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Jan 13,1–30

Potřeba  
nechat se omýt

Úvod
V posledních dnech před svou smrtí na kříži dává 

Ježíš svým následovníkům konkrétní pokyny.

To vše je částí hlavního tématu druhé poloviny 

Janova evangelia.

Kapitoly 11 a 12 nám ukázaly, že život přichází 

prostřednictvím Ježíšovy smrti. Kapitoly 18 – 20 

se k tomuto tématu vracejí.

Kapitoly 13 – 17 vysvětlují, jak Ježíšova smrt 

a vzkříšení ovlivní náš život nyní…

Jak uvidíme, v případě učedníků je způsob jejich 

současného života formován Ježíšovou smrtí 

a vzkříšením.

5
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1  Před Velikonočními svátky už 

Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, 

aby odešel z tohoto světa k Otci. 

Miloval své druhy na tomto světě, 

miloval je až do konce. 

2  Ještě před večeří ďábel vnukl 

do srdce Jidáše, syna Šimona 

Iškariotského, že ho má zradit. 

3  Ježíš, vědom si toho, že mu Otec 

dal všechno do rukou a že vyšel 

od Boha a jde k Bohu,

Kapitola 13
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4  vstal od večeře, odložil plášť 
a opásal se ručníkem. 

5  Nalil vodu do umyvadla a začal 
učedníkům umývat nohy a utírat 
je ručníkem, jímž byl přepásán. 

6  Když přistoupil k Šimonu Petrovi, 
ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš 
mýt nohy?!“ 

7  „Teď ještě nechápeš, co dělám,“ 
odpověděl mu Ježíš, „ale později 
porozumíš.“

•  Velikonoční svátky – neboli 
hod beránka, každoroční svátek, 
kdy si Židé připomínali Boží 
záchranu z Egypta a Boží soud 
nad Egypťany. Byli zachráněni 
– prostřednictvím smrti 
velikonočního beránka.

•  „Přišla jeho chvíle“ – to vše je 
součást plánu, o kterém Ježíš 
začal mluvit už ve 2. kapitole. 

Jaká dvě časová období 
se objevují v 1. verši?

Chápou učedníci, 
co Ježíš dělá?

Co Ježíš ví?

Proč je tak šokující, 
že Ježíš umývá učedníkům nohy?

Bylo to, jako kdyby britská 
královna nabídla, že dobrovolně 
zaskočí za toaletářku na opravdu 
nechutných veřejných záchodcích!

v. 1 : „Přišla jeho chvíle“ – aby se 
vrátil k Otci, přes kříž.

v. 2 : Ďábel vnukl Jidášovi 
myšlenku, aby Ježíše zradil.

Ne, ale pochopí to později, po jeho 
smrti na kříži.
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  8  „Ty mi přece nemůžeš mýt 

nohy!“ namítal Petr. „Když tě 

neumyji, nebudeš mít se mnou 

nic společného,“ odpověděl Ježíš. 

  9  „Pane!“ zvolal Šimon Petr. 

„Nemyj mi jen nohy, ale i ruce 

a hlavu!“ 

10  Ježíš mu řekl: „Kdo je vykoupán, 

potřebuje umýt jen nohy, neboť 

je celý čistý. I vy jste čistí, 

ale ne všichni.“ 

11  (Věděl totiž o svém zrádci,  

proto řekl: „Ne všichni jste čistí.“)

Je to obraz toho, co Ježíš udělá 
na kříži, kde smyje naše hříchy.

To nám pomůže ještě lépe pochopit, 
co se odehrává mezi Petrem 
a Ježíšem ve  v. 8 .

Jinak řečeno: „Když vás neomyju 
(nezachráním), nemáte se mnou 
žádnou budoucnost.“

Oč při umývání 

Proč Petr nechce, 

Co Petr nechápe?

aby mu Ježíš umýval nohy?

nohou vlastně šlo?

Protože Petr ví, kdo je Ježíš! 
Viz Jan 6,68: „Ty máš slova věčného 
života.“

Petr viděl, jak Ježíš:

• chodí po vodě!  
• uzdravuje nemocné! 
• křísí mrtvé!

•  Ještě nechápe, co Ježíš přišel 
udělat!

Jak je možné, že ten, který je popsán jako 

„Na počátku bylo Slovo … a to Slovo bylo 

u Boha a to Slovo bylo Bůh. … Všechno 

povstalo skrze něj … V něm byl život“  

(Jan 1,1.3.4), nyní umývá Petrovi nohy?!
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Co nám tato scéna ukazuje?

Faktem je, že nemůžu mít správný vztah 

s Ježíšem, dokud mě „neumyje“!

•  Nejde o to, co dělám – jde o to,  
co udělal Ježíš!

•  Všichni začínáme jako bezmocní – nic si nepřiná

šíme, jen svůj hřích. Petr to ale zatím nechápe.

•  Milost dostáváme jako dar zdarma!

Jakmile to Petr začne chápat, chce toho umýt 

mnohem víc (v. 9).

Ježíš obraz ještě rozšiřuje…

•  Jakmile přijdeme za Ježíšem s prosbou 

o odpuštění, jsme úplně omyti.

•  Když znovu zhřešíme, nepotřebujeme  

už znovu umýt celí – tedy nemusíme  

se vracet až úplně na počátek,  
jako v Člověče nezlob se.

•  Bůh prohlašuje, že náš vztah s ním je  

v pořádku jednou provždy – natrvalo.

•  Je ale správné dále vyznávat své hříchy, každý 

den přiznávat, že potřebujeme Ježíšovu smrt, 

aby nám Bůh mohl odpustit hříchy.
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12   Když jim umyl nohy, znovu se 
oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl 
jim: „Chápete, co jsem vám udělal? 

13   Nazýváte mě Mistrem a Pánem 
a máte pravdu, neboť jím jsem. 

14   Když jsem však já, váš Pán a Mistr, 
umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy 
jeden druhému. 

15   Dal jsem vám příklad, abyste se 
chovali, jako jsem se já zachoval 
k vám. 

16   Amen, amen, říkám vám: Služebník 
není větší než jeho pán a posel není 
větší než ten, kdo ho poslal. 

17   Teď to víte; blaze vám, když se tím 
budete řídit.

13

Ježíš přechází od toho, co pro nás 
udělal, k tomu, jak bychom se měli 
chovat k sobě navzájem.

Když nás Ježíš umyl a posloužil nám, 
i my máme sloužit jedni druhým. 
v. 14

Ježíš dal příklad, kterým se máme 
řídit v. 15 , a „služebník není větší 
než jeho pán“. v. 16

Bude jim „blaze“. v. 17

Co říká Ježíš učedníkům?

Proč to Ježíš říká? 

Co se stane, když se budou řídit 
Ježíšovým příkladem?
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18   Nemluvím o vás všech. Já vím, 

které jsem vyvolil; ať se ale 

naplní Písmo: ‚Ten, který jí se 

mnou chléb, pozvedl patu proti 

mně.‘ 

19   Říkám vám to už teď, předtím 

než se to stane, abyste, až se to 

stane, uvěřili, že já jsem. 

20  Amen, amen, říkám vám: Kdo 

přijímá mého posla, přijímá mě; 

a kdo přijímá mě, přijímá Toho, 

který mě poslal.“

15

Říká učedníkům, že ho jeden z nich 
zradí. v. 18

Jak Ježíš ukazuje, že má vše 

Proč jim to říká právě teď?

plně pod kontrolou?

Aby věděli, že on je ten velký „JSEM“ 
(Bůh). v. 19

•  Přijmout Ježíše = přijmout Boha:  
„Kdo přijímá mě, přijímá Toho,  
který mě poslal.“ v. 20

•  Přijmout Ježíšovy posly a poselství 
= přijmout samotného Ježíše!

Když uvěříme Ježíši, ocitáme se ve výsadním 
postavení…
•  Byli jsme jím obmyti!
•  Vysílá nás, abychom sloužili druhým!
•  Děláme to tak, že jdeme do světa  

jako jeho poslové.
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21   Po těchto slovech Ježíš hluboce 
rozrušen prohlásil: „Amen, amen, 
říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“ 

22  Učedníci se začali rozhlížet jeden po 
druhém, netušíce, o kom to mluví. 

23  Jeden z jeho učedníků, ten, kterého 
Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově 
boku. 

24  Šimon Petr mu naznačil, ať se zeptá, 
o kom to mluvil. 

25  Onen učedník ho tedy objal a zeptal se: 
„Pane, kdo to je?“ 

26  „Ten, komu podám namočené sousto,“ 
odpověděl Ježíš. Namočil sousto 
a podal je Jidášovi, synu Šimona 
Iškariotského.

17

Jan chce, aby nám bylo naprosto jasné, 
že Ježíš má věci zcela pod kontrolou. 

Kdo zradí Ježíše?

Kdo má věci jasně pod kontrolou?

Jidáš. v. 26

Ježíš – to, co Jidáš dělá,  
je součástí Ježíšova plánu.  
Jidáš však je a bude zodpovědný  
za své rozhodnutí. v. 26

  Má se za to, že zmíněný učedník  
je Jan, autor evangelia.
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27   A hned po tom soustu vešel do 

Jidáše satan.  

„Co děláš, dělej rychle,“ řekl mu 

Ježíš. 

28  Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, 

proč mu to řekl. 

29  Jidáš měl na starosti pokladnu, 

a tak si někteří mysleli, že mu 

Ježíš řekl, ať nakoupí, co je 

potřeba na svátek, nebo ať dá 

nějaké peníze chudým. 

30  Jidáš vzal to sousto a hned vyšel 

ven. Byla noc.

19

Už jsme si řekli, co to znamená žít ve světle. 
Ježíš nám teď ukazuje, jak špatné je být ve tmě.

Kdo je ve tmě?

Co nás to učí? 

Jidáš – protože odmítá Ježíšovo 
světlo.

•  Buď jsme Ježíšovými učedníky – 
„omyti“ a vysláni, abychom sloužili 
druhým,

nebo

•  budeme jako Jidáš – odmítneme 
Ježíše a jeho nabídku smíření 
s Bohem.

Obraz, který Jan vykresluje, je velice 
temný. Jidáš odchází ze světla a míří 
do temnoty.

Pokud jsme Ježíšovými učedníky (pokud Ježíše ná sle duje me), budeme se muset zamyslet nad tím, jak slou žíme druhým podobným způsobem, jakým Ježíš sloužil nám:
 • doma,
 • v práci,
 • mezi přáteli a v rodině.
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Jan 13,1—30

1Před Velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho 

chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy 

na tomto světě, miloval je až do konce. 2Ještě před večeří 

ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, 

že ho má zradit. 3Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal 

všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, 4vstal 

od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. 5Nalil vodu 

do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je 

ručníkem, jímž byl přepásán. 6Když přistoupil k Šimonu 

Petrovi, ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?!“ 

7„Teď ještě nechápeš, co dělám,“ odpověděl mu Ježíš, „ale 

později porozumíš.“ 8„Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!“ 

namítal Petr. „Když tě neumyji, nebudeš mít se mnou 

nic společného,“ odpověděl Ježíš. 9„Pane!“ zvolal Šimon 

Petr. „Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!“ 10Ježíš mu 

řekl: „Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť 

je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“ 11(Věděl totiž 

o svém zrádci, proto řekl: „Ne všichni jste čistí.“) 12Když 

jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl 

a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? 13Nazýváte mě 

Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. 14Když 

jsem však já, váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy 

mýt nohy jeden druhému. 15Dal jsem vám příklad, abyste 

se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. 16Amen, amen, 

říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel 

není větší než ten, kdo ho poslal. 17Teď to víte; blaze vám, 

když se tím budete řídit. 18Nemluvím o vás všech. Já vím, 

které jsem vyvolil; ať se ale naplní Písmo: ‚Ten, který jí 

se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.‘ 19Říkám vám to 

už teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, 

uvěřili, že já jsem. 20Amen, amen, říkám vám: Kdo 

přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, 

přijímá Toho, který mě poslal.“ 21Po těchto slovech 

Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: „Amen, amen, 

říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“ 22Učedníci se 

začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to 

mluví. 23Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš 

miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. 24Šimon Petr 

mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. 25Onen 

učedník ho tedy objal a zeptal se: „Pane, kdo to je?“ 

26„Ten, komu podám namočené sousto,“ odpověděl 

Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu 

Šimona Iškariotského. 27A hned po tom soustu vešel 

do Jidáše satan. „Co děláš, dělej rychle,“ řekl mu 

Ježíš. 28Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu 

to řekl. 29Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si 

někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, ať nakoupí, co je 

potřeba na svátek, nebo ať dá nějaké peníze chudým. 

30Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc.“

Co nás čeká příště?Zbylo jedenáct učedníků.  Co je čeká?
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Jan 13,31–35
Pravá sláva

Těchto pět veršů nám ukazuje,  jaké to je žít jako lidé,  
kteří se spoléhají na Ježíšovu smrt.

23

25
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31   Po jeho odchodu Ježíš řekl: „Syn 
člověka je teď oslaven a Bůh je 
oslaven v něm. 

32  A protože je Bůh oslaven v něm, 
Bůh ho také oslaví sám v sobě, 
a to hned.

25

Kdo odešel?

Ježíš říká: „Syn člověka je teď oslaven.“ 

Co se má stát  
na kříži?

Co to znamená a proč to říká?

Jidáš – odešel, aby Ježíše zradil.

Přišla jeho chvíle – zanedlouho půjde 
na kříž a zemře za naše hříchy.

Bude oslaven Syn i Otec. 
v. 31

Je to pozoruhodné tvrzení – Boží sláva má být 
zjevena, i když je Ježíš přibit na kříž. 

Tato sláva přesně odpovídá tomu, co o stovky let 
dříve předpověděl prorok Daniel:

Daniel 7,14:

„Byla mu dána vláda, sláva i království,  
aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky.  
Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí,  
jeho království se nezhroutí!“
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Ježíš mluví o tom, jak kříž povede ke slávě.  
Zkusme si tento text rozebrat – tak trochu 
připomíná sendvič: 
Nyní: 
 Syn člověka je oslaven 
  Bůh je oslaven v něm 
 Když bude Bůh oslaven v něm,  
  Bůh oslaví Syna v sobě

Hned
•  Načasování: „hned“ – je to odkaz na událost 

Ježíšovy smrti, ke které má již zakrátko dojít.

•  Jednota: „Syn člověka“ i „Bůh“ pracují společně 
na stejném cíli.

„Syn člověka je oslaven.“ Je mezi nimi naprostá 
jednota – jsou jedno.

•  Cíl: Bůh je oslaven v něm…

27

Boží sláva
Jak je možné, aby Ježíšova ponižující, ostudná 
a zjevně tragická smrt na kříži byla tím zásadním 
okamžikem Boží slávy?!

Na kříži vidíme:

•  Ježíšovu nesobeckou oběť – nese Boží hněv 
na náš hřích.

•  Hloubku Boží lásky – dal svého jediného Syna, 
abychom nemuseli zahynout.

•  Boží ryzí spravedlnost – hřích musí být 
potrestán.

•  Ježíšovu dokonalou poslušnost – dobrovolně 
se podřídil pro Boží slávu.

•  Boží věrnost – ke svému lidu a svým slibům.

•  Láskyplnou, věrnou, spravedlivou, nesobeckou, 
poslušnou, čistou, silnou Boží dobrotu!!

Proto je Bůh na kříži oslaven!
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33  Moji drazí, ještě na kratičko jsem 

s vámi. Budete mě hledat, ale 

říkám vám, co jsem už řekl Židům: 

‚Jdu tam, kam vy nemůžete.‘ 

34  Dávám vám nové přikázání: 

Milujte jedni druhé. Milujte jedni 

druhé, jako jsem já miloval vás. 

35  Podle toho všichni poznají, že jste 

moji učedníci, když budete mít 

lásku jedni k druhým.“

29

Co Ježíš připomíná svým učedníkům?

Jak mají žít, 
až bude pryč?

Co Ježíš přidal?

Jak nás Ježíš miloval?

Jak souvisejí verše 34 a 35 
s verši 31 a 32?

Co se stane, když budou 
křesťané milovat jedni druhé?

•  Odchází k Otci.

•  Nebudou moci jít za ním.

Příkaz ve 34. verši se podobá 
příkazu, který najdeme ve Starém 
zákoně, v knize Leviticus 19,18: 
„Miluj svého bližního  
jako sám sebe.“

„Jako jsem já miloval vás.“

Dal za nás svůj život na kříži.

•  Bůh byl oslaven prostřednictvím 
Ježíšovy obětavé lásky, když 
zemřel na kříži.

•  Naše vzájemná láska ukazuje 
Boha světu.

Svět by při pohledu na ně měl 
vidět Ježíšovu lásku v akci.

Ježíš ale své přikázání označuje  
jako „nové“.
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Kde uvidí lidé Boží slávu, až Ježíš odejde k Otci?
V křesťanech – kteří budou nesobecky milovat, stejně jako to udělal Ježíš na kříži.

Jak mě Ježíš miloval?
•  Zemřel za mě na kříži.

Kdy mě Ježíš miloval?
•  Před mnoha lety – ještě dřív, než jsem o něm vůbec začal přemýšlet!

Kdo se chopil iniciativy a udělal první krok?
•  Ježíš!

Co jsem udělal, abych si zasloužil jeho lásku?
•  Nic!

31

Ježíšova láska na kříži k nám je tedy „motorem“, který umožňuje, abychom se i my milovali navzájem.
•  Čím více se budu spoléhat na jeho lásku ke mně, tím více budu schopen milovat druhé!

Jak se to liší od níže uvedených rad, které vám může dát například manželský poradce?
•  „Vzpomeň si, co jsi kdysi měl.“
•  „Rozdmýchávej to dobré.“
•  „Měli byste trávit čas spolu.“
•  „Podívej se do svého nitra, hledej to dobré 

a láskyplné ve druhém člověku.“

Co ve srovnání s tím říká Ježíš?   
•  „Dívej se na mě!“
Je to Ježíš, kdo proměňuje naši lásku k druhým.
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Shrnutí
Viděli jsme, že Ježíš nás miloval, a proto máme 

milovat druhé. Dává nám sílu milovat druhé, 

i když nás to něco stojí.

33

Jan 13,31—35

31Po jeho odchodu Ježíš řekl: „Syn člověka je teď oslaven 
a Bůh je oslaven v něm. 32A protože je Bůh oslaven 
v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. 33Moji 
drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete mě hledat, 
ale říkám vám, co jsem už řekl Židům: ‚Jdu tam, kam 
vy nemůžete.‘ 34Dávám vám nové přikázání: Milujte 
jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval 
vás. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
když budete mít lásku jedni k druhým.“

Příště…

Ježíšovo nové přikázání 

vyvolává otázky…
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Jan 13,36 – 14,7

Otázky, otázky, 

otázky

Ježíš učí své učedníky v horní místnosti. 

Vysvětluje, jak bude vypadat život každého 

člověka, který mu uvěří a bude se na něj 

spoléhat, až se on sám vrátí k Otci.

Petr, pak Tomáš, pak Filip a nakonec Juda se 

Ježíše ptají na to, co to znamená následovat 

ho. Jidáš, který Ježíše zradil, už odešel.

35

26

Podívejme se na 
první dvě otázky, 
které učedníci 
kladou…



36

36   Šimon Petr se ho zeptal: „Pane, 
kam jdeš?“  
„Tam, kam jdu, teď za mnou 
nemůžeš,“ odpověděl mu Ježíš, 
„ale přijdeš za mnou později.“ 

37   „Pane, proč za tebou nemohu 
teď?“ ptal se Petr. „Položím 
za tebe život!“
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Jakou otázku klade Petr?

Proč je Ježíšova odpověď 
pro Petra matoucí? Petr si myslí, že může za Ježíše 

položit život.

Ví, že Ježíš jde do Jeruzaléma, aby 
tam zemřel… ale proč by Petr 
nemohl s ním, aby ukázal, že ho 
miluje tak, že s ním zemře?

Vzpomínáte si, že jsme tuto odpověď už viděli?

Jan 7,34:  
„Budete mě hledat, ale nenajdete.  

Tam, kde jsem, se nedostanete.“
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38   „Položíš za mě život?“ opáčil 

Ježíš. „Amen, amen, říkám ti: 

Než zakokrhá kohout, třikrát 

mě zapřeš.“

1  „Nermuťte se v srdcích.  

Věříte v Boha, věřte i ve mne.

Kapitola 14
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Co Petr nepochopil? 

Nemůže sloužit Bohu, dokud Bůh 
nejprve neposlouží jemu – na kříži.

Je to Ježíš, kdo musí nejprve položit 
život za Petra! Vzpomeňte si na 
umývání nohou ve 13. kapitole.

•  Petr se stále pokouší sloužit Ježíši 
ze svých vlastních sil. I my můžeme 
být stejně namyšlení – když si 
myslíme, že můžeme Bohu něco 
nabídnout.

•  Jsme slabí jako Petr – jsme hříšní.

Jan 13,7–8: 

„Teď ještě nechápeš, co dělám,“ odpověděl mu Ježíš, 
„ale později porozumíš.“ „Ty mi přece nemůžeš mýt 
nohy!“ namítal Petr. „Když tě neumyji, nebudeš mít 
se mnou nic společného,“ odpověděl Ježíš.

Co říká Ježíš Petrovi?

1)  Ježíš učedníky opustí a oni nemohou jít 

za ním. (Vzpomeňte si na verš 36.)

2) Petr Ježíše třikrát zapře! (v. 38)

Ježíš je pak utěšuje a povzbuzuje, 
protože má odejít.
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2   V domě mého Otce je mnoho 
pokojů. Kdyby to tak nebylo, 
řekl bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo. 

3   Až odejdu a připravím vám 
místo, zase přijdu a vezmu vás 
k sobě, abyste i vy byli tam, 
kde jsem já. 

4   Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
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Jaké tři věci 

Proč nemohl jít Petr s Ježíšem?

Ježíš udělá?
•  Připraví pro ně nový domov. v. 2

•  Musí odejít, aby to mohl udělat…  
ale jednou se pro ně vrátí. v. 3

•  Odejde cestou kříže. v. 4

Protože Ježíš musí udělat přesně to, 
co my udělat nemůžeme… zaplatit 
trest za náš hřích.

K zamyšlení…
Jste na tom stejně jako Petr?

Myslíte si, že můžete mít dobrý vztah s Bohem 

na základě toho, jak žijete… ale přitom potřebujete 

Ježíšovu milost… a jeho odpuštění!
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5   „Pane, nevíme, kam jdeš,“ 

přerušil ho Tomáš. „A jak 

můžeme znát cestu?“ 

6   „Já jsem ta cesta, pravda 

a život,“ odpověděl Ježíš. 

„Nikdo nepřichází k Otci než 

skrze mne.

život nyní  
i na věky

Ježíš
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Druhá otázka:

Nedělejte si starosti, pokud jste ještě nepo cho pili, 
kdo je Ježíš – Tomáš se také pořád snaží udělat 
si v tom jasno, a to s Ježíšem strávil tři roky!

Jak jim Ježíš odpovídá?

Co je tak zarážející 

na první části Ježíšovy odpovědi?

Jeho odpověď tvoří jeden 
z nejznámějších veršů Bible.

„Já jsem ta cesta“ … k Bohu Otci. 
v. 6

•  Obdobnou odpověď byste 
v žádném jiném náboženství 
na světě nedostali – dostali  
byste seznam věcí, které máte 
dělat, že ano?

Ježíš nám říká, že cesta k Bohu 
nevede skrze metodu nebo příručku, 
ale skrze Člověka – Ježíše Krista.

Nikoli „dělej toto nebo tamto“, ale:

„Já jsem ta cesta, pravda a ži vot, 
nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne.“
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7   Kdybyste mě znali, znali byste 
i mého Otce. Od nynějška už 
ho znáte a viděli jste ho!“
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Koho ukazuje Ježíš?

Boha Otce. v. 7

Jak to může Ježíš říct?

•  Jen On je cesta k Bohu… protože jen On 

zemřel na kříži, aby vyřešil velký problém 

našeho hříchu.

•  Jen On je pravda od Boha… protože jen On je 

Bůh. Přišel od Boha, viděl Boha a zná Boha již 

od věčnosti:

Jan 1,18:   
„Boha nikdy nikdo neviděl; jedno rozený Syn, 

který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.“

•  Jen On je život od Boha… protože jen On 

porazil smrt.

Poslední část Jana 14,6 je ze všech nejtěžší.

•  Tato slova byla v té době (pro Židy) stejně 

urážlivá jako dnes.

•  Uvědomme si, že je Ježíš řekl v Jeruzalémě 

v předvečer Velikonoc zbožným židovským 

poutníkům.

To naprosto vylučuje jakoukoli jinou možnost! Řek

ně me si to na rovinu – Ježíš odsuzuje pluralitu 

náboženství, myšlenku, že „všechny cesty vedou 

k Bohu“, a říká, že je to nesmysl.
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Dám vám příklad: seznámím vás se svou tetou, říkejme jí 
Molly.
Představte si, že bych stál ve třídě a řekl dětem:
•   K do si myslí, že teta Molly je opravdu vysoká?
  25 % dětí by utíkalo do rohu, do kterého měly běžet, 

pokud souhlasí.
• Kdo si myslí, že je teta Molly opravdu malá?
  25 % dětí by běželo do opačného rohu, do kterého 

měly běžet, pokud si myslí, že je malá.
• Kdo si myslí, že je teta Molly průměrně vysoká?
  25 % dětí by běželo do dalšího rohu.
• A kdo nevěří, že mám tetu Molly?
  Zbývající děti by běžely do posledního rohu!
Co byste si pomysleli, kdybych dětem řekl, že mají 
všechny pravdu!?
Okamžitě by vám bylo jasné, že nemohou mít všechny 
pravdu! Molly buď existuje, nebo ne, a také může mít 
jen jednu výšku!!!
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Přesto program BBC „Myšlenka pro tento den“ 
uvádí řečníky ze všech náboženství, jako kdyby 
všechny cesty vedly k témuž Bohu… ačkoli:

• Buddhismus říká, že Bůh neexistuje. 
• Hinduismus říká, že jsou miliony bohů. 
•  Muslimové nevěří, že existuje Bůh Otec, Bůh Syn 

a Bůh Duch svatý.

Ačkoli se to světu nelíbí, Ježíš říká opak: 

„Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze mne.“

Existuje jen jedna správná odpověď!  
Stejně jako teta Molly má jen jednu výšku!
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Jan 13,36—14,7

36Šimon Petr se ho zeptal: „Pane, kam jdeš?“ „Tam, kam jdu, 

teď za mnou nemůžeš,“ odpověděl mu Ježíš, „ale přijdeš za 

mnou později.“ 37„Pane, proč za tebou nemohu teď?“ ptal se 

Petr. „Položím za tebe život!“ 38„Položíš za mě život?“ opáčil 

Ježíš. „Amen, amen, říkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát 

mě zapřeš.“ 
1„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 

2V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, 

řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 3Až odejdu 

a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, 

abyste i vy byli tam, kde jsem já. 4Víte, kam jdu, a cestu 

znáte.“ 5„Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak 

můžeme znát cestu?“ 6„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ 

odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

7Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už 

ho znáte a viděli jste ho!“
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Co nás čeká příště?
Filip chce vidět Ježíše,  jestli má věřit!
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Jan 14,8–21

Víra  
všechno mění!

V této části uvidíme třetí otázku,  

kterou kladou učedníci Ježíšovi…  

tuto pokládá Filip.

51

27

Začněme tím, 
že si přečteme 

několik prvních 

veršů této části.
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8   „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, 

když nám ukážeš Otce.“ 

9   „Filipe,“ odvětil Ježíš, 

„tak dlouho jsem s vámi 

a nepoznal jsi mě? Kdo viděl 

mě, viděl Otce. Jak můžeš 

říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?
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Kdyby tak…

Filip říká: Kdybych tak jen…
Jinými slovy: „Kdybych mohl zahlédnout Boha,  uvěřil bych!“
I my jednáme stejně, když říkáme: „Kdybych jen měl více důkazů!“ nebo „Kdybych toho tak víc prožil!“
Tato diskuse se bude zabývat možností vidět Boha a něco s ním zažít.

Ježíšova odpověď má  
čtyři části:

Část 1: „Ještě jsi mě nepoznal?“

Jak Ježíš odpovídá?

Nutí Filipa zamyslet se nad tím,  
co již ví.

Těmito slovy nám Ježíš připomíná, 
co jsme četli už dřív v Janovi 1,18:

„Jednorozený Syn [Ježíš]…,  
ten [Boha] vylíčil.“*

*  Povšimněte si minulého času – je 
to čin, který už je dokončen!
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Jak jsme až dosud viděli Boha v Ježíši a v Janově evangeliu? 
Filip si měl vzpomenout na to, co již viděl:
•  Ježíš věděl o tom, že Natanael seděl pod stromem, než ho vůbec viděl. (k. 1)
• Ježíš změnil vodu ve víno. (k. 2)
•  Ježíš věděl o ženě u studny a jejích šesti mužích! (k. 4)
• Ježíš uzdravil dvořanova syna. (k. 4)
•  Muž, který byl od narození ochrnutý, po osmatřiceti letech vyskočil na vlastní nohy. (k. 5)
• Ježíš nasytil 5 000 mužů. (k. 6)
•  Ježíš chodil po vodě – a zachránil všechny v lodi. (k. 6)
•  Židé opakovaně nebyli schopni Ježíše zatknout nebo ukamenovat. (např. k. 8)
•  Ježíš uzdravil člověka, který se narodil jako slepý. (k. 9)
• Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých. (k. 11)
A Filip zakrátko uvidí vzkříšení svého Spasitele, Ježíše!
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Slyšel Ježíšovo učení:
•  Působivé učení, které ukazuje, že Ježíš je Bůh!
• Jasný obsah rozhovoru s Nikodémem. (k. 3)
• Rozhovor se ženou u studny. (k. 4)
• Ježíš učil 5 000 mužů. (k. 6)
• Ježíš diskutoval s farizeji a náboženskými vůdci.• Ježíš soustavně naplňoval starozákonní proroctví.Byl svědkem Ježíšových prohlášení:
• Ježíš sám sebe označil slovy „Já jsem“ – Božím vlastním jménem!
A konečně:
• Způsob, jakým nám všem Ježíš ukazuje, jací opravdu jsme (k. 7 – 9) – a na které straně opravdu stojíme!Není divu, že nám Ježíš říká:
„Chceš vidět Boha? 
Podívej se na mě!“

Ježíš ale Filipovi odpovídá 

mnohem víc než jen „Kdo viděl 

mě, viděl Otce“.
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10   Nevěříš, že já jsem v Otci  
a Otec ve mně? Slova, která 
vám říkám, neříkám sám 
od sebe. To Otec, který ve mně 
přebývá, on působí ty skutky. 

11   Věřte mi, že já jsem v Otci 
a Otec ve mně, už jen kvůli 
těm skutkům věřte.

Vzpomeňte si: Jan 5,24

„Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé 

slovo a věří Tomu, který mě poslal, má 

věčný život a nepřijde na soud, ale již 

přešel ze smrti do života.“

Kam nás to vede?
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Co Ježíšova slova ve verších 10 a 11 

Na jaké důkazy poukazuje Ježíš, 

Stručně řečeno – jak Ježíš 
na Filipovu otázku odpověděl?

Pokud chceme vidět Boží působení 
ve svém životě – kam máme jít?

aby Filipovi ukázal, proč by měl věřit?

naznačují o Filipovi?
V podstatě říká: „Když nechápeš, že 
já jsem Bůh, pak nevěříš! Všechny 
důkazy, které potřebuješ, najdeš u mě.“ 

v. 10a, 11a

To nás vede k…

•  Ježíšova slova jsou Boží slova.  
Když tedy Ježíš mluví – Bůh jedná!

Část 2: „Které části nerozumíš?“

•  „Kdykoli otevřu ústa, Bůh působí!“

•  „Chceš vidět Boha? Poslouchej, 
co říkám!“

•  „Chceš více prožívat vztah 
s Bohem? Poslouchej má slova!“

Nemáme usilovat o nějakou 
duchovní zkušenost, ale máme 
věnovat pozornost Ježíšovým 
slovům.



58

12  Amen, amen, říkám vám: 

Kdo věří ve mne, bude dělat 

skutky, které dělám já. A bude 

dělat ještě větší skutky, neboť 

odcházím k Otci. 

13  O cokoli poprosíte v mém 

jménu, to udělám, aby byl 

Otec oslaven v Synu. 

14  Když mě budete o něco prosit 

v mém jménu, já to udělám.“
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Část 3: Žádáš o nemožné…

Co se stane,  

Jak to máme dělat?

Co to znamená 
„prosit v Ježíšově jménu“?

Co Ježíš zaslibuje těm, 

Co jsou tyto skutky? 

kdo budou „prosit v jeho jménu“?

Co bude výsledkem 
takové modlitby?

když uvěříme v Ježíše?
Budeme chtít dělat to,  
co by dělal Ježíš.

Prosit = modlitba.

V mém jménu = prosíme v souladu 
s tím, co nám Ježíš ukázal jako své 
dílo, priority a plán.

Větší skutky než tyto. v. 12

Ježíšovým úkolem je dát lidem 
věčný život.

Když po Ježíšově smrti a vzkříšení dá 
Duch svatý učedníkům sílu, tisíce lidí 
získají věčný život. To jsou ony „větší 
skutky“, o kterých Ježíš mluví.

Jan 5,20  „Jako Otec křísí mrtvé 
a dává život, tak i Syn dává život 
těm, kterým chce.“

Otec bude oslaven.
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Je užitečné vědět, že v době, kdy byla sepsána 
Bible, byla jména často vybírána tak, aby odrážela 
charakter osoby. Proto:

• Bůh = „Já jsem“

• Ježíš = „Bůh zachraňuje“

Modlitba v Ježíšově jménu proto není tak 
jednoduchá, jak by se zdálo!

• Není to: „Řekni si o to a je to tvoje!“

• Není to: „Prosím, dej mi, co chci hned teď!“

•  Je to ale modlitba za to, aby více lidí získalo 
věčný život prostřednictvím Ježíše, a tak aby 
byl oslaven Otec.
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Opravdu Ježíš říká, že odpoví na tyto 
modlitby?

•  Samozřejmě – to přece znamená Ježíšovo jméno: 
„Bůh zachraňuje“.

V této části jsme zatím viděli tři způsoby, jak dnes 
prožívat vztah s Bohem:

1) Dívejme se na to, co udělal.

2) Poslouchejme, co říká.

3) Modleme se k němu (v souladu s jeho vůlí).



62

15  „Jestliže mě milujete, 
zachovávejte má přikázání. 

16  Já pak požádám Otce a dá 
vám jiného Utěšitele, 
aby s vámi zůstal navěky, 

17  totiž Ducha pravdy, jehož 
svět nemůže přijmout, neboť 
ho nevidí a nezná. Vy ho však 
znáte, neboť žije u vás a bude 
ve vás.
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Část 4: „Jak je možné udělat nemožné?“

Víra v Ježíše všechno mění. 15. verš popisuje 
život křesťana. Budeme milovat Ježíše, a proto 
budeme chtít dodržovat Boží přikázání!

Co se stane s člověkem, 

Co je na tom zvláštního 
pro křesťany? 

Co to tedy znamená?

který miluje Ježíše? 
Duch svatý přijde jako 
náš pomocník.

Bůh Duch svatý není nějaká neosobní „síla“ – jako síla 

v Hvězdných válkách.

• Je „jiný Utěšitel“ (to znamená pomocník) – v. 16.

• Je „Duch pravdy“ – v. 17.

Duch svatý je třetí osobou toho, čemu říkáme „Trojice“ 

– Otec, Syn a Duch svatý. Přichází, když Ježíš odchází 

k Otci. „Žije u vás a bude ve vás.“

Duch svatý žije v nás – ale svět ho 
nemůže přijmout.

Vstupujeme do vztahu plného moci.

•  Chceme milovat Ježíše.

•  Chceme poslouchat Ježíšova přikázání.

•  Můžeme to udělat prostřednictvím 
jeho moci v nás (mocí Ducha svatého).
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18   Nenechám vás jako sirotky, 

přijdu k vám. 

19   Ještě kratičko a svět mě 

neuvidí, ale vy mě uvidíte. 

Protože já žiji, budete žít i vy. 

20  V ten den poznáte, že já jsem 

ve svém Otci a vy ve mně 

a já ve vás. 

21   Kdo přijal má přikázání 

a zachovává je, ten mě miluje. 

A kdo mě miluje, bude milován 

mým Otcem a já ho budu 

milovat a dám se mu poznat.“
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Co Filip nepochopil?

svým následovníkům?

Co dalšího slibuje Ježíš 

Jak blízký bude náš vztah 

Když milujeme Ježíše, co budeme dělat?

Když milujeme Ježíše, 
co udělají Ježíš a Otec?

s Bohem Otcem 
a Synem?

Když Ježíš odchází k Otci, Filip 
nezůstane sám.

Ježíš bude v nás… umožní nám 
porozumět Bohu a životu z Boha!  
v. 20

• „Vy mě uvidíte.“

• „Budete žít.“

Budeme poslouchat jeho přikázání. 
v. 21a

Budou milovat nás. v. 21b
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Jan 14,8—21

8„Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ 
9„Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal 
jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž 
nám Otce‘? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? 
Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, 
který ve mně přebývá, on působí ty skutky. 11Věřte mi, 
že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům 
věřte. 12Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude 
dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší 
skutky, neboť odcházím k Otci. 13O cokoli poprosíte v mém 
jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Když 
mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ 

Shrnutí:
Filip žádá o nové nebo větší zkušenost s Bohem. 

Ježíš odpovídá takto:

• „Dívej se na mě – uvidíš Boha chodit po zemi.“

•  „Poslouchej mě – uvidíš Boha působit na zemi.“

• „Modli se v mém jménu – zažiješ Otce.“

•  „Miluj a poslouchej mě – budu s tebou  
prostřednictvím Ducha pravdy.“
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Co nás čeká příště?
Ale co všichni ostatní?

15„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. 
16Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby 
s vámi zůstal navěky, 17totiž Ducha pravdy, jehož svět 
nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však 
znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. 18Nenechám vás 
jako sirotky, přijdu k vám. 19Ještě kratičko a svět 
mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete 
žít i vy. 20V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci 
a vy ve mně a já ve vás. 21Kdo přijal má přikázání 
a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude 
milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu 
poznat.““
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Jan 14,22–31

Celosvětový vliv

V tomto setkání se podíváme na poslední ze čtyř otázek, které Ježíšovi položili jeho učedníci. Položil mu ji Juda…
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28



70

22  Juda (ne ten Iškariotský) 
mu řekl: „Pane, proč se chceš 
dát poznat nám, a ne světu?“

71

Podívejme se blíže na Judovu 
otázku ve 22. verši.

Proč ji klade?

Podívejme se, co Ježíš právě řekl 
v 19. verši:

„Ještě kratičko a svět mě neuvidí, 
ale vy mě uvidíte.“

Judovu otázku můžeme formulovat 
jinak: „Jak to, že nám se dáš poznat, 
ale zbytek světa zůstane v temnotě?“

Tato část se týká toho, jak Ježíš ukáže tuto pravdu světu.
Ježíšova odpověď má tři části…
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23  Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě 

miluje, bude zachovávat mé 

slovo; můj Otec ho bude milovat 

a přijdeme k němu a zůstaneme 

u něj. 

24  Kdo mě nemiluje, nezachová 

moje slova. A slovo, které 

slyšíte, není mé, ale Toho, 

který mě poslal, Otcovo.
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Část 1: Láskyplné a poslušné 

společenství — život na základě 

Ježíšova slova

Co nám tyto verše říkají 
o lidech, kteří milují Ježíše?

pro lidi, kteří Ježíše nemilují?
Co tyto verše znamenají 

•  Zachovávají Ježíšovo slovo – 
a Otec je miluje.

•  Otec a Syn budou žít s ním.

Neposlouchají ho a Boží Duch v nich 
nežije. v. 24

Proto v první části Ježíš v podstatě říká: 
„Ukážu se svým lidem – lidem, kteří mě milují.“
Podívejte se na to, jak to souvisí s tím, co řekl  
ve 13. kapitole, 34. verši:
„Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. 
Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.“
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25  To vše jsem vám říkal, dokud 
jsem žil u vás. 

26  Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, 
kterého Otec pošle v mém 
jménu, ten vás naučí všemu 
a připomene vám všechno, 
co jsem vám řekl. 

27  Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj 
vám dávám; já dávám jinak, 
než jak dává svět. Nermuťte se 
v srdcích a nemějte strach. 

28  Slyšeli jste mě říci: ‚Odcházím 
a zase k vám přijdu.‘ Kdybyste 
mě milovali, byli byste rádi, 
že jdu k Otci, neboť můj Otec je 
větší než já.
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Část 2: Společenství naplněné  
Božím Duchem — pokoj s Bohem

Kdo jsou „vy“ 
v 25. verši?

Co udělá Duch 
svatý pro učedníky? 

Ježíš s nimi mluvil, 
zatímco byl ještě s nimi (v. 25). 

Jak k nim ale bude mluvit, až odejde?

Ježíšových jedenáct učedníků – jeho 
skupinka zvláště vybraných očitých 
svědků.

•  Naučí je „všemu“! v. 26

•  Ježíš to zdůrazňuje slovy, že 
Duch svatý jim „připomene 
všechno, co jsem vám řekl“. 
v. 26

•  Pokoj – ve vztahu s Bohem! 
v. 27

Prostřednictvím Ducha 
svatého – Utěšitele či 
pomocníka.  v. 26

Pravdu, kterou Ježíš učil učedníky, je bude nadále 

naprosto přesně vyučovat Bůh Duch svatý – a tato 

pravda je klíčem ke vztahu s Bohem.

Právě proto Ježíš říká slova, která jsou zapsána ve v. 28.

Apoštolové by měli vědět, kam Ježíš jde, protože když 

odejde k Otci, dokončí vše, co přišel vykonat!

A nakonec…
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29  Řekl jsem vám to teď, předtím 

než se to stane, abyste, až se to 

stane, uvěřili. 

30  Už s vámi nebudu dlouho mluvit, 

neboť přichází vládce tohoto 

světa. Nemá na mně nic, 

31  ale přichází, aby svět poznal, 

že miluji Otce a že jednám, 

jak mi Otec přikázal. Vstaňte, 

pojďme odsud.“
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Část 3: Společenství věřících 
— přesvědčil je kříž

Co se má stát? •  „Přichází vládce tohoto světa“ 
(satan).  v. 30

•  Nad Ježíšem nemá moc.  v. 30

•  Ježíš se ale vydá do satanovy moci 
(když zemře na kříži).

•  Tím ukáže svou absolutní lásku 
k Otci.  v. 31

•  Když svět uvidí Ježíšovu lásku na 
kříži, pozná, že Ježíš miluje Otce.

Třetí část nám tedy říká, že Ježíšova láska se projevila, 

když zemřel na kříži.

Jak tedy tyto tři části odpovídají na Judovu otázku?

Juda se zeptal (v. 22): „Pane, proč se chceš dát poznat 

nám, a ne světu?“

Ježíš odpověděl: 

1. část: „Ukážu se svým lidem, kteří mě milují.“ (v. 23)

2. část: Jedenáct učedníků (apoštolů) dostane schopnost 

od Ducha svatého, aby zapsali vše, co Ježíš říkal a dělal. 

(v. 26)

3. část: „Na kříži uvidíte moji lásku.“ (v. 31)
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Jan 14,22—31

22Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: „Pane, proč se chceš 

dát poznat nám, a ne světu?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo 

mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude 

milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj. 24Kdo mě 

nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, 

není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo. 25To vše jsem 

vám říkal, dokud jsem žil u vás. 26Avšak Utěšitel, ten 

Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás 

naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám 

řekl. 27Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já 

dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích 

a nemějte strach. 28Slyšeli jste mě říci: ‚Odcházím a zase 

Jak tedy bude moci svět začít milovat Ježíše?
Jak bude svět moci vejít do společenství  
Boží rodiny?
•  Když uslyší pravdu o kříži.
• Když přijme Boží dar milosti, který dává díky kříži.
Vidíte, proč lidé mohou Ježíše milovat  
díky kříži?
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k vám přijdu.‘ Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, 

že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já. 29Řekl 

jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, 

až se to stane, uvěřili. 30Už s vámi nebudu dlouho 

mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá 

na mně nic, 31ale přichází, aby svět poznal, že miluji 

Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, 

pojďme odsud.“

Co nás čeká příště? 
Jak žít smysluplný život…
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