Poziom 1 Lekcja 10
TOŻSAMOŚĆ W CHRYSTUSIE (Część 2)
Opracował Andrew Wommack
W naszej ostatniej lekcji omówiliśmy, co oznacza narodzić się na nowo. Nasz duch i nasze serce
jest zmieniane. Użyliśmy fragmentu z 2 Listu do Koryntian 5:17, który mówi: Tak więc, jeśli ktoś jest
w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Zauważyliśmy,
że gdy narodziliśmy się na nowo, w naszym duchu miało miejsce całkowite przekształcenie, a jedyna
droga, by się dowiedzieć, co się stało w naszym duchu, prowadzi przez Słowo Boże. Nie możemy
tego zobaczyć za pomocą zewnętrznych rzeczy i nie możemy odczuć tego za pomocą duszy. Ale
w naszej duchowej część nastąpiła całkowita transformacja.
Pozwolę sobie wykorzystać kilka fragmentów z Pisma Świętego, które pokażą, co miało miejsce,
gdy dana osoba przyjęła Jezusa do swojego życia. List do Efezjan 4:24 mówi: A obleczcie się
w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Gdy
osoba rodzi się na nowo, jej duch staje się sprawiedliwy i naprawdę święty. Biblia rzeczywiście mówi
o dwóch rodzajach sprawiedliwość.
Istnieje sprawiedliwość, którą można osiągnąć poprzez własne działania, którą należy utrzymywać
w stosunkach z innymi ludźmi. Jeśli nie żyjesz w sposób właściwy, twój szef może cię zwolnić,
a twój współmałżonek może wnieść o rozwód. Trzeba mieć własną sprawiedliwość. Bóg jednak nie
akceptuje ciebie na podstawie zewnętrznej sprawiedliwość. Dosłownie, Bóg daje ci swoją
sprawiedliwość.
2 List do Koryntian 5:21 mówi, że Bóg Ojciec uczynił Syna grzechem za nas, żebyśmy stali się
sprawiedliwością Bożą w Nim. Więc istnieje sprawiedliwość, która wykracza daleko poza naszą
sprawiedliwość, która oparta jest na tym, co Bóg uczynił dla nas. Dosłownie otrzymaliśmy
sprawiedliwość Bożą przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy stworzeni w sprawiedliwości
i prawdziwej świętości. Nie dorastamy do sprawiedliwości, już teraz jesteśmy sprawiedliwi.
Najprościej rzecz ujmując, jesteśmy z Bogiem w porządku.
Bóg jest zadowolony z nas ze względu na Chrystusa, a nie na cokolwiek innego. Zmiana nastąpiła
w naszym duchu. Jesteśmy stworzeni w sprawiedliwości i świętości, i jesteśmy całkowicie nowymi
stworzeniami. List do Efezjan 2:10 mówi: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie
Jezusie do dobrych uczynków. W naszym duchu jesteśmy doskonali i kompletni. Nie ma tam grzechu
i niedoskonałości. List do Efezjan 1:13 mówi: W nim i wy, którzy... uwierzyliście w niego, zostaliście
zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
Niektórzy z was mogą myśleć: „Cóż, kiedy pierwszy raz uwierzyłem Panu, naprawdę uwierzyłem,
że całkowicie mi przebaczono i oczyszczono, i wszystko było dobrze. Ale od tego czasu,
zgrzeszyłem i znów zawiodłem Boga”. Jeśli tak się stało, to znaczy, że zawiodłeś w swoim
postępowaniu lub w myśleniu, ale twój duch nie zgrzeszył. Duch został zapieczętowany, obrazowo
w taki sam sposób, w jaki kobieta robiąca zapasy na zimę zalewa słoik z owocami parafiną,
zabezpieczając go przed zanieczyszczeniami. Bóg uszczelnił, zabezpieczył cię; dzięki temu, kiedy
narodziłeś się na nowo, otrzymałeś nowego ducha i grzech nie może się do niego dostać. Masz nową
tożsamość. By mieć relację z Bogiem, by uwielbiać Go i spotykać się z Nim, musisz się opierać
o to, kim jesteś w swoim duchu, a nie w swoim ciele.
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Przemiana w życiu chrześcijanina jest tak wielka, że potrzebuje on zmienić swoją tożsamość!
Należy odnosić się do Boga nie na zasadzie tego, co robisz w świecie fizycznym, nie na podstawie
swoich myśli, ale na podstawie tego, kim jesteś w duchu, na podstawie tego, co On uczynił dla ciebie.
Jest to coś, co się zakończyło; coś, co się nie zmienia. Zostałeś stworzony w prawdziwej
sprawiedliwości i świętości. Jest to duchowa część ciebie. Żeby móc mieć relację z Bogiem, należy
przychodzić do Niego w duchu i w prawdzie. Musisz stanąć w swojej nowej tożsamości i zobaczyć,
kim jesteś w Chrystusie.

Pytania
1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Jedyną drogą do poznania tego, co się zmieniło
w naszym wnętrzu, jest Słowo Boże. Co ten werset mówi o tym, co się nam stało?
__________________________________________________________________________
2. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Gdzie teraz mieszka Chrystus?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Jak to się dzieje?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj 1 List Jana 5:12. Kogo musimy posiąść, by mieć zbawienie?
____________________________________________________________________________
5. Czytaj List do Kolosan 1:26-27. Czym jest tajemnica, która była ukryta od wieków i pokoleń,

a teraz została objawiona?
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List do Efezjan 4:23-24. Co zostało stworzone w sprawiedliwości i prawdziwej
świętości?
____________________________________________________________________________
7. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. Czyją sprawiedliwość otrzymujemy?
____________________________________________________________________________
8. Przeczytaj List do Efezjan 1:4. Jak widzi Bóg wierzącego?
___________________________________________________________________________
9. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. W kim zostaliśmy przyjęci?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
1 List do Koryntian 6:17 - Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
List do Efezjan 3:17 - Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni
i ugruntowani w miłości.
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1 List Jana 5:12 - Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
List do Kolosan 1:26-27 - Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym
jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy,
którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
List do Efezjan 4:23-24 - I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego
człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
2 List do Koryntian 5:21 - On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim
stali się sprawiedliwością Bożą.
List do Efezjan 1:4 - W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci
i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
List do Efezjan 1:6 - ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Jedyną drogą do poznania tego, co się zmieniło w naszym
wnętrzu jest Słowo Boże. Co ten werset mówi o tym, co się nam stało? Nasze duchy zostały
połączone z Panem.
2. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Gdzie teraz mieszka Chrystus? W naszych sercach.
3. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Jak to się dzieje? Przez wiarę.
4. Przeczytaj 1 List Jana 5:12. Kogo musimy posiąść, by mieć zbawienie? Syna (Jezusa
Chrystusa).
5. Przeczytaj List do Kolosan 1:26-27. Czym jest tajemnica, która była ukryta od wieków i pokoleń,
a teraz została objawiona? Chrystus w nas, nadzieja chwały.
6. Przeczytaj List do Efezjan 4:23-24. Co zostało stworzone w sprawiedliwości i prawdziwej
świętości? Nasz nowy człowiek (nasz narodzony na nowo duch).
7. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21.
sprawiedliwość w Chrystusie.

Czyją sprawiedliwość otrzymujemy?

Bożą

8. Przeczytaj List do Efezjan 1:4. Jak widzi Bóg wierzącego? Świętego i bez winy.
9. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. W kim zostaliśmy przyjęci? W umiłowanym (Jezusie
Chrystusie).
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