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Daniel Jurčo

Jan 7:1-10
Pán šel také do Jeruzaléma
3. Zkuste si vzpomenout a vyjmenovat, o čem hovoří prvních šest kapitol evangelia
podle Jana. Přečtěte Jan 20:30-31. Jak těchto šest kapitol svědčí o Ježíši?

1. Diskuse nevlastních bratrů s Ježíšem, V3.
2. Světu imponuje velkolepé vystoupení, V4. Proto bratři vybízí Ježíše:
ukaž se světu, máš co dát!

4. Ježíš hovoří o Božím čase. Která další místa v Bibli mluví o Božím načasování?
Inspirací vám může být např. příběh o Abrahamovi (Gen 12:1-3, Gen 15:1-6, Gen
16:1-4, Gen 17:1-2, Gen 21:1-7).

3. Předtím od Ježíše odešlo mnoho lidí, J 6.66. Bratři radí, můžeš získat učedníky, V3.
4. Pán Ježíš žil podle Božího časového plánu svého Otce. Čas Ježíše a čas bratrů
je jiný.
5. Svět je spokojný se sebou, má rád své náboženství, které je populární. Pán však
usvědčuje svět ze zlých skutků, proto je On nepopulární.

5. Ježíš znal Boží vůli a jeho plán. V modlitbě Páně říkáme: @buď vůle tvá@ Čím
se řídíte, abyste poznali Boží vůli ve svém životě?

6. Přečtěte si Jan 15:18-19 a 1. Petrova 3:16. V Jan 7:6 Ježíš říká, že ho svět
nenávidí, protože ho usvědčuje ze zlých skutků. Jak se vám daří svědčit s
vědomím, že vás svět bude nenávidět a přesto to dělat v tichosti a Boží bázni?
1. Jak se cítíte, když vás někdo postaví před určitou výzvu a naopak když vás
někdo chce k něčemu vyprovokovat posměšky. Pokud nedostáváte od Boha, za
co se modlíte, snažíte se Boha nějakým způsobem vyprovokovat?
7. Vyberte si člověka, za kterého se budete modlit, aby vám dal Pán Bůh příležitost
ke svědectví. Modlete se za správný čas a Boží vedení v tom, co máte říci.

2. Podělte se o některou z následujících zkušeností:
• Boží načasování bylo lepší než vaše
• Dodnes nerozumíte proč Bůh načasoval věci tak jak je načasoval
• Nedostali jste, o co jste prosili, ale Bůh měl jiný plán

PŘÍŠTĚ: 17.10. Jan 7,11-36

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.

