
Znovu si přečti  J 20,30-31. Pisatel (Jan) vysvětluje
důvod, proč napsal toto evangelium. Přeje si, aby se
všichni, kdo ho čtou, přesvědčili, že Ježíš je
„Syn Boží“. Z tohoto důvodu začíná své
evangelium tím, že nám ukazuje,
jak je Pán Ježíš jedinečný. 
on je to  „Slovo“, které
existovalo před začátkem
času.

Proč je Ježíš nazván
„Slovem“? Možná ta
nejjednodušší odpověď zní
takto: on je vYJÁDřeNíM
všeho, čím je Bůh. (slova používáme, abychom
vyjádřili myšlenky, které jsou skryté v našich
myslích, a naše myšlenky se stanou známé, když je
převedeme do slov.) Bůh sebe samého plně zjevil ve
svém synu - „Slovu“. (Všimni si Žd 1,1-3.)

Toto je myšlenka, kterou vyjadřuje 14. verš – „A
Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi.“
v těchto úžasných slovech nám Janovo evangelium
vypráví o příchodu spasitele, syna Božího, na tento
svět. To, že se „stal tělem“, se často označuje jako
jeho iNKArNACe (vtělení). Tento pojem popisuje
zázrak, že Bůh syn se stal člověkem a zároveň zůstal
Bohem. věčný Boží syn se stal skutečným člověkem
a nepřestal být Bohem!

on je ta osoba, o které toto evangelium v plnosti
hovoří. vyzývá nás, abychom jej „přijali“ (v.
12),v tom smyslu, že v něj složíme svou osobní
důvěru ohledně našeho věčného spasení. Tímto
způsobem se staneme Božími dětmi a „narodíme se
z Boha“ (v.13) do jeho rodiny. Už jsi ho osoBNĚ
přijal?

v tomto bloku lekcí o Kristově životě se zaměříme
na evangelium podle Jana.

v mnoha ohledech se toto evangelium liší od
ostatních – Matouše, Marka a lukáše.

všimni si následujících bodů:
1. Jan NeZAZNAMeNÁvÁ podrobnosti o Ježíšově

narození, které nacházíme u Matouše a lukáše.
2. Jan uvádí pouze osm zázraků, které Pán Ježíš

vykonal. (Matouš jich má 20, Marek 18 a lukáš
20.) Z těchto osmi, které Jan uvádí, jich šest NeNí
uvedeno v jiných evangeliích.

3. Jan zaznamenává mnoho zvláštních Ježíšových
jmen či titulů. Například je označen jako
„Beránek Boží“, „Světlo světa“, „Chléb života“,
„Dobrý pastýř“, „Pravá vinná réva“.

4. Téměř polovina celého evangelia se věnuje
událostem spojeným s posledním týdnem
Ježíšova života. Je zjevné, že Jan pohlížel na
Kristovu smrt a vzkříšení jako na události
prvořadé důležitosti.

Úplně první verš tohoto evangelia nám představuje
Ježíše jako „Slovo“. všimni si pozoruhodných
skutečností, které jsou o něm řečeny:  

1. Byl „na počátku“ (v.1).
2. Byl „u Boha“ (v.1).
3. „Byl Bůh“ (v.1).
4. „Všechno vzniklo skrze něho“ (v.3).

Taková tvrzení ukazují, že Ježíš NeNí jen obyčejný
člověk! Není ani žádný „super-člověk“! Život, pro
něj nezačal, když se narodil v Betlémě! Pravdou je,
že je téže Boží podstaty, věčný a všemohoucí, jako
Bůh. 

Klíčový verš J 1,14
„A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce
jediný syn, plný milosti a pravdy.“

„slovo se stalo tělem“1. lekce

Život Krista
Blok e

Tato lekce patří:

PřečTi si: J 1,1-14 a 20,30-31

B9 - Toto je poslední z pěti bloků o životě Krista

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY uVeď jedNu ObLAST, Ve kTeré Se jANOVO eVANgeLIuM LIšÍ OprOTI OSTATNÍM:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

VYhLedej SI NáSLedujÍcÍ OdkAzY A u kAždéhO uVeď TITuL, kTerÝM je OzNAčeN páN ježÍš:
A. J 1,29 ........................................................    B. J 10,9 ................................................................                    
C. J 14,6 ........................................................ D. J 19,19 ............................................................

A. jAké ježÍšOVO „jMéNO“ NAcházÍMe TŘIkráT V J 1,1? .......................................................
b. pOkuS Se cO NejSrOzuMITeLNějI VYSVěTLIT, cO TOTO jMéNO zNAMeNá: ..........................................................
...............................................................................................................................................................

OdpOVěz prAVdA NebO NeprAVdA k NáSLedujÍcÍM TVrzeNÍM:
A. JANovo evANGeliUM Je velMi PoDoBNé výPovĚDíM, KTeré NAPsAli MAToUš, MAreK A lUKÁš.
....................
B. JANovo evANGeliUM oBsAhUJe šesT ZÁZrAKů, KTeré NeNAJDeMe NiKDe JiNDe v NovéM ZÁKoNĚ.
....................
C. v JANovĚ evANGeliU se DoZvíDÁMe velMi MÁlo ohleDNĚ PosleDNího TýDNe JežíšovA PoZeMsKého živoTA.
....................       
D. PoJeM „iNKArNACe“ vYJADřUJe, že sYN Boží se sTAl DoKoNAlýM človĚKeM, ANiž BY PřesTAl BýT BoheM.
....................
e. Bůh se NÁM DAl PoZNAT sKrZe svého sYNA, NAšeho PÁNA Ježíše KrisTA.
....................

jedNA ANgLIcká kOLedA ObSAhuje TATO SLOVA: „Viz BožStVí V těle Skryté! SláVA Bohu V těle!“
vYPiš verš Z BiBliCKého čTeNí JAKo PoDPorU Toho, Co se v TéTo KoleDĚ ZPívÁ:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

dOpLň NáSLedujÍcÍ SLOVA NA SpráVNé MÍSTO Ve VěTě:
myslích, slova, zJevením, Bůh, myšlenky, slovo

sTeJNĚ JAKo __________ vYJADřUJí ________, KTeré JsoU v NAšiCh _______, TAK Je PÁN Ježíš CoBY _______
PlNýM ______________ Toho, KDo Je ________.

pŘečTI SI J 1,12-13 A NApIš, jAké NáSLedkY Má, kdYž čLOVěk pŘIjMe páNA ježÍše TÍM, že uVěŘÍ V jehO jMéNO:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Život Krista Blok e

„slovo se stalo tělem“1. lekce
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Celkem 
za tuto lekci

PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky sZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri;Dt-Deuteronomium; 
Jz-Jozue; sd-soudců; rt-rút; 1s,2s-1.,2.samuelova; 1Kr,2Kr-1.,2.Královská; 1Pa,2Pa-1.,2.Paralipomenon; ezd-ezdráš; 

Neh-Nehemjáš; est-ester; Jb-Jób, Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kz-Kazatel; Pís-Píseň šalomounova; iz-izajáš; Jr-Jeremjáš; 
Pl-Pláč Jeremjášův; ez-ezechiel; Da-Daniel; oz-ozeáš; Jl-Jóel; Am-Ámos; Abd-Abdijáš; Jon-Jonáš; Mi-Micheáš;

Na-Nahum; Abk-Abakuk; sf-sofonjáš; Ag-Ageus; Za-Zacharjáš; Mal-Malachiáš



O SObě SAMéM
v Janově evangeliu je opakovaně zaznamenáno, že
Ježíš často začínal své výroky slovy: „Já jsem“. To je
zvlášť důležité, když si uvědomíme, že se jedná o
jedno z jmen nebo titulů užívaných ve starém
zákoně – „Já JSeM“ (viz ex 3,14). Když Ježíš užil tato
dvě slova, ke kterým připojil popis toho, kým je,
prohlásil se za Boha.

Je pochopitelné, že tyto výroky začínající  „Já jsem“
mají pro Jana hluboký význam, protože se chystá
dokázat, že Ježíš je syn Boží. Každý z nich je dalším
důkazem tvrzení, které tvoří samotné jádro
křesťanské víry.

Jeden z nejznámějších výroků začínajících „Já jsem“
nalezneme v J 14,6: „Já jsem ta Cesta, Pravda i
Život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne.“.

Jednalo se o odpověď, kterou dal Tomášovi, když se
ho zeptal, jak je možné dostat se do nebe. Náš Pán
Ježíš jasně prohlašuje, že on je tím jediným, skrze
koho se můžeme dostat na toto radostné místo! Je
proto důležité, abychom zajistili, že se naše víra
bude soustředit výhradně na něj. „Já jsem“ z  J 8,12
nám slouží jako připomínka, že když jednou
vstoupíme na cestu do nebe, můžeme si být jisti, že
nám pomůže a povede nás na naší cestě.

„Já jsem světlo světa. kdo mne následuje, nebude
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Je
neomylným vůdcem všech, kdo v něj vložili svou
důvěru.

skutečně, „učitel“, který přišel od Boha! (J 3,2)
Jeho jedinečná tvrzení jsou pro nás skutečnou
výzvou! Jsou pravdivá? Prověř důkazy a plně se
přesvědč, že tato divuplná osoba má „slova
věčného života“ a že není nikdo jiný, u koho bychom
mohli získat věčnou spásu. Přečti si J 6,67-69, ze
kterého je i náš klíčový verš!

v Janově evangeliu nalézáme mnoho výroků Pána
Ježíše, které NeJsoU zaznamenány v ostatních
evangeliích. v této lekci se zaměříme na některé
z nich a budeme uvažovat především o tom:

1. co řekl o Bohu.
2. co řekl o sobě samém.

O bOhu

Jan velmi jasně ukazuje, že Ježíš tvrdil, že má velmi
výjimečný a opravdu jedinečný vztah s Bohem. To
dokazuje skutečnost, že toto evangelium
zaznamenává více než 100 příležitostí, kdy mluví o
Bohu jako o „otci“ nebo svém otci. 

všimni si Tří příkladů (z biblického úryvku), co řekl o
tomto vztahu:
1. „otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám

činí“ (5,20).

2. „Aby všichni ctili Syna, jako ctí otce“ (5,23).

3. „Jako otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby
měl život sám v sobě“ (5,26).

To jsou ohromné výroky! Žádný prorok či Boží muž
nikdy předtím nic takového nevyslovil! i židovským
vůdcům, kteří byli proti Ježíšovi, bylo jasné, že o
sobě tvrdí, že je „roven Bohu“. (Přečti si J 5,18.)

The question that we all must face is this,Are these
claims TrUe? is Jesus really the son of God? As we

otázka, kterou si všichni musíme položit, zní takto:
Jsou tato tvrzení PrAvDivÁ? Je Ježíš skutečně Boží
syn? Jak už jsme viděli v 1. lekci, záměrem tohoto
evangelia je dokázat, že byl tím, za koho se
prohlašoval, a proto bychom v něj měli věřit. Takto
jednat znamená mít věčný život; odvrátit se od něj
znamená zůstat pod odsouzením (neboli soudem).
Znovu si přečti verš 5,24.

Klíčový verš Jan 6,68 
„Pane, ke komu bychom šli? Ty máš

slova věčného života.“

Učitel, který přišel od Boha2. lekce

Život Krista
Blok e

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky)  Církev (3 bloky)

Tato lekce patří:

PřečTi si: J 5,17-26 a 14,1-6

Ježíš je Bůh, který přišel žít mezi lidi jako
dokonalý a bezhříšný člověk. 

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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jAkÝM způSObeM hOVOŘIL pOdLe jANOVA eVANgeLIA ježÍš NejčASTějI O bOhu?
..............................................................................................................................................................

pŘI SVéM VYučOVáNÍ ježÍš TVrdIL, že je rOVeN bOhu. z bIbLIckéhO OddÍLu V J 5 pŘepIš jedeN z TěchTO VÝrOků

„rOVNOSTI“: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

kTerá TŘI bLAhOSLAVeNSTVÍ zASLIbuje páN ježÍš V J 5,24 kOMukOLIV, „kdo slyší mé slovo a věří…“?
i) ...........................................................................................................................................................
ii)...........................................................................................................................................................
iii)..........................................................................................................................................................

pOMOcÍ bIbLe dOkONčI VÝrOkY zAčÍNAjÍcÍ „Já Jsem“:
J 6,35 „Já JSeM ................................................................................................................. .“
J 10,9 „Já JSeM ................................................................................................................. .“
J 11,25 „Já JSeM ................................................................................................................. .“
J 15,1 „Já JSeM ................................................................................................................. .“

V TéTO LekcI jSMe cITOVALY ceLé dVA VÝrOkY zAčÍNAjÍcÍ „já jSeM“. S dALšÍMI čTYŘMI SeS SeTkAL Ve 4. OTázce. je

VšAk ješTě jedeN! VYhLedej A VYpIš hO z 10. kApITOLY:
..............................................................................................................................................................

jAkÝM způSObeM NáM TYTO VÝrOkY zAčÍNAjÍcÍ „já jSeM“ dOkAzujÍ, že ježÍš je bůh V LIdSké pOdObě?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

jAk bYS OdpOVěděL čLOVěku, kTerÝ ŘÍká, že ježÍš je pOuze jedNOu z MNOhA ceST dO Nebe?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Život Krista Blok e

Učitel, který přišel od Boha2. lekce
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PRACOVNÍ SEŠIT



Poslední zázrak zaznamenaný v Janově evangeliu
před Pánovou smrtí je vzkříšení lazara. Jan je jediný
pisatel evangelia, který zaznamenává tuto událost.
v ostatních evangeliích se dočteme o vzkříšení
Jairovy dcery, která byla mrtvá jen krátkou dobu, a o
vzkříšení syna vdovy, který byl nesen na pohřebiště.
Případ lazara je však složitější, protože byl ve své
hrobce už čtyři dny! A přesto to pro Božího syna
nebylo nic náročného! v situaci, kdy nebylo třeba
ničeho menšího než Boží impozantní moci, Ježíš
dokázal, že tuto moc má, a tak znovu potvrdil, že je
Bohem v lidské podobě. v říši smrti, kde jsou všichni
lidé bezmocní, prokázal, že sám je „Životem“
(11,25). Živý lazar byl závěrečným „znamením“, že
Ježíš je „Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět“
(11,27). Tato úžasná událost vyústila v to, že v něj
mnozí uvěřili.  (Viz 11,45.)

Janovo evangelium nás jako vždy vede od fyzického
zázraku do hlubší duchovní pravdy. všichni jsme
duchovně „mrtví“, dokud neuvěříme v Pána Ježíše.
Pak se stáváme duchovně „živými“ (viz ef 2,1.4-5).
Jakmile k tomu dojde, už nemůžeme nikdy zemřít,
což znamená, že Bůh od nás nikdy neodejme svůj
dar věčného života (J 11,26). Jak je nádherné přejít
„ze smrti do života“ skrze víru v Pána Ježíše! (J 5,24)

Když Jan píše o zázracích, které Pán Ježíš vykonal,
dochází k dalšímu důkazu velkolepé skutečnosti,
kterou se snaží předestřít: „Ježíš je Mesiáš, Syn
Boží“ (J 20,31).

v našem uvažování nad zázraky, o kterých Jan píše,
stojí za to si všimnout DvoU skutečností:

1. Jak již bylo uvedeno v 1. lekci, Jan popisuje pouze
osm zázraků ve srovnání s dvaceti u Matouše,
osmnácti Markovými a dvaceti u lukáše. Z toho je
patrné, že Jan musel udělat pečlivý výběr z mnoha
zázraků, o kterých věděl. věříme, že když Jan psal
své evangelium, jeho mysl (a pero!) ovládal Duch
svatý. Pán Ježíš učil své učedníky, že až je opustí,
přijde „utěšitel“ (tzn. Duch svatý). Ten je bude
vyučovat a připomene jim všechny věci  (J 14,26).
věříme, že právě toto se dělo, když Jan sepisoval své
evangelium. výsledkem toho byl výběr zázraků,
které jasně demonstrují, že Ježíš je syn Boží. 
A opravdu, činil „skutky, které neučinil nikdo jiný“ 
(J 15,24)!

2. Jan často používá k popisu Ježíšových zázraků dvě
slova. Jsou to:
a. „skutky“   (např. klíčový verš a J 9,4) 
b. „znamení“    (např. J 3,2 a  J 20,30-31)

Užitím těchto výrazů chce dosáhnout, aby jeho
čtenář pochopil, že Pán Ježíš vykonal činy, které
vyžadují naši pozornost („skutky“), ale také mají
svou duchovní podstatu („znamení“).  Jeho
„skutky“, jsou tedy jako „směrovky“. vyžadují naši
pozornost nejen proto, že jsou velmi mocné, ale také
proto, že poukazují na něco, co má vyšší podstatu
než ony samotné. Tak například nasycení pěti tisíců
(6. kapitola) bylo mocným „skutkem“ v přirozeném
smyslu slova, ale je to také „znamení“, které nás
přitahuje k Tomu, kdo je  „Chlebem života“.

Klíčový verš J 5,36
„Právě ty skutky, které činím, o mně svědčí, že mne
poslal otec.“

„skutky, které neučinil nikdo jiný“3. lekce

Život Krista
Blok e

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)

Tato lekce patří:

PřečTi si: J 11,1-3. 14-29 a 33-45

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Život Krista Blok e

„skutky, které neučinil nikdo jiný“3. lekce
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Celkem 
za tuto lekci

jAkÝM způSObeM duch SVATÝ pOMOhL jANOVI (A OSTATNÍM pISATeLůM eVANgeLIÍ) V jejIch úLOze NApSAT SVědecTVÍ

O TOM, cO ježÍš ŘekL A VYkONAL?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

pŘečTI SI klíčový verš. cO pOdLe TOhOTO Verše dOkAzujÍ ježÍšOVY „skutky“ NebOLI neBoli „znamení“?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

uVeď kráTké OdpOVědI k NáSLedujÍcÍM OTázkáM:
a) Město/vesnice, ve které žil lazar................................................................................................
b) Jména jeho dvou sester    ........................................................................................................
c) Jak dlouho byl lazar pohřben?  ..........................................................................................
d) vzdálenost od lazarova domu do Jeruzaléma...............................................................................
e) sestra, která přišla k Ježíšovi jako první. .....................................................................................

A. kOLIk pŘÍpAdů VzkŘÍšeNÝch z MrTVÝch NAcházÍMe V eVANgeLIÍch?
..............................................................................................................................................................
b. V jAkéM SMYSLu bYL pŘÍpAd LAzArA SLOžITějšÍ Než TY OSTATNÍ?  
..............................................................................................................................................................

A. J 11 ObSAhuje NejkrATšÍ Verš V bIbLI. NAjdI hO A VYpIš:
..............................................................................................................................................................
b. ŽIdé STOjÍcÍ OkOLO chápALI ježÍšOVY SLzY jAkO důkAz čehO?
..............................................................................................................................................................

jANOVO eVANgeLIuM zAzNAMeNáVá čTYŘI VeLMI důrAzNé „zápOrY“ z učeNÍ páNA ježÍše. dOpIš chYbějÍcÍ SLOVA:
a. Jan 6,35 „nikdy ..........................“ b. Jan 6,35 „nikdy ..........................“ 
c. Jan 10,28 „nikdy ..........................“ d. Jan 11,26 „nikdy ..........................“ 

SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY pOpIš duchOVNÍ prAVdu, kTerá je NáM pŘedkLádáNA „zNAMeNÍM“ LAzArOVA

VzkŘÍšeNÍ z MrTVÝch:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

pŘečTI SI J 9,1-7. NA jAkOu duchOVNÍ prAVdu SI MYSLÍš, že TOTO „zNAMeNÍ“ pOukAzuje? 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
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Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



4. Jak se příběh odvíjí, vidíme, že všechno se stalo
přesně tak, jak řekl. Židé jej vYDAli římanům (Viz J
18,28). BYl ukřižován, a když dokončil vše, co mu
Bůh svěřil, aby vykonal, zvolal: „Je dokonáno!“
Poté „sklonil hlavu a odevzdal ducha.“ (19,30) o tři
dny později „ji opět přijal“, přesně jak předtím řekl.
Následně se ukázal svým učedníkům v různých
situacích a přesvědčil je, že je tou samou osobou,
která zemřela!

Máme-li na mysli, že Janovým úmyslem při psaní
evangelia bylo dokázat, že „Ježíš je Mesiáš, Syn
Boží“, můžeme snadno pochopit, proč do svého
vyprávění o jeho životě zahrnul tak významná
prohlášení Pána Ježíše. Jan nám ukazuje, že osoba,
o které píše, je velmi výjimečná! vede nás k tomu,
abychom se sami sebe zeptali: „Kdo je ta osoba,
která o sobě tak jasně a přesně hovoří?“ 
ve skutečnosti je jen JeDNA JeDiNÁ oDPovĚĎ! - 
„Je to Mesiáš, syn Boží.“

Pokud jsme došli až sem, udělali bychom dobře,
kdybychom se mu ohledně našeho věčného spasení
plně odevzdali. To je pravý význam výzvy, abychom
„v něho věřili“, která se v Janově evangeliu objevuje
opakovaně. v naší hříšnosti a nehodnosti se na něho
s důvěrou obracíme, protože není NiKDo JiNý, kdo
by nás mohl zachránit! Když jsme udělali první krok,
měli bychom následně usilovat o to, abychom žili
své životy způsobem, který se mu bude ve všem
zamlouvat!

v této závěrečné lekci budeme uvažovat především
o Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. obzvláště si
všimneme některých podrobností, které
NeNAJDeMe v ostatních evangeliích.

Název, který jsme zvolili pro tuto lekci, je jednou
z prvních zmínek našeho Pána o Jeho smrti. Mluvil
s Nikodémem o tom, co to znamená „znovu se
narodit“, a aby ilustroval, jak k tomu může dojít,
řekl: „A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí
být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný.“ (J 3,14-15) (Příběh o
Mojžíšovi a hadovi najdeš v Nm 21,4-9.)

Při dalších dvou příležitostech hovořil o tom, že
bude  „vyvýšen“ (viz J 8,28 a 12,32-33). Toto
vyjádření se nachází PoUZe v Janově evangeliu. 

Zamysli se nad těmito skutečnostmi:

1. věděl, že zemře tak, že bude „vyvýšen“, tzn.
ukřižován. Jednalo se o způsob popravy, který
používali římané. Kdyby ho měli zabít Židé,
ukamenovali by ho. 

2. věděl, že jeho smrt bude prostředkem, jímž bude
umožněn všem lidem věčný život. všimni si slova
„každý“  ve 3,15. Pán Ježíš srozumitelně sděluje
Nikodémovi, že skrze Jeho smrt na kříži dostanou
všichni, kdo v něj uvěří, věčný život.

3. věděl také, že jeho smrt nebude konec všeho! To
dokazují slova v  J 12,32: A já, až budu vyvýšen ze
země, přitáhnu všechny k sobě.“ víme, že již téměř
po dobu dvou tisíc let jsou k němu přitahováni lidé
všeho druhu, a tak jsou zachraňováni ze svých
hříchů! Zamysli se také nad J 10,17-18: „Pokládám
svou duši, abych ji zase přijal… sám ji pokládám.
Mám moc ji položit a mám moc ji opět přijmout.“
Zde mluví o své smrti jako o dobrovolném činu, po
kterém bude následovat jeho vzkříšení. Jak úžasné
tvrzení! Má vše pod kontrolou a je silnější než smrt!

Klíčový verš J 20,31                            
„Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili,

že Ježíš je Mesiáš, syn Boží, a abyste věříce měli život
v jeho jménu.“

„Tak musí být vyvýšen syn člověka“4. lekce

Život Krista
Blok e

Biblický kurz Nový život - skupina C, Pavel (4 bloky) Biblické dopisy (3 bloky) Biblické ženy (2 bloky)  Bibličtí králové (3 bloky)

Tato lekce patří:

PřečTi si: J 3,14-21  a J 10,14-18

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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A. S kÝM páN ježÍš rOzMLOuVAL O pOTŘebě „znovu se narodit“? ..............................................................
b. z jAkéhO důVOdu MOjžÍš VYVÝšIL hAdA NA pOušTI? ...............................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

A. jAkÝM způSObeM bYL ježÍš „vyvýšen“?
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b. prOč je prO NáS jehO SMrT TAk důLežITá?  ......................................................................................
..............................................................................................................................................................
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„nikdo Ji ode mne neBere, ale Já Ji pokládám sám od seBe.“ (J 10,18)
A. O čeM páN ježÍš MLuVIL, kdYž TOTO ŘekL? ..............................................................
..............................................................................................................................................................
b. cO NáM TATO SLOVA O NěM ukAzujÍ? .........................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

jANOVO eVANgeLIuM zAzNAMeNáVá TŘI SkuTečNOSTI, kTeré páN ježÍš ŘekL, kdYž bYL NA kŘÍžI. (V OSTATNÍch

eVANgeLIÍch je NeNAjdeMe.) VYpIš je zde:
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V klíčovém verši NáM jAN ŘÍká, prOč NApSAL SVé SVědecTVÍ O ježÍšOVI.
..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................

VYjádŘI SVÝMI VLASTNÍMI SLOVY, cO zde ŘÍká:
A. J 20,29 - NeNí MožNé vĚřiT BeZ viDĚNí. ..................
B. J 1,12 - „vĚřiT v Jeho JMéNo“ ZNAMeNÁ To sAMé JAKo „PřiJMoUT ho“. ..................
C. J 3,15 - vĚčNý živoT ZísKÁMe JeDNoDUše TíM, že UvĚříMe v PÁNA Ježíše. ..................
D. J 3,36 - ve sKUTečNosTi NeZÁleží NA ToM, JesTli v NĚJ vĚříMe, NeBo NevĚříMe. ..................
e. J 8,21.24 - PoKUD NevĚříMe, ZeMřeMe ve svýCh hříšíCh A NiKDY se NeDosTANeMe Do NeBe.  ..................
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