
PRZEZNACZONY BY STAĆ SIĘ JAK CHRYSTUS 

Wszelkie cytaty z Pisma Świętego na podstawie wydania w edycji "Św. Paweł"  

 

    Dzień 22. Przeznaczeni, by upodabniać się do Chrystusa 

 

- Zostaliśmy stworzeni po to, by upodabniać się do Chrystusa. Życie wiarą, to nie tylko intelektualno-duchowe założenie - 

to codzienne pokazywanie innym Chrystusa. Musimy być do Niego podobni, aby to robić! 

- Jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Nigdy nie staniesz się Bogiem! Ważne byś był na jego obraz i 

podobieństwo. Byś zaczął nowe życie w Nim! 

- W perspektywie wieczności, nie liczy się materialność, ale charakter - to z nim pójdziemy do Nieba. 

- Życie chrześcijańskie nie będzie łatwe i przyjemne. Życie w obfitości odnosi się do Jego Królestwa. 

 

Kor 3,18 

My wszyscy odzwierciedlamy w naszej odkrytej twarzy chwałę Pana i jesteśmy 

przemieniani na ten sam obraz, zyskując coraz większą chwałę, za sprawą Pana, który 

jest Duchem. 

 

Kol 1,15; 

On jest obrazem Boga niewidzialnego, 

pierworodnym wobec całego stworzenia, 

 

 

    Dzień 23. Jak wzrastamy? 

- Wzrost i rozwój w wierze to jeden z naszych celów jakie mamy od Ojca. 

- Wzrost - wymaga od nas decyzji i konkretnego działania , a wtedy Bóg dopełni nasze czyny. 

- Staranie się o nasze zbawienie - czyli pielęgnacja daru jaki mamy od Ojca w Jezusie Chrystusie. 

 

Flp 2:12-13; 

z lękiem i drżeniem starajcie się o własne zbawienie. 

Bóg bowiem sprawia, że pragniecie i działacie zgodnie z Jego upodobaniem. 

 

- Podstawa - zmiana swoich nawyków i sposobów myślenia. Potrzebujemy świadomości tego, co robimy i stopniowego 

zmieniania nawyków na dobre. 

- Sposób myślenia decyduje o uczuciach. 

 

1 Kor 14:20 ;  

wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali. 

 

Rz 12:2  

Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia, 

aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe. 

 

Rz  8:5; 

Ci bowiem, którzy są cieleśni, myślą o sprawach ciała, ci zaś, którzy są duchowi – o 

 sprawach Ducha. 

 

Nakierowanie na służbę innym 

 

Rz 15:2-3 

Każdy z nas niech się stara podobać bliźniemu dla jego dobra i zbudowania. 

Bo i Chrystus nie szukał upodobania w sobie samym, ale jak jest napisane: 

Urągania tych, którzy Tobie urągali, spadły na mnie 

 



Myślenie o innych jest fundamentem naszego upodabniania się do Chrystusa. 

To ma być służba, a nie szukanie poklasku. 

 

    Dzień 24. Transformacja przez Prawdę 

- Prawda nas przemienia - poznanie, że coś jest zupełnie inne jak nam się wydawało, sprawia, iż możemy radykalnie 

zmienić siebie i swoje postępowanie. 

- Rozwój duchowy, to systematyczne zastępowanie fałszu, prawdą. 

- Prawdę znajdujemy w Słowie Bożym, które mamy od Ojca. 

- Słowo Boże jest pokarmem dla naszej duszy. Jest konieczne, byśmy mogli trwać w podobieństwie do Chrystusa. 

- Trwanie w Słowie Bożym: 

 

 Akceptacja jego autorytetu. Wiara w to, że to co zawarte w Piśmie Świętym jest Słowem Bożym i 

przyjęcie go jako podstawowej normy w naszym życiu. 

 Przyswajanie Prawdy w nim zawartej. Chęć i faktyczne działanie by to czynić. Co wolisz?: meczyk w TV, 

godzinkę na demotywatorach czy jednak chwilę spokoju  

z Biblią? Czy faktycznie słuchasz tego co Bóg do Ciebie mówi? Jak? 

 Przełożenie Słowa na Twoje życie! Nie wystarczy tylko słuchać, aby nim żyć. Po przeczytaniu Bożego 

Słowa - szukaj zawsze bezpośredniego przełożenia na Twoje życie codzienne. 

 

J 8:31-32; 

Jezus oświadczył: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a 

prawda uczyni  was wolnymi".  

 

Biblia została nam dana po to, by przemieniać nasze życie. 

 

    Dzień 25. Transformacja przez życiowe problemy 

 

2 Kor 4:17-18; 

Nasze obecne niewielkie i przemijające utrapienie prowadzi nas do niewysłowionej chwały wiecznej. 

Nie wpatrujemy się więc w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. To bowiem, co 

 widzialne, przemija, to natomiast, co niewidzialne, trwa wiecznie. 

 

- Gdy Bóg dopuszcza jakiś problem, zawsze towarzyszy temu jakiś cel. Co ważne - nadrzędnym celem nad nim jest 

nasze dobro! 

 

J 16:33 

To wam powiedziałem, abyście radowali się pokojem dzięki Mnie. W świecie 

będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie! - Ja zwyciężyłem świat 

 

- Bóg wykorzystuje czas trudnych sytuacji, by jeszcze bardziej nas do siebie zbliżyć. 

- Problemy zmuszają nas do tego, by szukać pomocy u Boga. Jesteśmy najbliżej Niego, w momencie kiedy mamy 

świadomość, że poza Nim, nic nam nie  pozostało. 

 

Rz 8:28-29; 

Wiemy przecież, że tym, którzy kochają Boga i którzy zostali powołani zgodnie z Jego wcześniejszym zamysłem, 

wszystko służy dla ich dobra. Zostali oni wezwani według wcześniejszego zamysłu.  

 

- Każdy problem życiowy jest okazją by zbliżać się do charakteru Jezusa. 

- On też cierpiał:  

 

Hbr 8:8-9  

Chociaż był Synem, przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa. Tak udoskonalony, stał się przyczyną wiecznego 

zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. 



 

Postawa wobec cierpienia: 

 

 Pamiętaj, że Boży plan jest dobry. Ważne by skupiać się na Bożym planie, a nie problemach. 

Spoglądając na Chrystusa odczujesz pokój. 

 Raduj się i dziękuj. Nie za zło, ale za to, jak wykorzysta to dla twojego wzrostu. Ciesz się też 

towarzyszeniem Boga w Twoim cierpieniu. 

 Nie poddawaj się. Kształtowanie charakteru jest trudnym procesem, zwłaszcza przy naszych "zakutych 

łbach". Szukaj dobra i rozwijaj się. 

 

    Dzień 26. Pokusy a wzrost 

 

Jk 1:12; 

Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga 

wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują. 

 

- Każda pokusa to okazja do wybrania Boga, do wzrostu, do czynienia dobra. 

- Każdy dobry wybór upodabnia nas do Chrystusa. 

 

Ga 5:22-23; 

Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, 

życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie.   

 

- Wszystkie te cechy, to jeden owoc - występują razem! 

- Owoc potrzebuje czasu by dojrzewać. 

- Dojrzewa tylko w chwilach, gdy możemy wybierać pomiędzy Wolą Bożą, a jej przeciwieństwem. Nie można mówić o 

wierności, gdy nie było okazji do okazania niewierności. 

- Nam się wydaje, że to świat nas kusi, ale wszelkie pokusy pochodzą z wnętrza, wynikają z naszego spojrzenia na świat, 

myślenia. 

- Pokonywanie pokus: 

 Nie dać się zawstydzić samym faktem kuszenia. To nie grzech - nawet Jezus był kuszony, ale nie zgrzeszył! 

"Szatan kusi tych, których potrzebuje zwieść, a nie tych co sami przy nim trwają" 

 Rozpoznać sposób i okoliczności kiedy najbardziej jesteśmy kuszeni. Co możesz zrobić by uniknąć tych pokus? 

 Zwracaj się do Boga o pomoc. Jezus rozumie naszą walkę: Hbr 4,15 Bóg czeka na to byśmy go prosili o pomoc! 

Hbr 4:15-16; 

 

Nie takiego bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby współczuć nam w słabościach. Przeciwnie, 

podobnie jak my doświadczył On wszystkiego - oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżmy się do tronu łaski, aby 

otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili! 

 

- Walka z pokusami ukierunkowana na Boga, umacnia nas w Nim i jest skuteczna. Bez niego to samotne boksowanie się 

z przypływem. 

     

Dzień 27. Zwalczając pokusy 

 

1 Kor 10:13; 

Nie byliście kuszeni ponad ludzkie siły. Bóg, który jest wierny, nie pozwoli, byście byli kuszeni ponad siły, lecz 

dopuszczając pokusę, wskaże sposób jej przezwyciężenia. 

 

Bóg nas nie kusi, ale zawsze chce byśmy znaleźli wyjście z takiej sytuacji. I zawsze mamy tyle sił, by jej uniknąć. Jak to 

robić? 4 kroki: 

- Przenieś uwagę na coś innego 

 Szukaj tego dobra, które chcesz uzyskać, a nie koncentruj się na problemie, którego chcesz uniknąć. 



 Ps 119, 37 

 Uciekaj się do Boga i Jego Słowa 

 Przemieniaj myślenie 

 

- Przyznaj się komuś, kto jest Ci bliski do swej walki. Koh 4:9-10 

 Gdzie dwóch lub trzech... 

 Każdy jest kuszony i każdy walczy z grzechem. 

 Prawda nas wyzwala. Wstyd, który nas spina ze wzgledu na grzech, ma wtedy o wiele mniejsze działanie. 

 

- Przeciwstawiaj się diabłu 

 Przyjmij Boga za swego Pana. Powiedz Bogu "tak", diabłu "nie" 

 Słowo Boże to nasza broń przeciwko zakusom złego. 

 Nie wchodź w dyskusje - ucinaj na początku. 

 

- Poznaj swe słabości i zastanów się jak unikać ich narażania. 

 

Dzień 28. To wymaga czasu 

 

Flp 1:6;  

Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa 

 

- Nie ma dróg na skróty. Efektów bez wysiłku. 

- Uczniostwo to dostosowywanie się do Chrystusa. To nasza podróż na całe życie. 

 

Ef 4:13; 

...aż wszyscy osiągniemy jedność wiary i poznanie Syna Bożego, doskonale 

człowieczeństwo, miarę wielkości według pełni Chrystusa. 

- Czemu tak długo: 

 Jesteśmy... oporni. 

 Musimy się oduczyć starego życia, starych nawyków. Tego co "weszło nam w krew' 

 Boimy się tego, że zobaczymy straszna prawdę o sobie. Że stracimy nawet we własnych oczach. 

 Dojrzewanie bywa bolesne. Trudno nam wypuścić z rąk to co trzyma nas "w starym życiu" 

 Dobre przyzwyczajenia i nawyki też potrzebują czasu, by się utrwalić. Musimy je ćwiczyć. 

 

- Jak współpracować z Bogiem: 

 Pamiętaj, że Bóg działa nawet jak nie widzisz. 

 Zapisuj, utrwalaj czego się nauczyłeś, czego doświadczyłeś. To pomoże w przyszłości. 

 Bądź cierpliwy względem siebie i Boga. 

 Nie zniechęcaj się. 

 


