Životní otázky

Víkendovka konfirmandů a dorostu

Pátek 17.3.2006
Vedení: Karin a Ivonka
Téma: Kdo je Bůh?
Text: Matouš 16:13-15
Večerní přednáška: Měla by ukázat na to, že existuje jen jediný Bůh a to je
Bůh Bible. Není více Bohů. Není to Bůh, kterého jsme si vymysleli ve své
fantazii dle svých potřeb. Je to Bůh, který je spravedlivý a potrestá hřích. Je to
Bůh, který je milující a udělá vše, abychom mu věřili. Je to Bůh, který se zjevil
v Ježíši Kristu.
Návrh na večerní aktivitu před přednáškou: Ukažte skupinkám dorostenců
na chvíli fotografii, nebo video nějaké osoby. Potom řekněte, že policie pátrá
po této osobě a dejte skupinkám čas, aby udělaly co nejdetailnější popis dané
osoby. Mohou také kreslit. Potom se může udělat aplikace, že podobně nám
dává Bible jistý popis toho, jaký je Bůh. A můžeme společně udělat seznam
toho, co víme o Bohu.

Sobota 18.3.2006 - dopoledne
Vedení: Moňa, Mouna, Katka
Téma: Kdo jsem já?
Text: Žalm 100:3
Ranní skupinky: (cíl: Bůh nás stvořil, patříme Jemu a máme obrovskou
hodnotu. Se svým životem bychom měli zacházet tak, jak to chce Bůh. A on
v prvé řadě touží po tom, abychom mu věřili.)
1. Jak si dnešní lidé vysvětlují původ člověka? (Jsme vylepšené opice, přinesla
nás tady cizí civilizace, …)
2. Přečtěte si Žalm 100:3. Jaké dvě základní pravdy se zde dovídáme o
člověku?
3. Tou první pravdou je, že nás stvořil Bůh. Podělte se o tom co víte o stvoření
světa z Bible.
4. Lidé často tvrdí, že vesmír vždycky existoval. Moderní věda, ale dokazuje,
že měl počátek a že se obrovskou rychlostí rozpíná. Jak byl stvořen svět dle
Židům 11:3? (Může něco vzniknout z ničeho? Najděte nějaký příklad. Auto,
propiska, semínko květiny, molekula vody –všechno má svůj zdroj a původ.
Nic nevzniká samo. Jak by vesmír mohl vzniknout sám z ničeho?)
5. Bůh stvořil tebe, protože tě tu chtěl. Jakou máš tedy hodnotu?
6. Bůh dává život. Komu tedy tento život patří? Má tedy člověk právo vzít si
život nebo rozhodovat zda někdo je už dost nemocný, aby se jeho život
ukončil?
7. Jaký je největší lidský problém. Přečtěte si Římanům 3:23.
8. Přečtěte si Jan 3:16. Jaký je základní plán člověka s Bohem?
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9. Náklady na vytisknutí 1000 korunové bankovky je asi 3 haléře. Přesto má
hodnotu 1000kč. Naše hodnota je mnohem vyšší než to z čeho jsme, naše
hodnota je dána tím, kdo nás udělal. Jakou hodnotu má člověk? Jak moc byl
ochoten Bůh zaplatit za člověka podle Jana 3:16.
10. Přečtěte si Římanům 10:9. Co je teda Božím plánem pro tvůj život?
Návrh na ranní studium: Ráno se sejít a zahájit den. Vysvětlit téma. Rozdělit
se do skupinek ke studiu. Po skupinkách se sejít a zahrát nějakou hru, kde se
budou jednotlivci vydávat za někoho, kdo nejsou. Např. hrát nějaké zvířata,
hrát nějakého člena dorostu, atd. Potom by se zdůraznilo, že lidé často hrají
divadlo a že není důležité, za koho se vydáváme, ale kdo opravdu jsme. Potom
společně projít studium ze skupinek – někdo by to moderoval. Nakonec
zazpívat několik písní a znovu připomenout hlavní myšlenky.
- někdy v průběhu přečíst několik zázraků o stvoření, o přírodě, nejlépe o
člověku

Sobota 18.3.2006 – odpoledne
Vedení: Adam, Honza
Téma: Co tady dělám?
Text: Izaiáš 43:7
Večer (odpoledne) svědectví o tom, jak nám Bůh dal smysl života a jak nás
tímto životem vede.
Večerní přednáška: Co je smyslem života? Proč nás tady Bůh chtěl mít? Bůh
nás stvořil ke své slávě. To první čím jej oslavíme je to, když mu dáme svůj
život. To další čím ho oslavíme je, když budeme žít tak, jak to chce On. Jak to
máme činit? Co mám změnit teď, abych začal Bohu přinášet slávu.

Neděle 19.3.2006
Vedení: Lukáš, Marek
Téma: Kam jdu?
Text: Kazatel 8:7
Dopolední bohoslužba: Cílem je poukázat na potřebu jistoty věčného života
a vést lidi k tomu, aby ji přijali. Zamyslíme se nad posledním soudem, peklem
a nebem. Dorostenci by mohli mít krátké zamyšlení o tom, co Bible mluví o
soudu, pekle a nebi.
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