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Žalm 73,28

Hledání Boží blízkosti: Bůh je blízko

5. Co je horší, temnota nebo hřích? Proč?
- mzdou hříchu je smrt, těžko může být něco horšího, nicméně tato cena již
byla zaplacena, takže je zde řešení, a to nejen pro hřích, ale i další bolesti
(viz. Iz 53,4-6)
- pokud však člověk setrvává v temnotě, sám a bez Boha, nemá jeho stav
řešení, dokud s temnoty nevyjde na světlo

Žalm 73:28
Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště,
proto vyprávím o všech tvých činech.

6. Kudy vede cesta z temnoty? Jak hodně máš tuto cestu z temnoty
prošlapanou?
- verš 9

7. Přečtěte si Ga2,20. Co z tohoto verše a do jaké míry zakoušíš ve svém
životě? Lze naplnění tohoto verše prohloubit? Jak?
Hlavní myšlenka: Bůh nechce zůstávat mimo náš dosah, ale chce být přímo
v nás.
Hlavní aplikace: Neboj se vstoupit do Boží přítomnosti. Pokud jsi již Boha poznal,
žij každý den s vědomím Jeho přítomnosti.
8. Ve kterých oblastech bys chtěl zakoušet více Boží přítomnosti?
1. Jak se máš? Co Tě v poslední době potěšilo nebo naopak Ti udělalo starosti?
2. Jak prožíváš v těchto dnech Boží blízkost?
3. O jakých svých prožitcích či zkušenostech jsi v poslední době někomu
vyprávěl?

4. Přečtěte si text 1Jan1,6-10. Jak rozumíš významu slova „tma“, o které se
zde píše?
- tma v tomto textu neznamená ani tak hřích jako takový, ale spíše skutečnost,
že se snažíme před Bohem (i lidmi) ukrýt náš hřích, ale i jiné bolesti, slabosti,
zranění, což v konečném důsledku vede k nesvobodě a otroctví
- ani znovuzrození křesťané nejsou bez hříchu, mnohem vážnější problém
však je, pokud přestaneme chodit ke světlu, kde náš hřích vyjde najevo a
místo toho setrváme v temnotě, abychom svůj hřích či slabost, bolest ukryli

9. Máš nějakou svou 13.komnatu, kam nikoho nepustíš? Kde jsi sám?
- tuto otázku položte, pokud je na skupince vybudována dostatečná atmosféra
důvěry
10. Máš někoho, komu můžeš vyznávat otevřeně své hříchy?
- povzbuďte k hledání takového zpovědníka
11.

Nauč se zpaměti Ga2,20.

12.

Žalm 73,28. Komu a o čem budeš v příštích dnech vyprávět?
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