
Studium ve dvou:patnáctá až sedmnáctá kapitola Janova evangelia
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Jan 15,1–17
Ježíš 
— pravá vinná réva

Ve 13. a 14. kapitole pokládají učedníci Ježíši čtyři  

otáz ky. Nakonec se ho ptají, jak může svět vidět  

Bo ha. Dnes se podíváme na náš úkol při šíření  

Božího slova.

Historické okénko: Podívejme se, jak to vypadalo 1 000 

let před Ježíšovým narozením – do Žalmu 80.

Žalm 80,9–12:
9Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. 10Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. 11Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. 12Až k moři vyslala svoje výhonky, její větévky až k Eufratu dosáhly.

Bůh přivedl svůj lid z Egypta do zaslíbené země. Jeho vinné révoví bylo tak plodné, že pokrylo celou zemi od hor až po moře.

29

Žalm 80,15–20:
15Bože zástupů, navrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej – o tuto révu se postarej! 16Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, 17posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. 18Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval! 19Neopustíme tě už nikdy více; oživ nás, ať můžeme tvé jméno uctívat!“ 20Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!

Lidé ale odmítli Boha a vinnou révu vyťali. Nyní přichází Syn člověka (Ježíš) (v. 18), abychom mohli být zachráněni (v. 20).
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300 let poté, co byl napsán tento Žalm, řekl 

prorok Izaiáš:

Izaiáš 5,3.4.7: 

3Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský, 
rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí.  
4Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem 

pro ni učinil? Když jsem očekával, že hrozny 

urodí, proč její plody zplaněly?

7Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho 

milovaná réva je judský lid. Očekával právo, 

a hle – bezpráví, spravedlnost, a hle – úpění!

Co Bůh chce od své 

Odkud se tyto plody vezmou?

Jaký výsledek to přinese v osobě Ježíše?

vinné révy a vinice?
Dobré ovoce, „hrozny“ v. 4 , 
ale Izrael je nepřinášel. v. 7

Vzpomeňte si na Žalm 80,18: 
Syn člověka – Ježíš!

„Kéž je tvá ruka nad mužem tvé 
pravice, nad lidským synem, 
jehož sis vychoval!“

Ovoce na celém světě.  
Izaiáš také řekl:

„Izrael vypučí a rozkvete, naplní svět 

svým ovocem.“ Izaiáš 27,6b
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Podívejme se  
na Janovo evangelium 15,1–3

Kapitola 15

1  „Já jsem ušlechtilá réva a můj 
Otec je vinař. 

2  Každou ratolest, která ve mně 
nenese ovoce, odřezává, a kaž
dou, která nese ovoce, čistí, aby 
nesla více ovoce. 

3  Vy jste již čistí díky slovu, které 
jsem k vám mluvil.

Připojit se k révě

Co má Ježíš na mysli slovy: 

Jaké ostré napomenutí 
vidíme ve 2. verši?

Jaký slib dostávají Boží lidé, 
kteří jsou k němu připojeni?

Jak se připojujeme 
k Bohu a jeho révě?

„Já jsem ušlechtilá réva“?

•  Tvrdí, že je klíčem ke všem 
starozákonním slibům, že Bůh 
bude mít lid, který bude přinášet 
„ovoce“ – tedy slávu Bohu!

•  Je vším, čím Izrael nikdy být 
nedokázal.

Když neponeseme ovoce,  
budeme odříznuti. 

Že je Bůh bude pročišťovat – stejně 
jako zahradník prořezává keře, aby 
získaly sílu, i Bůh prořezává svou 
„révu“, aby nesla více ovoce.

Prostřednictvím jeho slova. v. 3

A Bůh „čistí révu“ stejným způsobem!
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4   Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako 

ratolest nemůže nést ovoce sama od 

sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak 

ani vy, pokud nezůstanete ve mně. 

5   Já jsem vinná réva a vy ratolesti. 

Kdo zůstává ve mně a já v něm, 

ten nese mnoho ovoce; beze mě 

nedokážete nic. 

6   Jestliže někdo nezůstane ve mně, 

bude odhozen pryč jako ratolest 

a uschne. Pak budou posbírány, 

hozeny na oheň a shoří. 

7   Jestliže zůstanete ve mně a má slova 

zůstanou ve vás, proste, o cokoli 

chcete, a stane se vám to. 

8   Když ponesete hojné ovoce, bude 

tím oslaven můj Otec a budete moji 

učedníci.

Ovoce révy

Když se oddělíme od Boha, 
k čemu to povede?

Můžeme přinášet 
ovoce sami ze sebe?

Před čím nás Ježíš 
varuje, pokud na to 
nebudeme dbát?

Dává nám Bůh 
automat na přání?

Proč? 

Nebudeme přinášet ovoce. v. 4

Ne! 5. verš to říká zcela jasně. 
Musíme žít v Ježíši a on v nás.

Budeme čelit Božímu soudu. v. 6

Jaký je naopak slib ve verši 7?

Ne! Ježíš říká: „Jestliže zůstanete ve 
mně a má slova zůstanou ve vás…“ 
To znamená, že můžeme prosit 
o cokoli, co je v souladu s Božím 
slovem. v. 7

Protože tak bude oslaven Bůh Otec. 
v. 8

Jak to připomíná Žalm 80?

•  Popis révy, která roste do výšky 
a šířky.

•  Církev na celém světě roste díky 
vyučování Božího slova.

•  Přijetí Božího slova vždy vede 
k růstu.
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Podívejte se, jak často je zmiňována 
láska! Ježíš začíná v 9. verši a mluví 
o své lásce a lásce svého Otce:

9   Jako Otec miloval mě, tak jsem 
i já miloval vás. Zůstaňte v mé 
lásce. 

10   Zachováteli má přikázání, 
zůstanete v mé lásce, tak jako 
jsem já zachoval přikázání svého 
Otce a zůstávám v jeho lásce. 

11   Toto jsem vám pověděl, aby má 
radost byla ve vás a vaše radost 
aby byla dokonalá. 

12   Toto je mé přikázání: Milujte 
jedni druhé, jako jsem já miloval 
vás.

… jak ale Otec 
miluje Syna?

Jak Ježíš (Bůh Syn) 
miluje nás?

svým následovníkům?
Co Ježíš přikazuje 

Jak to máme dělat?

Co se stane, když to budeme dělat?

Odpověď dává Ježíš v Janovi 5,20:

„Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno,  
co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, 
abyste jen žasli.“

Ježíš vysvětluje: Bůh Otec miluje Boha 
Syna tak, že ukázal Synovi, co dělá.

„Zůstaňte v mé lásce.“ v. 9   
„Milujte jedni druhé.“ v. 12

Tak, že budeme zachovávat jeho 
přikázání! v. 10

Budeme plní radosti! Ospravedlnění 
před Stvořitelem přináší plný život!

• Ukázal nám Otcovu lásku.

• Dal se nám poznat.

• Ukázal nám cestu k Otci.

Nezachováváme Ježíšova přikázání, abychom před ním by li 

ospravedlněni (toho nikdy nemůžeme dosáhnout). Za cho vá

váme je naopak proto, že on nejprve miloval nás, a ny  ní my, 

jeho následovníci, chceme dělat to, co nám přikazuje.
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13  Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 

položí život za své přátele. 

14  Vy jste moji přátelé, děláteli, co vám 

přikazuji. 

15  Nebudu vás už nazývat služebníky, 

neboť služebník neví, co dělá jeho 

pán. Vás jsem ale nazval přáteli, 

neboť jsem vám předal všechno, 

co jsem slyšel od svého Otce. 

16  Já jsem si vybral vás, ne vy mě. 

Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli 

ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby 

vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte 

v mém jménu. 

17  Toto vám přikazuji: Milujte jedni 

druhé.“

Jak to děláme?

Co nám to přinese?

Prostřednictvím nesobecké 
a obětavé lásky.

Ježíš svou lásku projeví později, když položí 
svůj život za nás. Právě takovou nesobeckou 
lásku si máme navzájem prokazovat.

•  Budeme přáteli samotného Ježíše 
– Stvořitele! v. 14

•  Jsme součástí milujícího 
společenství Boží rodiny. v. 15

„Hojné ovoce“ v. 8   znamená, že 
budeme ukazovat Ježíše ostatním 
lidem – a jeho rodina poroste.

V tom je opravdová a úplná radost!

Jinými slovy: „Já jsem si vás vybral, abyste šli a říkali tuto dobrou zprávu dalším lidem!“
Láskyplné společenství, kde se lidé mají navzájem rádi a říkají dobrou zprávu o Ježíši ostatním.
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Jan 15,1—17

1„Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2Každou 
ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, 
která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. 3Vy jste již 
čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4Zůstaňte ve mně 
a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 
pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete 
ve mně. 5Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete 
nic. 6Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč 
jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na 

Shrnutí:
•  Nikdo nemůže žít s Bohem sám.
•  Znamená to být součástí Boží rodiny – církve – připojit se k vinné révě.
•  Tam můžeme „zůstávat v Boží lásce“, když budeme po slouchat jeho slovo a jednat podle něj a říkat o něm druhým.
Jak to můžeme udělat?
Může být vhodná chvíle zastavit se a promluvit si o tom, jak si můžete ve svém okolí najít sbor, kde se dozvíte více o tom, co učí Bible. 

Co nás čeká příště?

Uvidíme, jak budou reagovat 

lidé, když tak budeme žít.

oheň a shoří. 7Jestliže zůstanete ve mně a má slova 
zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám 
to. 8Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj 
Otec a budete moji učedníci. 9Jako Otec miloval mě, tak 
jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte
li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já 
zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. 
11Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše 
radost aby byla dokonalá. 12Toto je mé přikázání: Milujte 
jedni druhé, jako jsem já miloval vás. 13Nikdo nemá větší 
lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 14Vy jste 
moji přátelé, děláteli, co vám přikazuji. 15Nebudu vás 
už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá 
jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám 
předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Já jsem 
si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli 
a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, 
o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 17Toto vám přikazuji: 
Milujte jedni druhé.“
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Jan 15,18–16,4

Co máme čekat?

Tato část Janova evangelia se věnuje životu učedníků po Ježíšově smrti a vzkříšení…
Posledně jsme viděli, že když patříme Ježíši, jsme také součástí jeho ušlechtilé révy – skutečného Božího lidu. Být součástí Ježíšova lidu znamená:

Na dalších stránkách se dozvíme, jak bude svět reagovat na nás jako Boží lidi.

•  Milovat jako on, modlit se jako on, radovat se jako on 

a nést pro něj „ovoce“ ve světě

•  „Ovoce“, které přinášíme, je ovoce obětavé lásky 

k Bohu a jeho lidem.

•  Lidé, kteří milují tak, jako miluje Otec a Syn, budou 

chtít oslovit druhé.

30

Dnes nás čekají 

čtyři části…
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18  „Když vás bude svět nenávidět, 
vězte, že mě nenáviděl dříve než 
vás. 

19  Kdybyste patřili světu, svět 
by miloval, co je jeho. Vy však 
světu nepatříte, neboť jsem vás 
ze světa vyvolil, a proto vás svět 
nenávidí. 

20  Pamatujte na má slova: 
Služebník není větší než jeho 
pán. Jestliže pronásledovali 
mě, budou pronásledovat i vás; 
jestliže zachovali mé slovo, 
zachovají i vaše. 

21  To všechno vám ale udělají kvůli 
mému jménu, neboť neznají 
Toho, který mě poslal.

Část 1: Svět nenávidí Ježíšovy učedníky…

Co je na tomto verši překvapivé?

Proč by nás to nemělo překvapit?

Proč nás svět 
nenávidí?

Co nám to  
říká o světě?

Svět nás bude nenávidět!

Protože nejdříve nenáviděl Ježíše! 
v. 18 a 20

Protože:

•  si nás Ježíš vyvolil ze světa. v. 19

•  nepatříme světu. v. 19

•  svět nezná Otce. v. 21

Svět se v zásadě přizpůsobuje – lidé 
se řídí tím, co říká a dělá většina.

Vidíme to v tom, co je společensky 
přijatelné – v módě, trendech 
a názorech. Stručně řečeno – 
myslíme si, že je někdo „divný“,  
když nepluje s proudem.

Ježíš říká, že nás bude svět nenávidět, protože nesobecký a láskyplný život ukazuje sobectví a hřích světa.
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22  Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, 

neměli by hřích, teď ale pro svůj 

hřích nemají výmluvu. 

23  Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého 

Otce. 

24  Kdybych mezi nimi nedělal skutky, 

které neudělal nikdo jiný, neměli by 

hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli — 

jak mě, tak mého Otce. 

25  Ale to vše se děje, aby se naplnilo, 

co je psáno v jejich Zákoně: 

‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

Část 2: Svět je vinen!

Jak tento text odhaluje 
vinu světa?

Co z toho plyne?

Ježíše?
Máme důvod nenávidět 

Ježíš k lidem mluví, ale oni ho 
nechtějí poslouchat! v. 22a

•  Nemají výmluvu. v. 22b

•  Odmítají Božího Syna – a nenávidí 
ho. v. 23

•  Tím, že svět nenávidí Ježíše, uka
zuje, že nenávidí i Boha Otce. v. 23

Ne! v. 25

Zamyslete se…
Obrátit se k Bohu zády není něco, co můžeme brát na lehkou váhu. Je to velice vážná věc!
Svět je vinen, protože Ježíš vykonal Boží dílo na zemi – důkazy máme před očima.
24. verš nás nechává bez výmluvy. Naše reakce na to, co udělal Ježíš, je naší odpovědí Bohu.

Ježíš zde naplňuje další proroctví, které bylo 

na psáno o 1 000 let dříve. Žalm 69,5a: : „Těch, 

kdo mě bez důvodu nenávidí, je více, než mám 

vlasů na hlavě.“ Ježíš své židovské odpůrce řadí 

ke „světu“. Když odmítají jeho slova, odmítají svého 

dlouho očekávaného Krále – Mesiáše!
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26  Až přijde ten Utěšitel, kterého 
vám pošlu od Otce, totiž Duch 
pravdy, který vychází z Otce, 
ten o mně bude vydávat 
svědectví. 

27  A vy také vydávejte svědectví, 
protože jste od počátku se 
mnou.

Část 3: Pravdu nelze zastavit!

Jak nám tyto verše ukazují, že Boží pravda
se bude šířit ve světě, který Ježíše nenávidí?

Tváří v tvář takové opozici přichází 
Utěšitel/pomocník (Duch svatý)…

•  Posílá ho Ježíš od Otce.

•  Říká pravdu o Ježíši.

Jedenáct učedníků (apoštolů) může šířit  

pravdu o Ježíši, protože Duch je s nimi 

a protože byli s Ježíšem od počátku.
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1  Toto jsem vám pověděl, abyste 

se nenechali svést. 

2  Vyobcují vás ze shromáždění. 

Ano, přichází doba, kdy 

každý, kdo vás bude zabíjet, 

si bude myslet, že tím slouží 

Bohu. 

3  Budou to dělat, protože 

nepoznali Otce ani mě. 

4  Předpověděl jsem vám to, 

abyste si v té době vzpomněli, 

že jsem vám to řekl. Zpočátku 

jsem vám to neříkal, protože 

jsem byl s vámi.“

Kapitola 16

Část 4: Buďte připraveni…

Proč to Ježíš všechno říká?

Proč Ježíš říká učedníkům 
právě toto?

Proč budou lidé nenávidět Ježíšovy následovníky?

Co je překvapivé 
ve verších 2 a 3?

Aby nebyli překvapeni a nepřestali 
ho následovat.

•  Protože když byl s nimi, „schytal“ 
nepřátelství on…

•  Ale až odejde, budou čelit opozici 
sami…

•  Musí proto být připraveni.

Nejsilnější opozice často přichází od 
nábožensky založených lidí! Dokonce 
se budou snažit zabíjet křesťany!

Příklady:
•  Pravidelné zprávy o nenávisti vůči křesťanům 

na celém světě.
•  Noví křesťané zjišťují, že lidé v místním sboru 

nechtějí studovat a poslouchat Boží slovo.
•  Již zavedené sbory nechtějí dělat to, co Bible říká 

(např. o manželství a sexualitě).
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Jan 15,18—16,4

18„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl 

dříve než vás. 19Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co 

je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa 

vyvolil, a proto vás svět nenávidí. 20Pamatujte na má slova: 

Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali 

mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, 

zachovají i vaše. 21To všechno vám ale udělají kvůli mému 

jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal. 22Kdybych 

nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj 

hřích nemají výmluvu. 23Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého 

Otce. 24Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal 

nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli — 

jak mě, tak mého Otce. 25Ale to vše se děje, aby se naplnilo, 

co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘ 

26Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž 

Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat 

svědectví. 27A vy také vydávejte svědectví, protože jste od 

počátku se mnou. 
1Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. 2Vyobcují 

vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás 

bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. 3Budou to 

dělat, protože nepoznali Otce ani mě. 4Předpověděl jsem 

vám to, abyste si v té době vzpomněli, že jsem vám to řekl. 

Zpočátku jsem vám to neříkal, protože jsem byl s vámi.“

Co nás čeká příště?
Zní to dost depresivně.  Příště dostaneme velké povzbuzení pro období,  až už bude Ježíš v nebi. 
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Jan 16,5–15

Působení Ducha 

svatého ve světě

V 15. až 17. kapitole se dozvídáme, jak 

máme žít v době mezi Ježíšovou smrtí 

a vzkříšením a jeho návratem.

V posledních dvou lekcích jsme viděli…
•  Ježíšův slib, že lidé, kteří budou naslouchat jeho slovům a žít podle nich, budou patřit k vinné révě, která nese Boží „ovoce“ – tj. budou součástí Božího lidu, který bude v tomto světě opravdu efektivní, a…
•  Ježíš vysvětluje, že svět bude nenávidět lidi, kteří žijí pro něj a mluví o něm, protože svět nenávidí Otce i Syna. Jedenáct učedníků bude přesto Ježíšovými svědky (apoštoly) ve světě, protože Bůh stále chce oslovit svět pravdou svého slova.

31

5  „Teď odcházím k Tomu, který mě 

poslal, a nikdo z vás se mě neptá: 

‚Kam jdeš?‘ 

6  Kvůli tomu, co jsem vám řekl, 

naplnil vaše srdce zármutek.

V dnešních verších Ježíš zaslibuje, že až odejde k Otci (přes kříž), zajistí jim opravdovou pomoc… pošle jim Ducha.
Uvidíme, že tento Duch bude působit ve dvou oblastech, které spolu úzce souvisejí:
1) v. 5–11: působení Ducha ve světě
2) v. 12–15: působení Ducha v apoštolech
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7  Říkám vám ale pravdu: Je pro vás 
lepší, abych odešel. Když neodejdu, 
nepřijde k vám Utěšitel; když ale 
odejdu, pošlu ho k vám. 

8  Až přijde, odhalí světu, v čem je 
hřích, spravedlnost a soud. 

9  Hřích, že nevěří ve mne; 

10  spravedlnost, že jdu k Otci a už mě 
neuvidíte; 

11  a soud, že vládce tohoto světa je již 
odsouzen.

Část 1: Působení Ducha ve světě: usvědčování

Ježíš říká učedníkům, že odchází k Otci. v. 5

Proč jim prospěje, 

Co bude 
Utěšitel dělat?

že Ježíš odejde?
„Utěšitel“ (pomocník) přijde, teprve 
až bude Ježíš pryč. v. 7

Odhalí světu, v čem je:  
hřích, spravedlnost a soud.

Podívejme se na tato slova a jejich 
význam podrobněji.

Odhalí světu, v čem je hřích
Co to znamená?
•  Duch bude ukazovat, jak je svět špatný. Vzpomeňte si na Jana 3,20: „Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.“
•  8. verš vyvolává pocit, že svět zahanbí a usvědčí z viny – a bude tím všechny volat k pokání.•  Úkolem Ducha je odhalovat lidem jejich hřích a vinu.•  Až Ježíš odejde k Otci, pošle svého Ducha a ten bude pokračovat v díle, které na světě dělal Ježíš.•  Je důležité si všimnout, že to je ta jediná věc, kterou Duch svatý dělá v nekřesťanech.
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Podívejme se blíže na slovo „hřích“:
Hřích
„Hřích, že nevěří ve mne...“  
verš 9
Co jsme se dozvěděli o hříchu z Janova evangelia? 
Jan 5,23:  „Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.“

V Janovi 5 jsme viděli, že je proto rozdíl mezi „hříchy“ a „hříchem“!

Hřích je:
• odmítnout uznat, že Ježíš je Bůh
a 
•  odmítnout Ježíše jako Krále, který má právo 

vládnout našemu životu.
Hříchy jsou:
•  Věci, které děláme, skutečnost, že si svůj život 

řídíme sami, místo aby ho řídil Ježíš.

Uveďme si ilustraci: dvě děti mají neštovice.
Jedno dítě je samý pupínek, to druhé má jen dva 
pupínky. 
Otázka: které z dětí má neštovice?
Odpověď: obě!
Stejné je to s hříchem. Můžete mít dva lidi, kteří 
si žijí svůj život po svém, místo aby jejich život řídil 
Ježíš. Jeden z nich dělá hodně hříšných věcí a další 
jen pár. Oba jsou ale stejně vinni hříchem!
Když byl Ježíš na zemi, jeho pravomoc vládnout byla 
jasná, když usvědčoval lidi z jejich hříchu a hříchů.
Až Ježíš odejde k Otci, Duch bude v jeho práci 
pokračovat.

• Duch mi umožňuje uvědomit si, že jsem hříšník.
• Proč? Protože nevěřím Ježíši. v. 9
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Pojďme se teď podívat na další slovo – „spravedlnost“:

Spravedlnost 
Co jsme se již dozvěděli o spravedlnosti  
z Janova evangelia?

•  Když byl Ježíš na zemi, ukázal, co je skutečná 
spravedlnost. Žil dokonalý život, bez hříchu.

•  V jeho přítomnosti bychom se museli neustále stydět!

Prorok Izaiáš popsal naše „dobré skutky“ před Bohem 
jako špinavý oděv:

„Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše 
spravedlnost jako poskvrněný šat“ Izaiáš 64,5; ČEP

•  Až Ježíš odejde, Duch bude usvědčovat svět 
z nedostatku spravedlnosti – a tudíž ho bude 
motivovat, aby hledal odpuštění.

Teď se podívejme na poslední slovo – „soud“:

Soud
Co jsme se zatím o soudu dozvěděli  
z Janova evangelia?

V Janovi 12,3132  Ježíš řekl:

„Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude 
vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu 
vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“

•  Ježíš učil, že jeho smrt na kříži odhalí ďáblovo zlé dílo 
a porazí ho.

•  Kříž je vítězstvím Boží lásky a dobroty nad zlem.

•  Na kříži na sebe Ježíš bere veškerý Boží spravedlivý 
trest a hněv na náš hřích.

•  Ježíšovo vzkříšení ukazuje, že smrt byla poražena 
a ďábel je poražený nepřítel. Cena byla zaplacena v plné 
výši!

•  Duch přijde a usvědčí svět z přicházejícího soudu.

•  Pokud byl Boží největší nepřítel odhalen a poražen,  
pak proti Ježíšovi nemůže nikdo obstát.  
Soud opravdu přijde!

Zažili jste při našem společném čtení Božího slova působení 
Boha Ducha svatého, který vám ukázal váš hřích?

To je působení Ducha ve světě. A teď se podívejme 
na působení Ducha v učednících:
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12  Ještě vám mám mnoho co říci, 

ale teď to nemůžete unést. 

13  Až ale přijde on, Duch pravdy, 

uvede vás do veškeré pravdy. 

Nebude totiž mluvit sám od sebe, 

ale řekne vše, co uslyší — oznámí 

vám i věci budoucí. 

14  On mě oslaví, neboť vám oznámí, 

co přijme ode mě. 

15  Všechno, co má Otec, je mé. 

Proto jsem řekl, že vám oznámí, 

co přijme ode mě.

Část 2: Působení Ducha v apoštolech

Co podle Ježíšova slibu udělá 

Jak?

Proč je to tak důležité?

Duch pro učedníky?

•  Uvede je do veškeré pravdy. v. 13

•  Tato pravda je od Ježíše. v. 13

•  Pravda teprve přijde. v. 13

•  Tím Duch oslaví Ježíše. v. 14

•  Protože pravdu přijme od Ježíše.

Protože pravda patří Bohu a Ježíš ji 
obdržel celou.

A nyní Duch uvede apoštoly do celé 
této pravdy!

Duch vezme to, co Ježíš zjevil, a umožní 

učedníkům, aby jim to „došlo“, takže budou 

schopni být svědky.

Apoštolové nakonec napsali Nový zákon.

Ježíš znovu zdůrazňuje, že se blíží jeho 
odchod. Vzpomeňte si, že Ježíš zde konkrétně mluví se svými jedenácti vybranými učedníky. 
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Co tento text říká o přesnosti, úplnosti 
a autoritě toho, co napsali?
Je to:
• Od Ježíše, prostřednictvím Ducha svatého.
• Pravda – můžeme jim důvěřovat.
• Úplné – není třeba k tomu nic dodávat.
•  Od Boha – veškerá pravda – minulá, přítomná 

i budoucí.
Jakou jistotu vám to dává při čtení Nového 
zákona?
Můžeme se na něj spolehnout a věřit mu!
Kam byste šli, kdybyste chtěli vědět, co vám Bůh 
chce říct dnes?
Nahlédli byste do jeho slova – Bible.  
Když je nyní Ježíš pryč – jak by asi měl vztah 
s ním pokračovat?
• Prostřednictvím Ducha svatého…
• Prostřednictvím slov apoštolů – v Bibli!

Pozor!
V církvi došlo k určitému vývoji – lidé  
k Bibli přidali různé věci nebo si myslí,  
že Bible nestačí.

Lidé někdy tvrdí, že potřebujeme nová  
„slova“ od Ducha svatého, mámeli  
dnes poznat Boha osobně.

To je chyba! 
 
 
Bůh vše, co chtěl říct, řekl Ježíši. 
 
 
Ježíš uvádí své apoštoly do veškeré pravdy 
prostřednictvím svého Ducha. 
 
Nyní máme vše, co Bůh chce, abychom věděli.  
Najdeme to v Božím slově – Bibli. 
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Vraťme se na počátek – Ježíš řekl, že jeho smrt 
učedníkům přinese něco dobrého, protože Duch přijde 
a bude působit:
1)  ve světě – bude nás usvědčovat z hříchu, ukáže 

Ježíšovu spravedlnost a to, proč si zasloužíme 
soud…

2)  v apoštolech – plně jim zjeví pravdu Božího slova.

Jan 16,5 15

5 „Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás 

se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘ 6Kvůli tomu, co jsem vám řekl, 

naplnil vaše srdce zármutek. 7Říkám vám ale pravdu: 

Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde 

k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. 8Až 

přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost 

a soud. 9Hřích, že nevěří ve mne; 10spravedlnost, že 

jdu k Otci a už mě neuvidíte; 11a soud, že vládce tohoto 

světa je již odsouzen. 12Ještě vám mám mnoho co říci, 

ale teď to nemůžete unést. 13Až ale přijde on, Duch 

pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž 

mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší — oznámí 

vám i věci budoucí. 14On mě oslaví, neboť vám oznámí, 

co přijme ode mě. 15Všechno, co má Otec, je mé. Proto 

jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.

Příště…
Zármutek… po kterém přijde 

velká radost!
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Jan 16,16–33

Hluboká radost!

Co jsme zatím četli…
Od 13. kapitoly Ježíš učí své apoštoly, jak mají pro něj žít ve víře, zatímco budou čekat na jeho návrat. 
Odpovídá na čtyři otázky o tom, jak bude vypadat život, až bude fyzicky pryč. Život přijde prostřednictvím Ducha svatého, který Ježíše ukáže lidem prostřednictvím Božího slova. 
Ježíš vysvětluje, že jeho učedníci jsou pravým Božím lidem spojeným s pravou vinnou révou ( jím samým).
Mluvil o nepřátelství světa. Neměli by být překvapeni, když je svět bude nenávidět: „Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás,“ a učil je, že Duch svatý bude svět usvědčovat z hříchu, a plně a s konečnou platností jim zjeví celou pravdu o Ježíši.

32

Ježíš nyní začíná 
detailně popisovat, 

jak bude vypadat 
náš vztah s ním, 
až odejde.
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16  Za okamžik mě už neuvidíte a za další 
okamžik mě znovu spatříte.“ 

17  Někteří z jeho učedníků se začali 
jeden druhého ptát: „Co tím chce říci? 
Prý: ‚Za okamžik mě už neuvidíte 
a za další okamžik mě spatříte‘ 
a: ‚Odcházím k Otci.‘ 

18  Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik‘? 
Nevíme, o čem mluví.“ 

19  Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, 
a tak jim řekl: „Dohadujete se  
o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik mě 
už neuvidíte a za další okamžik mě 
spatříte‘?

V těchto verších Jan zaznamenává, 
že Ježíš a jeho apoštolové říkají 
stejnou věc několikrát!

Jaký výraz Jan 

Proč to Jan opakuje tolikrát?

zaznamenává sedmkrát?
„Za okamžik.“

Zdá se, že učedníci jsou stále velice 
zmatení – a to jsou Ježíšova smrt 
a vzkříšení doslova za dveřmi. A tak 
to Ježíš říká ještě jednou.

• Bude pryč – nikdo ho neuvidí.

• A pak ho uvidí znova.
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20  Amen, amen, říkám vám, 

že budete plakat a naříkat, 

ale svět se bude radovat. Budete 

se trápit, ale vaše úzkost 

se obrátí v radost. 

21  Když žena rodí, zakouší úzkost, 

protože přišla její chvilka. Poté, 

co porodí děťátko, ale na trápení 

zapomene pro radost, že se 

na svět narodil člověk. 

22  I vy teď zakoušíte úzkost, ale 

až se znovu uvidíme, vaše srdce 

bude jásat radostí a tu radost 

vám nikdo nevezme.

Verše 20–33 vrhají více světla na to, o čem Ježíš 
mluví. Tyto verše se dají rozdělit na tři části:

Část 1: Slzy a radost při Ježíšově smrti a vzkříšení

Co je příčinou takového 

Proč jim tuto radost nikdo nemůže vzít?

Jak nám 21. verš pomáhá 
porozumět této situaci?

zármutku a radosti? • Ježíšova smrt přináší zármutek.

• Jeho vzkříšení přináší radost.

Naše radost vychází z toho, že Ježíš 
žije – a žije navěky!

Jeho učedníci budou při ukřižování 
prožívat velkou bolest. Nebude ale 
trvat dlouho. Jeho smrt na kříži má 
účel a smysl.

Až Ježíš vstane z mrtvých, jejich ra dost 
bude neuvěřitelná a nikdo jim ji nevezme!
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23  V ten den se mě nebudete ptát 
na nic. Amen, amen, říkám vám, 
že o cokoli poprosíte Otce v mém 
jménu, to vám dá. 

24  Až dosud jste v mém jménu o nic 
neprosili. Proste a dostanete, a vaše 
radost bude dokonalá. 

25  Dosud jsem k vám mluvil obrazně. 
Přichází chvíle, kdy k vám už 
nebudu o Otci mluvit obrazně, ale 
otevřeně. 

26  V ten den budete prosit v mém 
jménu a neříkám, že budu prosit 
Otce za vás. 

27  Sám Otec vás totiž miluje, protože 
jste milovali mě a uvěřili jste, že 
jsem vyšel od Boha. 

28  Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na 
svět. Teď zase opouštím svět a jdu 
k Otci.“

Část 2: Radost v novém vztahu s Otcem

Co nám podle těchto veršů 

Co je v těchto verších nového 

Jak je tento vztah možný?

Co je základem tohoto 
nového vztahu?

na našem vztahu s Bohem?

přináší radost? •  Vztah – „Proste a dostanete“ 
v. 24

•  Zjevení – Ježíš bude o Otci 
mluvit otevřeně v. 25

•  Opět vztah: „Budete prosit 
[Otce] v mém jménu“ v. 26

Skrze Ježíšovo dokončené dílo (smrt 
na kříži) máme přímý přístup k Bohu 
Otci.

Po své smrti a vzkříšení Ježíš jasně 
vysvětlí vše, co dělá.

Láska! v. 27
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29  Jeho učedníci mu řekli: „Hle, teď už 

nemluvíš obrazně, ale otevřeně! 

30  Teď víme, že víš všechno a není 

třeba, aby se tě někdo vyptával. 

Teď věříme, že jsi vyšel od Boha.“ 

31  „Teď věříte?“ opáčil Ježíš. 

32  „Hle, přichází chvíle, a už přišla, 

kdy se rozprchnete každý svou 

cestou. Necháte mě samotného, ale 

nejsem sám, protože je se mnou Otec. 

33  Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve 

mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte 

soužení, ale buďte stateční — já jsem 

přemohl svět.“

Část 3: Bolest a utrpení/pokoj a vítězství

Co budou učedníci prožívat?

Proč ale Ježíš říká, 
aby byli stateční?

•  V Ježíši – budou mít „pokoj“ v. 33

•  Ve světě – budou mít „soužení“ 
v. 33

Shrnutí:
Ježíš říká, že jeho smrt přinese:

v. 20-22   – Zármutek a radost
v. 23-28  – Zjevení a vztah
v. 29-33  – Soužení a pokoj

Jak byste na základě těchto veršů popsali to, 
co křesťané normálně prožívají?
Neznamená to, že všechno bude jako procházka růžo vým sadem. Ježíš říká, že křesťanský život přinese sou žení a trápení. Ale i v takové situaci mohou mít křes ťané velký pokoj a radost od Boha, protože Ježíš „přemohl svět“.

On přemohl svět.
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Odkud tato radost a pokoj pochází?

Ze vztahu s Bohem Otcem, prostřednictvím 
Boha Ducha svatého. Je důsledkem smrti 
a vzkříšení.

Co bychom tedy měli říct v následující 
situaci?

•  Někteří říkají: „Běžnou životní zkušeností 
křesťana je zdraví, bohatství a úspěch.“

 Ne! „Na tomto světě zakoušíte soužení.“ v. 33

•  Někteří říkají: „Necítím radost a pokoj.“

  Radost a pokoj přicházejí prostřednictvím 
osobního vztahu s Bohem a našich důvěrných 
modliteb, kterými odpovídáme na jeho slovo. 

•  Někteří říkají: „Zdá se, že křesťané, kteří se 
soustředí na Bibli, nic zvláštního neprožívají. 
Všechno je to o znalostech a čtení knihy.“

  Ne! Křesťané normálně prožívají radost a pokoj. 
Nacházejí je prostřednictvím Ducha, když 
přicházejí k Ježíši pomocí jeho slova. 
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Jan 16,16 33

16 Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě 
znovu spatříte.“ 17Někteří z jeho učedníků se začali 
jeden druhého ptát: „Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik 
mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte‘ 
a: ‚Odcházím k Otci.‘ 18Co tím myslí, když říká: ‚Za 
okamžik‘? Nevíme, o čem mluví.“ 19Ježíš poznal, že se 
ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: „Dohadujete se o tom, 
že jsem řekl: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další 
okamžik mě spatříte‘? 20Amen, amen, říkám vám, že 
budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete 
se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. 21Když 
žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. 
Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro 
radost, že se na svět narodil člověk. 22I vy teď zakoušíte 
úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat 
radostí a tu radost vám nikdo nevezme. 23V ten den 
se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, 
že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. 
24Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste 
a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. 25Dosud jsem 
k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám už 
nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. 26V ten 
den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu 
prosit Otce za vás. 27Sám Otec vás totiž miluje, protože 
jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. 
28Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase 

Příště…

Co Ježíš chce…

opouštím svět a jdu k Otci.“ 29Jeho učedníci mu řekli: 
„Hle, teď už nemluvíš obrazně, ale otevřeně! 30Teď 
víme, že víš všechno a není třeba, aby se tě někdo 
vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha.“ 31„Teď 
věříte?“ opáčil Ježíš. 32„Hle, přichází chvíle, a už přišla, 
kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte mě 
samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. 
33Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli 
pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční — 
já jsem přemohl svět.“
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Jan 17,1-26
Ježíš se modlí…

Ježíš končí svůj rozhovor s učedníky modlitbou 

za sebe a církev. Modlí se chvíli před svým 

zatčením a soudem, takže jeho modlitba 

obsahuje množství myšlenek i emocí a je 

potřeba ji rozebrat. 

Modlitba shrnuje Ježíšovo učení obsažené 

v kapitolách 13 – 17. Vyjadřuje jeho 

nejdůležitější myšlenky:

• Poslání ve světě. (v. 1–5)

• Co chce pro své apoštoly. (v. 6–19)

• Co chce pro svou církev. (v. 20–26)

33
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Kapitola 17

1  Když to Ježíš pověděl, zvedl oči 
k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle 
— oslav svého Syna, aby Syn oslavil 
tebe. 

2  Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby 
všem, které jsi mu svěřil, daroval 
věčný život. 

3  A to je ten věčný život – aby poznali 
tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
jehož jsi poslal, Ježíše Krista. 

4  Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, 
jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. 

5  Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, 
kterou jsem u tebe měl předtím, než 
byl svět.

Ježíšovo poslání ve světě

Oč Ježíš prosí 
ve verších 1 a 5?

Proč Bůh oslaví 
svého Syna?

Co bylo tímto dílem?

Jak k tomu dojde?

Aby Bůh oslavil svého Syna.

Aby Syn mohl oslavit Boha.

Dát lidem věčný život, aby mohli 
poznat Boha v. 3

Tím, že Ježíš dokončí dílo, kterým ho 
Bůh Otec pověřil v. 2 a 5

Věčný život neznamená vznášet se na 

nebi na obláčku. Je to osobní vztah s na

ším stvořitelem, který začíná už teď!
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Shrnutí: 
• Otec oslaví Syna…

• protože Syn dokončil dílo, které měl vykonat…

• umožnil nám vstoupit do vztahu s Bohem…

• a to je „věčný život“.

Na jakém nečekaném místě vidíme 
Otcovu slávu? 

V Ježíšově smrti na kříži.

Jak je to možné? 

Protože na kříži Ježíš dosáhl velkého úkolu – 
přivedl nás (hříšné lidi) do vztahu s (dokonalým) 
Bohem.

Proč je to tak překvapivé?

Nechápeme hloubku a závažnost našeho hříchu… 
a proč to byla tak závažná věc, kterou musel 
Ježíš vyřešit.

Místo toho máme sklon očekávat, že se Bůh 
oslaví nějakou ukázkou velké moci nebo projevy 
moudrosti.
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6  Zjevil jsem tvé jméno lidem, které 

jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal 

jsi je mně. Zachovali tvé slovo 

7  a nyní poznali, že všechno, co jsi mi 

dal, pochází od tebe. 

8  Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal 

jim a oni je přijali. Skutečně 

poznali, že jsem vyšel od tebe, 

a uvěřili, že jsi mě poslal. 

9  Prosím za ně. Neprosím za svět, 

ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou 

tvoji. 

10  Všechno mé je tvé, a co je tvé, 

je mé. Má sláva je v nich.

Co chce Ježíš pro své apoštoly

Jak to víme?

•  Bůh je dal Ježíši – uchovali Boží 
slovo! v. 6

•  Přijali Ježíše jako Božího Syna. 
v. 8

•  Patří Ježíši i Bohu… a přinášejí 
slávu Ježíši. v. 910

Ježíš mluví s Bohem Otcem o apoštolech.
Ujišťuje je, že jsou to „pravé“ – že skutečně věří 
Ježíši a budou schopni zaznamenat pravdu, 
kterou zjevil.
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11  Já už nejsem na světě, ale oni jsou 
na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, 
zachovej je ve svém jménu, které jsi 
mi dal, aby byli jedno jako my. 

12  Dokud jsem byl s nimi, zachovával 
jsem je ve tvém jménu, které jsi mi 
dal. Chránil jsem je a nikdo z nich 
nezahynul, kromě onoho syna 
zatracení,  aby se naplnilo Písmo. 

13  Teď ale jdu k tobě a toto říkám na 
světě, aby má radost v nich byla 
dokonalá.

Zde čteme, že se Ježíš modlí za ochranu  
pro apoštoly – aby v něj mohli věřit i nadále.

Proč je tak důležité, že Bůh si apoštoly 
nejen vybral a ochránil je, ale 
považoval je za opravdové věřící?

Založí církev – Boží lid –, který oslaví 
Boha.

 verš 12  „syn zatracení“ – jde 
o Jidáše, který již odešel, aby Ježíše 
zradil.



6968

14  Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal 

nenávidět, protože nepatří světu, 

jako ani já nepatřím světu. 

15  Neprosím, abys je vzal ze světa, 

ale abys je uchránil před zlým. 

16  Nepatří světu, jako ani já nepatřím 

světu. 

17  Posvěť je pravdou; tvé slovo je 

pravda. 

18  Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem 

já poslal na svět je. 

19  Posvěcuji sám sebe za ně,  

aby i oni byli posvěceni pravdou.

•  Chce, aby je Bůh chránil. v. 11

•  Chce, aby si zachovali vztah s ním, plný jeho 

radosti. v. 13

• Ví, že svět bude proti nim. v. 14

• Chce, aby byli chráněni před ďáblem. v. 15

•  Chce, aby zůstali věrní Ježíši skrze jeho slovo. 

v. 17

• Chce, aby nesli pravdu celému světu. v. 18

Proč se Ježíš takto 
za ně takto modlí? 

Protože zanedlouho odejde 
do nebe.

Shrňme si to. Díky této Ježíšově 
modlitbě si můžeme být jisti 
slovy pravdy, která nám předali 
apoštolové a na nichž je založena 
církev.



7170

20  Neprosím ale jen za ně. Prosím  
i za ty, kteří ve mě uvěří skrze 
jejich slovo. 

21  Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, 
ve mně a já v tobě; ať jsou i oni 
jedno v nás, aby svět věřil, že jsi 
mě poslal.

Co chce Ježíš pro svou církev

O kom Ježíš mluví 
ve verši 20?

Zač se modlí ve vztahu 

Proč Ježíš touží 
po jednotě?

k nám ve verši 21?

O všech věřících v průběhu celých 
staletí.

Aby lidé věřili ve slova apoštolů 
a byli jimi sjednoceni – aby se drželi 
učení Nového zákona o Ježíši.

„… aby svět věřil…“ v. 21

Proč se církev tak často jeví jako nejednotná?

•  Protože církve často neučí Ježíšovo slovo, Bibli.

•  Ježíši velice záleží na jednotě křesťanů – a modlí se za 

ni. Ta je ale možná, jen když se budeme podřizovat učení 

jeho slova, jak ho nalézáme v Novém zákoně

Odkud se tedy bere nejednota? 
•  Lidé se řídí vlastními názory.
•  Pro lidi jsou jiné myšlenky důležitější než poslušnost 

Ježíšovým slovům.
• Vedoucí církve učí nepravdivé věci.

Čemu kromě slov Ježíše a apoštolů lidé naslouchají? 

•  Tradicím církve. („Takhle jsme to dělali vždycky!“)

•  Svým vlastním nápadům. („Nechci o Bohu uvažovat 

takto!“)
•  Zážitkům a pocitům. („Nemám pocit, že je to správně.“)
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22  Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, 

aby byli jedno, jako my jsme jedno. 

23  Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale 

jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal 

a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. 

24  Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se 

mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, 

kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval 

před stvořením světa. 

25  Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale já tě 

znám. Tihle poznali, že jsi mě poslal, 

26  a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě 

dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, 

byla v nich a já v nich.“

Co dává Bůh (Otec a Syn)?

Co to přináší?

Co je cílem této jednoty?

Za co se Ježíš modlí 
ve vztahu k učedníkům ve v. 24?

Jak Ježíš zakončuje svou 
modlitbu k Bohu?

„Slávu“, což je Ježíšovo slovo a dílo. 
v. 22

Úplnou jednotu.

Jistota ohledně toho, kdo je Ježíš. 
v. 23

Chce, aby vytrvali a byli s ním v nebi.

Tímto shrnutím:

Svět nezná Boha – ale ví, že Ježíše 
poslal Bůh. v. 25

Ježíš ukázal Otce a bude to dělat 
dál, aby lidé jasně viděli Boží lásku 
v životech jeho následovníků. v. 26
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Jan 17,1 26

1 Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla 

ta chvíle — oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 2Dal jsi 

mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, 

daroval věčný život. 3A to je ten věčný život — aby poznali 

tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše 

Krista. 4Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, 

jsem vykonal. 5Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou 

jsem u tebe měl předtím, než byl svět. 
6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli 

tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo 7a nyní poznali, 

že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. 8Slova, jež jsi mi 

svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že 

jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. 9Prosím za ně. 

Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. 

10Všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. 11Já 

už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý 

Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli 

jedno jako my. 12Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve 

tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich 

Shrnutí:
Za co se Ježíš modlí?
•  Aby byl oslaven skrze to, co vykoná na kříži,  

což přinese věčný život (vztah s Bohem).
•  Aby apoštolové, které si vyvolil, byli ochráněni a mohli 

vyučovat jeho slovo a založit církev.
•  Abychom uvěřili jeho slovu a byli jím sjednoceni.
•  A když budeme sjednoceni slovem… aby svět uvěřil 

a přijal věčný život.

nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo 

Písmo. 13Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby 

má radost v nich byla dokonalá. 14Dal jsem jim tvé slovo 

a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani 

já nepatřím světu. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale 

abys je uchránil před Zlým. 16Nepatří světu, jako ani já 

nepatřím světu. 17Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. 

18Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět 

je. 19Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni 

pravdou. 20Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve 

mě uvěří skrze jejich slovo. 21Ať jsou všichni jedno, jako 

ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby 

svět věřil, že jsi mě poslal. 22Dal jsem jim slávu, kterou 

jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. 23Já 

v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět 

poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval 

mě. 24Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, 

kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť 

jsi mě miloval před stvořením světa. 25Spravedlivý Otče, 

svět tě nezná, ale já tě znám. Tihle poznali, že jsi mě 

poslal, 26a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, 

aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.“
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