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5. Co se vám na těchto pasážích líbí? Co vás provokuje?

6. Co nám tyto texty říkají o jednotě a různosti v Církvi?
A: Tři text
texty
1. Jeden odlišný člověk vyplul, 1M 6.8-7.7. Pojď do archy. Žid 11.6-7.
2. Učedníci vypluli s Ježíšem, Luk 8.22-25. Pojďme na druhou stranu.
3. S kým jsem na palubě církve? 1Kor 12.24-27.
Bůh sestavil tělo tak, aby nebyla roztržka.
B: Tři otázky
1. Jsi na správném místě záchrany?
Podle Božího příkazu Noe byl v arše. I učedníci v loďce s Pánem Ježíšem!
2. Jaké máš myšlenky o církvi?
3. Jak získat pokoj v čase bouře?
Závěr
Příběh.
Nebát se velké vody, Iz 43.2.

1. Můžete se podělit o svůj nejlepší zážitek spojený s církví?

2. Napište kterými duchovními dary vás Bůh obdaroval.

7. Jaké si myslíte, že má náš sbor silné stránky? Co mu skutečně jde? Je i
přesto nějaká oblast, kterou bychom ještě mohli zlepšit? Jak můžete využít
svých Bohem daných obdarování, abyste zaplnili tuto potřebu?

8. Představte si, že bychom si vzali k srdci dnešní biblické texty a žili podle nich.
Jak by se tím proměnil náš sbor? Jak by vypadal, když by lidé skutečně
naplno sloužili podle svých schopností a obdarování.

9. Pokuste se zajít příští týden za někým koho alespoň trochu znáte a řekněte
mu, jakého obdarování jste si u něj všimli. Co mu jde. V čem ho Bůh
obdaroval.

3. Jaká obdarování vidíte u členů své skupinky?

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

4. Porovnejte texty 1. Korintským 12:12-31 a Efezským 4:1-16. V čem si jsou
podobné v čem se naopak liší?

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
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