Lekcja 1 Lekcja 9
TOŻSAMOŚĆ W CHRYSTUSIE (Część 1)
Opracował Andrew Wommack
W 2 Liście do Koryntian 5:17 czytamy: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wyrażenie w Chrystusie jest użyte
w Nowym Testamencie ponad 300 razy i zawsze odnosi się do żywej relacji z Bogiem. Kiedy raz się
nawiąże, stajesz się nowym stworzeniem. Niektóre tłumaczenia mówią stworzonym na nowo.
To prowadzi do kluczowego zagadnienia, które jest niezbędne w zrozumieniu nowej tożsamości
w Chrystusie. Wydarzenie to nie miało miejsca w świecie fizycznym. Nie mówimy tutaj o twoim
fizycznym ciele, mówiąc, że całkowicie się zmieniło, albo że wyglądasz inaczej. Jeśli ktoś był gruby
przed dostąpieniem zbawienia, nadal będzie gruby, chyba, że przejdzie na dietę. Nie mówimy tutaj
także o twojej mentalnej, emocjonalnej części, o której często się mówi „prawdziwy ty”. Jeśli nie byłeś
zbyt mądry przed dostąpieniem zbawienia, po tym wydarzeniu nie zmądrzejesz. Pozostaną także
wszystkie twoje wspomnienia czy myśli.
Jest jednak część trzecia, która według Słowa Bożego i poprzez proces eliminacji jest tą częścią,
która uległa zmianie – to jest duch człowieka. Fragmentem weryfikującym to pojęcie jest 1 List
do Tesaloniczan 5:23, w którym to Paweł modli się za Tesaloniczan: A sam Bóg pokoju niechaj was
w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany
na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Fragment ten pokazuje, że mamy ducha, duszę i ciało.
Ta cielesna część jest bardzo oczywista. Jest to część nas, która jest widoczna, nasz zewnętrzny
człowiek. Wszyscy także rozumiemy, że jest jeszcze jedna część nas, nie cielesna; nasza emocjonalna,
myśląca część, którą Pismo Święte nazywa duszą. Wiemy, że nawet bez kontaktu fizycznego, ktoś
może cię dotknąć. Choćby poprzez słowa, w pozytywny lub negatywny sposób. Większość ludzi jest
zestrojonych z częścią fizyczną i psychiczną, ale według Pisma Świętego jest jeszcze jedna część,
którą jest duch.
To duch jest tą częścią, która zostaje zmieniona na nowo po przyjęciu zbawienia. W zasadzie jest
to część dająca życie. List Jakuba 2:26 mówi: Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez
uczynków jest martwa. Z tego fragmentu wynika, że to duch jest tym, co tchnęło życie w nasze
fizyczne ciała. Z niego pochodzi nasze życie. W 1 Mojżeszowej 2, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę,
ciało Adama było skończone, ale później Bóg tchnął w nie dech życia. Słowo tchnął w Starym
Testamencie jest tym samym słowem, które oznacza oddech i jest tłumaczone duch w innych
miejscach. Bóg stworzył fizyczne ciało i duszewną część Adama, ale dopiero kiedy Bóg tchnął
w niego dech życia, stał się on żyjącą istotą. Duch jest częścią nas, która daje życie.
Przed zbawieniem, przed całkowitym oddaniem życia Panu, duch jest martwy. List do Efezjan
2:1 mówi: I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Wiemy, że byliśmy żywi przed narodzeniem
na nowo, ale słowo umarliście oznacza śmierć duchową. Śmierć w Biblii nie znaczy przestać istnieć,
tak jak niektórym się wydaje. Śmierć dosłownie oznacza odłączenie. Gdy ktoś umiera, nie przestaje
istnieć. Biblia mówi, że taka osoba idzie natychmiast do obecności Bożej lub piekielnej. Duch i dusza
nadal istnieją, ale nastąpiło oddzielenie od fizycznego ciała, które umiera i się rozkłada.
Gdy 1 Księga Mojżeszowa 2:17 mówi: Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy
tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz, nie mówi tu o śmierci fizycznej, ale o duchowej; o duszy, która
zostaje oddzielona od Boga. Duch, część którą Bóg w nas tchnął, która daje życie i motywację, została
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oddzielona od ponadnaturalnego Bożego życia, tego świętego, doskonałego życia, które Biblia nazywa
zoe, czyli życie w sensie doskonałym, obfitym. Człowiek uległ degeneracji. Nadal funkcjonował, ale
działał w odłączeniu i niezależnie od Boga. To jest przyczyną wielu problemów w naszym życiu.
Gdy osoba przychodzi do Boga, otrzymuje ona nowego ducha i rodzi się na nowo. Tego terminu
użył Jezus w Ew. Jana 3:5. Człowiek rodzi się fizycznie z duchem, duszą i ciałem, ale gdy rodzi się
na nowo, otrzymuje Ducha Chrystusowego. List do Galacjan 4:6 mówi: A ponieważ jesteście synami,
przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! Bóg dosłownie
umieścił Swojego Ducha w nas, dzięki czemu mamy teraz nową jakość życia, nową tożsamość
i jesteśmy zupełnie nową osobą w naszym wnętrzu.
Resztą chrześcijańskiego życia jest uczenie się w swojej mentalnej części tego, co miało miejsce
w twoim duchu. Prawda jest taka, że jedna trzecia twojego zbawienia zakończyła się, gdy przyjąłeś
Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Twój duch całkowicie się zmienił. Będzie on tym samym
duchem już przez całą wieczność. On już posiada miłość, radość, pokój i jest pełen obecności Bożej.
W twoim duchu nie ma żadnych braków lub jakiejś niedoskonałości, ale musisz to sobie uświadomić.
Z tego powodu studiowanie Słowa Bożego jest tak ważne dla chrześcijanina. Jesteś całkowicie nową
osobą, ale dopóki się tego nie dowiesz, nie zmienisz się na zewnątrz. Zwycięstwem w życiu
chrześcijanina jest to, gdy patrząc w Słowo Boże, które jest Duchem i życiem, widzisz kim jesteś,
widzisz co Bóg uczynił i zaczynasz w to wierzyć.

Pytania
1. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, czym jest?
____________________________________________________________________________
2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co się dzieje ze starymi rzeczami?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co stało się nowe?
____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj List do Efezjan 2:1. W jakim byłeś stanie przed narodzeniem na nowo, przed
ożywieniem?
____________________________________________________________________________
5. Przeczytaj List do Efezjan 2:2. Jako niewierzący, jakimi drogami chodziłeś lub jak żyłeś?
____________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List do Efezjan 2:3-5. W co Bóg jest bogaty?
____________________________________________________________________________
7. Przeczytaj List do Efezjan 2:4. Dlaczego Bóg jest tak miłosierny?
____________________________________________________________________________
8. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Co Bóg dla nas uczynił, kiedy jeszcze żyliśmy w grzechach
i przewinieniach?
___________________________________________________________________________________
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9. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Przez co Bóg nas zbawił?
____________________________________________________________________________
10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:9-10. Czy możesz się porównać z powyższymi opisami?
____________________________________________________________________________
11. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jaki czas określa słowo byli?
____________________________________________________________________________
12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Gdy narodziłeś się na nowo, jakie trzy rzeczy się stały?
____________________________________________________________________________
13. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jest to stan w przeszłości, w teraźniejszości czy
w przyszłości?
____________________________________________________________________________
14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Kto zaś łączy się z Panem jest z Nim...?
____________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
2 List do Koryntian 5:17 - Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
List do Efezjan 2:1 - I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze.
List do Efezjan 2:2 - w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę,
który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
List do Efezjan 2:3-5 - Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego,
ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty
w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki,
ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście.
1 List do Koryntian 6: 9-10 - Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie
odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy,
ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego
nie odziedziczą.
1 List do Koryntian 6:11 - A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni,
i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
1 List do Koryntian 6:17 - Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
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Odpowiedzi
1. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, czym jest? Jest nowym
stworzeniem.
2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co się dzieje ze starymi rzeczami? Nie ma ich.
Przeminęły.
3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co stało się nowe? Wszystko.
4. Przeczytaj List do Efezjan 2:1. W jakim byłeś stanie przed narodzeniem na nowo, przed
ożywieniem? Byłem martwy w przewinieniach i grzechach.
5. Przeczytaj List do Efezjan 2:2. Jako niewierzący, jakimi drogami chodziłeś lub jak żyłeś?
Chodziłem drogami świata, słuchałem diabła, żyjąc w duchu nieposłuszeństwa.
6. Przeczytaj List do Efezjan 2:3,5. W co Bóg jest bogaty? W miłosierdzie.
7. Przeczytaj List do Efezjan 2:4. Dlaczego Bóg jest tak miłosierny? Z powodu wielkiej miłości
do nas.
8. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Co Bóg dla nas uczynił, kiedy jeszcze żyliśmy w grzechach
i przewinieniach? Ożywił nas razem z Chrystusem.
9. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Przez co Bóg nas zbawił? Przez swoją łaskę.
10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Czy możesz się porównać z powyższymi opisami? Tak.
11. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jaki czas określa słowo byli? Czas przeszły.
12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Gdy narodziłeś się na nowo, jakie trzy rzeczy się stały?
Zostałeś obmyty, uczyniony świętym i usprawiedliwiony przed Bogiem.
13. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jest to stan w przeszłości, w teraźniejszości czy
w przyszłości? W teraźniejszości.
14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim JEDNYM duchem.
Copyright © 2004, Don W. Krow
Zezwala się na kopiowanie i reprodukcję dla celów czynienia uczniami,
pod warunkiem rozpowszechniania bez pobierania opłaty.
DKM
10065 Sun Ridge Circle
Rogers, AR 72756 U.S.A.
www.delessons.org
4

