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Jan 21:17 Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se
zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane,
ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! 18
Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil
jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede,
kam nechceš." 19 To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch
slovech dodal: "Následuj mne!" 20 Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde
učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který
se ho tehdy otázal: "Pane, kdo tě zrazuje?" 21 Když ho Petr spatřil, řekl
Ježíšovi: "Pane, co bude s ním?" 22 Ježíš mu řekl: "Jestliže chci, aby tu zůstal,
dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!"

Motto: Římanům 12:1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste
sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá
bohoslužba.

Přečtěte si prosím 21 kapitolu Janova evangelia pro kontext. Budeme se
věnovat J 21, 17-22. V úterý 15.2. 2022 17,00 kancelář BSK.

1. Vysvětlete, jak souvisí láska k Pánu Ježíši s následováním Pána
Ježíše.
J 14,14; 14,23; 12,26; 1 Pt 1,8-9;
2. Láska k Bohu se projevuje věrným následováním Pána Ježíše, ale

také?
1 J 2,10; 4,7; 4,21;
3. Boží láska v našich srdcích je při našich hříšných selháních co?
2K 7,9-10; Ž 32; Lk 18,13;

4. Co dělá přirozený člověk v Adamovi, a jak by v takové situaci měli
dělat věřící muž a žena?
Gn 3,7-10; J 3,20-21; 1 J 1,9; J 21,7;
5. Jakým dvojím způsobem se dá umřít pro Krista?
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Ga 2,20; Ko 3,5; Mk 10,43; Ef 5,21; J 21, 19;
Uveďte příklad, jak lze prakticky zapřít sebe a obětovat se druhým,
například v práci, v rodině, ve sboru, kdekoli?
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