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Studium ve dvou:první kapitola
Janova evangelia

Proč Slovo?

Slovo je titul, který se používá pro 
Ježíše – uvidíme to hned v první 
lekci. Když budeme pročítat Ja novo 
evangelium, zjistíme, že když slyšíme 
Ježíšova slova, která zapsal Jan, 
dozvídáme se, kdo je Ježíš. A právě 
to je to Slovo!

Proč jeden jednomu?

Zjistili jsme, že čtení Janova evan ge
lia v neformálním prostředí s jed ním 
nebo více přáteli a s použitím těchto 
poznámek je skvělý způsob, jak zjis
tit, co Bible opravdu říká o tom, 
kdo je Ježíš. Poznámky jsou určeny 
speciálně pro použití v ne formálním 
prostředí setkání me zi dvěma lid
mi. Lidé je používají s přáteli, čle ny 
rodiny, kolegy a stu denty na nej
růz nějších místech, jako například 
v kavárně, sborových pro storách, 
ven ku v parku nebo prostě doma. 
Dou fáme, že vám pomohou stejně 
jako nám!  

Úvod
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Bůh při chází 
na zem.

Jan 1,1–18
Úvod k Janovu evangeliu

Janovo evangelium 

začíná úvodem.

v. 1—18

V této části je toho 

hodně! Nemělo by nás 

proto pře kva  pit, že 

bude potřeba řadu věcí 

důkladně rozebrat!

5

Takový začátek jsme možná nečekali. Žádní andělé, žádný Betlém, žádný chlév, žádný Ježíšek, žádní mudrci…

1
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1		Na	počátku	bylo	Slovo	 a	to	Slovo	bylo	u	Boha	 a	to	Slovo	bylo	Bůh.	
2		To	bylo	na	počátku	u	Boha.	3		Všechno	povstalo	skrze	něj	 a	bez	něj	nepovstalo	nic,	co	je.	4		V	něm	byl	život	a	ten	život	 byl	světlem	lidí.	

5		A	to	světlo	svítí	ve	tmě	 a	tma	je	nepohltila.

Slovo existovalo před 
časem, před stvořením, 
před „počátkem“!
Stručně řečeno... ten,	kdo	
je	Slovem, je věčný!

Kapitola	1

Začínáme tady

•  Jan dvakrát zdůrazňuje,  
že Slovo bylo na počátku.

v. 4   • Zdroj života 
• Odpověď pro život 
•  Věčný život

  Je to logické, pokud  
– jak právě řekl Jan –  
je Slovo naším stvořitelem.

v. 1   Slovo bylo u Boha  
a bylo Bůh.

v. 2   Slovo je osoba!

v. 3   Slovo, které je Bůh a osoba, 
vše stvořilo.

   Jan ale o Slově 
říká ještě mnohem víc!

Úžasný počátek

Podívejte se, jak často Jan

Jakou změnu 
přináší Slovo  

do života?

Co nebo kdo je 

používá pojem Slovo.

Slovo?

v. 5   O dva tisíce let později  
Slovo stále jasně  
září ve tmě.
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6  Od	Boh
a	byl	p

oslán	č
lověk	

jméne
m	Jan

.	

7  Přišel	
kvůli	s

vědect
ví,	

svědči
t	o	tom

	Světle
,	 

aby	vš
ichni	u

věřili	 

skrze	
něj.	

8  On	neb
yl	to	S

větlo,	
ale	

přišel,
	aby	o	

Světle
	vydal	

svědec
tví.	

9  Tento	
byl	to	

pravé	
Světlo

	

osvěcu
jící	ka

ždého	
člověk

a	

přichá
zejícíh

o	na	sv
ět:

Poslal ho Bůh, aby lidem ukazoval na 
příchod „Světla“. verše	6,	7

Později v této kapitole uvidíme, že:

•  Byl ve své době senzací – kazatel 
v pustině.

•  Jan Křtitel by dnes byl hvězdou 
zpráv a Twitteru.

•  Vláda a náboženští představitelé 
chtěli zjistit, co je zač.

•  Jan Křtitel ale není tím tolik 
očekávaným Slovem.

Ale Jan nám 
ještě neřekl, kdo 

je to Slovo…

Prostřednictvím Jana 

Křtitele Bůh dělá, co 

může, aby zajistil, že 

se o příchodu Slova 

bude všude vědět.

Jan Křtitel:  
kdo to je a co dělá

Proč  
Jan Křtitel přišel?
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Je to právní nárok na ro din
né bohatství přesahující na še 
nej divočejší sny! Tento Otec je 
bohatší než kdejaký multimiliardář!

10	 	Byl	na	světě	 

a	svět	povstal	skrze	něj,	 

ale	svět	ho	nepoznal.	

11	 	Přišel	do	svého	vlastního,	 

ale	jeho	vlastní	ho	nepřijali.	

12	 	Ale	těm,	kteří	ho	přijali,	 

dal	právo	být	Božími	dětmi	 

—	všem	těm,	kdo	věří	 

v	jeho	jméno.	

13	 	Takoví	nejsou	narozeni	

z	krve,	ani	z	vůle	těla,	 

ani	z	vůle	muže,	 

ale	z	Boha.

 • „Svět“. v. 10  

• „Jeho vlastní“ (Židé). v. 11

Stát se Božími dětmi!

v. 12

Jsou adoptováni do jeho rodiny.

Představte si, že byste byli 
adoptováni do královské rodiny. 
Bůh nabízí něco ještě většího!

Výraz ve v. 12 – „dal právo“ – 
je nabídka podložená plnou 
pravomocí.

Ano! Někteří lidé uvěřili.

Lidé Slovo odmítli

Kdo Slovo

Jaké právo?

Kdo ho získává?

dar pro ty, kdo ho přijali (v. 12)
Podívejte se na jedinečný a úžasný 

Reagoval někdo jinak?

odmítl?

•  Ne lidé, kteří se narodili do věřící 
rodiny.

•  Ne lidé, kteří se stali zbožnými.

•  Ale lidé, kteří se narodili z Boha. 
v. 13
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14		To	Slo
vo	se	s

talo	těl
em	

a	přebý
valo	m

ezi	nám
i.	

Spatřil
i	jsme	

jeho	sl
ávu,	

slávu,	
jakou	m

á	od	Ot
ce	

jednor
ozený	S

yn,	pln
ý	

milosti
	a	prav

dy.

Milost je naprosto nezasloužená dobrota a láska, kterou Bůh dává zdarma. Pravda je ta absolutní pravda, odpověď na vše, co hledáme. Je to tedy Boží Syn,  
ale jak se jmenuje?!

Je překvapující, že Slovo 

nepřišlo ve víru moci 

a síly. Místo toho Jan 

říká, že Slovo, které 

přišlo, bylo plné milosti 

a pravdy.

Co	dalšího	nám	 

Jan	říká	o	Slově?

Boží sláva na zemi…

•  Slovo přišlo na zemi jako člověk.

•  Jan chce, abychom věděli, že to 
může osobně dosvědčit.

•  Slovo má slávu – Slovo je Boží Syn.
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15		(Jan	o	něm
	vydával	sv

ědectví	

a	volal:	„To
to	je	ten,	o

	němž	

jsem	řekl:	
Ten,	který

	přichází	

za	mnou,	j
e	přede	mn

ou,	

neboť	byl	d
říve	než	já

.“)	

16		Z	jeho	pln
osti	jsme	 

všichni	při
jali,	 

a	sice	milo
st	za	milos

t.	

17		Zákon	byl
	vydán	skr

ze	

Mojžíše,	m
ilost	a	prav

da	však	

přišla	skrz
e	Mesiáše	J

ežíše.

•  Bůh již ve Starém zákoně dal lidem 
milost. Nyní jeho milost vidíme 
v celé její plnosti – v Ježíši!

•  Boží zákon a všechna jeho pravidla 
a předpisy budou naplněny v Ježíši 
– viz v. 17 .

Boží Syn … Ježíš Kristus.  
A nejde mu o pravidla – přináší 
milost a pravdu.

v.	15,	16  Samozřejmě, že je Slovo větší než Jan Křtitel – je to sám Bůh Stvořitel.

Pravda vychází najevo

Je	Jan	Křtitel	tím	Slovem?

Kdo	tedy	je	ono	Slovo?

•  Ne. Ukazuje na Slovo a říká, že je 
větší, „neboť byl dřív než já“.
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18		Boha	nikdy	nikdo	 neviděl;	jednorozený	Syn,	který	je	 
v	Otcově	náručí,	 ten	jej	vylíčil.

Ten, kdo nám 
řekl o Bohu, 
je Ježíš. 
Tato slova 
bychom mohli 
přeložit 
jako: To on 
nám ukázal 
Boha.

 v. 1    Byl tady od počátku.
 v.	1,	2   Byl s Bohem. 
 v. 1   Je Bůh. 
 v. 3    Všechno stvořil. 
 v. 4   Dává život, nyní i navěky. 
 v.	4,	9   Umožňuje nám porozumět 

životu (Jan ho nazývá Světlem).
 v.	10,	11   Svět i jeho vlastní lidé (Židé) ho 

odmítli. 
 v. 12    Těm, kdo ho přijali, dává právo 

být součástí jeho rodiny. 
 v. 14    Přišel na zemi jako člověk. 
 v. 15    Jan, který napsal tuto knihu, 

viděl Ježíše na vlastní oči. 
 v. 17    Ježíš přichází a přináší milost, 

nepřichází se světskou mocí.
 v. 17    Přináší veškerou pravdu.

Shrnutí…

Ježíš je více než jen vánoční Ježíšek – 
usměvavý a bezmocný v jesličkách, že? 
Jan říká, že Ježíš, Slovo, je všemocný Bůh 
Stvořitel, plný milosti a pravdy. 

Co jsme se 

Není divu, že Jan 

Jak tento obraz zapadá 
do toho, jak jste si 

Ježíše představovali vy?

v 18. verši končí svůj 
úvod právě takto.

dozvěděli o Ježíši,
– Slovu?
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Jan 1,1—18

1Na	počátku	bylo	Slovo	a	
to	Slovo	bylo	u	Boha	

a	to	Slovo	bylo	Bůh.	
2To	bylo	na	počátku	u	Bo-

 

ha.	 3Všechno	povstalo	 skrze	n
ěj	 a	 bez	něj	ne-

po	vstalo	 nic,	 co	 je.	
4V	 něm	 byl	 život	 a	 ten	

život	byl	světlem	lidí.	
5A	to	světlo	svítí	ve	tmě	

a	tma	je	nepohltila.	
6Od	Boha	byl	poslán	člověk

	

jménem	 Jan.	
7Přišel	 kvůli	 svědectví,	 s

vědčit	

o	tom	Světle,	aby	všichni	
uvěřili	skrze	něj.	

8On 

nebyl	 to	 Světlo,	 ale	 přiše
l,	 aby	 o	 Světle	 vydal	

svědectví.	
9Tento	byl	to	pravé	Světlo	

osvěcující	

každého	 člověka	 přicház
ejícího	 na	 svět:	

10Byl	

na	 světě	 a	 svět	povstal	 s
krze	něj,	 ale	 svět	ho	

ne	poznal.	 11Přišel	do	svého	vlastního
,	ale	 jeho	

vlastní	ho	nepřijali.	
12Ale	těm,	kteří	ho	přijali,	

dal	právo	být	Božími	dětm
i	—	všem	těm,	kdo	věří	

v	jeho	jméno.	
13Takoví	nejsou	narozeni	z	

krve,	

ani	z	vůle	těla,	ani	z	vůle	
muže,	ale	z	Boha.	

14To 

Slovo	 se	 stalo	 tělem	 a	 p
řebývalo	 mezi	 námi.	

Spatřili	jsme	jeho	slávu,	s
lávu,	jakou	má	od	Otce	

jednorozený	Syn,	plný	m
ilosti	a	pravdy.	

15Jan	

o	něm	vydával	 svědectví	
a	volal:	 „Toto	 je	 ten,	

Přečtěte si znovu  
Janův úvodní přehled:

19

Co nás čeká příště?
Příště nahlédneme do života a doby Jana Křtitele, než se na scéně objeví Ježíš.

o	němž	jsem	řekl:	Ten,
	který	přichází	za	

mnou,	je	přede	mnou,	n
eboť	byl	dříve	než	

já.“	 16Z	 jeho	plnosti	 jsme	vši
chni	přijali,	

a	sice	milost	za	milost.	
17Zákon	byl	vydán	

skrze	Mojžíše,	milost	a
	pravda	však	při-

šla	 skrze	 Mesiáše	 Jež
íše.	 18Boha	 nikdy	

ni	kdo	neviděl;	jednoroz
ený	Syn,	který	je	

v	Otcově	náručí,	ten	jej	
vylíčil.
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Jan 1,19–34

Předskokan	

pro	hrdinu

•  Levité (v. 19) – chrámoví pomocníci a kněží. 

Většina kněží pocházela z rodu Léviho.

•  Eliáš (v. 21) – ve starozákonní knize 

proroka Malachiáše najdeme slib, že 

Bůh pošle muže podobného Eliášovi 

(významnému izraelskému prorokovi, který 

žil kolem roku 860 př. Kr.).

•  Prorok (v. 21) – největší prorok z doby 

Starého zákona, Mojžíš, dostal slib, že Bůh 

jednou pošle dalšího proroka, jako byl on, aby 

vedl Boží lid.

•  Farizeové (v. 24) – většinou místní 

úředníci, kteří byli také velice zbožní.

21

Hlavní postavy této části.

2
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19  Toto	je	Janovo	svědec
tví,	když	

židovští	představení	p
oslali	

z	Jeruzaléma	kněze	a
	levity	

s	otázkou:	„Kdo	jsi?“	

20  Neodmítl	jim	přímou	
odpověď.	

„Já	nejsem	Mesiáš,“	p
rohlásil.	

21  „Kdo	tedy	jsi?“	zeptal
i	se	ho.	

„Eliáš?“	Řekl:	„Nejsem
.“	„Jsi	

ten	Prorok?“	Odpověd
ěl:	„Ne.“	

22  Řekli	mu	tedy:	„Kdo	j
si?	Ať	

můžeme	dát	odpověď	
těm,	

kteří	nás	poslali.	Co	o
	sobě	

říkáš?“

Jan Křtitel v popředí

Čím je významný 
Jan Křtitel?

Chce být Jan Křtitel  
v centru pozornosti?

•  Jan – hvězda zpráv! Poušť by se 
hemžila zpravodajskými štáby. Jeho 
slova by byla na titulních stránkách 
novin!

•  Židé vyhlíželi znamení toho, že 
přichází Spasitel – pochopitelně 
přemýšlejí, jestli jím není Jan.

•  Náboženští představitelé si s ním 
jdou popovídat:

v. 19  „Kdo jsi?“

v. 21  „Jsi Eliáš?“ … „Jsi ten prorok?“

v. 22   „Kdo jsi? Musíme odpovědět 
těm, kdo nás poslali.“

Kdo je tedy Jan a o co mu jde?

Je spojovacím článkem,  
který připravuje cestu pro Ježíše.

Jan byl mezi lidmi velice populární, 
ale není Spasitel…

v. 20  „Já nejsem Mesiáš.“ 
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23		Odpověděl	jim	slovy	
proroka	Izaiáše:	„Jsem	
‚hlas	volajícího	na	poušti:	
Vyrovnejte	Pánovu	cestu!‘“	

Připravte se…

Takové silné obrazy nebyly pro lidi  
v té době nijak překvapivé nebo neobvyklé…

Co jim Jan Křtitel říká?

V té době mocných říší bylo běžné 
budovat široké cesty vedoucí 
k branám velkých měst, aby vítězný 
vůdce mohl slavnostně projít 
v průvodu před lidmi.

Jan Křtitel vyzývá lidi, aby se připravili 
– Bůh přichází!

Izaiáš byl prorok, kterého Bůh poslal více než 
700 let před Ježíšovým příchodem. Říkal lidem,  
co se stane, až přijde Spasitel. 
Jan Křtitel používá slova z Izaiášovy knihy. 
Přišel, aby nás připravil na Ježíše.

Izaiáš 40,3 o tomto okamžiku říká: „Připrav te na poušti  cestu Hospodinu!“
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24		Ti	vyslanci	patřili	k	farizeům.	

25  Zeptali	se	ho:	„Proč	tedy	křtíš,	

když	nejsi	Mesiáš	ani	Eliáš	ani	

ten	Prorok?“	

26		„Já	křtím	vodou,“	odpověděl	

Jan,	„ale	mezi	vámi	už	povstal	

někdo,	koho	neznáte.	

27		To	je	ten,	který	přichází	po	

mně.	Jemu	nejsem	hoden	ani	

rozvázat	řemínek	sandálu.“

28		Toto	se	stalo	v	Betanii	za	

Jordánem,	kde	Jan	křtil.

Nehledáte mě…

Na co se ptají Jana?

Jakou šokující věc 
říká Jan Křtitel?

„Proč tedy křtíš?“ v. 25

Jan Křtitel potvrzuje, že on vás může 
jedině zmáčet! Přichází ale někdo 
mnohem větší!  v. 26

Ježíš je tak VIP, že Jan Křtitel není  
ani hoden rozvázat mu sandály, 
natož aby mu umyl nohy!

V době, kdy lidé nosili otevřené sandály, 
a to na rozpálených prašných ulicích plných 

zvířat, nebylo umývání nohou opravdu nic 
moc. Práce pro nejníže postaveného sluhu!

Podívejte se, co Jan dodává v 28. verši.  
Jan v celé knize uvádí přesné detaily,  
jako by chtěl říct: „Jděte se přesvědčit,  
že to, co vám říkám, je pravda!“
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Je to konkrétní odkaz  

na Ježíšovu smrt  

na kříži. Poukazuje  

na to, že Ježíš zemře  

za hřích světa.

29		Druhého	dne	Jan	uviděl	Ježíše,	
jak	přichází	k	němu,	a	řekl:	
„Hle,	Beránek	Boží,	 
který	snímá	hřích	světa!	

30		To	je	ten,	o	němž	jsem	řekl:	 
Po	mně	přichází	muž,	 
který	je	přede	mnou,	 
neboť	byl	dříve	než	já.

Jan dává Ježíšovi 

Co říkal Jan Křtitel? 

Čí hřích Ježíš 
snímá?

jedinečný titul. Jaký? „Beránek Boží“ v. 29

v. 29

•  Tento zvláštní Ježíšův titul proto 
připomíná oběť hodu beránka, kdy 
beránek odstranil hřích lidí a smířil je 
s Bohem. v. 29

Celého světa! Tato nabídka je určena 
lidem všude na světě, ne jen Židům.

Jedním z hlavních židovských svátků byly židovské 

Velikonoce, hod beránka. Večer během prvního hodu 

beránka prošel egyptskou zemí anděl smrti a zabil 

všechno prvorozené ve všech domech, protože faraon 

nechtěl nechat Izraelce odejít. 

Mojžíš Židům řekl, že této katastrofě mohou uniknout 

jen tím, že potřou veřeje dveří svých domů krví 

nevinného beránka bez vady. Beránek měl alespoň 

čtyři dny žít s rodinou v domě, aby si k němu zvláště 

nejstarší syn vytvořil jistý vztah… a tak chápal, že 

beránek zemřel místo něj. 

Jan nám opět říká, že Ježíš existoval již před Janem. 

Samozřejmě! Je to Bůh Stvořitel z veršů 1–4.
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31		Já	jsem	ho	neznal,	a
le	přišel	

jsem	křtít	vodou	pro
to,	aby	

byl	zjeven	Izraeli.“	

32		Jan	vydal	svědectví
:	„Viděl	

jsem	Ducha,	jak	sest
oupil	

z	nebe	jako	holubice
	a	zůstal	

na	něm.	

33		Já	jsem	ho	neznal,	a
le	Ten,	

který	mě	poslal	křtí
t	vodou,	

mi	řekl:	‚Na	koho	sp
atříš	

sestoupit	Ducha	a	zů
stat	na	

něm,	to	je	ten,	který
	křtí	

Duchem	svatým.‘

Král z nebe…

Co dalšího říká 

Co udělá Ježíš, Boží Beránek 
naplněný Duchem?

Jan Křtitel o Ježíši?

Duch svatý přichází… a zůstává! v. 32  

•  Ve Starém zákoně Duch často „padl“ 
na vládce a krále, které si vyvolil Bůh, 
ale jen na určitou dobu.

Ježíš je Beránek, který odstraňuje 
náš hřích, aby nás očistil 
a abychom byli v Božích očích 
bez poskvrnky – a byli připraveni 
nechat se naplnit Duchem svatým.

To nedokáže žádný člověk.  
Sám sebe může dát jen Bůh.

Jan mohl jen symbolicky „namočit“ 
lidi. Ježíš přináší to pravé!  v. 33

Ježíš naplňuje lidi Boží přítomností 
(svým Duchem) trvale.

Bible jasně říká, že Bůh je  tři v jednom: Bůh Otec,  Bůh Syn (Ježíš) a Bůh Duch svatý. 
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34		Já	jsem	to	viděl	 
a	vydávám	svědectví,	 
že	on	je	Boží	Syn.“

Shrnutí…

V 1. kapitole jsme četli,  
že Jan Křtitel nás učí věřit.

v. 27   Jan je jen pokorný služebník 
(vzpomeňte si na nohy!).

v. 29   Ježíš je Boží Beránek, jehož 
smrt odstraní náš hřích.

v. 32   Ježíš je Boží Syn naplněný 
Duchem svatým.

v. 33   Ježíš nás naplní Boží 
přítomností (Duchem svatým).

v. 34   Blíží se zásadní okamžik, 
připravte se – Ježíš přichází!

Co nás naučil?

Židé čekali více než 1000 let.  Jan teď dává krk v sázku a říká,  že Ježíš je „Boží Syn“! v. 34
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Jan 1,19 34

19Toto	 je	 Janovo	 svědectví,	 když	 židovští	 představení	poslali	z	Jeruzaléma	kněze	a	levity	s	otázkou:	„Kdo	jsi?“	20Neodmítl	 jim	 přímou	 odpověď.	 „Já	 nejsem	 Mesiáš,“	prohlásil.	 21„Kdo	 te	dy	 jsi?“	 zeptali	 se	 ho.	 „Eliáš?“	 Řekl:	„Nejsem.“	„Jsi	ten	Prorok?“	Odpověděl:	„Ne.“	 22Řekli	mu	tedy:	 „Kdo	 jsi?	 Ať	 můžeme	 dát	 odpověď	 těm,	 kteří	 nás	poslali.	 Co	 o	 sobě	 říkáš?“	 23Odpověděl	 jim	 slovy	 proroka	Izaiáše:	 „Jsem	 ‚hlas	 volajícího	 na	 poušti:	 Vyrovnejte	Pánovu	cestu!‘“	24Ti	vyslanci	patřili	k	farizeům.	 25Zeptali	se	 ho:	 „Proč	 tedy	 křtíš,	 když	 nejsi	Mesiáš	 ani	 Eliáš	 ani	ten	 Prorok?“	 26„Já	 křtím	 vodou,“	 odpověděl	 Jan,	 „ale	mezi	 vámi	 už	 povstal	 někdo,	 koho	 neznáte.	 27To	 je	 ten,	který	přichází	po	mně.	Jemu	nejsem	hoden	ani	rozvázat	řemínek	sandálu.“	28Toto	se	stalo	v	Betanii	za	Jordánem,	kde	 Jan	 křtil.	 29Druhého	 dne	 Jan	 uviděl	 Ježíše,	 jak	přichází	k	němu,	a	řekl:	„Hle,	Beránek	Boží,	který	snímá	hřích	světa!	30To	je	ten,	o	němž	jsem	řekl:	Po	mně	přichází	muž,	 který	 je	 přede	 mnou,	 neboť	 byl	 dříve	 než	 já.	 31Já	jsem	ho	neznal,	ale	přišel	jsem	křtít	vodou	proto,	aby	byl	zjeven	Izraeli.“	32Jan	vydal	svědectví:	„Viděl	jsem	Ducha,	jak	 sestoupil	 z	 nebe	 jako	holubice	 a	 zůstal	 na	něm.	 33Já	jsem	ho	neznal,	ale	Ten,	který	mě	poslal	křtít	vodou,	mi	řekl:	 ‚Na	koho	 spatříš	 sestoupit	Ducha	 a	 zůstat	na	něm,	to	 je	 ten,	který	křtí	Duchem	svatým.‘	 34Já	 jsem	to	viděl	a	vydávám	svědectví,	že	on	je	Boží	Syn.“

35

Příště:

Hrdina 
přichází…!

Tady máme možnost 
znovu si přečíst, o čem 

jsme dnes mluvili!
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Jan 1,35–51

Hrdina,	 

na	kterého	 

jsme	čekali

V této části předává Jan Křtitel  svůj úkol – říkat lidem o Ježíši  – svým učedníkům.

37

Jan 1,1–18
•  „Slovo“ je Ježíš.
•   Ježíš byl na počátku s Bohem – je věčný.•  Všechno stvořil.

•  Přišel na zemi, aby nám dal právo stát se členy Boží rodiny.
•  Ježíšovým prostřednictvím můžeme poznat Boha.

Jan 1,19–34
•  Ježíš – Boží Beránek – už je tady.•  Ježíš odstraňuje hřích světa.•  Je naplněn Božím Duchem. 

•  Jako Bůh nám Ježíš může dát  Božího Ducha.

Co jsme se zatím dozvěděli?

3
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35		Druhého	dne	ta
m	Jan	znovu	

stál	se	dvěma	ze
	svých	

učedníků.	

36		Když	uviděl	Je
žíše,	jak	

prochází	kolem,
	řekl: 

„Hle,	Beránek	B
oží!“	

37		Jakmile	ti	dva	
učedníci	

uslyšeli,	co	říká
,	odešli	

za	Ježíšem.

Jan Křtitel předává svůj úkol…

Když Jan Křtitel vidí 
Ježíše, jaký jedinečný 

titul mu opět dává?

To je velice důležité: Jan (autor evangelia) chce, abychom nade vši po chyb nost věděli, že Ježíšovi učedníci byli očitými svědky – byli u událostí od samého počátku.

Nemůže si pomoci: „Hle, Beránek 
Boží.“ v. 36

Tím Jan Křtitel jasně říká, že Ježíš je 
ten, kdo měl přijít!

Jan Křtitel proto odchází ze 
scény a dva z jeho následovníků 
se stávají prvními Ježíšovými 
učedníky. v. 37
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38		Ježíš	se	obrátil	a	uviděl,	
jak	jdou	za	ním.	„Co	
hledáte?“	zeptal	se	
jich.	Řekli	mu:	„Rabbi“	
(což	se	překládá:	Učiteli),	„kde	bydlíš?“	

39		„Pojďte	se	podívat,“	
odpověděl	jim.	A	tak	se	šli	podívat,	kde	bydlí,	a	toho	dne	už	u	něj	zůstali.	Bylo	to	kolem	čtvrté	odpoledne.

Setkání, které mění život…

Ten den musel těmto dvěma 
učedníkům změnit život – setkali se 
s Ježíšem a zůstali s ním!

•  Od onoho dne byli s ním, dokud 
se nevrátil do nebe.  v 39

•  Dva z 12 apoštolů, které si Ježíš 
vybral.

Apoštol byl vyvolený učedník, který byl oči tým svědkem Ježíšova života a učení.

v. 38  Všimněte si, že učedníci okamžitě začínají 

Ježíše označovat slovem „Rabbi“ (což znamená 

mistr, učitel). Dokonce i vedoucí představitelé 

synagog mu vždy říkali Rabbi.
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40		Jeden	z	těch	d
vou,	kteří	to	

od	Jana	slyšel
i	a	následovali

	

ho,	byl	Ondřej
,	bratr	Šimona

	

Petra.	
41Ten	jako	prvn

í	nalezl	

svého	bratra	Š
imona.	Řekl	

mu:	„Našli	jsm
e	Mesiáše!“	(c

ož	

je	v	překladu	K
ristus)	

42		a	přivedl	ho	k
	Ježíši.	Ježíš	

se	na	něj	podív
al	a	řekl:	„Ty	

jsi	Šimon,	syn
	Janův.	Budeš

	

se	jmenovat	K
éfa“	(což	se	

překládá	Petr)
.

Všimněte si, že ve 40. verši je jménem uveden 

jen jeden z těchto dvou učedníků. Máme za 

to, že tím druhým byl Jan (autor evangelia), 

který je rozhodně očitým svědkem. Vzpomeňte 

si Jan	1,14:

„To Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou 

má od Otce jednorozený Syn, plný milosti 

a pravdy.“

Jaký dojem z Ježíše má Ondřej, 

když spolu strávili den?

v. 42  Šimon – kterému Ježíš 
později změní jméno na Kéfa/Petr. 
Kéfa je aramejské slovo pro skálu.

Ondřej hodně riskuje, když říká, 
že našel dlouho očekávaného 
Mesiáše. Vůbec o tom 
nepochybuje. v. 41

Stejně jako Jan Křtitel ani Ondřej 
si to nemůže nechat pro sebe!

 To je výstižné 

jméno, protože 

Ježíš použije 

Petra, aby se stal 

základem rané 

církve.
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43		Dalšího	dne	se	Ježíš	chtěl	
vydat	do	Galileje.	Našel	Filipa	
a	řekl	mu:	„Pojď	za	mnou.“

44		(Filip	byl	z	Betsaidy,	města	
Ondřejova	a	Petrova.)	

45		Filip	našel	Natanaela	a	řekl	
mu:	„Našli	jsme	toho,	o	kterém	
psal	Mojžíš	v	Zákoně	a	proroci	
—	Ježíše,	syna	Josefova	
z	Nazaretu!“	

46		„Co	dobrého	může	být	z	Naza-
retu?“	opáčil	Natanael.	„Pojď	se	
podívat,“	řekl	mu	Filip.

45

A to není všechno…

Další setkání. Ani Filip 

nepochybuje – i on se setkal 

s Mesiášem!

Natanael potřebuje trochu 
přesvědčování, a má pro to  
dobrý důvod.

Nazaret je město na severu. Žila 
v něm směsice lidí nejrůznějšího 
rasového a náboženského původu. 
v. 45

Židům velice záleželo na nábo
ženské čistotě. Nazaret proto byl 
to poslední místo, odkud by čekali 
příchod Krále Židů.  v. 46

Filip mu s jistotou říká: 
„Pojď se podívat.“

Co se skrývá 
za jeho sarkastickou otázkou?
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47		Když	Ježíš	uvidě
l	Natanaela,	

jak	jde	k	němu,	ř
ekl	o	něm:	

„Hle,	opravdový	I
zraelita,	

v	němž	není	žádn
á	lest!“	

48		„Odkud	mě	znáš?
“	zeptal	se	

Natanael.	„Viděl	j
sem	tě	pod	

fíkovníkem,“	řek
l	mu	Ježíš,	

„ještě	než	tě	Filip
	zavolal.“	

49		„Rabbi!“	zvolal	N
atanael,	

„Ty	jsi	Boží	Syn,	
ty	jsi	král	

Izraele!“

Ježíš ví všechno!

Jak víme, 
že Ježíš je Mesiáš?

Ježíš to dokazuje:

•  Ježíš ví, co má Natanael v srdci – 
že v něm není žádná lest. v. 47

•  Je neuvěřitelné, že Ježíš ví, kde 
se Natanael nacházel a co dělal, 
ačkoli tam sám nebyl. v. 48

To Natanaelovi stačí!

Dá svou pověst v sázku a všem 
nahlas řekne, kdo je Ježíš!

Pokračování
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•  Kdykoli Ježíš začíná větu slovy „Amen, amen, 

říkám vám“, vždy vás chce upozornit na velice 

důležitý bod.
•  Syn člověka je titul, kterým se Ježíš s oblibou 

označuje.

50  Ježíš	mu	odpověděl:	„Věříš	
proto,	že	jsem	ti	řekl:	Viděl	
jsem	tě	pod	fíkovníkem?	
Uvidíš	ještě	větší	věci.“	

51  A	dodal:	„Amen,	amen,	
říkám	vám:	Uvidíte	ote-
vřené	nebe	a	Boží	anděly,	
jak	vystupují	a	sestupují	na	
Syna	člověka.“

Co Ježíš říká ve v. 51?

Co tím Ježíš říká?

Co Ježíš zaslibuje?

Ježíš všem říká, kdo je!

Jeho posluchači byli Židé a znali 
verš z první knihy Bible, Genesis:

„Uvidíš ještě větší věci.“  v. 50—51

•  Ježíš je cesta do nebe!

•  Je mostem překlenujícím 
propast mezi Bohem a lidstvem.

•  Boží Mesiáš – Beránek Boží, 
který snímá hřích světa! v. 29

Genesis	28,12:  „Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země až k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé.“
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Jan 1,35 51

35Druhého	 dne	 tam	Jan	 znovu	 stál	 se	 dvěma
	 ze	 svých	

učedníků.	36Když	uviděl	Ježíše,	jak	prochází	kolem,	řekl:
	

„Hle,	Beránek	Boží!“	
37Jakmile	ti	dva	učedníci	uslyšeli,	

co	 říká,	 odešli	 za	 Ježíšem.	
38Ježíš	 se	 obrátil	 a	 uviděl,	

jak	jdou	za	ním.	„Co	hledáte?“	zeptal	se	jich
.	Řekli	mu:	

„Rabbi“	(což	se	překládá:	Učiteli),	„kde	bydlíš
?“	39„Pojďte	

se	 podívat,“	 odpověděl	 jim.	 A	 tak	 se	 šli	 p
odívat,	 kde	

bydlí,	a	toho	dne	už	u	něj	zůstali.	Bylo	to	k
olem	čtvrté	

odpoledne. 
40Jeden	z	těch	dvou,	kteří	to	od	Jana	slyšeli	a	n

ásledovali	

ho,	byl	Ondřej,	bratr	Šimona	Petra.	
41Ten	jako	první	nalezl	

svého	 bratra	 Šimona.	 Řekl	mu:	 „Našli	 jsm
e	Mesiáše!“	

(což	je	v	překladu	Kristus)	
42a	přivedl	ho	k	Ježíši.	Ježíš	

se	na	něj	podíval	a	řekl:	„Ty	jsi	Šimon,	syn	J
anův.	Budeš	

se	jmenovat	Kéfa“	(což	se	překládá	Petr).	
43Dalšího	dne	

se	Ježíš	chtěl	vydat	do	Galileje.	Našel	Filipa
	a	řekl	mu:	

„Pojď	za	mnou.“	44(Filip	byl	z	Betsaidy,	města	Ondřejova	

a	 Petrova.)	 45Filip	 našel	 Natanaela	 a	 řekl	 mu:	 „Našli	

jsme	 toho,	 o	kterém	psal	Mojžíš	 v	 Zákoně	
a	 proroci	 —	

Ježíše,	syna	Josefova	z	Nazaretu!“	
46„Co	dobrého	může	

být	z	Nazaretu?“	opáčil	Natanael.	„Pojď	se	po
dívat,“	řekl	

mu	Filip.	47Když	Ježíš	uviděl	Natanaela,	jak	jde	k	němu
,	

řekl	o	něm:	„Hle,	opravdový	Izraelita,	v	němž
	není	žádná	

lest!“	48„Odkud	mě	znáš?“	zeptal	se	Natanael.	„Viděl	j
sem	

Přečtěte si znovu  
dnešní text

51

tě	pod	fíkovníkem,“	řekl	mu	Ježíš,	„ještě	ne
ž	tě	

Filip	zavolal.“	
49„Rabbi!“	zvolal	Natanael,	„Ty	jsi	Boží	Syn,	ty	

jsi	

král	Izraele!“	50Ježíš	mu	odpověděl:	„Věříš	proto,	

že	 jsem	ti	řekl:	Viděl	 jsem	tě	pod	fíkovníke
m?	

Uvidíš	ještě	větší	věci.“	
51A	dodal:	„Amen,	amen,	

říkám	vám:	Uvidíte	otevřené	nebe	a	Boží	and
ěly,	

jak	vystupují	a	sestupují	na	Syna	člověka.“
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•  Bůh použil Jana Křtitele, aby 

připravil lidi na Ježíšův příchod.

•  Mluví o Ježíši (ne o církvi, tradicích 

nebo svátostech!).

•  Jan Křtitel je spojením mezi očitými 

svědky ze Starého a Nového zákona.

•  Ježíš je: 

 o  Velikonoční Beránek – přišel 

zemřít jako oběť za hřích.

 o  Mesiáš – přichází jako Bohem 

vyvolený vládce.
 o  Brána do nebe!
 o  Slovo z veršů 1–18 – které se 

stalo člověkem.

•  Zaslíbení z Jana 1,1–18 se nyní naplnilo 

díky Ježíši – vzpomeňte si  

na Jana 1,12:

Co jsme se dozvěděli?

Shrnutí 1. kapitoly

Jan	1,12  „Ale těm, kteří ho přijali, 
dal právo být Božími dětmi – 
všem těm, kdo věří v jeho jméno.“

53

Co nás čeká příště?
Ježíš ukazuje svou slávu překvapivým způsobem. Nebo ne?
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