Život ve svatosti
Duchovní život – podobenství o rozsévači
Matouš 13,1-23
Pán Ježíš často používal různé obrazy, podobenství. Ne proto, aby nám zakryl pravdu, ale
spíše, aby nám ji pomohl pochopit na základě běžných předmětů a vztahů. Podobenství nás
vybízí k hledání pravdy a současně ji zahaluje před těmi, jenž jsou příliš zatvrzelí nebo líní
(14 a 15v.). Toto podobenství pak odkrývá pravdu o našem duchovním životě. Můžeš použít i
nějakou analogii ze současnosti.

Pomocné otázky (viz. příloha):
1. Když jsi poslouchal podobenství o 4 půdách, která z nich nejlépe popisuje tvou odezvu,
když jsi poprvé slyšel Písmo?
2. Co pro tvůj duchovní život představuje zdroj obživy?
3. Co je takovým „trním a skálou“ v tvém duchovním životě?
4. K čemu bys přirovnal kořen tvého duchovního života nyní?
5. Jak často má Boží slovo vliv na formování priorit tvého života?
6. Jaké kroky bys mohl podniknout ke zlepšení půdy duchovního života?
7. Přemýšlej nad tím, co „dusí a vyšťavňuje“ tvůj duchovní život. Ve skupince se modlete za
konkrétní „trní“ ve svých životech.

Život ve svatosti
Tělesný život – Daniel zůstal čistý
Text: Daniel 1,1-21
V důsledku porušení smlouvy s Bohem byl lid (Judsko) deportován do Babylonu. Mezi tímto
lidem byl i Daniel a jeho tři přátelé, kteří v době výše zmíněného příběhu byli ještě velmi
mladí. Přesto nám jsou příkladem v tom, jak usilují o svatost tělesného života i v těchto pro ně
velmi těžkých podmínkách.
Jak se tito mladíci jmenovali na začátku příběhu?
Měl jsi někdy nějakou přezdívku? Jakou? Jak vznikla?
Dále čteme, že tito mladíci odmítli lahůdky královského dvora? Proč?
Jaké je tvé oblíbené jídlo? Byl bys ochoten jej vyměnit za zeleninu a vodu?
Přibliž nám tento příběh, uveď proč byli tito mládenci v této královské škole a jaké nebezpečí
to pro ně znamenalo.

Pomocné otázky (viz. příloha):
1. Proč Daniel požádal velitele dvořanů o odlišné jídlo?
2. Čím na tebe postava Daniela nejvíce zapůsobila?
3. Jaké poselství nám tento příběh přináší?
4. Vyjmenuj některé z možností, jak dnes lidé ničí své tělo. Viz. příloha
5. Co by ti nejvíce pomohlo ke zlepšení tělesné oblasti tvého života?
6. Který z Danielových charakterových rysů by mi byl nejvíce nápomocen?
7. I tato oblast může být předmětem modliteb ve skupinkách.

Život ve svatosti
Emocionální život – Eliáš a Boží tichý hlas
1 Královská 19,1-18
Král Achab ovlivněn svou ženou Jezábel vedl celý Izrael do modlářství. Jak však můžeme
vidět i v tomto příběhu, Boží moc spočinula na Eliášovi zázračným způsobem:
a) v kontextu s jeho zápasem na Karmelu, vyhlazením falešných proroků
b) po tom co dlouho nepršelo se Eliáš modlí – Bůh posílá déšť
c) Bůh posilnil Eliáše k předběhnutí Achabova vozu
Cílem tohoto ranního zamyšlení je úvaha nad našim emocionálním životem, Přibliž
poutavým způsobem tento příběh, pomocí otázek pak aplikuj tyto myšlenky na naše životy.

Pomocné otázky (viz. příloha):
1. Jakou nejdelší cestu jsi kdy absolvoval?
2. Proč Eliáš utekl na poušť a přál si zemřít?
3. Co Eliáš nejvíce potřeboval?
4. Co Bůh Eliášovi sdělil skrze svého posla?
5. Co ti pomůže, když jsi psychicky (emocionálně) dole?
6. Co nám tento příběh chce říci?
7. Co nejvíce potřebuješ nyní ty?
8. Sdílej se s ostatními členy skupinky, modlete se za konkrétní problémy.

Život ve svatosti
Vztahový život – Miriam a Áron obviňují Mojžíše
Text: Numeri 12,1-16
V tomto příběhu se Áron a Miriam staví proti svému bratru kvůli „kúšské“ (etiopské) ženě.
Byli však v právu? Přibliž nám celý příběh, pomocí otázek jej aplikuj na naše životy. Bůh nás
vyzývá ke svatosti. Abychom mohli žít posvěceným životem potřebujeme se naučit žít ve
vztazích. Častým problémem je v této oblasti právě závist, jak to můžeme pozorovat i ve výše
zmíněném příběhu (Numeri 12).

Pomocné otázky (viz. příloha):
1. Jaký byl skutečný problém v dané situaci?
Proč Áron a Miriam kritizují Mojžíše?
2. Jak bys v takové situaci reagoval ty?
3. Proč sestoupil Boží trest na Miriam a ne na Árona?
4. Co bylo největší demonstrací Mojžíšovy pokory?
5. Co bývá nejčastěji předmětem tvé závisti?
6. Co tě motivuje k pokání, lítosti?
7. V čem byla tato lekce nejvíce užitečná pro tebe?
8. Sdílej se s ostatními členy skupinky, modlete se spolu za tyto věci.

