20.10.2013 Jiří Valeš Jíme Kristovo tělo a pijeme Jeho krev? Jan 6:52-59

1. Historické tělo Ježíše Krista. Pohoršení židů, nad tím že člověk s masa a kostí může

4.
Evangelium podle Jana mluví o mnohých lidech, kteří neporozuměli
duchovnímu významu Ježíšových výroků. Nikodém neporozuměl Ježíši, když mluvil
o znovuzrození (Jan 3). Žena u studně nepochopila Ježíšova slova o živé vodě
(Jan 4). Nyní židé v 6. kapitole nerozumí duchovnímu rozměru Ježíšových výroků.
Co znamenají Ježíšova slova o jezení jeho těla a pití jeho krve?

říci, že mají jíst jeho tělo.

2. Tělo Kristovo jako večeře Páně. Hledat přes teologické rozdíly, jednotu při večeři páně.

3. Ty a já jako Kristovo tělo.

1.
Kladete rádi provokativní otázky? Necháte se lehce vyprovokovat? Zkuste si
vzpomenout, kdy vás někdo něčím, co řekl, vyprovokoval. Proč to na vás mělo
takový účinek?

5.
Pán Ježíš často zkoušel židy a jejich zbožnost, zda je opravdová (v.56) nebo
je to jen soupis pravidel a nařízení. Kterou oblast naší zbožnosti by Ježíš vyzkoušel,
pokud by přišel do našeho sboru?

6.
Ve Starém zákoně jsme četli verše, které mluvily o krvi, která je pro život.
Zamyslete se nad těmito verši a také verši z Jana 17:21-24. Nyní se ohodnoťe na
stupnici od 1 do 10, kdy 1 znamená, že moje křesťanství je pouze intelektuální
záležitost a 10 znamená, že Ježíš žije ve mně a já zůstávám v něm. Kde se
nacházíte tento týden a proč tomu tak je?

2.
Představte si, že jste v synagoze a nasloucháte Ježíšovým slovům zapsaným
ve verších 6:52-59. Co by se vám honilo hlavou?

3.
Přečtěte si Leviticus 17:10-14 a Deuteronomium 12:23-25. Pokud židé vzali
Ježíšova slova doslovně, jak se ve světle těchto veršů mohli cítit?

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.

