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Jan 2,1–12

Ježíš přichází 
se vší parádou!

Při čtení Bible můžeme očekávat, že nám autor řekne, co to všechno znamená.
Například Jan nám ke konci své knihy říká, proč ji napsal.

Příprava scény

Jan 20,30—31  „Ježíš ovšem před svými učedníky 

vykonal i mnoho jiných znamení, která v této knize 

nejsou zapsána. Tato jsou ale zapsána, abyste 

uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze 

víru měli život v jeho jménu.“

Biblické texty byly původně psány jako 

jeden souvislý text. Janovo evangelium 

se dělí podle témat. Dělení na kapitoly 

bylo doplněno ve 13. století a čísla veršů 

v 16. století. Mají čtenáři pomoci, ale ne 

vždy se to povedlo úplně dokonale.

Tato část Janova evangelia se zaměřuje na dvě znamení (zázraky) – fungují jako přední a zadní obálka knihy:
•  Začátek najdeme na počátku 2. kapitoly – zázrak na svatbě…
•  … a konec ve 4. kapitole – v příběhu o uzdravení syna královského služebníka.Vše, co je napsáno mezi těmito dvěma zázraky, patří k sobě – vše se týká stejného tématu. •  Je to promyšlený text, který napsal někdo, kdo chtěl něco jasně ukázat!
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A tak to udělali. 9Jakmile vrchní 

správce svatby okusil tu vodu, z níž 

se stalo víno (a nevěděl, odkud 

je, ale služebníci, kteří tu vodu 

nalévali, věděli), zavolal ten vrchní 

správce ženicha 10a řekl mu: „Každý 

člověk podává nejdříve nejlepší 

víno, a když jsou hosté opilí, podává 

to horší. Ty jsi zachoval nejlepší 

víno až do konce.“ 11Tak Ježíš 

v Káně Galilejské vykonal první ze 

svých zázračných znamení. Tehdy 

zjevil svou slávu a jeho učedníci 

v něj uvěřili.

1Třetího dne se v Káně Galilejské 

konala svatba. Byla tam i Ježíšova 

matka 2a na svatbu byl pozván také 

Ježíš a jeho učedníci. 3Když začalo 

docházet víno, Ježíšova matka mu 

řekla: „Nemají víno.“ 4„Ženo, co 

ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. 

„Má chvíle ještě nepřišla.“ 5Jeho 

matka pak řekla služebníkům: 

„Udělejte, cokoli vám řekne.“ 6Stálo 

tam šest kamenných nádob na vodu 

k židovskému očišťování, každá 

o obsahu dvou nebo tří měr. 7Ježíš 

řekl služebníkům: „Naplňte ty 

nádoby vodou.“ Když je naplnili až 

po okraj, 8řekl jim: „Teď nalévejte 

a doneste vrchnímu správci svatby.“ 

Kapitola 2
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O čem je tento 

Jakým způsobem tento zázrak 
odhaluje Ježíšovu slávu?

příběh?

Zázrak!

Svůj první zázrak dělá Ježíš v Káně 

v Galileji. To ale stačilo! Zakrátko uvi

díme, že si Ježíš získal pověst divo tvůr

ce. To na značuje, že se zprávy o něm 

velice rychle šířily – mohli byste se o tom 

dočíst v novinách hned na druhý den – 

nebo na Twitteru ještě ten samý večer!

10  …„Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno 
až do konce.“ 

11  Tak Ježíš v Káně Galilejské vykonal první ze svých zázračných znamení. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.

•  Obrovské množství!

  v. 6  500–700 litrů – více než 
1 000 lahví vína – mnohem víc, 
než kolik se dá vypít na jakékoli 
svatbě!

• Vynikající kvalita!

  v. 10   To nejlepší víno – a zajistil 
ho Ježíš, ne ženich!

O slávě a víře

•  O Ježíšově slávě

•  O tom, jak učedníci uvěřili

A to ještě  
není všechno…
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Večírek začíná!

6  Hospodin zástupů na této hoře 

vystrojí bohaté hody pro všechny 

národy, hody se zralým vínem 

a masem šťavnatým, s vínem 

vyzrálým a vybraným. 

8  samu smrt navždy odstraní! 

Panovník Hospodin setře všem 

slzy z tváří … 

9  V ten den pak řekneš: „Hle, toto 

je náš Bůh, v něj jsme doufali a on 

nás zachránil. Toto je Hospodin, 

v něj jsme doufali; jásejme 

a radujme se z jeho záchrany!“

Izaiáš 25,6.8a.9

Co Ježíš dělá?

Proč to dělá?

 v. 6   Připravuje bohatou hostinu 
s vyzrálým vínem.

 v. 8   Uzdravuje smrtelně nemoc
ného chlapce – to uvidíme 
ve 4. kapitole.

v. 9   Aby všem ukázal, že je tím, 
na koho čekají – Spasitelem.

Pomocí tohoto zázraku Ježíš na 
svatební hostině zjevuje svou slávu.

Je tím dlouho očekávaným 
Ženichem, který přichází nabídnout 
dokonalý vztah s Bohem.

Manželství v Bibli slouží jako nádherný obraz dokonalého vztahu, který Bůh chce mít se svým lidem. Starý zákon mluví o Božím Mesiáši, který má přijít, jako o ženichovi. Říká také, že Bůh připraví svatební hostinu, jakou nikdo nepřekoná. Předpověděl to prorok Izaiáš 700 let před Ježíšovým příchodem:

Tato svatba jako velké zemětřesení ohlašuje příchod zaslíbeného Mesiáše, Božího Krále. 
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Správné načasování…

4  „Ženo, co ode mě chceš?“ 

odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle 

ještě nepřišla.“

Ježíš chce, aby si jeho maminka uvědomila, že jeho úkolem není bavit svatebčany. Má za úkol něco mnohem důležitějšího! Svatební hostina je obrazem toho, co má přijít – dokonalého vztahu s Bohem prostřednictvím Ježíše.

Co znamená „chvíle“ ve 4. verši?

Říká nám to v kapitole 17,1:

„Chvíle“ tedy znamená Ježíšovu smrt 
a vzkříšení – tak vypadá plán hned 
od počátku.

Je to skvělý způsob, jak oznámit svůj 
příchod: Ježíš je zaslíbený Spasitel.

Ježíš mluví o své „chvíli“ po celé tři roky svého působení. Jan se o ní zmiňuje ve 2., 12. a 17. kapitole.

„Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi 

a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav 

svého Syna, aby Syn oslavil tebe.“
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Jan 2,1—12

1Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla 

tam i Ježíšova matka 2a na svatbu byl pozván také Ježíš 

a jeho učedníci. 3Když začalo docházet víno, Ježíšova 

matka mu řekla: „Nemají víno.“ 4„Ženo, co ode mě 

chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“ 

5Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli 

vám řekne.“ 6Stálo tam šest kamenných nádob na vodu 

k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří 

měr. 7Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ 

Když je naplnili až po okraj, 8řekl jim: „Teď nalévejte 

a doneste vrchnímu správci svatby.“ A tak to udělali. 

9Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se 

stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu 

vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha 

10a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, 

a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval 

nejlepší víno až do konce.“ 11Tak Ježíš v Káně Galilejské 

vykonal první ze svých zázračných znamení. Tehdy zjevil 

svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. 12Potom sestoupil 

spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, 

kde se několik dní zdrželi.

Po bombě v podobě oznámení Ježíšova příchodu na svatbě putujeme z Galileje až do samotného srdce židovského národa – do jeruzalémského chrámu.
Přijdeme na největší svátek v celém roce – hod beránka, čili židovské Velikonoce (kdy Židé oslavují záchranu z Egypta) a Ježíš (Spasitel) jedná, jako by mu chrám patřil! 

Co nás čeká příště?

Tady máme možnost znovu si 

přečíst, o čem jsme dnes mluvili!
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Jan 2,13–22
Ježíš v akci

Židé považovali jeruzalémský chrám za místo, kde Bůh přebýval se svým svatým lidem. Protože byly Velikonoce, chrám byl narvaný k prasknutí.

Dnes uvidíme, jak Ježíš – Boží Syn – způ sobí pozdvižení v chrámu, a to se židov ským představitelům rozhodně nebude líbit.



1918

Velký úklid…

13  Blížily se židovské Velikonoce, 

a tak se Ježíš vydal na cestu do 

Jeruzaléma. 

14  V chrámu nalezl prodavače volů, 

ovcí a holubic a směnárníky sedící 

za stoly. 

15  Tehdy si z provazů upletl bič 

a všechny z chrámu vyhnal 

i s ovcemi a voly. Směnárníkům 

rozházel peníze a zpřevracel stoly 

16  a prodavačům holubic řekl: 

„Odneste to odsud! Nedělejte 

z domu mého Otce tržiště!“

17  (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, 

že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům 

mě pohltí.“)

Co si myslíte o této divoké scéně?

Na co si vzpomněli Ježíšovi učedníci?

Proč bylo v pořádku, že Ježíš jednal takto?

•  I Ježíš byl, stejně jako král David  
před ním, Božím Králem. v. 15

•  Je Synem „majitele“  
– je to jeho dům. v. 17

• Vyklízí náboženské padělky.

• Ježíš jedná jako Boží soudce. 

O tisíc let dříve král David napsal:
Žalm 69,10  „Horlivost tvého domu mě totiž stravuje, padají na mě urážky tobě určené!“

Králi Davidovi velice záleželo na Boží slávě. Nenechal se odradit těmi,  kdo se stavěli proti němu.
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Jan nám dává tři obrazy Ježíše jako 

Krále:

•  Jan 1,1–11 – Slovo, Bůh Stvořitel.

•  Jan 2,1–12 – Král a Mesiáš, 

který uspořádá nebeskou hostinu 

v dokonalém vztahu s Bohem.

•  Jan 2,13–17 – Král a Soudce ve svém 

domě – vlastník chrámu.

Kdo je ten člověk?

Je jasné, že to není jen Ježíšek, bezmocné děťátko v jesličkách, o kterém zpíváme o Vánocích. 
Není to ani člověk, který by souzněl s voláním po „lásce a míru“ v podání hippies.
Ježíš je naopak Král a Soudce v jedné osobě.Nepřekvapí nás, že se Židé začnou ptát, odkud se jeho pravomoc bere.

Mění to nějak vaši představu o Ježíši?
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Nové příkazy…

Proč podle vás Židé reagovali právě takto?

Co podle vás chce Ježíš říct v 19. verši?

za koho se prohlašoval?
Jak víme, že je Ježíš tím, 

Důkazem toho, že je Ježíš Boží Král 
a má Boží pravomoc soudit, je jeho 
smrt a vzkříšení.

•  Žádné vzkříšení v těle  
= žádná pravomoc!

v. 20  Židé to prostě nechápou! 
Uvažují o nádherné budově, jejíž 
stavba trvala 46 let!

v. 21  Ježíš ale mluví o svém fyzickém 
těle – Boží přítomnosti na zemi.

Svou smrtí a vzkříšením dosáhne 
všeho, k čemu chrám ukazoval – Boží 
přítomnosti mezi jeho lidmi.

Jinými slovy – „Kdo si o sobě myslí,  
že je?“

18  Židé mu na to řekli: „Jakým znamením se nám prokážeš, když děláš takové věci?“ 
19  „Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“ 20  „Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ řekli na to Židé. „A ty ho postavíš za tři dny?“ 

21  (On ale mluvil o chrámu svého těla. 

22  Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšovu slovu.)



2524

22  Když byl potom vzkříšen 

z mrtvých, jeho učedníci si 

vzpomněli, že to říkal, a uvěřili 

Písmu i Ježíšovu slovu.)

Pravá víra

Odkud se bere opravdová víra?

 v. 22  Pochází z víry:

•  v Ježíšovo dílo – jeho smrt 
a vzkříšení

•  v Boží slovo – Bibli

•  v Ježíšova slova

Shrnutí…

Co nám ukázaly tyto dva příběhy o svatbě 

a chrámu?
•  Ježíš vždy jedná tak, aby odhalil svou slávu (bez 

ohledu na to, co si myslí lidé)

• Můžeme proto věřit, že:
 o Ježíš je Boží Král.
 o Přišel nás zachránit ze smrti.

 o Ježíš je Pán a Soudce nás všech.

Jak tomu můžeme uvěřit?
 o Podívejte se na jeho smrt a vzkříšení.

 o Podívejte se do Bible.
 o Poslechněte si Ježíšova slova.

A proto čtěte dál…
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Jan 2,13—22

13Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal 

na cestu do Jeruzaléma. 14V chrámu nalezl prodavače 

volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. 

15Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu 

vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze 

a zpřevracel stoly 16a prodavačům holubic řekl: „Odneste 

to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ 17(Jeho 

učedníci si tehdy vzpo mněli, že je psáno: „Horlivost pro 

tvůj dům mě pohltí.“) 18Židé mu na to řekli: „Jakým 

znamením se nám prokážeš, když děláš takové věci?“ 

19„Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, „a za tři dny 

ho postavím.“ 20„Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ 

řekli na to Židé. „A ty ho postavíš za tři dny?“ 21(On ale 

mluvil o chrámu svého těla. 22Když byl potom vzkříšen 

z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, 

a uvěřili Písmu i Ježíšovu slovu.)

Co nás čeká příště?

Příště za Ježíšem přijde 
významný židovský učitel 
na tajnou noční schůzku.

Přečtěte si znovu  
tento text…
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Jan 2,23–3,15

Boží Král 
přichází...

To vyvolává dvě otázky:• Kdo se dostane do Božího království?• Jak se tam dostaneme my?

Tématem této části od 2. do 4. kapitoly je 

příchod Ježíše jako Božího Krále, který přináší 

Boží dokonalé království. Vysvětluje to Ježíšovo 

naplnění starozákonního proroctví:

Jak bylo předpovězeno v Izaiášovi 25,6–9:  

„Hospodin zástupů … vystrojí bohaté hody 

pro všechny národy.“ (v. 6)

•  Ježíš je Boží Král, který přináší Boží 

království

• v. 8: „… samu smrt navždy odstraní!“ 

Izaiáš říká: „Hle, toto je náš Bůh, v něj 

jsme doufali a on nás zachránil. … jásejme 

a radujme se z jeho záchrany!“ (v. 9)

Opakování…

Toto téma záměrně 
otevíráme už  
v Janovi 2,23  a igno
rujeme dělení na 
kapitoly, které 
zde narušuje tok 
myšlenek.
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VSTUP ZAKÁZÁN 
— bez ohledu na náboženství

Jak lidé také 
reagovali na Ježíše?

Překvapuje vás zde něco?

Proč davům nedůvěřuje?

 v. 23  Uvěřili v jeho jméno.

Kdyby Ježíš byl jen celebritou, 
která se snaží dělat si reklamu, 
toužil by po chvále davů.

On to ale nedělá. Místo toho 
odchází od lidí pryč.

v. 25  Protože ví, co jsou lidé zač.

23  Když byl o Velikonocích 

v Jeruzalémě, mnozí 

během toho svátku uvěřili 

v jeho jméno, neboť viděli 

znamení, která konal. 

24  Ježíš se jim ale nesvěřoval, 

protože všechny znal. 

25  Nepotřeboval, aby někdo 

vydával o člověku svědectví, 

neboť sám věděl, co je 

v člověku.
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Kdo přesně je Nikodém?

v. 1    Je jedním z nejvýznamnějších 
náboženských vůdců.

Ježíš jasně říká, že víra v Boha nebo víra v zázraky člověku pro vstup do Božího království nestačí. Dodržování náboženských předpisů a obřadů Boha nezajímá. I když jste nejvyšší rabín, potřebujete něco jiného!

1  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. 
2  Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže konat znamení, která konáš ty, není-li Bůh s ním.“ 

3  Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“

Co se s ním musí stát?

v. 3  Aby mohl vejít do Božího 
království, musí se znovu narodit.

Neexistují žádná zadní vrátka, ani 
pro ty nejzbožnější lidi! Nikdo do 
království nemůže vejít jinak a jinudy!

Nikodém  
jako žák první třídy!

Těmito slovy Ježíš říká:  
„Dávejte pozor, je to důležité!“

Kapitola 3
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Pokropím vás čistou vodou 

a budete čistí. … Dám vám 

nové srdce a do nitra vám 

vložím nového ducha. Vezmu 

vám z těla srdce z kamene 

a dám vám srdce z masa. 

Vložím vám do nitra svého 

Ducha…

VSTUP POVOLEN  
— jen po novém narození

Nikodém měl vědět:

Podívejme se 

do Starého zákona na něco, 
co měl Nikodém vědět:

•  že nikdo nemůže vstoupit 
do Božího království  
bez Božího odpuštění.

•  že Bůh sám přichází prostřednic
tvím svého Ducha, aby dal lidem 
nové srdce a nového ducha.

Toto proroctví pochází od Boha. Říká, 
že Bůh obnoví svůj lid tím, že mu dá:

•  Odpuštění – symbolem je omytí 
vodou.

•  Boží přítomnost – prostřednictvím 
Ducha svatého v lidech.

Židé toužili po naplnění Božích 
slibů…

•  Znali je tak dobře, jako my známe 
svou národní hymnu!

Ezechiel 36,25–27a
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v. 5    Znamená to přijmout 
duchovní obmytí  
našeho hříchu.

Co to znamená 

Dobrá, a co to znamená 
„narodit se z Ducha“?

„narodit se z vody“?

v. 5    Znamená to dostat nový 
počátek. Je to transplantace 
srdce od Boha. 
 
(Voda a Duch  
z Ezechielova proroctví.)

Vzpomeňte si na to, že Jan Křtitel  řekl, že jeho omytí bylo symbolem  něčeho mnohem většího. Ježíš měl přijít a křtít Duchem svatým.

4  „Jak se může člověk narodit, 

když je starý?“ řekl na to 

Nikodém. „Může se snad vrátit 

do matčina lůna a podruhé se 

narodit?“ 

5  Ježíš mu odpověděl: „Amen, 

amen, říkám ti: Kdo se 

nenarodí z vody a z Ducha, 

nemůže vejít do Božího 

království. 

6  Co se narodilo z těla, je tělo; 

co se narodilo z Ducha, je duch.

Tělo znamená člověka. Lidé 
dávají život jiným lidem.
Duch znamená to, co 
pochází od Boha. Bůh 
dává duchovní život.

Zpět k Janovi 3
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Proč to musí být právě takto?

•  Za prvé, protože Bůh dělá věci  
po svém. Nejsme to my,  
kdo je zodpovědný za vstup 
do Božího království. v. 7  

•  Za druhé, protože my lidé jsme  
jen „tělo“, potřebujeme,  
aby z nás Bůh udělal  
něco víc. v. 8  

7  Nediv se, že jsem ti řekl: 
Musíte se znovu narodit. 

8  Vítr vane, kam chce,  
a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, 
odkud přichází a kam jde. 
Tak je to s každým,  
kdo se narodil z Ducha.“
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9  „Jak se to může stát?“ zeptal 

se Nikodém. 

10  „Ty jsi učitel Izraele,  

a nevíš to?“ odpověděl  

mu Ježíš. 

11  „Amen, amen, říkám ti, že 

mluvíme o tom, co známe, 

a svědčíme o tom, co jsme 

viděli, ale naše svědectví 

nepřijímáte.

Jak na to Nikodém reaguje?

Co Ježíš zdůrazňuje?

V čem spočívá ten velký problém?

v. 9  Nechápe to!

Nikodém ještě nevěří,  
že Ježíš přišel od Boha.

v. 10  Jako významný učitel Izraele 
bys měl vědět, že člověka do Božího 
království nedostane to, když bude 
dělat spoustu zbožných věcí.
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12  Jestliže nevěříte, když jsem  
vám říkal pozemské věci, 
jak uvěříte, budu-li vám 
říkat nebeské? 

13  Nikdo nevystoupil do nebe, 
jedině ten, který sestoupil 
z nebe, Syn člověka.

VSTUP POVOLEN — jen vírou

Co má Nikodém udělat?

Jak se tedy může člověk znovu narodit?

To se dozvíme na další stránce.

Žádný člověk se nemůže dostat k Bohu 

nebo Bohu porozumět, pokud Bůh nesestoupí 

z nebe a nesetká se s námi. Ježíš Nikodémovi 

říká šokující zprávu, že Ježíš je Bůh, 

který  stojí přímo před ním.

Musí věřit, pokud tomu všemu 
má porozumět.
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Proč Ježíš vypráví tento příběh?

Co si z toho můžeme odnést?

•  Máme důvěřovat v Ježíše a jeho 
smrt, o které se brzy dozvíme víc.

•  Ježíš vám dá věčný život.

Ježíš nás vede zpět do doby, kdy nad izraelskou zaslíbenou zemí visela velká cedule „VSTUP ZAKÁZÁN“. Boží lid uvízl v pustině. Vzbouřili se proti Bohu, a to pořádně! Bůh je proto potrestal tím, že na ně poslal jedovaté hady. Trestem za hřích a vzpouru v Bibli je vždy smrt. 
V knize Numeri se dozvídáme, že Bůh lidem dal způsob, jak se mohli před tímto trestem zachránit, pokud se obrátí k němu a uvěří mu.
•  Bůh zajistil možnost záchrany od trestu v podobě hadů – na tyč nechal vyzvednout bronzového hada.•  Když lidé uvěřili Bohu a podívali se na tohoto hada, Bůh je zachránil před trestem a oni se uzdravili.

Aby Nikodémovi ukázal, že přišel 
zemřít, abychom my všichni mohli být 
spaseni.

Stejně jako se Izraelci museli podívat 
na bronzového hada, aby byli 
zachráněni, musíme se dívat na kříž 
a důvěřovat Bohu, že odstraní trest za 
naše hříchy prostřednictvím Ježíšovy 
smrti a vzkříšení.

14  Jako Mojžíš vyzdvihl hada 

na poušti, tak musí být 

vyzdvižen Syn člověka, 

15  aby každý, kdo věří v něj, 

měl věčný život.“
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Jan 2,23—3,15
23 Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli znamení, která konal. 24Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal. 25Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. 

1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hod-nostář. 2Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže konat znamení, která konáš ty, není-li Bůh s ním.“ 3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“ 4„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ 5Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. 8Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ 9„Jak se to může stát?“ zeptal se Nikodém. 10„Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?“ odpověděl mu Ježíš. 11„Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví 

nepřijímáte. 12Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské? 13Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. 14Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, 15aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život.“

Ježíš Nikodémovi říká slova,  

která se stala nejznámějším 

veršem Bible:

„Neboť Bůh tak miloval svět, 

že dal svého jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něj věří, 

nezahynul, ale měl věčný život.“

Co nás čeká příště?

Přečtěte si znovu tento text…
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7

Jan 3,16–36

VSTUP POVOLEN 
— jen skrze Ježíše!

Posledně jsme skončili tím, že Ježíš 

vysvětluje, že člověk může do Božího 

království vstoupit jen tehdy, když mu Bůh 

dá nový začátek (znovu se narodí).

Nikodém zjistil, že to vůbec nechápe! Myslel 

si, že když je člověk zbožný, stačí mu to 

k záchraně. Ježíš říká ne – musíme se 

spolehnout na to, že nás Bůh zachrání před 

trestem za náš hřích.

Máme zde dvě části:

•  Boží spasení (záchranu)

•  Božího Spasitele

Opakování:



5150

Boží spasení

Poznáváte tento verš?

Co nám tyto verše 
říkají o Bohu?

Proč tedy Bůh poslal svého Syna?

Je to nejznámější verš celé Bible.

•  Miluje nás.

•  Poslal Ježíše, aby za nás zemřel.

Výraz „svět“ v Janově evangeliu vždy znamená:  lidé jako vy a já, kteří odmítají uznat Boha jako „šéfa“!

•  Aby přinesl věčný život!

•  Přišel lidi zachránit (ne odsoudit)!

Bez víry v Ježíše zahyneme,  
ale když se na něj spolehneme, 
máme věčný život.

16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. 
17  Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.

Zahynout – zemřít a čelit Božímu soudu za to, 

že jsme ho neuznali jako Krále.

Smrt a soud jsou trestem za naši vzpouru 

proti Bohu.
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18  Kdo v něho věří, nebude 

souzen, ale kdo nevěří, je už 

odsouzen, protože neuvěřil 

ve jméno jednorozeného 

Božího Syna. 

19  A toto je ten soud, že světlo 

přišlo na svět, ale lidé si více 

než světlo oblíbili tmu, protože 

jejich skutky byly zlé.

Jaké je naše současné 
postavení před Bohem?

Je to naprosto jasné: „odsouzeni“. 
v. 18  

Ježíš přichází, aby to změnil. Zemřel 
za nás a vzal náš trest na sebe.

Když Ježíše odmítneme, zůstaneme 
odsouzení – rozhodneme se zůstat 
ve tmě, místo abychom žili v Božím 
jasném světle.  v. 19

Právní pojem, který znamená 
„vinen“, „odeslán k výkonu trestu“.
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20  Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo 

a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky 

nebyly odhaleny. 

21  Kdo ale koná pravdu, přichází 

ke světlu, aby se ukázalo, že jeho 

skutky byly vykonány v Bohu. 

22  Potom Ježíš přišel se svými učedníky 

do judské země a tam s nimi pobýval 

a křtil. 

23  Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, 

protože tam bylo hodně vody. A lidé 

přicházeli a nechávali se křtít. 

24  (Jan totiž ještě nebyl vsazen 

do žaláře.)

Když odmítneme 
Ježíše, co nám to říká?

v. 20   Dáváme přednost tmě!

To jsou velká tvrzení 
a vyvolávají velké otázky.

•  Za koho se Ježíš považuje?

•  Můžeme mu věřit?

Nyní se na scénu vrací Jan Křtitel,  aby podtrhl to, co Ježíš říkal  o sobě … a o nás.
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25  Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým 

Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. 

26  Přišli tedy k Janovi a řekli mu: 

„Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou 

za Jordánem, ten, o němž jsi vydal 

svědectví, teď křtí a všichni přicházejí 

k němu!“ 

27  Jan odpověděl: „Člověk nemůže přijmout 

nic, není-li mu to dáno z nebe. 

28  Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: 

Já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před 

ním. 

29  Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel 

ženicha, který stojí a slyší ho, se z 

ženichova hlasu velmi raduje. Tato má 

radost se tedy naplnila. 

30  On musí růst a já se menšit.“

Co Jan říká o sobě?

Je jako družba – ženichův přítel.

Není divu, že má radost, že Ježíš 
přišel – a že Ježíš musí být v centru 
pozornosti!

Jan jim říká, že Ježíš je Ženich – 
výraz, který se ve Starém zákoně 
používal pro Mesiáše.

Učedníci Jana 

Křtitele se právem 

ptají: „Kdo je 

ten nový člověk 

na scéně?“

Boží Spasitel



5958

Proč bychom měli poslouchat Ježíše?

Jak si můžeme být jisti, že říká pravdu?

Kolik svého Ducha dává Bůh Ježíši?

•  Ježíš je nade všemi. v. 31

  Ježíš nám říká o Bohu. Jen 
on sám ostatně Boha viděl 
a slyšel!

• Ježíš je pravda. v. 33  

Když přijmeme Ježíše a jeho slovo, 
ukáže nám (a budeme moci vědět), 
že to mluví sám Bůh!

v. 34   Celého – bez omezení.

31  Kdo přichází shůry,  je nade všechny; kdo je ze země, 
je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. 

32  Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. 
33  Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný. 

34  Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha 
bez omezení.

Bůh Otec vylévá svého Ducha na Boha 

Syna. To znamená, že když nasloucháme 

Ježíši, nasloucháme Bohu Otci, Synu 

i Duchu svatému!
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Kolik toho Bůh 

Proč?

svěřil Ježíši?

Všechno.  v. 35  

Protože Otec miluje Syna. v. 35

To znamená, že v otázce Ježíšových 
slov je v sázce opravdu hodně!

35  Otec miluje Syna a všechno 

dal do jeho rukou. 

36  Kdo věří v Syna, má věčný 

život; kdo Synu nevěří, 

nespatří život, ale zůstává 

na něm Boží hněv. Shrnutí…

Tento text podtrhuje, proč Ježíš přišel: − Protože nás Bůh miluje. − Aby zemřel.
 − Abychom nemuseli zahynout pod Božím trestem.Ježíš má právo mluvit tak, jak mluví, a my bychom měli naslouchat. Důsledky mění lidský život!
•  Věřit v Ježíše = mít věčný život
•  Odmítnout Ježíše = Boží hněv (soud)
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Jan 3,16—36

16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl 

věčný život. 17Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět 

odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. 18Kdo v něho 

věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, 

protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. 

19A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si 

více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly 

zlé. 20Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází 

ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo ale 

koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho 

skutky byly vykonány v Bohu. 22Potom Ježíš přišel se 

svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval 

a křtil. 23Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože 

tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se 

křtít. 24(Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) 25Tehdy 

mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu 

ohledně očišťování. 26Přišli tedy k Janovi a řekli mu: 

„Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, 

o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí 

k němu!“ 27Jan odpověděl: „Člověk nemůže přijmout 

nic, není-li mu to dáno z nebe. 28Vy sami jste mi svědky, 

Přečtěte si znovu tento text… že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem po-

slán před ním. 29Kdo má nevěstu, je ženich, ale 

přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z Že-

ni chova hlasu velmi raduje. Tato má radost se 

tedy naplnila. 30On musí růst a já se menšit.“ 

31Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze 

země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, 

který přišel z nebe, je nade všechny. 32Svědčí 

o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví ni kdo 

nepřijímá. 33Kdo přijímá jeho svědectví, zpe-

četil to, že Bůh je pravdomluvný. 34Ten, kterého 

poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává 

Ducha bez omezení. 35Otec miluje Syna a vše-

chno dal do jeho rukou. 36Kdo věří v Syna, má 

věč ný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, 

ale zůstává na něm Boží hněv.
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Jan 1 
Ježíš – Král – Bůh na zemi

Jan 2 
Království už přišlo:

•  Boží sláva – vidíme ji na svatební 

hostině.

•  Boží soud – vidíme ho v příběhu 

o vyhnání penězoměnců z chrámu.

Jan 3 
Jak se můžeme dostat do království?

•  Všichni se musí „narodit znovu“ – i ti 

nejzbožnější, jako byl Nikodém.

•  Je to možné jen 
prostřednictvím Boha.

•  Přináší to věčný život a svobodu 

před Božím hněvem.

•  Vstupujeme do něj vírou v to, co Bůh 

udělal prostřednictvím Ježíše.

Co nás čeká příště?

V Janově 4. kapitole nás čeká velké 
pře kvapení, protože do Božího krá
lovství vstoupí někdo zcela nečekaný.
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