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MUSÍTE SE ZNOVU NARODIT 

(J 3,1-21) 
Věčný život je jedině skrze víru v Ježíše Krista. 

 
 

Jan 3:13-21  Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z 

nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí 

být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život 

věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 

aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  Vždyť 

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl 

svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již 

odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 

 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali 

více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, 

kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby 

jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke 

světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." 

 

Otázky pro děti:   

1. Proč přišel Nikodém za Ježíšem? 

2. Co se musí s člověkem stát, aby mohl poznat Boha? 

3. Kdo nezahyne na věky? 
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ÚVOD 
Pán Bůh zjevuje lidem to nejdůležitější tajemství, které 

potřebuje každý v životě odhalit: jak můžu poznat Boha a nalézt 

u něj milost? Jak můžu žít tento život v pokoji, a nebát se toho, 

co příjde? Je před námi klíčová část Písma: je zde jádro zvěsti, 

proč Ježíš přišel na svět - aby lidé uvěřili a měli život. 

 

Biblické odkazy:  

�  J 2:17; Mt 5:15; Ef 4; J2:23  

 

I. NIKODÉM JDE ZA JEŽÍŠEM 
 

a) Kdo je Nikodém? 

 

b) Neodbytná otázka. 

 

c) Překvapující odpověď. 

 

Biblické odkazy:  

�  J 20:30;  

 
 

II.  MUSÍŠ SE ZNOVU NARODIT! 

 
a) Nelze dosáhnout spravedlnosti před Bohem svým dobrým 

životem. 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

b) Nové narození není fyzické. 

 

Biblické odkazy:  

�  1 K 2:14; Ef 2.9;   

 

III. CESTA DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ 
a) Cesta do Božího království nevede skrze vlastní spravedlnost. 

 

 

b) Cesta do Božího království vede skrze víru. 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Eze 36 a 37;  Nu 21:4; J 17; Ž 107:1; Ř 6:18; Ř 8:1; 2K 5:21; Ř 10:9; 

 

 

 

 

   

LILIPUT, LVÍČE, ŠIPKA, ÚSTUP, 

OPATI, CUMEL, ÚMRTÍ, MRAKY, 

ŠPICE, LINKY, CETKY, KRAUL, 

RACCI, HUTNÍK, MEDVĚD, PIŽMO, 

UTÍTI, MYRHA, OKAPY, SUBER, 

ÚHRNEM, PULEC, VLHKO, PERLAŠ, 

KAKAO, MENŠINY, VIOLA, REAKCE, 

TOPIT, PRUTY, MLOCI, HONIT, 
STAŘÍ, DEPEŠE, HOVOR, KOUMA 

Osmisměrka 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení (Žalm 6) a kázání Pavel 

Borovanský, písně Markéta Borovanská. 

 

 

Malajsie: Obavy z možného únosu místních křesťanů 

V Malajsii je již měsíc pohřešována trojice křesťanů. Jejich přátelé se obávají, že 

byli uneseni v souvislosti s prací pro církev, kvůli které jim v minulosti vyhrožovali 

místní džihádisté. Podle záznamů bezpečnostních kamer a výpovědí očitých 

svědků byl pastor Raymond Koh unesen 13. února ze svého automobilu v Petaling 

Jaya skupinou nejméně pěti maskovaných mužů. Další nejmenovaný pastor s 

manželkou byli tou dobou pohřešováni již přibližně týden. 

Susanna, manželka pastora Raymonda, naléhavě žádá: „Ať jej zadržuje kdokoli, 

prosím ho, aby mu neubližoval. Je to dobrý manžel, otec a pastor, který pomáhá 

chudým. S dětmi máme veliký strach… ale také jsme nesmírně vděční a přemožení 

láskou a štědrostí Božího lidu. Dostalo se nám tolik podpory a povzbuzení. Bůh je 

dobrý a věrný … Pokračujte v modlitbách za [Raymondovo] propuštění a modlete 

se také za bezpečí našich dětí. Vytrvejme v modlitbách, neboť modlitby 

spravedlivých mají nesmírnou cenu. Milujme Boha a čiňme dobře našim bližním. 

Raymond by byl velice vděčný, kdyby věděl, že se za něj modlí nejen Malajsie, ale 

celý svět.“  

Křesťané v této zemi sužované pronásledováním mají obavy ze sílícího ohrožení 

náboženské svobody. V parlamentu je v současné době projednáván návrh na 

zapracování částí islámského trestního zákoníku (hudúd) do aktuálně platné 

legislativy.  

 

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. 

Římanům 1:16   

 


