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MOJE SERCE I MOJA
TOŻSAMOŚĆ

2.

To jak postrzegamy siebie jest często wynikiem doświadczeń
wynikających z naszej przeszłości i życiowych okoliczności. To jak
postrzegamy siebie wpływa na nasze postawy i zachowanie. To kim
jesteśmy nie wynika z naszej przeszłości i doświadczeń, ale z faktu jak
patrzy na nas Bóg.
Jeżeli tożsamość, w dużym uproszczeniu, sprowadzimy do tego, co
identyfikuje człowieka, to w odniesieniu do poniższych fragmentów jak można określić tożsamość chrześcijanina?

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 List do Koryntian 5:17
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie
poznał. 1 List Jana 3:1
Przeczytaj poniższe fragmenty i wymień jakie postawy cechują osobę
o tożsamości chrześcijanina.

Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego
przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy
umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie
samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.
Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy
Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś
jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał
z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania.
2 List do Koryntian 5:14-18
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie
poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie
objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy
do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę
nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy
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kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem
zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu
w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto
grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie
zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest
sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od
początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła
diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew
Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po
tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje
sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
(...) Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że
przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje,
pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym
poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy
życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata,
a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże
w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani
językiem, lecz czynem i prawdą. 1 List Jana 3:1-18
Zastanów się czy twój sposób postrzegania siebie i postępowania
bardziej wynika z okoliczności, doświadczeń i przeszłości, czy
z tożsamości jaką masz w Bogu?
Pomyśl o tych postawach z przytoczonych fragmentów, w których
najciszej słychać bicie twojego serca.
Zastanów się i zdefiniuj jakie są przeszkody, które zagłuszają bicie
twojego serca?
W jaki sposób możesz uporać się ze swoimi przeszkodami? Jeżeli
twoją tożsamość określona jest poprzez 1 Jana 3:1 i 2 Kor 5:17 to jak
od dzisiaj wpłynie to na twoją rzeczywistość?
Modlitwa:
Oddaj chwałę Bogu za to Kim On jest.
Wyznaj Bogu co przeszkadza Ci żyć według tożsamości określonej
przez Niego.
Dziękuj Bogu za to kim On jest oraz za to, że w Chrystusie mamy nową
tożsamość.
Proś Boga, aby pomógł dokonywać przemiany twojego myślenia
i działania w kontekście nowej tożsamości określonej przez Boga.
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