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Plan ovog proučavanja

Ž

elim ti zahvaliti što si odabrao proučavanje Znaš li svoj pravi
identitet. Prije nego započneš vjerujem da bi bilo korisno da ti
dam plan ovog proučavanja. Proučavanje sadrži šest lekcija, a
svaka lekcija ima pet dnevnih čitanja (Prvi dan, Drugi dan, itd.). Ako se
sastajete tjedno to će vam dati sedam dana da završite pet dnevnih čitanja.
Kroz svaku lekciju bit će pitanja, stihovi za meditaciju i dio gdje uključujemo Boga.
Pitanja
Pitanja su primarno osmišljena da možeš usporediti ono što vjeruješ s
istinom koju si upravo pročitao. To je ključ razotkrivanja svakog lažnog
vjerovanja koje možda imaš.
Meditacija nad navodima iz Pisma
Neki ljudi se bore s riječju „meditacija“ zbog toga što ima New Age konotaciju. Međutim, to je biblijska riječ koje se ne trebamo plašiti. Ključ
je u tome što i Tko je predmet naše meditacije. Fokus naše meditacije biti
će Bog i Njegova istina. Ja vjerujem da je meditiranje nad Božjom riječju
ključno jer dopušta Svetom Duhu da nam otkriva svoju istinu.
Uključivanje Boga
Dijelovi u kojima „uključujemo Boga“ u svakoj lekciji su najvažniji
dijelovi ovog proučavanja. Ovaj je dio osmišljen tako da ti tražiš Svetog
Duha da ti dâ osobno otkrivenje, razumijevanje i primjenu onoga što si
upravo pročitao. To je osobito odlučujuće kad dolaziš do istina koje se
suprotstavljaju onome što ti vjeruješ. (Ako ne molimo Boga da nam otkrije svoju istinu, tada se nikada nećemo maknuti iz lažnih vjerovanja koja
možda imamo.) I zato budi siguran i uzmi si vremena da uključiš Boga dok
prolaziš kroz proučavanje.
Otkrivenje
Budući da ću kroz poučavanje koristiti riječ „otkrivenje“ želim definirati što mislim kad koristim tu riječ. „Otkrivenje“ jednostavno znači da Bog
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nadnaravno uzima svoju istinu i čini je osobnom za tebe u tvojim životnim
situacijama. Otkrivenje te vodi od intelektualnog razumijevanja do duhovnog razumijevanju Božje istine.

Ključna istina
Molim te ne zaboravi ovu ključnu istinu dok prolaziš kroz ovo proučavanje:

Ti ne možeš živjeti iznad onog u što vjeruješ.
Ako je ono što vjeruješ laž, tada ćeš tako i živjeti.
To je ključno jer ono što vjeruješ utječe kako razmišljaš, kako se ponašaš i kako odlučuješ. Stoga, jedan od predmeta kroz ovo proučavanje je
razotkrivanje tvojih lažnih vjerovanja, obnova tvog uma i oslobađanje u
skladu s Ivanom 8,32. Zato je moja molitva za tebe da kroz ovo proučavanje tražiš Njega da te On oslobodi od tvojih lažnih vjerovanja i štetnih
posljedica koja ta vjerovanja stvaraju u tvom životu.

Kako razumijevanje mog pravog
identiteta preobražava moj život
Postoji vrlo osoban razlog zbog kojeg podučavam istine o našem novom identitetu u Kristu. Razlog je taj što bez znanja i vjerovanja u te istine
koje ću s tobom podijeliti, moj bi život bio totalna katastrofa. Odrastao
sam u domu gdje je moj otac bio srdit, kontrolirajući i izopačen. Moja je
majka u mom odrastanju bila u režimu samozaštite (zaštićujući se od mog
oca). Moja najranija želja u životu bila je da učinim sve što mogu kako bi
me moji roditelji voljeli i prihvaćali. Problem je bio u tome što ja nikada
nisam mogao učiniti dovoljno da „zaradim“ ljubav, prihvaćanje i vrednovanje svojih roditelja.
Srdžba i zlostavljanje mog oca naveli su me da vjerujem da nikada neću
moći učiniti dovoljno da budem voljen i prihvaćen. Rezultat je bio da sam
počeo stvarati vjerovanja o samome sebi. Neka od vjerovanja bila su da
nisam bio prihvaćen ili prihvatljiv jer sam osjećao tako mnogo odbačenosti. Nije bilo moguće mene voljeti jer nisam mogao učiniti dovoljno da bi
7

me moji roditelji voljeli. Bio sam nesposoban jer je moj tata učinio da se
tako osjećam. Do osamnaeste godine ta su vjerovanja postala jako snažna
i ona su u konačnici postala utvrde u mom životu. Povjerovao sam Kristu
za spasenje u srednjoj školi. Međutim, netko mi je zaboravio reći kritičnu
istinu kad sam bio spašen. Ta je istina da sam ja NOVO stvorenje u Kristu
i da je rezultat toga da imam NOVI IDENTITET!
Nakon što sam trideset godina pokušavao živjeti svoj kršćanski život
vlastitim naporima, moja vjerovanja o odbačenosti, bezvrijednosti i nesposobnosti postala su još gora. Tek u listopadu 1998. godine bile su mi rečene
dvije istine koje su započele radikalnu promjenu u mom životu. Prva je
istina ona koju sam podijelio u proučavanju Živjeti život iz novog izvora
da kršćanski život nije kako ću ja živjeti za Boga. Umjesto toga, radi se
o tome da će Krist živjeti svoj život u meni (Galaćanima 2,20). Međutim,
jednako dojmljiva kao i ova prva istina bila je druga koju sam naučio, a to
je da je kod spasenja Bog meni dao novi identitet iz kojeg mogu živjeti. Taj
novi identitet je moj pravi identitet u skladu s 2. Korinćanima 5,17.
„Dakle, ako je tko U Kristu, on je NOVI STVOR; staro je nestalo, novo je
evo nastalo.“ 2. Korinćanima 5,17
Dok sam počeo učiti o mom pravom identitetu u Kristu, počeo sam
moliti Boga da obnovi moj um za istinu i da me oslobodi ovih lažnih vjerovanja. Dok sam započeo koračati koracima vjere, Bog je djelovao vrlo duboko u meni do točke da više nisam vjerovao da sam odbačen, bezvrijedan
i nesposoban. Ja uistinu vjerujem da sam prihvaćen, vrijedan i sposoban u
Kristu. To nije bila preobrazba preko noći ali je to bio nadnaravni proces
koji se stvarno dogodio. Da budem iskren s tobom, nikada nisam vjerovao
da ću ikada biti slobodan od lažnih vjerovanja i ponašanja koja su rezultirala od tih vjerovanja. Danas, međutim, kao rezultat Božjeg djelovanja u
meni ja mogu potvrditi ono što je Pavao rekao u Efežanima 3,20: „Onomu
koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno
više od onoga što možemo moliti ili misliti...“.
Moja je molitva za tebe, dok prolaziš kroz ovo proučavanje da On obnovi tvoj um i da te oslobodi od svih i svakog lažnog vjerovanja koje imaš
o sebi.

8

Prva lekcija

Je li ono što vjeruješ o sebi istina?
PRVI DAN
Uvod

J

a vjerujem da vam je kroz proučavanje Živjeti život iz Novog
izvora, Bog dao dublje razumijevanje i primjenu što znači živjeti život iz Boga kao našeg Izvora. Nakon razumijevanja istine o
životu kršćanskog života, ja vjerujem da je druga najtemeljitija istina za
kršćane da mogu razumjeti svoj PRAVI identitet u Kristu. Nadam se da ćeš
si uzeti vremena pročitati moje svjedočanstvo i vidjeti koliko su ključne te
istine u ovom proučavanju koje su radikalno promijenile moj život. Dopusti da započnem definicijom riječi „identitet“.
Kako ćemo definirati identitet?
U ovom trenutku ti ćeš možda pitati: Što misliš pod „identitetom“?
TVOJ IDENTITET
Što OSJEĆAŠ ili što VJERUJEŠ o sebi.

To me vodi da ti postavim dva pitanja:
•
•

Što ti vjeruješ o sebi?
Je li ono što vjeruješ istina?

Sjeti se onog što sam rekao mnogo puta u proučavanju Živjeti život iz
novog izvora?
Ti nećeš živjeti iznad onoga što VJERUJEŠ
i ako je ono što vjeruješ LAŽ tada ćeš tako i živjeti.

Je li moguće da nosiš masku(e)?
Upotrijebio sam maske na naslovnici kao vizualni oblik kako ja vidim da mnogi kršćani danas žive
svoje živote. Ja to znam jer sam nosio mnoge maske
mnogo godina kao kršćanin. Što podrazumijevam
9

pod „maskama“? Kao što sam podijelio u svom svjedočanstvu, ja sam
imao lažna vjerovanja o sebi misleći da sam nesposoban, nevrijedan i bez
uspjeha. Problem je bio u tome što ja nisam znao moj pravi identitet u
Kristu. Dodatno tome, ja nisam želio da me vi vidite onako kako ja vidim sebe pa sam stvorio „novog sebe“. Ja sam to učinio stavljajući maske
samodostatnosti, samopouzdanja i uspjeha. Problem je bio u tome što je
moje „novo ja“ bilo tek novo „lažno ja“ jer je maska bila laž o svemu što
sam o sebi vjerovao. Drugim riječima, ja sam prikrivao lažnog sebe s drugim lažnim ja.
Kako je s tobom? Je li moguće da imaš lažna vjerovanja o sebi i nosiš
masku ili maske tako da drugi ljudi ne vide kako ti vidiš sebe? Ja vjerujem
da je to rezultat toga što ne znamo svoj pravi identitet.
Ako ne znaš svoj PRAVI identitet,
tada će tendencija biti stavljati MASKE sakrivajući svoje lažno ja.

Ključna je stvar ako ne znaš istinu ti ćeš svoja lažna vjerovanja skrivati
s još više lažnih vjerovanja. I zato ako ne znamo i ne živimo iz svog pravog identiteta, mi nikada nećemo biti slobodni od svojih lažnih vjerovanja.
Stoga hajdemo prije svega istražiti kako su se naša lažna vjerovanja oblikovala da otkrijemo koja lažna vjerovanja možda o sebi vjeruješ.
Kako su se oblikovala naša LAŽNA vjerovanja o nama
„...jer on je onakav kako u sebi misli...“
Izreke 23,7
Od rođenja ti primaš poruke o samome sebi, o Bogu, o drugima i o življenju života. Zbog ovog proučavanja mi ćemo se usredotočiti na poruke
koje si možda čuo o samome sebi. Poruke se obično svrstavaju u dvije
kategorije, pozitivne i negativne. Na primjer:
Negativne poruke mogu biti: „Ti si gubitnik“, „Nikada se nećeš moći
mjeriti“, „Zar je to najbolje što možeš?“, „Ne volim te“.
Pozitivne poruke mogu biti: „Ponosan sam na tebe“, „Ti to možeš“,
„Nema ničeg što ne možeš“, „Ti si poseban“.
10

Ti si gubitnik.
Ti to možeš.
Zar je to najbolje
što možeš.

Ponosan sam na
tebe.
Ne volim te.
Volim te.

Vježba: Pogledaj dijagram na stranici 20 ove lekcije i zamoli Boga da
ti dovede na um neke od pozitivnih ili negativnih poruka koje si slušao/
čuo o sebi od svojih roditelja, braće i sestara, rodbine, prijatelja ili učitelja.
Zapiši te poruke u praznine na vrhu stranice.
Pitanje: Na koji način vjeruješ da su poruke koje si naveo pozitivno ili
negativno utjecale na to kako se osjećaš ili što vjeruješ o sebi?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: Pročitaj Izreke 23,7 i zamoli Gospodina da ti otkrije kako
ono što vjeruješ o sebi utječe na svako područje tvojeg života.
Poruke koje se ponavljaju vode u vjerovanje o sebi
Kako si primao poruke i kako su se one dovoljno ponavljale, ti si počeo
oblikovati vjerovanja s obzirom na sebe oko tih poruka. Pitanje je:
Je li to što vjeruješ o sebi u skladu s ISTINOM Božje riječi?
Pogledajmo na dva različita vjerovanja da vidimo jesu li ona u
skladu s Božjom riječi:
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Vjerovanje: „Ja sam gubitnik.“
Božja istina: U Kristu ti si više nego pobjednik. Rimljanima 8,37
Vjerovanje: „Mogu učiniti sve na što pomislim.“
Božja istina: Isus u Ivanu 15,5 kaže, „Bez mene ne možete ništa učiniti.“
Kao što možeš vidjeti ova dva vjerovanja nisu u skladu s Božjim riječi.
Ja to zovem „lažna“ vjerovanja. Zato ja ta lažna vjerovanja definiram na
slijedeći način:
LAŽNA VJEROVANJA
Svako vjerovanje o sebi koje nije u skladu
ili je u suprotnosti s Božjom istinom.

U ovom dijelu istražit ćemo neka od tvojih lažnih vjerovanja.
Koja su neka od tvojih lažnih vjerovanja?
Vježba: Prije nego nastaviš s proučavanjem pogledaj slijedeću listu i
odaberi koje su karakteristike onog što osjećaš ili vjeruješ istinite o tebi.
(Važno je da budeš iskren sa sobom dok prolaziš kroz ovu listu.) Razmisli
da zatražiš Svetog Duha da ti otkrije u što vjeruješ s ove liste. Idi na dijagram na stranici 20 i zapiši svoja vjerovanja unutar kruga.
Ja vjerujem ili osjećam da sam:
Bezvrijedan			
Neprihvaćen			
Odbačen			
Gubitnik			
Tjeskoban			
Nesposoban			
Slab				
Poražen			
Nesiguran			
Prestrašen			

Siguran u sebe
Samouvjeren
Samodostatan
Uspješan u sebi
Imam vjere u sebe
Sve kontroliram
Pun snage
Sposoban
Neustrašiv u sebi
Pun snage u sebi
12

Moram ti u ovom trenutku reći da su sva gore nabrojana vjerovanja
lažna vjerovanja. Lijevi stupac nazivam NEGATIVNA lažna vjerovanja a
desni stupac nazivam POZITIVNA lažna vjerovanja.
Pozitivna lažna vjerovanja izgledaju privlačno, ali kako znamo da su to
lažna vjerovanja. Ključna je riječ u „sebi“. Sve što vjeruješ o sebi što u sebi
sadrži „ja“ je lažno vjerovanje.
Ako si odabrao jedno ili više lažnih vjerovanja kao istinu o tebi, tada
još uvijek vjeruješ u lažna vjerovanja o sebi. Istražimo sada neka protivna
djelovanja vjerovanja tim lažima. Ali prije nego to učinimo, molim te učini
slijedeću vježbu.
Vježba: Jedan način da ti pomognem razumjeti da su dvije liste gore
navedene lažna vjerovanja je da na svaku riječ dodaš riječ „kršćanin“. Na
primjer, „odbačeni kršćanin“ ili „samodostatan kršćanin“. Ja vjerujem da
to odmah zvuči kao lažno vjerovanje čim dodaš riječ „kršćanin“ svom vjerovanju. Mi ćemo usporediti tvoja vjerovanja s onim što Božja riječ govori
u Trećoj lekciji.
Što se dogodilo kad su tvoja lažna vjerovanja bila
UČVRŠĆENA, POJAČANA?
„...da ne budemo više malodobni, igračka valova, okolo tjerani svakim
vjetrom nauke u ljudskoj prijevarnoj igri, usred prepredenosti koja lukavo
krči put zabludi.“ Efežanima 4,14
Uz oblikovanje lažnih vjerovanja razvija se dodatni problem. Ti dovoljno dugo vjeruješ i učvršćuješ u sebi lažna vjerovanja tako da ona za tebe
postaju istina.
Dijagram dolje ilustrira ovu točku.
UČVRŠĆENA
Za tebe postaju istina

Lažna vjerovanja

Dok nastavljaš usvajati svoja lažna vjerovanja, ona se utvrđuju do točke
da to rezultira ozbiljnim problemima.
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Problem:
Neka od tvojih lažnih vjerovanja postala su toliko istinita da čak
i kad ih Božja istina RAZOTKRIJE, ti još uvijek vjeruješ svojim
LAŽIMA.

Tu ćeš točku jasnu vidjeti u Trećoj lekciji kad ćeš naučiti karakteristike
tvog pravog identiteta. Ključna točka je u tome da što duže nastavljamo
vjerovati svojim lažnim vjerovanjima, ona postaju sve više utvrđena.

DRUGI DAN
ŠTETNA djelovanja života iz tvojih lažnih vjerovanja
Već sam ranije u ovom proučavanju rekao da ti nećeš živjeti iznad onog
što vjeruješ. Ako je ono što vjeruješ lažno, tada ćeš tako i živjeti. To znači
da će biti štetnih djelovanja ako nastaviš živjeti iz svojih lažnih vjerovanja
koja negativno utječu na tebe, na tvoj odnos s Bogom i tvoj odnos s drugima. Drugo ime za štetna djelovanja iz tvojih lažnih vjerovanja naziva se
život iz „tijela“.
„Zakon je, znamo, duhovan, a ja sam tjelesan, prodan u ropsto grijeha.“ Rimljanima 7,14
Biblijsko značenje riječi „tijelo“ je čovjekova ŽELJA
živjeti život sa SOBOM kao izvorom, NEOVISNO i ODVOJENO od
Boga kao Izvora.

Mi smo govorili o tijelu u proučavanju Živjeti život iz novog izvora, ali
želim nas ponovo na to podsjetiti budući se to primjenjuje na naš identitet.
Živjeti iz tvojih lažnih vjerovanja dovodi do TJELESNOG
ponašanja.
Tijelo u kontekstu našeg proučavanja su grješni STAVOVI i
PONAŠANJA koja su rezultat što imamo LAŽNA vjerovanja o
samima sebi.

„Poznata su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba,
sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i
ovima slična...“ Galaćanima 5,19-21a
14

Život iz tvojih lažnih vjerovanja o tebi dovest će do tjelesnog ponašanja i tjelesnih stavova poput onih nabrojenih u Galaćanima 5,19-21a.
Tjelesna ponašanja dolaze u dva oblika, pozitivna i negativna tjelesnost.
Dolje su neki primjeri negativne i pozitivne tjelesnosti.
Negativna tjelesnost:
Negativnu tjelesnost lako je uočiti jer ona
proizvodi negativna tjelesna ponašanja ili stavove. Pogledaj slijedeće primjere da bolje možeš
razumjeti što mislim.
Primjeri negativne tjelesnosti: srdžba, neadekvatnost, neopraštanje,
zavist, kontroliranje, strah, zabrinutost.
Slijedi primjer negativnog vjerovanja i negativnog tjelesnog ponašanja
koje je rezultat toga.
Primjer: Pretpostavimo da je jedno od tvojih vjerovanja da si nesposoban. Ono što nesposobni ljudi žele je da se tako ne osjećaju. Stoga oni pokazuju tjelesno ponašanje kao što je kritiziranje i osuđivanje drugih kako
bi se oni sami u sebi bolje osjećali. Oni mogu početi ugađati ljudima do
točke da će učiniti sve što je potrebno da bi ljudi o njima imali dobro mišljenje. U konačnici, ako se ne mogu osloboditi osjećaja nesposobnosti,
oni će bježati od tih osjećaja kroz obrambene mehanizme kao što su posao,
hobiji, alkohol, pornografija, itd.
Pozitivna tjelesnost:
Pozitivnu tjelesnost je teže prepoznati jer izgleda vrlo privlačno. Problem je u tome što pozitivna tjelesnost izgleda dobro ali i ona se odvija ili
sa središtem u sebi samom ili neovisno od Boga.
Dopusti da ti pokažem primjere jednog i drugog.
1. Primjeri pozitivne tjelesnosti koja je usredotočena na
SEBE – samopouzdanje, oslanjanje na sebe, samodostatnost,
uspjeh, samopravednost.
Slijedi primjer lažnog vjerovanja i pozitivnog tjelesnog ponašanja koje je
rezultat.
15

Primjer: - Pretpostavimo da je jedno od tvojih lažnih vjerovanja da
si samopouzdan. Vjera u samoga sebe će učiniti sve što je potrebno da se
to samopouzdanje dodatno podupre. Neka od tih tjelesnih ponašanja koja
proizlaze iz samopouzdanja su hvalisanje i osjećaj da imaš odgovore na
sva pitanja (sveznalica). Samopouzdani ljudi su skloni biti ponosni u svojim postignućima i s visoka gledaju na druge ili pak iskorištavaju one koji
ne mogu doseći njihove standarde.
2. Primjeri pozitivne tjelesnosti koja se odvija NEOVISNO
OD BOGA:
1. Pokušati obaviti posao neovisno od Boga.
2. Pokušati biti pobožan muž, otac, žena ili majka neovisno od Boga.
3. Evangelizirati neovisno od Boga.
4. Podučavati nekoga neovisno od Boga.
5. Ići u crkvu, davati u crkvu, biti uključen u službu da nešto dobiješ
od Boga.
Pozitivna tjelesnost je POKUŠAJ da određene stvari učinimo
neovisno od Boga.
One se mogu ČINITI vrlo duhovnima ili dobrima,
ali ako su učinjene neovisno od Boga to je još uvijek
TJELESNOST!

Osobni primjer pozitivne tjelesnosti neovisne o Bogu: Kad sam ja
ušao u službu prije 12 godina razvio sam uzorak tjelesnosti koji ranije
nisam imao. Ja sam to nazvao tjelesnost u „službi“. To je oblik tjelesnosti
koji jako dobro izgleda, ali to je još uvijek tjelesnost. Na primjer, bile su
prigode kada sam izašao naprijed govoriti i osjećao sam se totalno pripremljen jer sam imao svoje bilješke i svoj power point prikaz. Umjesto da
ovisim o Bogu da govori kroz mene, ja sam podučavao neovisno u svojoj
snazi i sposobnosti, neovisno o Božjem životu i njegovoj sili. Iako je istina
bila podučavana, ja sam podučavao s tjelesnim stavom jer sam podučavao
istinu neovisno od Boga.
Pogledajmo više tjelesnih stavova i ponašanja koji su povezani s tvojim
negativnim ili pozitivnim lažnim vjerovanjima. Iz dvije liste koje slijede
pogledaj možeš li se identificirati s bilo kojim od tjelesnih ponašanja.
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TREĆI DAN
Primjeri tjelesnih stavova i ponašanja koji su povezani s
NEGATIVNIM lažnim vjerovanjima
Dolje je lista negativnih lažnih vjerovanja kojih se možda sjećaš iz vježbe
koju si učinio s obzirom na svoja vjerovanja. Lažno vjerovanje je podvučeno. Nakon lažnih vjerovanja slijede neki mogući tjelesni stavovi/
ponašanja koja mogu istjecati iz tog vjerovanja:
1. Bezvrijedan – pretjerano samoanalitičan, samoosuđujući, kritizira
druge da bi sebe uzdigao
2. Neprihvatljiv – ljubomoran, zavidan, udovoljava ljudima.
3. Odbačen – srdit, obramben, odbacuje druge.
4. Gubitnik – strah od pogrešaka, postaje samoanalitičan, zavidan je
na uspjesima drugih, postaje usamljenik.
5. Nesposoban – kritizira i osuđuje druge, niječe, ugađa ljudima, bježi kroz posao, hobije, alkohol, pornografiju i sl.
6. Strah – izolira se, štiti sam sebe, pod svaku cijenu izbjegava neuspjeh.
7. Nesiguran – depresija, kontrola, opsjednut postignućima.
8. Poražen – samo sažalijevanje, pesimizam, depresija.
Pitanje: Nalaziš li se u bilo kojem od ovih ponašanja?
Primjeri tjelesnih stavova i ponašanja koji su povezani s
POZITIVNIM lažnim vjerovanjima.
Dolje je lista pozitivnih lažnih vjerovanja i nekih tjelesnih stavova i
ponašanja koja mogu istjecati iz tih vjerovanja:
1. Siguran u sebe – fokusira se na materijalne stvari, ponosan na svoj
intelekt ili izgled, kritičan prema drugima.
2. Samopouzdan – narcisoidan, hvali se, samouslužan.
3. Samodostatan – gonjen postignućima, kontrolirajući, hvalisav.
4. Uspješan u sebi – diktatorski, zahtjevan, manipulira drugima.
5. Vjeruje samo sebi – usamljenik, zahtjevan prema drugima, sebičan.
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6. 6. Voli kontrolirati – perfekcionist, nije tolerantan prema drugima, čini sve što je potrebno da zadrži kontrolu.
7. 7. Sposoban u sebi – argumentirajući, tvrdoglav, zastrašuje druge.
8. 8. Snažan u sebi – kontrolirajući, dominantan, ima malo ili uopće
ne tolerira slabosti.
Pitanje: Nalaziš li se u nekom od ovih ponašanja?
Ključna opaska:
Ako nastaviš živjeti iz svojih lažnih vjerovanja o sebi
počet ćeš ROBOVATI svojim tjelesnim stavovima i ponašanjima.

Vježba: Molim te idi na stranice 18 i 19 u ovoj lekciji pod naslovom
„Tjelesna ponašanja“ i napiši dolje pet tjelesnih ponašanja kojih se želiš
osloboditi.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Uzmi svojih pet tjelesnih ponašanja i zapiši ih na kraju stranice 20.
Dok gledaš na dijagram na stranici 20 možeš dobiti bolju ideju kako tvoje
poruke oblikuju tvoja lažna vjerovanja i tjelesna ponašanja koja proizlaze
iz tih vjerovanja.
Pitanje: Zapiši kako tvoja tjelesna ponašanja mogu negativno utjecati
na tebe, tvog supružnika, tvoju djecu, tvoje prijatelje ili tvoje kolege na
poslu.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ČETVRTI DAN
Kakav je ishod tvojih tjelesnih stavova i ponašanja?
„Težnja tijela jest smrt, a težnja Duha život i mir.“ Rimljanima 8,6
Ovaj redak govori da nastavljanje života u tijelu vodi u smrt! O kakvoj
se smrti govori u Rimljanima 8,6? To nije duhovna smrt jer znamo da kad
uzvjerujemo Kristu za spasenje mi imamo vječni život u Kristu i više nikada ne možemo duhovno umrijeti.
„Smrt“ o kojoj se ovdje govori u Strongovom Leksikonu je
opisana kao „BIJEDA duše koja je rezultat GRIJEHA.“

Drugim riječima, ako nastavimo živjeti iz naših tjelesnih ponašanja koja
su rezultat naših lažnih vjerovanja o nama samima, neizbježni rezultat
toga bit će bijeda naše duše.
Slijede neki primjer kako izgleda bijeda duše.
Osuđivanje
Srdžba		
Zabrinutost
Frustracija
Nesigurnost

Stres		
Krivica		
Strah		
Sram		
Gorčina		

Tjeskoba		
Ponos			
Nesposobnost		
Bezvrijednost		
Nezadovoljstvo 		

Neopraštanje
Sebičnost
Samosažalijevanje
Odbačenost
Okrivljavanje

Vježba: Iz gornje liste odaberi koje stvari najviše karakteriziraju tvoju
bijedu duše i kroz koje sada prolaziš kao rezultat svog tjelesnog ponašanja.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Pitanje: Želiš li biti slobodan od svojih tjelesnih ponašanja?
Ne zaboravi: Ako nastaviš živjeti iz svojih lažnih vjerovanja o sebi, ti
si tada kao čovjek iz 2. Petrove 2,22:
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„Na njima se događa što kaže istinita
poslovica: ‘Pas se vraća na svoju bljuvotinu’ i ‘Okupana se svinja vraća da se
valja u kaljuži’.“
Pas koji se vraća na svoju bljuvotinu
i svinja koja se vraća u kaljužu su dobre
slike što znači nastaviti živjeti iz svojih
tjelesnih ponašanja koja proizlaze iz naših lažnih vjerovanja. Ako je to slučaj, zašto se vraćamo tom tijelu? Tu je ponovo
ono na što smo naučeni. Koliko god to
zvučalo bolesno, mi smo naučili udomaćiti se i biti zadovoljni u bijedi
našeg tijela.
Čini li te tvoje tjelesno ponašanje koje proizlazi iz tvojih lažnih vjerovanja da se osjećaš kao Pavao kad je rekao:
„Ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego
činim ono što mrzim.“ Rimljanima 7,15
Pavlova borba s njegovim tjelesnim ponašanjem bila je toliko velika da
je zavapio u drugoj polovici Rimljanima 7,24.
„Tko će me izbaviti od ovog smrtonosnog tijela?“
Pavao je u nevolji! On je u tolikoj nevolji da se čini kao da vapi kada
traži da bude slobodan. „smrtonosno tijelo“ se odnosi na tijelo i povezano je
s bijedom koja je u njemu. Zar nije zanimljivo što Pavao nije pitao, „Koji
program samopomoći ili kojih deset koraka će me osloboditi?“ On je pitao,
„TKO će me izbaviti?“
Konačna bilješka:
NASTAVITI živjeti iz svog tjelesnog ponašanja držat će te u
ROPSTVU tvojim lažnim vjerovanjima o sebi.
Međutim, Božje obećanje u Ivanu 8,32 je da ćeš
„Upoznati istinu i istina će te osloboditi.“
Bog će te osloboditi kad znaš i živiš iz istine svog pravog
identiteta.
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Pitanja: Želiš li biti slobodan od laži koje vjeruješ o sebi? Što misliš
da će biti rezultati ako nećeš biti oslobođen? Kako možeš vjerovati da si
oslobođen od svojih lažnih vjerovanja?
Konačne misli o tjelesnosti
„...jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi tako da ne činite što biste htjeli.“ Galaćanima 5,17
Ovo su neke konačne istine koje trebamo razumjeti o tijelu.
•
•
•
•

Tijelo neće otići. Ono će biti uz nas ostatak našeg života.
Tijelo se ne može promijeniti niti popraviti. (Samo može biti
gore!)
Središte kršćanskog života NIJE upravljati, podrediti ili poraziti
tijelo neovisno od Boga.
Snaga tvoje volje nije dovoljno velika da imaš trajnu pobjedu nad
svojim tjelesnim ponašanjem.

Mi ćemo se ostatak našeg života boriti s tijelom. Loša je vijest što je
vraćanje našem tjelesnom, neovisnom životu za nas mjesto „propusta“.
Drugim riječima, lako je vratiti se tijelu zato što smo navikli to činiti. Međutim, sad kad smo kršćani mi imamo drugu mogućnost. Budući da u sebi
imamo Božju puninu, mi sada možemo birati hodati ovisno o Božjoj sili
(koja UVIJEK nadvladava tijelo).

Zbog snage tjelesnih ponašanja njih je moguće nadvladati
samo hodom u vjeri i u Božjoj sili.

Ključno je da ne zaboraviš da tvoja snaga i snaga tvoje volje ne mogu
pobijediti tvoje tjelesne želje. Ti se moraš udružiti s Božjom silom u vjeri
i reći „Ne“ tvom tijelu.
Pitanja: Na temelju Rimljanima 7,15, što su neke stvari koje bi želio
učiniti ali ne činiš i obrnuto? Jesi li pokušao ne činiti (ili činiti) te stvari
snagom svoje volje? Djeluje li to?
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ključna istina našeg proučavanja:
Tjelesnost je stav i/ili ponašanje. To NIJE tvoj PRAVI identitet.

PETI DAN
Kako život iz tvojih lažnih vjerovanja utječe na svako
područje tvog života?
Želim ti dati neke primjere kako život iz tvojih lažnih vjerovanja štetno
utječe na tvoje odnose, tvoj brak, tvoju djecu i tvoje radno mjesto.
Odnosi
Ako te je prijatelj odbacio, možeš se boriti sa
srdžbom, gorčinom ili neopraštanjem. Ako tvoj
um nije obnovljen istinom o tvom pravom identitetu, ta tjelesna ponašanja će uzrokovati bijedu
u tvojoj duši ostatak tvog života.
Ako si trpio zlostavljanje (verbalno, emocionalno, seksualno, fizičko) od roditelja, možda
ćeš ostati u uvjerenju da nisi vrijedan ili da ne
vrijediš ništa. Ako nisi preobražen za hod u istini, ta vjerovanja te mogu odvesti da se oženiš/udaš za zlostavljača ili da
sam postaneš zlostavljač. Ili te ona mogu spriječiti iskusiti slobodu koja
dolazi iz života iz tvog pravog identiteta.
Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije kako tvoja lažna vjerovanja i/ili
tjelesna ponašanja štetno djeluju na tvoj život i živote drugih.
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Svijet
Sotona koji je bog ovog svijeta želi da budeš
usredotočen u pokušajima pronalaženja tvoje sigurnosti, identiteta i sreće u stvarima ovoga svijeta.
Ako upadneš u njegovu zamku, možda ćeš pokušavati pronaći svoju sigurnost, identitet ili sreću
u bankovnom računu, u autu koji voziš ili mjestu
gdje živiš. Problem je u tome da te Bog tako opremio da nikada nećeš naći sigurnost, vlastiti identitet
niti sreću u vanjskim čimbenicima života. Dodatno
tome, mogu se dogoditi stvari koje će ti oduzeti te
stvari i ti ćeš se osjećati nesigurno , nesretno i osjećat ćeš kako gubiš identitet.
Uključi Boga: Moli Boga da otkrije područja tvojeg života u kojima
pokušavaš naći sigurnost, identitet i sreću u stvarima ovoga svijeta.
Brak
U braku smo skloni odbacivati svoje bračne drugove u različitim vremenima. Skloni smo da kada je jedna bračni drug odbačen, njegova tjelesnost podiže svoju ružnu glavu i kaže, „Ja imam pravo uzvratiti odbacivanjem“. I to stvara ono što ja nazivam „ciklusom odbacivanja“ što će
konačno dovesti do silazne spirale u tvojem braku.
Ti kao supružnik možda trebaš mnogo potvrđivanja. Ako ti tvoj supružnik to ne daje, ti moraš hraniti svoje lažno uvjerenje da si nesposoban. Ti
ćeš možda reagirati srdžbom ili povlačenjem. Ako se to nastavi to će stvoriti stalni sukob u tvom braku.
Uključi Boga: Moli Boga da razotkrije područja u tvom braku gdje
tvoja lažna vjerovanja i/ili tjelesna ponašanja stvaraju sukob u tvom braku.
Djeca
Ako odgajaš djecu iz svojih lažnih vjerovanja, tjelesno ponašanje koje
proizlazi iz tih lažnih vjerovanja imat će negativan utjecaj na tvoju djecu.
Na primjer, tvoja srdžba može naštetiti njihovom osjećaju vrijednosti ili
može kao reakciju izazvati srdžbu.
23

Ako se boriš s nesposobnošću ti možeš tu uključiti svoju djecu i njima
to nametnuti tako da oni mogu tebe potvrđivati tako da se možeš osjećati
dobro kao roditelj.
Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije kako tvoja lažna vjerovanja i
tjelesna ponašanja negativno utječu na tvoju djecu.
Radno mjesto
Ako pokušavaš naći svoj identitet na svom radnom mjestu, izgubit ćeš
identitet ako izgubiš posao. Ako ne poznaješ svoj pravi identitet u Kristu
možda ćeš pokušavati pronaći svoju vrijednost u svom poslu. To će možda
dovesti da ćeš raditi duže i tako možeš postati radoholičar. Ako si u braku
i imaš obitelj to može loše utjecati i na posao i na obitelj.
Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije kako pokušavaš pronaći svoj
identitet, svoju vrijednost ili sigurnost na svom radnom mjestu.
Sažetak
Nadam se da ti ova lekcija nije samo otkrila tvoja lažna vjerovanja, već
da ti je i razotkrila tjelesna ponašanja koja proizlaze iz tih lažnih vjerovanja. Znam da može biti obeshrabrujuće ako nastaviš živjeti iz tih lažnih
vjerovanja. Molim se da kada ti Bog otkrije utjecaj tvog tjelesnog ponašanja na svako područje tvojeg života, to u tebi stvori želju ne samo da
otkriješ istinu, već i da budeš oslobođen tom istinom. Dobra je vijest da
je Bog znao da bi trebao novi identitet da nadomjesti stari. U slijedećoj
lekciji vidjet ćemo što se dogodilo na križu i kod spasenja i što nam je dalo
naš novi identitet.
Tjelesna ponašanja
• Biti obuzet sam
sobom
• Previše se analizira
• sažalijeva se
• postaje depresivan
• muči sam sebe
• igra uloge žrtve/mučenika

• usredotoči se na svoje
muke
• ljubomoran na uspjeh i
sreću drugih
• Povlačenje (izolacija)
• Udaljen je (odsutan)
• Izbjegava druge (usamljenik)
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•
•
•
•
•

Zatvara se u školjku
Postaje nepristupačan
Drugima daje tretman
šutnjom
odbija komunicirati

• Bježi (bol/pritisak)
koristi:
• Promiskuitet, lumpovanje

•
•
•
•
•
•
•
•

Droga i alkohol
Zaposlenost, škola
Hobiji, igre, čitanje
Kompjuteri, maštarije
Televizija, filmovi
Pornografija, spavanje
Prežderavanje, religija
Posao, karijera, seks

•
•
•
•
•

Tjeskoban
(brine i strahuje)
Prestrašen (zabrinut)
Nedostaje mu mira
Postaje paraliziran
(tup)
• Paranoidan je (sumnjičav)
• Odbija vidjeti pozitivno
• Pretpostavlja najgore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traži vodstvo od:
Astrologa, horoskopa
Proročica i okultnog
Pesimističan je (negativan)
Nedostaje mu pouzdanja i optimizma
Skeptičan je (sumnjičav)
Ne vjeruje drugima,
sebi,
Bogu, crkvi, vladi
očekuje najgore
Nikad zadovoljan sobom ili s drugima
Nikad zadovoljan
Postaje neprijateljski
Neljubazan je
Sarkastičan je
Ciničan (prezriv)
Mrzovoljan (zlog
duha)
Okrutan (pakostan)
Nagao
Ima ispade da se
isprazni
Sklon fizičkom zlostavljanju
Sklon verbalnom zlostavljanju
Razbija stvari

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zamjera (ogorčen je)
Mijenja raspoloženja
Bori se s gorčinom
Ne oprašta
Čuva popis uvreda
Pokušava se osvetiti
Želi da drugi ne uspiju
ili da budu povrijeđeni
kažnjava sebe ili druge

• Nepošteno se bori
• kleveće
• krivo predstavlja
situaciju
• ogovara (govori iza leđa)
• pasivno je agresivan
• koristi humor da
sakrije
• prave osjećaje, zaboravlja,
• odbija komunicirati,
• kasni, odgađa, itd.
•
•
•
•
•
•

Podcjenjuje se
pretpostavlja da je on
uvijek problem
pretjerano se ispričava
pretežak prema sebi
neugodno mu je kad
uspije

• Biti samodiscipliniran
• (nezavisan)
• temelji prihvaćenost
sebe
• i drugih na postignućima
• postaje perfekcionist
• trudi se da ne pogriješi
• postaje legalističan:
• živi „po knjizi“
• osjeća obavezu
• (moram, trebam)
• pretežak prema sebi i
drugima
• postavlja nerealne
standarde
• sebi i drugima
• Postaje opsjednut
• postignućima
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

priznanjem/statusom
teži za materijalnim
što drugi misle o meni
kako izgledam
moje zdravlje
prošlost (osobito prošle
rane i pogreške)
posvećenje cilju
strukturi, redu i
odredbama

•
•
•
•
•
•

Postaje dominantan
Diktatorski, šefuje
zahtjevan, agresivan
bahat (kontrolira)
straši druge
odbija predati se

• Ostaje u kontroli
• ucjenjuje (prijeti)
• manipulira (koristi
krivicu,
• žaljenje, šutnju, ulagivanje...)
• prinuda (fizičke prijetnje)
• svjetovnost (psovanje)
• pasivnost (glumi nemoć)
• ne jede (anoreksija,
bulimija)
• Nedostaje mu sućuti
• razumijevanja, blagosti
• ljubavi, postaje obramben
• teško prihvaća ljubav,
• komplimente, oproštenje
• ne može sebi oprostiti
• Izaziva druge
• opire se autoritetima
• ne surađuje (nefleksibilan)
• ne želi učiti (zatvorena
uma)
• izaziva pobunu (svađu)
• iritativan (ogorčava
druge)
• argumentiran
• tvrdoglav je
• nerazuman je
• Niječe realnost

• Ignorira probleme i
nada se da će nestati
• niječe da išta loše ili
pogrešno
• subjektivan je
• vara sebe i druge
• laže sebi i drugima
• pretjeruje
• Igra igre da sakrije
prave namjere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavlja fasadu
skriva što stvarno misli
pretvara se
pokušava impresionirati druge
i/ili privlači pozornost
glumata (pravi se da zna
nešto čak i ako ne zna)
uobražen je (folirant)
površan je (nikada
neda nikome
da mu se približi)

•
•
• Pasivan je (nema
inicijative
• olako odustaje (predaje se)
• ne riskira
• čeka da mu netko
kažešto da što da misli
i što da radi
• koleba se (mijenja
mišljenje)
• neodlučan je
• pod svaku cijenu izbjegava neuspjeh
• odgađa (odugovlači)
• neodgovoran je (nepouzdan)
• lijen je (apatičan, letargičan)
• Biti samopravedan
• (opravdavati sam sebe)
• radi isprike (racionalizira)
• skriva pogreške
• mora dokazati da je u
pravu
• trudi se nikad ne biti

problem
• krivi nešto ili nekoga
• za pogreške ili svoje
probleme izbjegava
preuzeti odgovornost
za pogreške
• teško mu je ispričati se,
• priznati krivicu,
• tražiti oproštenje,
• tražiti pomoć i/ili
• izraziti zahvalnost
• ima superioran stav
• (govoreći):
• „Ja znam što je najbolje“
• „Moj je način pravi“
• Postaje kritičan (osuđuje)
• nalazi greške u drugima, sebi i svemu oko
sebe
• istraživanje do beznačajnih detalja
• predrasude (netolerancija)
• mnogo se žali (nikad
ništa nije dovoljno
dobro)
• Siguran u sebe
• (samopouzdan)
• ovisi o sebi umjesto o
Bogu i o drugima
• postaje ponosan (bahat)
• hvali se (ohol)
• postaje arogantan (drzak)
• tašt (samodopadan)
• Izgleda neosjetljivo
• bezobziran, nesućutan
• nezainteresiran ili
bezobziran
• Samozadovoljan (ravnodušan
• govori stvari kao „dobro je“, „nema veze“
•
•
•
•

Napet je („na straži“)
teško se opušta
nemiran je
nestrpljiv
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• lako se uznemiri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postaje emocionalno
izoliran
izbjegava bliskost
teško izražava
osjećaje i mišljenja
potiskuje osjećaje
sputan je (ograničen)
Živi po osjećajima
vjeruje da je istina
sve što on osjeća
preosjetljiv na kritiku
preosjetljiv
uvredljiv
kontroliran strahom,
srdžbom, sumnjama
nesigurnostima
automatski se osjeća
odbačenim

• Ugađa ljudima
• pokušava učiniti da su
svi sretni
• izbjegava sukobe/
• čuva mir
• govori što misli da
drugi žele
• pretjerano pokoran
• teško kaže „ne“
• ne zna se postaviti za
sebe
• boji se da će razočarati
druge
• prelako popušta drugima
•
•
•
•

Previše je ozbiljan
pretjerano analitičan
ne zna se zabavljati
nedostaje mu radosti
ili života

• Čuvar je (spasitelj)
• pretjerano zaštitnički
• pretjerano uključen u
stvari i brige drugih
• posesivan (pretjerano
uključen)
• previše govori i ne sluša
• donosi odluke umjesto
drugih

PORUKE O SEBI KOJE SAM PRIMIO:

Učinile su da se ovako osjećam
i da ovako mislim

LAŽNA VJEROVANJA
JA OSJEĆAM
ili VJERUJEM DA SAM:

Tjelesna ponašanja koja su rezultat mojih lažnih vjerovanja:
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Druga lekcija

Što je Bog učinio da ti da novi identitet?
PRVI DAN
Uvod

N

adam se da si naučio u prošloj lekciji neka lažna vjerovanja o
sebi i tjelesna ponašanja koja proizlaze iz tih lažnih vjerovanja.
Ja vjerujem da je tvoja želja biti slobodan od tih lažnih vjerovanja i tjelesnih ponašanja. U ovoj lekciji vidjet ćemo što je Bog učinio
o spasenju da te oslobodi. Koristit ću brojne dijagrame kako bih prikazao
neke ključne istine. Ne mogu te dovoljno ohrabriti da kroz ovu lekciju
moliš umjesto da ove istine pokušavaš naučiti intelektualno. Moli Duha
da ti da otkrivenje onog što ćeš čitati. Započnimo razumijevanjem Božjeg
dizajna čovjeka.
Božji dizajn čovjeka
Solunjanima otkriva nam Božji dizajn čovjeka:
„...neka vas potpuno posveti“ i neka se cijelo vaše biće – duh, duša i
tijelo – sačuva besprijekorno...“
Ovaj redak otkriva da je čovjek trodijelno biće. Mi smo stvoreni od
tijela, duše i ljudskog duha. Idemo dalje govoriti o značenju tijela, duše
i ljudskog duha.
Tijelo – Tijelo predstavlja fizičko tijelo ili onaj dio tebe koji se može
vidjeti. Tu si u odnosu s fizičkim svijetom. To je mjesto tvojih pet osjetila.
To mjesto u kojem prebivaju slijedeća dva dijela tvog bića, duša i ljudski
duh. Njih je možda malo teže razumjeti jer su nevidljivi. Tijelo će proći,
ali duša i duh su vječni.
Duša – Duša je tvoja jedinstvena osobnost ili psihološki dio tebe kroz
koji si u odnosu s ljudima i okolnostima života. Dušu čini tvoj um (Izreke
23,7), volja (1. Korinćanima 7,37a) i osjećaji (Luka 10,33).
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Ljudski duh – Treći dio tvog bića je ljudski duh. Tvoj ljudski duh ne
treba miješati sa Svetim Duhom. Tvoj ljudski duh je onaj dio ljudskog
ustrojstva koji imaš od rođenja. Međutim, ti nisi primio Svetog Duha do
trenutka kad si povjerovao Kristu u vjeri za spasenje. Koja je funkcija
ljudskog duha?
Kad je Bog u Postanku 1,26 rekao da je stvorio čovjeka na svoju sliku,
On je time mislio da je stvorio čovjeka prije svega kao „duhovno“ biće.
Ivan 4,24 otkriva da mi kao duhovna bića možemo štovati Boga:
„Bog je Duh i koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini.“
Dodatno štovanju Boga iz našeg ljudskog duha, isto tako iz ljudskog
duha mi učimo (Job 32,8), imamo zajedništvo (Psalam 51,12), primamo
otkrivenje i mudrost (Efežanima 1,17) i što je najvažnije, imamo bliski
odnos s Bogom (Rimljanima 8,16)
Ključna točka ovog proučavanja je da je ljudski duh mjesto tvog
IDENTITETA.

Slijedeći dijagram pomaže ilustrirati tijelo, dušu i ljudski duh:

Ustrojstvo čovjeka
1. Solunjanima 5,23

TIJELO

DUŠA

UM

Ljudski
duh
(Identitet)

VOLJA
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OSJEĆAJI

Istina je da mi sebe ne može sasjeckati da bismo vidjeli sva ova tri dijela. Međutim, ja vjerujem da ti ovaj dijagram daje bolju ideju o tri dijela
čovjeka. U slijedećim dijagramima ćemo vidjeti zašto je tako važno razumjeti da su duša i ljudski duh dva sasvim različita dijela.
Vrlo važna opaska koju ne smijemo zaboraviti
Ponekad ljudi brkaju dušu i ljudski duh što se pokazuje time što ih
mogu naizmjenično koristiti. Međutim, Riječ Božja u Hebrejima 4,12 jasno govori da je između ovog dvoje velika razlika:
„Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog
dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha...“
Ovo je vrlo kritičan zapis iz Pisma koji jasno govori (kao što govori
i u 1. Solunjanima 5,23) da su duša i duh jedinstveno različiti. Bolje ćeš
razumjeti razliku kako ćemo napredovati kroz proučavanje. Za sada je dostatno reći da je duša mjesto samosvjesti dok je ljudski duh mjesto svjesti
o Bogu.
Razmisli o ovome
Bog tebe prije svega vidi kao DUHA koji ima ljudsko iskustvo
umjesto kao ČOVJEKA koji ima duhovno iskustvo.

Pitanja: Jesi li o sebi razmišljao kao prije svega o „duhovnom“ biću?
Kako će to utjecati na tebe ako sebe i druge vidiš kao duhovna bića koja
imaju ljudsko iskustvo umjesto kao ljude koji imaju duhovno iskustvo?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: O istini da je tvoja duša različita od tvog ljudskog duha kao
što je zapisano u 1. Solunjanima 5,23 i Hebrejima 4,12.
Uključi Boga: Moli Gospodina da ti da dublje razumijevanje istine da
te On vidi kao primarno duhovno biće zatvoreno u ljudskom tijelu.
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DRUGI DAN
Stanje tijela, duše i duha kod Adama i Eve
Sada kad razumiješ razliku između tijela duše i ljudskog duha, želim da
pogledamo stanje tijela, duše i duha Adama i Eve prije pada u grijeh. To
je važno jer ćemo vidjeti kako su se značajno oni promijenili nakon pada
u grijeh.
TIJELO – je bilo VJEČNO. (Postanak 1,27)
DUŠA – je bila SAVRŠENA. (Postanak 1,26)
1. Njihovi su umovi vjerovali ISTINU.
2. Njihovi su osjećaji bili u potpunom SKLADU s Bogom i jedno s
drugim.
3. Njihova je volja stalno birala iz trenutka u trenutak hodat u OVISNOSTI s Bogom.
LJUDSKI DUH – (Rimljanima 6,11)
1. Bio je ŽIV Bogu.
2. Bio je MRTAV grijehu.
Na slijedećoj je stranici dijagram koji opisuje stanje Adama i Eve prije
pada u grijeh.
Kad su Adam i Eva sagriješili, stvari su se promijenile.
Božji je plan od početka bio da Adam i Eva iskuse vječni i život izobilja. Međutim, da bi čovjek mogao imati iskustvo tog vječnog i života izobilja, Bog je čovjeku dao slobodnu volju da može odabrati. Taj je odabir
bio iz trenutka u trenutak živjeti u ovisnosti o Bogu kao njihovom Izvoru
ili učiniti grješni, neposlušni odabir života neovisno od Boga.
Iz Postanka 3 znamo da ih je kušao sotona, da su bili neposlušni Bogu
i jeli sa stabla spoznaje dobra i zla. U tom trenutku njihovo se stanje radikalno promijenilo. Pogledajmo što nam Biblija govori o tome što se promijenilo.
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Stanje Adama i Eve prije pada u grijeh
TIJELO
(vječno)

DUŠA

(savršena)

UM

Vjeruje
istinu

Ljudski duh

Živ Bogu
Mrtav grijehu

OSJEĆAJI

U skladu

VOLJA

U ovisnosti

U trenutku kad su Adam i Eva sagriješili, njihovo se stanje promijenilo:
•

Njihov je ljudski duh UMRO zbog grijeha (tj. duhovna smrt).
Stanje ljudskog duha se promijenilo. On je sad MRTAV Bogu
i ŽIV grijehu.
„Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet a
po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše.“
Rimljanima 5,12

•

Oni su postali odvojeni od SAMOG Boga.
„...opačine vaše jaz su otvorile između vas i Boga vašega. Vaši
su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša.“ Izaija 59,2

•

Oni su postali odvojeni od Božjeg ŽIVOTA i SILE.
„...zamračeni u svom razumu, otuđeni od Božjeg života...“
Efežanima 4,18
32

Dijagram dolje ilustrira stanje Adama i Eve nakon pada u grijeh. Primijeti da ljudski duh više nije duhovno živ.

Kad su Adam i Eva sagriješili, oni su duhovno umrli i postali
su ODVOJENI od Boga kao njihovog Života i Izvora
TIJELO
J
RI
G

UM

Vjeruje
laži

EH

DUŠA

BOG
ŽIVOT
SILA

Ljudski duh

Mrtav Bogu
Živ grijehu

OSJEĆAJI
Oštećeni

VOLJA
Neovisna

KLJUČNA ISTINA
Prije pada u grijeh, ljudski duh Adama i Eve bio je ŽIV Bogu i
MRTAV grijehu. Međutim, nakon pada u grijeh njihovo je ljudski
duh postao MRTAV Bogu i ŽIV grijehu.

Kako odluka Adama i Eve utječe na tebe?
„Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet a po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše.“
Rimljanima 5,12
Problem je u tome što svi potječemo od Adama i Eve. Kao rezultat toga,
kad si rođen tjelesno, ti si naslijedio „duhovni“ nedostatak od Adama i
Eve. Drugim riječima, ti si naslijedio njihovo duhovno stanje nakon pada
u grijeh.
33

O tjelesnom rođenju ti si baštinio stanje Adama i Eve:
•
•
•

Rođen si DUHOVNO MRTAV Bogu – Rimljanima 5,12
Ti si ODVOJEN od Boga – Izaija 59,2
Ti si ODVOJEN od Božjeg ŽIVOTA i SILE – Efežanima 4,18

Dijagram dolje prikazuje tvoje duhovo stanje kod tjelesnog rođenja.
(Primijeti da je ljudski duh mrtav Bogu ali je živ grijehu.)

Ti si baštinio duhovno stanje Adama i Eve
o svom tjelesnom rođenju
BOG
ŽIVOT
SILA

TIJELO

G
H

Vjeruje
laži

JE

UM

RI

DUŠA
Ljudski duh

Mrtav Bogu
Živ grijehu

OSJEĆAJI
Oštećeni

VOLJA
Neovisna

TREĆI DAN
Dodatno tome, ti si počeo oblikovati STARI identitet.
Kao što sam spomenuo u Prvoj lekciji, prije nego si bio spašen počeo se oblikovati identitet koji se zasnivao na pozitivnim ili negativnim
lažnim vjerovanjima u koja si povjerovao o samome sebi. To ja nazivam
identitetom koji je nastao od tvojih lažnih vjerovanja i to je tvoj „STARI
identitet“. Budući da je tvoj identitet dio tvog ljudskog duha, pogledajmo
ilustraciju tvog starog identiteta sa svojim lažnim vjerovanjima.
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Tvoja pozitivna i negativna lažna vjerovanja o sebi prije spasenja
oblikovala su tvoj STARI IDENTITET.

U slijedećem dijagramu ćeš vidjeti da sam uključio mješavinu pozitivnih i negativnih lažnih vjerovanja koja su oblikovala stari identitet:

Tvoj ljudski duh prije spasenja sadrži tvoj
STARI identitet
BOG
ŽIVOT
SILA

TIJELO

STARI IDENTITET

H

JE

RI

G

DUŠA
Bezvrijedan
Samodostatan
Gubitnik
Samopouzdan
Nesposoban

KLJUČNA ISTINA: Ne zaboravi da je ono što si vjerovao prije
nego si bio spašen bilo tko si ti stvarno BIO.
Pitanje: Zašto misliš da sam upotrijebio prošlo vrijeme „BIO“ u rečenici gore?

Zbog tvog duhovnog stanja prije spasenja, ti NISI imao izbora
nego VJEROVATI lažnim vjerovanjima o svom starom identitetu i
ŽIVJETI IZ tjelesnih ponašanja svog starog identiteta.
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Tvoje stanje stvorilo je problem koji samo Bog može riješiti.
Zbog tvog duhovnog stanja i tvog starog identiteta, Bog je trebao nešto
učiniti u čovjeku da promijeni njegovo duhovno stanje. Stoga, pogledajmo
kako je Bog riješio čovjekovu dilemu.
Sjeti se što smo naučili u Prvoj knjizi o dvije strane križa. Strana GRIJEHA i strana ŽIVOTA na križu. Želi obnoviti dvije strane križa koristeći
kružne dijagrame.
Prvi dio – Strana GRIJEHA na križu
Sjeti se da je ono što je Krist učinio umirući i otkupljujući nas od grijeha na strani GRIJEHA na križu.

Strana grijeha na križu
GRIJEH

Krist je UMRO
za oproštenje
grijeha.
Efežanima 1,7

Božje rješenje za stranu GRIJEHA na križu – Krist je umro
ZA tvoje grijehe.
„... u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha,
prema bogatstvu njegove milosti.“ Efežanima 1,7
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„Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još
bili grešnici, umro za nas.“ Rimljanima 5,8
Mi kao vjernici znamo, da ne bi bilo spasenja niti pomirenja s Bogom,
da Isus nije otišao na križ pribaviti oproštenje grijeha. Mi bi još uvijek bili
vječno odvojeni od Njega i bili bi određeni za pakao. Međutim, Bog je u
svojoj milosti i ljubavi poslao svog Sina Isusa da umre za naše grijehe tako
da prihvaćanjem Njega vjerom kao Spasitelja mi možemo vječnost provesti s Njim. Stoga, prvi dio Božjeg rješenja bio je da Isus umre za tvoje
grijehe. U slijedećem dijagramu vidimo da su naši grijesi bili oprani kroz
Kristovu smrt na križu:

Krist je umro za TVOJE grijehe

GR

IJ

TIJELO

DUŠA

UM

Duhovno
mrtav
Stari
identitet

BOG
ŽIVOT
SILA

EH

OSJEĆAJI

VOLJA

Međutim, iako je s grijesima bilo riješeno, nešto je VIŠE trebalo
učiniti kod spasenja.

Strana ŽIVOTA na križu
Uz to što je uklonio naše grijehe, Bog se još uvijek trebao suočiti s
našim ljudskim duhom koji je bio mrtav Bogu i živ grijehu. Mi smo još
uvijek imali svoj stari identitet i još smo uvijek bili odvojeni od Boga.
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Pogledajmo stoga što je Bog učinio da ukloni te probleme. Sjeti se da smo
naučili što je Bog učinio uz to što je uklonio naše grijehe i to smo nazvali
stranom križa koja se zove ŽIVOT. Slijedeći dijagram sažima stranu križa
ŽIVOT.

Strana križa ŽIVOT

GRIJEH
Krist je UMRO
za oproštenje
tvog grijeha.
Efežanima 1,7

ŽIVOT
Bog je razapeo starog tebe i stari
identitet i RAZMIJENIO ga za novi
ljudski duh i novi identitet – Rimljanima 6,6;
2. Korinćanima 5,17
Bog je stavio PUNINU sebe u tebe.
Kološanima 2,9-10
Bog je stavio svoj ŽIVOT i SILU u
tebe. Kološanima 3,4;
Efežanima 1,19-20
Bog je stavio sebe u SAVEZ s tobom.
Ivan 14,20

Proanalizirajmo svaku od istina na strani križa koja se zove ŽIVOT.

ČETVRTI DAN
BOŽJE RJEŠENJE – PRVI DIO – Tvoj stari identitet je bio
RAZAPET na križu.
Tvoj mrtav ljudski duh se u Bibliji naziva „staro ja“ (vidi Rimljanima 6,6 dolje). Budući da se tvoj identitet nalazi u ljudskom duhu, tvoj
stari identitet je dio tvog „starog ja“. Prije nego ti je Bog mogao dati novi
ljudski duh i novi identitet, On se morao obračunati s tvojim starim ja i
starim identitetom. Stoga je On razapeo tvoje staro ja i stari identitet (sa
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svim tvojim lažljivim vjerovanjima) s Kristom na križ. Tu istinu vidimo
u slijedećim recima:
„Ovo znamo: naš je stari čovjek (mrtav ljudski duh i stari identitet)
razapet zajedno s Isusom da se uništi ovaj grešni čovjek tako da više ne
robujemo grijehu...“ Rimljanima 6,6
„...s Kristom sam razapet na Križ (mrtav ljudski duh i stari identitet); živim – ali ne više ja (ljudski duh i stari identitet) nego Krist živi u
meni...“ Galaćanima 2,20a
Slijedeći dijagram opisuje tvoj stari identitet koji je razapet s Kristom
na križ:

Bog je RAZAPEO tvoje staro ja
ukljujući i tvoj stari udentitet
na križ - Rimljanima 6,6
TIJELO

Staro ja
Stari
identitet

DUŠA

UM

Staro ja
(Stari
identitet)

ET

P
AZA

R

OSJEĆAJI

VOLJA

Bilješka: Ti ćeš možda pitati: „Kako moje staro ja i moj stari identitet
mogu biti razapeti s Kristom kad se Kristovo raspeće dogodilo prije 2000
godina?“ Odgovor na to pitanje je da u vječnoj Božjoj domeni nema vremena. S Bogom je sve sada i zato bez obzira kad si bio spašen, Bog tvoje
staro ja i tvoj stari identitet vidi kao razapet s Kristom na križu. To je uistinu iznad ljudskog poimanja. Kao što je i sa ostalim Pismom to je mjesto
gdje moramo jednostavno vjerovati.
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Vježba: U središnju kružnicu ispod pod nazivom „Stari identitet“
napiši svoja lažna vjerovanja iz dijagrama na strani 19.

Bog je tvoj stari identitet RAZAPEO
Stari
identitet

TIJELO

DUŠA
STARI
IDENTITET

PET

ZA
RA

Staro ja
(Stari
identitet)

Pitanje: Na temelju onog što smo upravo naučili, što se dogodilo s tvojim lažnim vjerovanjima o spasenju prema Rimljanima 6,6 i Galaćanima
2,20?
Meditiraj: o Rimljanima 6,6 i Galaćanima 2,20 i moli Boga da ti dâ
otkrivenje i dublje razumijevanje značaja da je tvoj stari ljudski duh i tvoj
stari identitet bio razapet s Kristom.
Uključi Boga: Moli Boga da ti dâ dublje otkrivenje istine da su lažna
vjerovanja koja još uvijek imaš o sebi bila razapeta na križu.
KLJUČNO PITANJE:
Ako su tvoja lažna vjerovanja dio tvog starog identiteta koji je
bio RAZAPET na križ, TREBAŠ li ti onda nastaviti vjerovati svojim

lažnim vjerovanjima i dalje?

BOŽJE RJEŠENJE – DRUGI DIO - Bog je RAZMIJENIO tvoj
stari identitet za novi identitet.
„Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je,
evo, nastalo.“ 2. Korinćanima 5,17
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Ovaj redak govori da kad si povjerovao Kristu za spasenje, ti si postao
novo stvorenje. Postajući novo stvorenje znači da ti sada imaš novi ljudski duh i novi identitet u Kristu. „Staro“ u 2. Korinćanima 5,17 (odnosi
se na tvoj mrtav ljudski duh i tvoj stari identitet) je razapeto (prošlo), a
„novo“ (tvoj novi ljudski duh i novi identitet) dani su ti od Boga o spasenju. Drugim riječima, kod spasenja Bog je razmijenio tvoj stari identitet
za novi identitet.
Ezekiel 36,26-27 opisuje razmjenu starog identiteta za novi:
„Dat ću vam novo srce, nov duh ( novi ljudski duh i novi identitet)
udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno (mrtav ljudski
duh i stari identitet)...“
Slijedeći dijagram pokazuje kako je Bog RAZMIJENIO tvoje staro ja i
stari identitet za novi ljudski duh i novi identitet.

Bog je RAZMIJENIO tvoj mrtav ljudski
duh i stari identitet za novi ljudski
duh i NOVI IDENTITET
TIJELO
NO

DUŠA

UM

Novi
ljudski duh
Novi
identitet

Mrtav
ljudski
Duh
Stari
identitet

E
NJ

IJE

M
AZ

R

OSJEĆAJI

VOLJA

Pitanja: Ako ti je Bog dao novi identitet, trebaš li ti nastaviti živjeti iz
svog starog identiteta? Kako to može promijeniti način tvog života ako
više ne živiš iz svojih lažnih vjerovanja?
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: na 2. Korinćanima 5,17 i Ezekiel 36,26-27 i moli Gospodina da ti otkrije istinu da je On razmijenio tvoj stari identitet za novi.
BOŽJE RJEŠENJE – TREĆI DIO – Bog je stavio PUNINU
sebe u čovjeka.
Uz razmjenu tvog starog identiteta za novi, iz Biblije učimo da:
1. Bog stavlja puninu sebe u tebe.
2. Bog svoj život i silu stavlja u tebe.
3. Bog sebe stavlja u savez s tobom.
Slijedeća tri dijagrama prikazat će ove istine. Budući je čovjek bio odvojen od Boga kao njegovog izvora iz kojeg će živjeti život, prva stvar
koju je Bog učinio bila je da sebe ugradi u čovjeka. Kao rezultat toga da
smo spašeni, mi smo sada u Kristu uz rezultat da čitava punina Božanstva
prebiva u nama. To vidimo u Kološanima 2,9-10.
„Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu
ste i vi ispunjeni. On je glava svakog Poglavarstva i Vlasti.“
Ti sada sadržiš Oca, Isusa i Svetog Duha. Pogledaj dijagram na slijedećoj strani koji ilustrira ovu istinu.
KLJUČNA ISTINA
Bog je stavio PUNINU sebe u čovjeka tako da čovjek
više NE mora biti izvor iz kojeg će živjeti.

„Po njemu ste vi u Kristu Isusu...“ 1. Korinćanima 1,30a
„Po njemu naime živimo, mičemo se i jesmo...“ Djela 17,28
Koji su neki primjeri što znači da je Bog tvoj Izvor?
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Bog je PUNINU sebe
stavio u čovjeka

OTAC
ISUS
SVETI DUH

TIJELO

DUŠA
LJUDSKI DUH
OTAC
ISUS
SVETI DUH

•
•
•
•
•
•

Samo Bog može ispuniti tvoje potrebe za bezuvjetnom ljubavi,
prihvaćanjem, vrijednošću, sigurnošću, identitetom, značenjem i
svrhom.
Samo Bog može riješiti tvoje nemoguće situacije i bolne odnose.
Samo Bog te može osloboditi od tvojih lažnih vjerovanja svojom
istinom.
Samo Bog te može preobraziti od tvojih grješnih stavova i ponašanja.
Samo Bog ti može dati pobjedu nad tijelom, grijehom i Sotonom.
Samo Bog te može uvjeriti o tome tko ti jesi i tvom pravom identitetu.

Pitanja: Ako je Bog Izvor tvog života, želiš li da TI budeš izvor? Pokušavaš li ili si pokušavao svojom snagom postići bilo koju od stvari nabrojene gore? Ako je tako, kako to kod tebe funkcionira? Ako ne funkcionira,
što ti je činiti?
Meditiraj: na 1. Ivanovu 5, 12, 1. Korinćanima 1,30, Ivan 14,6 i Djela
17,28.
Uključi Boga: Moli Boga da ti dâ dublje otkrivenje da On treba biti
tvoj Izvor za življenje života. Moli ga da ti razotkrije područja u tvom životu gdje ti pokušavaš sam biti izvor.
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PETI DAN
BOŽJE RJEŠENJE – ČETVRTI DIO – Bog je OBNOVIO svoj
ŽIVOT i SILU u čovjeku.
Sjeti se iz našeg prethodnog proučavanja, Život iz novog Izvora, da mi
sadržimo puninu Božjeg života i sile.
Kristov ŽIVOT
„...Krist koji je vaš život...“ Kološanima 3,4
„Ja sam život.“ Ivan 14,6
Krist je stavio PUNINU svog ŽIVOTA u čovjeka kako bi mogao
ispuniti svaku potrebu.

Božja SILA
Uz Kristov život ti sada sadržiš svu Božju silu. Pavao nam o tome govori u 2. Korinćanima 4,7:
„Ali ovo blago nosimo u zemljanim posudama da se ona izvanredna
uspješnost pripisuje Bogu, a ne nama.“
Bog je stavio svoju MOĆ u vas da PROMIJENITE način na koji
mislite, vjerujete, izabirete i ponašate se.

Dijagram na slijedećoj strani ilustrira tu istinu.
BOŽJE RJEŠENJE – PETI DIO – Bog je stavio sebe u SAVEZ
s tobom.
Sad kad si novo stvorenje, Bog je učinio još jednu stvar u spasenju. On
je sebe stavio u SAVEZ s tobom. Drugim riječima, Otac, Sin i Sveti Duh
udružili su se za tvoj novi pravedni ljudski duh (novi identitet). Bog ovu
istinu otkriva u slijedećem retku:
„A tko (vjernik) se združi s Gospodinom, s njim je jedan duh (u zajedništvu s njim).“ 1. Korinćanima 6,17
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Bog je stavio svoj ŽIVOT i SILU
u čovjeka
TIJELO

BOG
ŽIVOT
SILA

DUŠA
LJUDSKI DUH
BOG
ŽIVOT
SILA

Ti više nemaš Boga koji je odvojen od tebe. Tvoj Bog je sada blizak,
vječan i u neodvojivom zajedništvu s tobom. Čitaj Ivan 14,20 za daljnju
potvrdu tvog odnosa u zajedništvu:
„U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama.“
Donji dijagram pokazuje tvoj novi identitet u SAVEZU s Bogom:

Bog je stavio sebe u SAVEZ s tvojim novim
ljudskim duhom
TIJELO

DUŠA
Novi
ljudski duh
Novi
identitet
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Pitanja: Budući je Bog u neodvojivom savezu s tobom, može li te On
ikada ostaviti ili zaboraviti (Hebrejima 13,5)? Ako je Bog u neodvojivom
savezu s tobom, možeš li izgubiti spasenje?
Meditiraj: na tekstovima 1. Korinćanima 6,17 i Ivan 14,20 i razmisli o
istini da je Bog u savezu s tobom.
Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije na dublji način što za tebe znači
da si u savezu s njim. Ako na neki način vjeruješ da možeš izgubiti svoje
spasenje, moli Boga da te uvjeri da je to nemoguće zbog Njegovog neodvojivog saveza s tobom.
Pitanje: Ako sumnjaš u Božju ljubav prema tebi, je li moguće da kroz
sve što je On učinio za tebe o spasenju ti možeš biti uvjeren na dublji način
da te On stvarno ljubi?
Meditiraj: o svemu što je Bog učinio za tebe na križu i o spasenju kako
bi ti oprostio grijehe, dao ti svoj život i dao ti novi identitet. Daje li ti promišljanje o tim istinama više zahvalnosti?
Uključi Boga: Ako sumnjaš u Božju ljubav prema tebi, moli Boga da
upotrijebi sve što si naučio u ovoj lekciji da te uvjeri u Njegovu ljubav
prema tebi.
Pogledajmo dvije strane križa
Da bismo saželi ovo poglavlje, pogledajmo GRIJEH i ŽIVOT strane
križa još jednom.

Sažetak
Vjerujem da si ohrabren svime što je Bog učinio na križu da obnovi tvoj
ljudski duh u isto stanje u kojem su bili Adam i Eva prije nego su pali u
grijeh. Dobra je vijest da više ne moraš vjerovati lažnim vjerovanjima koje
imaš o sebi. Sve je to rezultat Božje ljubavi i želje da te privuče u bliski
odnos sa samim sobom. U slijedećoj lekciji otkrit ćeš svoj novi identitet u
Kristu.
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Dvije strane križa
GRIJEH
Krist je UMRO
za oproštenje
tvog grijeha.
Efežanima 1,7

ŽIVOT
Bog je razapeo starog sebe i
stari identitet i RAZMIJENIO
ga za novi ljudski duh i novi
identitet.
Rimljanima 6,6;
2. Korinćanima 5,17
Bog je stavio PUNINU SEBE
u tebe.
Kološanima 2,9-10
Bog je stavio svoj ŽIVOT
i SILU u tebe.
Kološanima 3,4;
Efežanima 1,19-20
Bog je stavio sebe u SAVEZ
s tobom.
Ivan 14,20
Bog je stavio sebe u SAVEZ s tobom.
Ivan 14,20
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Treća lekcija

Što je tvoj pravi identitet?
PRVI DAN
Uvod
Ja vjerujem da zbog svega što si naučio u prošloj lekciji imaš bolje
razumijevanje onog što je Bog učinio o spasenju da ti dâ novi identitet.
Želim ovu lekciju započeti dajući ti drugo razumijevanje što je Bog učinio o tvom spasenju. Nakon tog razgovora vidjet ćemo ustroj tvog novog
identiteta u Kristu.
Drugi način razumijevanja što je Bog učinio o spasenju „U“
Adamu
Želim ti dati još jedan način na koji možeš vidjeti što je Bog učinio
uklanjajući naš stari identitet i dajući nam novi. Kao što smo ranije
spomenuli, mi smo naslijedili Adamovo duhovno stanje. Drugi način na
koji to možemo reći je da budući smo svi izašli iz Adamove genetike, mi
smo svi fizički rođeni U Adamu.
Kao rezultat, dio našeg starog identiteta U Adamu znači da smo se mi
POISTOVJETILI s Adamom u:
•
•
•
•

Duhovnoj smrti – 1. Korinćaima 15,22
Odvojenju od Boga i Njegovog života i sile – Eežanima 4,18;
Izaija 59,2
Osudi – Rimljanima 5,18
Starom identitetu (koji je načinjen od tvojih lažnih vjerovanja)
– Izreke 23,7

U slijedećem dijagramu vidimo prikaz što znači biti rođen U Adamu:
„U“ KRISTU
Međutim, kao rezultat vjerovanja u Kristovo spasenje, ti više nisi poistovjećen s Adamom u njegovoj duhovnoj smrti, odvojenju, osuđivanju i
starom identitetu. O spasenju Bog te je uzeo IZ Adama i postavio U Krista
uz rezultat da si se ti sada poistovjetio s Kristom.
48

Čitavo čovječanstvo rođno „U ADAMU“

U ADAMU
(čitavo čovječanstvo)

Prije spasenja:
Ti si identificiran s Adamovim:
Duhovnom smrću
Odvojenjem od Boga
Osudom
Straim identitetom
Slijedeći dijagram ilustrira što je Bog učinio o spasenju uzevši te IZ
Adama i postavivši te U Krista:

Bog te uzeo IZ Adama i postavio U Krista
U ADAMU

U KRISTU
O spasenju
Ti si poistovjećen
s Kristom:

Prije spasenja

Ti si bio poistovjećen
s Adamom:

Duhovna smrt
Odvojenje od Boga
Osuda
Stari identitet

Duhovan život
zajedništvo s Bogom
Pravednost
NOvi identitet

Ti si imao STARI identitet U Adamu prije spasenja.
Međutim, sada kad si U Kristu, ti imaš NOVI identitet.
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Kakvo je tvoje novo stanje sad kad si U Kristu?
1. Ti si duhovno ŽIV.

Bog te izveo iz smrti u život. Vidimo to u Korinćanima 15,22:
„Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti.“
2. Ti si sada u SAVEZU s Bogom.

Ti više nisi odvojen od Boga. To smo već ranije vidjeli u Ivanu 14,20:
„U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama.“
3. Ti si sada PRAVEDAN

Ima još jedan kritički način da si se ti poistovjetio s Kristom. Kad je
Bog razapeo tvoju stari nepravedni identitet u tebi, On ga je razmijenio za
pravedan novi identitet. Ti više nisi pod osudom. Bog te učinio PRAVEDNIM u tvom novom identitetu! Upozorenje: Možda ćeš imati borbe s obzirom na ovu istinu, ali pogledaj što Božja riječ govori o tvojoj pravednosti.
„A ako je Krist u vama...vaš je duh živ jer ste opravdani.“
Rimljanima 8,10
„Dakle, kao što je s prekršajem jednoga osuđenje došlo na sve ljude,
tako izvršenjem zapovijedi od jednoga dolazi na sve ljude opravdanje koje
se sastoji u životu, jer kao što su nepokornošću jednoga čovjeka svi postali
grešnici, tako će i pokornošću jednoga svi postati pravednici.“
Rimljanima 5,18-19
„Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom,
da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.“ 2. Korinćanima 5,21
„... i na slavu i hvalu Božju puni roda – pravednosti – koja dolazi po
Isusu Kristu.“ Filipljanima 1,11
„...i da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja – onom koja
dolazi od Zakona – nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista, pravendnošću koja dolazio do Boga na osnovi vjere...“ Filipljanima 3,9
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Molim pročitaj ovo:
Jesi li povjerovao u laž da moraš raditi za Boga da bi bio pravedan? Jesi
li mislio da o tebi ovisi da učiniš (ili ne učiniš) nešto da pridobiješ Božju
pravednost? Ova tri retka (i mnogi drugi) govore nam da mi postajemo
pravedni u trenutku kad smo spašeni!
Drugim riječima, pravednost nije nešto što možeš zaslužiti. To je nešto
što primaš o spasenju jer ti je Bog dao novi pravedni identitet.

Tvoja PRAVEDNOST u Kristu nema nikakve veze s onim što ti
radiš ili ne radiš.
Ona je rezultat onog što je Bog učinio U tebi o spasenju.

Pitanja: Jesi li do ovog trenutka vjerovao da si nešto morao raditi (ili
ne raditi) da bi zadobio Božju pravednost? Kakva bi razlika bila u tvom
životu kada više ne bi morao raditi i truditi se da zadobiješ pravednost?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: na Rimljanima 5,18-19, 2. Korinćanima 5,21 i Filipljanima
3,9 i moli Boga da te uvjeri da si pravedan na temelju onog što je On učinio
o spasenju.
Uključi Boga: Ako se boriš s istinom o tvojoj pravednosti, moli Svetog
Duha da te uvjeri da pravednost nije nešto što se može zadobiti. Umjesto
toga, to je dio svršenog djela koje je Isus učinio na križu.
Također je važno znati da budući si sada pravedan u Kristu, više nema
osude od Boga. On te više neće osuditi za tvoje grijehe. Nadalje, ti više ne
moraš sam sebe osuđivati. Pavao to potvrđuje u Rimljanima 8,1:
„Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.“
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Sad kad si PRAVEDAN u Kristu, Bog te više ne osuđuje
i ti više ne moraš osuđivati sam sebe.

Pitanje: Ako više nema osude i ti si pravedan, moraš li nastaviti vjerovati da će te Bog osuditi ili da moraš sam sebe osuditi?
Uključi Boga: Ako se boriš sa samoosuđivanjem (osobito kad griješiš),
moli Boga da obnovi tvoj um za Rimljanima 8,1 i da te oslobodi samoosuđivanja.

DRUGI DAN
4. Ti imaš NOVI IDENTITET (ti si DIONIK božanske naravi).
„Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro (stari identitet) je
nestalo, novo (novi identitet) je evo, nastalo.“ 2. Korinćanima 5,17
Imati novi identitet znači da si ti DIONIK Božje božanske naravi.

„Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po
njima... postanete dionici božanske naravi.“ 2. Petrova 1,4
Bog te učinio dionikom Njegove božanske naravi u trenutku kad si bio
spašen. „Dionik“ na Grčkom znači „onaj koji dijeli“. Stoga kao rezultat
tvog saveza s Bogom u tvom ljudskom duhu ti dijeliš dio Božje božanske
naravi. Drugi način na koji to možemo reći je da postoje neke „božanske
karakteristike“ koje Bog dijeli s tobom. To ne znači da si ti postao božanstvo. To znači da postoji dio Božanske naravi koju On dijeli s tobom ili je
ugradio u tebe.
Dionik Božje božanske naravi znači da ti DIJELIŠ s Bogom
BOŽANSKE karakteristike koje On ugrađuje u tebe ko dio tvog
novog identiteta.
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Tvoj pravi identitet u Kristu
„Njegovo smo, naime, STVORENJE (REMEK DJELO)...“
Efežanima 2,10
Sada ćemo pogledati neke pobožne karakteristike koje čine tvoj pravi
identitet u Kristu. Ne znam kakva će biti tvoja reakcija kad ćeš čitati narednu listu. Moja je prva reakcija bila da je to predobro da bi bilo istina. Ako
osjećaš isto tako, shvati da je sve dolje nabrojeno ono što ti STVARNO
jesi u Kristu.
Stoga bih volio da polako pročitaš ovu listu i dopustiš da istina tvog
pravog identiteta probije u tebe. Kad ćeš čitati ovu listu sjeti se da „u Kristu“ znači tko ti jesi u svom pravom identitetu. Na primjer, možeš svaku
karakteristiku pročitati na ovaj način: „U mom pravom identitetu u Kristu
ja sam pobjedonosan.“
Neke karakteristike tvog PRAVOG identiteta u „U“ Kristu
Rimljanima 8,35, 38-39
1.Korinćanima 15,57
Psalam 71,5		
Psalam 56,4		
2. Korinćanima 9,8		
Psalam 139,14		
2. Korinćanima 3,5		
Rimljanima 8,37		
Efežanima 6,10		
Psalam 71,5		
Rimljanima 15,7		
Efežanima 4,24		
Kološanima 3,13		
Kološanima 2,10		

U Kristu, ja sam bezuvjetno voljen.
U Kristu, ja sam pobjedonosan.
U Kristu, j sam samouvjeren.
U Kristu, ja sam neustrašiv.
U Kristu, ja sam dostatan.
U Kristu, ja sam vrijedan.
U Kristu, ja sam sposoban.
U Kristu, ja sam više nego pobjednik.
U Kristu, ja sam snažan.
U Kristu, ja sam pouzdan.
U Kristu, ja sam prihvaćen i prihvatljiv.
U Kristu, ja sam pravedan i svet.
U Kristu, meni je oprošteno.
U Kristu, ja sam u Njemu potpun.

Galaćanima 5,1		
U Kristu, ja sam slobodan.
Kološanima 3,12		
U Kristu, ja sam sućutan, ponizan,
					
blag i strpljiv.
Psalam 139,5		
U Kristu, ja sam siguran.
Efežanima 1,1		
U Kristu, ja sam svet.
					
(Vidi 1.Kor.1,2; Fil.1,1; Kol.1,2)
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Ivan 15,13			
U Kristu, ja sam požrtvovan.
Filipljanima 2,3		
U Kristu, ja sam usredotočen.
Galaćanima 5,22,23
U Kristu, ja sam radostan, miran,
					
strpljiv, blag, dobar, ljubazan.
Rimljanima 8,17		
U Kristu, ja sam Kristov subaštinik.
Ivan 1,12			
U Kristu, ja sam dijete Božje
					
(dio Njegove obitelji).
1.Korinćanima 2,16
U Kristu, ja posjedujem Njegov um.
Galaćanima 3,26-28
U Kristu, ja sam Božji sin.
Ivan 15,15			
U Kristu, ja sam Božji prijatelj.
Kološanima 3,12		
U Kristu, ja sam odabran od Boga,
					
svet i ljubljen.
Hebrejima 3,14		
U Kristu, ja sam dionik Krista.
1.Petrova 2,9-10		
U Kristu, ja sam odabrani narod,
					
kraljevsko svećenstvo.
Pitanje: Koje su neke karakteristike koje su gore navedene a ti osjećaš
ili vjeruješ da one nisu istina o tebi?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Vježba: Pročitaj glasno svaku karakteristiku svog novog identiteta. Iz
te liste odaberi pet karakteristika koje bi najviše želio iskusiti. Pogledaj
retke za svaku od tih karakteristika.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: o tim karakteristikama tvog pravog identiteta.
Uključi Boga: Započni moliti Boga da obnovi tvoj um za istinu o
tome tko ti jesi u tvom pravom identitetu. Osobito ga moli da te uvjeri u
istine iz Pisma o tih pet karakteristika koji bi najviše želio iskusiti.
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Tvoj pravi identitet i kružni dijagrami
Ne zaboravi dijagram dolje kojeg smo proučavali u Drugoj lekciji. On
opisuje tvoj pravi identitet koji se nalazi u tvom ljudskom duhu.

Tvoj pravi identitet u tvom ljudskom duhu
TIJELO

DUŠA

UM

Ljudski duh
NOVI
IDENTITET

OSJEĆAJI

VOLJA
U slijedećem dijagramu ja sam povećao ljudski duh da pokažem neke
karakteristike tvog pravog identiteta s liste na prethodnoj stranici.

Neke karakteristike tvog novog identiteta u Kristu
TIJELO

DUŠA
Ljudski duh

(Identitet u Kristu)
pravedan, vrijedan, ponizan,bezuvjetno voljen,
siguran, prihvaćen, strpljiv, opraštajući,
potpun, mudar, sućutan, razborit, sposoban,
zahvalan, uvjeren, nesebičan, radostan,
miran, požrtvovan
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KLJUČNA TOČKA KOJU NE TREBA ZABORAVITI:
Kako se OSJEĆAŠ ili što VJERUJEŠ o istini tvog novog
identiteta NE mijenja činjenicu da je Božja istina PRAVA.

TREĆI DAN
Proširivanje nekih karakteristika tvog novog identiteta
Da ti dam bolji osjećaj kako izgleda tvoj novi identitet, pogledajmo
pobliže nekoliko karakteristika tvog novog identiteta.
U Kristu ti si POTPUN.
Kološanima 2,9-10 – „Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina
božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni.“
Prije spasenja svi smo bili nepotpuni. Međutim, o spasenju nas je Bog
učinio potpunima u Kristu. Sva Božja punina stanuje u Kristu, a Isus prebiva u nama uz rezultat da smo mi u Njemu potpuni. Drugim riječima, nema
ništa što mi trebamo učiniti ili dodati našoj potpunosti u Kristu.
Pitanje: Ako osjećaš ili vjeruješ da nisi potpun, mijenja li to istinu da
si potpun u Kristu?
U Kristu ti si potpuno PRIHVAĆEN i PRIHVATLJIV
Rimljanima 15,7 – „Zato primajte jedni druge u svoje društvo kao što
je i Krist vas primio u slavu Božju!“
Razlog zbog kojeg nas svet Bog može potpuno prihvatiti je taj što nas
je On učinio prihvatljivima. Ti možeš osjećati ili iskusiti odbacivanje od
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drugih, ali to ne mijenja istinu da si bezuvjetno prihvaćen od Boga! To
znači da nema tako velikog grješnog ponašanja da bi te Bog mogao odbaciti. (Bog ne zaboravlja grješno ponašanje, ali On te ne odbacuje zbog
tvog grješnog ponašanja.) Kao rezultat ti više ne moraš stjecati (ili raditi)
za Božje prihvaćanje ili prihvaćanje drugih. Ti možeš prihvatiti Božje prihvaćanje i biti slobodan od odbacivanja drugih. Vjerovanje da si prihvaćen
od Krista dat će ti slobodu da druge prihvaćaš bezuvjetno.
Pitanja: Budući da te Bog bezuvjetni prihvaća, može li te On ikada
odbaciti? Ako stvarno vjeruješ da si prihvaćen u Kristu, moraš li prisvojiti
bilo kakvo odbacivanje usmjereno prema tebi od drugih (ili čak i od sebe
samog)?
Uključi Boga: Ako se boriš s odbačenošću, moli Svetog Duha da te
uvjeri da si potpuno prihvaćen i da više ne moraš prihvaćati odbacivanje
nekog drugog.
U Kristu ti si potpuno SIGURAN
Psalam 91,14 – „Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime
moje.“
Ezekiel 34,28 – „I neće više biti plijenom narodima, i zvijeri ih više
neće žderati, nego će mirno (sigurno) živjeti, i nitko ih neće plašiti.“
Zbog čega se osjećaš nesigurnim? Je li to tvoj posao, tvoj brak ili si tek
nesiguran s obzirom na samog sebe? Ti se više tako ne trebaš osjećati jer si
u Kristu potpuno siguran. Pokušavaš li naći sigurnost u nečemu ili nekom
drugom osim Bogu? Istina je da je naša jedina sigurnost u Kristu. On je
suveren i jedini koji ima kontrolu i mi možemo živjeti iz naše sigurnosti
u Njemu.
Pitanja: Koji događaji ili odnosi u tvom životu čine da se osjećaš nesigurnim? Kakvu bi razliku učinilo u tim situacijama tvoje istinsko vjerovanje da si siguran u Kristu?
Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije u koga ili u što stavljaš svoju
sigurnost umjesto u Njega. Moli ga da obnovi tvoj um za istinu da je tvoja jedina sigurnost u Njemu. (Bog će ponekad dopustiti da stvari u koje
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polažemo sigurnost budu uklonjene kako bi razumjeli da je naša jedina
sigurnost u Njemu.)
U Kristu ti si SNAŽAN.
Efežanima 6,10 – „Ubuduće budite jaki u Gospodinu i njegovoj silnoj
moći.“
Mi svi imamo unutarnju snagu, fizičku snagu i intelektualnu snagu. Mi
smo skloni koristiti svoju snagu u rješavanju različitih životnih problema.
Međutim, događaji, okolnosti i odnosi mogu nas lišiti te ljudske snage.
Bog dopušta događajima u našem životu da nam otkriju da naša ljudska
snaga nema šanse u borbi protiv grijeha, tijela ili sotone. On nas kroz te
događaje podsjeća da nadnaravna snaga koju nam On pribavlja nikada ne
može biti poražena niti pobijeđena. Pavao je došao do spoznaje da su te
ljudske snage zapravo slabosti u 2. Korinćanima 12,8-10.
Pitanja: Koje su neke stvari koje te mogu lišiti tvoje fizičke, intelektualne ili unutarnje snage? Što misliš kako bi u tvom životu izgledalo da
živiš iz Kristove snage?
Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije kako pokušavaš koristiti svoju
unutarnju ili intelektualnu snagu kako bi se suočio s borbama ili problemima u svom životu s kojima je moguće suočiti se samo s Božjom snagom.
Moli ga da ti dâ dublje otkrivenje i želju da se prestaneš pouzdati u vlastitu
snagu i da živiš iz Njegove snage.
U Kristu ti si potpuno SPOSOBAN.
2. Korinćanima 3,5 – „To ne znači da bismo sami po sebi bili sposobni
nešto pomisliti kao da bi dolazilo od nas. Ne, naša sposobnost dolazi od
Boga...“
Mnogi vjernici se osjećaju ili vjeruju da su bezvrijedni i/ili nesposobni.
Mi gledamo sami sebe i ne možemo se mjeriti sa standardima sposobnosti/
vrijednosti ovoga svijeta. Mi možemo svoju vrijednost ili sposobnost tražiti u odnosima, našem poslu ili u „stvarima“.
Međutim, to nam nikada neće donijeti sposobnost ili vrijednost koju možemo naći samo u Kristu. Evo dobre vijesti: Vjerovati i živjeti iz sposobnosti
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u Kristu oslobađa te od pritiska da pokušavaš pronaći svoju sposobnost u
nekome ili nečemu drugom.
Pitanja: Iako se osjećaš ili vjeruješ da si nesposoban, mijenja li to istinu da si potpuno sposoban u Kristu? Kako vjeruješ da bi to moglo promijeniti tvoje ponašanje ako istinski vjeruješ da si u Kristu sposoban?
Uključi Boga: Ako se boriš s nesposobnošću, započni povjeravati svoju nesposobnost Bogu i učini korake vjere za Njega da obnoviš svoj um za
istinu da si ti potpuno sposoban u svom novom identitetu.
U Kristu ti si BEZUVJETNO VOLJEN
1. Ivanova 4,16 – „A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama...
Bog je ljubav...“
1. Ivanova 3,1 – „Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se
zovemo djeca Božja.“
Rimljanima 8,38-39 – „Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni
anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni
dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja
je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“
Ti više ne moraš vjerovati da nisi voljen jer te Bog nemjerljivo, vječno,
i bezuvjetno ljubi. U Njegovoj je biti da tako čini! On nema veća želju
nego da te ljubi zbog toga Tko on jeste. Dodatno tome, Rimljanima 8,3839 jasno ističe da nas ništa ne može odvojiti od Njegove ljubavi. Nema ničeg što ti možeš učiniti što će promijeniti stalno istjecanje Njegove ljubavi
prema tebi.
Božja ljubav ne ovisi o tome tko ti jesi ili što si ili nisi učinio. Ona se
temelji samo na onome tko je ON. Budući da je Bog ljubav, i On je u tebi,
tada ti posjeduješ svu Božju ljubav. Ti ne samo da možeš primiti Božju
bezuvjetnu ljubav, već također možeš dopustiti da Božja ljubav istječe iz
tebe za druge.
Pitanja: Ako ne osjećaš ili nemaš iskustvo Božje bezuvjetne ljubavi,
mijenja li to istinu da te On ljubi? Kako bi to promijenilo tvoju perspektivu
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prema Bogu kad bi stvarno vjerovao da nema ničeg što možeš učiniti (ili
ne učinit) što će promijeniti Njegovu ljubav prema tebi?
Meditiraj: na retke četiri karakteristike tvog novog identiteta u ovom
dijelu.
Uključi Boga: Ako se boriš na nekoj razini s Božjom ljubavlju, moli ga
da ti koracima vjere nadomjesti tvoja lažljiva uvjerenja s istinom da te On
vječno, nemjerljivo i bezuvjetno ljubi.

ČETVRTI DAN
U Kristu ti si POBJEDONOSAN i više si od pobjednika.
1.Korinćanima 15,57 – „Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu!“
Rimljanima 8,37 – „Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome
koji nas je ljubio.“
Ti sebe možda vidiš kao gubitnika, ali u Kristu ti si pobjedonosan
i pobjednik. Nema problema, sukoba ili neprijateljstva koje Krist ne
može pobijediti kroz tebe. S druge
strane, ti možda sebe vidiš kao „samodostatnog“ pobjednika ili osvajača u životu odvojeno od Krista.
Budući da je istina da bez Boga ne
možeš činiti ništa (Ivan 15,5), Bog
te ljubi dovoljno da će dovesti nemoguće okolnosti (ili odnose) u tvoj život da ti otkrije tvoju nesposobnost
da pobijediš u toj situaciji. Prepoznavanje svojih slabosti i nesposobnost
da riješiš situaciju okrenut će te u ovisnost o Bogu i Njemu će dopustiti
da bude pobjedonosan kroz tebe. I zato počni živjeti iz pobjede u Kristu u
svom pravom identitetu.
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Pitanja: Ako se osjećaš kao gubitnik, to ne mijenja istinu da si u Kristu
više nego pobjednik? Ako si u Kristu pobjednik, moraš li se boriti pobjeđivati?
Uključi Boga: Pogledaj područja života gdje misliš da gubiš u životu.
U tim područjima moli Boga da ti da otkrivenje kako izgleda hodati u pobjedi u tim područjima.
U Kristu ti si SLOBODAN.
Galaćanima 5,1 – „Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Prema tome,
budite nepokolebljivi i ne dopustite da vas ponovo upregnu u jaram ropstva!“
Rimljanima 8,2 – „Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me
od zakona grijeha i smrti.“
Pogledajte pozorno u Galaćane 5,1.
Tu nam govori da smo oslobođeni. To
je prošlo vrijeme! To je svršeno djelo.
Tvoja je sloboda izvojevana na križu.
Kao rezultat, u Kristu ti si slobodan od
sile grijeha, od tvojih tjelesnih ponašanja, od legalizma, i od svojih poražavajućih grješnih modela ponašanja. Ti si također slobodan od zahvata svijeta
i sile sotone. Drugim riječima, ti više ne moraš živjeti kao da još uvijek
robuješ tim stvarima jer je istina da si ti sada oslobođen.
Pitanje: Iako ne osjećaš slobodu u nekim područjima svog života, mijenja li to istinu da si ti oslobođen?
Uključi Boga: Moli Boga da te uvjeri da iako se ne osjećaš slobodan
od sile grijeha, tjelesnog ponašanja, poražavajućih modela grijeha, itd., ti
si oslobođen.
U Kristu ti imaš KRISTOV UM.
1. Korinćanima 2,16b – „Ali mi posjedujemo Kristovu misao.“
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Što znači da ti imaš Kristovu misao? To znači da se više ne moraš
oslanjati na svoju ograničenu i konačnu mudrost, razumijevanje, razbor
i intelekt pokušavajući shvatiti život. Za svaku situaciju s kojom si
suočen ti sada možeš upotrijebiti Kristovo bezgranično znanje, mudrost,
razumijevanje i prosuđivanje.
Pitanje: Je li moguće da Bog dopušta teške situacije u tvom životu tako
da ti možeš vidjeti svoju potrebu da se privučeš Njemu kao svom Izvoru
božanske mudrosti, prosuđivanja i razumijevanja? Koje su situacije s kojima se danas suočavaš i trebaš Kristov um?
Uključi Boga: U tim situacijama, moli Boga da te zaustavi da nastavljaš koristiti svoju ograničenu mudrost, rasuđivanje ili razumijevanje i da
počneš koristiti Njegovo.
U Kristu ti si SVET.
Kološanima 1,12 – „...da veselo zahvaljujete Ocu, koji nas učini dostojnima sudioništva u baštini svetih u svjetlu.“
Većina vjernika koje znam sebe poistovjećuje s grješnicima. Zašto?
Zato što vjeruju da njihovo grješno ponašanje određuje njihov pravi identitet. Međutim, budući da si „svet“ ti više sebe ne moraš poistovjećivati s
grješnikom. Zašto? Bog u svojoj riječi uvijek iznova govori da si ti svet.
To ne znači da ti više nikad nećeš sagriješiti. To znači da u Božjim očima
tvoj identitet više nije određen tvojim grješnim ponašanjem.
Možeš to i ovako reći: u svom pravom identitetu ti više nisi grješnik.
Umjesto toga, ti si svet čovjek koji ponekad griješi. Budući da su svi tvoji
grijesi uklonjeni i Bog ih se više ne sjeća (Izaija 43,25), tada s pouzdanjem
znaj da te Bog više ne gleda kao grješnika.
Pitanje: Kako to može promijeniti način na koji razmišljaš ako sebe
vidiš kao svetog čovjeka koji ponekad griješi umjesto da se gledaš kao
grješnika?
Uključi Boga: Moli Boga da te počne uvjeravati da tvoj identitet više
nije da si ti grješnik. Moli ga da ti otkrije da si ti svet čak iako tvoje ponašanje možda nije uvijek „sveto“.
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U Kristu tebi je OPROŠTENO.
Efežanima 4,32 – „Mjesto toga budite
jedan prema drugom prijazni, puni milosrđa! Opraštajte jedan drugome, kao što
je i Bog vama oprostio u Kristu!“
Možda te netko uvrijedio i ti ne osjećaš da toj osobi trebaš oprostiti (ili vjeruješ da imaš pravo ne oprostiti). Istina je
da nemaš izgovora da ne oprostiš drugima. Zašto? Zato što u svom pravom identitetu si čovjek kome je oprošteno
i koji stoga oprašta. Bez obzira kako se ti osjećao, stvar nije u tome. Ti
možeš odabrati da ćeš oprostiti jer je to sada tvoj pravi identitet u Kristu.
Ako ne želiš oprostiti moli Boga da pokrene tvoje srce da to budeš voljan.
Pitanja: Postoji li netko u tvom životu kome nisi voljan oprostiti? Budući da si u Kristu čovjek koji oprašta, imaš li još uvijek pravo ne oprostiti
toj osobi?
Uključi Boga: Ako se boriš s opraštanjem nekome, započni svoje neopraštanje povjeravati Bogu i ustrajno ga moli da obnovi tvoj um za istinu
da si ti osoba koja oprašta i da te oslobodi od tvog stava neopraštanja.

PETI DAN
Suprotstavljanje života iz ljudskih karakteristika nasuprot
života iz tvog novog identiteta u Kristu
Mislim da bi moglo biti korisno u ovom trenutku proučavanja povući
kontrast između života iz ljudskih karakteristika nasuprot života iz božanskih karakteristika iz našeg novog identiteta u Kristu.
Ljudska snaga – je ljudska snaga karaktera koja ima ograničenja i slabosti.
Kristova snaga – nema ograničenja niti slabosti.
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Ljudsko samopouzanje – ima ograničenja u tome što postoje ljudi i
okolnosti koje nas lišavaju našeg samopouzdanja.
Kristovo pouzdanje – nema ograničenja i ne može biti kompromitirano okolnostima ili ljudima.
Ljudska neustrašivost – je iluzija jer svaki čovjek ima bar jednu ili
više stvari kojih se boji.
Kristova neustrašivost – znači da se ne moraš bojati ni u kakvoj situaciji.
Ljudska kontrola – također je iluzija. Čovjek ima malo kontrole nad
okolnostima, odnosima, pa čak i nad vlastitim životom.
Kristova kontrola – čuva te od grijeha i čuva te u miru i počinku znajući da je Bog u kontroli.
Ljudska prihvaćenost – temelji se na onome što drugi misle o tebi.
Možeš biti odbačen od drugih.
Kristova prihvaćenost – znači da ne uzimaš srcu odbacivanje drugih
zbog bezuvjetne prihvaćenosti od Krista.
Meditiraj: Moli Boga da u tvom umu razjasni razliku između ljudskih
karakteristika i čovjeka koji živi iz svog novog identiteta u Kristu.
Uključi Boga: Moli Boga da razotkrije mjesta u kojima živiš iz svojih
ljudskih karakteristika nasuprot tvom pravom identitetu u Kristu. Moli ga
da te makne od života iz tvojih ljudskih karakteristika u život iz tvog novog identiteta.
Dvije kritične stvari kojih se moraš sjetiti s obzirom na tvoj
novi identitet
1. Tvoje PONAŠANJE ne određuje tvoj identitet u Kristu

Ovo je pitanje koje ćeš možda postaviti: „Iako Božja riječ govori da
sam pravedan, prihvaćen, da opraštam, itd., moji stavovi i/ili ponašanje
možda mi govore upravo suprotno. Što je istina, ono što mi moje ponašanje govori ili ono što mi Bog govori da je istina?“
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Iako tvoje ponašanje možda nije uvijek u skladu s onim što Bog govori
o tebi, mijenja li to istinu tvog identiteta u Kristu? Odgovor je NE! Kao
vjernicima, Bog nam je dao u našem ljudskom duhu novi identitet koji je
drugačiji i odvojen od tvog grješnog ponašanja. Prije spasenja je ono što si
vjerovao i kako si se ponašao otkrivalo tvoj identitet.
Međutim, sad kad je tvoj identitet dio Božje božanske naravi u tebi,
tvoje tjelesno grješno ponašanje više ne određuje tko ti JESI. Razmisli o
slijedećoj ilustraciji. Kad sam bio rođen u Loveless obitelji ja sam postao
Loveless. Nema nikakve razlike u tome jesam li ja dobar Loveless ili sam
loš Loveless; moje ponašanje ne mijenja moj identitet kao Loveless. Na
isti način, tvoj identitet u Kristu ostaje nepromijenjen tvojim ponašanjem.
Pogledajmo neke primjere:
Primjer br. 1: - Čak i ako odabereš tjelesno ponašanje i počiniš djelo
nepravednosti pa si kritičan i osuđuješ, to ne mijenja istinu da si ti u svom
novom identitetu u Kristu pravedan.
Primjer br. 2: - Tvoje grješno ponašanje može te voditi u stav neopraštanja prema tvom supružniku koji te uvrijedio. To ne mijenja istinu da
budući da si ti čovjek koji oprašta u Kristu, ti možeš oprostiti.
Daje li ti činjenica da tvoje tjelesno ponašanje ne određuje tvoj identitet
dozvolu da živiš iz svog tjelesnog ponašanja? Naravno da ne. Bogu nikada
nije ugodan grijeh ni u kom obliku. Međutim, bitno je to razumjeti zbog
toga što je Bog učinio dajući ti novi identitet i ti sada imaš izbor da više ne
moraš živjeti iz svog grješnog ponašanja.
Pitanja: Koji su neki grješni stavovi/ponašanja koji su u suprotnosti
s tvojim identitetom u Kristu? Kako ta grješna ponašanja utječu na tvoje
mišljenje o tebi samome? Kako misliš da bi ona mogla utjecati na tebe kad
bi povjerovao u Božju istinu o tvom novom identitetu iznad tvog grješnog
ponašanja?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Meditiraj: O istini da tvoja ponašanja ne određuju tvoj identitet.
Uključi Boga: Ako se boriš s istinom da se tvoj identitet temelji na
tvom ponašanju, tada moli Boga da obnovi tvoj um za istinu da tvoje grješno ponašanje ne određuje tvoj identitet.
Kao kršćaninu, tvoje grješno, tjelesno ponašanje NE određuje
tvoj identitet u Kristu.
Ono što BOG GOVORI o tebi određuje tvoj novi identitet.
2. Tvoja LAŽNA vjerovanja i osjećaji ne određuju tvoj identitet u
Kristu

Iako ti je Bog dao novi identitet u tvom ljudskom duhu, ti još uvijek
imaš lažna vjerovanja i negativne osjećaje o sebi. Važno je razumjeti da
tvoja lažna vjerovanja ili negativni osjećaji o tebi ne mijenjaju istinu o
tome tko si ti u Kristu. Drugim riječima, lažna vjerovanja koja vjeruješ ili
negativni osjećaji koje osjećaš ne mijenjaju istinu o tvom novom identitetu
u Kristu.
Pogledajmo neke primjere:
Lažno vjerovanje ili osjećaj

Istina o tvom novom identitetu
u Kristu

Ti osjećaš/vjeruješ da si odbačen.

Ti si prihvaćen i prihvatljiv u Kristu.
(Rimljanima 15,7)

Ti vjeruješ da si samodostatan.

Tvoja dostatnost je samo u Kristu.
(2. korinćanima 9,8)

Ti ne osjećaš da bi mogao oprostiti. Ti si u Kristu čovjek koji oprašta.
(Efežanima 4,32)
Ne osjećaš se bezuvjetno voljen od Bog te bezuvjetno ljubi.
________________________
(1. Ivanova 4,16)
Tvoja lažna vjerovanja i/ili negativni osjećaji NE određuju tvoj
pravi identitet.
Ono što Bog govori da je istina je tvoj PRAVI identitet.
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Možda su sve do sada tvoja lažna vjerovanja i negativni osjećaji za
tebe bili istina. Međutim, sada kad bar donekle intelektualno možeš razumjeti da ti je Bog dao novi identitet, On želi da vjeruješ Njegovoj istini u
suprotnosti s tvojim negativnim osjećajima i lažnim vjerovanjima i što ti
ona govore.
Meditiraj: O istini da tvoja lažna vjerovanja i negativni osjećaji ne
određuju tvoj pravi identitet.
Uključi Boga: Počni činiti korake vjere za Boga da te on uvjeri o tvom
pravom identitetu čak iako imaš lažna vjerovanja i/ili osjećaje o sebi.
Sažetak
Ja vjerujem da je Bog upotrijebio istine u ovom proučavanju da ti dâ
dublji uvid u ustroj tvog identiteta i da ćeš dopustiti Njemu da te uvjeri u
tvoj PRAVI identitet u Kristu. Dva pitanja koja ćeš možda postaviti u ovoj
fazi su: „Znam da imam novi identitet, ali zašto još uvijek biram živjeti iz
mojih lažnih vjerovanja?“ i „Kako da počnem živjeti iz Božjih istina nasuprot mojih lažnih vjerovanja?“ U slijedećoj lekciji ćemo istražiti odgovore
na ova dva pitanja.
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Četvrta lekcija

Božji proces transformacije da živiš iz
svog pravog identiteta
PRVI DAN
Uvod
Nadam se da si ohrabren učenjem u našoj prošloj lekciji o tvom pravom
identitetu. U ovom trenutku proučavanja ljudi mi obično postavljaju slijedeća pitanja:
•

„Ja sada znam da imam novi identitet, ali zašto još uvijek odabirem živjeti iz svojih lažnih vjerovanja?“

•

„Kako mogu iskusiti i živjeti iz svog pravog identiteta?“

Ovo su dva pitanja na koja ćemo odgovoriti u ovoj lekciji. Započnimo
odgovorom na prvo pitanje.
Zašto još uvijek odabirem živjeti iz svojih lažnih vjerovanja?
Ovo je ključno pitanje jer se odgovor na ovo pitanje
otkriva na dublji način zašto moramo razlikovati dušu
od ljudskog duha. Sjeti se iz Druge lekcije da je Bog
uklonio tvoj stari ljudski duh i tvoj stari identitet i dao ti
sasvim novi ljudski duh s novim identitetom. Problem je
u tome što iako ti posjeduješ novi identitet u novim ljudskom duhu, tvoja duša mora biti preobražena na mjesto
gdje ti imaš iskustvo i život karakteristika svog novog
identiteta nasuprot života iz svojih lažnih vjerovanja.
Dopusti da objasnim.
Sjeti se ustroja svoje duše. Ona je načinjena od tvog uma, osjećaja i
volje. Pogledajmo u stanje uma, osjećaja i volje prije nego su bili preobraženi.
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•

UM – još uvijek sadrži lažna vjerovanja o tebi.

•

OSJEĆAJI – vezani za tvoja lažna vjerovanja o tebi postaju oštećeni osjećaji.

•

VOLJA – odabire živjeti iz tvojih lažnih vjerovanja.

•

TJELESNA PONAŠANJA – su rezultat toga da odabireš živjeti iz
tvojih lažnih vjerovanja.

Dijagram na slijedećoj strani suprotstavlja razliku između stanja duše i
stanja ljudskog duha.

Stanje tvoje DUŠE prije preobrazbe
TIJELO

Tjelesno
ponašanje

UM

DUŠA
OSJEĆAJI

Lažna
vjerovanja
o sebi

Ljudski duh
NOVI IDENTITET
Oštećeni osjećaji
Potpuno
vezani za tvoja
pravedan

VOLJA

lažna
vJerovanja

Odabire živjeti iz
lažnih vjerovanja

Iako imaš NOVI identitet u svom LJUDSKOM DUHU,
tvoja DUŠA je taj dio tebe koji još uvije treba biti PREOBRAŽEN.

Pogledajmo još malo u stanje uma, osjećaja i volje prije nego će biti
preobraženi.
UM – sadrži lažna vjerovanja o sebi.
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Tvoj UM ima lažna vjerovanja o tebi
Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

Lažno
vjerovanje

„Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se
obnovom svoga uma...“ Rimljanima 12,2
Tvoj um ima lažna vjerovanja o tebi
Bi li se složio s ovom izjavom: Ono što misliš o sebi je ono što vjeruješ
o sebi? Na primjer, ako misliš da si nesiguran i nesposoban, vjeruješ li da
si nesiguran i nesposoban? Stvar je u tome što mišljenje i vjerovanje idu
ruku pod ruku. Budući da su mišljenje i vjerovanje u tvom umu, ono što
Bog želi učiniti s tvojim lažnim vjerovanjima je da obnovi tvoj um tako da
su tvoje misli i vjerovanja u skladu s tvojim novim identitetom.
Da upotrijebimo gornji primjer, Bog želi obnoviti tvoj um za istinu tvog
novog identiteta u kojem si potpuno siguran i sposoban. Dok On obnavlja
tvoj um za ove istine ti ćeš početi misliti i vjerovati toj istini u suprotnosti
s tvojim lažnim vjerovanjima. Razmisli o slijedećoj izjavi:
Ono što MISLIŠ i VJERUJEŠ o sebi je istina ZA TEBE
iako to možda nije u skladu s istinom tvog novog identiteta.

I zato Bog želi iskoristiti svoju istinu da obnovi tvoj um i da te oslobodi
od tvojih lažnih vjerovanja. Ne zaboravi o čemu smo ranije govorili da
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su znanje istine i vjerovanje istine dvije različite stvari. Ti sada znaš da
imaš novi identitet. Pitanje je vjeruješ li ti to stvarno? Dok moliš Duha da
obnovi tvoj um, On će te voditi od znanja istine u vjerovanje istine da ti
sada imaš novi identitet.
Bog želi obnoviti tvoj um za istinu tvog novog identiteta
tako da tvoja VJEROVANJA o tebi mogu biti u skladu s tvojim
pravim identitetom.

Osobno svjedočanstvo: Sjeti se da sam podijelio kako sam imao utvrde straha i odbačenosti. One su bile toliko snažne u meni da u početku kad
sam u Božjoj riječi čitao da sam u svom identitetu neustrašiv i prihvaćen,
ja nisam mogao vjerovati da je to stvarno istina o meni. Međutim, činjenica da ja nisam vjerovao Božjoj istini u to vrijeme nije promijenila da je to
stvarno istina. Dok je Bog započeo obnavljati moj um za svoju istinu, ja
sam počeo vjerovati da sam stvarno neustrašiv i prihvaćen.
Vježba: Vrati se na karakteristike tvog pravog identiteta u Trećoj lekciji i označi one karakteristike za koje znaš da su istinske ali za koje stvarno
ne vjeruješ da su istinske za tebe. Zatim si postavi ovo pitanje: Da li tvoje
nevjerovanje o tvom pravom identitetu mijenja činjenicu da ono što Bog
kaže o tebi da je istina je stvarno istina?
Meditiraj: na Rimljanima 12,2.
Uključi Boga: Započni povjeravati svoja lažna vjerovanja Bogu i moli
ga da obnovi tvom um za Njegovu istinu.
Primjer: „Gospode, ja ti povjeravam lažno vjerovanje da sam nesposobna osoba i molim te da obnoviš moj um za istinu da sam sasvim sposoban
u svom pravom identitetu.“
Primjer: „Gospode, ja vjerujem da sam ja samouvjerena osoba. Obnovi
moj um za istinu da sam uvjeren u Krista, a ne samouvjeren.“
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DRUGI DAN
OSJEĆAJI – postaju OŠTEĆENI kad su vezani uz tvoja lažna
vjerovanja.
Osjećaji su dio ljudskog ustroja. Osjećaji su skloni biti pozitivni ili negativni. Međutim, osjećaji mogu postati „oštećeni“ kad su usklađeni i kad
pojačavaju tvoja lažna vjerovanja o tebi.
Osjećaji koji su POVEZANI s tvojim lažnim vjerovanjima
postaju ono što ja nazivam „OŠTEĆENIM“ osjećajima.

Poput misli, osjećaji nogu biti integralni dio u oblikovanju tvojih vjerovanja. Rano u životu mi se počinjemo osjećati na određeni način o samima
sebi (tj. nesposobni, nesigurni, samopouzdani, itd.). Ako se ti osjećaji nastavljaju i započinju se vezati za naša vjerovanja nesposobnosti, nesigurnosti ili samopouzdanja, tada će naši osjećaji početi pojačavati naša lažna
vjerovanja. Kad se to dogodi tada „ja osjećam“ postaje „ja jesam“. Kad
tvoji osjećaji pojačavaju tvoja vjerovanja oni postaju „oštećeni“ osjećaji.
Na primjer, pretpostavimo da imaš stalne osjećaje nesigurnosti. Pretpostavimo da isto tako imaš
lažno vjerovanje da si nesigurna osoba. Kako se
ti osjećaji nastavljaju oni pojačavaju tvoje lažno
vjerovanje do točke kad „osjećam se nesigurno“
postaje „ja sam nesiguran“. Od tog vremena nadalje, svaki puta kad imaš osjećaj nesigurnosti on
pojačava tvoje lažno vjerovanje da si nesiguran.
Drugim riječima, „ja osjećam“ postaje isto kao i
„ja jesam“.
OŠTEĆENI osjećaji su rezultat kad „OSJEĆAM“
podržava naša lažna vjerovanja da „JESAM“.

Iscjeljivanje tvojih oštećenih osjećaja
„On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove.“ Psalam 147,3
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Bog obećava iscijeliti tvoje oštećene osjećaje prema Psalmu 147,3. Dok
Bog obnavlja tvoj um za istinu tvog pravog identiteta, to će rezultirati
iscjeljenjem tvojih oštećenih osjećaja. Kako to djeluje? Kako Bog tvoja
lažna vjerovanja nadomješta istinom o tvom pravom identitetu, ti oštećeni
osjećaji koji su povezani s tvojim lažnim vjerovanjima ne mogu više biti
povezani s lažnim vjerovanjima jer ti sada vjeruješ istinu. To ne znači da se
ti osjećaji neće pojavljivati s vremena na vrijeme. Međutim, razlika će biti
u tome što te ti oštećeni osjećaji više neće automatski voditi od „osjećam“
do „jesam“.
U određenom trenutku procesa preobrazbe, ti
oštećeni osjećaji više neće imati zahvat na tvoju
dušu jer će istina o tvom pravom identitetu biti
snažnija od tvojih osjećaja. Drugi način na koji to
možemo kazati je kad se ti oštećeni osjećaji pokažu: „Jer vjerujem istini o mom pravom identitetu
ja odabirem reći „ne“ da ti osjećaji i dalje određuju
moj identitet.“
Na primjer, ti možda imaš krivo vjerovanje da si samopouzdana osoba.
Svaki puta kad se osjećaš samopouzdano to pojačava tvoje vjerovanje da
si samopouzdan. Dok moliš Boga da obnovi tvoj um za istinu da se tvoje
pouzdanje može naći samo u Kristu (2. Korinćanima 9,8), tada kad dođu
ti osjećaji samopouzdanja ti ćeš se naći na mjestu kad više nećeš imati taj
osjećaj. (Ne zaboravi: u početku tog procesa preobrazbe često ćeš imati te
osjećaje). Međutim, s vremenom, kad počneš vjerovati da je Krist tvoje
pouzdanje, tvoji osjećaji pouzdanja u Krista nadići će tvoje osjećaje samopouzdanja. Osjećaj samopouzdanja nikada neće sasvim nestati ali u procesu preobrazbe taj osjećaj te više neće voditi od „osjećam“ do „jesam“.
Osjećam potrebu naglasiti još jednom da je iscjeljenje naših oštećenih
osjećaja PROCES! Iscjeljenje će doći postepeno dok nastavljamo moliti
Duha da laži nadomjesti istinom. Još jedna konačna opaska. Iscjeljenje
nekih od tvojih oštećenih osjećaja trajat će duže nego nekih drugih zbog
razine snage koju oni imaju u tvom životu.
OSJEĆAJI koje imaš o sebi a koji su SUPROTNI istini tvog novog
identiteta bit će preobraženi kad VJERUJEŠ istinu.
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Vježba: Napiši neke oštećene osjećaje koje imaš i koji su vezani za
tvoja lažna vjerovanja. Na primjer, „Osjećam da ne mogu oprostiti“ je vezano uz tvoje vjerovanje da si „čovjek koji ne oprašta“. Možda ćeš se
osvrnuti na dijagram na str. 19.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: na Psalam 147,3.
Uključi Boga: Koristeći ono što si napisao gore započni moliti Boga da
iscijeli tvoje oštećene osjećaje.

TREĆI DAN
VOLJA – ODABIRE na temelju tvojih lažnih vjerovanja.
Kao što smo već ranije govorili, tvoja volja donosi odabire. Kad se radi
o tvom identitetu, tvoja volja ima dva odabira. Ti ćeš ili odabrati živjeti iz
tvog pravog identiteta ili ćeš odabrati živjeti iz tvojih lažnih vjerovanja.
Ono što ćeš odabrati odredit će hoćeš li ostati u ropstvu laži ili ćeš biti
oslobođen istinom.
Uz to, mi trebamo razumjeti da je volja direktno vezana za ono što vjeruješ i kako se osjećaš. S obzirom na tvoj identitet, pogledaj ovu ključnu
istinu:
Ti ćeš ODABIRATI
na temelju onog što VJERUJEŠ i kako se OSJEĆAŠ o sebi.

Slijedeći dijagram ilustrira ovu istinu:
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Tvoj UM
Ono što VJERUJEŠ

Tvoji OSJEĆAJI
Ono što OSJEĆAŠ

ODABIR

VOLJA
Ti ćeš ODABRATI na temelju onog
što VJERUJEŠ i što OSJEĆAŠ
Ako ne moliš Gospodina da obnovi tvoj um i iscijeli tvoje oštećene
osjećaje ti ćeš i dalje nastaviti birati živjeti iz tih vjerovanja i osjećaja. Svaki put kad tvoja volja donese taj odabir, ti ćeš pojačavati svoja lažna vjerovanja. (Ne zaboravi: To je više podsvjestan odabir nego svjestan.) Ako
nastaviš pojačavati svoja lažna vjerovanja, to će samo otežati oslobađanje
od tih lažnih vjerovanja jer će ona postati još više utvrđena. Uz to postoji
još jedan problem:
Kad ODABEREŠ nastaviti živjeti iz svojih lažnih vjerovanja i
oštećenih osjećaja, rezultat će biti TJELESNA PONAŠANJA.

Sjeti se iz Prve lekcije kad smo govorili o životu iz „tijela“ što je rezultat života iz tvojih lažnih vjerovanja. To je također i rezultat života iz naših oštećenih osjećaja. Iz tijela proizlaze tjelesna ponašanja. Mislim da je
važno ponovo naglasiti ovu točku kako bi mogli razumjeti zašto je toliko
ključno da dopustimo Svetom Duhu da preobrazi naš um i naše osjećaje.
Ako to ne učinimo mi ćemo nastaviti živjeti u „smrti“ našeg tjelesnog
ponašanja.
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Dopusti da podijelim osobni primjer kako bih istaknuo ovu točku. Ja
sam imao lažno vjerovanje da sam nesposoban uz stalni oštećeni osjećaj
nedostatnosti. Rezultat toga što sam odabrao živjeti iz svog lažnog vjerovanja bilo je tjelesno ponašanje kritičnosti, osuđivanja i samopravednosti.
Ja nisam nužno svjesno odabirao takvo ponašanje. To je jednostavno bio
rezultat života iz mojih lažnih vjerovanja. Što sam duže živio iz tih lažnih
vjerovanja i oštećenih osjećaja to su moja vjerovanja bila snažnija, a isto
tako i moja tjelesna ponašanja.
I zato govorimo o Božjoj preobrazbi tvoje volje.
Božja preobrazba tvoje volje
„Težnja tijela jest smrt, a težnja Duha život i mir.“ Rimljanima 8,6
Nadam se da sada još jasnije vidiš zašto naši umovi i osjećaji trebaju
biti preobraženi. Ako se to ne dogodi mi smo „zapeli“ u životu iz našeg
tjelesnog ponašanja. I zato:
Dok tražimo Boga da OBNOVI naše umove za istinu i ISCIJELI
naše oštećene osjećaje, tada ćemo odabrati živjeti iz ISTINE
našeg pravog identiteta umjesto iz naših lažnih vjerovanja.

Kako taj proces preobrazbe praktično izgleda? Da to slikovito prikažem, vratimo se na moj primjer nesposobnosti. Kad sam počeo učiti o
svom pravom identitetu, počeo sam tražiti Boga da obnovi moj um za
istinu moje nesposobnosti u Kristu. Kako je Bog počeo obnavljati moj um
za istinu, On je započeo iscjeljivati moje oštećene osjećaje nedostatnosti.
To praktično izgleda da je kao rezultat
obnove mog uma za istinu i iscjeljivanje
mojih oštećenih osjećaja moja volja počela govoriti „ne“ mislima i osjećajima
nepodobnosti. Drugim riječima, ja više
nisam prisvajao te misli i te osjećaje. S
vremenom, dok sam počeo vjerovati istini, Gospodin me počeo oslobađati mojih
tjelesnih ponašanja. Ta sloboda izgledala je tako da sam sve manje bio
podložan svojim tjelesnim ponašanjima kritiziranja, osuđivanja i
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samopravednosti. Uz to, Bog je započeo ta tjelesna ponašanja zamjenjivati za pobožna kao što su ljubav, prihvaćanje i poniznost. To je bio nadnaravni proces koji je trajao određeno vrijeme, ali sloboda od tih tjelesnih
ponašanja je došla.
Evo nekih ključnih točaka koje ne smijemo zaboraviti u
Božjem procesu preobrazbe:
1. Obnova tvog uma za tvoj pravi identitet možda će trajati dulje u
nekim područjima nego u nekim drugima zbog toga što su neka
tvoja lažna vjerovanja SNAŽNIJA nego neka druga jer si u njih
dulje vjerovao.
2. Stoga će možda biti potrebno hodati u vjeri NEKO VRIJEME prije
neko ćeš iskusiti bilo kakvu značajnu promjenu u svom razmišljanju, osjećajima ili ponašanju.
3. U to vrijeme kad možda nećeš osjetiti da Duh djeluje dovoljno brzo
u tvojoj preobrazbi, moli Krista da On BUDE tvoja strpljivost i
postojanost.
4. U ranoj fazi tvoj uobičajeni odabir će biti povratak na tjelesno ponašanje. Međutim, kako ćeš s vremenom biti preobražen, ti ćeš
otkriti da će se tvoje tjelesno ponašanje mijenjati u pobožno ponašanje.
5. Moli Boga da ti otkrije misli, odabir ili ponašanje koje se MIJENJA dok od Njega tražiš da obnovi tvoj um.
Uključi Boga: Moli Gospodina da započne tvoje tjelesno ponašanje
mijenjati u pobožno ponašanje.
Što su rezultati preobražene duše?
„Upoznat ćete istinu, a istina će vas OSLOBODITI.“ Ivan 8,32
Bog želi PREOBRAZITI tvoju dušu tako da tvoj um, osjećaji
i volja budu U SKLADU s tvojim pravim identitetom u tvom
ljudskom duhu.

Sažmimo ovaj dio gledajući koji su rezultati ako dopustiš Bogu da preobrazi tvoju dušu:
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1. Tvoj će um početi misliti i vjerovati istinu o tvom pravom identitetu.
2. Tvoji osjećaji će se početi usklađivati s istinom tvog pravog identiteta.
3. Ako tvoj um vjeruje istinu i ako se tvoji osjećaji usklađuju s istinom ti tada možeš odabrati živjeti iz istine nasuprot lažnim vjerovanjima.
4. Rezultat će biti da će Bog preobraziti tvoje tjelesno ponašanje u
pobožno ponašanje.
Slijedeći dijagram ilustrira kakvi su rezultati kad Bog preobrazi našu
dušu tako da se um, osjećaji, volja i ponašanje usklađuje s istinom našeg
pravog identiteta.

Preobrazba DUŠE
TIJELO

Pobožno
ponašanje

UM

Mišljenje
i vjerovanje
istini

DUŠA

Ljudski duh
NOVI IDENTITET

OSJEĆAJI
osjećaji se
usklađuju
s istinom

VOLJA

Čini odabir koji se
temelji na istini

KLJUČNA ISTINA
Ne zaboravi da je preobrazba proces koji traje CIJELI ŽIVOT.
Naša duša se KONSTANTNO preobražava da vjeruje u istinu.
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ČETVRTI DAN
Kako izgledaju koraci vjere s obzirom na tvoj identitet
Koraci vjere s obzirom na tvoja lažna vjerovanja

Uključi Boga: Uzmi jedno lažno vjerovanje iz Prve lekcije i započni činiti korake vjere da Bog obnovi tvoj um za istinu. Neki primjeri
koraka vjere mogu biti:
Primjer br. 1: „Gospodine, ja vjerujem
laži da sam nesposoban. Tvoja riječ u 2. Korinćanima 3,5 govori da sam sasvim sposoban
u Tebi. Ja ti vjerujem da ćeš obnoviti moj um
za istinu.“
Ključna točka: Ja vjerujem da je važno
koristiti i verbalizirati Božju istinu dok činiš
korake vjere.
Primjer br. 2: „Ja vjerujem laži da sam samodostatan zbog svog IQ ili
sposobnosti. Uvjeri me da moja dostatnost može biti samo u Tebi, a ne u
sebi dok hodam u mom pravom identitetu.“
Koraci vjere s obzirom na život iz tvog pravog identiteta
Uključi Boga: Idi na Treću lekciju gdje se nalazi lista karakteristika tvog pravog identiteta. Odaberi jednu ili više karakteristika koje
želiš iskusiti više i započni činiti korake vjere da Bog obnovi tvoj um
za istinu.
Primjer br. 1: „Gospodine, istina je da sam ja potpuno siguran u tebi i
zbog toga me nitko i ništa ne može lišiti te sigurnosti. Ja te molim da me
uvjeriš u tu istinu.“
Primjer br. 2: „Gospodine, istina je da moja snaga može biti samo u
tebi. Otkrij mi kako moja snaga i sposobnost nema snagu protiv mog tijela,
sile grijeha i sotone.“
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Koraci vjere u preobrazbi tjelesnog ponašanja
Vježba: Pogledaj tjelesna ponašanja na kraju Prve lekcije koja
proizlaze iz tvojih lažnih vjerovanja. Započni činiti korake vjere da
uključiš Boga da preobrazi tvoj život u tim područjima.
Primjer br. 1: „Gospodine, ja znam da moje lažno vjerovanje o mojoj neadekvatnosti uzrokuje da ugađam ljudima i kontroliram. Ja vjerujem
Tebi da Ti obnavljaš moj um za istinu i da sam u svom pravom identitetu
sasvim adekvatan. Ja te molim da me makneš od mog tjelesnog ponašanja
ugađanja ljudima i kontroliranja.“
Primjer br. 2: „Gospodine, ja se želim zaštiti i izolirati od svojih strahova. Obnovi moj um za istinu mog pravog identiteta da sam neustrašiv.
Ukloni tu tjelesnu želju da se pokušavam zaštiti i izolirati.
Ne zaboravi: Tvoje ponašanje ne određuje tvoj identitet. Ako se boriš u tom području učini korake vjere za Boga da te uvjeri u tu istinu.
Slijede neki primjeri kako bi to moglo izgledati.
Korak vjere: „Gospodine, iako mi moje ponašanje govori laž da nisam
prihvaćen ili prihvatljiv kao osoba, ja ti vjerujem da Ti preobražavaš moj
život da Ti mogu vjerovati istinu da sam ja u Tebi sasvim prihvaćen i prihvatljiv.“
Korak vjere: „Gospodine, osjećam toliko krivice i srama zbog stvari
koje sam činio u prošlosti. Borim se vjerovati da sam pravedan u Kristu.
Uvjeri me da si Ti riješio tu krivicu i sram na križu i da sam ja sada pravedan u skladu s Tvojom istinom.“
Koraci vjere i identitet s obzirom na tvoj brak
Ključna istina: Ako je tvoj supružnik kršćanin, ne zaboravi da i on ima
novi identitet. Kao rezultat toga, Bog ne samo da želi da ti sebe vidiš kao
novo stvorenje, već da i svog supružnika vidiš kao novo stvorenje. Stoga,
u tom području nećeš moliti samo za sebe već ćeš moliti i za svog supružnika. Evo nekih koraka vjere s obzirom na tvoj identitet u braku:
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Korak vjere: „Gospodine, daj meni i mom supružniku duhovne oči da
možemo sebe vidjeti kao nova stvorenja.“
(Ako je tvoj supružnik voljan s tobom podijeliti svoja lažna vjerovanja,
imaš predivnu prigodu zastupati nju ili njega u svojoj molitvi.“
Korak vjere: „Moj supružnik vjeruje u laž da
je on/ona ___________________________. Ja te
molim da tu laž nadomjestiš istinom da je on/ona
_____________________________ u Kristu.“
Ključna istina: Osjećaj odbačenosti od strane
supružnika je među najvećim borbama u braku. Mi
možemo svom supružniku reći stvari zbog kojih će
se on/ona osjećati odbačenim. Dobra je vijest da
kad znaš da si u potpunosti prihvaćen u Kristu i ne
moraš k srcu uzimati odbacivanje svog supružnika. Kako život iz ove istine može preobraziti tvoj brak? Slijedi jedan primjer kako može izgledati
korak vjere u tom području.
Korak vjere: „Osjećam se odbačen od mog supružnika. Uvjeri me da
sam sasvim prihvaćen u Tebi i da ne trebam k srcu uzimati tu odbačenost.
Dok to činiš makni me od moje tjelesne želje da uzvratim odbacivanjem.“

PETI DAN
Koraci vjere i identitet na radnom mjestu
Ključna istina: Mnogi kršćani (uglavnom muškarci) pokušavaju pronaći svoju adekvatnost, vrijednost i identitet na radnom mjestu. Slijede
neki primjeri koraka vjere da te Bog preobrazi u tom području.
Korak vjere: „Gospodine, ja pokušavam svoj identitet i osjećaj vrijednosti pronaći na svom radnom mjestu. Ja se pouzdajem u Tebe da ćeš
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preobraziti moje razmišljanje tako da svoj identitet i vrijednost mogu naći
u tebi.“
Korak vjere: „Gospodine, ja ne osjećam da išta postižem na svom poslu. Osjećam se neadekvatno. Ja se pouzdajem u tebe da obnoviš moj um
tako da moj posao ne određuje moju adekvatnost. Uvjeri me u istinu da se
moja adekvatnost temelji na onome što sam ja u Kristu.“
Uključi Boga: Započni činiti korake vjere u jednom ili više tih područja s obzirom na tvom pravi identitet.
Ključne istine koje ne smiješ zaboraviti u svom hodu vjere
Mi smo ove istine proučili u „Životu iz novog Izvora“, ali osjećam da
je važno podsjetiti te na njih prije nego nastavimo s ovim proučavanjem.

1. Ključno je razumjeti da je preobrazba života iz tvog pravog identiteta PROCES. To je putovanje, a ne utrka.
2. Ti možda nećeš odmah OSJETITI ili ISKUSITI Božju silu kako
protječe kroz tebe dok započinješ činiti korake vjere, ali znaj u
vjeri da Bog DJELUJE.
3. Bog ti NE GOVORI kako On djeluje. Mi vjerujemo da nas on preobražava dok hodamo u vjeri.
4. Postojat će otpor našem hodu vjere od strane naše tjelesnosti, sile
grijeha i sotone i od našeg uma.
5. Možda ćeš morati učiniti NEKOLIKO koraka vjere prije nego ćeš
iskusiti bilo kakve promjene u načinu na koji razmišljaš i kako se
osjećaš o sebi.
6. Ako dovoljno DUGO hodaš po vjeri, promjene će se DOGODITI.

Ključna istina:
Iako se tvoj um preobražava za istinu, ti još uvijek moraš
ODABIRATI hodati i živjeti iz istine iz trenutka u trenutak.
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Kako ćemo znati da se promjene događaju?
Obećanje je da ćeš u konačnici iskusiti
promjene koje Bog čini u tvojim mislima,
osjećajima, odabirima i ponašanju. Pogledajmo pobliže što možeš očekivati.
1. Počet ćeš imati misli koje su u skladu
s istinom nasuprot tvojih lažnih vjerovanja.
2. Kako se tvoj um obnavlja, tvoji osjećaji će se usklađivati s tvojim mislima.
3. To ne znači da više nećeš imati osjećaje koji su vezani za tvoja
lažna vjerovanja, ali otkrit ćeš da na njih više nećeš reagirati tako
često.
4. Dok se tvoj um obnavlja, a tvoji osjećaji se usklađuju s istinom,
otkrit ćeš da donosiš odluke koje se temelje na istini.
5. Kako se preobražavaš, Bog će tvoja tjelesna ponašanja preobraziti
u pobožna ponašanja.
Kako to izgleda kad živiš iz istine tvog novog identiteta?
Živjeti iz Kristove – snage znači da više ne moraš živjeti iz iluzije tvoje
vlastite snage.
Živjeti iz Kristovog – pouzdanja znači da se više ne oslanjaš na svoje
samopouzdanje.
Živjeti iz Kristove – sigurnosti znači da tvoja sigurnost više ne ovisi o
tome što svijet nudi kao sigurnost.
Živjeti iz Kristove – pobjede znači da živiš iz pobjede umjesto da se
boriš za pobjedu.
Živjeti iz Kristove – bezuvjetne ljubavi znači da više ne moraš pokušavati ispuniti svoju potrebu na bezuvjetnoj ljubavi od drugih ljudi.
Živjeti iz Kristove – prihvaćenosti znači da više ne možeš biti odbačen.
Živjeti iz Kristovog – oproštenja znači da više nemaš izgovor da nekome ne oprostiš.
Živjeti iz Kristove – slobode znači da više robuješ grijehu.
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Živjeti iz Kristove – sile znači da imaš Njegovu snagu nad grijehom,
tijelom, sotonom, svijetom.
Živjeti iz Kristove – adekvatnosti znači da više ne moraš vjerovati ili
se osjećati neadekvatnim.
Živjeti iz Kristove – mudrosti i prosuđivanja znači da više ne ovisiš o
svom vlastitom mišljenju.
Živjeti iz Kristove – suverenosti znači da više ne moraš pokušavati biti
u kontroli.
Živjeti iz Kristovih – zaliha znači da više ne moraš negdje drugdje pokušati ispuniti svoje potrebe.
Sažetak
Ovo je zaokret u proučavanju u tome da Bog želi da surađuješ s Njim u
vjeri da te On može osloboditi tvojih lažnih vjerovanja. On od tebe traži da
učiniš korake vjere kako bi On mogao obnoviti tvoj um i preobraziti tvoj
život tako da više ne vjeruješ lažima i da više ne živiš iz svojih tjelesnih
ponašanja koja proizlaze iz tih laži.
Kakve će biti posljedice ako ne učiniš korake vjere
s obzirom na tvoj pravi identitet?
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Peta lekcija

Otpor Božjem procesu preobrazbe
„Linija“ i tvoj pravi identitet
PRVI DAN
Uvod

U

prošloj lekciji pogledali smo kako izgleda koračati koracima
vjere da Bog obnovi naše umove za naš pravi identitet. Kao što
znaš iz „Prve knjige“, kad koračamo koracima vjere naići ćemo
na otpor Božjem procesu preobrazbe. Stoga ćemo pogledati kako možemo
uključiti Boga da pobijedimo taj otpor.
OTPOR Božjem procesu
Tri uzroka otpora su dio „nesvetog trojstva“ o kojem smo govorili u
„Prvoj knjizi“:
•
•
•

Tijelo
Sila grijeha
Sotona/demoni

„Nesveto“ trojstvo

SOTONA Demoni

„Nesveto“
trojstvo

SILA GRIJEHA

TIJELO
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Međutim, postoje još dva uzroka koji čine otpor našem hodu vjere. To
su okolnosti i drugi ljudi. Dolje je ilustracija da mi imamo unutarnji otpor
od tijela i sile grijeha i vanjski otpor od sotone/demona, okolnosti i ljudi.

Otpor tvom hodu vjere
TIJELO

Sotona/
Okolnosti
Demoni DUŠA
LJUDI

UM

OSJEĆAJI

Mišljenje
i vjerovanje
lažima

Tijelo

Pravi identitet
Ljudski duh u
oštećeni osjećaji
zajedništvu
vezani za lažna
s Bogom
vjerovanja

VOLJA

Sila grijeha

Bitari živjeti iz
lažnih vjerovanja

Uvijek će biti OTPORA Božjem procesu preobrazbe od strane
tvog tijela, sile grijeha, sotone/demona, okolnosti i ljudi.

Stoga pogledajmo kako se naše tijelo opire Božjem procesu preobrazbe.
1. Tjelesni otpor
Prije svega, budući da si živio sa svojim lažnim vjerovanjima i tjelesnim ponašanjima, svaka želja za promjenom stvorit će otpor jer su tvoja
tjelesna ponašanja duboko ukorijenjena. Stoga kad ljudi ili okolnosti potaknu ta lažna vjerovanja tada se tjelesna ponašanja povezana s tim lažnim
vjerovanjima odmah „aktiviraju“. Ona postaju tvoja „uobičajena“ ponašanja. Ono što je povezano s tim tjelesnim ponašanjima je ono što ja nazivam
„tjelesna prava“.
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Dopusti da ti dam jedan primjer da oslikam taj
princip. Pretpostavimo da si šef u svom poduzeću
i da imaš lažno vjerovanje o svom samopouzdanju. Pretpostavimo također da tjelesna ponašanja
koja proizlaze iz tog lažnog vjerovanja tebe čine
zahtjevnim i kritizerskim naspram drugih. Kad
vidiš da se neki od tvojih zaposlenika ne može
mjeriti s tvojim standardima tvoja će tjelesnost
reći: „Ja imam pravo biti zahtjevan i kritičan
prema toj osobi.“ Budući da su tvoja lažna vjerovanja i tjelesna ponašanja duboko ukorijenjena
u tebi, tvoje tjelesno pravo koje je povezano s tim ponašanjima postaje
„uobičajena“ reakcija. Drugim riječima, ti postaješ zahtjevan i kritičan automatski kad netko ne ispunjava tvoja očekivanja.
Što je ISTINA?
Istina je da ti NEMAŠ tjelesna prava.

Istina je također da Bog želi obnoviti tvoj um za istinu da tvoje istinsko
pouzdanje može biti samo u Kristu (Filipljanima 1,6).
I zato, što je Božji proces uklanjanja tvog tjelesnog otpora:
Prvo, Bog želi da ja UMREM (ili da se
okrenem od) svojim tjelesnim pravima –
2. Korinćanima 4,11
• Bog to čini tako da RAZOTKRIVA „smrt“
koju moja tjelesna ponašanja uzrokuju
meni i i drugima – Rimljanima 8,6
• Kad jednom prepoznam smrt mojih tjelesnih prava, ja trebam TRAŽITI Boga da
obnovi moj um istinom – Matej 7,7
Dok Bog obnavlja moj um, On me oslobađa tako da me
stavlja na mjesto gdje ja VIŠE NEĆU željeti „upražnjavati“
moja tjelesna prava – Ivan 8,32
•

•

Hajde da primijenimo ova četiri principa na naš gornji primjer. Prvo,
Sveti Duh želi da ja umrem svojim tjelesnim pravima da budem zahtjevan
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i kritičan. On to čini otkrivajući mi „smrt“ (jad duše) koju moji zahtjevni i
kritični stavovi uzrokuju kod mene i mojih zaposlenika. Jednom kad vidim
smrt, ja počinjem činiti korake vjere na ovaj način:
„Gospodine, ja sada jasno vidim smrt koju moja tjelesna ponašanja i
tjelesna prava uzrokuju u mojim zaposlenicima. Ja se u tebe pouzdajem da
ćeš obnoviti moj um za istinu i da ćeš me osloboditi od tih tjelesnih prava.“
Nakon što zamoliš za obnovom uma ti više nećeš imati želju „upražnjavati“ tvoja tjelesna prava. Dodatno tome, ti ćeš otkriti kako se tvoje
tjelesno ponašanje mijenja jer ćeš imati više strpljenja i razumijevanja za
svoje zaposlenike.
Uključi Boga: Moli Boga da ti otkrije neka od tvojih tjelesnih prava?
Moli Boga da ti otkrije smrt koju ta tjelesna prava uzrokuju i da te toga
oslobodi.

DRUGI DAN
2. Kako se sila grijeha odupire tvom hodu vjere
Ne zaboravi da sila grijeha služi tvojim tjelesnim ponašanjima kao što
poslužitelj u restoranu poslužuje pladanj s „desertima“. Rano u tvom hodu
vjere sila grijeha ima snažan zahvat na tvoja lažna vjerovanja. Međutim,
kad dopustiš Bogu da obnovi tvoj um za tvoj pravi identitet, ti ćeš otkriti
da će sila grijeha u određenim područjima imati sve manji zahvat na tebi.
Primjer: Pretpostavimo da imaš snažno lažno vjerovanje i osjećaj odbačenosti. Pretpostavimo također da sila grijeha služi takvim tjelesnim ponašanjima kao što su srdžba, nepovjerenje ili želja da odbaciš druge kad
nešto ili netko izaziva tvoje vjerovanje. Recimo da počneš moliti Boga da
obnovi tvoj um za istinu da si prihvaćen i prihvatljiv.
Rano u tom procesu preobrazbe (zbog toga što sila grijeha imam snažan
zahvat) ti ćeš ozbiljno uzimati k srcu takve stvari i reagirati jednim ili više
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ovakvih ponašanja. Međutim, kad Bog započne obnavljati tvoj um za istinu sila grijeha i dalje će pokušati služiti tjelesnim ponašanjima, ali ti ćeš se
naći kako se odupireš uzimati takve stvari srcu. Zašto?
Iskustvo istine = SILA

Što hoću reći? Kako tvoje vjerovanje u istinu o tvom pravom identitetu
postaje jače, ti ćeš se naći kako imaš iskustvo sve više Božje sile. Ta je sila
„duhovna“ snaga volje koja će s vremenom nadjačati silu grijeha.
Razmisli o tome na ovaj način. Recimo da jedan body builder predstavlja silu grijeha i on se
bori u obaranju ruke s mladićem koji predstavlja
tvoju snagu volje. Kad se oni bore, sila grijeha
uvijek će nadvladati snagu volje koja se odupire.
Međutim, kad činiš korake vjere (vježbaš svoju
vjeru) doći će vrijeme kad će Bog pokrenuti tvoju „duhovnu“ snagu volje na mjesto gdje ti kažeš
„ne“ sili grijeha i ne usvajaš nikakvo tjelesno ponašanje koje forsira sila grijeha.
Uključi Boga: Moli Boga za jednu određenu istinu tvog pravog identiteta i moli ga da tvoja duhovna snaga volje poraste da možeš reći NE sili
grijeha kad ona forsira tvoja tjelesna ponašanja.
3. Sotonski/demonski otpor tvom hodu vjere
Već smo o tome ranije govorili ali posljednja stvar koju sotona i njegove demonske sile žele je da ti ne budeš slobodan. Vidiš, sotona i njegovi
demoni znaju istinu o tvom pravom identitetu. Oni znaju slobodu i preobrazbu koja će se dogoditi ako počneš hodati u vjeri. I zato je njihova glavna strategija držati te u ropstvu tvojim lažnim vjerovanjima o tebi samome.

Da bi to postigli oni će pokušavati DRŽATI te daleko
od SPOZNAJE istine o tvom pravom identitetu.
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Međutim, ako te sotona/demoni ne mogu spriječiti da spoznaš istinu,
oni će učiniti sve što mogu da ometaju tvoj hod vjere dok tražiš Boga da
obnovi tvoj um za istinu. Oni to primarno čine kroz tvoje misli.
Evo nekih primjera kako sotona/demoni stvaraju otpor u našim umovima za Božji proces preobrazbe:

Nazivaš se
kršćaninom i
opet si pao.

Opet nisi uspio.
Nikada nećeš
biti slobodan.

1. Usađuju osuđujuće misli kad se vraćaš u svoja tjelesna ponašanja.
a. „Pogledaj se. Opet si pao.“
b. „Mora da nešto krivo radiš jer ništa se ne mijenja.“
2. Pokušavaju u tvom umu stvoriti sumnju stvarajući misli poput:
a. „Nikada se nećeš osloboditi.“
b. „Ovaj hod vjere zapravo uopće ne djeluje.“
c. „Možeš se slobodno predati i odustati.“
3. Stvaraju sumnju u tvom umu o Božjoj sposobnosti ili voljnosti da
obnovi tvoj um.
a. „Ako Bog može obnoviti tvoj um, zašto već to nije
učinio.“
b. „To lažno vjerovanje je toliko snažno da to čak ni Bog
ne može promijeniti.“
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Rano u procesu preobrazbe ti ćeš padati na takve osuđujuće i sumnjičave misli. Međutim, u jednom trenutku ti se trebaš sabrati i moliti Gospodina da ti pokaže izvor tvojih misli. Dok rasteš u svom hodu u vjeri tvoje
prosuđivanje će rasti do točke gdje ćeš spremno znati da te misli ne dolaze
od tebe.
Dopusti da ti dam jedan osobni primjer. Sjećam se ranih dana kad sam
tek počeo podučavati ove istine o identitetu. Ja sam bio u ranoj fazi uvjerenja da sam sâm stvarno adekvatan u Kristu. Moja vjerovanja moje neadekvatnosti još su uvijek bila prilično jaka. Nikada neću zaboraviti prvu
konferenciju na kojoj sam podučavao. Nakon što sam završio ono što sam
čuo bilo je: ‘Oni nisu razumjeli to što si govorio. Prezentacija ti je baš bila
jadna. Ti nikada nećeš podučavati tako dobro kao iskusni učitelji.’
Kad sada gledam na to vrijeme vrlo mi je jasno da su me sotona i demoni pokušavali pokolebati u ranoj fazi da prestanem podučavati ove istine.
Međutim, dok je Gospodin obnavljao moj um za istinu da je moja adekvatnost u Njemu bio sam spremniji prosuditi izvor tih misli.
Ključna točka koju ne smiješ zaboraviti: Sotona i demoni nisu sasvim odgovorni za sve naše lažljive, osuđujuće i sumnjičave misli. Naš
vlastiti um također može proizvesti takve misli. Ključna je točka da dok
rastemo u našem hodu vjere naše prosuđivanje će rasti do mjesta gdje više
nećemo usvajati takve misli.
Uključi Boga: Dok se susrećeš s lažljivim, osuđujućim i sumnjičavim
mislima s obzirom na tvoj pravi identitet, započni „svetu naviku“ moleći
Boga da ti otkrije izvor tim misli.

TREĆI DAN
4. Kako okolnosti stvaraju otpor
Okolnosti mogu stvoriti otpor Božjem procesu obnove tako da potiču
lažna vjerovanja, oštećene osjećaje i tjelesna ponašanja. Dopusti da ti dam
jedan primjer:
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Pretpostavimo da imaš lažno vjerovanje da si strašljiva osoba. Ideš na
posao i otkrivaš da će na tvom poslu biti neizbježnih otkaza. U tom trenutku kad čuješ tu vijest, zahvaća te strašan strah. U tom trenutku ti usvajaš
strah koji pojačava tvoje lažno vjerovanje i paralizira tvoje misli i osjećaje.
Uključi Boga: Koje ponavljajuće okolnosti te sprječavaju da iskusiš
slobodu od tog određenog vjerovanja? Moli Gospodina da ti otkrije da će
On iskoristiti tu okolnost da ti otkrije tvoju potrebu za Njim i da te dovede
u dublju ovisnost o Njemu da te preobrazi u tom području.
5. Ljudi mogu stvoriti otpor
Ljudi mogu stvoriti otpor osobito
ako si s nekim u bliskom prijateljstvu
ili si u braku. Negativne ili osuđujuće
opaske u tim odnosima mogu pojačati
tvoja lažna vjerovanja o tebi samom.
Još jedan način na koji odnosi mogu
kreirati otpor prema Božjem djelu u
tvom životu je područje neopraštanja.
Ako si povrijeđen ili odbačen od druge osobe to pojačava tvoje lažno vjerovanje da si odbačen i tada tvoje tijelo može reći, „Imam pravo ne oprostiti“. I zato,
Uključi Boga: Postoje li ljudi u tvom životu čije tjelesne opaske ili
stavovi tebe drže u ropstvu tvojim lažnim vjerovanjima ili stvaraju stavove neopraštanja u tebi? Moli Boga da ti da „duhovnu“ snagu volje da ne
usvajaš nečije tjelesne opaske ili stavove.
U sažetku, važno je ovdje razumjeti da će biti otvorenog i skrovitog
otpora iznutra i jednako i iz vanjskih izvora. Želim završiti ovu lekciju
raspravom o nečemu što ja nazivam „Linija“. Vjerujem da će ti ova ilustracija pomoći i dati ti praktičnije razumijevanje Božjeg procesa preobrazbe.
„LINIJA“
„Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga
dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine...“ Hebrejima 4,12
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Hebrejima 4,12 nas podsjeća da su duša i duh odvojeni. Sad kad razumijemo stanje jednog i drugog, pogledajmo ilustraciju koju ćemo koristiti
kroz ostatak proučavanja i nazivat ćemo je „Linija“. Ilustraciju koja slijedi ja nazivam iznad „Linije“, život iz Duha. Tvoj duh je tvoj ljudski duh u
zajedništvu s Božjim Duhom. Ispod „Linija“ je život iz tvoje duše.

DUH

(Ljudski duh u zajedništvu s Božjim Duhom)

IZNAD

LINIJA

DUŠA

ISPOD

Još dvije stvari koje trebamo znati o duši i duhu
Nevidljivo područje nasuprot vidljivog područja

2. Korinćanima 4,18 kaže, „...nama koji ne smjeramo na vidljivo, nego
na nevidljivo jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno.“
Nevidljivo područje je duhovno područje gdje Bog prebiva i kreće se.
Kao kršćani mi živimo u nevidljivom području našeg zajedništva s Bogom
dok hodamo u ovisnosti o Njemu. Vidljivo područje je mjesto gdje se život
događa u našoj duši. To je područje naših pet osjetila.
Biti sposoban živjeti u NEVIDLJIVOM području je stvarnost samo
za kršćane

ČETVRTI DAN
Vjera nasuprot iskustvu
„Krećemo se, naime u području vjere, a ne u području gledanja.“ 2.
Korinćanima 5,7
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Postoje još dvije razlike koje moramo razabrati s obzirom na vidljivo i
nevidljivo područje. Mjesto gdje hodamo u vjeri odnosi se na 2. Korinćanima 5,7 u nevidljivom području našeg zajedništva s Bogom. Vidljivo područje u našoj duši je mjesto „gledanja“ ili iskustva. U duši osjećamo i
imamo iskustvo života iz trenutka u trenutak.
Božja je želja da područje vjere postane SNAŽNIJA stvarnost od
područja iskustva.

Važno je odvojiti dva „života“ jer vjera ne uključuje nužno osjećaje i/
ili iskustva. (Kasnije ćemo ovaj princip malo dublje proučiti.) Ne zaboravi
da vjera uvijek mora imati predmet, a predmet kršćanske vjere je Bog.
Dodajmo sada ova dva principa našem dijagramu:

DUH

(Ljudski duh u zajedništvu s Božjim Duhom)

LINIJA

Nevidljivo područje - VJERA

DUŠA

IZNAD
ISPOD

Vidljivo područje - VJERA

Pitanje: Zašto misliš da Bog želi da nevidljivo područje vjere postane
snažnija stvarnost od vidljivog, iskustvenog područja?
Uključi Boga: Dok se krećeš u hodu po vjeri moli Boga da područje
vjere učini snažnijom stvarnosti nego područje iskustva.
„Linija“ i naš stari identitet
Primijenimo analogiju „Linije“ na naš pravi identitet u Duhu nasuprot
stanju naše duše. To činimo uzimajući dva kružna dijagrama dolje umećući ih u dijagram „Linije“.
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Stanje tvoje DUŠE nasuprot LJUDSKOG DUHA

Tvoj pravi identitet u tvom ljudskom tijelu

TIJELO

Tjelesno
ponašanje

UM

TIJELO

DUŠA

DUŠA
Ljudski duh

(Identitet u Kristu)
pravedan, vrijedan, ponizan,bezuvjetno voljen,
siguran, prihvaćen, strpljiv, opraštajući,
potpun, mudar, sućutan, razborit, sposoban,
zahvalan, uvjeren, nesebičan, radostan,
miran, požrtvovan

OSJEĆAJI

Lažna
vjerovanja
o sebi

Ljudski duh
NOVI IDENTITET
Potpuno
NEGATIVNI osjećaji
vezani za tvoja
pravedan
lažna
vJerovanja

VOLJA

Odabire živjeti iz
lažnih vjerovanja

Uzmimo ova dva dijagrama i umetnimo ih u analogiju Linije dolje.
Tvoj pravi identitet u tvom ljudskom duhu iznad je linije dok je stanje
tvoje duše ispod linije.

Tvoj pravi identitet nasuprot stanju tvoje duše

DUH
Bezuvjetna ljubav
Siguran
Oprašta
Sućutan
Adekvatan
Požrtvovan
Slobodan
Radostan

Pravedan
Prihvaćen
Neustrašiv
Razborit
Zahvalan
Dostatan
Pobjedonosan
Miran

Ponizan
Strpljiv
Potpun
Mudar
Uvjeren
Nesebičan
Snažan
Dobar

DUŠA
Lažna vjerovanja

Negativni/oštećeni osjećaji vezani uz lažna vjerovanja

Odabire živjeti iz tih lažnih vjerovanja

Tjelesno ponašanje
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PETI DAN
Gdje Bog želi da ti živiš?
„Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane! Svraćajte misao na ono što je gore,
a ne na ono što je na zemlji...“ Kološanima 3,1-2
Nakon što smo pogledali prethodni dijagram, što misliš gdje Bog želi
da mi živimo? Je li to iznad „Linije“ iz tvog pravog identiteta ili ispod
„Linije“ iz tvoje duše? Očigledno je da Bog želi da živimo iznad „Linije“
iz našeg pravog identiteta. Očigledno je da Bog želi da živimo iz istine
umjesto da nastavljamo živjeti iz naših lažnih vjerovanja.

Božja je želja da mi živimo IZNAD „Linije“ u našem pravom
identitetu.

Kako da živimo iznad „Linije“?
Kako da živimo iznad „Linije“ i svraćamo svoje misli na ono što je
gore? Kako možemo iskusiti sve što je istina o nama u našem pravom
identitetu? Odgovor je vjera. Ne samo da je naše zajedništvo mjesto vjere,
već je vjera također ono što nas pokreće od života iz naše duše u život od
Duha. 1. Ivanova 5,4 govori da je naša vjera pobjeda:
„A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.“
1. Ivanova 5,4
„A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu
mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže.“
Hebrejima 11,6
Slijedeći dijagram prikazuje kako nas vjera odmiče od života iz naše
duše u život u našem duhu:
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DUH
DUŠA

V
J
E
R
A

VJERA je ono što nas nosi iz života ispod „Linije“ u duši u život
iznad „Linije“ iz našeg pravog identiteta.

Primijenimo istinu iz dijagrama dolje. Naš dio u Božjem procesu je da
započnemo činiti korake vjere da živimo iznad „Linije“ iz našeg pravog
identiteta.

Vjera je ono što te nosi u život IZNAD Linije

DUH
Bezuvjetna ljubav
Siguran
Oprašta
Sućutan
Adekvatan
Požrtvovan
Slobodan
Radostan

Pravedan
Prihvaćen
Neustrašiv
Razborit
Zahvalan
Dostatan
Pobjedonosan
Miran

Ponizan
Strpljiv
Potpun
Mudar
Uvjeren
Nesebičan
Snažan
Dobar
V

DUŠA
Lažna vjerovanja

J
E
R
A

Negativni/oštećeni osjećaji vezani uz lažna vjerovanja

Odabire živjeti iz tih lažnih vjerovanja

Tjelesno ponašanje
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„Linija“ i Božja preobrazba duše
Kao što smo ranije proučavali, Bog želi preobraziti našu dušu tako da:
Um – bude obnovljen da vjeruje istinu o našem pravom identitetu.
Osjećaji – se počinju usklađivati s onim što vjerujemo o našem pravom
identitetu.
Volja – odabire živjeti iz našeg pravog identiteta.
Kristocentrično ponašanje – je kao rezultat.
Pogledaj slijedeći dijagram da vidiš kako izgleda preobrazba duše u
analogiji Linije.

Hodanje u vjeri dopušta Božjoj sili
da probrazi našu dušu

DUH
Pravedan
Prihvaćen
Neustrašiv
Razborit
Zahvalan
Dostatan
Pobjedonosan
Miran

Ponizan
Strpljiv
Potpun
Mudar
Uvjeren
Nesebičan
Snažan
Dobar

DUŠA
Obnavlja naše umove za istinu

SILA

Bezuvjetna ljubav
Siguran
Oprašta
Sućutan
Adekvatan
Požrtvovan
Slobodan
Radostan

Negativni/oštećeni osjećaji usklađuju se s istinom

Volja odabire živjeti iz istine

Kristocentrično ponašanje

Sažetak
Ja se nadam da ti analogija „Linije“ pomaže da imaš bolju vizualnu
razliku između stanja duše i ljudskog duha.
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Šesta lekcija

Iskustvo kristocentričnih stavova u duši
Konačne istine o našem pravom
identitetu
PRVI DAN
Što je Božji konačni cilj za tvoju dušu?
Božji konačni cilj za tvoju dušu nalazi se u Filipljanima 2,5; 2. Korinćanima 3,18 i Galaćanima 4,19:
„Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu.“
Filipljanima 2,5
„A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazio od
Gospodina, od Duha.“ 2. Korinćanima 3,18
„...djeco moja, koju ponovo s bolovima rađam dok se Krist ne oblikuje
u vama.“ Galaćanima 4,19
Što nam govore ova tri retka?
Božji konačni cilj je da se karakteristike tvog pravog IDENTITETA
u tvom ljudskom duhu očituju kao Kristocentrični stavovi tvoje
duše.

S obzirom na tvoj pravi identitet, preobrazba je proces gdje se karakteristike tvog identiteta očituju kao Kristocentrični stavovi tvoje duše. Što je
Kristocentričan stav?
Kristocentričan stav
je iskustvena stvarnost u tvojoj duši o karakteristikama tvog
pravog identiteta u tvom ljudskom duhu.
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Primjer: Tri karakteristike mog identiteta u mom ljudskom duhu su
da sam adekvatan, siguran i da opraštam. Kako Bog preobražava moju
dušu, ja ću započeti misliti, osjećati i odabirati da budem adekvatan, siguran i da opraštam.
Plodovi Duha u Galaćanima 5,22-23 su primjeri tvog identiteta u ljudskom duhu koji će se u konačnici očitovati u Kristocentričnim stavovima
duše:
„...plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost...“
Istu istinu vidimo i u Kološanima 3,12-14:
„Obucite se, dakle, budući da ste izabranici Božji, sveti i ljubljeni u
milosrdnu srdačnost, dobrotu, poniznost, krotkosti strpljivost! Podnosite
jedan drugoga i dobrostivo opraštajte međusobno ako tko protiv koga ima
nešto što je za ukor. Kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako
činite i vi! A povrh svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene
skladnosti!“
Dolje je lista nekih karakteristika tvog identiteta. Božja je želja da tvoju
dušu preobrazi tako da te karakteristike postanu Kristocentrični stavovi
tvoje duše.
Bezuvjetna ljubav
Pravedan
Ponizan
Siguran
Prihvaćen
Strpljiv
Oprašta
Neustrašiv

Potpun
Sućutan
Razborit
Mudar
Adekvatan
Zahvalan
Uvjeren
Požrtvovan

Dostatan
Nesebičan
Slobodan
Pobjedonosan
Snažan
Radostan
Miran
Dobar

Vježba: Koje tri karakteristike tvog pravog identiteta u tvom ljudskom
duhu bi najviše želio iskusiti kao Kristocentrične stavove tvoje duše?
Sjećaš se dijagrama karakteristika tvog identiteta u Kristu u tvom ljudskom duhu?
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Tvoj pravi identitet u tvom ljudskom tijelu

TIJELO

DUŠA
Ljudski duh

(Identitet u Kristu)
pravedan, vrijedan, ponizan,bezuvjetno voljen,
siguran, prihvaćen, strpljiv, opraštajući,
potpun, mudar, sućutan, razborit, sposoban,
zahvalan, uvjeren, nesebičan, radostan,
miran, požrtvovan

Sada pogledaj na dijagram koji opisuje tvoj identitet u tvom ljudskom
duhu koji očituje Kristocentrične stavove tvoje duše:

Kristocentrični stavovi oblikovani u duši
TIJELO

MIR

DUŠA

PRIHVAĆEN

STRPLJIVOST

NESEBIČNOST

Pravi
identitet
u tvom
ljudskom
tijelu

OPRAŠTANJE

RADOST

NEUSTRAŠIV

ADEKVATNOST

POŽRTVOVNOST
SIGURNOST
POUZDANJE
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Razlika između ljudskog stava i Kristocentričnog stava
Ljudski stav – to je stav koji se mijenja zbog tvojih misli, osjećaja,
tijela, sile grijeha, okolnosti, odnosa, sotone ili svijeta.
Kristocentričan stav – to je stav koji ostaje nepromijenjen bez obzira
na misli, osjećaje, tijelo, silu grijeha, okolnosti, odnose, sotonu, svijet.
Primjeri života iz Kristocentričnog stava:

1. Ti si možda izgubio posao, ali ta okolnost tebe neće lišiti Kristocentričnog stava mira i pouzdanja.
2. Možda te neka osoba odbacila, ali odbacivanje te ne lišava tvog
Kristocentričnog stava prihvaćanja.
3. Možda te netko ranio, ali ti opraštaš zbog onog što živiš iz svog
Kristocentričnog stava opraštanja.
4. Neke okolnosti ili osobe možda čine da se osjećaš neadekvatno, ali
tebe to ne lišava Kristocentričnog stava o tvojoj adekvatnosti.
Bog želi da ono što je istina u tvom duhu bude također istina
i u tvojoj duši.
Uz obnovu tvog uma, iscjeljenje tvojih osjećaja i preobrazbu tvoje volje, ti ćeš započeti imati iskustvo u duši karakteristika tvog novog identiteta. Dijagram na slijedećoj strani ilustrira tu istinu.

Tvoj pravi identitet nasuprot stanju tvoje duše

DUH
Bezuvjetna ljubav
Siguran
Oprašta
Sućutan
Adekvatan
Požrtvovan
Slobodan
Radostan

Pravedan
Prihvaćen
Neustrašiv
Razborit
Zahvalan
Dostatan
Pobjedonosan
Miran

DUŠA

Ponizan
Strpljiv
Potpun
Mudar
Uvjeren
Nesebičan
Snažan
Dobar

Iskustvo tvog pravog identiteta
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Još jedan način na koji možemo ilustrirati ovo je dijagram dolje.

Preobrazba znači da ono što je istina u tvom
duhu je sada istina i u tvojoj duši

DUH

Bezuvjetna ljubav
Siguran
Oprašta
Sućutan
Adekvatan
Požrtvovan
Slobodan
Radostan

Pravedan
Prihvaćen
Neustrašiv
Razborit
Zahvalan
Dostatan
Pobjedonosan
Miran

Ponizan
Strpljiv
Potpun
Mudar
Uvjeren
Nesebičan
Snažan
Dobar

DUŠA
Bezuvjetna ljubav
Siguran
Oprašta
Sućutan
Adekvatan
Požrtvovan
Slobodan
Radostan

Pravedan
Prihvaćen
Neustrašiv
Razborit
Zahvalan
Dostatan
Pobjedonosan
Miran

Ponizan
Strpljiv
Potpun
Mudar
Uvjeren
Nesebičan
Snažan
Dobar

DRUGI DAN
Božji proces preobrazbe duše
Pogledajmo pobliže u Božji proces preobrazbe duše. Recimo da vjeruješ
lažima da si nesiguran, neadekvatan i strašljiv. Ti počinješ činiti korake vjere
i dok to činiš otkrivaš da imaš iskustvo Kristove sigurnosti, adekvatnosti i
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neustrašivosti. Svaki korak vjere koji činiš pojačavat će iskustvenu stvarnost tvoje sigurnosti, adekvatnosti i neustrašivosti u Kristu. Slijedeći dijagram ilustrira Božji proces u duši:

Proces preobrazbe
Siguran
Adekvatan
Neustrašiv
DUH

DUŠA

NESIGURAN
NEADEKVATAN
STRAŠLJIV

Korak vjere

Siguran
Adekvatan
Neustrašiv

Korak vjere

SIGURAN
ADEKVATAN
NEUSTRAŠIV

Preobrazba duše je proces korak po korak u kojem ćeš u konačnici iskusiti u tvojoj duši što je istina o tvom pravom identitetu.
Realističan pogleda na tvoj hod vjere uz uporabu Linije
Bez obzira koliko se ne želimo vratiti u svoja lažna vjerovanja, rano u
svom hodu vjere ti ćeš se na njih vraćati što će rezultirati tjelesnim ponašanjem. Zašto? Prije svega, to je ono na što si navikao, što ti je uobičajeno.
Ovim želim reći da je život iz tvojih lažnih vjerovanja i tijela ono što ti je
poznato.
Dodatno tome, dok počneš hodati u vjeri, ti ćeš imati ono što ja zove
„slabu“ vjeru ili što Isus naziva „malom“ vjerom. Tvoja slaba vjera je rezultat razine tvoje nevjere u ono tko Bog jeste i što On može i hoće učiniti. Zajedno s tvojom slabom vjerom tu je i „snažno“ lažno vjerovanje uz
pratnju tijela. Tvoja lažna vjerovanja i tijelo imat će snažan zahvat na tebe
u toj ranoj fazi ali kad nastaviš vježbati svoju vjeru, istina će postajati jača
nego snaga tvojih lažnih vjerovanja i tijela.
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Pogledajmo na te istine koristeći analogiju „Linije“. Vidjet ćeš (s lijeve
strane dijagrama) da ćeš rano u svom hodu vjere provoditi više vremena
ispod linije živeći iz svojih lažnih vjerovanja i tjelesnog ponašanja. Međutim, kako ćeš nastaviti hodati u vjeri, ti ćeš sve više i više vremena provoditi iznad „Linije“ živeći iz tvog pravog identiteta.

Realističan pogled na tvoj hod vjere

DUH
Ti provodiš VIŠE vremena živeći iz svog pravog identiteta

Ti provodiš MANJE vremena živeći iz svojih
lažnih vjerovanja i tjelesnog ponašanja

DUŠA
NE ZABORAVI:
Istina je da ćeš se vraćati sebi (tijelu) kao izvoru MNOGO puta, ali
sjeti se da se u slijedećem trenutku možeš pokajati za svoje tijelo
i ponovo se vratiti Bogu kao svom izvoru.

Iako ćeš se vraćati tijelu mnogo puta, to ne znači da si ti gubitnik i to
nije razlog da sam sebe osuđuješ. Zašto? Rimljanima 8,37 govori da u
Božjim očima ti nisi gubitnik već si „više nego pobjednik“ u Kristu. Ti ne
moraš sam sebe osuđivati kad padneš jer nam Rimljanima 8,1 kaže:
„Sad dakle nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.“
Budući da si ti u Kristu, Bog te više ne osuđuje i ti više ne moraš sam
sebe osuđivati. (Nadam se da je to za tebe dobra vijest budući da mnogi
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kršćani provode mnogo vremena u samoosuđivanju.) Kad padneš ti jednostavno svoj grijeh priznaj Bogu i okreni se u slijedećem trenutku u ovisnost o Njemu. Ključna je istina slijedeća:
Čak i ako se ponovo vraćaš tijelu mnogo puta,
ključ je u tome da NE prestaješ TRAŽITI Boga u vjeri.

Uključi Boga: Dok hodaš u vjeri, moli Boga da te uvjeri da čak i ako se
vraćaš tijelu ti nisi gubitnik. Jednostavno priznaj svoj grijeh, vrati se Njemu u pokajanju i nastavi hodati. Nakon što sagriješiš nemoj gubiti vrijeme
u samoosuđivanju.

Konačne istine o Božjem procesu preobrazbe
Br. 1 – Rano u svom hodu vjere ti ćeš morati biti namjeran s Božjim
procesom preobrazbe

Zbog toga što su tvoja lažna vjerovanja u ranoj fazi duboko ukorijenjena, od ključne je važnosti da budeš namjeran u svom hodu vjere. Ovime
mislim da je u toj ranoj fazi jako važno da tražiš Boga da obnovi tvoj um
i da te oslobodi. Isto tako, zbog toga što je otpor jako snažan u ranoj fazi
važno je da namjerno tražiš Božju silu da slomi taj otpor.
Br. 2 – Božje vrijeme za promjene možda nije u skladu s tvojim
vremenom

„Sve ima svoje doba, i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.“
Propovjednik 3,1
Dok hodaš tim putem preobrazbe ti želiš da
Bog na brzinu obnovi tvoj um i promijeni tvoja
lažna vjerovanja. Međutim, uskoro ćeš otkriti da
Božje vrijeme i tvoje vrijeme nisu jednaki. Za
mene, Bog uvijek djeluje sporije nego ja želim.
Međutim, mi trebamo imati na umu da je Bog
sveznajući i da je njegovo vrijeme savršeno.
Još jedan razlog za Božje vrijeme je da te On
uči strpljivosti dok čekaš na Njegovu preobrazbu.
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Najvažnija stvar koju te Bog uči u čekanju je vjera. Kako ćemo drugačije
naučiti vjeru osim ako imamo mogućnost čekati na Boga? Netko je vjeru
opisao kao: „Kako dugo možeš vjerovati ako ne iskusiš promjenu u svom
životu?“
Uključi Boga: Ako se boriš s Božjim vremenom s obzira na tvoju preobrazbu, traži Njega da On bude tvoja strpljivost dok napreduješ na putu
preobrazbe.
Br. 3 – Božja preobrazba u tvom životu je nadnaravna!

„Jer misli vaše nisu moje misli, i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina.“ Izaija 55,8
Kao rezultat što vam je Bog dao otkrivenje Njegove istine predstavljene
u ovom proučavanju, ti možda tek započinješ svoj put više namjerne suradnje s Bogom da obnovi tvoj um za istinu tvog pravog identiteta u Kristu. Ja vjerujem da je ključna stvar koju trebaš razumjeti dok započinješ
ovo putovanje preobrazbe da je to nadnaravni proces.
Bog će na nadnaravni način promijeniti način na koji razmišljaš, osjećaš, odabireš i kako se ponašaš. To je nadnaravno u time da mi sami od
sebe nismo (i ne možemo) učiniti te promjene. Mi se borimo s time jer svi
želimo znati kako će nas Bog preobraziti. Zato je naš hod hod vjere. Bog
od nas traži da mu vjerujemo, da vjerujemo Njegovom nadnaravnom procesu preobrazbe u našim životima.
Uključi Boga: Moli Boga da te stalno podsjeća da je Njegov proces
nadnaravan i da ne trebaš znati kad te Bog oslobađa od tvojih lažnih vjerovanja.

TREĆI DAN
Br. 4 – Možda nećeš osjetiti ili iskusiti Božju silu koja te
preobražava
Nakon nekoliko godina kako sam podučavao i savjetovao, postoji
ključna istina za koju vjerujem da svaki kršćanin treba razumjeti o svom
hodu vjere.
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Kad učiniš korak vjere, možda nećeš odmah
OSJETITI ili ISKUSITI Božju silu koja djeluje u tebi.

Pogledaj u Hebrejima 11,1 i otkrit ćeš više o osjećanju i iskustvu vjere.
„Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti
kojih ne vidimo.“
Dvije ključne riječi u ovom ulomku su jamstvo i dokaz. Nigdje u ovom
opisu vjere ne vidimo riječi „osjećaji“ ili „iskustvo“. Zašto je to problem
za tolike kršćane? Kao ljudi, mi osjećamo i imamo iskustvo života kroz
jedno ili više od pet osjetila u svakom trenutku.
Budući da su osjećaji i iskustvo toliko sastavni dio naših života, lako
je zaključiti da kad činimo korake vjere, mi ćemo osjetiti ili iskusiti Božje
djelo. Molim te nemoj misliti da je govorim da osjećaji i iskustvo ne mogu
pratiti hod vjere. Međutim, vrlo često ti možda nećeš osjetiti ili iskusiti
Božju silu koja protječe kroz tebe dok On preobražava tvoj život. Slijedeće
je ključna istina koju trebaš razumjeti:
Ključna istina:
Uglavnom je vjera „VJEROVANJE“
odvojeno od naših osjećaja i iskustva.

Uključi Boga: Moli Boga da ti da sigurnost da On djeluje u tvom životu iako ti možda nemaš iskustvo tog djelovanja. Moli Boga da područje
vjere učini vidljivim za tebe i da to učini tvojim iskustvom.
Br. 4 – Zašto preobrazba u nekim područjima može doći brže nego
u nekim drugim

Neka od tvojih lažnih vjerovanja dublje su ukorijenjena od drugih. Na
primjer, ti možda imaš lažno vjerovanje o nesigurnosti koje nije tako duboko ukorijenjeno kao dugo vjerovanje o neadekvatnosti. Stoga ćeš možda iskusiti slobodu od nesigurnosti mnogo prije nego slobodu od neade108

kvatnosti. I zato, vjerom znaj da više ne moraš iskusiti slobodu od jednog
lažnog vjerovanja nasuprot drugog jer to je samo znak da su neka lažna
vjerovanja snažnija od drugih i da će im duže trebati da se slome.
Zbog snage tvojih lažnih vjerovanja u nekim područjima tvog života, ti
ćeš iskusiti padanje na putu da budeš slobodan od tvojih lažnih vjerovanja.
To je za očekivati. I zato, nemoj dopustiti neprijatelju ili tvojim vlastitim
mislima da te osuđuju kad padneš. Samo priznaj svoj pad Bogu i nastavi
učiniti još jedan korak vjere.
Br. 5 – Kad započne preobrazba tvoje pouzdanje u Boga će rasti

Ja nikada neću zaboraviti kad sam počeo imati iskustvo slobode od mojih lažnih vjerovanja svoje neadekvatnosti i tjeskobe. Moje pouzdanje u
Božju moć počelo je rasti. Ja sam sada počeo imati iskustvo Njegove sposobnosti i Njegovog mira. Kako su se moja ponašanja počela usklađivati
s istinom i više nisam bio u ropstvu srdžbe i kritiziranja, moje pouzdanje
u Boga raslo je još više. I zato, ako hodaš u vjeri dovoljno dugo, tada ćeš
iskusiti preobrazbu i naći ćeš svoje pouzdanje u Boga koji daje da rasteš.
Kako ću znati da se promjena počela događati?
Budući da je proces preobrazbe primarno inkrementalan, kako ću ja
znati da se promjena događa? U Rimljanima 15,8 pavao nam govori da će
nam Bog potvrditi svoja obećanja:
„Kažem, Krist je bio i ostao sluga obrezanih zbog Božje vjernosti, da
potvrdi obećanja dana ocima...“
Mi znamo vjerom da Bog radi u našim životima. Međutim, Bog to želi
potvrditi i u tvom umu, volji, osjećajima i ponašanju. Zato sam nabrojio
neke načine na koje Bog može potvrditi svoje djelovanje u tvom životu.
1. Tvoj um počinje misliti istinite misli umjesto lažnih misli o tebi.
2. Naći ćeš se kako vjeruješ Božjim istinama o sebi umjesto da vjeruješ lažima.
3. Tvoji osjećaji će se početi usklađivati s Božjom istinom o tvom
identitetu.
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4. Tvoja volja počinje odabirati na temelju istine o kojoj sad razmišljaš i koju osjećaš. To će u tebi dovesti do veće voljnosti da
dođeš k Bogu da On i dalje obnavlja tvoj um za istinu.
5. Ti počinješ imati iskustvo promjene tvog ponašanja dok vjeruješ
istinu o tvom pravom identitetu.
6. Ti počinješ odabirati živjeti iz Kristocentričnog stava umjesto iz
tjelesnog stava.
To je samo nekoliko primjera kako će ti Bog potvrditi da on tvoja lažna vjerovanja nadomješta svojom istinom. Ključ prepoznavanja Njegovog
djela je imati duhovnu svijest ili oprez. Stalno budi na straži i pazi kako će
ti Bog potvrditi svoje djelo u tvom životu. Ne zaboravi da će On svakoga
od nas promijeniti na jedinstven način. I zato nema formule kako će Bog
raditi u životima svakoga od nas.
Dok uključuješ Boga vjerom, moli Ga da ti POTVRDI svoje
promjene u tvom životu i da ti dâ svijest o tim promjenama.

ČETVRTI DAN
Kako u svakodnevnom životu izgleda život iz tvog pravog
identiteta
Brak
Koje su neke od tvojih potreba u tvom bračnom odnosu?
1. Identitet
2. Bezuvjetna ljubav
3. Prihvaćanje
4. Opraštanje
5. Vrijednost
6. Nesebičnost
7. Sigurnost
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Identitet

Tendencija je u braku da negativno vrednujemo svoje supružnike na
temelju njihovog tjelesnog ponašanja. Međutim, ako je tvoj supružnik kršćanin, on je novo stvorenje kao što si i ti.
Život iz tvog novog identiteta: Znači da ti možeš gledati mimo tjelesnog ponašanja svog supružnika (nisam rekao oprostiti/zaboraviti) i gledati što on jeste kao novo stvorenje u Kristu. Ne zaboravi da kao i tvoje,
njegovo/njezino ponašanje ne određuje njegov/njezin identitet.
Pitanje: Kako možeš promijeniti kako vidiš svog supružnika ako ga/
ju vidiš kao novo stvorenje u Kristu umjesto da se usredotočiš na njegovo/
njezino tjelesno ponašanje?
Bezuvjetna ljubav

Kao ljudi mi svi želimo biti bezuvjetno voljeni. Međutim, kao ljudi mi
ne možemo bezuvjetno nikoga voljeti. Za nas će uvijek biti uvjeti uz koje
ćemo voljeti drugu osobu.
Život iz tvog novog identiteta: Istina je da si u svom novog identitetu ti
bezuvjetno voljen u Kristu i ti možeš biti bezuvjetni ljubavnik. Stoga, ti kao
supružnik više ne moraš pokušavati ispuniti svoju potrebu za bezuvjetnom
ljubavlju od svog supružnika. Budući da je ta potreba ispunjena u Kristu, ti
možeš tražiti od Krista da bezuvjetno ljubi tvog supružnika kroz tebe.
Pitanje: Što misliš kako bi utjecalo na tvoj brak da ljubiš svog supružnika Kristovom bezuvjetnom ljubavi?
Prihvaćanje
Kad radim bračno savjetovanje nalazim da je mnogo borbe u braku oko
odbačenosti. Mi u braku ulazimo s potrebom prihvaćanja. Kad ta potreba
nije ispunjena mi smo skloni odbaciti našeg supružnika. Ako si ti taj koji
je naišao na odbacivanje, tvoja će sklonost biti da odbaciš zauzvrat. Tako
funkcionira krug odbacivanja. Ako se on ne ispravi on će stvoriti silaznu
spiralu u odnosu braka.
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Živjeti iz tvog pravog identiteta: Ti više ne moraš usvajati odbacivanje tvog supružnika ako živiš od svoje prihvaćenosti u Kristu. Drugim
riječima, ti si postao „neodbaciv“.
Pitanje: Kako misliš da bi moglo promijeniti tvoj brak ako više nećeš
usvajati odbacivanje svog supružnika?
Opraštanje

U braku ćemo mi kao supružnici često povrijediti svoje supružnike.
Ako si ti taj koji si povrijeđen ti imaš izbor. Ti možeš oprostiti svom supružniku ili možeš zauzeti stav da ti tvoj supružnik nešto duguje (što je
neopraštanje). Ako je to tvoj stav, to te može odvesti u srdžbu, gorčinu i
još više neopraštanja.
Živjeti iz tvog pravog identiteta: Istina je da ti NEMAŠ izgovor da ne
oprostiš svom supružniku jer ti si u Kristu čovjek koji oprašta (Kološanima 3,13). Ne zaboravi da je tebi Krist oprostio sve tvoje grijehe (povrede).
Pitanje: Kako može preobraziti tvoj brak ako ćeš ti biti taj koji će se
prvi pokajati ili oprostiti kad se dogodi povreda protiv tebe?
Vrijednost

Mi svi želimo biti vrednovani i imati vrijednost, osobito u bračnom odnosu. Međutim, mi smo skloni imati očekivanja kako bi ta vrijednost trebala biti prenesena od našeg supružnika. Kad ta očekivanja nisu ispunjena
mi smo skloni osjećati se podcijenjeno i nevrijedno.
Živjeti iz tvog pravog identiteta: Istina je da se tvoja prava vrijednost
može naći samo u Kristu (Psalam 139,14). Tvoja je vrijednost u Kristu
nemjerljiva.
Pitanje: Kako može promijeniti tvoj brak ako ćeš ti svoju vrijednost
nalaziti u Kristu umjesto u svom supružniku?
Nesebičnost

Ključna komponenta uspjeha braka je nesebičan i požrtvovan stav. Problem je što smo mi svi u svom tijelu vrlo sebični i nismo nimalo požrtvovni.
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Život iz tvog pravog identiteta: Istina je da ako živiš iz svog pravog
identiteta, ti ćeš prirodno biti nesebičan (Filipljanima 2,4) i požrtvovan
(Ivan 15,13).
Pitanje: U kojim područjima tvog braka si sebičan i nisi požrtvovan?
Kako bi promijenilo tvoj brak da funkcioniraš sa nesebičnim i požrvovnim
stavom?
Sigurnost
Kao muž i žena mi se želimo osjećati sigurno u svom braku, sigurni u
svoje povjerenje jedno prema drugome i sigurni u našu uzajamnu ljubav,
itd. Što se događa kad je ta sigurnost kompromitirana?
Živjeti iz našeg pravog identiteta: Sigurnost u Kristu je ključna jer
kao ljudi mi možemo kompromitirati tu sigurnost. Kad se to dogodi mi
se moramo sjetiti da je naša jedina i stalna sigurnost u našem identitetu
u Kristu. Kad ljudska sigurnost iznevjeri mi se moramo osloniti na našu
sigurnost u Kristu.
RADNO MJESTO

Što su neki problemi s kojima se susrećeš na radnom mjestu? Mogu li
to biti:
•
•
•

Stres na poslu?
Razina zadovoljstva ili nezadovoljstva na tvom poslu?
Tvoj stav prema tvom šefu, suradnicima ili zaposlenicima?

Koje su neke potrebe koje možda pokušavaš ispuniti na radnom mjestu
s obzirom:
•
•
•
•

Na tvoj identitet?
Vrijednost ili reputaciju?
Tvoju prihvaćenost?
Tvoju sigurnost?

Da vidimo kako će život iz tvog novog identiteta pozitivno utjecati na
tvoje radno mjesto.
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Stres na poslu

Stres će uvijek biti dio našeg posla na radnom mjestu ili izvan njega.
Ključno je pitanje, „Da li ti trebaš usvojiti taj stres?“ Odgovor je NE!
Život iz tvog novog identiteta: U Kristu, ti imaš svu Njegovu moć. I
zato ti možeš reći NE stresu. Ti više ne moraš usvajati stres svog radnog
mjesta.
Pitanje: Što misliš što bi se promijenilo s tvojim stavom prema radnom
mjestu kada ti ne bi više usvajao stres?
Razina zadovoljstva ili nezadvovoljstva na tvom poslu

Mi svi imamo razine zadovoljstva ili nezadovoljstva s našim poslovima
ovisno o kojem području posla govorimo. Pitanje je, „Što određuje tvoje
zadovoljstvo?“
Život iz tvog pravog identiteta: U Kristu tvoje zadovoljstvo ne ovisi
o tvom poslu već o radosti koja izvire iz tvog identiteta u Kristu (Galaćanima 5,22-23).
Pitanje: Kako bi promijenilo tvoj pogled na posao kad bi tvoj Kristocentričan stav i radost odredili tvoje zadovoljstvo na poslu umjesto tvojih
okolnosti na poslu?
Stav prema tvojim suradnicima, šefu, zaposlenicima i obrnuto

Koji su čimbenici koji određuju tvoj pozitivan stav o tvom poslu? Koje
su neke stvari koje se mogu dogoditi između tebe i tvojih kolega ili tvog
šefa koje će tebe lišiti tvog mjesta?
Život iz tvog novog identiteta: Ako živiš iz tvog pravog identiteta,
nitko i ništa te ne može lišiti mira i počinka u Kristu.
Pitanje: Kako bi moglo promijeniti tvoj stav o tvom poslu da živiš iz
Kristovog mira i počinka?
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Koje su neke potrebe koje pokušavaš ispuniti na tvom radnom
mjestu?
Tvoj identitet

Kako smo ranije spomenuli, jedno od mnogih mjesta (osobito za muškarce) je da pokušavamo svoj identitet naći na svom radnom mjestu. Razlog je taj da ono što mi radimo određuje u mnogočemu ono što mi mislimo da jesmo. Što je istina?
Život iz tvog pravog identiteta: Kako Bog preobražava tvoj život da ga
živiš iz tvog pravog identiteta, ti ćeš otkriti da svoj identitet više ne tražiš
na svom radnom mjestu. Ti ćeš tada zaključiti da je ono što ti jesi u Kristu
veća realnost od onog što radiš na svom poslu.
Vrijednost, kvaliteta ili reputacija

Ako živiš iz svojih zemaljskih standarda, ono što postižeš na poslu je
dio onog što određuje tvoju vrijednost, cijenu ili reputaciju. Što se događa
s tim stvarima kad izgubiš posao ili si degradiran?
Život iz tvog pravog identiteta: Kada živiš iz svoje prave vrijednosti u
Kristu (Psalam 139,14), tada ne vidiš potrebu za svojom vrijednosti, cijenom, reputacijom na svom poslu. Stoga, bez obzira što se događa na poslu
tebe ne čini gubitnikom. Ne zaboravi da si ti prema Rimljanima 8,37, „više
nego pobjednik“.
Pitanje: Kako bi moglo promijeniti kako gledaš na svoj posao kada bi
Krist a ne tvoj posao određivali tvoju vrijednost, cijenu ili reputaciju?
Prihvaćanje

Svako ljudsko biće želi biti prihvaćeno. To je dio našeg „božanskog
umrežavanja“. Na poslu mi želimo prihvaćanje naših suradnika i našeg
šefa. Međutim, što se događa kad ti osjećaš da te oni odbacuju?
Život iz tvog pravog identiteta: Ako istinski vjeruješ da si prihvaćen u
svom pravom identitetu (Rimljanima 15,7, ti više ne moraš usvajati odbacivanje svojih suradnika ili svog šefa.
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Pitanje: Kako će utjecati na tvoj stav prema tvojim kolegama ili tvom
šefu ako više nećeš usvajati njihovo odbacivanje?
Sigurnost

Mi volimo riječi „sigurnost na poslu“. Međutim, mi znamo da sigurnost
može nestati preko noći. Koliko bi se sigurno osjećao da znaš da ćeš sutra
ujutro izgubiti svoj posao?
Život iz tvog pravog identiteta: Istina je da je naša jedina sigurnost u
Kristu (Psalam 139,5). Ako živiš iz Kristove sigurnosti u tvom pravom
identitetu, gubitak posla neće ti ukrasti sigurnost.

PETI DAN
Okolnosti
Protivne okolnosti mogu nas navesti da se osjećamo:
•
•
•
•
•

Prestrašeno
Gubimo pouzdanje
Poraženo
Neadekvatno
Slabo

Prestrašeno

Nevolja kao što je ozbiljno zdravstveno stane mogu dovesti do stanja
straha.
Život iz tvog pravog identiteta: Istina je da si ti u svom pravom identitetu neustrašiv (Psalam 56,4) jer se nemaš čega bojati. Bob zna tvoju
situaciju za vječnost i ima odgovor. Ako imaš ozbiljnu bolest nema razloga
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za strah jer ti znaš kamo ideš nakon smrti. Ti se nemaš čega bojati jer je
Bog tvoj zaštitnik.
Gubitak pouzdanja

Mi svi imamo određenu razinu samopouzdanja. Kršćani s pozitivnom
tjelesnošću imaju više samopouzdanja nego drugi. Međutim, okolnosti u
životu kao što je gubitak posla mogu nas lišiti našeg samopouzdanja.
Život iz tvog pravog identiteta: Kao novim stvorenjima naše je potpuno pouzdane u Kristu (Psalam 71,5). Kroz Njegovo pouzdanje mi više
ne moramo hodati u našem tjelesnom samopouzdanju. Ništa nas ne može
lišiti našeg pouzdanja u Krista.
Pitanje: Jesi li razmislio o činjenici da Bog dopušta nevolje u našim
životima da uništi naše samopouzdanje tako da nemamo drugog izbora
nego hodati u pouzdanju u Krista?
Poražen

Ovisnost ili stalni problem grijeha mogu nas ostaviti u stanju poraženosti.
Živjeti iz našeg pravog identiteta: Istina je da smo mi pobjedonosni u
Kristu (1. Korinćanima 15,57). Istina je da se mi više ne moramo osjećati
poraženo jer imamo pobjedu u Kristu. S obzirom na problem grijeha koji
nas poražava, mi možemo birati hodati u vjeri u pobjedi koju imamo u Kristu ili možemo odabrati predati se. Predavanje samo znači da će se osjećaji
poraženosti nastaviti.
Pitanje: Jesi li voljan učiniti dovoljno koraka vjere dok ne iskusiš pobjedu koju imaš u Kristu? Ako nisi, što možeš očekivati?
Neadekvatan
Naši osjećaji neadekvatnosti mogu se očitovati na mnogo načina, a jedan od njih je taj da ne možemo pronaći posao, i osjećamo se kao da se ne
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možemo mjeriti sa standardima koje smo postavili sebi ili drugima, ili da
se ne možemo mjeriti sa standardima koje su drugi postavili nama.
Živjeti iz našeg pravog identiteta: Dobra je vijest što se naša adekvatnost može naći samo u Kristu. Svaka druga stvar u životu ima mogućnost
da te liši tvoje ljudske adekvatnosti. Ni jedna okolnost niti osoba ne mogu
te nikada lišiti tvoje adekvatnosti u Kristu.
Pitanje: Kako se tvoj život može promijeniti ako svoju adekvatnost više
ne izvlačiš iz svojih standarda ili standarda drugih?
Slab

Nitko o sebi ne želi misliti da je slab (osobito muškarci). Mi želimo
imati unutrašnju ljudsku snagu koja se može oduprijeti svakoj nevolji. Međutim, Bog nas ljubi dovoljno da dopušta okolnosti u kojima se razotkrivaju naše ljudske slabosti.
Živjeti iz našeg pravog identiteta: Naša prava snaga može doći jedino
od Krista (Efežanima 6,10). Kad živimo iz Kristove snage tada nas ništa
ne može lišiti te snage. Zato je Pavao rekao „kad sam slab ja sam jak“ (2.
Korinćanima 12,10).
Roditeljstvo
Živjeti iz tvog pravog identiteta kao roditelj znači:

1. Ako živiš iz svog pravog identiteta, ti imaš svu Kristovu strpljivost
koja ti je na raspolaganju. (A sa svojom djecom trebat ćeš sve što
možeš dobiti.)
2. Kad znaš svoj novi identitet to ti dopušta da podučavaš svoju djecu
o njihovom novom identitetu u Kristu. Zar ne bi bilo odlično kad
bi oni rano u životu naučili tko su oni u Kristu?
3. Kad hodaš u svom novom identitetu, tvoja djeca će učiti kroz tvoj
primjer.
4. Ti više ne moraš pokušavati zaslužiti prihvaćanje svoje djece znajući da si prihvaćen u Kristu.
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5. Ti možeš bezuvjetno voljeti svoju djecu bez obzira na njihove tjelesne stavove i ponašanja.
6. Ti možeš disciplinirati njihova tjelesna ponašanja ne napadajući
njihov identitet. Na primjer: Kad se tvoje dijete loše ponaša, ti možeš reći, „Tvoje ponašanje je loše“ umjesto da napadaš njegov/njezin identitet govoreći „Ti si loš/a.“
Drugi odnosi
Živjeti iz tvog pravog identiteta znači da:

1. Budući da si ti osoba koja oprašta u Kristu, ti možeš oprostiti bilo
kome bez obzira kako se osjećaš.
2. Budući da si ti potpun u Kristu, ti ne moraš ovisiti o drugim ljudima da se osjećaš potpunim.
3. Kad hodaš u svom novom identitetu voljet ćeš sve one za koje si
mislio da ih nikada nećeš voljeti.
4. Budući da si totalno sposoban ti više ne moraš usvajati odbacivanja
drugih ljudi.
Ne zaboravi da ti imaš odabir
Kad se radi o tvom hodu u vjeri da budeš preobražen da hodaš u svom
identitetu ti imaš dva izbora. Slijede tvoji izbori.
IZBOR broj 1: Da nastaviš živjeti iz svojih lažnih vjerovanja.
Rezultat: Još više nevolje, tjelesnih ponašanja i nema preobrazbe.
IZBOR broj 2: Da nastaviš hodati u vjeri.
Rezultat: Obnovljen um, sloboda od tvojih lažnih vjerovanja i preobrazba od tvojih lažnih vjerovanja u Kristocentrično ponašanje.
Slijedeći dijagram prikazuje tvoje odabire:
Istina je da imaš samo jedan odabir!
119

Nastavljaš vjerovati
lažnom vjerovanju
o sebi = Još više jada,
tjelesnog ponašanja

Živiš iz svog pravog
identiteta = obnovljen um,
sloboda, iskustvo
kristocentričnog ponašanja

ODABIR

DVA IZBORA

Koji ćeš izbor uzeti?
Jedini stvarni odabir je da dođeš k Bogu vjerom i da vjeruješ da on
može promijeniti tvoja lažna vjerovanja. Bog je već opremio čitav taj proces! On je jedini koji može obnoviti tvoj um za istinu. On zna koliko su
stvarna tvoja lažna vjerovanja za tebe, ali On je već to sve opremio jer
On zna i On je jedini koji te može nositi od vjerovanja laži u vjerovanje
Njegovoj istini. Međutim, Bog ti daje slobodnu volju da učiniš taj odabir.
Ključna stvar koju ne smiješ zaboraviti je ako NE odabereš Boga
ti odabireš ono što ja nazivam „VIŠE istog“.

I zato, ja te ohrabrujem da hodaš u vjeri u svom novom životu u Kristu.
Dok to činiš, veo laži bit će razderan, a iza tog vela vidjet ćeš remek djelo
koje ti stvarno jesi. Dok surađuješ s Bogom u vjeri, Rimljanima 6,4 to će
postati iskustvena stvarnost tvog života:
„Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što
je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom i mi živjeli novim životom.!“
Rimljanima 6,4
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Kamo da idem odavde?

Biti preobražen

KNJIGA

Bill Loveless

Christ Is Life Ministries

Upravo si završio Drugu knjigu četverodijelnog niza učeništva pod nazivom Living A Transfomed Live in
Christ (Živjeti preobraženi život u Kristu). Treća knjiga ovog niza naziva se
Being Transformed (Biti preobražen).
Ako želiš ovo slijedeće proučavanje
molim te idi na webstranicu naše službe www.christislifeministries.com i
pogledaj u dijelu Store. Naći ćeš niz
pod nazivom Living A Transfomed
Life In Christ (Živjeti preobraženi život u Kristu). U dijelu naći ćeš kurikulum pod nazivom Being Transformed
(Biti preobražen). Možeš to kupiti onli-

ne ili svoj mail poslati na nađu email adresu koja se nalazi ispod. Ili možeš
skinuti te materijale badava i napraviti kopija koliko želiš.
Biti preobražen se fokusira na slijedeće:
•
•
•
•
•
•

Stanje duše kod spasenja.
Proces u kojem Bog obnavlja tvoj um za istinu.
Borba s kojom smo suočeni u našim umovima.
Duhovna borba.
Božji proces iscjeljenja naše ranjenosti i oštećenih osjećaja.
Božji proces pokretanja naše volje od nevoljkosti do voljnosti.

Stoga se nadam da ćeš u molitvi pristupiti proučavanju kroz priručnik
Being Transformed (Biti preobražen. Ako me želiš kontaktirati, moja email adresa je dolje. Bio bih ohrabren čuti kako je ovo proučavanje utjecalo
na tvoj život.

Christ is Life Ministries
Website: www.christislifeministries.com
Email: bill@chrisislifeministries.com
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Biti preobražen

Bill Loveless

KNJIGA

Christ Is Life Ministries
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Znaš
li svoj
Živjeti
preobražen
pravi
životidentitet?
u Kristu

Bill Loveless

KNJIGA

Christ Is Life Ministries
124

125

BIBLIOTEKA “NOVI ŽIVOT - NEW LIFE”

126

BIBLIOTEKA “NOVI ŽIVOT - NEW LIFE”

BIBLIOTEKA “NOVI ŽIVOT - NEW LIFE”

128

BIBLIOTEKA “NOVI ŽIVOT - NEW LIFE”

129

BIBLIOTEKA “NOVI ŽIVOT - NEW LIFE”

130

BIBLIOTEKA “NOVI ŽIVOT - NEW LIFE”

131

