MODUL 1

LEKSJON 10

IDENTITET I KRISTUS – Del 2
Av Andrew Wommack

I den forrige leksjonen diskuterte vi hva det betyr å bli født på ny, at vi har fått en ny
ånd og er en helt ny skapning, og våre hjerter er forandret som følge av det. Vi brukte 2. Kor
5:17 hvor det står: «Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se,
alt er blitt nytt.» Vi begynte å se at når vi er født på ny, har det skjedd en total forvandling
i vår ånd, og den eneste måten å finne ut av hva som har skjedd i vår ånd, er gjennom å se
hva Guds Ord sier. Vi kan ikke oppfatte det i ytre ting, i vår kropp og heller ikke gjennom
våre følelser, for følelsene tilhører det sjelelige. Men i ånden vår har det skjedd en total
forvandling.
La meg bruke noen få skriftsteder som viser det som skjer når en person tar imot
Jesus i livet sitt. I Ef 4:24 står det: «og dere har ikledd dere det nye menneske, som er skapt etter
Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet.» Når en person blir født på ny, blir dens ånd
rettferdig og hellig. Bibelen snakker faktisk om to typer rettferdighet.
Det er en type rettferdighet du produserer gjennom dine egne handlinger, og du må
opprettholde den rettferdigheten i relasjoner med andre mennesker. Hvis du ikke lever rett
og gjør rett, kan du bli oppsagt på jobben, eller ektefellen vil kanskje skilles fra deg, derfor det
er viktig at du har din egen rettferdighet. Gud, derimot, aksepterer oss ikke på grunn av vår
ytre rettferdighet. Gud gav deg bokstavelig talt sin egen rettferdighet.
I 2. Kor 5:21 står det at Gud, vår Far, gjorde Sønnen til synd for oss for at vi
skulle bli Guds rettferdighet i Ham. Det er en rettferdighet som langt overstiger vår
ytre rettferdighet og som er basert på hva Gud gjorde for oss. Vi fikk bokstavelig talt
Guds rettferdighet ved tro på Kristus. Vi ble skapt i rettferdighet og sann hellighet. Den
rettferdigheten vokser vi ikke inn i, vi er allerede rettferdige. En enkel definisjon er at vi
allerede har rett stand fremfor Gud.
Gud er fornøyd med oss basert på Kristus, ikke noe annet. Forandringen fant sted i
vår ånd. Vi er allerede skapt i rettferdighet og sann hellighet og er helt nye skapninger. I Ef
2:10 står det: «For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger.» Vi er fullkomne
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og komplette i vår ånd. Der er ingen synd eller utilstrekkelighet. I Ef 1:13, siste del, står det:
«i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd.»
Noen av dere tenker kanskje: «Vel, når jeg først trodde på Herren, ble jeg fullstendig
tilgitt og renset og alt var helt fint. Men siden den gangen har jeg syndet. Jeg har feilet
overfor Gud igjen.» Om du gjorde det, så feilet du i dine handlinger og i din mentale og
følelsesmessige del, men din ånd syndet ikke. Den ble forseglet, omtrent slik som når en
kokte saft i gamle dager og la et lag med parafinvoks på toppen av korken slik at den ble
lufttett og holdt urenheter unna. Gud forseglet deg, så da du ble født på ny, fikk du en ny
ånd, og synd kan ikke trenge inn i din ånd. Du har en ny identitet. Du har fellesskap med
Gud og tilber Ham ut fra hvem du er i din ånd, ikke i ditt kjød.
Dette er virkelig den store forvandlingen i det kristne livet, at en person må endre sin
tenkemåte og fornye sitt sinn i forhold til den nye identiteten. Du må forholde deg til Gud,
ikke basert på hva du gjør i det fysiske eller tenker i ditt sinn, men ut fra hvem du er i din
ånd, basert på hva Han har gjort for deg. Det er et fullført verk, noe som ikke er utsatt for
svingninger (forandres frem og tilbake). Du ble skapt i rettferdighet og sann hellighet. Det
er den åndelige delen av deg, og for å ha fellesskap med Gud, må du tilbe Ham i ånd og i
sannhet. Du må stå i denne identiteten av hvem du er i Kristus.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Kor 6:17. Den eneste kilden vi har til å få vite hvilken forvandling som har funnet
sted i vår ånd, er Guds Ord. Hva sier dette verset om det som har skjedd med oss?
2. Les Ef 3:17. Hvor bor Kristus nå?
3. Les Ef 3:17. Hvordan skjer dette?
4. Les 1. Joh 5:12. Hvem må vi ha for å bli frelst?
5. Les Kol 1:26-27. Hvilket mysterium har nå blitt åpenbart, som var skjult fra tidligere
tider og generasjoner?
6. Les Ef 4:23-24. Hva ble skapt i sannhetens rettferdighet og hellighet?
7. Les 2. Kor 5:21. Hvem sin rettferdighet har vi?
8. Les Ef 1:4. Hvilken stilling har en troende fremfor Gud?
9. Les Ef 1:6. Hvordan ble vi tatt til nåde?
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1. Kor 6:17 - Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham.
Ef 3:17 - det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet,
1. Joh 5:12 - Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
Kol 1:26-27 - mysteriet som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er
blitt åpenbart for Hans hellige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i
dette mysteriet blant hedningene, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.
Ef 4:23-24 - og får fornyelse i deres sinn ved Ånden, og dere har ikledd dere det nye menneske, som
er skapt etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet.
2. Kor 5:21 - For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds
rettferdighet i Ham.
Ef 1:4 - slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige
og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
Ef 1:6 - til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede.

FASIT.
1. Les 1. Kor 6:17. Den eneste kilden vi har til å få vite hvilken forvandling som har funnet
sted i vår ånd, er Guds Ord. Hva sier dette verset om det som har skjedd med oss?
Vår ånd har blitt én ånd med Ham.
2. Les Ef 3:17. Hvor bor Kristus nå?
I våre hjerter.
3. Les Ef 3:17. Hvordan skjer dette?
Ved tro.
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4. Les 1. Joh 5:12. Hvem må vi ha for å bli frelst?
Sønnen ( Jesus Kristus).
5. Les Kol 1:26-27. Hvilket mysterium har nå blitt åpenbart, som var skjult fra tidligere
tider og generasjoner?
Kristus i oss, håpet om herlighet.
6. Les Ef 4:23-24. Hva ble skapt i sannhetens rettferdighet og hellighet?
Det nye mennesket (vår gjenfødte ånd).
7. Les 2. Kor 5:21. Hvem sin rettferdighet har vi?
Guds rettferdighet i Kristus.
8. Les Ef 1:4. Hvilken stilling har en troende fremfor Gud?
Hellig og ulastelig.
9. Les Ef 1:6. Hvordan ble vi tatt til nåde?
I den elskede ( Jesus Kristus).
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