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Hledání Boží blízkosti – Boží dotek 1

A: Být v Boží blízkosti
1. Zjevení Boží tváře pro Mojžíše Ex 33:17-18, Ex 34:28-30 Pán Bůh dal
Mojžíšovi zahlédnout letmý zákmit jeho slávy.
2. Zjevení Božího Syna pro Jana 1J 1:1-4 Jan viděl na vlastní oči Spasitele dává o tom svědectví.
B: Přiblížit se k Bohu Jk 4:8, čistým srdcem Mt 5:8
C: Otázky nejen k Večeři Páně.
1 Jaký postoj máš k sobě? Co se ti daří měnit? Kde vítězíš/ prohráváš?
2 Věříš, že ti Bůh odpouští hříchy skrze Pána Ježíše Krista?
Odevzdáváš svůj očištěný život Pánu Ježíši Kristu?
3 Nenechal sis nic pro sebe? Má Pán Ježíš přístup do tvého rozhodování?
4 Prožíváš moc Ducha Svatého nebo se snažíš vše zvládat vlastní sílou?
5 Je vidět tvůj duchovní růst od obrácení? Rosteš nebo jsi přestal růst?
6 Jsi naplňován Duchem Svatým, nebo tě přestal naplňovat?
Prosba: Pane, dotkni se mne, odpusť a uzdrav.

1. Vzpomeňte si na své první rande se svým nynějším partnerem. Jak jste se na
něj připravovali? Lišily se později Vaše přípravy na dvacáté páté či padesáté
rande?

2. Jakým způsobem se setkáváte s Bohem? Který ze způsobů setkávání
s Bohem je Vám nejbližší?

Přečtěte si texty Ex 34:28-30 a 2. Kor 3:12-18
3. Mojžíšova tvář zářila po setkání s Bohem. Proč si myslíte, že si ji zakrýval?
Proč se ho lidé tolik báli?
4. Co symbolizuje závoj, kterým si Mojžíš zakrýval tvář? Jak jej Bůh odstraňuje?

5. Přečtěte 2. Kor 4: 5-7 Na základě přečteného textu jak se na nás projevuje,
když jsme v Boží blízkosti?

6. Jak by Vás osobní setkávání s Kristem mohlo proměňovat? Které oblasti
Vašeho života by podle Vás Kristus začal proměňovat nejdříve?

7. Jak moc podle Vás záleží kvalita Vašeho vztahu s Bohem na Vaší vlastní
snaze?

8. Zkuste se v příštích dnech setkat s Bohem, jen tak být v Jeho přítomnosti a
nechte Ho volně mluvit do svého života.

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
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

