Témata
Vztahy – relace
Rozdíly mezi Chlapci (CH) a Dívkami (D) :
- Charakterové vlastnosti druhých
OTÁZKY
1.
2.
3.
4.

Na co se soustřeďujeme u CH?
Jak nás vidí CH?
Co se druhým na nás líbí?
Je dobré mít věřícího partnera?

ODPOVĚDI
1. Pozornost, odpovědnost, iniciativa, rozhodnost
2. Obětavé, upřímné, věrné, statečné, trpělivé
3. Věřící + život s Bohem, chování chlapce k dívce, chování k jiným lidem, vzhled…
4. ANO, výhody: co je pro nás nejdůležitější, to je pro Něho také nejdůležitější, pochopení, stejný
životní cíl, povzbuzování, svěřování se
nevýhody: každý jde jiným směrem, nepochopení, chybí podpora, rozpor v oblasti sexu..

Rozdíly:
CH:
na povrchu jsou tvrdí, ale uprostřed jsou citliví
dokáži se soustředit pouze na jednu věc a D na více věcí najednou
potřebují mít vyřešené věci hned
potřebují se o někoho starat
D:
obětavost, působí na ně dotek

Přátelství
Rút a Noemi
Aplikace- co z toho vyplývá?
Noemi
Určitě v hloubi srdce toužila po tom, aby obě s ní zůstaly, aby nebyla sama.
Ale rozhodla se jim povědět, aby s Ní nezůstaly, ale šly zpátky k svému lidu a bohu.
Chtěla pro Ně to dobré, nezakládala si na svých potřebách, ale na tom, co bylo pro Ně dobré,
nebyla egoista
Rút
Asi věděla, ze by to bylo pro ni lehké jít k svému lidu, kde to zná, mít muže, který se o ní postará,
byla by v bezpečí
ALE Rut 1:16 se rozhodla jinak
Opustila kulturu, svůj lid a šla s Noemi tam, kde nikoho neznala, kde byla cizí, opustila perspektivu
znovu se provdat.
Co ní k Noemi táhlo byl Bůh, za každou cenu chtěla být s Noemi, neopustila Noemi v těžkých
chvílích.

Ranní chvilky
ÚTERÝ:
Přečti: Skutky 2:37-47
Téma: evangelizace a učení apoštolů
Evangelizace :
- přečti ještě jednou verše: Skutky 2:37-41
- Z čeho pochází název evangelizace?
- Co to znamená evangelium?
- Co je cílem evangelizace?
- Jsme všichni povinni hlásat tuto dobrou zprávu? Proč si to myslíš? (Mt. 28:16-20)
Učení apoštolů :
- přečti ještě jednou verše: Sk. 2:42a
- co je to učení apoštolů a čím se liší od evangelizace?
- K čemu je nám potřeba?
Věnuj teď chvíli času na modlitbu o dnešní den, o praktické využití času tak, že se podělíš
s ostatními evangeliem v Tvém životě a chuť se i nadále učit
STŘEDA :
Přečti: Skutky 2:37-47
Téma: společenství, lámání chleba, modlitba a shromáždění
- přečti ještě jednou verše: Sk.2:42, 44, 46
- K čemu je dobré společenství?
- K čemu je lámání chleba? Je to důležité? Proč?
- Je chození do kostela závazné? (Žd. 10:23-25)
- Jaký smysl vidíš v modlitbě?
- Je nějaký rozdíl mezi tichou a hlasitou modlitbou?
Věnuj teď chvíli času na modlitbu o dnešní den, setkání mládeže a shromáždění ve sboru
ČTVRTEK :
Přečti: Skutky 2:37-47
Téma: Boží bázeň a rovnost
Boží bázeň :
- přečti ještě jednou verš: Sk.2:43
- Co si představíš pod pojmem Boží bázeň?
- Jak se může projevit bázeň Boží v každodenním životě?
Rovnost :
- přečti ještě jednou verše: Sk. 2:44-45
- Máme také všechno prodat a rozdat chudým?
- Proč oni to tak udělali?
- Jak by se měla projevovat naše rovnost?
Věnuj teď chvíli času na modlitbu o dnešní den, o Boží bázeň v Tvém životě, o to, aby ses
nevyvyšoval nad druhé a aby jsi podával „slabším“ svojí pomocnou dlaň
PÁTEK :
Přečti: Skutky 2:37-47
Téma: chvála
- přečti ještě jednou verš: Sk.2:47
- Co Bůh očekává od naší chvály? (Ef. 1:13-14)
- Na co je to dobré?
- Jak můžeme Boha chválit? (Ž. 150)

Ranní chvilky
Text: Jan 1:35-46 (51)
- Proč se Jan s chutí zbavil svých učedníků?
- Když by se tě dnes Ježíš zeptal: „Co hledáš?“, co bys mu odpověděl(a)?
- Jestliže jsi ještě nikdy neslyšel(a) Ježíšovo: „ Pojď“, tak chceš dnes „jít za ním“ a proč?
- Jestliže už jdeš za Ježíšem, tak pozval(a) jsi někoho do společného chození za Ním?
- Kolik času věnovali učedníci Ježíšovi a kolik Mu věnuješ Ty?
Věnuj chvíli času na modlitbu o dnešní den a pros Ho, abys byl Ježíšovým dobrým následovníkem
a chtěl pozývat a svědčit o Něm dalším.

Text: Jan 8: 31-36
-

Jak můžeme vytrvat v Jeho Slovu?
Jakým potomstvem (dítětem) jsi, jen Tvých rodičů nebo ještě někoho?
Jak chápeš slovu „být volný“?
Co to je pravda a jaké zaujímá místo ve Tvém životě?
Jestliže už jsi volný, tak děkuj Bohu, jestliže ne, tak můžeš právě teď prosit o vysvobození
z hříchu.
Věnuj chvíli času na modlitbu o dnešní den a o to, abychom všichni chtěli trvat v Boží pravdě a být
opravdově volnými.
Text: Jan 15:5 a 16 (1-16)
- Je to spravedlivé být pouze malou větví na stromě nebo bys lépe chtěl(a) být stromem?
- Jaký je vztah větve a stromu?
- K čemu si Ježíš vybírá větve, kterým dovoluje, aby rostli z Něho?
- Jestliže už jsi naroubovanou větví, tak děkuj Mu za to, a pokud ne, tak to můžeš udělat nyní.
Věnuj chvíli času na modlitbu o dnešní den a o to, abychom mohli všichni společně růst a vydávat
ovoce v Ježíši.
Text: Jan 17:20-24
- Jestliže jsi už uvěřil v Ježíše, tak od koho jsi o Něm uslyšel?
- Čemu a v komu má uvěřit svět a čemu a komu věříš Ty?
- Jaký je nejdokonalejší vzor jednoty?
- Kam se cítíš pozvaný skrze tuto modlitbu Ježíše?
- Uslyšel už někdo skrze Tebe o Ježíši a Jeho lásce?
Věnuj chvíli času na modlitbu o dnešní den, o to, abychom mohli šťastně dojet domů, o to, aby
jednota, láska, následování, volnost a vydávání ovoce nebyli jen našim cílem, ale našim životním
stylem nejen v čase, kdy jsme spolu, ale i tehdy, když jsme sami v každém dni našeho života.

Biblické studium
Text: Lukáš 12:15-19
1. Představ si, že bys dostal (nebo zdědil) velké bohatství.
a) Co bys s tím udělal?
b) Máš velké bohatství. Co bys změnil ve svém životě?
2.
3.
4.
5.

Co bys měl mít? Proč?
Chtěl bys mít mnoho majetku (např. peněz?)
Co bys potřeboval, aby ses cítil bezpečný a zajištěný?
Kterých věcí, které jsi napsal před chvíli, bys byl ochoten se vzdát? Za jakých okolností?

Biblické studium
Téma: Růst – proč a jak?
1. Petrova 2:2-5
1.
2.
3.
4.

Jaký je základ pro možnost půstu?
Co každý živý tvor potřebuje k růstu?
K čemu jsme přirovnáni?
Co má z nás vzniknout, co budeme dělat?

Žd. 5:13-14
5. Je nějaký rozdíl ve stravě v různé době života?
Koloským 2:6-7
6. Co se s námi děje, když přijímáme Ježíše?
7. Co Bůh od nás očekává?
Jan 15:5
8. Co o tom mluví Ježíš?
9. Může rostlina, která neroste rodit ovoce?
Výsledek studia:
10. Je nutné růst, je to Boží vůle, proč?

