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Av Andrew Wommack

I 2. Kor 5:17 står det: «Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er
forbi. Se, alt er blitt nytt.» Frasen «I Kristus» er et uttrykk som er brukt mer enn 300 ganger
i Det Nye Testamentet, og det refererer alltid til en livsviktig, enhetlig relasjon til Gud. Når
dette skjer, blir du en ny skapning. Noen oversettelser sier faktisk «en ny skapelse».
Dersom du skal forstå din nye identitet i Kristus, er det avgjørende viktig at du får tak
i dette: Det skjedde ikke på det fysiske området. Det er ikke snakk om den fysiske kroppen,
at den forandrer seg helt, at utseendet endres. Om en person var overvektig før han ble frelst,
vil han også være det etterpå, med mindre han begynner på en diett. Det er ikke snakk om
din mentale eller følelsesmessige del heller – det som de fleste anser som det virkelige «meg».
Om du ikke var så smart før du ble frelst, vil du ikke være så smart etter du at blir frelst heller,
men du vil fortsatt ha masse av de samme minnene og tankene.
Mennesket består også av en tredje del, og ifølge dette verset, når vi utelukker kropp
og sjel, må det være den delen av oss som blir forandret - vår ånd. Et bibelvers som bekrefter
dette er 1. Tess 5:23 der Paulus ber for tessalonikerne: «Må fredens Gud selv hellige dere
fullstendig! Og må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi
gjenkomst!» Dette skriftstedet viser at vi har en ånd, sjel og kropp. Kroppen er veldig åpenbar.
Det er den delen av oss som er synlig, vårt ytre menneske. Vi gjenkjenner alle at det er noe
mer enn kroppen – vårt følelsesmessige, mentale jeg – som Bibelen kaller sjel. Vi vet at selv
om et menneske ikke berører oss fysisk, kan det likevel berøre oss med sine ord på en positiv
eller negativ måte. De fleste mennesker vil gjenkjenne og være enige i at vi har kropp og sjel,
men Bibelen snakker om en tredje del, som er vår ånd.
Vår ånd er den delen av oss som blir forandret og er ny etter frelsen. Det er faktisk
den livgivende part. I Jak 2:26 står det: «For slik som kroppen er død uten ånd, slik er også troen
død uten gjerninger.» Det viser at det faktisk er ånden som puster liv inn i våre fysiske kropper.
Det er der vårt liv kommer fra. I 1. Mosebok kapittel 2 da Gud skapte Adam og Eva, var
Adams kropp fullført, men deretter blåste Gud livets ånde inn i han. Dette ordet «blåste» på
gammeltestamentlig hebraisk, er akkurat det samme som vi bruker for pust, og det er noen
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steder oversatt som «ånd». Gud skapte Adams kropp og sjel, men deretter blåste Han livets
ånde inn i ham og han ble til en levende sjel. Ånden er den delen av oss som gir oss liv.
Før frelsen, før en person gav livet sitt til Herren slik at Gud kunne ta bolig i ham, var
ånden i mennesket død. I Ef 2:1 står det: «Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i
deres overtredelser og synder.» Vi vet at vi var i live før vi ble født på nytt, men ordet «var døde»
snakker om åndslivet. Død i Bibelen, betyr ikke å slutte å eksistere, slik mange i dag tenker
at det gjør. Når en person dør fysisk, opphører de ikke å eksistere. Bibelen lærer oss at de går
rett til Guds nærvær eller til fortapelse. Ånd og sjel lever videre, men de skilles fra den fysiske
kroppen som dør og går til grunne.
Når det i 1. Mos 2:17 ble sagt at: «For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø»,
så betydde ikke det fysisk død, men åndelig, at de kom til å bli adskilt fra Gud. Ånden, den
delen som Gud blåste inn i oss, som faktisk er det som gir liv og motivasjon, ble skilt fra
Guds overnaturlige liv... Hans hellige og komplette liv... det som Bibelen kaller «zoe»-liv
eller «liv i en fullkommen eller rikelig forstand». Mennesket begynte å tape seg, degenerere.
Mennesket fungerte fortsatt, men på en uavhengig måte, adskilt fra Gud. Det er dette som
egentlig forårsaker alle problemene i våre liv... alt vårt følelsesmessige stress.
Når en person kommer til Herren, får vedkommende en ny ånd og blir født på nytt,
som er den terminologien Jesus bruker i Joh 3:5. På samme måten som et menneske fødes i
det fysiske med ånd, sjel og kropp, får det ved den nye fødsel Jesu Kristi Ånd. I Gal 4:6 står
det: «Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: «Abba,
Far!»» Gud legger bokstavelig talt Sin Ånd inn i oss, og nå har vi en ny livskvalitet, en ny
identitet, og er en helt ny person i vår ånd.
Resten av det kristne livet blir da å lære din sjel og din forstand hva som har
skjedd i din ånd. Sannheten er at en tredjedel av din frelse er fullført når du tar imot Jesus
som din Herre. Din ånd er fullstendig forandret. Det er den samme ånd du kommer til
å fortsette å ha gjennom evigheten. Den har allerede glede, kjærlighet, fred og er fylt av
Guds nærvær. Det er ingen mangel eller utilstrekkelighet i din ånd, men du må vite om
det, og derfor er det å studere Guds Ord en så viktig del av det kristne livet. Du er en helt
ny skapning, men inntil du får kjennskap til det, vil du ikke endres. Seier i det kristne livet
kommer når du er i stand til å se inn i Ordet, som er Ånd og liv, se hvem du er, se hva Gud
har gjort og begynne å tro det.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 2. Kor 5:17. Hvis noen er i Kristus, hva er de da?
2. Les 2. Kor 5:17. Hva skjedde med det gamle ?
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3. Les 2. Kor 5:17. Hva har blitt nytt?
4. Les Ef 2:1. Hvordan var din tilstand før du ble født på nytt, eller gjort levende?
5. Les Ef 2:2. Som en ikke-troende, hvordan vandret eller levde du?
6. Les Ef 2:3-5 Hva er Gud rik på?
7. Les Ef 2:4. Hvorfor er Gud så rik på miskunn?
8. Les Ef 2:5. Hva gjorde Gud for oss mens vi fortsatt var døde i våre overtredelser og
synder?
9. Les Ef 2:5. Hvordan frelste Gud oss?
10. Les 1. Kor 6:9-10. Kan du relatere til noen av de beskrivelsene som er nevnt her?
11. Les 1. Kor 6:11. Beskriver ordet «var» fortid, nåtid eller en fremtidig tilstand?
12. Les 1. Kor 6:11. Da du ble «født på nytt», hvilke tre ting skjedde med deg?
13. Les 1. Kor 6:11. Er dette en tilstand i fortid, nåtid eller framtid?
14. Les 1. Kor 6:17. «den som er forenet med Herren, er _______ med Ham»

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
2 Kor 5:17 - Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er
blitt nytt.
Ef 2:1-5 - Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som
dere en gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som
nå er virksom i ulydighetens barn. I disse levde også vi alle før i vårt kjøds lyster, og vi gjorde det
som syndens kjød og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud er
rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjorde Han oss levende
sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst.
1 Kor 6:9-11 - Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de
som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig
utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, eller tyver eller grådige eller drukkenbolter
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eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike. Og slik var noen av dere en gang. Men dere
ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.
1 Kor 6:17 - Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham.

FASIT.
1. Les 2. Kor 5:17. Hvis noen er i Kristus, hva er de da?
En ny skapning.
2. Les 2. Kor 5:17. Hva skjedde med det gamle?
Det er borte.
3. Les 2. Kor 5:17. Hva har blitt nytt?
Alt.
4. Les Ef 2:1. Hvordan var din tilstand før du ble født på nytt, eller gjort levende?
Jeg var død i overtredelser og synder.
5. Les Ef 2:2. Som en ikke-troende, hvordan vandret eller levde du?
Jeg vandret i synd, etter tidsånden, jeg vandret etter djevelen (fyrsten over luftens makt)
og ånden av ulydighet var virksom i meg.
6. Les Ef 2:3-5 Hva er Gud rik på?
Miskunn (mercy).
7. Les Ef 2:4. Hvorfor er Gud så rik på miskunn?
På grunn av sin store kjærlighet til oss.
8. Les Ef 2:5. Hva gjorde Gud for oss da vi var døde i våre overtredelser og synder?
Gjorde oss levende med Kristus.
9. Les Ef 2:5. Hvordan frelste Gud oss?
Ved sin nåde (grace).
10. Les 1. Kor 6:9-10. Kan du relatere til noen av de beskrivelsene som er nevnt her?
Ja.
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11. Les 1. Kor 6:11. Beskriver ordet «var» fortid, nåtid eller en fremtidig tilstand?
Fortid.
12. Les 1. Kor 6:11. Da du ble «født på nytt», hvilke tre ting skjedde med deg?
Du ble renset, helliget og rettferdiggjort i Jesu navn og i vår Guds Ånd.
13. Les 1. Kor 6:11. Er dette en tilstand i fortid, nåtid eller framtid?
Nåtid.
14. Les 1. Kor 6:17. «den som er forenet med Herren, er _______ med Ham».
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