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Daniel Jurčo

Lk 14,11 / Jr18,1-6 / 1.Kor15,9-10

Hledání Boží blízkosti: O proměně charakteru
1. Jaké máš sny? Splnil se Ti někdy nějaký sen?

Jr18,1-6 Hlína a hrnčíř

1.Kor15,9-10 Schopnost umenšovat se

2. Musel ses někdy nějakého snu vzdát? Jak to s odstupem času hodnotíš?

3. Jr18,1-6. Vžij se do role hrnčíře. Jak bys reagoval na situaci popsanou ve verši
4. Co myslíš, jakou „jinou nádobu“ asi hrnčíř udělal?

Spoléhám na Boží zásah:
Jsem ochoten se vydat Pánu Bohu k tomu, aby mne formoval.
Křesťan se má měnit celý život, duchovně růst. K tomu je víra a poslušnost.
Pán působí Svatým Duchem, aby se proces proměny vykonal.
Člověk musí věřit, že změna je možná, proto poslouchá Ducha Svatého.

4. 2.Tim2,20-21. Co můžeme udělat proto, abychom byli „nástrojem vznešeným,
posvěceným, užitečným, připraveným,...“?

Duchovní cvičení, otázky:
1. Nenárokoval sis příliš mnoho ze života, nechtěl si mít vždy všechno,
užívat si svět tak, jako lidé kolem tebe?

5. Ef2,10. Víš o nějakých konkrétních skutcích, které Bůh pro Tebe připravil? Co Ti
brání je udělat? Můžeš tyto překážky nějak odstranit?

2. Nedělal jsi se lepším, než jsi, nehrál jsi dvojitou roli: v církvi pobožným
a doma světský? Nebyl jsi jiný v zaměstnání, ve škole než ve sboru?

3. Nejsi sólo křesťan, neodděluješ se od jiných křesťanů?
6. Využijte otázky z předchozí strany (Duchovní cvičení, otázky).
4. Co konkrétního chceš ve sboru dělat, nenechal jsi něco ležet ladem,
své hřivny?

7. Najdi si v příštím týdnu potřebný čas, modli se a ptej se Pána, jaký má s Tebou
záměr, ať už se jedná o proměnu charakteru nebo připravené skutky. Sdílej se
o tom na příští skupince.

5. Jsi ochotný ve sboru poslouchat nadřízeného, umíš se podřizovat?

6. Plníš své finanční povinnosti ve sboru, dáváš desátky, je to problém?

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.
www.cb.cz/ostrava/skupinky kontakt: Jakub Mrázek tel: 777 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com

