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28.7.2013

Evangelium podle Jana:
Uzdravení syna královského služebníka
(Daniel Jurčo)

Jan 4,43-54
Úvod: Lidé chodili za Ježíšem nejen kvůli jeho zázrakům, ale také kvůli Jeho učení.
Pán o tom prorocky věděl.
Pohled do textu:
1.
Příběh královského úředníka. Měl problém, nemocného syna. Kvůli tomu jde asi
25 km za Ježíšem s prosbou: „Přijď a uzdrav syna“.
2.
3.

4.

Více do Písma:
4.

Přečtěte si Jan 2,1-12. Jaké byly motivy Ježíšovy matky Marie? V čem
spočívala její víra? Jaká byla Ježíšova reakce? Co se můžeme z příkladů
Marie a královského úředníka přiučit?
- Marie vnímala problém druhých, proto se obrátila na Ježíše s prosbou o pomoc
(podobně královský úředník)
- Ježíš nezafungoval jako automat na splněná přání, jeho reakce byla vlastně
odmítavá (podobně jako u královského úředníka) – testuje pevnost naší víry
- Marie nepřestala na Ježíše spoléhat a situaci vložila do Jeho rukou, aniž by měla
jistotu, co Ježíš učiní
Aplikace:
5.

Ježíš nebyl ve své domovině brán vážně. Jaký význam má Ježíš pro Tebe?

6.

Jsi závislý na tom, jestli Tě lidé uznávají?

7.

Jak reaguješ, když Bůh odpovídá jinak, než by sis přál? Uveď konkrétní
zkušenost.

9.

Čím Tě Bůh (skrze Bibli, druhé lidi, okolnosti,...) dnes nebo v poslední době
oslovil? Věříš Mu? Jsi připraven se podle toho zařídit?

10.

Jaké jsou Tvoje slova? Dá se jim věřit? Následují po Tvých slovech skutky?

11.

Pán uzdravil na dálku. I dnes může modlitba ovlivnit Pána. Za koho se budeš
modlit?

Pán zkoumá motiv a hledá víru.
Kdo činí násilí na Božím království? (Mt 11,12). Muž podobně jako kananejská
žena (Mt 15,22n), „činí násilí“ na Ježíši.
Porovnání dvou zázraků v Káně Galilejské, Jan 2,11 a 4,53. Pán ukázal moc.
Tyto dva zázraky jsou více soukromé než veřejné.

Hlavní myšlenka: Pán vidí do našeho života, zná naše problémy, zkouší naší víru.
Učme se důvěřovat slovům Pána Ježíše Krista.
Aplikace: I ve zkouškách důvěřuj Ježíši, věř moci modlitby a nezatvrzuj své srdce,
ikdyž Bůh zrovna odpovídá jinak, než by sis přál.

Otázky pro domácí skupinky:
Na úvod:
1.

Kde hledáš pomoc, když máš nějaký problém?

2.

Musel jsi někdy za účelem nalezení pomoci vynaložit velké úsilí (dlouhou
cestu, mnoho času, peněz,...)? Pověz o této zkušenosti.

3.

Zažil jsi někdy situaci, kdy jsi četl Bibli a Tobě bylo naprosto jasné, že toto
je slovo pro Tebe? Pověz o této zkušenosti.

JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL:POMŮCKY PRO VEDOUCÍ SKUPINEK:

V tomto materiálu najdete formulovanou hlavní myšlenku a aplikaci biblického textu.
Pomůže Vám směřovat diskuzi na skupince. Tučně vytištěné otázky jsou shodné
s těmi, kterou jsou uvedeny v nedělním pokladu ke kázáním. Jsou tu také další otázky
a načrtnutí jejich odpovědí, které můžete využít, bude-li k tomu vhodná příležitost.

