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Książka, którą wkrótce przeczytasz, została pierwotnie zaprojektowana jako kurs w Szkole Biblijnej „School
of The Prophets” Johna J. Lake’a w 1934 roku. Większość ludzi pamięta Johna J. Lake'a ze względu na jego
nadzwyczajną posługę uzdrawiania. Sam John J. Lake jednak odnosił się często do tego, że zrozumienie, że
jest Nowym Stworzeniem, było przyczyną jego udanych rezultatów w uzdrawianiu i cudach. Wilford Reidt
poznał Johna Lake w 1931 r. i pracował z nim do jego śmierci w 1935 r. Kiedy Lake rozpoczął przygotowania
do krótkoterminowej szkoły biblijnej, zwrócił się o pomoc do Wilforda w przygotowaniu kursów. John Lake i
Wilford Reidt wspólnie opracowali kursy z kazań i notatek Lake'a. Konspekty, których są autorami, nigdy
wcześniej nie zostały opublikowane.
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Teraz po raz pierwszy udostępniamy materiał przeznaczony do szkolenia posługujących. Wilford napisał tę
książkę po śmierci Lake’a. Podstawą do powstania książki były notatki i rozmowy, które przeprowadził z
Johnem, dotyczące utożsamiania się chrześcijan z Chrystusem.
W 1941 r. Wilford poślubił córkę Lake’a, Gertrudę. Razem zebrali cały materiał, jaki mogli znaleźć na temat
Johna J. Lake’a. Krótko przed ich odejściem Wilford przesłał mi wszystkie materiały, które mieli, i dał mi
zgodę na opublikowanie materiału według własnego uznania.
Zacząłem teraz publikować materiał w niezredagowanej formie. Czytając „Utożsamianie z Chrystusem”
Wilforda Reidta, zobaczysz poziom objawienia Johna J. Lake’a o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Zobaczysz
też, że to rozumienie było odległe od tego, gdzie większość chrześcijan była w 1934 r. (a nawet gdzie
chrześcijanie są w ich rozumieniu dzisiaj). Ponadto zobaczysz, jak Bóg od dziesięcioleci stara się wprowadzić
to zrozumienie do Ciała Chrystusa.
Czytając tę książkę, oczekuj modląc się, że Duch Boży otworzy oczy twojego zrozumienia i da Ci ducha
mądrości i objawienia w poznaniu Boga. On pragnie, abyś postępował w pełni tego objawienia jeszcze
bardziej niż Ty sam.
Tak bardzo tego pragnął, że oddał życie Swojego Syna jako zapłatę, abyście mogli to mieć!
Błogosławię,
Curry R. Blake
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