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JEŽÍŠ TI DÁVÁ ZNAMENÍ 

(J 2,1-25) 
Svými skutky Ježíš vydává svědectví kým je. 

 
 

Jan 2:1-11  Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam 

Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 

 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají 

víno."  Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má 

hodina."  Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." 

 Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému 

očišťování, každá na dvě až tři vědra. 

Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až 

po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci 

hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu 

proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu 

nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk 

podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno 

horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil 

Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. 

A jeho učedníci v něho uvěřili. 

 

Otázky pro děti:   

1. Jak zjevil Ježíš svou slávu v Káně Galilejské? 

2. Proč slavili židé velikonoce? 

3. Jaké znamení ukázal Ježíš lidem v chrámě? 
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ÚVOD:  
Ježíš Kristus je světlem. On si zamiloval církev a sám se za ni 

obětoval,  aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on 

sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli 

podobného, aby byla svatá a bezúhonná. (Ef 5_25-27). 

 

 

I. SVATBA V KÁNĚ GALILEJSKÉ 
 

a) Kde se tu Ježíš vzal? 

 

 

b) Došlo víno. 

 

 

c) Proměnění vody ve víno. 

 

 

Biblické odkazy:  

�  J 1:47; J 21:2; Lk 12:67-70; Lk 1:41-45; J 17:3; Mk 7:3-4; J 15:4-5; Mt 11:28;  

 

 
 

II.  JERUZALÉM POZNÁVÁ JEŽÍŠE 

 
a) Horlivost pro Boha 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

 

b) Chrám, jenž nebude zbořen 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 4:13;  Za 14:21; Mal 3:1-3; Ž 69:9-10; Mt 12:40; 1K 15:1-4; J 14:26;  

 

 

 

 

 

 

   

RUMUNKA, VZKAZ, RAROH, 

OBRYS, POTUD, MRTVICE, KVALT, 

POLOČAS, ŠIRÁK, PREJT, VČELY, 

ŠRANK, AKANTY, ŠVIHY, RYTBA, 

FABIA, RVAČKA, COURT, PATRIOT, 

SLUHA, VÁRKA, OCELE, SIRUP, 

LAVÓR, CHLADIČ, BITVA, SAUNA, 

HARFA, ENZYM, YSATY, TREPKY, 

ULICE, AKARA, TATRY, ZMARY, 

MRZUTA, ZKRAT 

Osmisměrka 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení a písně Jan Suchý, Žalm 3, 

Večeře Páně a kázání Jarda Kernal. 

Společný oběd a vyučování – téma: Církev – společenství  

a uctívání 

 

 

Sýrie: Manželé pomáhají asyrským krajanům 

Asyrští manželé, společně s širší rodinou, museli kvůli válce v severní Sýrii opustit 

svůj domov, práci i přátele. Jako uprchlíci začali navštěvovat modlitební skupinky 

a skupinky biblického studia. Celá rodina nakonec uvěřila v Ježíše. 

  

„Saíf“ následně pozval na shromáždění více než dvacet dalších asyrských rodin, a 

mnohé z nich rozšířily řady nových konvertitů. Na jednom setkání se někdo zeptal: 

„Proč Bůh dopouští takovou bídu, pronásledování a zkázu na asyrský lid, který 

před tisíciletími jako první přijal Ježíše a dodnes hovoří jeho jazykem?“ „Saífova“ 

žena „Naama“ mu odpověděla: „My Asyřané jsme sice tisíce let znali pravdu, ale 

nikdy jsme Bohu nevzdávali slávu ani nechodili po jeho cestách.“ 

  

Přestože se „Saíf“ a „Naama“ nedávno přestěhovali do jiné země, doufají, že i zde 

založí společenství, aby mohli pokračovat ve službě asyrským krajanům. Kéž Boží 

dílo i nadále vzkvétá a jeho Království se šíří po celém Blízkém východě! 

 

 

 

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 

a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 

1. Korintským 15:3-4   


