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Jednoho dne, starý kněz jménem Zachariáš, 
obětoval v Hospodinově svatyni kadidlo. Náhle se 
však Zachariáš zděsil.



Ukázal se mu anděl a promluvil : „Neboj se 
Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá 

manželka ti porodí syna. Dáš mu jméno 
Jan. Bude naplněn Duchem 
Svatým a mnoho lidí obrátí 

k jejich 
Bohu.”



Venku čekal na Zachariáše lid a divil se, že tak 
dlouho prodlévá v chrámě. „Promluv k

nám!” říkali, ale nevěděli, že anděl 
Gabriel ho učinil němým až do 

narození dítěte. Zachariáš 
totiž neuvěřil Boží zprávě. 

Myslel si, že jeho žena 
je už příliš stará, 

aby měla děti.



Doma Zachariáš požádal o 
tabulku a napsal na ni vše, co 
mu anděl pověděl. Jeho žena 
Alžběta byla velice překvapená. 
Vždy si děti přála. Ale mohla 
by je mít teď? V jejím 
pokročilém 
věku?



Brzy poté 
Alžběta opravdu 
otěhotněla a 
velebila Pána. 
V těch dnech ji 
přišla navštívit 
Marie; sestřenice 
Alžběty. Marie 
také očekávala 
dítě.



Když Alžběta 
uviděla Marii, 
pohnulo se dítě 
v jejím těle a byla 
naplněna Duchem 
Svatým. Hned 
věděla, že dítě 
Marie je Boží Syn 
- Ježíš Kristus. 
Spolu pak tyto 
dvě ženy radostně 
chválily Boha!



Přišel den, kdy se Alžbětě narodil syn, jak Bůh 
slíbil. „Pojmenujte ho Zachariáš – po

jeho otci.” říkali příbuzní. Ale 
Zachariáš pamatoval na Boží 
příkaz. „Jeho jméno je Jan!”

napsal na tabulku. Ihned 
poté se uvolnil jeho 
jazyk a on mluvil a 

chválil Boha.



Když Jan vyrostl, byl jak Eliáš, prorok Nejvyššího. 
Jan kázal lidem, že Mesiáš 
– Spasitel, přijde brzy a 
odpustí všem jejich hříchy,
pokud v něj uvěří. Židovští
zákonníci Jana nenáviděli, 

protože jim řekl: „Čiňte pokání. 
Přestaňte hřešit.” Oni však 
nechtěli slyšet o jejich 

bezbožnosti.



Někteří lidé říkali Janovi Křitel, protože křtil lid 
vodou na odpuštění hříchů. Tu přišel Ježíš za 
Janem, aby ho pokřtil. Ale Jan mu 
bránil a říkal: „Já bych měl 
být pokřtěn od tebe.”
Ježíš mu odpověděl: 
„Připusť to, neboť 
je třeba naplnit 
vše, co Bůh 
žádá.” Tu 
mu Jan už 
nebránil.



Když byl Ježíš 
pokřtěn, otevřela 
se nebesa a Duch 
Svatý sestoupil na 
Ježíše jako holubice. 
Toto bylo znamení, 
že Ježíš je Syn Boží. 
Jan nazval Ježíše 
Beránkem Božím, 
který snímá všechen 
hřích světa.



Jan přivedl mnohé k Bohu. Ale Herodes, 
krutý vládce, ho dal vsadit do žaláře, neboť mu říkal:

„Není dovoleno, abys
měl za ženu Herodiatu, 

manželku svého bratra.”
Herod věděl, že Jan
má pravdu. Jan byl
Božím sluhou, mužem
svatým a spravedlivým.
Ale Herodes nechtěl
přestat hřešit. A Jan 
nepřestal kázat proti
hříchům, i kdyby to
znamenalo vězení.



Na Herodovy narozeniny však dcera 
té Herodiady tančila uprostřed 
hostů. Zalíbila se Herodovi a on jí 
přísahal: „Požádej mě oč chceš, a já 
ti to dám. Až do polovice svého 
království.”



„Oč mám 
požádat?” ptala 
se dívka matky. 
Herodia, která 
Jana nenáviděla, 
ji navedla na 
hroznou prosbu.



„Chci, abys mi dal na míse hlavu 
Jana Křitele.” řekla. Král se 
velmi zarmoutil, ale protože 
byl příliš hrdý slib odvolat, 
nechtěl jí odmítnout. Katovi 
pak přikázal: „Setni hlavu 
Jana a přines mi ji sem.”
Ten uposlechl, sťal 
Jana v žaláři a přinesl 
jeho hlavu na míse.



Když to uslyšeli Janovi 
učedníci, přišli, odnesli 
jeho tělo a uložili ho do 
hrobu. Janova práce byla 
tak pro Boha ukončena. 
Byl to odvážný a oddaný 
služebník Boží. 
Jeho učedníci 
věděli, že je 
Ježíš v jejich 
bolesti utěší.



Poslán od Boha

Příběh z Božího slova, Bible,

je nalezen v

Marek 6, Lukáš 1, 3

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
světlo.”  Žalm 119:130



Konec



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali.

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky.

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu:
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen.

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16


