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RADOST BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA 

(J 3,22-36) 
Kdo věří v Syna, má věčný život. 

 
 

Jan 3:22-36  Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské 

země; tam s nimi pobýval a křtil.  (23)  Také Jan křtil v Ainon, 

blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a 

dávali se křtít.  (24)  To bylo ještě před Janovým uvězněním.  (25)  

Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování.  (26)  

Přišli k Janovi a řekli mu: „Mistře, ten, který byl s tebou na druhém 

břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a 

všichni chodí k němu.“  (27)  Jan odpověděl: „Člověk si nemůže nic 

přisvojit, není-li mu to dáno z nebe.  (28)  Vy sami jste svědkové, že 

jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce.  

(29)  Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho 

stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší 

ženichův hlas. A tak je má radost dovršena.  (30)  On musí růst, já 

však se menšit.  (31)  Kdo přichází shůry, je nade všecky. Kdo 

pochází ze země, náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo 

přichází z nebe, je nade všecky;  (32)  svědčí o tom, co viděl a slyšel, 

ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.  (33)  Kdo však jeho svědectví 

přijal, potvrdil tím, že Bůh je pravdivý.  (34)  Ten, koho poslal Bůh, 

mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.  (35)  

Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.  (36)  Kdo věří v 

Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží 

na něm zůstává.“ 
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Otázky pro děti:   

1. K čemu volal Jan Křtitel lidi? 

2. Co bylo cílem služby Jan Křtitele? 

3. Jak si můžeme být jisti, že máme věčný život? 

 

 

I. KŘEST UČEDNÍKŮ 
 

A. Ježíš sytí učedníky 

 

B. Jan Křtitel pokračuje ve službě 

 

Biblické odkazy:  

�  Ř 1:17; J 3:16; Lk 9:18; Ř 8:5; Mt 28:19; J 1:23, 29, 31; J 1:33; J 7:37-39;  

 
 

II.  VYZNÁNÍ JANA KŘTITELE 

 
 

Biblické odkazy:  

�   Ef 5:27;  3J 9; 2K 11:13; 1J 1:9;  

 

III. JAN KŘTITEL VYUČUJE O KRISTU  
 

A. Tolik církví, která je ta správná? 

 

 

B. Znaky zdravé církve 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

Biblické odkazy:  

�  Mt 24:4; Mt 11:11; Mt 3:17; J 1:14, 29;  

 

 

 

 

 

 

   

OSADA, RAŠPLE, SPRCHA, 

ZOKOR, AREST, TRDLO, TVARY, 

IONTY, OPATI, NIKDO, STEPI, 

PRKNO, FYZIK, PROSTOR, POKLAD, 

POINTA, BITKY, KMETI, TREFA, 

DRTEK, POROTY, OPIÁT, IZOLÁT, 

LIPIDY, RADIL, CHEMIK, FRČET, 

NEONY, OSOBA, BARVA, ODLIV, 

SLEDI, KRIZE, YSATY, VOZKA, 

KLOPY 

Osmisměrka 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 8) a písně Jan Suchý, 

kázání Jarda Kernal.  

Pavel Borovanský káže v Praze. 

 

Velký pátek 14. 4. 2017 – shromáždění od 18,00 (Ukřižování – káže Jan S.) 

Neděle16. 4. 2017 v  930 – shromáždění (Vzkříšení – káže Pavel B.) 

Velikonoční výlet – v pondělí 17.4. 2017 podnikneme výlet do okolí Úštěka. 

Okruh má 8 km. Navštívíme Helfenburk a sklárnu p. Doušy v 

Úštěku. Opečeme buřty a podělíme se o výklad Božího slova. 

Podrobnosti, včetně dopravy domluvíme po shromáždění. 

 

Srí Lanka: Společenství přinuceno ukončit pořádání bohoslužeb  

10. února v dopoledních hodinách dorazil do modlitebny společenství Calvary v 

Morawaka policista doprovázený přibližně 30 vesničany a dožadoval se, aby 

přítomní mládežníci ukončili právě probíhající modlitební setkání. Vesničané se 

křesťanům pokusili násilím sebrat Bible. 

 Policista je vyzval, aby modlitebnu nejprve registrovali na oblastním sekretariátu, 

a poté potvrzení o registraci přinesli na policejní stanici. Do té doby by měli přestat 

pořádat bohoslužby. 

 „Podle srílanských zákonů,“ okomentoval situaci právník z NCEASL, „neexistuje 

žádná povinnost oficiálně registrovat objekty používané k náboženským účelům.“ 

(Od letošního ledna došlo na Srí Lance k několika bezdůvodným útokům na místní 

společenství.) 

 

 Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu. 

Židům 8:12   


