Bůh má moc!
Naše okolí
Hlavní myšlenka: Žalm 118,5

V soužení jsem volal
Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.

Texty: Sk 5,17-24

Mt 14,22-33

Ř 8,28

1 Pt 5,7

Př 16,3
Jak na nás působí naše okolí?! Jak nás ovlivňuje?
Styl oblékání, myšlení, vyjadřování…
Jak je možné se „nepřizpůsobit“ (negativně)
tomuto světu? Ř 12,1-2
Rozlišování dobrého a zlého, uvědomování si
možných následků, nejít vždy zákonitě s davem…
Jak nám může pomoci důvěra v těžkých chvílích
života?
pokoj, klid, čistá mysl, jistota v zaslíbeních od
Pána
Ř 8,28 – co konkrétně může být ono „všechno“?

Aplikace: Nauč se být vnímavý a vděčný za konkrétní
věci, zkušenosti…upevní to tvůj vztah s Bohem i okolím

Bůh má moc!
Uspokojit naše potřeby
Hlavní myšlenka: Nemusíme strádat
Texty: Marek 6,35-44 1 Královská 17,1-16
16-17,7

Exodus

Izajáš 40,29

Ježíš zná naše každodenní potřeby a ví přesně, co
potřebujeme
Dnešní doba nám většinou zajišťuje materiální
dostatek
To co nám však většinou chybí je duchovní
potrava! Dt 8,1-3
Pozor na duchovní strádání, nemusí se projevovat
zjevně, jako fyzické potřeby (nebolí, nemáme
hlad…fyzicky můžeme přežít i bez něj)

Aplikace: Nauč se vnímat svůj duchovní růst a
uspokojovat i tuto část své bytosti. Zůstat pouze u
základních pravd je nedostačující.

Bůh má moc!
V našem životě
Hlavní myšlenka: Spása je dar Boží
Texty: Titovi 3,5
2,24

Žalm145,18
Izajáš 43,1 a 25

1 Jan 4,9

1 Petra

Nezáleží na tom, jak dobří, milosrdní…jsme.
Spása je dar, který se může projevit i ve tvém
životě
Ježíš neslibuje krásný a bezstarostný život (Jan
15,19), avšak život s jistotou, pokojem, radostí a
hodnotami, jenž činí život opravdově hodnotný.
Tuto možnost mají všichni, i ti nejzatvrzelejší!

Aplikace: Rozhodnout se musíš sám (Duch tě ujistí a
posílí).

Bůh má moc!
Nad naším tělem
Hlavní myšlenka: Zříci se ještě nutně nemusí
znamenat ochuzení!
Texty: Titovi 1,11-14 Koloským 3,1-17 Římanům
12,2
Být křesťan neznamená chodit na mládež,
bohoslužby…je to „životní styl“
Takový život obohacuje – pokoj v těžkých
chvílích života, při zkoušk
- radost jenž se nevytrácí, pravé vztahy bez
podrazů, naschválů
- síla pro nesení břemen ( 2 Kor
12,7-10 1 Pt 4,19)
Takový život ubírá – zbytečných starostí,
závislostí a s tím i spojených trápení

Aplikace: Vždy můžeme být jako tento svět, ale
NEMUSÍME! V tom je naše svoboda.

Bůh má moc!
Dovést nás k cíli
Hlavní myšlenka: Ž 46,6
jeho středu
Texty: Ž 145,136
Ř 9,21-26

Iz 54,10

Nepohne se, Bůh je v
Zj 21,6-7

Jr 29,11-14

Ten, který nás povolal má plán pro náš život ( Jr
29,11 a Ř 9,22)
To co pro nás chystá je jen dobré (možná někdy
těžké, přesto dobré)
Náš život záleží na naších cestách a Boží milosti
Kterou cestu zvolíme, tam půjdeme ( dáme-li se
špatnou cestou, stále je tu Boží milost)
Nechat se vést znamená naučit se důvěřovat Boží
prozřetelnosti
1 Korintským 10,12-13 – Bůh nám připraví
východisko! Je však třeba umět je najít – být
vnímavý na Boží vedení
Pozor na různé přeludy
Je to nebo ono ve shodě s Písmem – nebojme se
ptát starších ve víře, dotazujme se na modlitbách.

Aplikace: Zkoumejte, hledejte – poznáte a naleznete
(pravou cestu Mt 7,7-8)

