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Daniel Jurčo

Pán kráčí po moři

Jan 6:16-21

3. Co dělá Ježíš, zatímco se učedníci vydávají na moře?
1. Nasycení zástupu bylo pro učedníky lekcí. Zažili radost zázraku.
Pán si je použil a byli součástí tohoto zázraku.

2. Život jde dál. Pán posílá učedníky do další akce, kde dostávají novou lekci.
Bouře byla pro ně nebezpečnou zkouškou. Pán o tom věděl; dovolil to.

4. Jak Ježíš reaguje na strach učedníků? Napadá tě jiná podobná situace v Bibli,
kdy učedníci mají strach z Ježíše? (porovnej Lukáš 23:36-37)

3. Učedníci veslovali; šlo jim o život! V bouři ale prožívají i jiný strach - z Ježíše!
Nový Pánův projev, jak kráčí po moři, je nad jejich chápání.

4. V bouři se musí naučit nové lekci. Nebát se a důvěřovat Pánu!
Pán zjevuje Boží slávu a moc nad mořem i nad srdcem učedníků.

5. Když prožíváš strach, uvědomuješ si, že je Ježíš s tebou? Přečti si Židům 7:25b a
Římanům 8:34b. Jak ti mohou tyto verše pomoci, když máš strach?

6. Prožíváš momentálně v životě z něčeho strach? Co ti brání spolehnout se na
Boha a důvěřovat mu? Co ti naopak pomáhá?
1. Co rádi děláte po náročném dni?
Pro povzbuzení: Žalm 16 a 27
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

2. Když jste byli malí, z čeho jste měli strach?
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/slupinky.

