O bsah

Úvod
Kdo stvořil Boha?
Musí Bůh také umřít?
Když Pán Bůh umře, tak ty budeš Pán Bůh?
Kdy vzniklo slovo „Bůh“?
Bůh se „vyskytuje“ tam, kde se vyskytuje člověk
Bůh je ten, kdo nás činí šťastnými.
Co nás činí (opravdu) šťastnými, je Bůh.
» Bůh přichází v dějinách lidstva
Proč nemůžeme Boha vidět?
Skrze smysly Bůh vchází do naší mysli
Bůh není jako člověk, ale...
Boha můžeme vidět v mnoha znameních
* Děti oznamují
Může se Bůh dívat i skrz kámen?
Rozhovor se Štěpánem
Nahoře a přece tak docela blízko
Bližní je nejlepší odborník
Jestli je Bůh doma...
Bůh je doma vždy a všude
Proč „musíme“ chodit do kostela?
Bůh sám je „věčný dům“
Bůh bydlí v kostele
Může mne Bůh slyšet?
Modlitba není činnost, ale postoj
V modlitbě se mohu vyslovit
Bohu můžeme říci všechno
Boha můžeme o cokoliv poprosit
Boha můžeme prosit i o to, co už máme
Proč Bůh „stvořil“ vrahy?
Učit se žít s nezodpovězenými otázkami
Vlastními silami nemůže být dobrý nikdo
Jen jediný je dobrý, sám Bůh
Bůh činí lidi dobrými

13
14
17
18
19
22

23
24
(26)
26
27
28
29
32
32
33
34
34
35
37
37
38
39
39

5

Co dělá Bůh se zlými?
Bůh všechno napravuje
Jak je to s „Posledním soudem“? (Mt 25)
Peklo je „reálná možnost“
Přijdou zlí do nebe?
Proč Bůh dopouští zlo?
Učit se vidět věci v širších souvislostech
Je Bůh krutý, když je všemohoucí
a může se dívat na tolik zla kolem sebe?
Proč Bůh dělá některé lidi spokojené
a některé nespokojené?
Proč musel Ježíš tolik trpět?
Lidé by měli prožít Boží lásku
Ježíš miluje i své nepřátele až do konce
Ježíš zemřel za všechny lidi
Ježíš nás vykoupil z našich hříchů
Vyžadoval Bůh Otec od svého Syna krvavou oběť?
Proč nemohu dělat to, co chci?
Kdo nám řekl, co je u Boha dobré a co špatné?
Nejdůležitější je láska
Odkud víme, co láska vyžaduje?
jinak byste museli zemřít“
Mami, já musím taký umřít?
Strach ze života je strachem ze smrti
Život a smrt patří к sobě
V životě jsme obklopeni smrtí
„Slavit“ smrt
Kdo zná Ježíše, nemusí mít již žádný strach ze smrti
Existuje Mikuláš a Ježíšek?
Děti nejsou malí dospělí
Příklad: Mikuláš
Obsah musí být v pořádku
Přichází Ježíšek
Slova řeknou málo, znamení více
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