Sbor Církve bratrská v Ostravě
OTEVŘENÁ RODINA

21.7.2013

Evangelium podle Jana: Ježíšova lekce

Více do hloubky (do Písma):
X.

Jsou jiná místa v evangeliích, kde Ježíš ukazuje, že nepřišel zachránit pouze
Židy?

Samařany za možné následovníky Ježíše. Potřebujeme hlubší porozumění slovům

...miloval svět ... aby každý kdo věří ... (v Božím plánu jsou zahrnuti
všichni, jedinou podmínkou je víra)
Jan10,16 ...ovce z jiného ovčince (míněno pohany?)
Mt15,25-28 ...
Mt 27,51 ... se chrámová opona roztrhla vedví (Ježíš svou smrtí odstranil bariéru
mezi člověkem a Bohem)

z Jan 3,16.

...+ další texty z Nového, ale i Starého zákona.

2.

2. Přečtěte si Sk 26. kapitolu? V čem je jednání ap.Pavla podobné Ježíšovu
z našeho kázání? Co se můžeme přiučit?

(Al Anderson)

Jan 4,30-42
1.

Ježíš vyzývá své učedníky, aby změnili svůj pohled na svět. Nepovažovali

Ježíš se dívá na svět z perspektivy Božího království. Není důležité, zda jsme

zasévači nebo ti, kdo sklízejí úrodu, ale zda děláme to, co je vůle Boží (1.Kor 3,5-7).
3.

Jan3,16

- přestože se Pavel sám nachází v nelehké situací, podstatou jeho konání je získat
druhé pro Boží království, a tak každou vhodnou situaci využívá, aby sdělil svůj
příběh o setkání se s živým Pánem
- Pavlův příběh má tři části: popisuje jeho život před setkání s Kristem, samotné
setkání s Kristem a jak byl Jeho život změněn. To nás inspiruje, abychom
vyprávěli o tom, jak nás setkání s Kristem proměnilo
- takovým příběhem nemusí být pouze první setkání s Kristem, ale i další
zkušenosti, které jsme s Ním udělali

Svědectví samařské ženy je důležité. Lidé následovali Ježíše, protože toto

svědectví uslyšeli.

Hlavní myšlenka:
Ježíš, kudy chodí, činí učedníky – vyučuje je o Božím království slovy, ale také příklady
svých činů a činů druhých lidí.

Aplikace:

Aplikace:
Měj připravený svůj příběh, abys mohl využít příležitost ke svědectví, ať už potkáš
kohokoli.

4.

Otázky pro domácí skupinky:

X.

Na úvod:

3.

V čem bys mohl být lepším svědectví k Kristu?
Jaký je Tvůj příběh? Je někdo, kdo by jej měl slyšet?

Platí Ježíšova výzva, abychom měli jiný pohled na svět, také pro nás? Nebo jsme

si již na tento příběh zvykli? Věříme, že Ježíš může změnit svět, změnit Ostravu?
X. Jak vypadá perspektiva Božího království v našich životech? Co od nás Bůh

1.

Je nějaký příběh nebo svědectví, které změnilo Tvůj život?

očekává, abychom udělali pro budoucnost Jeho království v Ostravě?
X. Osobní příběh této ženy změnil společnost, ve které žila. Můžeme změnit našimi

X.

Zažil jsi někdy situaci, která Tě donutila změnit svůj pohled na svět?

příběhy naší společnost?
JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL:POMŮCKY PRO VEDOUCÍ SKUPINEK:

X.

Čím Tě Bůh ve Tvém životě překvapil?

V tomto materiálu najdete formulovanou hlavní myšlenku a aplikaci biblického textu.
Pomůže Vám směřovat diskuzi na skupince. Tučně vytoštěné 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.

