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Daniel Jurčo

Žalm 119,97-104

Hledání Boží blízkosti: Dějiny spásy
4. Na základě čeho byli lidé v Egyptě uchráněni před andělem smrti?
(2.Moj 12,13-14)

1.

Oběť ve starém a novém zákoně s cílem smíření s Bohem
2.Moj 12,13-14 a Jan 12,24

2.

Objevujeme tajemství Bible
Iz 53,5 a Ř 4,25.

3.

Křesťanův život má spojitost s obětí pro Pána.
2. Kor 11.24-28.

Závěr
1.
Příběh: Záchrana. Pán zasahuje do života, bere to, co je člověku cenné, i když
to bolí, s cílem aby ho zachránil.
2.

5. Kdybys měl někomu vysvětlit co znamená verš Jan 12,25, jak to uděláš?
Převeď jej do konkrétní situace.

6. Co mi Bůh nabízí, když ztratím svůj život pro Něj? Co získám? (Jan 12,23-29)

7. Je lepší zůstat ve tmě, než se vzdát práva řídit si svůj život podle sebe?

Bible není tajná kniha, pomáhá nám k poznání situace, vede z tísně. Učíme se
jí více a lépe chápat, denně z ní čerpáme Boží sílu.

Hlavní myšlenka: Boží slovo má moc nás zachránit, pokud jej poslechneme
Hlavní aplikace: Jsou věci v bibli, které je pro nás problém poslechnout, protože
tnou do živého… Možná s něčím nesouhlasím, ale Boží slovo má moc mě
zachránit! - neřešit to z vlastních sil

1. Co jsi prožil za poslední týden s Bohem?
První otázka se vztahuje k minulému studiu. Je dobré se bavit o tom, jak se nám
daří aplikovat prostudovaná témata v praktickém životě.

8. Co teď ve svém životě řešíš? Co ti říká rozum a jaké řešení má pro tvou situaci
Bůh?

9. Zažil jsi podobnou situaci v minulosti? Jak ses zachoval a co si z ní můžeš vzít
dnes?

10. Vydáváš se raději cestou, kterou máš pod kontrolou, nebo rád vyhledáváš
dobrodružství? Proč?
Nejde o to, který typ člověka je “špatně”, ale o to, jestli v tom svém životním stylu
dávám Bohu prostor a nesnažím si jej žít a zajistit ze svých vlastních sil.

2. Vzpomeneš si na situaci, kdy jsi někoho neposlechl a vymstilo se ti to?
JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL:POMŮCKY PRO VEDOUCÍ SKUPINEK:

3. Co byla tvá nejlepší investice v životě? Co tě to stálo?

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/skupinky .

