Témata biblických hodin v dubnu a v květnu 2020

SETKÁNÍ A ROZHOVORY S JEŽÍŠEM
Ev. Jana 1. – 9. kapitola
5. dubna 2020
1/ Jan 1, 29-42.
1/ Jan 1, 29-36 JAN KŘTITEL – „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“
Boží služebník vyznává Ježíše Krista a svědčí o Něm, že je Boží syn. Platí to i v mém
a tvém životě.
2/ Jan 1, 37-39 DVA UČEDNÍCI – „Mistře, kde bydlíš?“ „Pojďte a uvidíte.“
Učedníci se ptají a dostávají od Ježíše Krista odpověď. Následuji Ježíše Krista. Jak to
praktikujeme v osobním životě? Ptáme se Ježíše a čekáme na odpověď?
Následujeme Ježíše, chceme Ho poznávat a chceme s Ním mít společenství?
3/ Jan 1, 40-42 ONDŘEJ A PETR – „Nalezli jsme Mesiášem – Krista.“ „Ty jsi Šimon,
budeš se jmenovat Petr.“
Učedníci svědčí o Ježíši Kristu svým blízkým a známým. Dostávají pověření do služby.
Co my, kdy jsme naposledy svědčili ve své rodině? Kdy jsme pozvali někoho ze svých
bližních ke Kristu, do společenství věřících? I my jsme poslaní: „Budete Mi svědky“. To
platí pro každého z nás. Splníme tento Boží požadavek?
12. dubna 2020 (Velikonoce)
2/ Jan 1, 43-52; 2, 1-10.
1/ SVĚDECTVÍ Jak jsem poslechl výzvu a přesvědčil se, že Ježíš je Boží syn?
2/ Jan 1, 43-46 FILIP – „Následuj mě.“ „Pojď a přesvědč se!“
Výzva i pro každého z nás. Ježíš pozývá: „Následuj mě a přesvědč se.“ Je to náš úkol
následování Ježíše Krista a přesvědčovat se a dosvědčovat každý den, že Ježíš je
Boží syn, který má: „veškerou moc na nebi i na zemi“.
Takového máme Boha – Ježíše, takovému Bohu věříme a takovému Bohu sloužíme.
3/ Jan 1, 47-51 NATANAEL – „Odkud mě znáš?“ „Ty jsi Boží syn.“ „Amen, amen pravím
vám…“
Ježíš nás dobře zná a vše o nás ví, nic mu není skryto. Je to i naše vyznání, že Ježíš
Kristus je Boží syn. Nejen slovem, ale v praxi života. Vidíme v životě větší věci a
prožíváme ty větší věci s Pánem Ježíšem? Jaké? Svědectví.
19. dubna 2020
3/ Jan 2, 1–10.
1/ SVĚDECTVÍ Pozval jsem Ježíše na svou svatbu a jaké požehnání jsem obdržel?
2/ Jan 2, 1–10 MATKA – „Už nemají víno.“ „Ještě nepřišla má hodina.“ „Udělejte, cokoli
vám nařídí.“
Máme starost i o naše bližní, když něco potřebují, nebo jsme lhostejní? Posloucháme
a čekáme na ten správný čas. Když nás Ježíš posílá sloužit, jdeme? Prožíváme Jeho
slávu, („posvěť se jméno Tvé“) jak se Ježíš oslavil. Je ze služby, kterou my konáme,
oslaven Ježíš nebo jen já? Jen Bohu – Ježíši náleží sláva, čest i moc.
3/ SVĚDECTVÍ Jaký zázrak jsem prožil ve svém životě a jak se Ježíš oslavil v mém
životě a jak jsem uvěřil?

26. dubna 2020
4/ Jan 3. 1-18.
1/ Jan 3, 1-8 NIKODEM – „Mistře, víme, že jsi učitel…“ „Amen, amen pravím
tobě…“ „Musíte se narodit znovu.“
Jediné „musím“ je narodit se znovu. Je to Boží milost. Skrze Boží slovo, Ježíš nás volá
„čiňte pokání a věřte evangeliu“.
2/ Jan 3, 9-15 NIKODEM – „Jak se to může stát?“ „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?“
Mnozí teologové tomu nerozumí a nejsou znovuzrození. Mluví o Bohu, poučují,
napomínají, někdy ani podle toho nežijí, co mluví. Víš o tom, že jsi prožil tuto Boží
milost, že jsi znovu zrozen. Děkuj za to Bohu – Ježíši. Modleme se za ty, kteří nás
duchovně vedou, aby byli znovuzrození a vedli nás ke Kristu. Jen v Ježíši Kristu je
naše spasení.
3/ Jan 3, 16-18 JEŽÍŠ – „Neboť tak Bůh miloval svět, …“ „Kdo věří v něho, není
souzen.“
Bůh tě miluje a nabízí věčný život, abys nezahynul. Přijmi tuto milost; když ji máš, buď
Bohu - Ježíši vděčný.
3. května 2020
5/ Jan 4. 1-26.
1/ Jan 4, 1-10 SAMAŘSKÁ ŽENA – „Dej mi napít!“ „Kdybys znala, co dává Bůh… živou
vodu!“
Ježíš navazuje rozhovor, posloucháme Ho, co k nám hovoří a přijímáme jeho nabídku
pro náš osobní život?
2/ Jan 4, 11-15 SAMAŘSKÁ ŽENA – „Pane, ani nemáš vědro…Pane dej mi té vody,
abych nežíznila…“
Mnohdy nechápeme Jeho vůli, zdá se nám podivuhodná. Pán zná naše touhy a
dovede je naplnit podle své vůle.
3/ Jan 4, 16–26 JEŽÍŠ – „Jdi, zavolej muže…“ „Vím, že jsi Mesiáš…“ „Já jsem to…“
Ježíš zná naši minulost i přítomnost. Nabízí spásu pro budoucnost. Nabízí Sebe, jako
pramen živé vody. Přijmi Jej.
10. května 2020
6/ Jan 4, 46-54.
1/ SVĚDECTVÍ – Jak byla vyslyšena modlitba o uzdravení a jak se Ježíš skrze to
oslavil?
2/ Jan 4, 46-50 KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK – „Pane, pojď, než mé dítě umře!“ „Vrať se
domu…“
Když máme jakýkoliv problém, jdeme za Ježíšem? Důvěřujeme Jeho vůli, věříme Mu
a posloucháme Ho?
3/ Jan 4, 51-53 KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK – „Tvůj syn žije!“ „Včera hodinu po poledni
mu přestala horečka.“
Když prožijeme zázrak (uzdravení) je to posilou pro naši víru, svědčíme o tom, aby i
jiní poznali Ježíše?
17. května 2020
7/ Jan 5, 1-18.
1/ Jan 5, 1-9 NEMOCNÝ 38 LET – „Chceš být zdráv?” „Pane, nemám nikoho, kdo by
mě…“ „Vstaň,...a choď!”
Tento text může být pro nás odsouzením. “Nemám nikoho.” Ježíš má moc, je Bohem

zázraků.
2/ Jan 5, 10-16 ŽIDÉ – „Je sobota a proto nesmíš nosit…” “Ten, který mě
uzdravil,…”“Už nehřeš…”
Nesoudíme jiné, nekritizujeme? Vyznáváme a svědčíme o Ježíši, který nás uzdravil?
3/ Jan 5, 17-18 JEŽÍŠ – „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.”
Bůh stále pracuje, udržuje tento svět, a co my nejsme někdy leniví. Pracujme pro Pána,
pokud je ještě čas a možnost.
24. května 2020
8/ Jan 6, 1 – 15.
1/ Jan 6, 1 - 9 FILIP – „Kde nakoupíme chléb…“ „Je tu jeden chlapec, který má…“
Někdy máme zbytečné starosti o svůj pozemský život. Bůh má vždy připraveno
východisko.
2/ Jan 6, 10-13 UČEDNÍCI – „Ať se všichni posadí!“ „Seberte zbylé nalámané chleby,
aby …!“
Posloucháme příkazy Ježíše? Ať nic nepřišlo nazmar. Někdy tomu nerozumíme, ale
Ježíš zná budoucnost.
3/ Jan 6, 14-15 LIDÉ – „Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!“
Když prožíváme zvláštní situace a zázraky, uvědomujeme si, že za vším je Ježíš
Kristus. Buďme vděčni a oslavujme Ho.
31. května 2020 (Svatodušní neděle)
9/ Jan 8, 1 - 11.
1/ Jan 8, 1-9 ZÁKOKONICI A FARIZEOVÉ – „Mistře, tato žena …“ „Kdo z vás je bez
hříchu, první hoď…“
Neodsuzujeme své bližní a nechtějme trestat. Uvědomme si, že jsme „všichni zhřešili“.
Odpouštějme si navzájem.
2/ Jan 8, 10-11 CIZOLOŽNÁ ŽENA – „Ženo kde jsou ti,…“ „…Jdi a už nehřeš!“
Jsme jen omilostnění hříšnici. Žijme tak, abychom vědomě nehřešili, nebyli
pohoršením. I pro nás platí: „Jdi a nehřeš!“
3/ SVĚDECTVÍ – Jak jsem já prožil usvědčení z hříchu skrze Ducha Svatého a
odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista?
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