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J 1,1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila. 
J 1,14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 
15 Jan o něm vydal svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl 
dříve než já." 
16 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 
17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 
18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. 
19 Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" 
20 Nic nepopřel a otevřeně vyznal: "Já nejsem Mesiáš." 
21 Znovu se ho zeptali: "Jak to tedy je? Jsi Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." 
22 Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš?" 
23 Řekl: "Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně - jak řekl prorok Izaiáš." 
24 Ti vyslaní byli z řad farizeů. 
25 Otázali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" 
26 Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte - 
27 ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi." 
28 To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. 
29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 
30 To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já. 
31 Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael." 
32 Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 
33 A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho spatříš sestupovat 
Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' 
34 Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží." 
 
 
Jan Křtitel a Pán Ježíš 
Alžběta, matka Jana byla sestřenicí Marie, matky Ježíše. Jan a Ježíš byli tedy vzdálení bratranci. 
Jan Křtitel od mládí nazarejský (Luk 1,15) 
vystupoval jako prorok, bydlel na poušti, oděv z velbloudí kůže, opásán koženým pasem, jedl kobylky a med 
divokých včel…. 
kázal u Jordánu, ohlašoval příchod Božího království, a soud Boží nad Izraelem. Volal národ k pokání a křtil. 
Chodili za ním zástupy lidí, vyznávali hříchy, prožili duchovní obnovení. 
To nezůstalo bez odezvy u duchovních vůdců Izraele. Posílají za ním delegaci s otázkou: kdo jsi: Mesiáš, Eliáš, 
ten prorok (myslí tím na zaslíbení, které dostal Mojžíš, že Hospodin pošle proroka, který vysvobodí svůj lid, 
bude převyšovat ostatní proroky, bude roven Mojžíši. 5.M 18,15)? 
Jan na všechny otázky odpovídá: NE. A kdo tedy jsi, že si bereš právo volat k duchovní obnově a křtít?  
Jsem ten, který připravuje cestu Mesiáši.  

Iz 40,3 Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! 
 

A zároveň jim Jan říká: můj křest není tak důležitý jak si myslíte. Nezaměřujte pozornost na mne. Já jen 
připravuji cestu někomu většímu, a On bude také křtít. Ale ne vodou, bude křtít Duchem svatým a ohněm (Mat 
3,11; Luk 3,16). Duchem svatým nemůže křtít člověk, ale jen Bůh sám. Buďte tedy připraveni, ať jeho příchod 
nepromeškáte! Ať přijmete a přivítáte Boha, který mezi nás přijde! 
Jan neví, kdo to je, ale má zaslíbení, že mu to Bůh ukáže. 

33 A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho spatříš 
sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' 
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Jednoho dne přichází Ježíš. Nevíme, kolikrát za život se tito dva muži setkali. Příbuzní, možná přátelé, možná se 
dobře znali z dětství, možná ne. 
Jan Křtitel, známý prorok, duchovní osobnost a tesař z Nazareta, kterého v podstatě v té době nikdo neznal. 
V první chvíli ho možná Jan bral jako dalšího adepta na křest, a třeba měl i radost, že právě jeho příbuzný se 
rozhodl jít cestou pokání. 
 

Ale pak se ve zlomku vteřiny vše mění. Jako by se Janovi otevřely oči. Najednou před sebou nevidí svého 
bratrance Ježíše, ale toho, pro kterého připravuje cestu, zaslíbeného Mesiáše, ba ještě víc, samotného Božího 
Syna. 
Najednou se vše mění. Jan ustupuje do pozadí, protože přišel někdo silnější, mocnější, důležitější, než je on. 
To já bych měl být pokřtěn od Tebe a ne ty ode mne, říká Jan.  
Ale na přání Ježíše, ho Jan křtí. 
 
Co změnilo pohled Jana Křtitele na Ježíše? Zjevení. Duchovní poznání, které mu Bůh dal. 
 
A stejně je to i s námi. 
Můžeme znát Ježíše, jako tesaře z Nazareta. Můžeme ho znát jako učitele, jako lékaře, jako rabína, filosofa, 
jako moudrého člověka, jako toho, který se zastával potřebných, který přinesl nový pohled na život, etiku, 
morálku, vztahy mezi lidmi. Ale to vše je jen povrchní pohled. 
Ježíš je někým daleko větším! 
Abychom viděli, a pochopil kdo je Ježíš, potřebujeme prožít Boží zjevení. 
Potřebujeme prožít zkušenost Jana Křtitele, potřebujeme, aby Bůh otevřel naše oči, abychom mohli vidět Pána 
Ježíše v jeho velikosti, slávě, moci, ale i v jeho lásce a milosti. On není jen vzácný člověk, který se narodil, žil, 
zemřel a zanechal nám nějaká odkaz. 
On je ten, který byl, je a bude. On je Bůh. 
Tím začíná Janovo evangelium.  
Představuje nám Pána Ježíše jako Slovo, kterým byl stvořen svět, jako život, jako světlo, jako toho, který dává 
lidem novou identitu – díky němu se stáváme Božími syna a dcerami. Ukazuje nám na jeho slávu, která je 
stejná jako sláva Boha Otce, Hospodina.  

J 1,14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

 
  
Jan  já jsem ho neznal, nevěděl jsem kdo to je 

znal jsem ho jen jako mladšího bratrance, ale teď vyznávám: byl dřív, než já… 
 
 
Nové poznání, zjevení 

 ten, který byl dřív než já (15 a 30) 
 Beránek Boží, který snímá hříchy světa (29) 
 ten, kdo křtí Duchem svatým a ohněm (33) 
 ten, který obdarovává milostí za milostí (16-17) 
 ten, který je hoden úcty, nejsem hoden mu ani zavázat sandály (26-27) 
 Syn Boží, vyvolený, Mesiáš (34) 

 
 
 
NA základě zjevení od Hospodina 

32 Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 
33 A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho spatříš 
sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' 
34 Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží." 
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 ten, který byl dřív než já 
narodil se o půl roku později 
ale Jan pochopil – byl dřív, neříká o kolik dřív 
Pán Ježíš v diskusi s Židy na to navazuje a upřesňuje, když říká: 

J 8,53 Jsi snad větší, než náš otec Abraham, který umřel? Také proroci umřeli. Co ze sebe děláš?“ 
54 Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o 
němž vy říkáte, že je to váš Bůh. 
55 Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a 
jeho slovo zachovávám. 
56 Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“ 
57 Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát a viděl jsi Abrahama?“ 
58 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“ 
59 Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. 

 

PJ použil slova, která říká o sobě Hospodin – já jsem, jsem, který jsem… 
Proto ho židé chtějí kamenovat… 
 

Ex 3,13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. 
Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ 
14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“ 
 
nejde jen o časový horizont, jde o to, že Jan pochopil, že je zde Boží Syn, Bůh sám, který na sebe vzal 
lidské tělo. 
Proto to další vyznání: 
 

 ten, který je hoden úcty, nejsem hoden mu ani zavázat sandály 
je hoden úcty, je daleko větší, mocnější, jeho slovem bylo vše stvořeno,  

J 1,1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To 
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 

 

J 1,9 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. 
10 Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. 
11 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. 
12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. 
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

Jan se před ním sklání, jako před Stvořitelem, který přináší nejen světlo, ale i život. 
Dává lidem nově se narodit. 
Proto se zdráhá ho pokřtít, raději On by měl pokřtít mě, ale udělá to, když ho o to Ježíš požádá. 
 
 

 ten, který obdarovává milostí za milostí 
Jan byl takový starozákonní prorok. S nikým se nemazlil. Jeho poselství bylo o soudu. Bůh přijde soudit.  

Mt 3,7-10 Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo 
vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte 
pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: 'Náš otec je Abraham!' Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi 
stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, 
bude vyťat a hozen do ohně. 
12 Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí 
neuhasitelným ohněm." 

Buď změníte svůj život, anebo vás zničí Boží soud. Jan byl nekompromisní. Vůči sobě i vůči druhým. 
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A počítal s tím, že ten, kterému připravuje cestu, bude stejný. Přijde, v moci Eliášově, oheň spálí vše, co mu 
bude stát v cestě. Tak jako spadl oheň na Karmelu, tak sežehne oheň ty, kteří se mu nepoddají. 
 
Ale najednou vidí Ježíše jinak. On nepřichází svět zničit, ale zachránit. Nebude svolávat oheň a síru z nebe, 
nezatočí se světem tak jako kdysi Hospodin jednal se Sodomou a Gomorou. Ale přichází a obdarovává 
milostí za milostí. 
Je plný milosti a pravdy. Nepřichází jakou soudce, ale jako Beránek… 
 

 
 Beránek Boží, který snímá hříchy světa 

Beránek má svou roli ve vztahu Izraele a Hospodina. 
V Izraeli byli denně obětováni dva beránci (4.M 28,3-4) za hřích lidu, jednoho ráno a druhého večer.  
Dokonce i v dobách, kdy byl hlad, byla tato oběť důležitější, než jídlo.  
O velikonocích si Izrael připomínal vyjití z Egypta. I zde měl své místo Beránek, kterého zabili, jeho krví 
potřeli veřeje domu, a kde byla tato krev, tam nepřišel Boží soud.  
Jan Křtitel vidí v Ježíši Beránka, který bude obětován, nejen za hřích Izraele, ale za hříchy celého světa. 
Nevíme, jestli Jan vidí Golgotu, kříž na kterém Pán Ježíš za nás zemřel. Zda v duchu slyší ono Ježíšovo: 
dokonáno je.  
 

 
 ten, kdo křtí Duchem svatým a ohněm 

Jan je povolán křtít. Křtem pokání. Tento úkol dostal od Hospodina. A on ho přijal.  
Ale před ním stojí někdo daleko větší. Také bude křtít, ale ne vodou, bude křtít Duchem svatým.  
Křtít vodou může kdekdo. Ať už z Božího pověření, anebo ze svého. 
Ale Duchem svatým může křtít jen Bůh sám.  
A tak se pomalu Jan dostává k tomu nejhlubšímu pochopní, kým je Pán Ježíš.  
Je to Boží Syn. 
 
 
 

 Syn Boží, vyvolený Boží, Mesiáš 
Ten, před kterým se jednou skloní každé koleno na nebi a na zemi a k slávě Boha Otce vyzná: Ježíš je Pán! 

Ř 14,11 Neboť je psáno: 'Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý 
jazyk vyzná, že jsem Bůh.' 
 

F 2,6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 
8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - 
11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

Bůh sestoupil na tuto zem, aby se nám dal poznat. A tím Bohem je tento muž – Ježíš z Nazareta! 
 
 
Takto se v jediný okamžik změnil Janův pohled na Ježíše. 

 
 

Jak znáš Pána Ježíše? 
Znát Ježíše není o informaci, o tom co si přečteme, nebo co nám řeknou druzí. Potřebujeme zjevení. 
Potřebujeme se s ním setkat. 
Tak jako to udělal Ondřej a Jan. 

J 1,35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 
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36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 
37 Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 
38 Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabi (což přeloženo 
znamená: Mistře), kde bydlíš?" 
39 Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. 

 
Já jsem vyrůstal ve věřící rodině, a Pána Ježíše jsem znal od dětství. Modlil jsem se k němu, věděl jsem, že 
jenom on odpouští hříchy, že je dobrý pastýř, přítel, Spasitel. Měl jsem v srdci víru, ale to vše nebylo nic. 
Přišel den, kdy jsem jako Jan prožil zjevení. 
 
V jediný okamžik jsem najednou uviděl Pána Ježíše jinak. 
Bůh mi ukázal můj hřích, a já jsem věděl, že před ním neobstojím.  
V tu chvíli se mi otevřely oči, a já jsem uviděl Pána Ježíše jako Beránka Božího, který snímá můj hřích. 
To, co pro mne byla teorie, se najednou stalo otázkou života a smrti. Prosil jsem Pána Ježíše o odpuštění, a On 
mi odpustil a proměnil můj život. 
 
Víckrát v životě jsem prožil nové zjevení Ježíše. 
Byly období, kdy pro mne byl především přítel. Ale víte jak je to s přátelstvím. Pane, ty mi rozumíš, ty mi 
odpustíš, občas zahřeším, ale je zde přeci tvoje milost. A já rád přijímám milost za milostí! 
A pak přišel okamžik zjevení, kdy jsem pochopil: On je Pán! Viděl jsem jeho velikost, slávu, svatost, a nezbylo 
mi než padnout na kolena a kapitulovat před ním jako před tím, který má právo na můj život. Nemohu si dělat, 
co chci, protože On je Pán! Nejen Spasitel (tím zůstává), ale i Pán.  
Tak, jak to prožil Petr: 

J 21,18 Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až 
zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš." 

Byly chvíle, kdy jsem cestou, kterou mne Ježíš vedl, šel s radostí a s dychtivostí, ale byly i chvíle, kdy se mi 
nechtělo. Ale můžeme Ježíši vzdorovat, když On je Pán? 
A na této cestě jsem prožil další zjevení: i když mne vede cestou, kterou se mi nechce, je to dobrá cesta.  
On mne miluje, a jeho myšlení se mnou není o trápení, ale je vždy o pokoji 

Jr 29,11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, 
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 
12-14 Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete 
mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt… 

 
A mohl bych pokračovat. 
Poznal jsem ho jako toho, který není nikdy unavený, a který dává nám unaveným a zemdleným novou sílu. 

Iz 40,28 Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, 
není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. 
29 Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. 
30 Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. 
31 Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou 
bez umdlení. 

 
Poznal jsem ho jako toho, který mne slyší, a odpovídá na mé modlitby… 
Poznal jsem ho jako toho, který rozumím mým obavám a starostem, a nabízí mi, abych je vložil na něj a 
odpočinul v jeho náruči. 

Mt 11,28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 
 
Poznal jsem ho jako toho, který je mocnější než satan, a když přijdou duchovní útoky a volám jeho jméno, on 
mne vysvobodí. 

Ř 10,13 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. 
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Na cestě následování Pána Ježíše nám Bůh dává chvíle nového poznání, zjevení Božího Syna Pána Ježíše. 
A čím více ho poznáváme, tím větší úcta, bázeň, ale i radost, vděčnost a pokoj naplňuje naše srdce. 
 
Jak znáš Pána Ježíše? 
 
To úžasné je, že kdybychom prožili každý den nové zjevení Pána Ježíše, stejně by náš život nestačil na to, 
abychom vše věděli. Abychom ho dokonale poznali. Pořád je před námi něco nového. 
 
Čtěte Zjevení Jana. Jan znal Pána Ježíše, znal ho dobře. 
A ke konci života mu Bůh dává nové zjevení. Beránek, Lev, Pán pánů a Král králů. První a poslední, počátek a 
konec. 
 
Někdy nové poznání přijde jako blesk z nebe, i když ho nečekáme. – to je Boží milost. 
Ale nové zjevení Ježíše přichází často tehdy, když po něm toužíme. Když nejsme spokojeni s tím, jak ho známe. 
A říkáme: dej se nám poznat! Zjev nám svoji slávu!  
Vzpomeňte na Mojžíše, Eliáše – oni chtěli vidět Boží slávu. 
Tam, kde je tato touha, tam přichází nové zjevení, které proměňuje náš život. 
I zde a možná právě zde platí Ježíšovo zaslíbení: 

Mt 7,7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. 
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

 
Některá zjevní přichází v ohromné síle, jiná klidně, nenápadně a přesto změní náš život. 
 
Nebezpečí, které nám hrozí je to, že na některá zjevení zapomínáme. Je třeba se k nim vracet, připomínat si je, 
obnovovat.  
Když někoho delší dobu nevidíme, může se stát, že si pak nevybavíme jeho obličej, barvu očí, styl chůze, nebo 
barvu hlasu…. 
Když se vzdálíme Ježíši, pak zjevení slábne. 
Proto je tak důležité být s ním blízko. 
 
I Večeře Páně je příležitost, kdy můžeme prožít nové zjevení, anebo kdy se můžeme ke Kristu znovu vrátit. 
Modleme se, ať nám to dá Bůh i dnes prožít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


