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Daniel Jurčo

Jan 12:27-50

S Kristem ve světě
3. Jan 12:27-33 a Lk 22:41-44 Co mají tyto pasáže společného a v čem jsou
rozdílné?

A: Pohled do textu
1. Pánova modlitba, V 27-36
2. Důraz Pána Ježíše Krista na víru, V 37-50
B: Myšlenky k aplikaci
1. Evangelium nám představuje postavy, které se setkávaly s Ježíšem. Tato
paleta postav je nám zrcadlem, v němž se poznáváme, jaký máme vztah s
Pánem Ježíšem Kristem.
2. Když se setkáváme s Pánem, není soud vzdálen, ale právě tady a teď se
rozhoduje.

4. V Jan 12:42 čteme, že mnozí uvěřili, ale nepřiznávali se k Ježíši. Přečti si
Matouš 10:26-33. Uznává Ježíš strach nebo jiné emoce jako dostatečný
důvod pro to nepřiznat se k Jeho jménu?

5. Mt10:19-20, Mt10:32, Ř8:37-39, 1.Kor10:13. V čem jsou pro tebe tyto verše
nadějí a povzbuzením? Máš třeba jiné oblíbené verše, které bys chtěl s
ostatními sdílet?

3. Pán Ježíš Kristus je odjinud, po té co dokončil své poslání, odešel. On, to
Slovo, je jiné, než naše slova.
4. Nebeský Otec ve svém Synovi otevírá závoru uzavřené cesty.
C: Závěr
1. Otevřeně se hlásíme ke Kristu, který není skrytý.
2. Nebojíme se jiných lidí. Je lépe se bát Boha.

6. Najdi si během týdne čas k přemýšlení a zapiš si okamžiky ve svém životě,
kdy se ti Bůh osobně dotknul, zjevil nebo hluboce ovlivnil tvou víru v Něj.

7. Jak zareaguješ v situacích, kdy jde tlak okolí proti tomu, co od Tebe očekává
Pán? Co bude silnější?
1. Stalo se ti někdy, že ti někdo, místo toho co jsi chtěl slyšet, řekl to co jsi slyšet
potřeboval? Jak ses s tím vyrovnal?
pokračování materiálů za 14 dní

2. Jakým způsobem tvá víra ovlivnila tvůj praktický život tento týden?

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

