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Já jsem dveře (J 10:7, 9) 

- pomodlit se za kázání 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi 

i na zemi. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin), je těmi jedinými dveřmi 

vedoucími do Božího království a hojného života a je naším zachráncem 

(lékařem/ochráncem.) 

A. ÚVOD 

A.1.  

- Existuje jenom jedno řešení toho skutečného lidského problému, je to tak?  

- Existuje jenom jedna pravda? Neexistují miliony pravd, je to tak? 

- Existuje jenom jedna cesta, ta pravá cesta, která vede do toho pravého života, je to 

tak? 

A.2. 

Mým dnešním úkolem je nás provést Ježíšovým výrokem „Já jsem dveře“. 

B. STAŤ  

Přečtěme si Ježíšův výrok z Jana 10:7 a 9. 
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B.1.  výrok „Já jsem“ 

B.1.a) Je výrok „Já jsem“ v Ježíšových vyjádřeních pouze deskriptivním slovesným 

vyjádřením anebo v sobě skrývá ještě něco jiného? Ježíš svými „Já jsem“ výroky se 

ztotožňuje s Bohem SZ, Izraele, s Hospodinem (Jahvem; viz Ex 3:14 - Mojžíš a hořící 

keř). Ježíš v Janovi 10:30 říká: „Já a Otec jsme jedno“. 

B.1.b) Ve SZ je Bůh pojmenováván dvěma hlavními výrazy: ELOHIM (BŮH) a JAHVE 

(ADONAJ, HOSPODIN, PÁN). V NZ ap. Pavel nikdy, když hovoří o PÁNU 

(ADONAJ/KYRIOS), neodkazuje na Boha Otce, nýbrž na Pána Ježíše Krista. Pavlova 

citace zní: Bůh (Elohim/Theos), Otec našeho Pána (Adonaj, Kyrios) Ježíše Krista. 

Řecký výraz pro Ježíše Krista kyrios odkazuje na SZ výraz Jahve. 

Dále čti Fil. 2:9-11 

B.1.c) Co znamená Boží jméno Jahve? Boží jméno JHWH (pravděpodobně se 

vyslovovalo Jahve) je odvozeno od kořene hebrejského slovesa být, proto v Ex 3:14 

čteme „JSEM, KTERÝ JSEM Mojžíšovi pověděl“. 

Zbožní Židé Boží jméno JHWH nevyslovují a opisují je výrazem ADONAJ (pán) a odtud 

jsou pak překlady Božího jména do dalších světových jazyků (Hospodin, Gospodin, 

Lord, Seňor, Herr atd.). Je to však správné, nevyslovovat Boží jméno? Nejde o 

správnou výslovnost Božího jména, ale o jeho poznání. Přečtěme si Ž 37 z překladu 

Jeruzalémské Bible, uznávaného francouzského katolického překladu do češtiny. 

Boží jméno JHWH znamená: 
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1) Bůh je všechno všude a ve všem. On vždy byl, je a stále bude. On je hybatel všech 

věcí. 

2) Bůh je tajemným. Na otázku kdo je Bůh? Odpovíme Bůh je tím, kým je. 

3) Bůh je věčný a je neměnný. Bůh je, kým je, vždy jím byl a vždy jím bude. 

4) Bůh je nezávislý (dostatečný sám v sobě). Všechno ostatní vděčí za svoji existenci 

jemu, on však nikomu.1 

Biblický teolog J.I.Packer k Božímu jménu říká: „Toto jméno není popisem Boha, ale 

vyjádřením Jeho nezávislosti na všem ostatním, a jeho věčné neměnnosti; připomínka 

lidstvu, že On má život sám v sobě, a že jaký je nyní, takový je i navěky.“ 2 

B.1.d) Ježíš je Jahve. Tenhle výrok dělá potíže i mnohým křesťanům. Jak to je? Je Ježíš 

Bůh anebo člověk? Křesťanské učení o trojici učí, že Ježíš je současně plně Bohem a 

plně člověkem. Nebudu zabíhat do historie, ale věřící často inklinovali buď na jednu 

(lidství) anebo na druhou (božství) stranu. Řešení je však tuto pravdu držet ve 

svém přirozeném napětí. 

V Janovi 8:58 čteme Ježíšův výrok: „Dříve než byl Abraham, já jsem“. Židé velmi dobře 

věděli, co tím říká, a proto ho chtěli na místě ukamenovat za rouhačství a musíme 

uznat, že pokud by Kristus nebyl, kým se prohlašoval, že je, tak by si takovou smrt 

zasloužil. On jím však byl a je. 

                                                             
1 DISCOVERING GOD, P.G.Ryken, str. 93 

2 ibid. 
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 Všimněme si, že Ježíš neříká „já jsem byl před Abrahamem“, nýbrž že on 

odkazuje na Boží jméno Jahve (před Abrahamem, já jsem), které si přivlastňuje, a 

tudíž se prohlašuje za jediného, pravého, živého Boha. 

B.2. dveře 

B.2.a) ilustrace s dveřmi nám ukazuje, že Ježíš je ten jediný prostředník, skrze 

kterého můžeme vejít do Božího království a do hojného života (J 10:9 - nalezne 

pastvu). ZÁCHRANA A HOJNÝ ŽIVOT JE JEDINĚ V JEŽÍŠI KRISTU. 

!!!CESTA DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ VEDE JEDINĚ SKRZE JEŽÍŠE KRISTA!!! 

Sk 4:12, „A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného 

lidem, v němž bychom měli být zachráněni.“ 

J 14:6, „Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci jinak 

než skrze mne.“ 

K Bohu vede jediná cesta a tou je osoba Ježíše Krista. 

B.3. zachránce (lékař/ochránce) 

Abychom si správně ujasnili, co Ježíš myslí výrokem „Já jsem dveře“, tak si musíme 

uvědomit, v jaké souvislosti tento výrok podává. Ježíš hovoří o ovčinci, ovcích a 

pastýři. Pastýř, když svolával svá stáda do ovčince, tak každou zvlášť kontroloval a její 

bolavá zranění ošetřoval olejem. Ježíš stojí na místě dveří do ovčince (kamenná 

ohrada) a jednotlivě ošetřuje každou vcházející ovci (nás). Stejně tak v noci, když ovce 
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spaly, tak si pastýř (Ježíš) ulehá do vstupního otvoru (dveří) ovčince a stává se tak 

dveřmi, aby se dovnitř nemohl dostat žádný zloděj anebo divoká zvěř, která by ovce 

zahubila. 

 Stejně tak se o své ovce stará Ježíš i nyní, On nás léčí a uzdravuje ze všech 

trápení a On nás chrání přede vším zlem, které by nás chtělo zničit. On léčí naše rány 

a chrání nás ode všeho zlého. 

Jelikož je Ježíš Jahve (všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný Bůh), tak On má tu 

moc nás ochránit před čímkoliv. Není nic, co by mohlo Ježíše zastrašit natož přemoci. 

C. ZÁVĚR 

C.1. Ježíš Kristus je:  

- Jahve (Hospodin),  

- těmi jedinými dveřmi vedoucími do Božího království, do hojného života 

- naším zachráncem (lékařem/ochráncem) 

 

 

- pomodlit se 


