Tożsamość w Chrystusie
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały
życie i obfitowały.
Jan 10:10
Człowiek został stworzony jako istota duchowa po to, aby zarządzać planetą Ziemią.
Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boże w ogrodzie Eden; powierzono mu
królestwo i poddano wszystko pod jego panowanie (I Moj 1:26-28). Po upadku Adam
stracił panowanie nad ziemią.
1) Jezus przyszedł na ziemię, aby obezwładnić diabła i przywrócić człowiekowi to,
co stracił po upadku.
1 Jan 3:8
2) Jesteśmy zrodzeni przez boskie, nieskazitelne ziarno Bożego Słowa.
1 Piotr 1:23
3) Gdy rodzimy się na nowo otrzymujemy życie wieczne i dziedziczymy Boską
naturę. Rzeczywistość nowego narodzenia przywraca nam Boże podobieństwo.
1 Jan 5:11
Jan 10:10
4) Bóg dał nam prawo do panowania w tym życiu w pozycji króla.
Albowiem jeśli przez upadek (przestępstwo, przewinienie), jednego człowieka śmierć
zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują (Bożą) obfitość łaski
(niezasłużonej przychylności) i daru usprawiedliwienia (prawo do przebywania w Bożej
obecności), królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa, Mesjasza,
Namaszczonego” (wg oryginału ang. – przyp. tłum).
Rzym 5:17 (AMP)
5) Jesteśmy Bożymi dziećmi, stworzonymi na nowo w Jezusie Chrystusie,
dziedzicami Bożych obietnic i przywilejów.
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo (autorytet, przywilej, względy) stać się dziećmi
Bożymi tym, którzy wierzą (ufają, polegają na, okazują posłuszeństwo) Jego imieniu
(wg oryginału ang. – przyp. tłum).
Jan 1:12-13 (AMP)
Rzym 8:32
6) W Chrystusie staliśmy się sprawiedliwością Bożą.
Rzym 5:1
Rzym 5:9
1 Kor 5:21

7) Zostaliśmy obdarowani duchowym błogosławieństwem w Chrystusie.
Efez 1:3
Rzym 8:32
1 Jan 5:4
8) W Chrystusie zostaliśmy uwolnieni od przekleństwa i pobłogosławieni wszelkim
bogactwem niebios.
Gal 3:13-14
Jan 10:10
Bóg rozpoznaje nas na podstawie tożsamości i działania naszego wroga, tak samo
identyfikuje nas poprzez naszego wyzwoliciela. Jezus Chrystus odkupił nas od wszelkiego
przekleństwa poprzez Jego krew i sprawił, że obfite życie stało się naszym udziałem.

Tożsamość w Chrystusie – Karta dyskusji
Odpowiedz na pytania:
1) Co oznacza usprawiedliwienie?
2) W Ewangelii Jana 10:10, czytamy o Bożym, obfitym życiu – zoe. Jakie jest jego
znaczenie?
3) Wymień trzy przeszkody, które sprawiają, że Słowo Boże nie może wydać owocu w
naszym życiu.
4) Wymień konsekwencje upadku człowieka.
5) Jakie trzy prawa objawienia powinniśmy poznać w naszym życiu?
6) Jakie błogosławieństwa dziedziczymy w Chrystusie?

