24.11. 2013
Jiří Valeš

Jan 7:37-53
Nedostatek tekutin může i zabít

1. Nedostatek tekutin může i zabít.
2. Kolik bych měl vypít?
3. Ježíš a svátek stánků.
4. Žízeň po Pánu Bohu.
5. Spor o to, kým je Ježíš.
6. Nikdo není dokonalý.
7. Bláznovská zvěst.

1. Kolik denně vypiješ litrů vody? Hlídáš si nějak pitný režím? Zažil jsi někdy
v životě okamžik, kdy jsi měl skutečně žízeň?

2. Co si myslíš, proč Ježíš nabídl živou vodu zrovna na konci svátku stánků?
(Zachrjáš 14:16-19, Izajáš 12:2-3) Myslíš, že to nějak souvisí s pasážemi,
které mluví o mesiášových životodárných požehnáních? (Izajáš 12:2; Izajáš
44:3-4; Izajáš 58:11)

3. Zkus porovnat dnešní text (Jan 7:37-53) s pasáží v Janově evangeliu 4:10 15. Jak spolu tyto texty souvisí? Co Ježíš označoval termínem „živá voda“?

4. Co víš o Nikodémovi? (Jan 3, Jan 19:39) Co si myslíš, proč se Nikodém
Ježíše nepřímo zastal? (Deuteronomium 1:16-17)
5. Když farizeové Nikodémovi tvrdí, že z Galileje prorok nepovstane, tak se mýlí,
protože minimálně jeden prorok již z Galileje přišel (2. Královská 14:25).

6. Projevuje se nějak, ve tvém životě a v životech lidí kolem tebe, živá voda,
která by měla plynout z Tvého nitra? Máš dostatečný přísun „tekutin“?

7. Když přicházejí v životě zkoušky, těžká období a člověk prochází životní
pouští, kam chodíš pro občerstvení a nabrat novou sílu? Co můžeš udělat pro
to, abys tento týden každý den dostatečně čerpal z Božího pramene?

PŘÍŠTĚ: LEDEN 2014
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

