Czy jesteś dzieckiem Bożym?
Biblijny chrześcijanin ma głębokie przekonanie płynące z Ducha Świętego i z wiary w
Chrystusa, które upewnia go o tym, że jest dzieckiem Bożym, pojednanym z Bogiem z łaski
Bożej przez wiarę.
1. Przekonanie takie opiera się na:
a) Wierze w doskonałe dzieło usprawiedliwienia grzesznika dokonane na krzyżu.
Usprawiedliwienie polega na ułaskawieniu nas przez Boga, na przebaczeniu naszych
grzechów, bez naszych uprzednich zasług, dzięki ofierze Chrystusa (Rzym. 3:21-28).
Osoba prawdziwie wierząca w Chrystusa, pokładająca w Nim ufność jako swoim
Zbawicielu już dziś cieszy się pokojem z Bogiem (Rzym. 5:1). Jest to główna podstawa.
b) Świadectwie Ducha Świętego, który budzi w naszym duchu przekonanie, że jesteśmy
dziećmi Bożymi, adoptowanymi do rodziny Bożej dzięki odrodzeniu przez Ducha
Bożego i Słowo Boże (Rzym. 8:5-10, 14-17).
c) Świadectwie naszego życia. Jeśli żyjemy nowym, sprawiedliwym życiem, znaczy to, że
jesteśmy dziećmi Bożymi (1 Jana 3:9, 10). Nie chodzi o to, że w ogóle nie popełniamy
grzechów, lecz że nie trwamy w grzechu (1 Jana 1:5-10).
2. Po czym możemy poznać, czy naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi:
a) stałość w wierze i nadziei (Kol. 1:23).
b) działanie Ducha Świętego w naszym życiu, dobre owoce (Gal. 5:22, 23).
c) stałe trzymanie się prawdy chrześcijańskiej (1 Jana 2:23, 24; 4:6).
d) stała więź z Bogiem Ojcem jako naszym Ojcem, Abba (Gal. 4:6, 7; Jana 16:23).
e) stała więź z Chrystusem, która rodzi dobre owoce (Jana 15:1-8).
f) posłuszne spełnianie przykazań Bożych, w tym dwóch największych przykazań (Jana
15:9-14; Mat. 22:37-39; 1 Jana 4:7, 8; 3:17, 18).
g) stały wzrost duchowy (2 Piotra 1:5-11).
3. Potrzeba równowagi.
a) Jako dzieci Boże musimy pamiętać, że o własnych siłach, bez pomocy Bożej nie zdołamy
wytrwać w wierze (Filip. 1:6). Dlatego systematycznie korzystajmy ze wszystkich
środków łaski, jak modlitwa, studium Słowa Bożego, Wieczerza Pańska, nabożeństwa, itp.
b) Zbawieni jesteśmy jedynie przez wiarę, lecz prawdziwej wierze towarzyszą dobre uczynki,
wręcz wypływają z niej (Jak. 2:17, 18; Gal. 5:6). Ich brak jest dowodem niewiary. Dziecko
Boże jest podobne do swego Ojca (por. Łuk. 6:27-36; Mat. 5:43-48).
c) Z tych powodów nie bądźmy zbyt pewni siebie, lecz zachowujmy dyscyplinę duchową i
polegajmy na Bogu, który serdecznie troszczy się o nasze zbawienie (1 Kor. 9:27; 10:12;
Filip. 2:12, 13).
d) Dbając o swój stan duchowy, nie chlubmy się sobą, lecz doskonałym dziełem krzyża,
wszystko czyniąc ku chwale Boga (Gal. 6:14; Filip. 1:9-11).
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