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Jan 9,1-29
Světlo světa

Přehled

V první části Janova evangelia (kapitoly 2–4) 

jsme viděli, že hlavní témata Janovy knihy jsou 

uspořádána pomocí znamení, která Ježíš dělá.

Ve 2. kapitole Ježíš změnil vodu ve víno a ve 

4. kapitole uzdravil syna královského úředníka. 

Oba zázraky naplnily proroctví z Izaiáše 25:

•  Ježíš je zaslíbený Mesiáš, Boží král. 

•  Je také Bohem poslaný ženich, který přišel, 

aby nám dal věčný život – a porazil smrt!

Ježíš nabídnul věčný život Samaritánům, 

kteří nebyli považováni za řádné věřící – a oni 

Ježíšovo slovo přijali. Dokonce i náboženský 

vůdce Nikodém se musel narodit znovu.

5

17

Druhá část Janova evangelia (5.–10. kapitola) je také uspořádána pomocí Ježíšových znamení:
V 5. kapitole Ježíš v sobotu uzdraví ochrnutého muže, pak následuje jeho diskuse s židovskými protivníky… a stejně tak po uzdravení muže, který se narodil slepý (9. kapitola) následuje diskuse (10. kapitola).
•  Obě znamení, která se odehrají v sobotu, ukazují, že Ježíš dělá práci svého Otce – a to je důvod, proč přišel na zem.
•  Ježíš ukazuje, že přináší pravý sobotní odpočinek – smíření s Bohem.
•  Obě znamení vyvolávají bouřlivou reakci a zdůraz ňují problém našeho hříchu a náš skutečný duchovní stav.
•  Ježíš svým lidem neustále nabízí život a odpočinek – ne proto, kým jsou nebo co dělají –, ale jen jako dar milosti zdarma!
•  Uzdravení v sobotu a odpuštění hříchů ukazuje, co to znamená smířit se s Bohem a najít u něj odpočinek. Vytváří obraz nalezení správného 

vztahu s Bohem. Přesně k tomu byla stvořena sobota!
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Jan 9,1—41

1Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od 

narození. 2Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo 

zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ 3Ježíš 

odpověděl: „Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, 

ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. 4Já musím dělat 

skutky Toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, 

kdy nikdo nebude moci pracovat. 5Dokud jsem na světě, 

jsem světlo světa.“ 6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze 

sliny bláto a pomazal mu jím oči. 7Potom mu řekl: „Jdi 

se umýt do rybníka Siloe“ (což se překládá Poslaný). 

Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl. 8Sousedé 

a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: „Není to snad 

ten, který tu sedával a žebral?“ 9Někteří říkali, že je to 

on, a jiní, že je mu jen podobný.  On ale říkal: „Jsem to 

já!“ 10„Jak se ti otevřely oči?“ ptali se ho. 11Odpověděl: 

„Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl 

mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.‘ A když jsem odešel 

a umyl se, prohlédl jsem.“ 12„Kde ten člověk je?“ ptali 

se. „Nevím,“ odpověděl. 13A tak toho bývalého slepce 

Jak ale člověk může vidět,  
kdo Ježíš je opravdu a co dělá?  
Přečteme si celou kapitolu najednou,  
abychom jasně viděli, co se děje.

7

přivedli k farizeům. 14Toho dne, kdy Ježíš udělal 

bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. 15Farizeové 

ho znovu zpovídali, jak prohlédl. „Položil mi na oči 

bláto, umyl jsem se a vidím,“ odpověděl jim. 16„Ten 

člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!“ říkali 

někteří z farizeů. Jiní zas říkali: „Jak by taková 

znamení mohl konat hříšník?“ A tak se rozdělili na 

dva tábory. 17Pak se toho slepce znovu zeptali: „Kdo 

to podle tebe je, že ti otevřel oči?“ „Je to prorok,“ 

odpověděl. 18Židovští představení mu ale nechtěli 

věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho 

rodiče. 19„Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil 

slepý?“ ptali se jich. „A jak to, že teď vidí?“ 20„Víme, 

že je to náš syn a že se narodil slepý,“ odpověděli jeho 

rodiče. 21„Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, 

kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, 

může mluvit sám za sebe.“ 22(Jeho rodiče to řekli, 

protože se báli židovských představených. Ti se už 

totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude 

vyobcován ze synagogy. 23Proto jeho rodiče řekli: 

„Je dospělý, ptejte se jeho.“) 24A tak toho bývalého 

slepce zavolali podruhé a řekli mu: „Vyznej před 

Bohem pravdu! Víme, že je to hříšník.“ 25„Jestli je to 

hříšník, nevím,“ odpověděl jim. „Vím jen, že jsem byl 

slepý a teď vidím.“ 26A tak ho vyslýchali dál: „Co ti 

udělal? Jak ti otevřel oči?“ 27„Už jsem vám to řekl,“ 

odpověděl jim. „Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete 

slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?“ 
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28Tehdy mu začali spílat: „Sám jsi jeho učedník! My 

jsme Mojžíšovi učedníci! 29Víme, že k Mojžíšovi mluvil 

Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač.“ 30„To je právě 

divné,“ odpověděl jim ten člověk. „Vy nevíte, co je zač, 

a přitom mi otevřel oči. 31Víme přece, že Bůh hříšníky 

neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. 

32Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě 

narozeného. 33Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic 

takového by nedokázal.“ 34Odpověděli mu: „Narodil ses 

plný hříchu, a chceš nás poučovat?“ A s tím ho vyhnali. 

35Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal 

se: „Věříš v Syna člověka?“ 36„Pane,“ odpověděl, „kdo to 

je, abych v něj mohl věřit?“ 37„Už jsi ho viděl,“ řekl mu 

Ježíš. „Je to ten, který s tebou mluví.“ 38„Věřím, Pane!“ 

zvolal a padl před ním na kolena. 39Tehdy Ježíš řekl: 

„Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli 

a vidoucí oslepli.“ 40Když to uslyšeli někteří z farizeů 

stojících poblíž, řekli mu: „Cože? Jsme snad i my 

slepí?“ 41„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích,“ 

odpověděl jim Ježíš. „Vy ale říkáte: ‚Vidíme,‘ a tak váš 

hřích trvá.“

9
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3  Ježíš odpověděl: „Nejde o to,  

zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, 

ale aby na něm byly zjeveny Boží 

skutky.

39  Tehdy Ježíš řekl: „Přišel jsem 

na tento svět kvůli soudu:  

aby slepí viděli a vidoucí oslepli.“

11

Osvícení!

Jaký je podle Ježíše 
účel tohoto zázraku?

• Ukázat Boží skutky. v. 3

• Ukázat něco víc. v. 39  

Toto uzdravení je fyzickým obrazem 
toho, co Ježíš dělá duchovně. Ježíš 
dává zrak těm, kdo jsou „slepí“, 
pokud mu věří.

Naopak těm, kteří se spoléhají na své 
náboženské dobré skutky, duchovní 
zrak bere.



12

11  Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš 
udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.‘ A když jsem odešel a umyl se, prohlédl 
jsem.“

15  Farizeové ho znovu zpovídali,  
jak prohlédl. „Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím,“ odpověděl 
jim.

17  Pak se toho slepce znovu zeptali: 
„Kdo to podle tebe je, že ti otevřel 
oči?“ „Je to prorok,“ odpověděl.

33  „Kdyby ten člověk nebyl od Boha,  
nic takového by nedokázal.“

38  „Věřím, Pane!“ zvolal a padl před ním na kolena.

13

Vidíme zde dvě různé reakce, které ilustrují 

dopad toho, co Ježíš dělal. Podívejme se,  

co se duchovně děje s každou skupinou lidí,  

které potkáváme v této kapitole.

Co vidí člověk, který  
se narodil slepý?

Jaký titul dává slepý muž 
Ježíšovi a proč?

• Ví, že Ježíš je člověk.  v. 11   

•  A ví, že ho Ježíš uzdravil. v. 15  

•  Když na něj tlačí, dojde k závěru,  
že Ježíš je prorok. v. 17

•  Chápe, že Ježíš musí být od Boha. 
v. 33  

•  Uvědomuje si, že Ježíš je Syn 
člověka, uvěří mu a uctívá ho. 
v. 38  
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16  „Ten člověk není od Boha, vždyť 

nedodržuje sobotu!“ říkali někteří 

z farizeů. Jiní zas říkali: „Jak 

by taková znamení mohl konat 

hříšník?“ A tak se rozdělili  

na dva tábory.

18  Židovští představení mu ale 

nechtěli věřit, že býval slepý 

a prohlédl. Proto si zavolali jeho 

rodiče.

22  Jeho rodiče to řekli, protože se  

báli židovských představených. 

Ti se už totiž dohodli, že kdokoli 

ho vyzná jako Mesiáše, bude 

vyobcován ze synagogy.

15

Vidíme, že jsou čím dál víc slepí. 
Nevidí jasně:

•  Ježíše. v. 16  Říkají, že není z Boha 
– to vyvolá názorové rozdělení 
v davu.

•  Slepého muže. v. 18  
Zpochybňují, že byl vůbec 
slepý (vyhrožují jeho rodičům 
a odmítají přijmout jejich 
svědectví – v. 22 ).

Jaký je naopak zrak  
židovských představených a farizeů?

Židovští představení 
a farizeové
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24  A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: „Vyznej před 
Bohem pravdu! Víme, že je to 
hříšník.“

28  Tehdy mu začali spílat: „Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! 

29  Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh,  
ale o tomhle nevíme, co je zač.“

Muž, který byl od narození slepý, jedná v souladu 

s důkazy a je obrazem rostoucí víry:

•  Slyší Ježíšovo slovo.

•  Je ochoten odlišovat se od davu díky tomu, 

co o Ježíšovi ví.

•  Věří, že Ježíš je jeho Spasitel a Pán  

a uctívá ho.

Jeho slepota a Ježíšův dar zraku ukazují, že 

i přes jasné důkazy a rozumové úvahy je potřeba 

zázrak, aby dokázal vidět, kdo Ježíš opravdu je!

17

•  Opět Ježíše. v. 24

  Nechtějí přijmout pravdu a Ježíše 
označují za hříšníka.

•  Důkazy. v. 28

  Urážejí muže, který se narodil 
slepý.

•  Znovu Ježíše. v. 29

  Opět nechtějí přijmout důkazy.

Nemají zájem o fakta. Odmítají 
uznat, že Ježíš udělal zázrak, nechtějí 
ho uznat jako Božího Syna. Místo 
toho muže urážejí a vyženou ho. 
v. 34

Ježíš farizeje kvůli jejich pyšnému odmítnutí zaslepuje. Nejsou schopni vidět, kam přirozeně ukazují fakta. Jsou nuceni potlačit důkazy výhrůžkami, zastrašováním, hrubostí a pronásledováním! 
Farizeové jsou obrazem rostoucí slepoty. Jsou: 
• úzkoprsí a omezení,
• skeptičtí,
• odmítají přijmout důkazy,
• zatvrzele arogantní.
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Závěr
Vraťme se zpět a podívejme se na naši „kauzu“, jak ji předkládá 9. kapitola:
Je potřeba zázrak, aby člověk mohl vidět!
•  Když Ježíš dává zrak, půjdeme po stopě důkazů a nakonec poznáme, kdo je Ježíš – ale budeme ho uctívat tak, jako muž, který se narodil jako slepý?
•  Jinak si budeme namlouvat, že opravdu vidíme… budeme pyšní… a bude nám hrozit Ježíšův soud, který potvrdí naši slepotu.
Verš 39 dokonale shrnuje to, co Ježíš tímto zázrakem říká:
Tehdy Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli.“

19

Farizeové byli pohoršeni: „Cože? Jsme snad i my slepí?“ v. 40

Ježíšův soud nemůže být tvrdší:
„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích,“ odpověděl jim Ježíš. „Vy ale říkáte: ‚Vidíme,‘ a tak váš hřích trvá.“ v. 41

Co nás čeká příště?

Ježíš je dobrý pastýř.



20

Jan 10,1–21

Ježíš — Pastýř, který volá  
své ovce

V Janovi 10 se hodně mluví o pastýřích  a ovcích:
•  Ovce jsou v celé Bibli používány jako obraz Božího lidu.

•  Pastýři jsou obrazem vůdců Božího lidu, kteří mu vládnou a pečují o něj.
Podívejme se do Starého zákona, abychom mohli porovnat Ježíšovo učení s tím, co Židé už věděli. Podíváme se na několik veršů z knihy proroka Ezechiela, 34. kapitoly:

21

18

2b  Tak praví Panovník Hospodin: 

Běda vám, pastýři Izraele, kteří 

pasete sami sebe! Nemají se snad 

pastýři starat o ovce?

 4  Nemohoucí neposilujete, nemocné 

neléčíte, zraněné neovazujete, 

zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené 

nehledáte, ale surově a krutě nad 

nimi panujete.

Ezechiel 34
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15  Své ovce budu pást já sám a nechám je odpočívat, praví Panovník 
Hospodin. 

16  Ztracenou vyhledám, zaběhlou 
přivedu, zraněnou ovážu, 
nemocnou posílím, ale tučnou 
a silnou zahubím. Budu je pást 
ve spravedlnosti.

22  Proto své ovce zachráním, aby už 
nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi.

Ezechiel 34

23

Jaký problém má Bůh 

Co s tím Bůh podle Ezechiela udělá?

s vůdci lidu v té době?

•  Pastýři pasou sami sebe a k ovcím 
jsou krutí!  v. 2 a 4  

•  Svrchovaný Bůh bude Pastýřem.

Scéna
Jsme stále v chrámě, poté, co farizeové napadli 

člověka, který se narodil jako slepý. Terč  

Ježíšova učení o falešných pastýřích stojí přímo  

před ním!

Uvidíme, jak Ježíš vyvrátí staré úsloví: „Nezáleží  

na tom, čemu věříš, pokud tomu věříš  

upřímně!“

Místo toho uvidíme, že to, komu a čemu věříme,  

je záležitost života a smrti!
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1  „Amen, amen, říkám vám: Kdo 

nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká 

jinudy, je zloděj a lupič, 

2  kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř 

ovcí 

3  a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší 

jeho hlas a on své ovce volá jménem 

a vyvádí je. 

4  Když je všechny vypustí, jde před 

nimi a ovce jdou za ním, neboť znají 

jeho hlas. 

5  Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou 

od něj, neboť neznají hlas cizích.“ 

6  Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni 

nepochopili, co jim tím chtěl říci.

Jan 10

25

Pastýř a jeho ovce

O jakých čtyřech postavách 
Ježíš mluví?

Jak dal uzdravený slepec najevo, 
že je „pravá ovce“?

Co nám Ježíš říká o Pastýři 
a ovcích?

•  Zloděj/lupič/cizí člověk v. 1 a 5

•  Pastýř v. 2

•  Vrátný v. 3–4

•  Ovce v. 3 5

•  Slyšel Ježíšův hlas.

•  Poznal, že Ježíš je pravý pastýř.

•  Uvěřil Ježíši a uctíval ho.

Pastýř:

•  Vstupuje dveřmi. v. 2

•  Volá své ovce jménem. v. 3

•  Vede je svým hlasem. v. 4

Ovce 

•  Slyší Pastýřův hlas. v. 3

•  Následují ho, znají jeho hlas. v. 4

•  Nepůjdou za cizím člověkem  
(falešným pastýřem). v. 5
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7   Ježíš k nim tedy znovu 
promluvil: „Amen, amen, říkám 
vám: Já jsem dveře ovcí. 

8   Všichni, kolik jich přišlo přede 
mnou, jsou zloději a lupiči, ale 
ovce je neposlechly. 

9   Já jsem dveře. Kdokoli vejde 
skrze mne, bude spasen a bude 
vcházet i vycházet a nalezne 
pastvu. 

10   Zloděj přichází, jen aby kradl, 
zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby 
měly život — život v plnosti. 

11   Já jsem dobrý pastýř. Dobrý 
pastýř za ovce pokládá svůj 
život. 

12   Nádeník ale není pastýř a ovce 
mu nepatří; když vidí přicházet 
vlka, opouští ovce a utíká.  
Když se pak vlk vrhá na ovce 
a rozhání je, 

13   nádeník utíká, protože 
je nádeník a na ovcích 
mu nezáleží.

27

Pravý a nepravý pastýř 

Ježíš vysvětluje svou ilustraci.

Co odlišuje pravého pastýře od nepravého? 

V čem se chování farizeů k muži, 

který se narodil slepý (kapitola 9),
podobá chování nepravých pastýřů? 

Pravý Pastýř:

•  Je dveřmi pro ovce. 

v. 7  

•  Zachraňuje ovce 

a stará se jim 
o potravu. v. 9

•  Dává život v plnosti. 

v. 10  

•  Pokládá život za ovce. 

v. 11  

Nepravý pastýř
•  Je zloděj a lupič. v. 8  
•  Krade, zabíjí a ničí. 

v. 10  

•  Nevlastní ovce. v. 12  
•  Utíká, jen co zahlédne nebezpečí. v. 12  
•  Nezáleží mu na ovcích. 

v. 13  

•  Na muži jim vůbec nezáleží.

•  Chtějí si jen ochránit vlastní pozici 
a postavení.
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10  Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel 

a ničil; já jsem přišel, aby měly život – 

život v plnosti.

Co myslíte, že by Ježíš řekl člověku, který by 
tvrdil: „Nezáleží na tom, čemu věříš, pokud tomu 
věříš upřímně!“
„Ne, můžeme se také upřímně mýlit!“
Když například vidíte, jak děti polykají prášky 
na spaní, protože si upřímně myslí, že jsou to jen 
bonbóny… zůstanete stát stranou, protože děti 
věří, že jim nic nehrozí?

Nezáleží na tom, co si dítě myslí – tabletky 
ho zabijí!

29

Zkouška: komu nasloucháme?

Proč je to důležité?

Jak poznáme, jestli nějaký vůdce světového 

Co to podle vás říká o náboženských vůdcích 
(včetně tak zvaných „křesťanských učitelů“), 

když neukazují na Ježíše jako Spasitele?

náboženství nebo filozofie opravdu pochází od Boha?

V čem se liší od Ježíše?

Ježíš říká: Falešní pastýři přinášejí  
jen smrt – vedou nás  
po špatné cestě.

•  Přináší spasení?

•  Položil svůj život za ovce?

•  Dokáže své ovce ochránit před 
nepřáteli?

Odpověď: Toto žádný náboženský 
vůdce nikdy neudělal – kromě 
Ježíše!

Nalistujte si v. 12—13 .

Podívejte se do v. 10 .
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14  Já jsem dobrý pastýř. Znám své 

ovce a mé ovce znají mě, 

15  jako mě zná Otec a já znám Otce; 

a pokládám svůj život za ovce. 

16  Mám však i jiné ovce, které nejsou 

z tohoto ovčince. I ty musím 

přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy 

bude jedno stádo a jeden pastýř. 

17  Otec mě miluje, protože pokládám 

svůj život, abych ho zase přijal. 

18  Nikdo mi ho nebere, sám ho 

pokládám. Mám moc ho položit 

a mám moc ho zase přijmout. 

Takový příkaz jsem přijal od svého 

Otce.“
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Dobrý pastýř a jeho stádo

Jaké vlastnosti potřebuje 
Dobrý pastýř?

Jaké to má důsledky?

•  Zná své ovce a ony znají jeho. 
v. 14

 •  Zná Otce a Otec zná jeho. v. 15

•  Pokládá svůj život za ovce. v. 15  

•  Otec ho miluje. v. 17  

•  Pokládá svůj život dobrovolně. 
v. 18  

•  Má moc svůj život opět přijmout 
– tedy vstát z mrtvých. v. 18  

•  Má moc od Otce. v. 18  

•  Ovce ho dobře znají. v. 14—15  

•  Musí přivést i ovce z jiných 
ovčinců, tzn. nejen Židy. v. 16  

•  Sjednocuje stádo. v. 16  

Ježíš je ten 
jediný, kdo je 
schopen dát 
svým lidem 
věčný život, 
protože je 
ten jediný, 
kdo porazil 
smrt!
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18  Nikdo mi ho nebere, sám ho 
pokládám. Mám moc ho položit 
a mám moc ho zase přijmout. 
Takový příkaz jsem přijal 
od svého Otce.“ 

19  Kvůli těm slovům se mezi Židy 
strhla hádka. 

20  Mnozí z nich říkali: „Je posedlý 
démonem a blázní! Co ho 
posloucháte?“ 

21  Jiní říkali: „Posedlý člověk 
takhle nemluví. Může snad démon 
otvírat oči slepým?“
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Rozdělení

Jak na to reagují Židé?

Verš 18 ukazuje, že tyto pohledy 
jsou mylné. V čem?

V čem se reakce současných lidí 
podobají reakcím Židů?

Někteří říkali: „Je posedlý démonem 
a blázní. Co ho posloucháte?“

Jiní žasli nad tím, co říká 
 a jak dokázal vrátit zrak  
slepému muži.

Ježíš svůj život „neztratil“ – položil ho 
dobrovolně. v. 18  

Někteří lidé si budou vždy myslet, že 
následovat Ježíše je hloupost – jsou 
duchovně „slepí“, odmítají se řídit 
fakty. Nejsou to Ježíšovy ovce. v. 20  

Jiní ale fakta chápou a nepopírají  
je. Jsou skutečné ovce Dobrého  
pastýře. v. 21  

Jedna církev provedla anketu, v níž lidem položili otázku: 

„Co si myslíte o dítěti v jesličkách?“

•  27 % považovalo Ježíše za obyčejné dítě, kolem kterého 

se vytvořil mýtus.

•  37 % vidělo v Ježíši mimořádné dítě – které v dospě los ti 

dělalo velké věci, ale nakonec ho postihla tragická smrt.
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Jan 10,1—21

1„Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, 

ale vniká jinudy, je zloděj a lupič, 2kdo ale vchází dveřmi, to 

je pastýř ovcí 3a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on 

své ovce volá jménem a vyvádí je. 4Když je všechny vypustí, 

jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. 

5Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají 

hlas cizích.“ 6Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, 

co jim tím chtěl říci. 7Ježíš k nim tedy znovu promluvil: 

„Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí. 8Všichni, 

kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je 

neposlechly. 9Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude 

spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 10Zloděj 

přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby 

měly život — život v plnosti. 11Já jsem dobrý pastýř. Dobrý 

pastýř za ovce pokládá svůj život. 12Nádeník ale není pastýř 

a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce 

a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, 13nádeník 

utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. 14Já jsem 

Koho budeme poslouchat?
Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měly život 
– život v plnosti.“ Jan 10,10  
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Co nás čeká příště?
Příště se podíváme  na ovce!

dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, 

15jako mě zná Otec a já znám Otce; a pokládám svůj 

život za ovce. 16Mám však i jiné ovce, které nejsou 

z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, 

a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. 17Otec mě 

miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase 

přijal. 18Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám 

moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový 

příkaz jsem přijal od svého Otce.“ 19Kvůli těm slovům 

se mezi Židy strhla hádka. 20Mnozí z nich říkali: „Je 

posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?“ 21Jiní 

říkali: „Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad 

démon otvírat oči slepým?“
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Jan 10,22–42

Být součástí 

Ježíšova stáda

Opakování

Blížíme se ke konci druhé hlavní části Janova 

evangelia, která začala člověkem, který byl 

osmatřicet let ochrnutý.

Hlavní témata:

• Ježíšova totožnost: Boží Syn

•  Ježíšovo dílo: přináší věčný život a soud

•  Nepřátelství Židů – dávného Božího lidu

Tato tři témata najdeme i ve verších,  

které budeme číst dnes.

37

19

Při čtení mějme na paměti jednu otázku: Jsme pravými ovcemi dobrého pastýře Ježíše?



38

22  Přišla zima a v Jeruzalémě se konal 
svátek Zasvěcení chrámu.

23  Ježíš se procházel v chrámě, 
v Šalomounově sloupoví. 

24  Tam ho obstoupili Židé se slovy:  
„Jak dlouho nás budeš napínat? 
Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to 
jasně.“ 

25  „Řekl jsem vám to, a nevěříte,“ 
odpověděl jim Ježíš. „Skutky, které 
dělám ve jménu svého Otce, o mně 
vydávají svědectví. 

26  Vy ale nevěříte, protože nejste 
z mých ovcí. 

27  Mé ovce slyší můj hlas a já je znám 
a následují mě.
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Pravý Pastýř

Svátek Zasvěcení chrámu je osmidenní židovský 

svátek na oslavu obnoveného posvěcení chrámu 

v Jeruzalémě v roce 165 př. Kr. poté, co ho v roce 

168 př. Kr. znesvětili Římané.

Na jakou otázku chtějí Židé znát odpověď?

Kdo jsou tedy pravé ovce 
a co je odlišuje od jiných?

Jak odpovídá Ježíš?

Jsi Mesiáš?

Poslouchají Pastýřův hlas, on je zná 
a ovce ho následují.

•  „Řekl jsem vám to…“ v. 25

•  „Už jsem vám dal i všechny 
potřebné důkazy…“ v. 25

•  „Ale vy nevěříte, protože nepatříte 
Bohu!“ v. 26
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28  Já jim dávám věčný život 

a nezahynou navěky a z mé ruky 

je nikdo nevyrve. 

29  Můj Otec, který mi je dal, je větší 

nade všechny a nikdo je nemůže 

vyrvat z ruky mého Otce. 

30  Já a Otec jsme jedno.“ 

31  Židé tedy znovu vzali kamení,  

aby ho ukamenovali.
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Co to přináší ovcím?

•  Věčný život – nikdy nezahynou!

•  Absolutní jistotu – budou navěky 
v bezpečí! v. 28—29

Ježíš odpovídá na otázku  
Židů z 24. verše ve verši 30.

• Ježíš je Bůh!

•  Pochopili jeho odpověď,  
ale nelíbí se jim!
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32  Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem 

vám mnoho dobrých skutků 

od Otce. Za který z nich mě chcete 

kamenovat?“ 

33  „Nechceme tě kamenovat za dobrý 

skutek, ale za rouhání,“ odpověděli 

mu Židé. „Jsi člověk, a děláš ze sebe 

Boha!“ 

34  Ježíš odvětil: „Není ve vašem Zákoně 

psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové‘? 

35  Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, 

nazval bohy — a Písmo nemůže být 

zrušeno —
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36  proč mě, kterého Otec posvětil a poslal 
na svět, obviňujete z rouhání, když 
jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘? 

37  Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte 
mi. 

38  Pokud je však dělám, i kdybyste 
nevěřili mně, věřte těm skutkům, 
abyste poznali a věděli, že Otec je ve 
mně a já v něm.“

Ježíš používá tři kroky, 

aby odhalil chybu v logice 

Židů.
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Nepravé ovce

Krok 1: 
„Podívejte se na mé skutky! – Jsou to Otcovy 
skutky!“ v. 32

Jak Židé reagují? 
„Problém nejsou tvoje skutky, ale  
tvoje slova!“ v. 33

Krok 2: 
Ježíš odpovídá: „Poslouchejte moje slova – jsou to 
Otcova slova!“ v. 36

(Další lekce ze Starého zákona – je to, jako  
by jim Ježíš říkal: „Neznáte svou vlastní Bibli!“) 
Ježíš cituje Žalm 82, který mluví o Králi  
Izraele:

Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste 
Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale zemřete,  
tak jako každý vůdce padnete! Žalm 82,6—7

Slova „vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího 
synové“ byla vznešeným popisem králů a vládců. 
Ježíš říká, že bez ohledu na tato slova králové 
zemřou. Ale Ježíš, protože přichází od Boha a má 
titul Boží Syn, je Králem navěky. v. 36



46

Krok 3:  
„Přemýšlejte o mých skutcích!“  v. 37—38

Jak do sebe zapadají Ježíšova slova a jeho skutky?•  Jeho skutky – jsou viditelnou ukázkou Otcových 
skutků. Ježíš v každém případě vysvětluje význam 
skutku pomocí svého slova. 

Znamení jsou důležitá!
Když si z nás kamarádi začnou utahovat, protože čteme Bibli, můžeme použít tuto logiku. Jak?
•  Podívejte se na to, co Ježíš dělal – a na jeho dokonale jednoznačná slova.
Jeho slovo se přesně spojuje s Božím slovem,  
které o něm bylo řečeno o stovky let dříve,  
než se narodil.
Když nebereme vážně Ježíšova slova, musíme se 
podívat na jeho skutky, jak nám připomíná!

47
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39  Chtěli ho tedy opět zatknout, 

ale unikl jim z rukou. 

40  Vrátil se zpátky za Jordán,  

na místo, kde dříve křtil Jan,  

a zůstal tam. 

41  Přicházelo tam za ním mnoho lidí. 

Říkali: „Jan sice nevykonal žádné 

znamení, ale všechno, co řekl 

o tomhle muži, byla pravda.“ 

42  A mnozí tam v něho uvěřili.
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Jak bychom měli chápat Ježíšův únik?

Jak lidé reagují?

Utekl Ježíš? S vysokou pravděpodob
ností ho prostě nemohli zatknout. 
On, Boží Syn, jim to mohl velice 
snadno znemožnit. Ježíš jim dal jasně 
najevo, že ještě nepřišla „jeho chvíle“ 
– má nade vším naprostou kontrolu.

Vzpomeňte si na 10. kapitolu 
a 18. verš, kde Ježíš mluví o své 
nadcházející smrti:

Vidí, že to, co o Ježíši říkal Jan Křtitel, 
byla pravda. A mnozí v něho uvěřili. 
v. 41–42

Ježíš se pak vrátil na druhý břeh 
Jordánu.

„Nikdo mi [můj život] nebere, sám ho pokládám.  
Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout.“ 
Jan 10,18
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Tím se uzavírá druhá část první poloviny Janovy 
knihy a my se vracíme zpět tam, kde jsme začali – 
k řece Jordán a Janu Křtiteli.

Jana Křtitele poslal Bůh, abychom  
mohli věřit.
Jan 1,6–7  „Od Boha byl poslán člověk  
jménem Jan. Přišel kvůli svědectví,  
svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili  
skrze něj.“

Řekl nám, že Ježíš je: 

•  Boží Beránek, který snímá  
hřích světa.

•  Ten, kdo křtí Duchem Božím.

•  Boží Syn.

Všechna tato prohlášení se v kapitolách 2–10  
ukázala jako pravdivá.

51
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Shrnutí druhé části Jana
První polovina Janova evangelia (kapitoly 1–10) má dvě hlavní části. První část tvoří kapitoly 2–4 a druhou kapitoly 5–10. Ve druhé části jsme viděli tři hlavní témata:
Ježíšova totožnost: Boží Syn
Jan 5,18b  „…nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.“
Jan 9,33  „Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal.“ 
Jan 10,30  „Já a Otec jsme jedno.“

Ježíšovy skutky: přináší věčný  
život a soud
Jan 5,17  Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“
Jan 5,24  „Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slo vo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný ži vot a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“
Jan 9,3  Ježíš odpověděl: „Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky.“
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Jan 9,39  Tehdy Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí oslepli.“
Jan 10,27 29  „Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce.“

Nepřátelství Židů – dávného Božího lidu
Jan 5,18  A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.

Jan 10,20  Mnozí z nich říkali: „Je posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?“
Jan 10,31  Židé tedy znovu vzali kamení,  aby ho ukamenovali.
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Jan 10,22 42

22Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek 
Zasvěcení chrámu. 23Ježíš se procházel v chrámě, 
v Šalomounově sloupoví. 24Tam ho obstoupili Židé 
se slovy: „Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi 
Mesiáš, řekni nám to jasně.“ 25„Řekl jsem vám to, 
a nevěříte,“ odpověděl jim Ježíš. „Skutky, které 
dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. 26Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. 27Mé 
ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. 28Já 
jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé 
ruky je nikdo nevyrve. 29Můj Otec, který mi je dal, 
je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat 
z ruky mého Otce. 30Já a Otec jsme jedno.“ 31Židé 
tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. 32Ježíš 
jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků 
od Otce. Za který z nich mě chcete kamenovat?“ 33„Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za 
rouhání,“ odpověděli mu Židé. „Jsi člověk, a děláš ze 
sebe Boha!“ 34Ježíš odvětil: „Není ve vašem Zákoně 
psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové‘? 35Jestliže ty, kteří 
dostali Boží slovo, nazval bohy — a Písmo nemůže být 
zrušeno — 36proč mě, kterého Otec posvětil a poslal 
na svět, obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem 
Boží Syn‘? 37Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte 
mi. 38Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, 
věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec 
je ve mně a já v něm.“ 39Chtěli ho tedy opět zatknout, 
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ale unikl jim z rukou. 40Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. 41Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: „Jan sice nevykonal žádné znamení, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda.“ 42A mnozí tam v něho uvěřili.

Příště…

Život a smrt – mrtví budou vzkříšeni…
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