O TÁ Z KY D O S K U P I N
„Je dostatek světla pro ty, kdo si z celé duše přejí Boha spatřit,
a dostatečná tma pro ty, kdo mají přání opačné.“ (Blaise Pascal)

Zamyšlení:
1.

Světlo a tma. S jakými asociacemi a pocity se nám spojují? Jaká
rčení nebo slovní spojení o světle nebo o tmě znáte? O čem
vypovídají? Kdy jsme vděčni za světlo? V jakých situacích máme
naopak raději tmu? V první kapitole Genesis se píše: “Na počátku
byla tma, pak Bůh řekl: “Ať je světlo” - a bylo světlo…” Jak mění
světlo každou situaci?

2.

Vybavíš si situaci, kdy ses ty, nebo někdo ve tvém okolí rozhodl
“vynést něco na světlo”? Co nás motivuje k tomu, že se odhodláme
odhalit něco, co jsme dosud skrývali? Co takové rozhodnutí obnáší?
Jaké měla ta situace, kterou jsi zažil, důsledky?

Do Bible:
1.

Gen 3:1-13
Skrývání. Proč měli Adam s Evou potřebu se skrývat? Jaká byla
jejich situace a jak se do ní dostali? S jakými emocemi byla jejich
potřeba skrývat se spojena? Znáš to taky? Proč máš potřebu se
skrývat ty osobně? V jaké situaci? Je tato sdílená lidská potřeba
odůvodněná, oprávněná? Co je její prapříčinou?

2.

Jakou má “nahota” v Genesis souvisost s hříchem? Co si pod ní
můžeme představit dnes? Když se nám “otevřou oči” a my
poznáme “svou nahotu”, co to znamená? A jak na to pak konkrétně
reagujeme? Adam s Evou se snažili svou situaci nějak ustát a řešit.
Co bylo jejich řešením? A co ty, co jsou tvoje fíkové listy? Je nějaká
konkrétní oblast ve tvém životě, kde jsi si vědom své nahoty a máš
potřebu se skrývat před Světlem? A je to opravdu řešení?

3.

Jan 3:16-21
Jak reaguje na naše schovávání Bůh? S čím přichází? Co nám nabízí
místo našich fíkových listů? Jak tím řeší naši situaci? Proč je pro nás
přesto těžké to přijmout, proč to někdy dokonce vědomě
odmítáme? S jakými důsledky?
Co nás naopak přiměje k tomu, abychom se rozhodli do Jeho Světla
vstoupit a svou “nahotu” přiznat (sobě/Bohu/druhému člověku)?

4.

1J 1:5-10
Je možné žit s Bohem a stranit se Světla? Co říká Jan o člověku,
který není schopen nebo ochoten vidět svou nahotu, neboli přiznat
svůj hřích? Jaké má taková neschopnost nebo neochota pro
člověka následky? Mohu věřit v Boha a odmítat na sebe dopadat
jeho Světlo? Mohu mít s Bohem vztah lásky a odmítat jeho Světlo?

Aplikace:
1.

Pokud miluji světlo, jak ho mohu do svého života vnášet více a více?
Kde konkrétně mohu já osobně Boží světlo nacházet? (Žalm 119:105)
- Vyber si některou z oblastí své života a hledej společně s druhými
biblické texty, které do nich mluví. Věříš-li těmto slovům, co to pro
Tebe bude prakticky znamenat?

2.

Co když nemiluji světlo více než tmu? Jsou oblasti, kde se snažím
balancovat na hraně světla a tmy, protože tmu už ve svém životě
nechci, ale do plného světla se stále bojím vstoupit? Co potřebuji
prožít, abych si světlo zamiloval a nebál se ho? Co pro to musím
začít/přestat dělat? Co (nebo kdo) mi k tomu může pomoct?

3.

Praktikuji ve svém životě “chození ve světle” také ve vztazích s
druhými (Jakub 5:16)? Vyznávám své hříchy před druhými? Mám
někoho blízkého, “zpovědníka”, který mě zná i s mými prohřešky
a pády a doprovází mě a pomáhá mi na mé cestě ke Světlu? Jsem
já takovým průvodcem ke Světlu někomu druhému?

