Téma víkendovky: Učíme se od Ježíše – studium podobenství
Pátek:
Téma: Nejsi blázen?
Text: Matouš 7:24-29
Cíl: Dovést všechny k zamyšlení nad stavem svého základu. Je tvým základem Boží slovo nebo je
to něco jiného? Jen pokud tě bude řídit Boží slovo, můžeš doufat v kvalitní život. Předat osobní
zkušenosti formou svědectví o tom, jak číst Bibli.
Sobota:
Téma: Máš či nemáš?
Text: Mat 25:1-13
Cíl: Postavit mladé před jasnou otázku zda mají či nemají jistotu věčného života, zda jsou či nejsou
připraveni na setkání s Ním. Mělo by jít o evangelizační večer, kdy se mladým nabídne možnost
rozhodnout se pro Ježíše.
Neděle:
Téma: Co s tím uděláš?
Text: Mat 25:14-33
Cíl: Ukázat na nezbytnost využívání darů, které nám Pán Bůh dal. Nelze jen nečinně přihlížet, je
třeba sloužit. Kde je mé místo? Jaké talenty mi Bůh svěřil? Co s nimi mohu udělat? Je třeba učinit
praktické rozhodnutí do dalších dnů a týdnů.
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Pátek:
Téma: Nejsi blázen?
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