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1. Jeţíš jako  UČITEL  (v. 2)  Jan 3,1-21 

 

OTÁZKY:  
Kdo to byl Nikodém? (v. 1 a 10)  

Židovský hodnostář, jeden ze soudců, farizej, člen židovské rady, učitel.  
 

Jaká 4 přirovnání Ježíš v rozhovoru s Nikodémem použil?  
 
a) „Musíte se narodit znovu.“  (v. 7) 

 

b) „Vítr vane, kam chce, … Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ 

(v. 8) 

 

c) „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ (v. 14) 

 

d) „Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více 

tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.“  

 

 
NOVÉ NAROZENÍ (a):  

Jak Nikodém chápal Ježíšova slova? (v. 4) Chápal to fyzicky. 

 
Při fyzickém zrození hrají roli 2 rodiče. Při duchovním jsou také 2. Jak je 

Ježíš pojmenoval? (v. 5) 
 
Duchovní rodiče jsou Voda a Duch.  

 
VÍTR (b):  

Narození z Ducha je jako vítr. Jak se v našem životě může projevit? (v. 8)  
 
Není to nic logického – vane jak chce. 

 

VYVÝŠENÝ HAD (c):  
Kde ve SZ najdeme příběh o vyvýšeném hadovi?  4.Moj 21,9 

 
Zachrání taková hloupost jako je pohled na měděného hada? Co tento čin 
představuje? (v. 14) 

Představuje víru, že na tvé slovo Pane, děláme to , co říkáš.  
 

SVĚTLO A TEMNOTA (d):  
Proč hříšníci nepřichází ke světlu? (v. 19-21) 
 

Protože si více zamilovali tmu.  
 

Kde bychom mohli zjistit, zda Nikodém nakonec přijal světlo?  
Jan 19,38.39 – když byl Nikodém u uložení Ježíše do hrobu.  
 

 
2. Jeţíš jako  ŢENICH (v. 29)  Jan 3, 22-30 

 
Dva populární učitelé působí zároveň. Vede to ke srovnávání, soutěživosti. 
Kdo byli ti dva učitelé? Ke komu jsou přirovnáni? Jaký závěr z toho 

vyvodil jeden z učitelů? Který? (v. 30) 
 
Ježíš Kristus jako ženich a Jan Křtitel přítel ženicha. Bez ženicha se 

„svatba“ neobejde, přítel ženicha je také důležitý, ale svatba může 
proběhnout i bez něj. Jan Křtitel vyvodil závěr, že Ježíš musí růst a on se 

menšit 
 

3. Jeţíš jako SVĚDEK(v. 32)  Jan 3, 31-36 

 
Proč bychom měli stát o Ježíšovo svědectví?  

 
Protože přišel z nebe, je očitý svědek a mluví Boží slova.  
 

ZÁVĚR: Není střední cesta! Buď  ţivot nebo hněv  (v. 36)  


