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Narodil se Spasitel, dospěl a nyní nastupuje jeho průvodce, který o něm 

vydává ______________________.  

 

  

Biblické odkazy:  

 J 1,6‐8 

Další otázky:  

  
 

1. STALO SE SLOVO BOŽÍ K JANOVI (V. 16) 
Jan se stává   ______________ podobně jako další před ním. 

Nelze __________________, když Bůh mluví.  

Dnes jsou lidé kritičtí k proklamování Božího slova. Kázání je ale ústřední 

Boží ___________________. 

Jsme povoláni k tomu, abychom _____________________ Boží Slovo a 

aby v nás zůstávalo v celém jeho ______________________ . 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mk 1,6; Lv 11,20‐24; Lk 3,19‐20;  

 KÁZÁNÍ: Mk 4,23; Mk 1,14; Mk 1,38; Lk 4,44; Sk 5,42;Sk 9,27.29; Sk 17,18; Sk 

26,20; 2Tm 4,2; 1Pt 1,9 

 Moc Božího Slova: Ř 1,16; Ř 10,14‐17; Jk 1,18; Ko 3,16 

Další otázky:  

  
 

2. POKÁNÍ (V. 79) 
Janův křest byl křtem k ______________________. 
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Křesťanský křest je ve ________________________________________ a 

Znamená to ztotožnění se se smrtí, pohřbením a vzkříšením Ježíše Krista. 

 

Jan kázal o Božím _______________ . 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Mt 28,19; Mt 7,23‐27; 1 Pt 2,8; J 15,8 

Další otázky:  

  
 

3. OVOCE POKÁNÍ (V. 814) 
Jednejte a žijte tak, aby bylo vidět, že doopravdy patříte Ježíši Kristu.  

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Sk 20,35;  

Další otázky:  

  

  

ZÁVĚR  ŽIVOT V OČEKÁVÁNÍ (V. 15) 
Zbožná víra je takovou vírou, která očekává návrat Ježíše Krista.  
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 3,1‐15 

Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 ‐ Společné shromáždění se společným obědem v Domě 

techniky.  

 

Aktuálně k modlitbám: 

Prosba z Kazachstánu 

• Stát připravuje nový zákon, kterým se omezuje misijní práce v zemi 

(stanoví kvóty zahraničních misionářů, misionáři musí mít zvláštní 

finanční registraci, místní církve nesmí přijímat podporu ze zahraničí, 

apod.) 

• Mezi etnickými Kazachy (tradiční muslimové) se teprve před 20 lety 

obrátili první lidé ke Kristu. V současnosti ale existuje velké napětí 

mezi Kazachy a Rusy (občany Kazachstánu).  Rusové odmítají jakkoliv 

podporovat Kazachy (duchovně, finančně, staršovstva nedávají 

doporučení studentům (Kazachům) ke studiu na seminářích, …). 

Situace je taková, že mnozí Kazachové opouští sbory a distancují se 

od církve.  
 

 

Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k 

Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z 

nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás 

vysvobozuje od přicházejícího hněvu. 

1 Tesalonickým 1,9‐10   
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