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Gn 3,6-10, 1 Janův 4:7-21

Jakub Mrázek

Láska strach zahání

Gn 3,6-10
Odkud se strach bere?
Dopady strachu na naše jednání
Stvořitel naznačil cestu ke svobodě od strachu
Strach ve vztazích
1 Janův 4:7-21
Kdo je můj bližní?
Jak vítězit na strachem?

4. Text 1.Jan 4,7-21 Jak se může uplatnit Boží láska v oblastech, kde prožíváš
strach nebo obavy? Může mít tato láska konkrétní podobu skrze pomoc těch,
kteří ti jsou blízcí? Jakou?
- možná by této otázce mohla předcházet otázka, „V čem prožíváš strach
nebo obavy?“
- odpovědí může být konkrétní pomoc, kterou může skupinka nabídnout

5. Jaké dva cíle podle ap. Jana má Boží láska k nám? Nakolik jich v Tobě
dosahuje?
- abychom se milovali navzájem (v12)
- abychom měli jistotu pro den soudu (v17)

6. Text Jan3,19-21 Co nám může dodat odvahu, abychom přistupovali ke světlu,
přestože naše skutky nejsou vždy dobré?
- láska ☺ (1 Petrův 4:8 … vždyť láska přikryje množství hříchů.)
1. Měl jsi někdy strach z nějakého setkání? Jak to nakonec dopadlo?
- někdy nemusí jít zrovna o strach, ale „jen“ ostych, obavy či nechuť –
překonáme-li tyto pocity, může být výsledek překvapivě milý a příjemný
- možná by mohlo být zajímavé se ptát, proč s takovými pocity zápasíme

2. O Češích se říká, že jsou ze začátku rezervovanější. Je to pravda? Proč je pro
nás těžké se otevřít?
- pokud se diskuze dobře rozvíjí, může být otázka osobnější: „Proč je pro
Tebe těžké se otevřít?“

3. Co je lepší: nemít přátele a vyhnout se tak případným zraněním, nebo mít
přátele a zranění riskovat?

7. Je nějaký blízký vztah, který je zatížený nevyřešenými věcmi a mohl bys
udělat něco pro jeho nápravu? Neboj se.
- napiš konkrétní jméno
8. Je ve tvém okolí (v práci, ve škole, ve sboru) někdo, vůči komu jsi dosud
neudělal vstřícný krok a mohl bys? Neboj se.
- napiš konkrétní jméno
9. Najdi si někoho, o jehož lásce nepochybuješ, pojmenuj svůj strach, společně
se modlete za prostoupení tohoto strachu Boží láskou, požádej přítele o trvalé
modlitby, mluvte spolu s odstupem času o tom, co se změnilo či nezměnilo.
- tato otázka je spíše dle uvážení pro osobní povzbuzení k rozhovoru
mezi čtyřma očima, pokud by bylo potřeba
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