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LÉKAŘ, KTERÝ UZDRAVUJE BEZNADĚJNÉ PŘÍPADY  
(J 4,43-5,18) 

Ježíš nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň. 

 
 

Jan 4: (46)  Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím 

proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský 

služebník, jehož syn byl nemocen.  (47)  Když uslyšel, že Ježíš 

přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a 

uzdravil jeho syna, který byl už blízek smrti.  (48)  Ježíš mu 

odpověděl: „Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte.“  (49)  

Královský služebník mu řekl: „Pane, pojď, než mé dítě umře!“  (50)  

Ježíš mu odpověděl: „Vrať se domů, tvůj syn je živ!“ Ten člověk 

uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.  (51)  Ještě když byl na cestě, 

šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: „Tvůj syn žije.“  (52)  

Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli 

mu: „Včera hodinu po poledni mu přestala horečka.“  (53)  Tu otec 

poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: „Tvůj syn je 

živ.“ A uvěřil on i všichni v jeho domě. –  (54)  Toto druhé znamení 

učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. 

 

Otázky:   

1. Proč Pán Ježíš napomíná královského služebníka? 

2. Proč máme v Písmu napsáno o uzdravení chromého u rybníka 

Bethesda? 

3. Přestal někdy Pán Bůh pracovat? 
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I. ÚVOD: LÉKAŘ MEZI NÁMI 

 

 
Biblické odkazy:  

�  J 21:25; J 20:31; 1Pt 1:9; Lk 8 

 
 

II.  PŘÍPAD SYNA KRÁLOVSKÉHO SLUŽEBNÍKA 
 

A. Přijetí v Galileji 

 

 

B. Uzdravení syna královského služebníka 

 

 

Biblické odkazy:  

�    J 2:4; J 3:16-18; J 4:42; J 19:39; Lk 7:1-10; J 11:21-27; J 3:36;   

 

III. PŘÍPAD NEMOCNÉHO U RYBNÍKA BETHESDA 
 

A. Chceš být zdráv? 

 

 

 

B. Uzdravení v sobotu 
 

 

 

C. Stavěl se Bohu na roveň 

 



 

3 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

 

Biblické odkazy:  

� Ž 90:10; J 21:22; Ř 5:7-8; Ex 20:10; Mt 5:17; 1K 11:25; Gn 2:2; J 10:30; 

 

 

 

 

 

   

KARTA, UZLÍK, ODPOR, ODRAZ, 

AVIRIL, DRYÁK, ÚRODA, BEATA, 

KOŠŤATA, ROZRUCH, CLONA, 

ŠŤÁRA, NENADAT, TOČNY, TIKET, 

ODCHYT, ALTÁNY, VKLAD, VRUTY, 

DRŽAVA, ŽÁNRY, TLACHY, SALDO, 

TRIKA, NOVINÁŘ, ÚTĚCHA, 

DRAŽBA, SELEN, HRNCE, DOSTAT, 

LINKY, LINIE, KRYPTON 

Osmisměrka 

OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Vedení Jaroslav Kernal (Žalm 13), písně 

Jan Suchý, kázání Pavel Borovanský  

 

Neděle 21. 5. 2017 v  930 – společné shromáždění u nás se sbory z Kladna a 

Prahy. Budeme mít také oběd. 

 



 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

7. května 2017 © BSK 

Laos: Šest rodin vykázáno z osady 

Vedoucí představitelé osady v převážně buddhistickém Laosu dali letos v únoru 

čtyřem rodinám hmongských křesťanů na vybranou: zřekněte se víry v Ježíše nebo 

se odstěhujte. 

 Rodiny, čítající dohromady 26 dospělých a dětí, zůstaly pevně stát ve víře a 

nařízení se podrobily. Dalších dvou rodin se jejich svědectví dotklo tak silně, že se 

rovněž obrátily ke křesťanství. Celkem 32 lidí bylo nakonec spoutáno a převezeno v 

nákladním automobilu do nejbližšího města. Několik mužů bylo po cestě zbito. 

Protože křesťané měli mezi sebou nemocné, požádali o vysazení poblíž 

zdravotnického zařízení. Několik měsíců žili v provizorních přístřešcích na 

pozemku nemocnice. Přestože přežívali s minimem jídla a bez finančních 

prostředků, nepřestávali se věrně hlásit ke Kristu. 

 Nakonec se křesťané přesunuli na nedaleké rýžové pole, kde si postavili provizorní 

stany z plachtoviny. Nemohli se přestěhovat do jiné vesnice, protože v žádné z 

nich by místní předáci křesťanské přistěhovalce nepřijali. (V Laosu se konvertité 

setkávají s podobnými problémy zcela běžně.) 

 Na rýžovém poli měli možnost hovořit o Ježíši s dalšími chudými rodinami z 

okolních vesnic. Jednoho dne je navštívila rodina z kmene Khmu – ze zvědavosti, 

proč žijí na poli. Hmongští křesťané jim vyprávěli svůj příběh včetně vyznání, jak 

jim Bůh Stvořitel v Ježíši daroval svobodu. 

 Tři Khmuové přijali Krista a dokonce evangelistu pozvali na návštěvu své vesnice, 

aby seznámil s Ježíšem také ostatní. 

 Nedávno se o případ začali zajímat státní úředníci. Navštívili vyhoštěné rodiny a 

následně upozornili předáky v jejich vesnici, že křesťané mají právo Ježíše 

následovat. Rodiny doufají, že se budou moci vrátit domů a vyprávět o Ježíšově 

lásce svým někdejším sousedům. 

 

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i 

hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám 

uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až 

do cíle.  (Židům 12:1-2) 


