27.9.2022

Lukáš 10,25-37

Materiál k domácím skupinkám
Pohled zpět (20-30 min)

⇦

VZÁJEMNÁ PÉČE
Za co jsme od minula nejvíce vděční?
•
Co nám dělá nejvíce starostí?
•
Jak si v tom můžeme pomoci?
•
Modlitby „Ježíši, prosíme, aby ses
•
v těchto starostech projevil. (Buďme
konkrétní.)
NÁVRAT
V jakých starostech nám v uplynulém
•
týdnu Ježíš pomohl?
O čem byl minulý text a jak jsme ho
•
uplatnili v praxi?
S kým jsme ho sdíleli?
•
OSLAVA JEŽÍŠE
Ježíši, děkujeme Ti za... (Krátce
•
děkujeme za "vděčnosti".)
Ježíši, prosíme, abys k nám dnes skrze
•
čtení Bible mluvil.

Pohled nahoru (20-30 min)

⇧

PROČ SE SCHÁZÍME U BIBLE?
Cílem je: Poznávat živého Ježíše,
•
poznávat Bibli a vytvářet přátelské
komunity.
Každý z nás může začít podobnou
•
skupinu se svými přáteli.
BIBLE
Přečtěme si dnešní text: Lk 10,25-37
•
Kněz a lévita se polomrtvému muži
•
obloukem vyhnuli. Jaký je rozdíl v tom,
když člověk vidí a vnímá utrpení druhého
člověka bezprostředně, z blízka a když se
nepřiblíží?
Zákoníkova otázka předpokládá, že jsou
•
na světě dva druhy lidí - bližní a nebližní.
Koho my vnímáme jako někoho, kdo není
náš bližní? Proč?
Ježíš zákoníkovu otázku otáčí naruby a ptá
•
se, kdo je bližním tomu, kdo trpí. Jsou
kolem nás nějací lidé, kteří trpí a
potřebovali by nějakou praktickou pomoc?
Kdo je jejich bližní a jak se to projevuje?
Zkoušeli jste někdy milovat druhého
•
člověka, kterého jste předtím neměli v
oblibě čistě jenom proto, že je to „dobrá,
vznešená myšlenka“? Jak to dopadlo?
Jaké mohou být naše další kroky k tomu,
•
aby to nebyla pouze vznešená myšlenka a
místo toho jsme dali prostor Ježíši, aby tyto
věci měnil?
Jak jsme na tom se soucitem k druhým
•
lidem? Brání nám něco, abychom se jím
nechali pohnout k akci? Máme odvahu se
modlit za to, abychom měli soucitné srdce?

Pohled vpřed (20-30 min)

⇨

AKCE
Co z tohoto textu každý z nás v nejbližších
•
dnech uvedeme do praxe?
Komu by tento příběh nebo myšlenka
•
mohly pomoci? Komu to řekneme?
PROCVIČOVÁNÍ
Řekněme, že jsem tvůj kamarád Petr. Co
•
mi řekneš o dnešním příběhu? Zkusme
si to ve dvojicích převyprávět.
MODLITBY
Pojďme společně oslovit Ježíše.
•
(Například ať nám pomůže s věcmi, které
chceme uplatnit, a se sdílením o Něm.)
Prosme jeden za druhého.
Děkujme za dar Božího Slova. Za to, že je
•
to živé a mocné Slovo a že v našich
životech doopravdy jedná.
Modleme se za náš sbor a lidi, o kterých
•
víme, že prožívají nějaká trápení.

