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OTÁZKY KE STUDIU
Shrnutí: Co tě nejvíce oslovilo ze 13.
kapitoly a jak to budeš používat ve svém
životě?
1. Mk 14 předznamenává události
Kristova ukřižování. Začínáme hodem
beránka a svátkem nekvašených chlebů.
§ Čti Zjevení Janovo 5,6. Kdo je tím
obětovaným beránkem?
§ Co podle 1 Korintským 5,7 začíná
tímto svátkem nekvašených chlebů?
2. Mk 14,3-9 popisuje pomazání Ježíše.
Znovu vidíme, jak se uctívání Ježíše
setkává u učedníků s nepochopením.
Přečti si paralelní příběh v Janovi 12,18. Co tě nejvíce zaujalo?
§ V čem měli učedníci pravdu?
§ Jaký je rozdíl mezi
správnými skutky?
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3. V 10-11 verši čteme jedno z nejhorších
svědectví Nového zákona - zrada Ježíše
Jidášem.
§ O čem svědčí fakt, že Jidáš byl jedním
z Dvanácti apoštolů?
§ Co tě nejvíc děsí na jeho skutku a
v čem nalézáš podobnost se sebou
samotným?
4. Ve verších 12-16 dává Ježíš
učedníkům podrobné instrukce k přípravě
beránka. Kterému příběhu se to podobá?
Jakým způsobem Ježíš v tomto příběhu
vystupuje?

5. Slavnostní nálada u stolu (verše 14,1721) je narušena šokujícím prohlášením o
zrádci z vlastních řad. Nikdo si jím nepřeje
být (v. 19). Z verše 21 vyber dvě důležité
věci, které se týkají zrádce. Jak můžeš tyto
věci zobecnit a vztáhnout na každého
člověka?
6. Ježíš ustanovuje Večeři Páně (Mk
14,22-25). Čti Matouše 16,17 a
Galatským 1,16 a vlastními slovy vysvětli
toto Ježíšovo ustanovení. Na co - podle
zmíněných veršů - ukazuje tělo a krev
Ježíše?
7. Po společném zpěvu žalmů přichází
znovu varování (Mk 1426-31).
§ Jaká byla Petrova reakce na Ježíšova
slova?
§ Co Petr nevzal v úvahu (viz. Jeremijáš
17,9)?
8. Potřetí v této kapitole Pán napomíná
učedníky - a hned třikrát. Jak souvisí toto
napomínání (14,32-42) se slovy Pána
Ježíše ve 13. kapitole?
§ Pokus se popsat, co
v Getsemane prožíval.
§ Jak se podle v. 38
bránit pokušení?
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9. Mk 14,43-52. Všichni kromě Ježíše
dělají přesně to, o čem řekli, že to dělat
nebudou. Které mocné věci z tohoto
příběhu můžeš použít ve svém životě?
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