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Jiří Valeš

Čtení:

Matouš 24, 1-14

Poznámky:

1. Zdála se Vám někdy nějaká noční můra? O čem byla?

2. Je něco, z čeho máte v životě skutečně strach?

	
  

Přečtěte si text Římanům 8, 18-39
3. Co si myslíte, kdy je člověk náchylnější na to, se oddálit od Boha – když
strádá, nebo když žije v blahobytu? Proč?
4. Ve verších 31 - 35 jsou pokládány rétorické otázky a hned na to Pavel
odpovídá. Jaké jsou otázky a odpovědi:
5. Podívejte se znovu na verš Římanům 8,18. Jste schopní si v každodenním
životě uvědomovat skutečnost, že nejen osobními tragédiemi, ale dokonce ani
smrtí život nekončí?
6. Těšíte se do nebe?

7. Jak by se vám změnili priority a vaše rozhodování, když byste se na život
podívali pohledem věčnosti? Jak by to změnilo váš pohled na situaci, která
vás momentálně stresuje?
8. Každý člověk žije věčně – ať už v nebi s Bohem, nebo v pekle bez Boha. Jak
můžeš v příštím týdnu říct lidem ve svém okolí o naději, kterou máte díky
Ježíši Kristu? O tom, že víte co s vámi bude i kdybyste zemřeli.
9. Jak žiješ naději, kterou máš v Kristu? Jak to jde vidět v tvém každodenním
životě? Jak by to mohlo jít vidět v tvém každodenním životě?|

JAK POUŽÍVAT TENTO MATERÍAL: TŘI SETKÁNÍ NAD PÍSMEM:
1. Setkání na nedělní bohoslužbě: napiš si poznámky, co tě v kázáni oslovilo.
2. Setkání doma: odpověz si na položené otázky.
3. Setkání na skupince: sdílej své odpovědi s druhými
Sborové skupinky jsou určené všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím
slovem v užším kruhu přátel. Přehled stávajících skupinek a kontakt na jejich vedoucí najdete na sborové
nástěnce ve vestibulu. Chcete-li skupinku navštěvovat, můžete kontaktovat vedoucí skupinek, nebo také
koordinátora sborových skupinek, bratra Jakuba Mrázka.
tel: 777 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com

