Téma: NERVY „V KÝBLU“
Úvodní slovo:
úvaha na biblický text Filipským 4, 6- 7
Svědectví: Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)?
Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

“Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat?“ Izaiáš 43, 1 - 2

1) Strach a obavy jsou v malém množství normální. Neřešené trápení nás může ničit.
2) Některé metody zvládání strachu jsou nevhodné ( „silná“ parta, alkohol, vandalismus).
3) Jako křesťané máme nést břemena jedni druhých.
4) Bůh je ten, na koho můžeme složit naše obavy a starosti. Najdi si na něj čas.

Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?)
Úvodní slovo:
úvaha na biblický text Matouš 6, 33
Svědectví: Které důležité rozhodnutí jsem s Boží pomocí zvládl (zvládla) ?
Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

“Hledání Boží cesty pro život“

1) Když se naučíme správně se rozhodovat v malých věcech, bude lépe čelit důležitým rozhodnutím.
2) Volba životní cesty začíná uvědoměním si, jakým člověkem chci být a jaký život prožít.
3) Bůh nám dává své slovo jako pomoc pro životní orientaci (2. Tim. 3, 15 - 16).
4) Bůh může napravit i naše špatná rozhodnutí (Řím 8, 28).

Téma: JE TŘEBA BÝT „IN“ ? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)
Úvodní slovo:
úvaha na biblický text 1. Samuelova 16, 7
Svědectví: Smáli se mi kvůli mému vzhledu a jak jsem to zvládl?
Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

Pán Bůh se dívá „jinýma očima“

1) Jak křesťané se učíme skromnosti a pokoře (Mat. 11, 29 1. Tim. 2, 9 - 10).
2) Pán Bůh si vyvolol slabé, neurozené a opovržené (1. Kor. 1, 26 - 29).
3) Pán Bůh miluje každého člověka bez rozdílu..
3) Pán Bůh potřebuje každého člověka, aby mu svěřil nějaký úkol.

Téma: CO DĚLÁM V NEDĚLI ?
Úvodní slovo:
úvaha na biblický text Židům 10, 24 - 25
Svědectví:

Na které setkání Božího lidu se vždy nejvíce těším a proč?

Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

“Co je to církev Kristova a co je jejím posláním?“

(1. Kor. 12, 27)

1) Církev je tělo Kristovo a jeho součástí je každý, kdo přijme Krista za svého Pána.
2) Cílem shromáždění není zábava, ale služba Bohu, chvála a růst. To vyžaduje úsilí.
3) Různé formy bohoslužeb slouží k tomu, aby všichni (mladší, starší) měli užitek.
4) Mladí lidé (dorost) jsou důležitou součástí církve. Jak se můžou aktivně zapojit?

Téma: I RODIČE JSOU JEN LIDI
Úvodní slovo:
úvaha na biblický text Přísloví 1, 8 - 9
Svědectví:

Co dělám pro to, aby se můj vztah k rodičům zlepšoval a jak se mi to daří ?

Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

“Vztah rodičů a dospívajících mladých lidí“

(Efezským 6, 1- 4)

1) Rodiče, i když nejsou ideální, věnují dětem svou péči, čas, energii a materiální zabezpečení.
2) Rodiče si zaslouží naši úctu a poslušnost, je to Boží vůle.
3) Rodiče mají odpovědnost před Bohem za naši výchovu.
4) Rodiče se mohou odchýlit od Božích záměrů a Boží vůle. Co s tím?

Téma: V ČEM JE ROZDÍL ?

(O POKRYTECTVÍ)

Úvodní slovo:
úvaha na biblický text: Jakub 1, 22 - 25
Otázka (je možno zadat více dorostencům): Najdi v Bibli případ člověka, který se choval pokrytecky
(neupřímně) a jaké ponaučení si z toho můžeme vzít?
Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

“Jak nejlépe sladit svou víru se skutečným životem?“

Matouš 6, 1 - 8

1) Jsme neustále v pokušení něco v životě předstírat. V kostele zbožnost, ve škole „frajera“.
2) Pán Bůh nenávidí pokrytectví, Pán Ježíž to často veřejně kritizoval.
3) Pokrytectvím není každé naše selhání, ale vědomé předstírání.
4) Lidi můžeme svým jednáním oklamat, ale Bůh vidí do nejhlubších zákoutí našeho srdce.

Téma: KTERÝ KANÁL?

(O TELEVIZI)

Úvodní slovo:
úvaha na biblický text: Římanům 8, 5 - 6
Anketa a diskuse nad výsledky: Zkopírovat anketu na str. 53 (debatník) a vyplnit před výkladem.
Výklad:

“Ovládám televizi, nebo mne ovládá televize?“

Koloským 3, 1- 2

1) Televize naní ani dobrá, ani špatná. Dobrý nebo špatný je náš postoj k ní.
2) Jaké nebezpečí se skrývá za některými programy (násilí, reality show, nekonečné seriály)?
3) Televize jako zloděj času.
4) Jak si správně vybírat televizní pořady? Co nám radí Boží slovo?

Téma:

JEŽÍŠ JE CESTA K ŽIVOTU.

Úvodní slovo:
úvaha na biblický text:

Jan 14, 3

(JINÁ NÁBOŽENSTVÍ)

„Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze
mne.“

Anketa a diskuse nad výsledky: Jaká hlavní světová náboženství znáš a co o nich víš?
Výklad:

“Ježíš je cestou k životu“

Není jiné jméno pod nebem.....

1) Jsou jiná náboženství různými cestami k Bohu?
2) Vlastní silou vzhůru nebo Boží cesta k člověku?
3) Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal .....
4) Kdo má Syna, má život.

Téma: POZVÁNÍ KE STOLU.

(VEČEŘE PÁNĚ)

Úvodní slovo:
úvaha na biblický text: Skutky 2, 42 Večeře Páně (lámání chleba) je důležitou součástí života sboru. Jak
k tomu přistupuji já?
Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

“U jednoho stolu“

1) Bůh nabízí člověku osobní vztah
2) Ustanovení večeře Páně (Lukáš 22, 14 - 20)
3) Učení církve o Večeři Páně (1. Korintským 11. kapitola)
4) Praktická doporučení pro křesťany, kteří přistupují k Večeři Páně

Téma: S JASNOU HLAVOU
Úvodní slovo:
úvaha na biblický text Římanům 13, 13 - 14
Svědectví:

Setkal jsi se s nabídkou alkoholu, cigaret, drog? Jak jsi obstál v pokušení?

Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:
“Nebezpečí návykových látek“ (1. Kor. 6, 12 - „Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne
všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit).
1) Proč jsou drogy tak atraktivní pro mladé lidi?
2) Zahrávat si není hrdinství, zábava ani legrace. Mívá to tragické následky.
3) Jsme součástí světa. S nabídkou návykových látek i lidmi, kteří podléhají se budeme setkávat.
4) Jaká doporučení ve věci návykových látek nám dává Boží slovo?
5) V Ježíši Kristu je síla odolat i vítězství pro toho, kdo načas podlehl.

Téma:

NAVŽDY ŠŤASTNÝ

Úvodní slovo:
úvaha na biblický text Matouš 13, 44 - 46 Největší štěstí.
Svědectví:
vydrželo?

Kdy jsi ve svém životě prožíval chvíle opravdového štěstí? Jak dlouho to

Anketa a diskuse nad výsledky:
Výklad:

“Co je štěstí? Muška jenom zlatá??? “

(Matouš 5, 1 - 12)

1) Kde a v čem lidé hledají štěstí? Jak jsou úspěšní?
2) Nenechme se klamat. Výzkumy prokázaly, že bohatší lidé nejsou šťastnější než obyčejní lidé.
3) Když strávíš život hledáním štěstí, nenajdeš ho. Když sloužíš Bohu a lidem, dostaví se (je ti dáno).
4) V čem je pravé štěstí a kdo ho může dát?
5) Je možné, aby štěstí, radost nebo pokoj byly trvalými hodnotami?

