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Pán kráčí po moři

Jan 6:16-21

4. 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.

5. Všimněte si širšího kontextu příběhu. Mluví se zde o několika zázracích. Jak se
od sebe liší? Proč si myslíte, že se Ježíš rozhodnul kráčet po moři?

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.

6. Učedníci prožívají strach. Z čeho?

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.

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

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.

Hlavní myšlenka: V životě se často můžeme ocitnout v nebezpečných vodách. A

8. 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?

právě v těchto chvílích k nám přichází Ježíš a ujišťuje nás, že se nemusíme bát. On
má moc nad nepříznivými okolnostmi stejně jako nad lidským srdcem.
Hlavní aplikace: Nebát se a důvěřovat Pánu!

9. Prožíváš momentálně v životě z něčeho strach? Co ti brání spolehnout se
na Boha a důvěřovat mu? Co ti naopak pomáhá?

10. Prožili jste někdy nějaký Boží zázrak? Jak vám tato zkušenost pomohla nebo
pomáhá, když přijdou těžké chvíle a vy prožíváte úzkost?
1. Co rádi děláte po náročném dni?
Pro povzbuzení: Žalm 16 a 27
2. Když jste byli malí, z čeho jste měli strach?
JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL:POMŮCKY PRO VEDOUCÍ SKUPINEK:

3. Co si myslíte, o čem učedníci diskutovali, když se vydávali na moře?

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. Veškeré materiály najdete na www.cb.cz/ostrava/slupinky .

