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Čtení:

Jan 21:1-25

Poznámky:

1. Je nějaký slib, který Vám byl dán a nebyl splněn a Vás to stále štve?

2. Je pro vás lehké něco slíbit? Kdy ano? Kdy ne?

	
  

	
  

Přečtěte si text Jan 21:1-25
3. Které Ježíšovi přísliby můžete v textu najít? Jsou něčím podmíněny?
Jan 21:6 – příslib během rybaření – hoďte síť na druhou stranu.
Jan 21:18-19 – následuj mne... a popisuje smrt, kterou Petr zemře.
4. Vzpomenete si na nějaká Boží zaslíbení? Doložte je Biblickým textem.
1J 1:19 – odpuštění hříchů;
J10:27-28 – věčný život;
Fil 4:19 – vše co potřebujeme;
1Kor 10:13 – provedení zkouškami
J 10:10 – život v plnosti
J 1:12 – Boží děti
1 Kor 15:3-4 – vítězství nad smrtí
Cílem otázky je si jen lehce připomenout Boží zaslíbení. Pokud je nějaké,
které Vás oslovuje, přidejte jej)
Která z těchto zaslíbení se světu (lidem) lidem líbí, která ne?
5. Přečtěte si text 2. Petrova 1:3-9
Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře;
poznali jsme toho, který nás pozval k sobě, a dokonce nám dává účast na
slávě a ctnostech. 4 Dal nám ty největší a nejdražší sliby, a to proto, abychom
unikli všem špatnostem, které nás ve světě obklopují, a získali Boží charakter.
5-7 Učiňte vše pro to, aby vás víra vedla ke správnému životu, ke stále
hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu,
k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce. 8 Půjdete-li usilovně touto cestou,
duchovně porostete, váš život přinese ovoce a budete užiteční pro našeho
Pána, Ježíše Krista. 9 Ten, kdo nemá tyto povahové rysy, je krátkozraký,
dokonce slepý a zapomíná, že Bůh ho zbavil starého hříšného života.
(překlad Slovo na Cestu)
6. Jak se Boží zaslíbení mohou projevit v našem každodenním životě?
7. Na základě textu. Co máme přidat ke své víře? Pokud to přidáme, jaký to
bude mít efekt?
Poznámka:
Stojí za povšimnutí, že onen muž z Janova evangelia – Petr (ten, kterému
Ježíš předpovídal jak zemře, pokud jej bude následovat), když se dostal na
sklonek svého života, tak jako nejdůležitější připomíná čtenářům svého listu

to, jak máme prakticky reagovat na zaslíbení, která se nám dostaly. Připomíná
nám, co máme přidat k víře, abychom žili život, který se líbí Bohu.

8. Co je pro mě osobně nejtěžší přidat ke své víře? Ve které oblasti bych měl
růst?
9. Je něco, co chci změnit už teď? Co to je? Jak to bude vypadat? Jaké mohu
udělat konkrétní kroky?

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

	
  

