
Moja Pozycja w Chrystusie 
W Chrystusie jestem:  

 Dzieckiem Bożym: „Wszystkim tym jednak którzy Je (Słowo Boże) przyjęli, dał moc, aby się 
stali dziećmi Bożymi.” Jana 1:12. 

 Mam życie wieczne: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi” Jana 1:4;  
„aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne.” Jana 3:15; 
„Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja 
mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.” Jana 4:14;  
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rzymian 6:23; 
„Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, [posłany] dla głoszenia życia obiecanego w 
Chrystusie Jezusie.” 2Tymoteusza 1:1; 
„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, 
kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.” 1Jana 5:11-12. 

 Jestem solą ziemi: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” Mateusza 
5:13. 

 Jestem światłem świata: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze.” Mateusza 5:14; 
„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie 
jak dzieci światłości. Efezjan 5:8. 

 Jestem latoroślą Chrystusa: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we 
mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic uczynić nie możecie.” 
Jana 15:5. 

 Jestem przyjacielem Chrystusa, wybranym i przeznaczonym do przynoszenia dobrych 
owoców: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem 
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie 
w imię moje. Jana 15:15-16. 

 Jestem uwolniony od grzechu: „A uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę 
sprawiedliwości.” Rzymian 6:18. 

 Umarłem dla grzechu: „Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?” 
Rzymian 6:2.  

 Jestem wolny [wolna] od potępienia: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie 
Jezusie, nie ma już potępienia.” Rzymian 8:1. 

 Jestem synem (córką) Boga: „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, 
ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: ‘Abba, Ojcze!’” 
Rzymian 8:14-15. 
„Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Na dowód 
tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc waszych Ducha Syna swego, który woła: 
‘Abba, Ojcze!’” Galacjan 3:26; 4:6 

 Jestem dziedzicem (dziedziczką) Boga: „Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, 
by wspólnie mieć dział w chwale.” Rzymian 8:17. 

 Duch Boży mieszka we mnie: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest 



święta, a wy nią jesteście.” 1 Koryntian 3:16; 
„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was  
jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” 1Kor. 6:19.  

 Jestem z Nim jednym duchem: „Ten zaś, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym 
duchem.” 1Koryntian 6:17. 

 Jestem członkiem ciała Chrystusa: „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i 
poszczególnymi (Jego) członkami.” 1Koryntian 12:27; 
„Bo jesteśmy członkami Jego ciała.” Efezjan 5:30. 

 Jestem nowym stworzeniem: „Jeżeli więc ktoś (pozostaje) w Chrystusie, jest  
nowym stworzeniem. To co dawne minęło, a oto (wszystko) stało się nowe.” 2 Koryntian 
5:17. 

 Jestem pojednany (pojednana) z Bogiem i jestem Jego posłańcem (posłanką): 
„Wszystko to zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam 
posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytając ludziom 
ich grzechów, nam zaś przekazał słowo jednania.” 2 Koryntian 5:18-19.  

 Zły nie może mnie tknąć: „Wiemy, że ktokolwiek się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz 
Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie tknie.” 1Jana 5:18 

 Jestem świętym (świętą): „Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, 
którzy są i do wiernych w Chrystusie Jezusie.” Efezjan 1:1; 
„Do tych, którzy zastali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości” 1Kor. 1:2;  
„Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie 
Jezusie, którzy są w Filippi” Filipian 1:1;  
„Do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach” Kolosan 1:2. 

 Jestem wybrańcem (wybranką) Boga: „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani 
obleczcie się w serdeczne współczucie” Kolosan 3:12; 
„Bracia przez Boga umiłowani” 1Tesaloniczan 1:4.  

 Jestem synem (córką) światłości: „Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i 
synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności.” 1Tesaloniczan 5:5. 

 Jestem powołany (powołana) przez niebo: „bracia święci, uczestnicy powołania 
niebieskiego” Hebrajczyków 3:1. 

 Jestem żywym kamieniem duchowej świątyni: ”wy również, niby żywe kamienie, jesteście 
budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych 
ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.” 1 Piotra 2:5. 

 Jestem członkiem (członkinią) wybranej rasy: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, 
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem (Bogu) na własność, przenaczonym 
abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego 
swojego światła; wy, którzy byliście nie-ludem, teraz jesteście ludem Bożym, którzy nie 
dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.” 1Piotra 2:9-10. 

 Jestem przybyszem i gościem na tej ziemi: „Umiłowani! Proszę, abyście jak przybysze i 
goście (obczyzną jest pobyt na ziemi w porównaniu z niebem) powstrzymywali się od 
cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy.” 1Piotra 2:11; 
„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie.” Filipian 3:20. 

 Jestem nieprzyjacielem diabła: „Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając 
kogo pożreć.” 1Piotra 2:11.  

 Będę podobny (podobna) do Chrystusa kiedy On powróci: „zostaliśmi nazwani dziećmi 
Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy...ale jeszcze się nie ujawniło czym będziemy. Wiemy, 
że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni” 1 Jana 3:1-2.  
„przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała" Filipian 3:21. 

 Moje życie jest ukryte w Bogu: „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte w Bogu.” 
Kolosan 3:3. 



W Chrystusie otrzymałem:  
 Zmartwychwstanie i pozycję z Chrystusem w niebie: „razem też wskrzesił i razem 

posadził (nas) na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie.” Efezjan 2:6.  
 Bezpośredni dostęp do Boga: „bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy 

przystęp do Ojca.” Efezjan 2:18.  
 Przebaczenie i łaskę zbawienia: „i to nas umarłych na skutek występków, razem z 

Chrystusem przywrócił do życia – łaską (bowiem) jesteśmy zbawieni." Efezjan 2:5;  
„w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.” Kolosan 1:14;  
„Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, poprzez Jego imię 
otrzymuje odpuszczenie grzechów.” Dzieje Apostolskie 10:43.  

 Miejsce w królestwie Chrystusa: „On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 
królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. 
Kolosan 1:13. 

 Ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i 
miłości i trzeźwego myślenia." 2Tymoteusza 1:7.  

 Zaspokojenie wszystkich potrzeb: „A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi 
wspaniale każdą naszą potrzebę.” Filipian 4:19.  

 Wysłuchanie mych próśb: „Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że 
wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.” 1Jana 5:14.  

 Mam wstawiennika u Boga: „Przeto i zbawiać może na wieki całkowicie tych, którzy przez 
Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nami.” Hebrajczyków 7:25. 

 Moc nadprzyrodzoną: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Filipian 4:13.  
 Usprawiedliwienie: „wszyscy dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez 

odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie”. Rzymian 3:24;  
„Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze...”; Rzymian 5:1;  
„człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, lecz 
jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa”. Galacjan 2:16. 

 Wyzwolenie z grzechu: „zostaliśmy z Nim złączeni w jedno..., byśmy już dłużej nie byli w 
niewoli grzechu.” Rzymian 6:5,6.  

 Uniknięcie potępienia: „dla tych którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.” 
Rzymian 8:1. 

 Ducha Bożego do pomocy: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie 
umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których 
nie można wyrazić słowami.” Rzymian 8:26.  

 Nieodłączną miłość Chrystusową: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który 
nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także 
wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 
których Bóg wybrał? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?" Rzymian 8:31-35.  

 Mądrość od Boga: „Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla 
nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem” 1 Koryntian 1:30. 

 Powołanie: „jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa.” Rzymian 1:5;  
„dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy” Rzymian 
5:2. 

 Boskie namaszczenie: „Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w 
was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o 
wszystkim.” 1Jana 2:27;  
„w Nim również uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był 
obiecany.” Efezjan 1:13.  

 Życie w Chrystusie: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.” Galacjan 2:20; 
„Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z nim złączeni w jedno, 



to tak samo będziemy przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia 
ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już 
dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Rzymian 
6:5-6. 

 Zostałem wybrany (zostałam wybrana): „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.” Efezjan 1:3.  

 Przystęp do Boga Ojca: „W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, przez  
wiarę w Niego.” Efezjan 3:12.  

 Adopcję: „przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa” 
Efezjan 1:5.  

 Obecne zmartwychwstanie i miejsce w niebie: „razem też wskrzesił i razem posadził na 
wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie.” Efezjan 2:6.  

 Życie ukryte z Chrystusem w Bogu: „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z 
Chrystusem w Bogu. Gdy sie ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim 
ukażecie się w chwale.” Kolosan 3:3-4;  
„umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.” Rzymian 6:11.  

 Święte powołanie: „On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie 
naszych czynów lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski” 2Tymoteusza 1:9.  

 Miłosierdzie i łaskę w potrzebie: „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy 
doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.” Hebrajczyków 4:16.  

 Uwolnienie od grzechu: „Kto grzeszy jest dzieckiem diabła... ktokolwiek narodził się z 
Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże (Duch Święty); taki nie może grzeszyć, bo 
się narodził z Boga.” 1 Jana 3:8-9.  
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