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

Hledání Boží blízkosti: O proměně charakteru

Jr18,1-6 Hlína a hrnčíř
1.Kor15,9-10 Schopnost umenšovat se

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?
Zkuste pochopit myšlení tvůrce, jak reaguje na naší nepoddajnost, jaké jsou
důsledky naší nepoddajnosti, o co přicházíme, jakou roli zde hraje Boží milost, ale
i Boží trest... - hrnčíř to s hlínou nevzdal, ale musel zvolit jiný „náhradní“ záměr.
Nepoddajná hlína se nehodí na ty nejlepší kusy...

Spoléhám na Boží zásah:
Jsem ochoten se vydat Pánu Bohu k tomu, aby mne formoval.
Křesťan má celý život se měnit, 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.
Duchovní cvičení, otázky:
1. Nenárokoval sis příliš mnoho ze života, nechtěl si mít vždy všechno,
užívat si svět tak, jako lidé kolem tebe?
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?
4. Co konkrétního chceš ve sboru dělat, nenechal jsi něco ležet ladem,
své hřivny?
5. Jsi ochotný ve sboru poslouchat nadřízeného, umíš se podřizovat?
6. Plníš své finanční povinnosti ve sboru, dáváš desátky, je to problém?

Hlavní myšlenka: Bůh pracuje na našem charakteru po celý život, pokora je
klíčem pro přijetí této Boží práce v nás
Hlavní aplikace: Rozpoznat konkrétní oblast, kde nás prsty hrnčíře chtějí formovat
a jít tomuto formování poslušností a konkrétními činy naproti

4. 2.Tim2,20-21. Co můžeme udělat proto, abychom byli „nástrojem vznešeným,
posvěceným, užitečným, připraveným,...“?
Zkuste porovnat také jiné překlady tohoto oddílu, kde se hovoří o čistotě.
Falešným učením dnes můžou být nesprávné hodnotové žebříčky, priority,
soběstřednost, pýcha ... ztrácí se prostor pro Boha (Mt6,33). Posvěcený nástroj je
oddělený (vydaný a poddaný) Božímu království, to vyžaduje pokoru.

5. Ef2,10. Víš o nějakých konkrétních skutcích, které Bůh pro Tebe připravil? Co
Ti brání je udělat? Můžeš tyto překážky nějak odstranit?
Často jasně cítím, že mám něco udělat (někomu zavolat, povzbudit, pomoci,
něco u sebe změnit,...) ale pak tyto myšlenky nějak zapadnou ... je to škoda.

6. Využijte otázky z předchozí strany (Duchovní cvičení, otázky).
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.
Je dobré se vždy vrátit k minulé skupince, abychom nejen vykročili, ale vytrvali
v učiněných rozhodnutích.

1. Jaké máš sny? Splnil se Ti někdy nějaký sen?
JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL:POMŮCKY PRO VEDOUCÍ SKUPINEK:

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

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 .

