
 

Moje kazania toczą się według pewnego cyklu. Dotykamy spraw: wiary, 

doświadczenia i relacji. Sprawy wiary dotyczą Jego punktu widzenia. Dziś 

cykl zaczynamy od nowa. Wcześniejszy zaczęliśmy od Bożego punktu wi-

dzenia na chrzest. Następnie mówiliśmy o doświadczeniu – o owocach Du-

cha i o darach Ducha; w końcu o kościele. Ten cykl rozpoczniemy od Bożego 

punktu widzenia na ciebie i mnie. Co On o mnie myśli? Życie wiarą polega 

na dostosowaniu naszego myślenia do Bożego punktu widzenia. Takie 

życie tworzy rzeczywistość między mną a Bogiem. 

To staje się ważne, gdy próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem? 

Ale kiedy?  

To jest pytanie o stan. Czy gdy jestem najlepszy, czy gdy jestem najgorszy? 

W pracy czy po pracy? W szkole czy w domu? Z tymi którzy mnie kochają 

czy z tymi którzy mnie nie kochają? Wtedy gdy się sobie podobam, czy wte-

dy gdy się sobą brzydzę? Czy wtedy, gdy zostałem wybrany, czy wtedy, gdy 

zostałem porzucony? Czy wtedy, gdy wygrałem, czy wtedy, gdy przegrałem? 

Którym ja jestem ja? 

To jest pytanie o czas. W którym wieku jestem sobą? Czy kiedy mam lat 15, 

czy 18, czy 25, czy 30, czy 40, czy 50, czy 60? Kiedy się dojrzewa? Z cza-

sem czy z sukcesem? Czy z bólem i cierpieniem? Według czyjej miary? I do 

czego? 

Jest to pytanie o fakty i marzenia. Czy jestem taki, jaki wyłaniam się z 

faktów o sobie, czy też taki, jakim widzę się w marzeniach? 

Mógłbym posłuchać, kim jestem według innych — ale, pomijając to, na ile 

jesteśmy przez innych znani, ludzie zawsze odnajdują w nas to, co odnajdują 

sami w sobie – albo to, co sami lubią, albo to, czego sami nie lubią. Wielu 

znajduje się w niewoli tych, którzy wydali o nich sąd. Wredny sąd. 

: Luk 5:8  Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i 

powiedział: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Luk 



 

5:10  […] Wtedy Jezus powiedział do Szymona: Przestań się bać, od tej 

chwili będziesz łowił ludzi.  

1. Jestem solą ziemi (Mt 5:13). 

2. Jestem światłością świata (Mt 5:14). 

3. Jestem dzieckiem Boga (J 1:12). 

4. Jestem częścią prawdziwego Krzewu Winnego; przepływa przeze mnie 

życie Chrystusa (J 15:1,15). 

5. Jestem przyjacielem Chrystusa (J 15:15). 

6. Jestem wybrany przez Chrystusa i przeznaczony, by przynosić Jego owoc 

(J 15:16). 

7. Jestem niewolnikiem sprawiedliwości (Rz 6:18). 

8. Jestem synem Boga; Bóg duchowo jest moim Ojcem (Rz 8:14-15; Ga 

3:26; 4:6). 

9. Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo 

(Rz 8:17). 

10. Jestem świątynią, miejscem, w którym mieszka Bóg. Jego Duch Święty 

mieszka we mnie (1Kor 3:16; 6:19). 

11. Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem  

(1Kor 6:17). 

12. Jestem członkiem Ciała Chrystusa (1Kor 12:27; Ef 5:30). 

13. Jestem nowym stworzeniem (2Kor 5:17). 

14. Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania  

(2Kor 5:18-19). 

15. Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie (Ga 3:26,28). 

16. Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga  

(Ga 4:6-7). 

17. Jestem święty (Ef 1:1; Kor 1:2; Flp 1:1; Kol 1:2). 

18. Jestem Bożym dziełem — dziełem Jego rąk — narodzonym na nowo w 

Chrystusie, abym pełnił Jego dzieła (Ef 2:10). 

19. Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Ef 2:19). 



 

20. Jestem więźniem Chrystusa (Ef 3:1; 4:1). 

21. Jestem sprawiedliwy i święty (Ef 4:24). 

22. Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w okręgach niebieskich 

(Flp 3:20; Ef 2:6). 

23. Jestem ukryty wraz z Chrystusem w Bogu (Kol 3:3). 

24. Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem (Kol 

3:4). 

25. Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany (Kol 3:12;  

1Ts 1:4). 

26. Jestem synem światłości, a nie ciemności (1Ts 5:5). 

27. Jestem Świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hbr 3:1). 

28. Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu (Hbr 3:14). 

29. Jestem jednym z żywych Bożych Kamieni wbudowanych  

w Chrystusa jako Duchowy Dom (1P 2:5). 

30. Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, święte-

go narodu, ludu będącego własnością Boga  

(1P 2:9-10). 

31. Jestem na tym świecie obcym przechodniem; żyję tu chwilowo (1P 2:11). 

32. Jestem wrogiem szatana (1P 5:8). 

33. Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci 

(1J 3:1-2). 

34. Jestem narodzony z Boga, a zły — diabeł — nie może mnie dotknął (1J 

5:18). 

35. Nie jestem wielkim „Ja jestem” (Wj 3:14; J 8:24,28,58), lecz dzięki łasce 

Boga jestem tym, kim jestem (1Kor 15:10). 

Zauważcie wszyscy, jak ważne jest, by znaleźć się Chrystusie. Kto się zna-

lazł w Chrystusie, odnalazł opinię o sobie. Nie wredną. Opinię kogoś, kto za 

mnie umarł.  

Jeśli się w Nim znalazłeś, to ponieważ jesteś w Chrystusie, każde z tych zdań 

o tobie jest uzasadnione Jego opinią i jest całkowicie prawdziwe w stosunku 

do Ciebie i nie ma nic, co mógłbyś uczynił, aby były one bardziej prawdziwe. 



 

Im bardziej będziesz potwierdzał to, kim jesteś w Chrystusie, tym bardziej 

Twoje zachowanie będzie odzwierciedlało Twoją prawdziwą tożsamość. 

1. Jestem usprawiedliwiony — mam całkowicie przebaczone wszystkie 

grzechy i jestem sprawiedliwy (Rz 5:1). 

2. Umarłem z Chrystusem i umarłem dla panowania mocy grzechu nad 

moim życiem (Rz 6:1-6). 

3. Jestem na zawsze wolny od potępienia (Rz 8:1). 

4. Zostałem przez Boga umieszczony w Chrystusie (1Kor 1:30). 

5. Otrzymałem Ducha Bożego, abym mógł poznać rzeczy dane mi darmo 

przez Boga (1Kor 2:12). 

6. Jestem myśli Chrystusowej (1Kor 2:16). 

7. Zostałem nabyty za wielką cenę; nie należę do siebie — należę do Boga 

(1Kor 6:19-20). 

8. Zostałem umocniony, namaszczony i zapieczętowany przez Boga w 

Chrystusie i otrzymałem Ducha świętego jako gwarancję mojego przy-

szłego dziedzictwa (2Kor 1:21; Ef 1:13-14). 

9. Ponieważ umarłem, nie żyję już dla siebie, lecz dla Chrystusa  

(2Kor 5:14-15). 

10. Zostałem uczyniony sprawiedliwym (Rz 4:25; 2Kor 5:21). 

11. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem i już dłużej nie ja żyję, lecz Chry-

stus żyje we mnie. Życie, które obecnie prowadzę, to życie Chrystusa 

(Ga 2:20). 

12. Zostałem obdarzony wszelkim duchowym błogosławieństwem  

(Ef 1:3). 

13. Zostałem wybrany w Chrystusie przed założeniem świata, aby był Świę-

tym i nieskalanym przed Nim (Ef 1:4). 

14. Zostałem przeznaczony przez Boga do adopcji; w ten sposób stałem się 

synem Bożym (Ef 1:5). 

15. Zostałem odkupiony, otrzymałem przebaczenie i jestem otoczony Jego 

szczodrą łaską. 

16. Zostałem ożywiony wraz z Chrystusem (Ef 2:5). 



 

17. Zostałem wskrzeszony wraz z Chrystusem i wraz z Nim posadzony w 

okręgach niebieskich (Ef 2:6). 

18. Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Jezusa i Ducha świętego (Ef 

2:18). 

19. Mogę śmiało zbliżał się do Boga w wolności i zaufaniu (Ef 3:12). 

20. Zostałem wyrwany spod władzy szatana i przeniesiony do Króles-twa 

Chrystusa (Kol 1:13). 

21. Zostałem odkupiony i otrzymałem przebaczenie wszystkich moich grze-

chów; mój dług został anulowany (Kol 1:14). 

22. Sam Chrystus jest we mnie (Kol 1:27). 

23. Jestem mocno zakorzeniony w Chrystusie i jestem teraz budowany w 

Nim (Kol 2:7). 

24. Jestem obrzezany duchowo. Moja stara, nie odrodzona natura została 

usunięta (Kol 2:11). 

25. Jestem kompletny w Chrystusie (Kol 2:10). 

26. Zostałem pogrzebany, wskrzeszony i ożywiony wraz z Chrystusem (Kol 

2:12-13). 

27. Umarłem z Chrystusem i zostałem wskrzeszony z Nim. Moje życie jest 

obecnie ukryte z Chrystusem w Bogu. Chrystus jest teraz moim życiem 

(Kol 3:1-4). 

28. Otrzymałem ducha mocy, miłości i samodyscypliny (2Tm 1:7). 

29. Zostałem zbawiony, odnowiony przez Boga (2Tm 1:9; Tt 3:5). 

30. Ponieważ jestem uświęcony i jestem jedno z Uświęconym, On nie wsty-

dzi się nazywał mnie bratem (Hbr 2:11). 

31. Mam prawo przychodził śmiało przed tron Boga, aby znajdował miłosier-

dzie i łaskę w potrzebie (Hbr 4:16). 

32. Otrzymałem wielkie i drogocenne obietnice Boże, dzięki którym jestem 

uczestnikiem Boskiej natury (2P 1:4). 

Znajdź się w Nim. Życie wiarą polega na dostosowaniu naszego myślenia 

do Bożego punktu widzenia. Takie życie tworzy rzeczywistość między 

mną a Bogiem. 



 

Jeśli chcesz wzrastać i dojrzewać duchowo, stój niezachwianie na gruncie 

wiary w to, kim jesteś w Chrystusie. Nie musisz sobie tego wmawiać. On już 

tak o Tobie myśli. Nie Ty wyrobiłeś Mu opinię o sobie. On już taką ma nie-

zależnie od Ciebie. 

To moje notatki. W ramach DLB możesz wypisywać sobie różne rzeczy: Na 

przykład właśnie te: Co On myśli o mnie? 


