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Evangelium podle Jana: Pán Ježíš Kristus – svědek
(Daniel Jurčo)

Jan 3,31-36
Pán Ježíš Kristus byl svědek pravdy.
Přišel, aby řekl pravdu.
Proč máme akceptovat Jeho svědectví? Z několika důvodů:
1. Pán Ježíš Kristus přišel z nebe, v31,
2. Jeho svědectví je „z první ruky“, v32-33,
3. Otec autorizoval Syna, v34-35,
4. Můžeme utéct před Božím hněvem, v36
Evangelista Jan v 3. kapitole dává důraz na osobní vztah s Pánem,
- je to živý vztah, začíná znovuzrozením,
- je to milující vztah, On je Ženich a my jsme částí Nevěsty – církve,
- je to vztah přijímání Jeho slova, dávám mu prostor v životě.

Otázky pro domácí skupinky:
Na úvod:
Ve kterých situacích můžeme potřebovat svědka? Museli jste někdy někomu svědčit?
Svědčil někdo vám? Jakého člověka byste si zvolili za svědka?

Více do hloubky:
1.
Porovnejte Jana Křtitele a Ježíše Krista jako svědky pravdy. Jaké rozdíly mezi
nimi vidíte? Čí svědectví může být považováno za hodnověrnější a proč? Jak vnímají
sami sebe?

2.

Co to znamená mít věčný život? (Jan 17:3)

3.

Jakou roli zde hraje Duch Svatý?

Aplikace:
1.

Jak my můžeme být svědky o Bohu lidem kolem nás? (Jan 3:19)

2.

Co můžeme udělat, aby lidé toužili mít věčný život?

3.

Jak může naše poznání Boha přinést světlo do Ostravy?

4.

Co máme dělat, když necítíme plnost Ducha Svatého?

JAK POUŽÍVAT TENTO MATERIÁL: TŘI SETKÁNÍ NAD PÍSMEM:
1.setkání na nedělní bohoslužbě: napiš si poznámky, co Tě v kázání oslovilo
2.setkání doma: odpověz si na položené otázky
3.setkání na skupince: sdílej své odpovědi s druhými
Sborové skupinky jsou určeny 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. Můžete kontaktovat také koordinátora
sborových
skupinek,
bratra
Jakuba
Mrázka,
tel.:
776 580 157,
email.
skupinky.cbostrava@gmail.com .Veškeré materiály k programu sborových skupinek, včetně
nahrávek kázání jsou k dispozici ke stažení na www.cb.cz/ostrava/skupinky .
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