
                JÁ JSEM … JEŽÍŠ     

Máte pocit, že potřebujete živé Slovo od Boha?  Jeho Slovo JE živé, Haleluja!        

Chci ti říct, že Jediné slovo od Boha má moc změnit tvůj život … 

Podíváme se dnes znovu na smluvní jméno JÁ JSEM. Pán mi dal ve středu toto slovo a já jsem 

z toho nadšený …  

Žl 23 bylo velmi povzbudivé slovo, pak bylo slovo nápravy o Reptání a dnes nás Pán chce  
povzbudit tím, kým ON JE, kým je vůči nám, vůči světu … 
 
Mat 16: 13  
 …Ježíš se zeptal svých učedníků:“ Za koho lidé pokládají Syna člověka?“                                                                                              
Oni řekli:“ Ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo jednoho z proroků.“                                                              
Řekl jim:“ A za koho mě pokládáte vy?“  
Šimon Petr odpověděl:“ Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ 
 

„Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše“ …čím byli lidé dál od Ježíše, tím méně 

„biblickou“ představu o Ježíši měli … dokonce za Jeremjáše – ale v Písmu žádné takové 

proroctví není!  

Petr to trefil… ale stále to nejdůležitější zůstává to, kým Ježíš říká, že je.  To je ta otázka.  

Někteří lidé si myslí, že Ježíš tady na zemi jednal jako tajný agent, který nezjevil to, kým je.       

Ale Ježíš neustále vyznával, kým je a kdo je… Tady v Janově evangeliu 8 kap. jim to řekl přímo.          

JÁ JSEM, Hospodin. 

Evangelia svědčí o tom, co Ježíš o sobě řekl: 

Jan 8:58-59 Ježíš jim řekl:“ Amen, amen pravím vám, dříve, než byl Abrahám, JÁ JSEM.“ Zvedli 

kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. 

Nechtěli ho kamenovat kvůli tomu, že řekl, že je starší než Abrahám, ale kvůli tomu, že vůči 

sobě Ježíš použil nejsvětější smluvní jméno JÁ JSEM. 

HA JAH – JÁ JSEM 

Toto najdeme v Ex 3:13-15, když Hospodin mluvil s Mojžíšem … 

Ex 3:13- 15 Ale Mojžíš Bohu odvětil: Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mě 
k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh Mojžíšovi odpověděl: 
JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám. Bůh ještě 
Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh 
Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno navěky, a tak budu připomínán po 
všechna pokolení (z generace na generaci.)  
 

HA JAH – JSEM mě poslal k vám. HA JAH je základ jména Hospodin, které je hojně používáno 
 v Písmu. Oproti tomu je HA JAH je v Písmu je jen 1x zapsáno … tak bylo pro Izraelity svaté … 
„Tímto jménem HA JAH mě vaši otcové neznali, ale teď se tímto jménem zjevuji vám …“    



Pro Izraelce to bylo to NEJSVĚTĚJŠÍ jméno.  

A teď si přijde tenhle ten syn tesaře a řekne „Dříve než byl Abraham HA JAH – já jsem.“ 

Židé se v té chvíli mohli zbláznit. Chtěli ho za to ukamenovat … za to rouhání … 

Ve skutečnosti byli Židé v tuto chvíli už pořádně naštvaní, protože tohle už byla ta poslední 

kapka … Ježíš je totiž načal už o pár veršů dřív. 

… Někteří lidé si myslí, že Ježíš tady na zemi jednal jako tajný agent, který nezjevil to, kým je. 

Ale Ježíš neustále vyznával, kým je a kdo je…  

Jan 8:24 – Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších …jestli že neuvěříte, že JÁ JSEM, 
zemřete ve svých hříších. A znovu tu vidíme to JÁ JSEM. :- ) 
 

Potřebujete vědět a věřit, jinak zemřete ve svých hříších …To je obrovský problém, zemřít ve 

svých hříších …to je navěky … to není průšvih jako když nabouráte auto nebo se špatně 

oženíte/vdáte, to máte jen na doživotí, ale zemřít ve svých hříších to je na věčnost.  

Potřebujeme VĚDĚT A VĚŘIT … 

Jestliže neuvěříte, že JÁ JSEM (BŮH), zemřete ve svých hříších …  

Ježíš mluvil smluvním jazykem, Židé tomu zcela rozuměli … tento týden jsem najednou viděl tu 

obrovskou váhu toho, že jestliže neuvěříte, zemřete ve svých hříších … 

Někteří lidé špekulují, že možná by se do nebe dalo dostat i jinak …ptají se třeba: „A jak je to 

s těmi, kteří neslyšeli nikdy o Ježíši?“ Ti budou souzeni podle svého svědomí … ale Bible jasně 

říká, že každý, kdo se narodil z Adama zdědil hřích, že každý člověk zhřešil … někteří se snaží 

najít boční cestičku do Božího království … ale víte, do Jeho království nevede žádná boční 

cestička …   

Jestliže neuvěříte, zemřete ve svých hříších … 

Ježíš tady zaopatřuje cestu, abychom my nezemřeli ve svých hříších … On je JÁ JSEM … 
 

Další příklad toho, kdy Ježíš použil čisté JÁ JSEM … Jan 18: 4-8 Ježíš, který věděl o všem, co se 

mu má přihodit, vyšel a řekl jim: „Koho hledáte?“ Oni mu odpověděli: „Ježíše Nazaretského“ …. 

Ježíš jim řekl… JÁ JSEM …jakmile řekl JÁ JSEM, ustoupili dozadu a padli na zem …znovu se jich 

zeptal: KOHO HLEDÁTE?  … Ježíše Nazaretského.“ Řekl jsem vám to, že to jsem já … pokud 

hledáte mne, nechte ostatní odejít … 

 Pod mocí toho jména, pod mocí pomazání všichni padli na zem … nemohli dělat nic … Ježíš 

mohl odejít … mohl projít mezi nimi …pošlapat je … byli v tu chvíli bezmocní …ale Ježíš jim 

dovolil, aby ho zatkli. Nemusel se nechat zbičovat, nemusel se nechat ukřižovat. Mohl povolat 

legie andělů, mohl sestoupit z kříže…Ale Ježíš jim dovolil, aby ho zbičovali … dovolil jim, aby ho 

poplivali … dovolil jim, aby ho ukřižovali … protože nás miluje a protože nás přišel zachránit … 

Co říká v Janovi 8:24?  …jestliže neuvěříte, že JÁ JSEM, zemřete ve svých hříších…  

A zpět k Janovi 18 …tady vidíme, jak Ježíš jako JÁ JSEM zaopatřuje cestu, abychom my 

nezemřeli ve svých hříších… Bůh a zároveň člověk za nás umíral… 



  MŮŽEŠ NALÉZT VELIKÉ POVZBUZENÍ V TOM, ŽE VĚŘÍŠ TAKOVÉMU BOHU… 

Pamatujete, jak ve Starém Zákoně Hospodin (což je označení Boha Otce + Ježíše + Ducha 

Svatého) ke svému jménu „JÁ JSEM“ přidával přívlastky - LÉKAŘ, PASTÝŘ, SPRAVEDLNOST, 

ZAOPATŘOVATEL …?  

Ježíš v Novém zákoně udělal to stejné …   V evangeliu Jana máme dalších 9 JÁ JSEM …  

Jan 6:35  
Ježíš jim řekl: JÁ JSEM TEN CHLÉB ŽIVOTA.  
Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.  
 
Ježíš řekl: JÁ JSEM chléb života, já jsem TEN CHLÉB ŽIVOTA. Ten chléb – z každoroční 
velikonoční večeře beránka … 
Přicházíš k Ježíši? Kdo přichází a kdo věří … 
 
Žd 11: 6 Bez víry pak není možné zalíbit se Bohu … kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, že se 

odměňuje těm, kdo ho hledají …přicházet a věřit …. Ne věřit a utíkat – to jsou démoni – věří 

v Boha, ale utíká od Něj, ale my máme přicházet a věřit …  ten chléb potřebujeme jíst denně. 

Jan 8:12 – JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo 

života.  

V evangeliu Matouše pak Ježíš říká o nás, že jsme světlo světa … On je tím světlem skrze nás 

…v Matouši 5:14 Ježíš říká, že my jsme světlo života – to světlo přesunuje na své tělo – On je 

světlo světa teď skrze nás … Proto potřebujeme ten chléb jíst denně, proto potřebujme být 

s Ním, aby to světlo skrze nás svítilo … JEŽÍŠ KRISTUS JE SVĚTLEM SVĚTA. 

Tomáš Garrigue Masaryk řekl:  
„NE JULIUS CESAR, ALE JEŽÍŠ KRISTUS JE ZÁKLAD NAŠÍ SPOLEČNOSTI.“  

Lidé hledají to světlo, lidí hledají tu naději, lidé hledají něco, co jim zasvítí … Lidé hledají to 
světlo třeba v tom, že je méně lidí nakažených dnes, než bylo před týdnem, jiní světlo hledají 
v dalších věcech či lidech, ale Ježíš říká: „Je mi líto, tato výsada být světlem světa je vyhrazena 
mě.“ 
Jan 10:7 – Amen, amen pravím vám, JÁ JSEM DVEŘE PRO OVCE. Jinde říká JÁ JSEM DVEŘE.  

Dveře jsou taková věc, že tam, kde je zeď, tam se skrze tu zeď dá projít … Děda Bob nám tu 

kdysi při rekonstrukci těchto prostor protesal ve zdi nový otvor pro nové dveře … byla tam zeď, 

ale teď jsou tam dveře, teď se tudy dá projít…  

Svět může stavět zdi, ale JEŽÍŠ JE DVEŘE PRO OVCE. Ty dveře tam nejsou pro nevěřící, jsou pro 

ovce. Když budete následovat Ježíše, pak projdete dveřmi. Když ho nebudete následovat, 

narazíte do zdi …  On je dveře pro ovce. 

Jan 10:11 – JÁ JSEM TEN DOBRÝ PASTÝŘ. Žl 23, mluvili jsme o tom nedávno … 

Jan 11:25 – „…Já jsem VZKŘÍŠENÍ I ŽIVOT. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.“ 



JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ – kdo věří ve mne, bude žít …a opět Jan 8:24 neuvěříte-li, že JÁ JSEM                  

(HA JAH), zemřete ve svých hříších… 

Jan 14:6 JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA I ŽIVOT. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.  

… JÁ JSEM ŽIVOT – život máš proto, abys ho žil, nemáš před ním utíkat … máš život, abys ho 

ŽIL. Ne abys ho prosnil (sledování nekonečného seriálu … sleduješ cizí a k tomu vymyšlený život 

někoho jiného), ne abys ho prohřešil …pročekal, proseděl, prohřešil, žil v zahořklosti… Ne abys 

žil život někoho jiného …Nesnaž se žít život tam, kde není. Nesnaž se žít ŽIVOT mimo Ježíše. 

Ježíš je ŽIVOT! 

… JÁ JSEM PRAVDA…  Co jsi možná o pravdě už taky slyšel…: 

JÁ MÁM SVOJI PRAVDU, TY MÁŠ SVOJI PRAVDU … blbost! 

100x ŘEČENÁ LEŽ SE STANE PRAVDOU – další blbost. Lež je lež, i když by byla řečena milionkrát, 

zůstane lží. Lež se nemůže stát pravdou … Pravda je pravdou … Ježíš je PRAVDA. Amen. 

Zkus ukázat 10 cm svými prsty – dobře … a teď mi řekni, jak víš, že to je 10 cm … musíš si vzít 

měřítko (pravítko) a tak to změříš, srovnáš to, zkontroluješ …  

Stejně tak si své názory potřebuješ srovnat s měřítkem pravdy, což je JEŽÍŠ … 

… JÁ JSEM TA CESTA – Cesty jsou udělány proto, aby se po nich chodilo …dostáváme se jimi 

z místa A na místo B … Není-li cesta, těžko se dostaneme dál. Cesta je tu proto, abychom ji 

používali, abychom po ni šli…  

Proč Bůh vyvedl  Izraelce z Egypta?  Aby je přivedl k sobě. A ten záměr se nezměnil – Ježíš je 

TA CESTA k Otci … 

JEŽÍŠ JE TA CESTA – choď po něm … Do Božího království není tajná zadní ulička …  

Jan 15:1 JÁ JSEM TA VINNÁ RÉVA   … a tady nám říká, kým jsme my … „a vy jste ratolesti…“  

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ježíš představil sám sebe a představil sám sebe jako   HA JAH - JSEM  

Bylo to tak silné, že s tím náboženští lidé  neustále zápasili … 

Držme se JEŽÍŠE, JAKO BY NÁM ŠLO O ŽIVOT.  

DRŽME SE JEŽÍŠE, JAKO BY NEBYLO NIC DŮLEŽITĚJŠÍHO NA SVĚTĚ.  

DRŽME SE JEŽÍŠE, JAKO BY ŠLO O NAŠE SPASENÍ… Ono o něj totiž jde… 

 

 

Výtah z kázání pastora Michala Ondrucha z 15.11.2020, celé poselství je dostupné na fb církve Nová naděje Jeseník 


