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Jan 6:41-51

Diskuze a nálady proti Ježíši
4. Proč židé nad Ježíšovým výrokem reptali?

V životě máme často své výhrady.

5. Přečti Sk 3:1-10. Chromý muž seděl každý den u chrámové brány jak asi
očekával, že na něj budou lidé reagovat? Co on od lidí žádal?

Jsou lidé, kteří nám vadí.
1. Židům vadil Ježíšův výrok: sestoupil jsem z nebe.
Vždyť známe Ježíše a také jeho rodiče.

6. Jak na chromého reagovali Petr a Jan? Jak na ně reagoval chromý?

2. Diskuze a spor je k tématu: odkud je tento?
3. Pán Ježíš zná myšlenky lidí o něm.
4. Pán mluvil o maně a o sobě, Já jsme chléb z nebe.

7. Srovnej text J 6:41 – 51 a Sk 3:1-10 – jaký je rozdíl mezí tím, co očekávali židé
a chromý a mezi tím, co jim bylo opravdu nabídnuto?

5. Kdo mne přijímá, má zaručenou věčnost.
Mana:

Jaké lekci se učíme?
Pán sestupuje s pomocí. Pán zaopatřuje člověka. Pán dává sebe.
Co uděláš s Boží nabídkou?

8. Ve kterých oblastech svého života chceš, aby Bůh pracoval?

9. Brání tvá očekávání tomu, jak na tobě může Bůh pracovat?

Jaké je Tvoje srdce - jsou v něm důvody pro reptání?
10.

1. Které zlozvyky tě vytáčí?
2. Co tě naposledy naštvalo?
3. Připravil ses o něco tím, že jsi slepě trval na svém?

Co ti pomáhá, abys byl více otevřený vůči Božímu působení ve tvém 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. Veškeré materiály najdete na www.cb.cz/ostrava/skupinky.

