WORKSHOP DOVEDNOSTÍ

JAK PŘIJÍMAT UŽITEK Z TOHO, KDO JSEM V KRISTU?
Hlavní TEZE:
Přijetí Ježíše Krista (znovuzrození) má pro každého člověka naprosto zásadní význam s nedozírnými pozitivními a
hlubokými důsledky. Přijetím Krista se totiž mění i naše duchovní identita, tj. základ toho, kdo vlastně jsem a jak mě vidí Bůh i
celý duchovní svět. Naše znovuzrození je podle nás v přímém rozporu s těmito základními chybami v myšlení a sebepojetí:
1.
2.
3.
4.

Mýlí se každý, kdo se domnívá, že po smrti je všemu konec. Po smrti se sice tělo člověka rozkládá stejně jako vše
organické, ale „duch se navrací před Boha, který jej dal.“ (Kaz 12,7)
Mýlí se každý, kdo se domnívá: Můj slušný a obstojný život mě ubrání před případnou Boží spravedlností. V Bibli je
psáno: „Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.“ (Ř 3,23)
Mýlí se každý, kdo spoléhá na to, že Bůh je jen dobrý a laskavý, a nakonec všem všechno odpustí. Bůh je totiž také svatý
a spravedlivý a „jistě nezanechá viníka bez trestu.“ (Ex 34,7)
Mýlí se každý, kdo spoléhá na lidi, že se u Boha přimluví a i díky nim bude zachráněn. „Nikdo nevykoupí ani bratra,
člověk Bohu za sebe nedá výkupné.“ (Ž 49,8). Zemřeme-li ve vlastních hříších, také s nimi vstanete – k věčné záhubě.

V CBH věříme v moc křesťanského vyznávání. Takové vyznání znamená říkat o nějaké věci totéž, co o ní už řekl Bůh v Bibli.
Můžeš nahlas vyznat? JSEM NOVÉ STVOŘENÍ
Naprosto klíčovou odpovědí na otázky “Kdo jsem v Kristu?“ a „Co se vlastně stalo s moji lidskou identitou, když jsem
přijal(a) Krista do svého života?“ jsou slova zapsaná v 2.Kor 5,17-18: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle,
je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista… “. Text jasně říká, že člověk, aby se stal „novým
stvořením“, má být „v Kristu“. Má v něm být ponořen, skryt, ztratit se v něm. To nás odkazuje k našemu křtu – ponoření se do
Ježíše, do jeho smrti a vzkříšení. Už se nesnažíme udržet se na hladině z vlastních sil. Zemřeli jsme starému životu a staré
přirozenosti, identitě. Jedině takto se stáváme novými stvořeními v Kristu! Již nepolepšujeme starou (hříšnou) přirozenost. Začali
jsme znovu. Znovu jsme se narodili. Získali jsme Kristovu identitu. Jeho jsme si oblékli, abychom nebyli shledáni před Bohem nazí
(2.Kor 5,3-4). JEN DÍKY NEZASLOUŽENÉ MILOSTI JSME NYNÍ TO, CO JSME! JEN DÍKY KRISTU A V NĚM JSME PŘIJALI JEHO IDENTITU!
Zjistili jsme však, že mnozí naši bratři a sestry, nejen u nás v církvi, tyto pravdy sice znají, nějak rozumově jim i věří, ale
v praxi jim cosi brání plně uvěřit, vydat se, uvolnit se ze sevření starého uvažování a způsobu jednání. Mnohým chybí prostá
evangelijní radost, svěžest nového života. Nezřídka lidé mívají pocit, že jejich život nemá v Božích očích velkou hodnotu, protože
kdyby měl, vypadal by úplně jinak. Mnozí žijí v tom, že si Boží milost nezaslouží, nebo chtějí sobě či druhým ukázat, že nejsou
žádné trosky a mají svou hodnotu. Až příliš často jsou za těmito negativními postoji, emocemi a sebepochopením hluboká
vztahová zranění z dětství, rodiny, školy, z církve, ze vztahů, ze zklamání, vlastních selhání i selhání druhých nebo dlouhodobá
onemocnění či nejrůznější životní omezení. Shodli jsme se také na tom, že ŠPATNÉ POCHOPENÍ, KDO JSEM V KRISTU = NEZDRAVÁ
A NEREALISTICKÁ OČEKÁVÁNÍ OD SEBE A OD DRUHÝCH. V CBH se nám osvědčilo, že neustálé vědomé připomínání toho, že jsme
„NOVÁ STVOŘENÍ A VŠE STARÉ POMINULO“ je efektivním nástrojem k pochopení naší nové duchovní i lidské identity a opuštění
nezdravých očekávání. Dobrá víra a vyznání jsou tím, čím můžeme vstupovat do svobody, radosti a moci Božích dětí (J 1,12).
K rozboru:

- Jakou máš zkušenost s pravdou, která je zapsána v 2.Kor 5,17? Co se změnilo?
- Zkoušel(a) jsi někdy tento text říkat nahlas jako své vyznání? Ano – ne? Proč?
- Jakou roli sehrává ve tvém životě nezasloužená Boží milost? K čemu tě milost vede?
Můžeš nahlas vyznat?

JSEM MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

Okruhy k společné práci:

MILOST BOŽÍ A NIKOLI SKUTKY JSOU ZÁKLADEM TOHO, KDO JSEM – Ef 2,1-9
K rozboru:

- (v. 1-3) Pavel mluví o tom, že jsme žili podle běhu tohoto světa. Co tím myslí?
- (v. 4-5) Proč si nás Bůh zamiloval? Co je základem naší křesťanské identity?
- Souhlasíš s výrokem „Jen díky Kristu jsem tím, kým jsem.“?
- (v. 8-9) Proč se nemůžeme před Bohem pochlubit našimi dobrými skutky?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

S KRISTEM JSME VÍROU PŘIJALI NOVOU IDENTITU – BŮH NÁS ADOPTOVAL – Ga 4,4-8
K rozboru:

- (v. 4-5) Proč se Ježíš musel narodit ze ženy a nezachránil nás „z nebe“? Jak to souvisí s tím, kdo jsme?
- (v. 6) Jak poznáš, že jsi Boží syn/Boží dcera? (Co v tobě Duch svatý má volat a volá?)
- (v. 7-8) Jaký má důsledek, že jsi Boží syn/Boží dcera? (text zmiňuje dvě věci)

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

Můžeš nahlas vyznat?

MÁM JISTOTU SPASENÍ

Okruhy k společné práci:

VÍRA V KRISTA MĚNÍ TO, KAM PATŘÍME (na které straně barikády bojujeme) – 1.J 5,10-13
K rozhovoru:

- (v. 10-11) Jaké svědectví v tobě otevírá víra?
- (v. 12) Je to skutečně tak, jak Jan píše?
- (v. 13) Komu a proč to Jan vlastně píše?
- Máš věčný život nebo nikoli? Co ti brání cele uvěřit?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

DUCH SVATÝ NÁM DOSVĚDČUJE, ŽE JSME BOŽÍ DĚTI – Řm 8,15-16
K rozhovoru:

- (v. 15) Co podle tebe znamená, že máme Ducha synovství?
- (v. 16) Co člověku říká Duch svatý?
- Možná nevnímáš žádnou Boží řeč, ale Ježíš zaslíbil následovníkům svůj pokoj (J 14,26-27). Vnímáš jej?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

Můžeš nahlas vyznat?

MÁM DUCHOVNÍ AUTORITU

Okruhy k společné práci:

VÍROU V KRISTA JSME PŘIJALI DĚDICTVÍ DUCHOVNÍ AUTORITY – Mk 16,16-20
K rozhovoru:

- (v. 16) Proč Ježíš říká ta slova tak jednoznačně a černobíle? Má to nějaký vliv na duchovní identitu člověka?
- (v. 17-18) Ježíš vyjmenovává celkem 5 znamení. Jaká to jsou? Mají nějaký společný jmenovatel?
- (v. 19-20) Co podle tebe znamená „Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval.“?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

DUCHOVNÍ MOCNOSTI VĚDÍ, KDO JSME A ČEMU DOOPRAVDY VĚŘÍME? – Sk 19,13-17
K rozhovoru:

- (v. 13-14) Čemu věřili židovští zaklínači (zaříkávači)? Z těchto veršů se dají logicky vyvodit 4 věci, které?
- (v. 15-16) Jak to, že zlý duch jejich nařízení neuposlechne? Na co se démon ve své neposlušnosti odkáže?

Tvé poznámky, inspirace, otázky:

Doporučení:
Některým z nás velmi pomohly knihy Neila T. Andersona nebo tzv. Karty k vyhlašování od Dereka Prince (www.postilla.cz) či
kniha Billyho Grahama - Naděje pro každý den, které milerádi doporučujeme.

KONTROLNÍ OTÁZKY KE SPLNĚNÍ CÍLE TÉTO LEKCE:
- Dokážeš někomu vysvětlit, čím se mění naše duchovní identita?
- Co z toho všeho, co jsme tu probírali, považuješ pro tebe osobně za nejpřínosnější?
- Proč má podle tebe přijetí Krista do života svůj hluboce (mezi)lidský rozměr a ne pouze rozměr duchovní?

