chocia¿
trzeba dodaæ, ¿e jest to podobieñstwo, które zosta³o
ska¿one grzechem. Cz³owiek jest w mniejszym
stopniu podobny do Boga ni¿ to by³o przed
upadkiem, ale dalej jest nosicielem Bo¿ego obrazu w
sobie. W Licie Jakuba czytamy:
S³awimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi,
stworzonych na Bo¿e podobieñstwo.
List Jakuba 3:9

Jakub mówi nam o jêzyku i ludziach. Jakub napisa³ te
s³owa wieki po tym jak cz³owiek zgrzeszy³. Jak Jakub
mówi o ludziach? Mówi, ¿e s¹ stworzeni na Bo¿e
podobieñstwo. Wiêc grzech nie spowodowa³, ¿e
cz³owiek utraci³ podobieñstwo do Boga. Cz³owiek
dalej jest Jego obrazem. A to znaczy, ¿e jego wartoæ
nie uleg³a zmianie. Dla Boga cz³owiek dalej ma tak¹
sam¹ wartoæ jak¹ mia³ na pocz¹tku. I chocia¿
cz³owiek jest mniej podobny do Boga, to dalej jest
podobny do Boga i nic nie straci³ na swojej wartoci.
Najlepiej tê wartoæ wyra¿a osoba Pana Jezusa
Chrystusa, który jest Bo¿ym Synem. Pismo wiête
mówi nam o Nim tak:
6 On, choæ istnia³ w tej postaci, co Bóg, nie dba³
wy³¹cznie o to, aby byæ Mu równym. 7 Przeciwnie,
wyrzek³ siê siebie, przyj¹³ rolê s³ugi i by³ jak inni
ludzie. A gdy ju¿ sta³ siê cz³owiekiem, 8 uni¿y³ siê tak
dalece, ¿e by³ pos³uszny nawet w obliczu mierci, i to
mierci na krzy¿u.
List do Filipian 2:68
Wcielenie Bo¿ego Syna, to, ¿e Bóg sta³ siê
cz³owiekiem, to wszystko czego dowiadczy³ dla
naszego zbawienia, mieræ poprzez ukrzy¿owanie, to

wszystko pokazuje, ¿e cz³owiek dla Boga ma ogromn¹
wartoæ. Gdyby tak nie by³o to Bóg nie posy³a³by
swojego Syna do nas. Gdyby tak nie by³o Bóg nie
robi³by takiego zamieszania wokó³ nas. Wiêc to jak
Bóg post¹pi³ wzglêdem nas pokazuje, ¿e nasza
wartoæ w Jego oczach nie uleg³a zmianie. Bóg chce
mieæ nas dla siebie na wiecznoæ.
3. Twoja wartoæ jest taka sama jak wartoæ innych

ludzi
Jako ludzie bardzo czêsto wartociujemy siebie i
innych. Jedn¹ z takich kryteriów jest kryterium
u¿ytecznoci. Tym, którzy s¹ nam lub spo³eczeñstwu
bardziej u¿yteczni bêdziemy przypisywaæ wiêksz¹
wartoæ. Natomiast tym, którzy s¹ nam lub
spo³eczeñstwu mniej u¿yteczni bêdziemy przypisywaæ
mniejsz¹ wartoæ. Ale czy tak postêpuje te¿ Bóg?
Zobaczmy co Pismo wiête nam mówi w tej sprawie:
Na pewno te¿ bêdê domaga³ siê waszej krwi,
waszych dusz, od wszelkiego zwierzêcia i od ka¿dego
cz³owieka. Od ka¿dego cz³owieka bêdê ¿¹da³ krwi
jego brata. 6 Kto przelewa ludzk¹ krew, tego krew
te¿ przeleje cz³owiek, Bóg bowiem stworzy³
cz³owieka na swój obraz.
1 Ksiêga Moj¿eszowa 9:56

W Bo¿ych oczach u¿ytecznoæ nie ma wp³ywu na
wartoæ. Na wartoæ w Bo¿ych oczach ma wp³yw
jedynie to, ¿e cz³owiek nosi w sobie Bo¿y obraz.
Dlatego Bóg mówi, ¿e bêdzie ¿¹da³ ¿ycia od ka¿dego
cz³owieka, który zabije drugiego cz³owieka. Nie ma
znaczenia czy ten zabity mia³ mniejsz¹ czy wiêksz¹
u¿ytecznoæ spo³eczn¹. ¯ycie za ¿ycie. Ka¿de ¿ycie ma
tak¹ sam¹ wartoæ dla Boga. Twoje ¿ycie ma tak¹
sam¹ wartoæ co ¿ycie jakiego innego cz³owieka. A to
znaczy, ¿e w Bo¿ych oczach, jako ludzie, wszyscy
jestemy równi i wszyscy mamy tak¹ sam¹ wartoæ.
Ka¿dy z nas nosi w sobie Bo¿e podobieñstwo. To
znaczy, ¿e moje ¿ycie nie jest wiêcej warte ni¿ ¿ycie
innego cz³owieka. I na odwrót. ¯ycie innego cz³owieka
nie jest wiêcej warte ni¿ moje ¿ycie.
Zatem masz wartoæ dla Boga. Masz ogromn¹
wartoæ. Ta wartoæ jest sta³a. Ale te¿ ta wartoæ jest
taka sama jak wartoæ innych ludzi. Jak ogromna jest
to wartoæ? Mo¿na j¹ zmierzyæ wy³¹cznie krzy¿em
Pana Jezusa Chrystusa.
Jeli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej na temat
chrzecijañstwa zachêcamy do skontaktowania siê z
nami.
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