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5. Jaký obecným principům se můžeme naučit o Bohu a o člověku?

"Akademická" debata učedníků nad problémem
Ježíšův přechod od teorie k praxi
Všednost zázraku
Žádné velké znamení, "jen" prostě neubývalo
Ježíš naplňuje všechny potřeby lidí
Učedníci jsou součástí zázraku
Důležitost zázraku jako znamení Mesiáše
Elizeus rozmnožil chleba pro lid (2.Kr 4,42-44)
Eliáše sytili havrani (1.Kr 17,1-6)
Kristus je chlebem pro věčný život (Jan 6,35)

6. Jak reaguješ na problémy a výzvy ve svém životě? Vidíš je jako příležitost
k tomu, aby Bůh ve tvém životě vykonal něco neobyčejného?

7. Necháš se svými problémy pohltit a odvrátit od Boha?

Aplikace (Řím 12,1 / Ef 3,20 / Žalm 23,5) Opravdu věříme v zázraky?

8. Je ve tvém životě nějaká překážka/problém, kde potřebuješ změnit postoj
(ve světle zmíněných veršů)?
1. Udělal jsi už někdy něco malého, co nakonec mělo překvapivě velký dopad?

2. Byl jsi někdy svědkem toho, jak Bůh skrze někoho dělá obrovské skutky?
Jaký vliv to mělo na tvou víru?

3. Věříš tomu, že tě Bůh může použít k něčemu velkému?

4. Přečti si 1. Král 17:7-16. Srovnej tuto pasáž s Jan 6. V čem jsou tyto příběhy
podobné a v čem se liší?

9. Proč nemáme odvahu dát k dispozici naše „chleby a ryby“? Co jsou tvé chleby
a ryby? Kde Bůh chce, abys je použil?

JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL: TŘI SETKÁNÍ NAD PÍSMEM:
1.setkání na nedělní bohoslužbě: napiš si poznámky, co Tě v kázání oslovilo
2.setkání doma: odpověz si na položené otázky
3.setkání na skupince: sdílej své odpovědi s druhým
Sborové skupinky jsou určeny 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.: 776 580 157, email. skupinky.cbostrava@gmail.com .
Veškeré materiály k programu sborových skupinek, včetně nahrávek kázání jsou k dispozici ke
stažení na www.cb.cz/ostrava/skupinky .

