




Ohlédnutí

PRVNÍ SETKÁNÍ

MINCE



Proč je tak důležité

být si jisti svou

identitou?



Kdybyste byli jedním z dětí

von Stauffenbergových a museli

jste změnit své jméno, rodinu

a způsob, jak jste až dosud žili, 

co by to s vámi udělalo?

Co vás až dosud formovalo

v člověka, jakým jste?

DISKUSE
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Přišel (Ježíš, Boží Slovo) do svého vlastního (do světa, který 

stvořil), ale jeho vlastní (stvoření, lidé) ho nepřijali. Těm pak, 

kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími 

dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti 

pozemských otců (původ), nýbrž narodili se z Boha.

Jan 1,11-13

Biblický text:

Moje nová IDENTITA v Kristu
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Podtrhněte si všechna slovesa.

Označte si všechny sliby.

Rozlišujte mezi Božími a lidskými činy 

a označte si je.

Zakroužkujte si důležitá slova 

(podle opakování a významu).

SAMOSTATNÉ OBJEVOVÁNÍ



DISKUSE

1

2

Řekněte ostatním, co jste objevili.

Co to znamená být Božím dítětem?



Principy pro prohloubení této pravdy

Co je to IDENTITA? 

• Identitu je možné přirovnat k základům budovy. Vše, co tuto 

budovu tvoří – zdi, podlahy, střecha, nábytek a vybavení 

– je neseno, podporováno a drží pohromadě díky základům. 

Naše identita je základem, z nějž vyplývá vše ostatní. 

Identita má původ ve vztahu s tím, co mě činí tím, kým jsem.

• Naše identita odpovídá na otázku přijetí: „Díky čemu jsem 

jako člověk cenný?“



Principy pro prohloubení této pravdy

• Svou identitu v Kristu (stejně jako v přirozeném životě) 

přijímáme, nevytváříme ji sami. Bůh z nás činí své děti, 

sami to nedokážeme. 

• Naše identita je mocným Božím činem, nikoli rozhodnutím 

člověka. V Božích očích představujeme vzácný poklad, který 

si vyvolil pro sebe.

• Svou identitu v Kristu nemůžeme ztratit a nemůže se ani 

změnit. To, co Bůh stanovil, je věčné..

Naše nová IDENTITA



Principy pro prohloubení této pravdy

• Když lidé opouštějí Boha, hledají svou identitu ve své činnosti 

a vztazích, které z nich činí to, kým jsou (negativní i pozitivní 

otisk), nikoli ve vztahu s Bohem.

• Naše identita spočívá v osobním vztahu s Bohem jako naším 

Otcem, ne v žádném jiném vztahu nebo v našich aktivitách. 

Ježíš nazýval Boha svým Otcem („Tatínek“). My ho tak smíme 

nazývat také.

Naše nová IDENTITA



Biblická identita a postavení v Kristu

V Novém zákoně jsou na mnoha místech zmiňovány jednotlivé 

aspekty naší nové identity, které tvoří základ našeho nového 

života v Kristu.

Přečtěte si všechny tyto biblické verše, jejichž seznam 

dostanete, a při čtení si položte následující otázky:

Moje IDENTITA a postavení v Kristu

• Jaké tři charakteristiky mého nového života 

v Kristu jsou mi obzvlášť drahé? 

• Proč?



Kdo jsem?

Matouš

Jsem sůl země (5,13).

Jsem světlo světa (5,14).

Jan

Jsem Boží dítě (1,12).

Římanům

Jsem dědicem Kristovým a dědicem jeho bohatství (8,17).



Kdo jsem?

1. Korintským

Jsem Boží chrám, příbytek. Jeho Duch svatý 

a jeho život přebývají ve mně (3,16; 6,19).

2. Korintským

Jsem nové stvoření (5,17).

Jsem smířen s Bohem a jsem služebníkem smíření (5,18-19).

1. Janův

Narodil jsem se z Boha, a ďábel se mě proto 

nemůže dotknout (5,18).



Kdo jsem?

Římanům

Jsem prohlášen za spravedlivého, můj hřích 

je zcela odpuštěn (5,1).

Jsem navěky svoboden od zatracení (8,1).

1. Korintským

Byl jsem koupen za vysokou cenu. 

Nepatřím sobě, ale Bohu (6,19-20).

Dále viz vytištěný seznam...

Prostřednictvím Boží milosti...



DISKUSE

Uveďte tři nejdůležitější charakteristiky 

svého nového života v Kristu. 

Proč jsou vám obzvlášť drahé?



Mapa MyLife in Christ

Chci odložit: Chci přijmout: 

(Zapište si to do červené poloviny

u pojmu IDENTITA.)

(Zapište si to do zelené poloviny 

u pojmu IDENTITA.)

Jaké nové myšlenky 

a nové postoje 

by se měly v mém 

životě projevovat 

a ovlivňovat ho? 

Tyto pravdy se týkají 

základní podstaty 

mé identity. Co v mém 

životě není v souladu 

s novým životem 

v Kristu? Co mám 

odložit?



DISKUSE

Promluvte

si o závěrech, 

k nimž jste došli.



Modlete

se společně, 

jedni za druhé.



Úkol pro prohloubení 

těchto pravd v následujícím týdnu

Naučte se zpaměti:

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. 

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát 

se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, 

jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.

Jan 1,11-13



Jak se učit verše zpaměti:

1. Přečtěte si verše nahlas (věci si pamatujeme lépe, když je vidíme 

A ZÁROVEŇ slyšíme).

2. Přikryjte si verše listem papíru a snažte se je jeden po druhém říct zpaměti.

3. Pro lepší zapamatování: Napište si každý řádek verše (psaní má stejný 

účinek, jako když něco osmkrát slyšíme).

4. Vytvořte si vizuální pomůcku: nakreslete si obrázek, který popisuje každou 

z pravd, nebo si vytvořte sérii pohybů rukou, které vám pomohou 

zapamatovat si verš.

5. Požádejte nevěřícího kamaráda, aby vám pomohl. Bude před sebou držet 

verš a vy ho budete říkat zpaměti (často z toho může vyplynout duchovní 

rozhovor).
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