29.9.2013

Jiří Valeš

TÉMA: CHLÉB ŽIVOTA, JAN 6:22-59

1. Ježíš vidí motivy, proč k němu přicházíme. Jan 6, 26
2. Skutek, který Bůh žádá, je, abychom věřili v toho, kterého poslal. Jan 6, 29
Věčný život budou mít Ti, kteří přichází k Ježíši a věří v Něho. Jan 6, 35 + 40
3. Otcova vůle je, aby Ježíš neztratil nikoho z těch, které mu dává. Ježíš neztrácí.
Nemusíme mít strach. Ježíš má život v sobě, my máme život v Ježíši. Jan 6,57,
Jan 5, 26

1. Jaký je Tvůj nejoblíbenější druh chleba nebo pečiva? Co si myslíš, proč je Ježíš
přirovnáván k této základní potravině?
2. Co je dneska tím pomíjivým chlebem, o kterém mluví verš 27? Proč o něj tolik
lidí usiluje?

3. Co teď pro Tebe znamená usilovat o pokrm zůstávající k věčnému životu?

4. Přečti si Filipským 2,21, Kazatel 6, 7 a Lukáš 10, 40 – 42, co se z těchto textů
dozvídáš o tom, o co bys měl v životě usilovat?
5. Podívej se na Exodus 16, 4. Při porovnání s naším textem - má nějakou
souvislost, že v obou případech Bůh dal lidem chléb a lidem tento Bohem daný
chléb nestačil?
6. Lidé chtěli další znamení. Podívejte se do textu, jak na to Ježíš reaguje? Vidíš
nějakou podobnost u sebe?
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7. Přečti si Jan 6, 53 – 54. Ježíš říká, že máme jíst jeho tělo a pít jeho krev. Jak to
děláš ve svém životě Ty?

8. Jestli můžeš, poděl se o období svého života, kdy jsi „jedl dobře“. Co ti to
dávalo?

9. Máš opravdový hlad? Čím se sytíš? Jíš ten správný chleba? Co myslíš, že je
důležité, aby ses pokusil změnit tento týden? Jak můžeš vylepšit své duchovní
stravovací návyky?

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 .

