Co Jezus dokonał dla nas na krzyżu?
Kluczowy werset
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus
Jezus.
1 Tym 2:5
1) Jezus na krzyżu:
a. Stał się za nas grzechem (Mat 1:21),
b. Wziął nasze choroby (Mat 8:17),
c. Stał się przekleństwem i wykupił nas z niego (Gal 3:13).
2) Na krzyżu, Jezus wypełnił starotestamentowe proroctwa, dotyczące Jego
zastępczej ofiary za grzechy ludzi (Ps 22; Iz 53). Napisano o nim, że:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Będzie zdradzony przez przyjaciela (Ps 41:9; Mat 26:49-50).
Będzie sprzedany za 30 srebrników (Zach 11:12; Mat 26:15).
Będzie porzucony przez swoich uczniów (Zach 13:7; Mat 26:31).
Będzie oskarżony przez fałszywych świadków (Ps 35:11; Mat 26:59-60).
Będzie opluwany i odbierze wiele razów (Iz 50:6; Iz 53:5; Mat 27:26; Mar 14:65)
Będzie bity trzciną (Mich 5:1; Mat 27:30).
Będzie przybity do krzyża (Ps 22:16; Mat 27:35; Łuk 23:33).
Będzie wyszydzony, gdy będzie wisiał na krzyżu (Ps 22:7-8; Mat 27:39-40).
Będzie przebity włócznią (Zach 12:10; Jan 19:33-37).
Otrzyma ocet i żółć do picia (Ps 69:22; Mat 27:34).
Żadna z Jego kości nie będzie złamana (Ps 34:21; Jan 19:33-37).
Będzie ukrzyżowany ze złoczyńcami (Iz 53:9-12; Mat 27:38; Mar 15:27-28).
Żołnierze rzucą losy o Jego szaty (Ps 22:19; Mat 27:35).
Zostanie złożony w grobie bogatego człowieka (Iz 53:9; Mat 27:57-60).

3) Wszelkie przekleństwo (grzech i jego konsekwencje) zostały złożone na
Jezusa po to, abyśmy mogli doświadczyć obfitego błogosławieństwa!
Jezus zabrał:
• Nasz grzech
• Nasze choroby
• Nasze cierpienia
• Nasze ubóstwo
• Naszą duchową śmierć
• Nasze przekleństwo
• Nasze odrzucenie
• Nasz strach i opresję

Jezus ofiarował nam:
• Przebaczenie i usprawiedliwienie
• Uleczenie i uzdrowienie
• Cielesną integralność i dobre
•
•
•
•
•

samopoczucie
Powodzenie finansowe
Życie wieczne
Błogosławieństwo Abrahama
Uwolnienie od odrzucenia
Pokój i zdrowy umysł

4) Porównajmy nasze życie przed i po przyjęciu Chrystusa:
NASZE ŻYCIE PRZED PRZYJĘCIEM
CHRYSTUSA

NASZE ŻYCIE PO PRZYJĘCIU
CHRYSTUSA

Byliśmy:
Jesteśmy:
1. Martwi duchowo (Kol 2:13).
1. O ż y w i e n i w C h r y s t u s i e i
2. Przeklęci grzeszną naturą Adama
obdarowani życiem wiecznym
(Rzym 5:12).
(Efez 2:5-6).
3. Zaślepieni, bezrozumni w ciemności
2. Zbawieni i obdarowani Bożym
(2 Kor 4:4).
miłosierdziem (Tyt 3:5-6).
4. Odcięci od Bożego życia (Efez
3. Pobłogosławieni mądrością i
4:18).
umysłem Chrystusowym (1 Kor
5. Dalecy od Boga, bez nadziei (Efez
1:30)
2:12-13).
4. Obdarowani nowym, duchowym
6. Bożymi wrogami (Rzym 5:10).
życiem od Boga (1 Jana 5:11).
7. W niewoli u szatana (Efez 2:1-3).
5. Pojednani z Bogiem (2 Kor
8. Więźniami prawa grzechu i śmierci
5:18-19.)
(Jan 8:34).
6. O b d a r o w a n i n i e z a s ł u ż o n ą
9. Dziećmi diabła (1 Jan 3:10).
przychylnością, staliśmy się
10. Mieszkańcami królestwa ciemności
Bożymi przyjaciółmi (1 Piotr
(Kol 1:13).
2:9-10).
7. Uwolnieni spod władzy i mocy
szatana (Kol 1:13).
8. Wolni w Chrystusie (Rzym 8:2).
9. Bożymi dziećmi (Jan 1:12).
10. M i e s z k a ń c a m i k r ó l e s t w a
światłości (Kol 1:13).

Co Jezus dokonał dla nas na krzyżu? – Karta dyskusji
Odpowiedz na pytania:
1) Jak zmieniło się twoje życie, gdy uwierzyłeś w Jezusa?
2) Jakie przekleństwo zostało złamane na krzyżu?
3) Co oznacza, że Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza?
4) Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus?
5) Co powinniśmy mówić niezbawionym ludziom o Jezusie?

