Témata večerních programů na táboře třineckého dorostu Narnia.
Témata zpracována na základě filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.
Použití tématiky a ilustrací z filmu při přednáškách je vítáno.
Začátky vždy v 17:00 (kontakt: Michal Klus 608 744 764)

Pondělí 10.7.2006
Téma dne: Brášin a ségra aneb vztahy mezi sourozenci
Večerní studium: Jak mít funkční vztah se sourozenci
Pomocný text: 1.Petr 3:8-9
Cíl: Cílem přednášky a programu je dovést mladé lidi k rozhodnutí, aby pracovali na vztazích se svými
sourozenci, aby vyrovnali a napravili staré křivdy a aby usilovali o stále kvalitnější vztah. Zároveň by mladí
lidé měli dostat návrh na několik praktických a zapamatovatelných kroků, kterých by se při tom mohli držet.

Úterý 11.7.2006
Téma dne: Dobro a zlo
Večerní studium: Jak činit dobro, když je nám blízké zlo
Pomocný text: Římanům 7:18-21
Cíl: Cílem je ukázat na to, že člověk není neutrální, ale má sklon ke zlému. Je hříšný a nedokáže být dobrý.
Dělat dobře dokážeme jen tehdy, když náš život vede Ježíš Kristus. Je třeba vysvětlit mladým, jak je možno
dělat dobré věci – je třeba vědět, co je dobré (znát Boží slovo), je třeba prosit o pomoc (modlitba), je třeba se
povzbuzovat a učit jeden od druhého (společenství věřících). Je dobré dát praktické rady, jak se chovat, když
mám v dosahu zlo.

Středa 12.7.2006
Téma dne: Odpuštění
Večerní studium: Josefovo odpuštění
Pomocný text: Genesis 37-45
Cíl: Převyprávět tento hluboký příběh a ukázat na to, že Bůh nás vede k odpuštění. Vést posluchače, aby se
zamysleli nad tím, komu potřebují něco odpustit nebo koho potřebují poprosit o odpuštění. Vést k zamyšlení s
kým si potřebují něco vyříkat, kde je třeba smíření. Zdůraznit, že nemáme čekat, až přijde ten druhý, ale sami
máme být iniciativní. Ukázat, že neodpuštění ubližuje, kdežto v odpuštění je naděje.

Čtvrtek 13.7.2006
Téma dne: Sebeobětování
Večerní studium: Kristus se obětoval za tebe
Pomocný text: Jan 3:16; Římanům 5:8; Římanům 10:9
Cíl: Vysvětlit evangelium. Vysvětlit, že všichni jsme hříšní a všichni zasloužíme trest. Poukázat na konkrétní
hříchy a jejich následek. Odpuštění je možné, jen když někdo jiný ten trest vezme na sebe. Přesně to udělal pro
nás Kristus. Každému může být odpuštěno. Slovo zakončit výzvou k pokání a odevzdání života do Ježíšových
rukou. Slovo by se mohlo odkazovat na film Letopisy Narnie.

Pátek 14.7.2006
Téma dne: Konec světa a věčnost
Večerní studium: Co se mnou jednou bude?
Pomocný text: Zjevení 19-21
Cíl: Převyprávět biblické pravdy týkající se konce světa. Zdůraznit, že Kristova smrt způsobila, že Satan bude
poražen a s ním i celá jeho říše. Potom bude Bůh soudit všechny lidi. jedny usadí na trůn, druhé uvrhne do
pekla. Rozhodovat bude podle toho, kde je srdce člověka – patří Bohu nebo ne? Aplikace: Kde je tvé srdce? Co
by se stalo kdyby byl konec světa dnes? Kde bys byl? Co by s tebou bylo? Výzva k přijetí Krista – zdůraznit, že
poslední na tomto táboře.

