E VA N G E LI U M P O D LE

JA N A
Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan
poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné
poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o „učedníku,
kterého Ježíš miloval“ a jeho evangelium se pro církev stalo
„milovaným evangeliem“. Setkáváme se v něm s Nikodémem, pochybujícím Tomášem, Lazarem či Samaritánkou
u studny. Jan zachycuje Ježíšovy nejznámější výroky, jeho
nejdelší kázání a jeho největší zázraky. Ocitáme se zde tváří
v tvář Bohu.
MÍSTO A DOBA VZNIKU
Koncem prvního století žila ve starobylém Efesu malá křesťanská obec. Ježíšův pozoruhodný příběh znala díky Pavlovi a Janovi. Pod vedením těchto mužů se tato raná církev stala silnou ve víře. O Ježíšovi kolovalo mnoho
příběhů. Jan však měl své vlastní vzpomínky. Na sklonku života je sepsal
a tím dal svým následovníkům – a vlastně i nám – čtvrté evangelium.
Jan byl evangelista, pastýř a teolog. Jeho
nejvyšší touhou bylo, aby jeho následovníci
uvěřili v Ježíše Krista jakožto Božího Syna
(20:31). Byl si vědom toho, že neměli výsadu,
kterou měl on: výsadu vidět Ježíšova znamení
a zázraky (20:29). Z každého příběhu je patrná
Janova autorita a jeho hluboké zkušenosti. Byl
cenným svědkem Ježíšova života (19:35) a zachytil mnoho příběhů, jež se odehrály v daleké
Galileji a v Judsku. Jan slyšel, viděl a dotýkal se
Slova života (viz 1J 1:1–4). Vyprávěl o Nikodémovi a znovuzrození, vylíčil Ježíšův zázrak
v Káně a zaznamenal mnohé další události.
Když efeští křesťané hovořili se svými
spoluobčany o Ježíšovi, dostali se brzy do sporu s rabíny v místních synagogách. Byl Ježíš
opravdu Božím Synem? Jak mohl být Mesiášem? Mohou se křesťané právem považovat
za „Abrahamovy děti“? Může někdo dokázat pravdivost Ježíšova tvrzení, že je poslán
Klíčová místa v Janově evangeliu. Jan popisuje
Ježíšovu službu v GALILEJI (2:1–12; 4:43–54; 6:1–7:9,
JERUZALÉMĚ (2:13–3:21; 5:1–47; 7:10–10:42; 12:12–50),
JUDSKU (3:22; 11:1–44; 12:1–11) a SAMAŘSKU (4:4–42).
Kniha zahrnuje obšírnou zprávu o Ježíšově smrti
a vzkříšení v JERUZALÉMĚ (13:1–20:31) a o zjevení
Vzkříšeného učedníkům u GALILEJSKÉHO JEZERA
(21:1–23).
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JAN

Bohem? Jan – veden Duchem svatým – svým učením i psaním skvěle provedl své křesťanské čtenáře těmito spory.
Napětí rostlo. Jak se židé obraceli, začaly vedle synagog vyrůstat malé
církve a obracet ty, kdo tyto synagogy navštěvovali. Křesťané nemohli nenarazit na odpor. Během hrozného pronásledování stál Jan při církvi. Když
se zdálo, že rodící se církev v konﬂiktu s uznávanou židovskou obcí podlehne, Jan odvážně svědčil o Ježíšově působení. Když falešní učitelé vyvolali v církvi spory, Jan církev opět posiloval. Psal povzbuzující dopisy (viz 1.,
2. a 3. Janův) a stal se hrdinským pastýřem-teologem provincie Malá Asie.
Dnes jsou Janovy spisy přijímány se stejnou vroucností jako v dobách
prvotní církve. Málokterá biblická kniha ovlivnila křesťanský život i myšlení tolik jako Janovo hluboké a mocné evangelium. Jan spojuje důvěrné
líčení s pronikavým porozuměním a vykresluje nám tak věrný portrét Ježíše Krista.

Pravda, kterou
toto evangelium
zachycuje – totiž
že Ježíš je vtělené
Slovo – nás jako
jediná může připravit na budoucí
radostnou
nesmrtelnost.
J. B. Lightfoot,
Biblické eseje

SHRNUTÍ
Jan své evangelium rozdělil na dvě hlavní části – kapitoly 1–12 a 13–21.
První část bývá nazývána „Kniha znamení“ a líčí Ježíšovu veřejnou službu,
během níž se dal poznat židovskému národu. Druhá část, někdy nazývaná
„Kniha slávy“, zaznamenává slova, která Ježíš říkal učedníkům v soukromí, a líčí jeho smrt a vzkříšení.
Kapitoly 1–12. Prolog evangelia (1:1–18) mistrně shrnuje, jak Boží
slovo vstoupilo do světa. Ježíš byl pokřtěn a povolal své první následovníky (1:19–51). Během sledu pozoruhodných událostí (k. 2–4) se Ježíš
zjevuje Židům. Na svatbě v Káně proměnil vodu ve víno. V Jeruzalémě pomocí biče vyhnal z chrámu korupci a kupčení. S rabínem Nikodémem hovořil o smyslu duchovního znovuzrození. V Samařsku se u studny setkal
s ženou s pestrou minulostí a nabídl jí „živou vodu“, jakou ze žádné studny nenačerpá. Skrze všechny tyto události zjevoval Ježíš svou identitu.
V následující části (k. 5–10) se s Ježíšem setkáváme během slavení
různých židovských svátků. Skrze starozákonní symboly a úkony se zjevuje Božímu lidu. Pracoval v sobotu, neboť uzdravil chromého. O Velikonocích nasytil chlebem pět tisíc lidí. V symbolickém světle Svátku stánků
uzdravil slepého a znovu potvrdil, že je světlem světa. Jan nám jasně sděluje, že Ježíš přišel naplnit starozákonní zaslíbení.
Poté se Ježíš začal připravovat na svou smrt a vzkříšení. Jan popisuje, jak
Ježíš přišel do Betánie, městečka ležícího východně od Jeruzaléma (k. 11).
Jeho přítel Lazar zemřel, Ježíš ho však vzkřísil k životu. Po této události Ježíš
naposledy veřejně vyzývá svět, aby uvěřil v něj a v jeho poslání (k. 12).
Kapitoly 13–21. Zde se Jan věnuje Ježíšově smrti a vzkříšení. Připomíná čtenářům, že kříž není znamením zoufalství, ale obrazem divuplné
slávy. Ježíš se vracel k Otci a připravoval učedníky na svůj odchod. Během poslední velikonoční večeře (k. 13–17) svým učedníkům sděloval to,
co mu nejvíce leželo na srdci. Otevřeně s nimi mluvil o smrti a odchodu
k Otci. Ujistil je, že je neopustí, ale že se vrátí a jejich zármutek promění
v radost. Slíbil jim dar Ducha svatého. A také se za ně modlil.
Po večeři se se svými učedníky vydal na východ od Jeruzaléma, údolím až
do olivového háje nazývaného Getsemane (k. 18). Brzy se tam objevil Jidáš
s početnou jednotkou římských vojáků a chrámovou stráží. Po zatčení byl
Ježíš vyslýchán před Veleradou – nejprve Annášem, pak Kaifášem, který byl
toho roku veleknězem. Ráno odvedli židovští představitelé Ježíše k římskému místodržícímu Pilátovi Pontskému, který se ptal, kdo Ježíš vlastně je. Pod
tlakem židovských představitelů rozhodl, že Ježíš bude ukřižován (k. 19).
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Janovo evangelium vrcholí Ježíšovým vzkříšením (k. 20). Tato událost
odstartovala sérii dramatických příběhů o Ježíšových setkáních s učedníky. Ježíš je povzbuzoval, dal jim Ducha svatého a pověřil je, aby byli jeho
zástupci na tomto světě. Pak jim předal své poslední příkazy (k. 21). Připomněl jim svou moc (21:1–14), vrátil Petrovi jeho výsadní postavení
(21:15–17) a nařídil jim, aby pokračovali v jeho poslání (21.18–23).
AUTOR A DATOVÁNÍ
Stejně jako ostatní evangelia, ani Janovo výslovně nehovoří o autorovi, byť
nám celkem jasné vodítko poskytuje záhadná postava „milovaného učedníka“ (viz 13:23; 19:26–27; 20:2–10; 21:7, 20–24). Je zřejmé, že Janovo
evangelium je s touto postavou spojeno, protože je označena jako očitý
svědek tohoto záznamu Ježíšova života (19:35; 21:24).
Kdo byl tento milovaný učedník? Představitelé rané církve již od roku
125 uvádějí, že se jedná o apoštola Jana, syn Zebedeova (viz např. Eusebius, Církevní dějiny 3.23). Tento tradiční pohled lze považovat za správný a doložitelný. Jan byl jedním z Dvanácti a spolu se svým bratrem Jakubem a Petrem tvořil nejužší kruh Ježíšových spolupracovníků (Mk 3:17;
Sk 1:13). Proto hrají Petr a Jan v tomto evangeliu významnou úlohu. Většina badatelů soudí, že Jan své evangelium dokončil před rokem 90.
ADRESÁTI
Je vysoce pravděpodobné, že Jan psal své evangelium pro židovské křesťany žijící v diaspoře v okolí Středozemního moře, kteří již zapomínali hebrejštinu a pohybovali se na rozhraní židovské a řecké kultury. Z evangelia
je zřejmé, že Jan dobře znal Palestinu i judaismus.
Jan předpokládá, že čtenáři patrně nebudou znát některé konkrétní
detaily Ježíšova světa. Tak třeba vysvětluje, že rabi je hebrejský výraz pro
„učitele“ (1:38), nebo zmiňuje alternativní název Galilejského jezera (6:1).
Přitom však předpokládá, že jeho čtenáři znají židovské tradice, pojmy
a svátky. Patrně rovněž znali Ježíšův příběh, jak jej líčí Markovo evangelium. Jan kupříkladu zmiňuje zatčení Jana Křtitele (3:24), aniž uvádí celý
Janův příběh.
SMYSL A ZVĚST
Zjevení a vykoupení. „A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ (1:5).
Boží světlo přišlo do světa: Kristus zjevuje Otce (14:9). V Kristu vidíme
Boží slávu v lidské bytosti. Ačkoli byl Ježíš pronásledován, souzen a ukřižován, tma nemohla světlo pohltit. Ježíš zjevuje Boha, aby vykoupil lidi:
„V něm byl život a ten život byl světlem lidí.“ (1:4). , kdo vírou přijímají
Ježíšovo zjevení a vykoupení, získávají věčný život.
Uctívání a Duch. Boha musíme uctívat „v duchu a v pravdě“ (4:24). Uctívání vychází z Ducha a je jím rozněcováno. Nikodém se musel narodit
z „vody a z Ducha“ (3:5). Když Ježíš v Galileji nasytil pět tisíc lidí, řekl zástupům, že jeho tělo, které bude obětováno, je živým chlebem. Nabádal je,
aby přijímali jeho tělo a jeho krev, což připomíná Večeři Páně (6:51–59).
Uctívání je ale k ničemu, pokud se soustředí pouze na jednotlivé prvky
a není doprovázeno Božím Duchem (6:63).
Ježíš Kristus. Jan zachycuje, jak Ježíš hovořil o své přirozenosti, svém původu a svém vztahu k Otci. Ježíš mluvil o své jednotě s Otcem (10:30;
14:9–10), o tom, že jim jde o totéž (5:17; 8:42), i o tom, že každý z nich je

JAN

Líbí se mi přirovnání Janova
evangelia k rybníku, v němž se
může brodit dítě
a v němž může
plavat slon. Je
určeno prostým
i hlubokomyslným.
Je pro začátečníka ve víře i pro
zralého křesťana.
Zasáhne nás
ihned a nikdy nás
nezklame.
Leon Morris,
Evangelium podle Jana
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JAN 1:1

zvláštní osobou (14:28; 17:1–5). Ježíš o sobě používá slova „já jsem“, jimiž o sobě mluvil Bůh ve Starém zákoně. Tím Ježíš potvrzoval své božství
(8:58; 18:5; Ex 3:14).
Duch svatý. Janovo evangelium zdůrazňuje, že Duch svatý je klíčovým
prvkem jak pro Ježíšovu pozemskou zkušenost, tak pro naše životy (k. 3).
Proměňující moc Božího Ducha je známkou pravého učednictví.
Poslání církve. Bůh poslal Ježíše do světa (8:18), aby zvěstoval jeho slávu
a dosvědčoval dobrou zprávu o vykoupení. Když Syn odcházel, předal toto
poslání Duchu (16:5–11), který naplnil církev a zmocnil věřící k tomu, aby
naplnili Ježíšovo poslání v tomto světě (20:20–23; Mt 28:18–20; Sk 1:7–8).
Konec časů. Raní křesťané očekávali Kristův příchod a Jan toto očekávání
sdílí. V mezidobí mohou křesťané zakoušet Ježíšovu vytouženou přítomnost
v Duchu svatém. Když Ježíš oznamoval příchod Ducha, podobalo se to jeho
slovům o jeho vlastním druhém příchodu (viz 14:15–23). Ježíš je již s námi
v Duchu, i když nadále očekáváme, že se osobně vrátí na konci dějin.

Prolog
bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.
2
To bylo na počátku u Boha.

N

A POČÁTKU

3

Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.
4
V něm byl život
a ten život byl světlem lidí.
5
A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila.
1:1–18 Je možné, že začátek tohoto prologu (1:1–5) byla
báseň či píseň, kterou zpívali prvotní křesťané. Motivy
prologu – světlo přichází do světa, odmítnutí světla
a světlo jako dar nového života – připravují čtenáře na
příběh, který bude následovat.
1:1 Odkaz na Gn 1:1, při níž Janovo evangelium představuje
Ježíše Krista, skrze kterého Bůh vše stvořil (1:3); Ježíš sám
tvoří nový život v těch, kdo v něho věří (1:12–13). Evangelium
začíná klíčovým tvrzením, že Ježíš Kristus, Slovo (řecky
logos), nejenom zjevil Boha, ale byl Bůh. Podle řeckého
myšlení byl logos rozumový princip řídící vesmír a dávající
životu smysl. Židé v Ježíšově době chápali logos jako Boží
slovo – jako vyjádření jeho moudrosti a tvůrčí moci, které
vychází přímo z Boha a nese jeho osobní rysy (viz Ž 33:6, 9;
Př 8:22–31). Jan toto chápání sdílí a prohlubuje (1:14).
1:3–4 bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život
a ten život byl světlem lidí: Řečtina umožňuje i překlad
Vše, co bylo stvořeno, bylo stvořeno skrze něj. Slovo dalo
život všemu.

1:1 Gn 1:1; Ko 1:15
1:3 1K 5:12;
Ko 1:16–17; Žd 1:2
1:4 J 8:12, 11:25,
14:6; 1J 5:12, 20
1:5 J 3:19, 9:5

1:3 Bůh je logos (1:1–2); vše, co dělá Bůh, dělá i logos. Jan
v celém svém evangeliu chápe Ježíšovo jednání jako božskou aktivitu.
1:4–5 Bůh stvořil světlo a rozptýlil temnotu (Gn 1:2–5).
Temnota se Bohu vzpírá (3:19–21; 12:35; Mt 6:23; Sk 26:17–
18; Ef 4:17–19; 5:7–14; 2Pt 1:19; 1J 1:5–7; 2:9–11).
1:4 V něm byl život: Život byl prvním darem, který Bůh
dal svému stvoření (Gn 1:20–28; 2:7). Logos nyní dává
Božím tvorům možnost nového života skrze znovuzrození (1:13). • Jedním z prvních Božích tvůrčích činů bylo
stvoření světla (Gn 1:3). Nyní Bůh tvoří lidstvo znovu skrze
Ježíše Krista a znovu nabízí světlo a život. Světlo je klíčovým tématem Janova evangelia.
1:5 tma je nepohltila: Nebo tma je nepochopila; doslova
tma je neuchopila. Řecké slovo katalambanó znamená
jednak „chápat“, jednak „chopit se“. V Janově evangeliu znamená to druhé. Tma se pokusí zničit Ježíše
(světlo), ale neuspěje. Světlo nakonec přinese světu
spásu.

5
1:9 1J 2:8
1:12 Ř 8:15–16, 29
1:14 Ř 8:3; Ga 4:4–7;
Fp 2:6–8; 1Tm 3:16;
1J 1:1; 4:2–3

JAN 1:14
6
Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. 7Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom
Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. 8On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal
svědectví.
9
Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:
10

Byl na světě
a svět povstal skrze něj,
ale svět ho nepoznal.
11
Přišel do svého vlastního,
ale jeho vlastní ho nepřijali.
12

Ale těm, kteří ho přijali,
dal právo být Božími dětmi –
všem těm, kdo věří v jeho jméno.
13
Takoví nejsou narozeni z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže,
ale z Boha.
14

To Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Slovo (1:1–18)
Gn 1:3–28
Ž 33:6, 9
Př 8:22–31
Iz 40:8
1J 1:1
Zj 19:13

Jan začíná své evangelium překvapivým ztotožněním Ježíše Krista se „Slovem“ (řecky
logos, 1:1). V prvním století jak řečtí, tak hebrejští posluchači ihned pochopili hluboký
význam tohoto označení. Řekům se vybavily základní síly, které řídí vesmír. Židům se vybavilo, že Bůh svým slovem stvořil svět (Gn 1:3–28). V Ježíšově době bylo Boží slovo spjato
s osobními tvůrčími rysy (Ž 33:6, 9). Ježíš chápal Boží slovo jako ztělesnění božské moudrosti. Skrze Moudrost se Bůh vložil do vesmíru a stvořil svět (Př 8:22–31).
V Janově dramatu je Ježíš stejné podstaty s Bohem. Syn existoval přede vším časem
a byl prostředníkem při všem stvoření. Jan ukotvuje Ježíšovo božství ve starobylém židovském pojmu Moudrosti. Božskou Moudrost, která existovala u Boha před počátkem
času, lze nyní poznat v Ježíši Kristu. Ve verši, který je snad nejodvážnější ze všech, jaké kdy
kterýkoli apoštol napsal, Jan tvrdí, že toto Slovo, tato Moudrost se stala tělem a přebývala
mezi námi jako člověk (1:14). Co je Bůh, je Logos. Logos je Ježíš Kristus.

1:6–9 Od Boha byl poslán člověk jménem Jan – aby
ohlásil Ježíšův příchod a připravil Boží lid na přijetí Ježíše
jako Božího Syna a Mesiáše (viz 1:19–37; L 1:5–25, 57–80;
3:1–22; viz i Iz 40:3; Mal 4:5–6).
1:8 Mnozí Židé považovali Jana Křtitele za Mesiáše; někteří z jeho učedníků se proto zdráhali následovat Ježíše
(3:22–30). Nicméně Jan Křtitel nebyl to světlo; jeho úkolem bylo ohlásit Ježíšův příchod (1:19–34).
1:10 Svět nemůže poznat pravé světlo, ani když se setká
se svým Stvořitelem. Svět žije ve vzpouře – miluje tmu
více než světlo (3:19; viz „Svět“ u 17:5–26, str. 48).
1:12 Lidé mohou následovat světlo a vstoupit do Boží
rodiny, pouze když je Bůh obnoví (3:1–17). *Každý člověk
potřebuje uvěřit v Krista, má-li se stát Božím dítětem
(12:35–36).
1:13 narozeni z Boha: Lidé mohou uniknout temnotě jen
díky Boží milosti (8:12; 12:35–36, 44–46).

1:14 Představa, že Slovo se stalo člověkem (doslova tělem) byla překvapivá jak pro Řeky, tak pro Židy. Řekové
oddělovali oblast Boha od všedního lidského světa, který
nazývali tělem (řecky sarx). Jan psal, že sám Bůh se stal
tělem v Kristu (sr. 1:1). Jak Ježíšovo lidství, tak jeho božství bylo úplné, nikoli částečné. Tyto dvě myšlenky – že
Ježíš je stoprocentně božský a stoprocentně lidský – jsou
základem křesťanského chápání Krista. • Slovo… přišlo
žít (řecký skénó, „postavilo si stan“) mezi nás: Toto řecké
slovo souvisí se sz označením Stánku (řecky skéné, „stánek, svatyně“) – tedy stánku v pustině, v němž přebývala
Boží sláva a k němuž přicházel Izrael uctívat Boha (Ex
25:8–9). Otcova sláva, zjevující se ve stánku (Ex 40:34–38),
byla nyní přítomna v Ježíši Kristu (2:11; 12:23–28, 41;
17:1– 5). • Ježíš přinesl Boží nepomíjející lásku a věrnost
(nebo milost a pravdu). Přestože je svět plný nepřátelské
temnoty, Ježíš přišel, aby jej spasil (3:15–17).
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Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.
15
Jan o něm vydával svědectví a volal: „Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který
přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.“
16

Z jeho plnosti jsme všichni přijali,
a sice milost za milost.
17
Zákon byl vydán skrze Mojžíše,
milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.
18
Boha nikdy nikdo neviděl;
jednorozený Syn, který je v Otcově náručí,
ten jej vylíčil.

1:17 Ex 31:18; 34:28
1:18 Ko 1:15
1:19–28
//Mt 3:1–12
//Mk 1:2–8
//L 3:1–16
1:20 L 3:15; J 3:28
1:21 Dt 18:15;
Mal 4:5; Mt 11:14
1:23 *Iz 40:3

Hlas na poušti
19
Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze
a levity s otázkou: „Kdo jsi?“ 20Neodmítl jim přímou odpověď. „Já nejsem Mesiáš,“
prohlásil.
21
„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho. „Eliáš?“
Řekl: „Nejsem.“
„Jsi ten Prorok?“
Odpověděl: „Ne.“
22
Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co
o sobě říkáš?“
23
Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: „Jsem
‚hlas volajícího na poušti:
Vyrovnejte Pánovu cestu!‘ “

1:15 byl dříve než já: Ve společnosti, která si vážila stáří
(Lv 19:32, sr. Iz 3:5) prokazoval Jan Ježíšovi čest tvrzením,
že Ježíš byl ještě před stvořením (1:1–3).
1:16 přijali [jsme]… milost za milost: Nebo přijali jsme
Kristovu milost, nikoli milost zákona; doslovný překlad zní
přijali [jsme] milost za milostí.
1:17 Zákon: Tj. Tóra, prvních pět knih Bible. • S Boží
nepomíjející láskou a věrností (či milostí a pravdou) se
setkáváme i v Tóře, plně jsou ale zjeveny až v Kristu.
1:18 Mojžíšovo přání vidět Boha přímo (Ex 33:18–20)
zůstalo nesplněno. Jen Ježíš viděl Otce; jen on ho dokonale zná a může nám o něm říci (3:32–35; 14:9–10).
• Jednorozený Syn (některé rukopisy mají jednorozený
Bůh): Syn, který vidí Otce, je sám Bůh – nikoli pouze posel, který ví něco o Bohu. Jan výslovně hovoří o Ježíšově
božství. Ježíš je stejné podstaty s Bohem.
1:19–12:50 Ježíš se zjevuje světu skrze svá zázračná znamení a skrze kázání. Posluchači se dělili na ty, kteří v něj
uvěřili, a na ty, kteří se stavěli proti němu. Toto rozdělení
se v průběhu knihy vyhrocuje. Ježíš uzavřel svou veřejnou
službu závěrečnou výzvou, aby v něj uvěřili (12:44–50).

1:19–51 Ve srovnání se synoptickými evangelii zmiňuje
Jan Jana Křtitele pouze okrajově (Mt 3:1–6; Mk 1:2–6;
L 1:1–24, 57–80; 3:1–13). Chce však, aby bylo zřejmé, že Jan
Křtitel chápal, kdo je Ježíš, a vyvyšoval ho. Janovi učedníci
přecházeli k Ježíšovi. Ježíš převzal službu, kterou zahájil
Jan. Rostl, zatímco Jan se menšil (3:30).
1:19 Židovští představitelé: Viz „Židovští představitelé“
u 5:9–18, s. 17.
1:20 Židé očekávali, že Mesiáš (což je totéž co z řečtiny
odvozené Kristus) bude jednak duchovně vést, jednak
zjedná politickou svobodu pro Izrael (viz Dt 18:15) a apokryfní Šalomounovy žalmy z doby mezi Starým a Novým
zákonem.
1:21 Eliáš měl být Mesiášovým předchůdcem (Mal 4:5).
Jan Křtitel sehrál tuto roli předchůdce, nicméně neztotožňoval se s prorokem Eliášem (viz Mt 11:14; L 1:17). • Jsi
ten Prorok? Viz Dt 18:15, 18; Mal 4:5–6; viz i Jan 6:14;
7:40–41.
1:22–23 Kdo jsi? Jan Křtitel chtěl být znám jako hlas volajícího na poušti (viz Iz 40:3).
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1:27 Mk 1:17; J 1:15;
Sk 13:25
1:28 J 3:26; 10:40
1:29 Iz 53:7; 1K 5:7;
1P 1:19
1:30 J 1:15, 27
1:32 Mt 3:16;
Mk 1:10; L 3:22
1:33 L 3:16; Sk 1:5

JAN 1:33
24
Ti vyslanci patřili k farizeům. 25Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš
ani Eliáš ani ten Prorok?“
26
„Já křtím vodou,“ odpověděl Jan, „ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte. 27To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek
sandálu.“ 28Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.
29
Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: „Hle, Beránek Boží,
který snímá hřích světa! 30To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je
přede mnou, neboť byl dříve než já. 31Já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou
proto, aby byl zjeven Izraeli.“
32
Jan vydal svědectví: „Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal
na něm. 33Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho

JAN KŘTITEL (1:19–37)

J 3:32–36; 4:1–3;
10:40–42
Mt 3:1–15; 4:12; 9:14;
11:2–19; 14:1–12; 16:14;
17:10–13; 21:24–27;
31–32
Mk 1:1–9, 14; 2:18;
6:14–29; 8:28; 9:11–13;
11:29–33
L 1:13–17, 36, 39–43,
57–66, 76–80; 3:1–21;
5:33; 7:18–35; 9:7–9,
19; 11:1; 16:16; 20:3–8
Sk 1:5; 10:37; 11:16;
18:25–26; 19:1–7

Jan Křtitel byl plamenným kazatelem, volajícím lidi, aby se pokáním a křtem připravili na
příchod Mesiáše. Jan – v roli Eliášově – připravoval lid na „veliký a hrozný Hospodinův den“
(Mal 3:23–24; viz Mt 11:14; 17:12; Mk 9:13.)
Podobně jako Ježíšovo, i Janovo narození bylo zázračné. Jeho staří rodiče byli neplodní
(L 1:5–25). Janova matka Alžběta byla příbuznou Marie, matky Ježíšovy (L 1:36). Jan byl
tedy Ježíšovým příbuzným. Dvojí zázračné narození téměř ve stejnou dobu naznačovalo
počátek Božího spásného díla.
Jan byl od narození naplněn Duchem svatým a svůj život zasvětil přípravě lidu na příchod Pána (L 1:15–17). Žil na poušti (L 1:80) a když mu bylo zhruba třicet let, začal kázat.
Oblékal se jako prorok a živil se pouštní stravou (kobylkami a medem divokých včel –
Mt 3:4; Mk 1:6). Všechny volal k pokání a ke křtu (Mt 3:1–2; Mk 1:4; L 3:1– 3). Káral náboženské představitele, kteří si ho přišli poslechnout (Mt 3:7).
Po určitém váhání sice Ježíše pokřtil (Mt 3:13–17; L 3:21), považoval ho ale za vyššího, než
byl sám, neboť Ježíš bude „křtít Duchem svatým a ohněm“ (1:33; Mt 3:11; Marek 1:7–8; L 3:16;
viz i 3:23–30). Své následovníky povzbuzoval, aby se stali Ježíšovými učedníky. Mnozí ho
poslechli – např. Ondřej, a patrně i Jan (1:35–40), stejně jako Apollos (Sk 18:24–26) a dvanáct učedníků v Efesu (Sk 19:1–7).
Jan ostře odsoudil Heroda Antipu za to, že si vzal za ženu manželku svého bratra Filipa
Herodiadu. Herodes se chtěl Herodiadě zalíbit; Jana uvěznil a později sťal (Mt 14:3–12;
Mk 6:17–29; L 3:19–20). Po Janově uvěznění začal Ježíš veřejně kázat (Mt 4:12; Marek 1:14).
Nedlouho před svou smrtí začal Jan ohledně Ježíše tápat. Z vězení se skrze své učedníky Ježíše tázal, je–li skutečně Mesiášem. Ježíš nedělal to, co většina lidí od Mesiáše očekávala. Nepřicházel se soudem a neustavil viditelné království. Přinášel odpuštění, uzdravení a duchovní království. Aby Jana uklidnil, poukazoval na zázraky, které Bůh skrze něj
dělá (L 7:18–23).
Jan zůstal v průběhu života věrný svému povolání – neustále kázal pokání a Boží soud,
a to i lidem, kteří to nechtěli slyšet. Ježíš o Janovi řekl, že je jedním z největších Božích
služebníků, jací kdy žili (Mt 11:2–19; L 7:18–35). Je završením dlouhé řady proroků očekávajících Boží království (L 16:16). Jan stál na prahu nového věku a všem, kdo byli ochotni
slyšet, oznamoval jeho příchod.

1:24 Farizeové byli oddáni Písmu a usilovali o zbožný
život. Rovněž očekávali Mesiáše – odtud jejich otázky.
Někteří v Ježíše uvěřili (Sk 15:5), mj. i apoštol Pavel (Sk
26:5; Fp 3:5).
1:25–26 Židé byli zvyklí na rituální omývání („křty“) po
kontaktu s něčím nečistým (Lv 8:6; Nu 19:7). • Janovo
ohlášení Mesiášova příchodu vyžadovalo od účastníků,
aby vyznali hříchy a dali se pokřtít (Mt 3:6). Později se křest
stal symbolem vstupu do Ježíšova království (Sk 2:38; viz
i J 4:1–2). • vodou: nebo ve vodě; stejně v 1:31, 33).

1:27 Rozvázání řemínků sandálů bylo úkolem pro
otroky – učedníci něco takového nikdy nedělali.
1:29 Výraz Beránek Boží odkazoval na velikonoční oběť
beránka (viz „Kříž a Velikonoce“ u 19:17–36, s. 54) nebo na
každodenní chrámovou oběť (Ex 29:38–46; Žd 10). Viz i Zj 5.
1:32 Druhé Janovo svědectví (viz 1:19–23) se týkalo toho,
co se dělo při Ježíšově křtu. • V SZ bývali králové a proroci pomazáni Duchem; tato pomazání ale byla dočasná
a spjatá s určitým úřadem či úkolem. Na Ježíšovi ale Duch
zůstal – jeho pomazání bylo trvalé (viz 3:34).

8

JAN 1:3 4

spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ 34Já
jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn.“

1:34 J 1:49, 10:36;
11:27; 20:30–31
1:36 Sk 8:32

Co hledáte?
35
Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. 36Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: „Hle, Beránek Boží!“ 37Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem.
38
Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. „Co hledáte?“ zeptal se jich.
Řekli mu: „Rabbi“ (což se překládá: Učiteli), „kde bydlíš?“
39
„Pojďte se podívat,“ odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už
u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne.
40
Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr
Šimona Petra. 41Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: „Našli jsme
Mesiáše!“ (což je v překladu Kristus) 42a přivedl ho k Ježíši.
Ježíš se na něj podíval a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův.a Budeš se jmenovat Kéfa“
(což se překládá Petr).
43
Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: „Pojď za
mnou.“ 44(Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.)
45
Filip našel Natanaela a řekl mu: „Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně
a proroci – Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!“
46
„Co dobrého může být z Nazaretu?“ opáčil Natanael.
„Pojď se podívat,“ řekl mu Filip.¨
47
Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: „Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!“
48
„Odkud mě znáš?“ zeptal se Natanael.
„Viděl jsem tě pod fíkovníkem,“ řekl mu Ježíš, „ještě než tě Filip zavolal.“
49
„Rabbi!“ zvolal Natanael, „Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!“
50
Ježíš mu odpověděl: „Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem?
Uvidíš ještě větší věci.“ 51A dodal: „Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe
a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka.“
1:34 Boží Syn: Některé rukopisy mají Boží vyvolený. Viz
i Iz 42:1.
1:35–51 Tento oddílek Janova evangelia nás seznamuje
s učednictvím. Učedníci se chtěli přijít podívat na Ježíše
(1:39). Když se s ním setkali, zůstali u něj (viz „Ježíšovi
učedníci“ u 9:1–41, s. 29)
1:40–42 Šimon je z evangelií dobře znám – nikoli pro odvahu a víru, ale pro svá selhání (viz 18:15–18, 25–27). Ježíš
mu dal jméno Kéfa („skála“; viz 1:42 a pozn.). Naznačil
tím, že Petr se stane velkým vůdcem církve (viz Sk 1–5,
8–12, 15).
1:41 Jak Mesiáš (z hebrejštiny), tak Kristus (z řečtiny)
znamená „Pomazaný“.
1:42 Kéfa (z aramejštiny) i Petr (z řečtiny) znamená
„skála“.
1:43–44 Galilea leží na severu Izraele kolem Galilejského jezera. • Betsaida („rybářský dům“) byla vesnice
na severním břehu jezera. Pocházeli z ní Petr, Ondřej,
Natanael a Filip. Petr a Ondřej se později přestěhovali do
Kafarnaum, jež leží na západ od Betsaidy (Mk 1:21, 29).
1:45 Řecké jméno Filip a hebrejské jméno Natanael odrážejí prolínání kultur v Galileji. Ježíšova zvěst se obracela

1:38 J 1:49
1:40 Mt 4:18–22;
Mk 1:16; L 5:2–11
1:41 Ž 2:2; J 4:25
1:42 Mt 16:18; 1K
15:5; 1P 2:5
1:43 J 6:5–6;
12:20–22
1:45 L 24:25–27
1:49 2S 7:14; Ž 2:2;
J 1:34; 20:31
1:51 Gn 28:12

k oběma komunitám. Když chtěli Řekové v Jeruzalémě vidět Ježíše, obrátili se na Filipa (12:20–22). • Ježíš vyrůstal
v Nazaretu – horské vesnici jz od Galilejského jezera.
1:46 Co dobrého může být z Nazaretu? Jak by mohla
zapadlá vesnice být rodištěm velké osobnosti (sr. Mt
13:53–58)?
1:47 Ježíš mluvil o Natanaelovi jako o člověku, v němž
není žádná lest. Tento muž byl protikladem lstivého
Jákoba, jednoho z praotců, jemuž Bůh změnil jméno
na Izrael (viz Gn 25:27–34; 27:1–36; 32,22–32). Zdá se, že
Natanael ztělesňoval Boží ideál pro Izrael.
1:48–49 Natanaele překvapilo, že Ježíš zná jeho povahu
(1:47). Jeho úctu si získal, když bylo zřejmé, že nadpřirozeně poznal, co Natanael dříve dělal. Natanael byl svědkem zázraku a učinil pozoruhodný krok víry.
1:51 Amen, amen: Tímto výrazem Ježíš často naznačoval, že řekne něco důležitého. Jan používá tento výraz
vždy zdvojeně. • Uvidíte otevřené nebe: Srovnání
Natanaele s Jákobem je zcela zřejmé (viz pozn. k 1:47;
viz Gn 28:10– 22). Natanael vidí stejně jako Jákob Boží
jednání. Ježíš je nový Bét-el („Boží dům“, Gn 28:19),
místo Božího přebývání. • Syn člověka je titul, kterým
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2:1 J 1:35, 43
2:4 J 7:30; 8:20
2:6 Mk 7:3–4; J 3:25
2:9 J 4:46

JAN 2:10

Nejlepší víno
Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka 2a na
svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“
4
„Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“
5
Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám řekne.“
6
Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. 7Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ Když
je naplnili až po okraj, 8řekl jim: „Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby.“
A tak to udělali.
9
Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud
je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha
10
a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí,
podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce.“

2

Zázračná znamení (2:1–11)
J 2:18, 23; 3:2; 4:48,
54; 6:2, 14, 26, 30;
7:31; 9:16; 10:41; 11:47;
12:18, 37; 15:24; 20:30
Ex 4:8–31; 7:3
Nu 14:11, 22
Dt 4:34
Ž 74:9; 78:43
Mt 12:38–39
Sk 2:34; 4:16, 22, 30;
5:12; 8:6; 14:3; 15:12
Ř 15:19

Evangelia užívají tří slov k označení Ježíšova zázračného působení. U Matouše, Marka
a Lukáše označuje řecké slovo dynamis („moc“) mocný čin, který pozorovatele udiví a přivede k nevyhnutelnému závěru, že skrze Ježíše musí jednat Bůh (viz Mk 6:2).
Nicméně u Jana o tomto údivu nečteme a Jan oblíbené slovo dynamis neužívá. Každý
z Ježíšových zázraků považuje za „znamení“ (řecky sémeion) – tedy za událost s hlubším
významem. Dále používá pro Ježíšovy zázraky označení „činy“ (řecky erga, viz 10:25; viz
7:3, „zázraky“; 9:3, „moc“). Kristovy zázraky byly součástí Ježíšova poslání (17:4) a zjevovaly
světu Otce.
Jan vybírá sedm zázračných znamení, která provázela Ježíšovu službu: (1) proměnění
vody ve víno (2:1–11), (2) uzdravení úředníkova syna (4:46–54), (3) uzdravení ochrnutého
(5:1–17), (4) nasycení pěti tisíců (6:1–15), (5) chůze po vodě (6:16–21), (6) uzdravení slepého
(9:1–41) a (7) vzkříšení Lazara (11:38–44). Jan rovněž zaznamenává zázračný rybolov po
Ježíšově vzkříšení (21:4–14). Reakcí na většinu z těchto sedmi znamení byla víra (2:11; 4:48,
53; 11:45–48). Nicméně Ježíšovi nešlo o znamení samotné. Vždy mu šlo o poselství, které je
za znamením – proto po znamení zpravidla následuje Ježíšova promluva. Kupříkladu Ježíš
nasytil pět tisíc lidí nejen proto, aby naplnil jejich potřeby, ale aby v něm poznali chléb
života (6:35), který se za ně obětoval, když zemřel na kříži (6:51).

se Ježíš označoval (viz pozn. k 9:35; dále viz Da 7:13–14;
Mk 8:31). • Apoštol Jan používá několik jmen pro Ježíše
(Boží Syn, Syn člověka, Mesiáš). Pro pochopení a následování Ježíše je třeba znát jeho skutečnou identitu.
2:1–10:42 Ježíš dokládá svoji identitu a svoje dílo prostřednictvím zavedených židovských svátků a zvyklostí
(viz 2:1; 5:1).
2:1–25 Ježíš se zúčastnil dvou symbolických židovských
obřadů. Na svatbě v Káně (2:1–12) nahradil rituální vodu
určenou k očišťování svým výtečným vínem. Později vyčistil chrám (2:13–22).
2:1 Oslavy spojené se svatbou mohly trvat klidně celý
týden. Součástí svatby často býval živý průvod, v kterém
si ženich přiváděl nevěstu k sobě domů na hostinu (Mt
25:1–13).
2:3 Když začalo docházet víno, hrozilo, že si rodina hostitele přivodí ostudu, protože si hostinu špatně naplánovala. Možná se Ježíš objevil neočekávaně (sr. Mt 25:1–13)
a přivedl s sebou i učedníky. Tím by se vysvětlovalo, proč

mu o vzniklém problému říkala jeho matka. • V životě židovské vesnice znamenala svatební hostina velkou slávu.
V tomto případě představovala i radost z Mesiášova
příchodu.
2:4 V první chvíli se Ježíš od problému distancoval. O jeho
poslání a jeho načasování nemohli rozhodovat lidé.
• Ježíšova chvíle (doslova hodina) přijde v budoucnu, až
bude oslaven a vyzdvižen na kříži (12:23; 17:1).
2:6 Kamenné nádoby na vodu bývaly vytesané z masivního kamene a užívaly se při obřadném omývání (viz Mk
7:1–4). Ježíš se chystal dát židovskému obřadu novou náplň. • O obsahu dvou nebo tří měr: asi 75–115 litrů.
2:9–10 Vrchní správce svatby citoval přísloví. Nejlepší
víno se podávalo vždycky nejdříve, když byly chuťové
buňky nejcitlivější. A přesto mělo toto zázračné víno,
které se podávalo až nakonec, naprosto jedinečnou
chuť. Dobré víno symbolizovalo Boží požehnání (Am
9:13–14). Největší Boží požehnání, Mesiáš, přišlo také až
nakonec.
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JAN 2:11
11
Tak Ježíš v Káně Galilejské vykonal první ze svých zázračných znamení. Tehdy
zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. 12Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi.

Zbořte tento chrám
13
Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma.
14
V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly.
15
Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly 16a prodavačům holubic řekl: „Odneste to
odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ 17(Jeho učedníci si tehdy vzpomněli,
že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě pohltí.“)
18
Židé mu na to řekli: „Jakým znamením nám prokážeš, že smíš dělat takové věci?“
19
„Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“
20
„Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ řekli na to Židé. „A ty ho postavíš za tři
dny?“ 21(On ale mluvil o chrámu svého těla. 22Když byl potom vzkříšen z mrtvých,
jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.)

2:11 J 2:23; 3:2;
4:54; 6:14; 11:47; 12:37
2:12 Mt 12:46–50
2:13–22
//Mt 21:12–17
//Mk 11:15–19
//L 19:45–48
2:13 Dt 16:1–6; J 6:4;
11:55
2:16 L 2:49
2:17 *Ž 69:10
2:19 Mt 26:61;
27:40; Mk 14:58;
Sk 6:14
2:21 J 10:38; 14:2,
10; 17:21; 1 K 3:16; 6:19
2:22 L 24:6–8
J 12:16; 14:26
2:23 J 7:31; 11:47–48

23

Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho
jméno, neboť viděli znamení, která konal. 24Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože
všechny znal. 25Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám
věděl, co je v člověku.

3:1–2 J 7:50; 19:39
3:2 Mt 22:16
Sk 2:22; 10:38

Nikodém
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. 2Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece
nemůže konat znamení, která konáš ty, není-li Bůh s ním.“

3

2:11 Ježíš vykonal svoje první znamení (viz „Zázračná
znamení“ v 2:1–11 výše). Ukázal na něm Boží slávu (viz též
1:14; 11:4, 40).
2:13 Židovské Velikonoce, každoroční jarní slavnost
připomínající vysvobození Izraele z otroctví v Egyptě (Ex
12). Židé cestovali do Jeruzaléma, aby se mohli slavnosti
zúčastnit (Dt 16:1–17). Mnoho odborníků se domnívá, že
Ježíšova veřejná služba trvala tři roky, protože Jan se zmiňuje o třech velikonočních slavnostech (2:13; 6:4; 11:55).
2:14–17 Lidé, kteří přicházeli slavit Velikonoce, potřebovali
k uctívání mimo jiné předepsaný druh obětí. Tato potřeba
dala vzniknout poměrně čilé živnosti, jejíž náplní byl prodej
zvířat a směňování peněz. Problémem bylo, že ji obchodníci
provozovali přímo v chrámu. Ježíš jako prorok vyžadoval,
aby Boží dům začal opět plnit své původní určení – být místem uctívání, modlitby, vyučování a obětí. Tím se Ježíš dostal do sporu se správou chrámu. • Synoptická evangelia
zařazují zprávu o vyčištění chrámu na závěr Ježíšovy služby
(Mt 21:12–13; Mk 11:15–17; L 19:45–46). Jan možná vypráví
příhodu na tomto místě, aby zdůraznil spojitost se zázrakem, při kterém Ježíš proměnil vodu v nádobách k očišťování ve víno (2:1–11). Jak chrám, tak zmíněné kamenné
nádoby byly v judaismu nástroji k očišťování člověka.
Kamenné džbány naplněné vodou k rituálnímu omývání
teď obsahovaly Ježíšovo víno a kamenný chrám zasvěcený
očišťování prostřednictvím obětí nahradí samotný Kristus

(2:19–21). Je také možné, že Ježíš vyčistil chrám na počátku
své služby a v jejím závěru pak ještě jednou.
2:17 Horlivost pro tvůj dům mě pohltí: nebo „Horlivost
tvého domu mě stravuje.“ Viz Ž 69:10.
2:19 Zbořte tento chrám: Herodes Veliký začal s velkolepou přestavbou chrámové budovy roku 20 př. n. l.
Práce pokračovaly až do roku 64 n. l. Proto posluchači tak
užasli, když Ježíš prohlásil, že jej dokáže v několika dnech
zbořit a zase vystavět. Ježíš však mluvil obrazně o svém
těle coby chrámu, v němž je přítomen Bůh (viz 1:14; 1:51).
To jeho tělo bylo během tří dnů zničeno a zase obnoveno
vzkříšením. Jeruzalémský chrám se svými bohoslužbami
tak pozbyl na aktuálnosti. Ježíšova symbolická zmínka
o zničení chrámu byla později při jeho soudu použita jako
důkaz rouhání (Mk 14:58).
2:22 a uvěřili: Když se člověk stane svědkem zázraku od
Boha, může uvěřit. Není to však ta nejhlubší možná víra
(20:29).
2:24 Ježíš se jim ale nesvěřoval: Jan zde používá slovní
hříčku. Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo díky jeho znamením
(2:23), ale Ježíš v ně nesložil svou důvěru. Netýká se to
konkrétních lidí, s kterými se setkal v Jeruzalémě, ale lidstva obecně.
3:1 Jan spojuje myšlenku v 2:25 a 3:1, protože mluví
o lidstvu jako takovém („člověk“, 2:25) a vzápětí o konkrétním člověku. V obou verších používá řecké slovo

11
3:3 J 1:13
3:5 Ez 36:26–27;
Tt 3:5; 2P 1:11
3:6 J 1:13; Ř 8:15–16;
1K 15:50; Ga 4:6
3:7 J 3:31
3:8 Eccl 11:5
3:13 J 6:38, 42;
Ef 4:8–10
3:14 Nu 21:8–9;
J 8:28; 12:34
3:15 J 20:31;
1J 5:11–12
3:16 Ř 5:8; 8:32;
1J 4:9–10; 5:13
3:17 J 12:47

JAN 3:17
3
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu,
nemůže spatřit Boží království.“
4
„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad
vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“
5
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je
duch. 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit. 8Vítr vane, kam chce, a slyšíš
jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil
z Ducha.“
9
„Jak se to může stát?“ zeptal se Nikodém.
10
„Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?“ odpověděl mu Ježíš. 11„Amen, amen, říkám
ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. 12Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte,
budu-li vám říkat nebeské? 13Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil
z nebe, Syn člověka. 14Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen
Syn člověka, 15aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život.“
16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. 17Bůh neposlal svého Syna na svět, aby

NIKODÉM (3:1–9)
J 7:50; 19:39–42

Nikodém byl vážený židovský farizeus (3:1). Byl významným členem Velerady a zdá se, že
se obrátil k Ježíšovi. Je zmíněn pouze u Jana.
Nikodéma uchvátila Ježíšova autorita a jeho zázraky. Proto ho tajně v noci navštívil.
Chtěl zjistit, kdo Ježíš vlastně je. Ježíš mu řekl, že chce–li vidět Boží království, musí se
znovu narodit (3:1–8). Evangelium nezachycuje Nikodémovu reakci.
Později se ale – v opozici vůči svým druhům z židovské Velerady – zasazoval o to, aby
se Ježíšovi dostalo spravedlivého soudu (7:50). Po Ježíšově ukřižování koupil 35 kilogramů
vzácné vonné masti k Ježíšovu pohřbu, donesl ji ke hrobu a spolu s Josefem z Arimatie
Ježíše pohřbil (19:39–42). Je tedy zřejmě příkladem židovského farizea, který uvěřil v Ježíše
a byl ochoten se po Ježíšově smrti k této víře veřejně přiznat.

(anthrópos). • Nikodém dobře znal náboženskou problematiku a už dříve byl svědkem Ježíšových činů (2:13–24).
Duchovní znovuzrození však dosud neprožil. • farizeus:
viz poznámku k 1:24. Patřil k elitě, byl hrdý na svoji
duchovní čistotu a byl vzdělaný v židovském zákoně.
3:2 v noci: Nikodém se možná bál stýkat se s Ježíšem veřejně. Noc zároveň symbolizuje říši zla, nepravdy a nevíry
(9:4; 11:10; 13:30).
3:3 nenarodí znovu: Nebo „nenarodí shora“; také v 3:7.
Janův výraz „shora“ (3:31; 19:11) znamená „z Boha“. Má-li
člověk zažít nové duchovní narození, musí být úplně
obnoven Boží mocí. • Nikodém si vyložil Ježíšova slova
fyzicky. Byl živým dokladem toho, že ti, kdo jsou v temnotě a nenarodili se znovu, nemohou rozumět Ježíšovi
ani jiným „nebeským věcem“ (3:12). Ježíš někdy využíval
ironických nedorozumění jako vyučovací strategie (viz
„Neporozumění“ v 7:32–36, s. 23).
3:5 z vody a z Ducha: (nebo z ducha; řecké slovo Duch
můžeme přeložit také jako vítr; viz poznámku k 3:8): Jan
Křtitel křtil vodou, Ježíš křtí Duchem (1:33).
3:8 Vítr je překladem stejného řeckého slova jako duch

(řecky pneuma). Vítr je příhodným obrazem pro Ducha,
který je seslán z nebe a kterého nemůžeme uchopit ani
ovládat.
3:13 Mezi tímto světem a nebem leží nesmírná vzdálenost
(viz 1:51; 3:31; 6:38, 42). Ježíš tuto vzdálenost překonal
a potvrdil své božství tím, že porazil smrt a vrátil se do
nebe (16:5–11). • Syn člověka: Některé rukopisy přidávají který je v nebi. „Syn člověka“ je titul, kterým se Ježíš
označoval.
3:14–15 Ježíš byl vyzdvižen na kříži, aby všichni lidé mohli
porozumět cestě spásy, ve víře k němu vzhlížet a mít
věčný život.
3:15 aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život: Nebo
aby každý, kdo věří, měl věčný život v něm. Řecká syntaxe
připouští obě možnosti.
3:16–21 Ježíšovu promluvu v řečtině nevymezují žádné
uvozovky, a tak překladatelé vedou diskusi o tom, kde
končí Ježíšova řeč a začíná Janův komentář. 3:16–21 může
být už Janovým komentářem.
3:16 Pravda, že Bůh... miloval svět, je pro pochopení
křesťanství základní (1J 4:9–10). Boží láska přesahuje
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JAN 3:18

svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. 18Kdo v něho věří, nebude souzen, ale
kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.
19
A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu,
protože jejich skutky byly zlé. 20Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke
světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu,
aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.

3:18 J 5:24
3:19 J 1:5, 9; 8:12;
9:5; 12:46
3:20 Ef 5:11–13
3:21 1J 1:6
3:22 J 3:26; 4:1–2
3:24 Mt 4:12

On musí růst
22
Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil.
23
Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. 24(Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.)
25
Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování.
26
Přišli tedy k Janovi a řekli mu: „Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem,
ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!“
27
Jan odpověděl: „Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. 28Vy
sami jste mi svědky, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. 29Kdo
má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu
velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila. 30On musí růst a já se menšit.“

Víra (3:10–18)
Víra má v Janově evangeliu klíčovou roli. Jan ovšem neužívá tohoto podstatného jména,
jinak v NZ tak častého (viz např. Mt 8:8–10; Mk 11:22–24; Sk 20:21; Ř 1:17; 3:27–31; 4:3–5;
Žd 11:1–39; Jk 2:14–24; 1Pt 1:5–7). Používá slovesa „věřit“, čímž zdůrazňuje, že víra není statická jako učení či dogma, ale dynamická, vyžadující čin. Podle Jana je pro pravé učedníky
charakteristické, že „věří v Ježíše“.
Po slovese „věřit“ u Jana často následuje předložka eis („do“). To nemá v tehdejší řečtině
paralelu. Pro Jana není víra stav, ale sázka na Ježíše. Věřit znamená přijímat, že Ježíš je tím,
kým tvrdí, že je. Víra je závazek, že mu dovolíme, aby změnil náš život. Víra je skutek, který
od nás Bůh žádá (6:29). Znamená zůstávat v jeho slovu, milovat ho a poslouchat jeho
přikázání (8:21; 15:1–17, viz i 1J 5:10).

hranice rasy a národa a sahá dokonce až k těm, kteří se
stavějí proti němu (viz „Svět“ v 17:5–26; s. 48). • Muže
a ženy, kteří ze zvyku vítají temnotu, nepřišel Syn odsoudit (3:17), ale spasit (3:19–21).
3:18 Stejně, jako světlo proniká tmou světa a odhaluje ji,
je už svět odsouzen. Ti, kdo toto světlo vidí a uvědomují
si, jak je jejich vlastní situace tragická, mají odpovědnost
věřit ve jméno... Božího Syna (3:16–17).
3:19–20 Když lidé žijí v duchovní tmě, netouží po tom,
aby je osvěcoval Ježíš, který je „světlo světa“ (8:12; 9:5).
Zlo a temnota světlo nepřehlížejí; vedou proti němu
válku a snaží se nad ním zvítězit. Tma ale nemůže světlo
pohltit (1:5). Ti, kdo odmítají uvěřit, žijí ve tmě (sr. 13:30)
a klopýtají, protože nevidí (11:10). Jejich skutky budou ale
nakonec odhaleny (5:28–30; Zj 20:11–15).
3:21 aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány
v Bohu: nebo aby druzí viděli, že Bůh dělá to, co chce.
Řecká větná skladba dovoluje obojí znění.
3:22–36 Jan Křtitel rozpoznává Ježíše jako toho, kdo sku-

3:26 J 1:7, 34
3:27 J 19:11; 1K 4:7;
Žd 5:4
3:28 Mal 3:1;
J 1:20, 23
3:29 Mt 9:15;
2K 11:2; Zj 21:9

J 1:12–13; 3:36; 4:39,
42; 5:24; 6:35–36;
7:38–39; 9:35–38;
11:25–27; 12:37;
20:25–31
Gn 15:6
2Kr 17:14
Iz 28:16
Mk 1:15; 9:23–24
Sk 10:43; 13:39
Ř 1:5, 16–17; 3:25;
10:9–10
Ga 3:5–7
Žd 4:3
1J 3:23; 5:10, 13

tečně přichází shůry (3:31). Janovi následovníci se nyní
mají orientovat na Ježíše.
3:22 Ježíš... tam s nimi pobýval a křtil: Viz 4:2, kde se
vysvětluje, že křty prováděli Ježíšovi učedníci.
3:24 Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře: viz Mt 14:1–
12; Mk 1:14; 6:14–29; L 3:19–20. V této době spolupracovali
Jan a Ježíš u Jordánu. Jakmile byl Jan uvězněn, přesunul
se Ježíš na sever do Galileje (Mk 1:14).
3:25 a jistým Židem: některé rukopisy uvádějí některými
Židy.
3:26 všichni přicházeli k němu: Někteří z Janových následovníků začali na Ježíše kvůli jeho popularitě žárlit.
3:27–35 Jana Křtitele podnítily k těmto slovům dvě věci:
(1) Někteří lidé zpochybňovali legitimitu jeho křtu (viz
1:26) a (2) jeho učedníkům dělalo starost, že lidé začínají
místo Jana následovat Ježíše (3:26).
3:29 Jan Křtitel považoval Ježíše za ženicha a sebe za
přítele ženicha. Svou odpovědí odvedl pozornost od své
slávy a vyzdvihl Ježíšovu velikost.
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3:31 1J 4:5
3:33 1J 5:10
3:34 L 4:18
3:35 Mt 28:18
3:36 1J 5:12–13
4:5–6 Gn 33:19;
Joz 24:32
4:9 Ezd 4:1–3, 9–10;
Mt 10:5; L 9:52–53;
J 8:48; Sk 10:48
4:10 Iz 12:3;
44:3; Jr 2:13; 17:13;
J 7:37–39; 1K 12:13;
Zj 7:17; 21:6; 22:17

JAN 4:12
31
Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. 32Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale
jeho svědectví nikdo nepřijímá. 33Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je
pravdomluvný. 34Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha
bez omezení. 35Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. 36Kdo věří v Syna, má
věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.

Voda života
Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: „Ježíš získává a křtí více učedníků
než Jan“ 2(ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), 3opustil Judsko a vrátil se
do Galileje. 4Musel však projít Samařím.
5
Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal
Jákob svému synu Josefovi. 6Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne.
7
Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: „Dej mi napít.“
8
(Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.)
9
Samařská žena se ho zeptala: „Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?“ (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.)
10
Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi
napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu.“
11
„Pane, nemáš ani, čím bys čerpal,“ namítla žena, „a studna je hluboká. Odkud
vezmeš tu živou vodu? 12Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal?
On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek.“

4

3:31 Ježíš přichází shůry, a tak může jedinečným způsobem zjevit Otce (1:18; 3:13) • Některé rukopisy neuvádějí
je nade všechny.
3:34–35 Na znamení své hluboké lásky dává Otec Synovi
Ducha bez omezení (3:35). Je to také dokladem Ježíšova
božství. Jan představuje jednoho Boha jako tři osoby
(sr. 1J 5:5–12).
3:36 Bůh nám daroval věčný život. Máme tak zaslíbení
nového života a nynějšího důvěrného prožívání vztahu
s Bohem. • Ti, kdo odmítají Syna, nespatří život. Svět
i jeho temnota podléhají Božímu hněvu (Ř 1–3).
4:1–42 Ježíš nabídl u starodávné studny v Samaří sám
sebe jako živou vodu. Oslovoval lidi a konfrontoval je
s Božím zjevením, a oni ho pak buď následovali, nebo
ztratili zájem. • Samaritánka byla v každém směru
Nikodémovým protikladem: byla to žena (nikoli muž),
Samaritánka (nikoli Židovka), hříšnice (ne spravedlivá),
a k tomu vyvrženec (kdežto Nikodém byl izraelský rabín).
Nikodém umlkl a na Ježíšovy výzvy nijak nezareagoval
(3:1–21), kdežto tato žena ho uznala jako Pána, „zůstala ve
světle“ a projevovala známky učednictví (viz 1:35–51).
4:1 Ježíš: některé rukopisy uvádějí Pán.
4:2 Ježíš sám nikoho nekřtil, ale přenechal křest vodou
svým učedníkům. Když byl později oslaven na kříži (7:37–
39), křtil Duchem svatým (1:33; Sk 2:4).
4:3 Po uvěznění Jana Křtitele (viz Mk 6:14–29), opustil
Ježíš Judsko (sr. Mk 1:14).
4:4–6 Ježíš při své cestě na sever do Galileje zvolil méně vy-

hledávanou trasu, která vedla přes Samaří. Mezi Samařím
a Judskem panovalo dlouhodobé napětí (viz 2Kr 17:24–41;
Ezd 4:1–5; Neh 4:1–17; k. kratší, jen 17 v.; 6:1–19). V Ježíšově
době panovaly mezi Židy a Samaritány hluboké národnostní a kulturní rozpory. Židé se Samaří většinou vyhýbali.
Nejprve se dali na východ a došli do Jericha, pak pokračovali
údolím Jordánu na sever. • Sychar ležel pravděpodobně
poblíž Šechemu. Ježíš přišel k Jákobově studni. Jákob
kdysi vlastnil pozemek blízko Šechemu (Gn 33:18–19).
4:7 Kvůli horku chodívaly ženy běžně čerpat vodu časně
zrána nebo navečer. Tato žena ale žila v izolaci, odděleně
od své obce. Ježíš měl s vyvrženci soucit.
4:9 Žena byla překvapená. (V některých rukopisech začíná verš touto větou.) Sociální tabu znemožňovala, aby
se s ní dal do řeči židovský učitel, jakým byl Ježíš (4:18).
Ježíš se však nenechal žádným tabu omezit a dal jí, co
potřebovala.
4:10 Šechemem neprotékala žádná řeka, a tudíž tam nebyla žádná živá voda (viz „Živá voda“, s. 14). Ježíš však
mluvil v symbolech. Zmíněným darem od Boha byl Duch
svatý (7:37–39).
4:11 Jákobova studna byla přes 30 metrů hluboká a k načerpání vody byl zapotřebí dlouhý provaz. Žena si Ježíšova
slova nesprávně vyložila, protože byla ještě „ve tmě“ (viz
„Neporozumění“ u 7:32–36, s. 23).
4:12 náš otec Jákob: Samaritánka s úctou mluvila o posvátných tradicích svázaných se studnou, ale nerozeznala,
že je před ní Bůh.
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13
„Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit,“ odpověděl Ježíš. 14„Kdo se však
napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se
v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“
15
„Pane, dej mi tu vodu,“ řekla žena, „ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat.“
16
„Jdi, zavolej svého muže a přijď sem,“ řekl jí Ježíš.
17
„Nemám muže,“ odpověděla žena.
„To jsi řekla pravdu, že nemáš muže,“ řekl jí Ježíš. 18„Měla jsi totiž pět mužů a ten,
kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“
19
„Pane, vidím, že jsi prorok,“ odpověděla žena. 20„Naši otcové uctívali Boha na
této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě.“
21
„Ženo,“ řekl jí Ježíš, „věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na
této hoře, ani v Jeruzalémě. 22Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme,
protože spása vyjde z Židů. 23Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. 24Bůh je Duch
a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
25
Žena odpověděla: „Vím, že přijde Mesiáš“ (který je nazýván Kristus). „Až přijde,
vysvětlí nám všechno.“

4:14 J 6:35; 7:38
4:15 J 6:34
4:19 Mt 21:46;
J 7:40
4:20 Dt 11:29;
12:5–14; Joz 8:33
4:21 Mal 1:11;
1Tm 2:8
4:22 2Kr 17:28–41;
Iz 2:3; Ř 3:1–2; 9:4–5
4:23–24 2K 3:17–18;
Fp 3:3
4:25 Dt 18:15

Živá voda (4:10–14)
V Izraeli jsou častá sucha a lidé si bedlivě všímají vodních zdrojů i jejich kvality. Potoků
a řek, které mají vodu celoročně, je minimum. Země závisela na cisternách zachycujících
a uchovávajících zimní deště a na studnách, z nichž se čerpala spodní voda. „Živá voda“
označovala vodu v pohybu – v řece, v potoku, při dešti. Byla vzácná, protože byla čerstvá.
Přicházela přímo od Boha – proto se používala při rituálním omývání (viz Lv 14:5–6, 50–51;
15:13; Nu 19:17–19).
Rozdíl mezi „mrtvou“ a „živou“ vodou vysvětluje, proč Samaritánku tak udivilo, když jí
Ježíš nabídl živou vodu (4:12). Samařím žádná voda neteče. Musel–li Jákob vykopat studnu,
jak by mohl Ježíš přinést živou vodu?
O živé vodě mluvil Ježíš i na podzimním Svátku stánků (7:37–39). O tomto svátku, připadajícím na období sucha, hraje voda důležitou úlohu. Na tomto pozadí Ježíš vystoupil
s překvapivou výzvou: Kdokoli touží po živé vodě, má přijít k němu a napít se. Ježíš je
pramenem živé vody – přichází přímo od Boha a přináší obnovu.
4:14 Zmínka o prameni tryskající vody byla v suchém
izraelském podnebí působivým obrazem. Ten, kdo přijde
k Bohu, nebude hladovět ani žíznit (viz Iz 49:10; 55:1–3;
Jr 2:13).
4:15 Žena požádala Ježíše o tu vodu, ale duchovní smysl
jeho slov nepochopila. Ježíš chtěl překonat duchovní bariéru, a proto začal mluvit o jejím hříchu (4:16–18).
4:16–18 Nemorální život bránil ženě v porozumění. Její
rodinné poměry, včetně toho, že už předtím měla pět
mužů, vypovídaly o jejím hříšném životě.
4:19–20 Žena se Ježíšově zkoumavé mravní otázce vyhnula a převedla řeč na historické etnické rozdíly mezi
Židy a Samaritány.
4:19 prorok: Ježíš ukázal, že ví o ženě to (4:16–18), co
běžní lidé nemohli vědět (sr. 1:48) • Jak žena začínala
postupně chápat, kdo Ježíš je, nazývala ho stále přiléhavějšími jmény. Zpočátku o něm mluvila jako o Židovi (4:9)
a oslovovala ho pane (4:11, 15, 19). Později zvažovala, že

J 7:38–39
Lv 14:5–6, 50–51; 15:13
Nu 19:17–19
Pp 4:15
Jr 2:13; 17:3
Jk 3:11–12

by to mohl být Mesiáš (4:29). Nakonec v něm obyvatelé
města rozpoznali Spasitele světa (4:42). Její prohlubující
se chápání Ježíšovy identity Janovy čtenáře jistě oslovovalo (viz 20:31).
4:20 Samaritáni uctívali na hoře Gerizim (zde na této
hoře), která se tyčila nad Šechemem. Obě místa byla důležitými sz lokalitami (viz Gn 12:6–7; 33:19; Dt 11:29; Joz
8:33; 24:1, 25, 32).
4:21–22 Ježíš potvrdil, že si Židé uchovali správné porozumění toho, koho uctívají. • Spása vyjde z Židů: Bůh
daroval Židům zvláštní vztah se sebou samým. Mesiáš měl
být Žid (viz též Ř 9:4–5).
4:24 v duchu a v pravdě: S oběma slovy se pojí jedna
řecká předložka (doslova v duchu a pravdě), a tak z nich
tvoří jeden pojem. O pravém uctívání mluvíme tehdy,
když Boží Duch odhaluje uctívajícímu Boží pravdu
a skutečnost. Ježíš Kristus je Pravda (14:6; sr. 14:17;
15:26).
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J 9:37
4:29 Mt 9:37; J 7:26
4:34 J 5:30, 36;
6:38; 17:4
4:35 Mt 9:37; L 10:2
4:37 Jb 31:8; Mi 6:15
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JAN 4:47
26

„To jsem já,“ řekl jí Ježíš; „ten, kdo s tebou mluví!“

Jeden rozsívá, jiný žne
27
Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: „Co
jí chceš?“ anebo: „Proč s ní mluvíš?“
28
Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: 29„Pojďte se podívat
na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?“ 30Vyšli
tedy z města a šli k němu.
31

Mezitím ho učedníci prosili: „Rabbi, najez se!“
On jim však řekl: „Mě sytí pokrm, který vy neznáte.“
33
Učedníci se jeden druhého ptali: „Přinesl mu snad někdo jídlo?“
34
„Můj pokrm,“ řekl jim Ježíš, „je konat vůli Toho, který mě poslal, a dokončit
jeho dílo. 35Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám:
Pozvedněte oči a podívejte se na lány, že se už bělají ke žni! 36Ten, kdo žne, získává
odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač
i žnec. 37V tom je pravdivé to rčení, že ‚jeden rozsívá a jiný žne‘. 38Já jsem vás poslal
sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich
práce.“
32

39

Díky slovům té ženy, která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala,“ v něj
mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. 40Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili
ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny 41a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě
mnohem více.
42
Té ženě pak řekli: „Už nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli
a víme, že to je opravdu Spasitel světa.“

Tvůj syn žije
43
Po dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. 44Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že
prorok není ve své vlasti v úctě. 45Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli
o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal.
46
Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě
jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. 47Když uslyšel, že
Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit,
protože už umíral.
4:26 To JSEM JÁ (nebo „JÁ JSEM to“), ten, kdo s tebou
mluví, viz Ex 3:14.) Ježíš použil neobvyklý obrat, který
ukazuje na jeho totožnost s Bohem (viz 8:58; Ex 3:14).
4:27–30 Žena si nebyla Ježíšovou totožností jistá (4:29),
ale přesto běžela do města a řekla lidem, aby se šli podívat. Vydávání svědectví druhým je znakem učednictví
(viz 1:39, 46).
4:32–34 Když Ježíš mluvil se Samaritánkou, učedníci
u toho nebyli. Odešli koupit něco k jídlu (4:8). Teď na
Ježíše naléhali, aby se najedl. On dál mluvil v symbolech,
ale oni mu neporozuměli (4:33). Porozuměli až poté, co
přijali Ducha (2:22). Ježíše sytilo to, že plnil Otcovu vůli
(viz 5:30; 6:38; 7:18; 8:50; 9:4; 10:37–38; 12:49–50).
4:35 do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce: Ježíš citoval
místní pořekadlo a uvedl tak do protikladu přirozenou
sklizeň a sklizeň svoji. V Samaří právě začínaly žně a obilí
na polích bylo zralé (doslova se bělalo). Ježíš však zasel

semínko u studny a v tuto chvíli už se lány bělají ke žni
v podobě víry mezi Samaritány (4:39–42).
4:38 jiní: Ježíš mohl mít na mysli Jana Křtitele nebo
možná mluvil o práci, kterou právě vykonal v souvislosti
se Samaritánkou.
4:39–40 mnozí Samaritáni: Elitářský „vyvolený lid“
v Jeruzalémě nereagoval na Ježíšova slova vírou (k. 3).
Naproti tomu na základě svědectví této ženy vyvržené ze
společnosti v něho mnozí uvěřili.
4:42 Samaritáni na vlastní kůži prožili, že Ježíš je Pravda.
Z toho, že ho označovali za Spasitele světa (stejný výraz
je použit v 1J 4:14), vidíme, že si ostře uvědomovali, že nepatří k judaismu. Ježíšova služba se nezaměřovala čistě
na Židy, ale na všechny lidi (1:4–12; sr. 12:20–26).
4:44–45 Galilejci Ježíše, na rozdíl od jeho židovských
krajanů, vítali. Jejich vřelé přijetí však vyvolával úžas nad
Ježíšovými znameními (sr. 2:23–25), nikoli opravdová víra.
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48

„Dokud neuvidíte znamení a zázraky, neuvěříte,“ řekl mu Ježíš.
„Pane, pojď, než mé dítě umře!“ naléhal královský úředník.
50
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvůj syn žije.“
Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. 51Na cestě se s ním setkali jeho
služebníci a oznamovali mu: „Tvůj syn žije!“ 52Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli: „Horečka ho opustila včera hodinu po poledni.“
53
Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: „Tvůj syn žije.“ Tehdy uvěřil
on i celý jeho dům. 54Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji už druhé
znamení.

4:48 1K 1:22

49

4:50 Mt 8:13;
Mk 7:29

Vstaň a choď
Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. 2V Jeruzalémě
je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí.
3 [4]
Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. 5Byl mezi nimi
jeden člověk, nemocný už třicet osm let.
6
Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen. „Chceš být uzdraven?“ zeptal se ho.
7
„Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda,“ odpověděl mu nemocný. „Když tam zamířím, někdo mě předstihne.“
8
„Vstaň, vezmi si lehátko a choď!“ řekl mu Ježíš. 9A ten člověk byl ihned uzdraven,
vzal své lehátko a začal chodit.
Ten den však byla sobota. 10Židovští představení tedy uzdraveného napomínali:
„Je sobota, nesmíš nosit lehátko!“
11
On jim však odpověděl: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko
a choď.‘ “

5:10 Neh 13:15–20;
Jr 17:21; Mt 12:2

5

4:48 Ježíš ostře kritizoval Galilejce, kteří toužili po
znameních a zázracích, bez nichž odmítali uvěřit (viz
„Zázračná znamení“ v 2:1–11, s. 9; viz též 6:30).
4:50 tvůj syn žije: Ježíš uzdravil na dálku také setníkova služebníka (Mt 8:5–13) a dceru kananejské ženy (Mt
15:21–28).
4:53 Stejně jako mnozí jiní (2:23; 4:39), i úředník a celý
jeho dům díky tomuto zázraku uvěřil v Ježíše.
4:54 už druhý zázrak v Galileji: Tuto část Janova evangelia ohraničují dva zázraky v Káně (2:11; 4:46).
5:1–10:42 V této části se Ježíš objevuje na několika židovských slavnostech a na jejich pozadí zjevuje hlubší pravdy
o sobě samém. Objevuje se o sobotě (5. k.), o židovských Velikonocích (6. k.), o Slavnosti stánků (7. – 9. k.)
a o svátku Zasvěcení chrámu (10. k.). Ve všech těchto
případech nahrazuje sám sebou určitý důležitý prvek svátečního rituálu.
5:1–40 Tato kapitola se čte jako drama ze soudní síně.
Nechybí nic: popis zločinu (5:1–15), po němž následuje
rozhodnutí o soudním stíhání (5:16), výčet obvinění (5:18)
i Ježíšova obhajoba (5:17, 19–40).
5:1 další židovský svátek: Protože se Ježíš na svátek vydal do Jeruzaléma, jednalo se pravděpodobně
o jednu ze tří judaistických slavností spojených s poutí
do Jeruzaléma (viz Ex 23:14–17; Dt 16:16). Tyto slavnosti
trvaly týden.
5:2 Řečtí opisovači, kteří nikdy nebyli v Jeruzalémě, měli

4:53 Sk 11:14;
16:14–15
4:54 J 2:11
5:1 Lv 23:1–2;
Dt 16:1; J 2:13
5:2 Neh 3:1; 12:39
5:8 Mt 9:6; Mk 2:11;
L 5:24

těžkosti s přepisem a pravopisem jména Bethesda; jiné
rukopisy uvádějí Bet-zatha, jiné zase Betsaida. Nejlepší
volbou je Bethesda („dům stékání vod“).
5:3 Rybník Bethesda se stal svatyní uzdravení pro spoustu
nemocných, kteří věřili, že je možné se zázračně vyléčit.
• Některé rukopisy přidávají k 3. v. několik slov a celý
v. 4: a čekali, až se voda pohne. 4Do rybníka totiž občas
sestupoval anděl a vířil vodu. Kdo po tom zvíření vstoupil
do vody první, býval uzdraven, ať měl jakoukoli nemoc.
Většina odborníků se domnívá, že tato slova nebyla součástí Janova původního textu, ale patří k prastaré tradici,
která přinášela užitečné informace.
5:5 Tomuto muži, který byl nemocný už třicet osm let,
nepomohl žádný sociální program. Byl nepohyblivý, nedokázal se postarat o osobní hygienu a pravděpodobně
žebral o jídlo u lidí, kteří přicházeli k rybníku (viz 5:7).
Jeho situace vypadala beznadějně.
5:8–9 Ježíš uzdravil nemocného muže ihned, pouze ho
požádal, aby ho uposlechl. Řekl mu, aby na důkaz svého
uzdravení vstal, vzal své lehátko a začal chodit. • Ježíš
svůj zázrak vykonal v sobotu, každotýdenním dnu odpočinku, v kterém byla zakázána veškerá práce (na základě
Gn 2:2; Ex 20:8). Židovská tradice vymezovala třicet devět
druhů práce, která se nesměla vykonávat (Mišna Šabat
7:2). Přenášet z jednoho místa na druhé něco takového,
jako je lehátko na spaní, bylo zakázáno (5:10). Když
uzdravený muž Ježíše uposlechl, porušil tím tradici.
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5:14 J 8:11
5:17 J 9:4; 14:10
5:18 J 1:1, 18; 10:30,
33; 20:28; Fp 2:6;
Tt 2:13; 2P 1:1; 1J 5:21
5:19 J 8:28; 12:49;
14:10
5:21 J 11:25
5:22 J 3:17; 5:27
5:23 1J 2:23
5:24 J 3:15;
20:30–31; 1J 3:14; 5:13
5:25 J 4:21; 6:63, 68
5:26 J 1:4; 6:57;
1J 5:11–12

JAN 5:26
12
„Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď‘?!“ ptali se ho. 13To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu.
14
Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: „Pohleď, jsi uzdraven. Už nehřeš, ať
se ti nepřihodí něco horšího.“ 15Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš.

Syn dělá to, co Otec
16
Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu.
17
Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“ 18A kvůli tomu
ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým
vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.
19
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat
nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. 20Otec miluje
Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen
žasli. 21Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým
chce. 22Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, 23aby všichni ctili Syna,
jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.
24
Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má
věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.
25
Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího
Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. 26Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby

Židovští představitelé (5:9–18)
J 1:19–24; 2:18–20;
7:1, 10–13, 35–36;
9:13–34; 11:45–54;
12:41–43; 18:28–36;
19:6–8, 12–16, 31, 38;
20:19
Sk 6:10–12; 7:54–58;
12:11; 21:11; 25:1–3, 7;
26:1–11; 28:17–24
2K 11:24

Během své služby měl Ježíš řadu konﬂiktů s židovskými představiteli. Ti se považovali buď
za obránce chrámu a obětní služby, případně synagogy a jejího učení. Spory se vyostřily
během Ježíšova posledního týdne v Jeruzalémě (Mt 23) a odrazily se v obžalobě.
Když psal Jan své evangelium, místní židovské synagogy pronásledovaly křesťany. Terminologie těchto sporů je v Janově evangeliu patrná (viz Sk 14:19; 1Te 2:14; sr.
Ga 1:13–14). Řecký výraz „židovští představitelé“ lze doslovně přeložit „židé“. Toto slovo
označuje chrámové představitele, kteří se postavili proti Ježíšovi, soudili ho a zařídili, že
byl ukřižován (viz 1:19; 2:18; 5:9–18; 9:18–22).
To je důležité, protože někteří lidé tvrdili, že Nový zákon – a zvláště Janovo evangelium – má antisemitské rysy. Ovšem Ježíš sám byl Žid a proto s „Židy“ jako takovými nebojoval. Jeho odpůrci byli „židovští představitelé“ – ti, kdo měli v Jeruzalémě prvního století
náboženskou moc.

5:12 Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi své lehátko a choď‘?!
Debata se začíná zlověstně stáčet od zázračného uzdravení ke zločinu v podobě porušení soboty. Měla být zjištěna totožnost toho, kdo uzdravoval a porušil tak tradici.
5:14 Už nehřeš: Muž byl sice uzdraven fyzicky, ale ještě se
potřeboval naučit poslouchat Pána. Další mužův čin (5:15)
možná znamenal, že neposlechl.
5:17 Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já: Pracovat
v sobotu bylo sice zakázáno, ale i rabíni se shodovali na
tom, že Bůh v sobotu pracuje, protože dává život (narození) a bere život (smrt). Jádrem Ježíšovy obhajoby bylo
srovnávání se s Bohem. Židovští vůdci proti tomuto nároku na božskou výsadu protestovali.
5:19–30 Ježíš tvrdil, že když pracuje v sobotu, je to totéž,
jako když v sobotu pracuje Bůh. Prohlašoval, že je roven

Bohu a dělá věci, které dělá Bůh. Nicméně podřizuje se
tomu, co chce Bůh, a dělá pouze to, co je Boží vůlí.
5:21 Většina Židů pevně věřila ve vzkříšení, ale považovala ho za něco, co dokáže jedině Bůh. Ježíš tvrdil, že
dává život.
5:22 Ježíš netvrdil jen to, že dává život, ale také, že je
mu svěřen veškerý soud, který náleží pouze samotnému
Bohu.
5:23 Otec... ho poslal: Ve starověkém světě mohl člověk
vyslat oprávněného zástupce, aby uzavřel smlouvu nebo
učinil nějaké závažné rozhodnutí. Ježíš tvrdil, že je Božím
zástupcem, takže poslouchat ho je totéž jako poslouchat
Boha a tupit ho jako tupit Boha.
5:24 Ježíš je dárce života a zároveň soudce (viz 5:21–22).
Nikdy ale nejedná nezávisle na Otci.
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JAN 5:27

měl život sám v sobě, 27a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka.
28
Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho
hlas 29a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo,
budou vzkříšeni k soudu.
30
Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý,
protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.
31
Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé. 32Svědčí však o mně někdo jiný
a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé. 33Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví
pravdě. 34Já ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši
záchranu. 35On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat
jen na čas. 36Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je
vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že mě poslal Otec. 37A sám
Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas
a neviděli jeho tvář. 38Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on
poslal. 39Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta
svědčí o mně. 40Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.
41
Nepřijímám chválu od lidí, 42ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. 43Já
jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete. 44Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od
druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte.
45
Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. 46Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal
o mně. 47Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?“

5:27 J 9:39;
Sk 10:42; 17:31
5:29 Da 12:2;
Mt 25:46; Sk 24:15
5:30 J 5:19; 6:38
5:31 J 8:13–14
5:32 J 8:18
5:36 J 10:25, 38;
14:11; 15:24; 1J 5:9
5:37 Dt 4:12;
J 1:18; 8:18; 1T 1:17
5:38 1J 2:14
5:39 L 24:27, 44;
Sk 13:27; Ř 2:17–20
5:41 J 12:43
5:45 J 9:28; Ř 2:17
5:46 Gn 3:15;
Dt 18:15, 18; L 24:27,
44; Sk 26:22–23
5:47 L 16:31
6:1–13
//Mt 14:13–21
//Mk 6:32–44
//L 9:10–17
6:4 J 11:55
6:5 J 1:43

Pět chlebů a dvě ryby
Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero 2a šel za ním veliký zástup, protože viděli jaká zázračná znamení konal na nemocných. 3Ježíš vystoupil
na horu a posadil se tam se svými učedníky. 4Blížily se židovské svátky Velikonoc.
5
Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: „Kde
nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?“ 6(To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť
sám věděl, co má udělat.)

6

5:27 Syn člověka je titul, kterým se Ježíš označoval.
5:31–40 Boží zákon vyžaduje, aby věc potvrdili alespoň
dva svědci (Dt 17:6). Proto Ježíš uznal, že jeho vlastní svědectví musí být potvrzeno ještě dalšími svědky. Tak zahájil výčet celé řady svědectví na svoji obhajobu.
5:32 Prvním svědkem Ježíšovy obhajoby je sám Bůh. Ježíš
mohl mít na mysli Boží hlas, který zazněl při jeho křtu
(Mk 1:11), nebo Boží přítomnost, která mu umožňovala
konat zázraky.
5:33–35 Ježíšovým druhým svědkem je Jan Křitel, který
označoval Ježíše za Mesiáše (1:29–34).
5:36 Ježíšův třetí svědek, jeho skutky, jsou znameními,
která odhalují jeho pravou identitu a ukazují na Otce,
který ho poslal.
5:39–40 Ježíšovým čtvrtým svědkem jsou Písma. SZ
ukazoval na Mesiáše a Ježíš jeho proroctví naplňoval (viz
L 24:25–27).
5:41–47 Židovská soudní líčení se snažila zjistit pravdu.
Falešně obvinění obžalovaní mohli nejenom prokázat
svoji nevinu, ale také zažalovat ty, kteří je obvinili, což
tady Ježíš také udělal.

5:42 Ježíš obvinil židovské vůdce, že v sobě nemají Boží lásku. Bez Boží lásky bylo nemožné pochopit věci, které dělal.
5:44 Židovským vůdcům šlo o chválu od druhých
a o prestiž. Milovali náboženský život, ale zapomněli
milovat Boha. V důsledku tohoto pokrytectví podléhali
soudu (5:45–46) • od samotného Boha: Některé rukopisy
uvádějí: od Jediného.
5:45–46 Ježíšovým pátým a posledním svědkem byl
Mojžíš, zakladatel judaismu. Jan už předtím srovnával
Ježíše s Mojžíšem (1:17; viz též 6:14–15). Židovští vůdci nedbali na jasná Mojžíšova slova o Mesiáši (např. Dt 18:15).
6:1–71 Každý příběh v této kapitole využívá prostředí židovských Velikonoc (6:4) ke zjevení hlubšího významu věcí.
6:1–15 Ježíš nasytil 5 000 lidí, což připomíná velký sz zázrak, kdy Izrael dostal na poušti chléb (Ex 16:1–36). Rabíni
v Ježíšově době očekávali, že až přijde Mesiáš, znovu nechá „pršet chléb z nebe“ (Ex 16:4), a to se také stalo.
6:5 Kde nakoupíme chleby: Když Izraelci po první velikonoční slavnosti odešli z Egypta a vstoupili na poušť,
také bylo jejich první starostí, kde seženou jídlo a vodu
(Ex 15:22–16:3).
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6:8 J 1:40
6:9 2Kr 4:43;
J 21:9, 13
6:14 Dt 18:15, 18;
Sk 3:22; 7:37
6:16–23
//Mt 14:23–33
//Mk 6:47–51
6:19 Jb 9:8
6:20 Mt 14:27

JAN 6:27
7
Filip mu odpověděl: „Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na
každého dostalo aspoň trochu!“
8
Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: 9„Je tu jeden chlapec,
který má pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?“
10
Ježíš však řekl: „Zařiďte, ať se lidé posadí.“ Na tom místě bylo hodně trávy, a tak
se posadili v počtu asi pěti tisíc mužů. 11Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával
sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. 12Když se nasytili, řekl svým učedníkům:
„Posbírejte zbylé nalámané kousky, ať se nic neztratí.“ 13Sebrali je tedy a naplnili
dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli.

6:23 J 6:11
6:27 Mt 3:17; 17:5;
Mk 1:11; 9:7; L 3:22;
J 1:33; 4:14; 6:50–51,
54, 58; Sk 2:22;
Ř 6:23

To jsem já!
14
Když lidé viděli, jaké zázračné znamení vykonal, říkali: „Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!“ 15Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho
udělali králem, a tak se o samotě vrátil na horu.
16
Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, 17nastoupili na loď a plavili se na druhý
břeh do Kafarnaum. Ačkoli se už setmělo, Ježíš k nim nepřišel. 18Jezero se začalo
vzdouvat silným větrem. 19Když odpluli asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili
Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vyděsili se, 20ale on jim řekl: „To jsem já,
nebojte se!“ 21Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž
pluli.
Chléb života
22
Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam
byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli
sami. 23(Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb,
když Pán vzdal díky.) 24Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše.
25
Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: „Rabbi, kdy ses sem
dostal?“
26
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. 27Neusilujte o pomíjející

6:7 Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů:
Jeden denár odpovídal celodenní mzdě jednoho dělníka.
6:9 ječných: Ječmen byl obilím chudiny. Tehdejší chleby se
podobaly arabskému chlebu pita. Dvě rybky by se posolily
a spolu s pěti chleby by z nich bylo jídlo pro jednu osobu.
6:10 Jak velela společenská zvyklost, vztahoval se počet
asi pět tisíc mužů pouze na muže (Mt 14:21). S ženami
a dětmi by byl celkový údaj daleko vyšší.
6:11 Z jednoho prostého pokrmu měli lidé tolik jídla, kolik jen chtěli. Připomíná to zázračné zaopatření manou
na poušti (Ex 16:35). Mojžíš opatřil Izraeli chléb z nebe
jako první; nyní byl tím, kdo zaopatřuje lid, Ježíš (viz poznámku k 6:1–15).
6:14 Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!
Lidé tento zázrak chápali jako naplnění sz zaslíbení (viz
Dt 18:15, 18; Mal 3:23–24).
6:15 Lidé se chystali přimět Ježíše, aby se stal králem.
Ježíš se tomu chtěl vyhnout, a tak opustil zástup a učedníkům přikázal, aby se zpátky přeplavili po jezeře (Mk
6:45–46).

6:18 Větry vanoucí od východu k západu přes východní
útesy Galilejského moře na sklonku dne často vzdouvaly
hladinu jezera a působily silné bouře.
6:19 asi pětadvacet nebo třicet honů: asi 5 km. • Strach,
který nahnala učedníkům bouře, teď překonal strach
z Ježíše, který k nim kráčel po hladině, aby jim pomohl.
Tímto skutkem připomínal Mojžíše, který vedl Izrael prostředkem vod (Ex 14; viz Ž 77:19–20).
6:20 To jsem já (řečtina uvádí Já jsem; viz Ex 3:14): Ježíš
označuje sám sebe jménem, které Bůh zjevil Mojžíšovi na
hoře Sinaj (viz též 4:26; 6:35).
6:21 loď... se hned ocitla u břehu: Tato bezprostřednost
byla dalším z Ježíšových zázraků.
6:24 zástup... se přeplavil na sever do Kafarnaum a hledal tam Ježíše. Když totiž Ježíš pobýval v Galileji, bydlel
v Kafarnaum (Mk 2:1).
6:26–59 Tento rozhovor se odehrál v synagoze v Kafarnaum (6:59) krátce před židovskými Velikonocemi
(6:4), když Ježíš přečetl vyprávění o vyjití z Egypta (viz
Ex 1–15).
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pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka.
Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť.“
28
„Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“ zeptali se ho.
29
Ježíš jim odpověděl: „Toto je ten Boží skutek – abyste věřili v toho, kterého on
poslal.“
30
„Jaké znamení vykonáš, abychom ho viděli a uvěřili ti?“ zeptali se ho. „Co děláš?
31
Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘ “
32
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. 33Boží chléb je ten, který sestupuje
z nebe a dává život světu.“
34
„Pane, dávej nám ten chléb vždycky,“ řekli mu.
35
Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy
hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. 36Ale jak jsem vám řekl: I když jste
mě viděli, nevěříte. 37Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke
mně přichází, jistě nevyženu ven. 38Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli,
ale vůli Toho, který mě poslal. 39A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho
z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. 40Neboť toto je vůle mého
Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já
ho vzkřísím v poslední den.“
41
Židé pak na něj reptali, že řekl: „Já jsem ten chléb, který sestoupil z nebe.“ 42Říkali: „Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může
říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘?“
43
„Přestaňte spolu reptat!“ odpověděl jim Ježíš. 44„Nikdo ke mně nemůže přijít,
pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den.
45
V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyší Otce
a učí se od něj, přichází ke mně. 46Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce,
je ten, který je od Boha.
47
Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, má věčný život. 48Já jsem chléb života. 49Vaši
otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 50Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten,

6:26 Zástup, který usoudil, že Ježíš je prorok, a chtěl ho
politicky využít (viz pozn. k 6:15), nepochopil význam zázraku. Proto ho Ježíš vysvětluje (6:27–59).
6:27 Největším Ježíšovým darem nebyl fyzický chléb,
ale věčný život, jehož dárcem se Ježíš z Otcova pověření
stal. Hmotný chléb je pomíjející; dar Ježíše, který je sám
chlebem života (6:35), bude trvat věčně. • Syn člověka je
titul, kterým Ježíš označoval sám sebe.
6:30 Lidé vyžadovali znamení, kterým by Ježíš demonstroval, že je Mesiáš. Věřili, že až přijde Mesiáš, zopakuje
velký Mojžíšův zázrak. Znovu bude padat mana, což budou lidé považovat za druhý exodus.
6:31 Dal jim jíst chléb z nebe: Ex 16:4; Ž 78:24.
6:32–33 Ježíš opravil chybný argument přítomných. Ne
Mojžíš, ale Bůh sytil Izrael na poušti. Nejdůležitější je najít
ten pravý chléb z nebe a živit se jím. Je od Boha, který
dává věčný život.
6:34 Pane, dávej nám ten chléb: Tato žádost je obdobou
prosby samaritánské ženy (4:15). Duchovní probuzení začíná prosbou o Boží dar.
6:35 Ježíšovy výroky obsahující výraz já jsem vyjadřují
jeho identitu a službu (viz též 4:26; 8:12; 9:5; 10:7–9; 11–14;

6:29 1J 3:23
6:31 Ex 16:15;
Nu 11:7–9; Neh 9:15;
*Ž 78:24; 105:40
6:33 J 6:41, 50
6:35 J 4:14; 6:48;
7:37–38
6:37 J 10:28–29;
17:2, 24
6:38 J 4:34; 5:30
6:39 J 10:28–29;
17:12; 18:9
6:40 J 12:45
6:41 J 6:33, 35,
51, 58
6:42 L 4:22;
J 7:27–28
6:44 Jr 31:3; J 6:65;
12:32
6:45 *Iz 54:13;
Jr 31:33–34; 1Te 4:9;
Žd 8:10–11
6:46 J 1:18; 5:37;
7:29
6:47 J 3:15–16, 36
6:48 J 6:35, 41,
51, 58

11:25; 14:6; 15:1–5). Ježíš záměrně užíval obrat, který posluchačům připomněl sz Boží jméno (Ex 3:14). • Já jsem
chléb života: Ježíš je pravá mana, která sestoupila od
Boha (6:38). Utišuje duchovní hlad těch, kdo v něho věří
(sr. 4:10–14).
6:37–40 Ježíšova mise ve světě určitě uspěje. Bůh Ježíše
poslal (6:38) a povolává lidi, aby ho následovali (6:37, 44).
Všichni, kdo k němu přicházejí, si mohou být jisti, že je
Ježíš neodmítne a nikoho z nich neztratí (6:39).
6:37 Všichni, které mi Otec dává: Bůh vstupuje do lidských srdcí a přivádí je k Ježíši.
6:41–42 Když se Ježíš představil jako pravý chléb, který
sestoupil z nebe, ocitl se zástup před rozhodnutím.
• Židé...: Není to snad... syn Josefův? Nedokázali to přijmout, protože Ježíše znali a jeho tvrzení jim připadala
fantastická.
6:43–51 Přestaňte spolu reptat: Ježíš se proti jejich stížnostem neohrazuje, ale vyčítá jim nedostatek duchovní
vnímavosti. Lidé, kteří milují a poslouchají Otce, v Ježíše
uvěří.
6:49–50 Ježíš upozornil na spojitost many z Exodu se
sebou samotným, ale poukázal na jeden zásadní rozdíl.
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6:51 J 10:10–11
Žd 10:10
6:54 J 6:39–40, 44
6:56 J 14:20; 15:4–7;
17:21–23; 1J 2:24; 3:24
6:57 J 5:26
6:58 J 6:31
6:62 J 3:13; 17:5;
Sk 1:9–11; Ef 4:8
6:63 J 3:34; Ř 8:2;
1K 15:45; 2K 3:6;
1P 3:18
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kdo z něj jí, nezemřel. 51Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten
chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“
52
Židé se mezi sebou začali hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“
53
Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka
a pít jeho krev, nemáte v sobě život. 54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život
a já ho vzkřísím v poslední den. 55Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu
nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57Jako mě poslal
živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. 58Toto je ten
chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento
chléb, bude žít navěky.“
59
Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum.

6:64 J 13:11
6:65 J 6:44
6:68 J 6:63
6:69 Mt 16:16;
Mk 1:24; 8:29; L 9:20;
1J 2:20
6:70–71 Mt 10:4;
26:14; J 13:27
7:1 J 5:18; 7:19;
8:37, 40
7:2 Lv 23:34;
Dt 16:16
7:3 Mt 12:46

Těžká slova
60
Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli: „To jsou těžká slova. Kdo
to může poslouchat?“
61
Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: „Tohle vás
uráží? 62A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? 63Duch je
ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou
život. 64Někteří z vás ale nevěří.“ (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho
zradí.) 65Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li
mu to dáno od Otce.“
66
Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít.
67
„Chcete odejít i vy?“ zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti.
68
„Pane, ke komu bychom šli?“ odpověděl mu Šimon Petr. „Ty máš slova věčného
života 69a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“
70
„Vyvolil jsem si vás dvanáct,“ řekl jim na to Ježíš; „jeden z vás je ale ďábel.“
71
A to řekl o Jidáši, synu Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním
z Dvanácti.
Není to Mesiáš?
Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho
židovští představení chtěli zabít. 2Blížila se židovská Slavnost stánků, 3a tak mu

7

Izraelci zůstali smrtelní a do jednoho zemřeli, zatímco
chléb sestupující z nebe (sám Ježíš) dává věčný život
(6:47, 51, 58).
6:51 Chléb, který dám já, je mé tělo: Teď je veřejně
známo, co je dar, který přináší život. Na kříži Ježíš obětoval svoje tělo za život světa.
6:53–58 jíst tělo... a pít jeho krev: Ježíš odpovídal na
otázku, kterou lidé vznesli (6:52). Svými slovy narážel na
Večeři Páně, kterou později ustanovil (viz L 22:19). „Tělo
a krev“ byl obvyklý židovský termín pro celého člověka.
Ježíš zřejmě lidi vyzýval, aby ho naplno přijali a zcela mu
věřili. Některé křesťanské tradice chápou chléb jako doslovné Kristovo tělo zlomené za nás a víno jako doslovnou krev, kterou za nás prolil. Mít účast na Pánově večeři
neznamená nic menšího než přijímat Ježíšovu životodárnou oběť.
6:60–61 Ježíšova slova (6:53–58) byla šokující, nepřístojná
(Gn 9:4–5) a těžká jak pro jeho učedníky, tak pro ostatní
posluchače. Mají je brát doslova? Jak by mohli jíst jeho
maso? Ježíšovu odpověď najdeme v 6:63.

6:63 Podstatou Ježíšova daru je Duch svatý. Život
a porozumění přicházejí skrze dar Ducha (viz 14:15–20;
20:21–22). Opravdový život lze najít jen tehdy, když lidský
život naplní Duch svatý. „Jíst tělo Syna člověka a pít jeho
krev“ není fyzické, ale duchovní jednání (viz poznámka
k 6:53–58).
6:65 „... ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno
od Otce“ (viz 6:44): Jen Boží světlo dokáže proniknout
hlubokou temnotou světa.
6:68–69 Šimon Petr často vystupoval jako mluvčí
Dvanácti (viz též Mt 14:28–29; 16:16; 17:4; 18:21; 19:27;
26:33–35). • ty jsi ten Svatý Boží: Jiné rukopisy uvádějí
ty jsi Kristus, ten Svatý Boží; jiné: ty jsi Kristus, Boží Syn;
a ještě jiné: ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Viz Mk 1:24.
6:70–71 Ježíš znovu prokázal, že má nadpřirozené poznání (viz 1:47–49; 4:16–19). Jidáš bude sloužit zlu a zradí
Ježíše úřadům (12:4; 13:2; Mt 26:14–16). • Iškariotský znamená „muž z Keriotu“, vesnice, z níž Jidáš pocházel.
7:1–52 Tato kapitola přináší další vyprávění o Ježíši během židovské Slavnosti stánků. Ježíš použil její prvky,
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jeho bratři řekli: „Odejdi odsud a vydej se do Judska, ať i tvoji učedníci vidí, jaké
skutky děláš. 4Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš
takové věci, ukaž se světu!“ 5Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.
6
Ježíš jim odpověděl: „Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel.
7
Vás nemá svět proč nenávidět, ale mě nenávidí, protože o něm vydávám svědectví,
že jeho skutky jsou zlé. 8Jděte na slavnost sami. Já tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil.“ 9To jim řekl a zůstal v Galileji.
10
Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. 11Židovští představení už ho na slavnosti hledali. „Kde je?“ vyptávali se. 12V lidu
se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: „Je dobrý!“ a jiní zas: „Není! Jen obluzuje
lidi!“ 13Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně.
14
Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. 15Židé jen žasli: „Jak to,
že zná Písma, když se neučil?“
16
Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal. 17Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.
18
Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který
ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného. 19Mojžíš vám dal Zákon,
že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč mě chcete zabít?“
20
„Jsi posedlý!“ odpověděl mu zástup. „Kdo tě chce zabít?“
21
Ježíš jim odpověděl: „Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. 22Mojžíš vám
uložil obřízku (i když ta nepochází od Mojžíše, ale už od praotců) a vy obřezáváte
chlapce i v sobotu. 23Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím
Mojžíšův Zákon, proč se na mě zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?
24
Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“
25
Někteří z Jeruzalémských začali říkat: „Není to snad ten, kterého chtějí zabít?
26
Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen
poznali, že je to Mesiáš? 27Jenže o tomto víme, odkud je, ale až přijde Mesiáš, nikdo
nebude vědět, odkud je.“
28
Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: „Znáte mě a také víte, odkud
jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který mě poslal, je pravdomluvný. Vy ho
neznáte, 29ale já ho znám, neboť jsem od něj a on mě poslal.“
aby svým židovským krajanům odhalil svoji pravou totožnost a ukázal, že už naplnil základní význam slavnosti (viz
7:37–39; 8:12).
7:2 Zákon vyžadoval, aby židovští muži přišli na Slavnost
stánků do chrámu (Ex 23:14–17; Dt 16:16). Jednalo se
o každoroční sedmidenní podzimní dožínkovou slavnost
v Jeruzalémě, která se konala šest měsíců po Velikonocích
(6:4). Lidé bydleli sedm dní v provizorních přístřešcích, jež
připomínaly, že Izrael žil čtyřicet let na poušti ve stanech.
7:3–5 jeho bratři (viz též Mk 3:31): Připomínali Ježíšovi
jeho náboženskou povinnost zúčastnit se oslavy. Mluvili
ironicky, protože v něj v té době nevěřili (7:5).
7:6–8 Ježíš řekl, že ještě nenadešel správný čas, aby šel
veřejně do Jeruzaléma. Později tam však šel tajně (12:1–19,
viz poznámku k 12:23).
7:8 nejdu: Některé rukopisy uvádějí ještě nejdu.
7:15 Židé chtěli, aby se Ježíš nějak prokázal. Ježíš se neučil u žádného rabína; vyučoval ho jeho nebeský Otec
(sr. Petr a Jan, Sk 4:13; na rozdíl od Pavla, Sk 22:3).
7:17 Ten, kdo chce opravdu konat jeho vůli, přijímá
Ježíše i jeho učení (viz 5:42–47). Naproti tomu ten,

7:6 J 2:4; 7:30; 8:20
7:7 J 15:18
7:11 J 11:56
7:12 J 7:40–43
7:13 J 9:22–23
7:15 Mt 13:54;
L 2:47; Sk 4:13
7:16 J 8:28; 12:49;
14:10
7:18 J 5:41, 44;
8:50, 54
7:19 J 1:17; 7:1, 25;
8:37–40
7:20 J 8:48, 52;
10:20
7:21–22 Gn 17:10–13;
Lv 12:3
7:23 J 5:8–10, 16;
Sk 7:8
7:24 Iz 11:3–4; J 8:15
7:27 J 9:29
7:28–29 J 8:26, 55;
17:25

kdo se zaměřuje na svět, není vůči Kristu vnímavý.
7:19 Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás
Zákon neplní. Židovští vůdci byli na Mojžíšův zákon hrdí.
Je ironií, že chtěli Ježíše zabít, čímž Zákon porušovali
(Ex 20–13).
7:20 Jsi posedlý! Viz též 8:48–52; 10:20–21.
7:22 Zákon vyžadoval, aby byla osmého dne provedena
obřízka (Lv 12:3) a dovoloval, aby byl chlapec obřezán,
i když tento den připadl na sobotu. Ježíš argumentoval
rabínským způsobem, tj. „od menšího k většímu“. Použil
obřízku jako precedens pro uzdravení, neboť v obou případech se jedná o náboženské úkony.
7:27 Někteří ze zástupu měli pocit, že když lze zjistit
Ježíšův pozemský původ, Ježíš nemůže být Mesiáš.
Domnívali se, že Mesiáš prostě jen tak přijde, nikdo nebude vědět, odkud je.
7:29 jsem od něj: Ježíš se vyhnul spekulacím (7:27, 40–44)
ohledně svého pozemského původu a zaměřil se na svůj
nebeský původ. Jeho ohromující prohlášení přimělo náboženské vůdce, aby se pokusili ho zatknout pro rouhání
(7:30; sr. 10:30–33).
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7:30 J 8:20
7:31 J 2:23; 8:30;
10:42; 11:45; 12:11, 42
7:33 J 13:33; 16:5, 10,
16–18
7:34 J 8:21; 13:33
7:37 Iz 55:1; J 4:10,
14; 6:35; Zj 22:17
7:38 Př 18:4; Iz 58:11;
Ez 47:1–10; Jl 3:18
7:39 J 14:17–18; 16:7;
20:22; Ř 8:9; 1K 15:45;
2K 3:17
7:40 Dt 18:15; J 6:14
7:41 J 1:46
7:42 2Sm 7:12;
Ž 89:4–5; Mi 5:2;
Mt 1:1; 2:5–10; L 2:4;
J 7:52
7:43 J 9:16; 10:19
7:44 J 7:30

J 1:10–11; 3:19–20;
9:40–41; 12:40
Iz 6:8–13; 56:10–11
Mt 13:11–17
Sk 26:18; 28:26–27
Ř 1:21
2K 3:13–18; 4:3–4
Ef 4:17–19
Žd 5:2
2P 2:12
1J 2:9–11
Juda 1:10
Zj 3:17

JAN 7:4 4
30
Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho
chvíle. 31Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. „Až přijde Mesiáš,“ říkali, „vykoná snad
více znamení než on?“ 32Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči,
společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli.
33
Ježíš jim řekl: „Ještě na kratičko jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který mě
poslal. 34Budete mě hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete.“
35
„Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?“ ptali se Židé mezi sebou. „Půjde snad do
řecké diaspory učit Řeky? 36Co tím myslel, když řekl: ‚Budete mě hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete‘?“

Řeky živé vody
37
V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke
mně a pij! 38Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“
39
(A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl
dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.)
40
Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: „Je to opravdu ten Prorok.“ 41Někteří
říkali: „Je to Mesiáš!“ A další: „Přijde snad Mesiáš z Galileje? 42Neříká Písmo,
že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?“
43
Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. 44Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo
na něj nevztáhl ruku.

Neporozumění (7:32–36)
Janovo evangelium líčí, že lidé, kteří se setkávali s Ježíšem, ho nechápali (viz 3:4; 4:11, 33;
7:35; 11:12, 50). Jeho posluchače rozděloval názor na to, kdo Ježíš vlastně je. Když ho poslouchali, chtěli ho někteří zatknout, zatímco jiní ho chtěli následovat (7:43–44). Ježíšovi
učedníci museli nejprve přijmout Ducha (16:12–13); až pak plně pochopili Ježíšův význam.
Svět setrvává v temnotě a nechápe realitu života či Boha (1:5). Nemá přístup k Božímu
zjevení. Pronikne-li Boží světlo temnotu a zjeví-li ošklivost světa, mnozí lidé se ještě
více ponoří do temnoty, protože jí dávají přednost před světlem (3:19–20). Pouze proměňující moc Božího Ducha lidem pomáhá, aby viděli jasně jakožto Boží děti (3:21; 8:12;
12:35–36, 46).

7:30 Protivníci Ježíše nezatkli, protože podle svrchovaného Božího plánu ještě nepřišla jeho chvíle (doslova
jeho hodina), kdy měl být oslaven na kříži (viz pozn.
k 12:23; viz též 10:17–18; 18:6–8). Ze všech čtyř scén popisujících zatčení v 7. a 8. k. jasně vyplývá, že situaci měl pod
kontrolou Ježíš, nikoli židovští vůdci.
7:32–36 Ježíš oznámil, že odejde k Tomu, který (ho)
poslal, svému nebeskému Otci (17:1–7). Farizeové to ale
nepochopili a mysleli si, že odchází z Judska a jde k pohanům (které by oni nikdy nenavštívili). • Po Ježíšově
odchodu do nebe ho farizeové nenašli. • Tam, kde
jsem, se nedostanete: Tito farizeové byli stále v temnotě
a nemohli vejít do nebe. Ježíš bude proto mimo jejich
dosah.
7:37–38 živá voda: viz „Živá voda“ v 4:10–14, s. 14.
Každým rokem se během Slavnosti stánků konal obřad
vody, při kterém se Izrael modlil k Bohu, aby seslal koncem podzimu déšť. Poslední den (zvaný „velký den“),
když svátek vrcholil, se obřad opakoval sedmkrát. Na
oltář vylévali vodu a levité přitom zpívali Iz 12:3 (viz Za

14:8; viz též Mišna Suka, 4. k.). • Kdo má žízeň, pojď ke
mně a pij! Ježíš naplnil nejpodstatnější prvek Slavnosti
stánků. On sám je zdrojem živé vody, která je k dispozici
všem, kdo věří v (něj) • Kdo má žízeň, pojď ke mně
a pij! 38 Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé
vody, jak praví Písmo. Nebo: Žízní-li kdo, ať přijde ke
mně a pije, kdo ve mne věří. Jak říká Písmo: Z jeho nitra
potečou proudy živé vody. Řecká syntaxe dovoluje obojí
podání.
7:39 Při Ježíšově ukřižování a vzkříšení byl vylit jeho život
i Duch (viz 19:34; 20:22) • neboť Duch ještě nebyl dán:
Jiné překlady uvádějí: neboť Duch svatý ještě nebyl dán
nebo: Dosud Duch nemohl přijít.
7:40 Je to opravdu ten Prorok: viz Dt 18:15, 18; Mal
3:23–24.
7:41–42 Tito Židé, kteří se od ostatních lidí v zástupu
odlišovali (7:25–27), si mysleli, že Mesiáš se objeví nějakým tajemným způsobem, a věřili proroctví, že Mesiáš
přijde z Betléma v Judsku (viz Mi 5:1). Překážkou jim byla
domněnka, že Ježíš pochází z Galileje, kde vyrůstal.
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JAN 7:45
45
Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: „Jak to, že jste
ho nepřivedli?“
46
Strážní odpověděli: „Takhle nikdy nikdo nemluvil!“
47
„Snad jste se také nenechali obloudit?“ osopili se na ně farizeové. 48„Uvěřil v něj
snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů? 49Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!“
50
Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil), jim ale řekl: 51„Copak náš
Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?“
52
„Snad nejsi také z Galileje?“ odpověděli mu. „Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný
prorok nepovstal!“ a

7:46 Mt 7:28

Kdo z vás je bez hříchu
53
Každý se pak vrátil domů, 1ale Ježíš odešel na Olivetskou horu.
2
Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil
se tedy a učil je. 3Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed 4se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když
cizoložila. 5Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6Těmi
slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat.
Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 7Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se
a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ 8A opět se sklonil
a psal po zemi.
9
Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. 10Ježíš se zvedl a zeptal se
jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“
11
„Nikdo, Pane,“ odpověděla.
„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“

8:7 Dt 17:7

8

7:48 J 12:42
7:50 J 3:1–2; 19:39
7:51 Dt 1:16
7:52 Iz 9:1–2;
Mt 4:14–16; J 1:46
8:2 Mt 26:55
8:5 Lv 20:10;
Dt 22:22–24; Jb 31:11
8:6 Mt 22:15
8:11 J 5:14
8:12 Iz 9:1–2;
J 1:4–5, 9; 3:19; 9:5;
12:35–36, 46; 2K 4:6

Já jsem
12
Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje,
nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
7:45–52 Epoizoda končí tím, že židovští vůdci neprosadili svou a svět se v názoru na Ježíše rozdělil (sr. 7:25–27,
31–32). • Strážní se vrátili: viz 7:32.
7:49–51 Nikodém (3. k.) pravděpodobně začínal věřit
v Ježíše (viz 19:39). Přes tvrzení farizeů v 7:48 uvěřili
v Ježíše i někteří z nich, nejen dav, co nezná Zákon.
7:52 z Galileje žádný prorok nepovstal: Židovští vůdci si
zjevně nebyli vědomi toho, že se Ježíš narodil v judském
Betlémě, nikoli v Galileji (viz Mt 2:1; L 2:1–7).
7:53–8:11 Tento příběh byl k Janovu evangeliu přidán
později a v nejstarších řeckých rukopisech se neobjevuje.
Přesto jde zřejmě o autentický příběh z Ježíšova života.
8:3 Znalci Písma byli židovští učenci, kteří se specializovali na znalost SZ a ústních tradic, které Zákon vykládaly.
8:4 Tvar řecké věty odpovídá právní formulaci žaloby.
Žena byla přistižena ve chvíli, kdy se dopouštěla hříchu
a cizoložila. Zákon vyžadoval dva svědky a přesně stanovoval, jakých důkazů je zapotřebí.
8:5 Požadavek v Zákoně... kamenovat: naznačuje, že
žena byla zasnoubená nebo vdaná (Lv 20:10; Dt 22:23–24).
Zákon také stanovoval, že její milenec by měl být zabit
spolu s ní, ale na tuto část ustanovení přítomní náboženští vůdci zjevně nedbali. • Tito muži mohli s ženou jednat

v soukromí a ušetřit ji veřejné hanby, ale ve skutečnosti
jim šlo o Ježíše, protože se vyptávali: Co říkáš ty? Má pověst milosrdného člověka, nebude se tedy řídit Zákonem?
Nebo ženinu tragickou situaci přejde?
8:6 Nelze zjistit, co Ježíš... psal... po zemi. Někteří vyslovili domněnku, že sepisoval hříchy žalobců.
8:7 Ježíšova odpověď neznamenala, že žalobce musí být
morálně dokonalý, aby mohl vznést právní žalobu. Jeho
zmínka o tom, kdo... je bez hříchu, míří na pohnutky
žalobců.
8:9 Soudcovský sbor se rozpadl, protože se žalobci jeden
po druhém vytratili. Odešel jeden, po něm druhý, a nakonec se rozešli i náhodní diváci.
8:11 Ani já tě neodsuzuji: Ježíšova slova neznamenala,
že žena je nevinná. Ježíš bere hřích a soud vážně. Přesto
hledí na lidi, kteří uvízli v pasti hříchu, s milosrdenstvím
a odpuštěním.
8:12–59 Spor, zda Ježíš je, či není Mesiáš, (viz již 7:52),
pokračuje. Ježíš je stále ještě na Slavnosti stánků
v Jeruzalémě. Konﬂikty, kterým čelil v 7. k., během slavnosti pokračují a sílí.
8:12 V průběhu Slavnosti stánků bylo na vnitřních nádvořích chrámu šestnáct zlatých mís naplněno olejem
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8:14 J 7:28; 9:29
8:16 J 5:30
8:17–18 Dt 17:6;
19:15; J 5:37; 1J 5:7–9
8:19 J 14:7, 9
8:20 Mk 12:41;
J 7:30
8:21 J 7:34, 36; 13:33
8:22 J 7:35
8:23 J 3:31; 17:14
8:24 Ex 3:14–15;
J 4:26; 8:28, 58; 13:19
8:26 J 3:32–34;
12:49
8:28 J 3:14; 5:19;
8:24; 12:32
8:29 J 4:34; 6:38;
8:16; 14:10; 16:32
8:30 J 7:31

JAN 8:30
13

Farizeové mu namítli: „Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí.“
Ježíš jim odpověděl: „Ačkoli svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím,
odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. 15Vy
soudíte tělesně, já nesoudím nikoho. 16A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který mě poslal. 17Ve vašem Zákoně je psáno,
že svědectví dvou lidí je pravé. 18Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který mě
poslal.“
19
Říkali mu tedy: „Kde je ten tvůj otec?“
Ježíš odpověděl: „Neznáte mě ani mého Otce. Kdybyste mě znali, znali byste
i mého Otce.“ 20Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho
nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišla.
14

21
Ježíš k nim znovu promluvil: „Já odcházím. Budete mě hledat, dokud nezemřete
ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete.“
22
Židé na to říkali: „To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete‘?“
23
Odpověděl jim: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem
z tohoto světa. 24Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit,
že ‚já jsem,‘ zemřete ve svých hříších.“
25
„A kdo jsi?“ zeptali se ho.
„Říkám vám to už od začátku,“ odpověděl jim Ježíš. 26„Mám o vás mnoho co říci
a soudit. Ten, který mě poslal, je ovšem pravdomluvný a já říkám světu, co jsem
slyšel od něj.“
27
Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci. 28Proto jim Ježíš řekl: „Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil Otec. 29Ten, který mě poslal, je se mnou. On mě nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí.“ 30A při těch slovech v něj mnozí
uvěřili.

a zapáleno jako světla. Ježíš stál pod těmito světly
v chrámu (8:20) a říkal, že zdrojem světla je nyní on.
Ježíšovo světlo přináší záchranu nejen Izraeli, ale i světu,
bez ohledu na rasu nebo místo původu.
8:13 Farizeové namítali, že Ježíšovo svědectví neplatí,
protože židovský zákon (Dt 19:15) vyžaduje alespoň dva
svědky (sr. 5:31–32; viz 8:17).
8:14–15 Ježíš na námitky farizeů odpověděl, že může
takto svědčit sám o sobě, protože zná jak svůj původ
(nebe), tak cíl (nebe). Pak poukázal na nejdůležitějšího
svědka svého případu, svého Otce, který ho poslal (8:16).
8:16 Otec: Některé rukopisy uvádějí ten.
8:17 svědectví dvou lidí je pravé: viz Dt 19:15.
8:19 V průběhu slavnosti se ukázalo, že Ježíšovi posluchači jsou ve tmě, protože Ježíši neporozuměli (viz
„Neporozumění“ v 7:32–36, s. 23). Chtěli poznat jeho
otce, kterým je Bůh. Protože Boha ve skutečnosti neznali,
nebyli schopni Ježíše pochopit.
8:20 Pokladnice se nacházela v části chu zvané Nádvoří
žen. Ježíš tam často vyučoval, aby ho slyšeli jak muži, tak
ženy (Mk 12:41). • jeho chvíle: doslova jeho hodina. Viz
pozn. k 2:4; 12:23.
8:21 Předmětem předchozího sporu během slavnosti
byl Ježíšův původ (7:27). Tady se Ježíš zmínil o tom, že

odchází na místo, odkud přišel. Měl na mysli nebe.
Posluchači však jeho slovům opět nerozuměli.
8:23 Ježíšovi posluchači byli zdola. Nemohli pochopit, co
Ježíš myslí, protože byl shora (3:31; viz pozn. k 3:3).
8:24 Nebudete-li věřit, že ‚já jsem‘: Ježíš použil božské jméno (viz 4:26; Ex 3:14), ale jeho posluchačům tato
nuance unikla (8:25). • zemřete ve svých hříších: Ježíš
vstoupil do světa jako světlo pronikající temnotu a je pro
svět jedinou nadějí na záchranu.
8:25 A kdo jsi? Později pochopili a chtěli Ježíše ukamenovat za rouhání (8:59). • Říkám vám to už od začátku:
Nebo: Co vám od začátku říkám. A také: Proč s vámi vůbec
ještě mluvím? Řecký text lze převést oběma způsoby.
8:28 Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo
jsem: „Syn člověka“ je titul, kterým se označoval sám
Ježíš. Viz pozn. k 1:51. • Synoptická evangelia uvádějí, že
Ježíš předpověděl svoji smrt třikrát (např. Mk 8:31; 9:31;
10:33–34). Janovy záznamy tomu odpovídají (3:14; 8:28;
12:32–34). Jan také ukazuje, že Synův osud řídí Otec.
8:30 Posluchači přítomní na slavnosti se opět rozdělili.
Předtím spor skončil plány na Ježíšovo zatčení (8:20).
Teď v něj mnozí uvěřili. Byli přesvědčeni, že Ježíš mluví
pravdu. Nicméně jakmile se Ježíšova identita jasně ukázala, jejich víru to těžce zpochybnilo (8:31–59).
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Pravda vás vysvobodí
31
Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu
mými učedníky. 32Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
33
„Jsme Abrahamovo símě!“ ohradili se. „Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní‘?“
34
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem
hříchu. 35A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. 36Když vás Syn
vysvobodí, budete opravdu svobodní. 37Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě
zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. 38Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého
Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce.“
39
„Náš otec je Abraham,“ odpověděli mu.
„Kdybyste byli děti Abrahama,“ řekl jim Ježíš, „dělali byste Abrahamovy skutky.
40
Vy mě ale chcete zabít – člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha.
To Abraham nedělal. 41Vy děláte skutky svého otce.“
„My jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“
42
Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem
vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. 43Proč
nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! 44Váš otec je ďábel a vy chcete
plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm
pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. 45Ale
protože já říkám pravdu, nevěříte mi. 46Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám
pravdu, proč mi nevěříte? 47Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že
nejste z Boha.“
48
Židé mu odpověděli: „Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?“
8:31–32 V učednictví jde o víc než o pochopení, kdo Ježíš
je. Znamená to také poslouchat jeho slovo (3:36; 14:15, 21,
23; 15:10). • Protože Ježíš je pravda (14:6), poznání Ježíše
nám umožňuje rozpoznat pravdu od lži. • vysvobodí:
Pravda vysvobozuje ze tmy, klamu a hříchu.
8:33 Ježíš zpochybnil široce zastávaný předpoklad, že
Izrael má status Božího vyvoleného lidu. Skutečnost, že
jsou Abrahamovo símě, v nich namísto závazku a odpovědnosti vyvolávalo pocity nadřazenosti a nedotknutelnosti (sr. Am 3:1–15). • Lidé nesprávně chápali, co
znamená být svobodný. Ježíš nemluvil o vysvobození
z lidského otroctví. Měl na mysli duchovní otroctví hříchu (8:34). Nevysvobodí je jejich náboženské dědictví, ale
pravda (8:32; Ř 6:17; 8:2; 1J 3:4, 8, 9).
8:35 Ježíš rozvíjel svou myšlenku. Pokud je Izrael duchovní otrok, má stejně nejisté postavení jako kterýkoli
otrok v domácnosti. Členové rodiny jsou v bezpečí, otroci
nikoli. Jenom Ježíš může změnit jejich postavení, osvobodit je a poskytnout jim bezpečí.
8:37–41 Intriky vůdců, jejichž cílem bylo Ježíše zabít
(5:18), odhalily jejich pravou totožnost. Patřili do jiné do-

8:31 J 15:7; 2J 1:9
8:32 Ř 8:2; 2K 3:17;
Ga 5:1, 13
8:33 Mt 3:9; L 3:8
8:34 Ř 6:16, 20;
2P 2:19
8:35 Gn 21:10;
Ga 4:30
8:39 Mt 3:9; J 8:33;
Ga 3:7, 14, 29
8:41 Dt 32:6;
Iz 63:16; 64:8; Mal 1:6
8:42 1J 5:1
8:44 Gn 3:4; 4:9;
1J 3:8
8:45 J 18:37
8:47 1J 4:6

mácnosti a jejich otec nebyl Ježíšův Otec. Spoléhali na
skutečnost, že jejich praotcem byl Abraham, jenže Ježíš
jejich duchovní rodokmen zpochybnil. Jeho zpochybnění
vrcholí v 8:44.
8:39 Kdybyste byli děti Abrahama, dělali byste
Abrahamovy skutky: Některé překlady uvádějí: Jste-li
skutečně děti Abrahama, čiňte jeho skutky.
8:41 svého otce: Ježíš věděl, kdo je ovládá. • My jsme se
nenarodili ze smilstva: Tato věta byla obranou i útokem
zároveň. V řečtině je zájmeno my zdůrazněno. Slovy „My
(na rozdíl od tebe) jsme se nenarodili ze smilstva“ chtěli
Židé naznačit, že Ježíš je nemanželského původu (viz Mt
1:18–25).
8:44 Nevěřící lidé Ježíše nemilovali (8:42; 1J 5:1), a proto
nebyli dětmi nebeského Otce, který poslal svého milovaného Syna (8:47). Jejich skutečný duchovní původ se projevil touhou zabít Božího Syna. Bylo to dílo ďábla, který
zavlekl do světa smrt (viz Gn 3:1–20; Ř 5:12–14).
8:48–49 Oponenti nazvali Ježíše posedlým Samaritánem
a jeho obvinění mu tak vrátili s rasovou urážkou (viz
pozn. k 4:4–6). Nařčením, že Ježíš je posedlý démonem

Herodův chrám (Jan 8:20). Herodes Veliký, který kraloval v Judsku v době Ježíšova narození (37–4 př. n. l.), přebudoval jeruzalémský chrám. Nová stavba nahradila a rozšířila Druhý chrám, postavený v době Ageově po návratu Židů
z Babylonského zajetí (viz Ezdráš 1–6). S touto masivní stavbou se začalo roku 20 př. n. l. Během deseti let byla hotova
hlavní stavba, ovšem celé dílo bylo dokončeno až roku 64 n. l. Tento chrám byl zničen roku 70, pouhých šest let po
dokončení. Mnohé události Ježíšova života a jeho služby se odehrály v chrámovém areálu (viz i 1:19; 2:14–15, 19–21; 5:14;
7:14, 28–32; 8:2, 59; 10:23; 11:56; Mt 4:5; 21:12:15, 23; 24:1–2; 27:5–6, 51; Mk 11:11, 15–17, 27; 12:35, 41; 13:1–2; 15:38; L 1:8, 23;
2:27, 36–37, 46; 4:9; 10:32; 19:45–47; 20:1; 21:1, 5, 37–38; 23:45; 24:53; Sk 2:46; 3:1–8; 4:1; 5:12, 20–26, 42; 21:23–30).
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49
„Nejsem posedlý,“ odpověděl Ježíš. „Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte.
Já však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí. 51Amen, amen,
říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“
52
„Teď víme jistě, že jsi posedlý!“ řekli mu Židé. „Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová mé slovo, navěky nezakusí smrt.‘ 53Jsi snad větší
než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?“
54
Ježíš odpověděl: „Chválím-li sám sebe, má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě
chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, 55ale neznáte ho. Já ho znám.
Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. 56Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se.“
57
„Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?“ řekli mu na to Židé.
58
Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“
59
Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám.

8:50 J 5:41

Slepota
Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. 2Jeho učedníci se
ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
3
Ježíš odpověděl: „Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm
byly zjeveny Boží skutky. 4Já musím dělat skutky Toho, který mě poslal, dokud je
den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5Dokud jsem na světě, jsem
světlo světa.“
6
Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. 7Potom mu
řekl: „Jdi se umýt do rybníka Siloe“ (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl
se, a když přišel, viděl.
8
Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: „Není to snad ten, který tu
sedával a žebral?“ 9Někteří říkali, že je to on, a jiní, že je mu jen podobný.
On ale říkal: „Jsem to já!“
10
„Jak se ti otevřely oči?“ ptali se ho.

9:4 J 5:17; 11:9; 12:35

50

9

(též 7:20; 8:52; 10:20), čelili jeho tvrzení, že jsou spojeni se
satanem (8:44). Ježíš právem odpověděl, že tím vyjádřili
hluboké pohrdání. Šlo o vážnou, neodpustitelnou urážku
(Mk 3:22–29).
8:53 Koho ze sebe děláš? To byla nepřátelská, agresivní
otázka. Pokud je ale Ježíš nesmrtelný a vládne nad životem a smrtí, pak je větší než Abraham, proroci nebo kterýkoli významný člověk v dějinách Izraele (8:58).
8:56 Ježíš se stejně jako jeho oponenti odvolával na
Abrahama. Rabíni vyučovali, že Bůh dal Abrahamovi prorocký vhled a poučil ho, že jednou přijde Mesiáš.
8:57 a viděl jsi Abrahama? (Některé rukopisy uvádějí
A viděl tě Abraham?) Židovští vůdci Ježíše špatně pochopili. Mluvil o své božské preexistenci, ne o svém fyzickém
věku.
8:58 Dříve než byl Abraham, já jsem. (Nebo dříve než se
Abraham narodil, já jsem.) Ježíšův život sahá od minulosti
před stvořením (1:1–2) až za naši přítomnost do věčnosti.
• já jsem: Tento titul připomíná Boží jméno, které zaznělo na hoře Sinaj (Ex 3:14; sr. J 4:26; Iz 43:11–13; 48:12).
8:59 Posluchači nakonec pochopili, že se Ježíš odvolává
na svůj božský původ (8:58), a rozzuřilo je to. Domnívali
se, že se stali svědky rouhání, a vzali kamení a chtěli ho
ukamenovat, což ukládal Zákon (Lv 24:16). • Ježíš se ale

8:51 J 5:24; 11:25–26
8:53 J 4:12
8:54 J 16:14; 17:5
8:55 J 7:28–29;
15:10
8:56 Gn 18:18;
22:17–18; Mt 13:17;
Žd 11:13
8:58 Ex 3:14;
Iz 43:10, 13; J 1:1;
8:24, 28
9:2 Ex 20:5;
Ez 18:20; L 13:2; J 9:34
9:3 J 11:4
9:5 Iz 49:6; J 1:4–5,
9; 8:12; 12:46
9:6 Mk 8:23
9:7 2Kr 5:10; Iz 35:5
9:8 Sk 3:10

skryl, protože Bůh určil pro jeho smrt jiný čas (viz pozn.
k 12:23; viz též 7:30, 44; L 4:29–30).
9:1–41 Během Slavnosti stánků (7. a 8. k.) Ježíš prohlásil,
že je světlo světa (8:12). Teď Jan vypráví, jak Ježíš fyzicky
i duchovně daroval světlo slepému muži, který žil ve tmě
(viz 9:5). Příběh končí úžasnou výměnou rolí. Slepec,
o kterém se předpokládalo, že žije v duchovní temnotě,
uviděl Boží světlo, kdežto farizeové, kteří fyzicky viděli
a byli pokládáni za osvícené, se projevili jako duchovně
slepí.
9:2 … učedníci měli za to, že se muž díky něčímu hříchu – buď jeho nebo jeho rodičů – narodil slepý. Ježíš
tuto obecně přijímanou domněnku opravil (9:3).
9:4 Já musím dělat skutky Toho, který mě poslal, dokud je den: Jiné překlady uvádějí: Musíme konat skutky
toho, který mě poslal, dokud je den.
9:5 jsem světlo světa: Viz pozn. k 8:12.
9:6 V nz době se sliny používaly k lékařským účelům (viz
Mk 7:32–35; 8:22–25).
9:7 Siloe, rybník v jižní části Jeruzaléma, sloužil při
Slavnosti stánků jako zdroj vody pro obřady. • Siloe...
se překládá Poslaný. Tato věta měla dvojí význam. Ježíš,
poslaný od Boha (4:34; 5:23, 37; 7:28; 8:26; 12:44; 14:24),
řekl slepci, aby se umyl v rybníku zvaném „poslaný“.
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9:14 L 13:14; J 5:9
9:16 J 3:2; 7:43
9:17 Mt 21:11
9:22 L 6:22; J 7:13;
12:42; 16:2; 19:38;
Sk 5:13
9:24 Joz 7:19
9:28 J 5:45
9:29 J 8:14

JAN 9:29
11
Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se
umýt k rybníku Siloe.‘ A když jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem.“
12
„Kde ten člověk je?“ ptali se.
„Nevím,“ odpověděl.
13
A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům. 14Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto
a otevřel mu oči, totiž byla sobota. 15Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl. „Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím,“ odpověděl jim.
16
„Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!“ říkali někteří z farizeů. Jiní zas
říkali: „Jak by taková znamení mohl konat hříšník?“ A tak se rozdělili na dva tábory.
17
Pak se toho slepce znovu zeptali: „Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?“
„Je to prorok,“ odpověděl.
18
Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. 19„Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?“ ptali se jich.
„A jak to, že teď vidí?“
20
„Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý,“ odpověděli jeho rodiče. 21„Jak to,
že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý,
může mluvit sám za sebe.“ 22(Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se už totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován
ze synagogy. 23Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, ptejte se jeho.“)
24
A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: „Vyznej před Bohem
pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník.“
25
„Jestli je to hříšník, nevím,“ odpověděl jim. „Vím jen, že jsem byl slepý a teď
vidím.“
26
A tak ho vyslýchali dál: „Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?“
27
„Už jsem vám to řekl,“ odpověděl jim. „Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete
slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?“
28
Tehdy mu začali spílat: „Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci!
29
Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač.“

Ježíšovi učedníci (9:1–41)
J 8:31–32; 12:25–26;
13:35; 18.36
Mt 5:11; 9:9–10;
10:16–22; 13:52;
16:24–28; 24:9;
27:57–58
Mk 15:40–41
L 14:26–33
Sk 9:2
Ř 15:5
1K 3:4–11
Ef 1:1

V první polovině svého evangelia nás Jan seznamuje s různými lidmi, kteří jsou vzory pravého učednictví. (viz 1:19–51; 4:1–42; 9:1–41). Souhrn těchto míst poskytuje popis zralého
následovníka či „učedníka“ Kristova.
Jak vypadá učedník? (1) Učedníci vědí, kdo je Ježíš. V každém příběhu se setkáváme
se správnými označeními Ježíše (viz např. 1:25, 34, 36, 38, 41; 4:19, 25, 3:12; 9:2, 17, 22).
(2) Učedníci věří v Ježíše. Vidí jeho mocné činy, naslouchají jeho hlubokým slovům a věří
(viz 1:50; 4:39–41; 9:35–38; viz i 20:8, 25–31). (3) Ježíšovi učedníci chápou, že musí Ježíše
následovat, má–li být jejich učednictví úspěšné (1:37–43; 8:12; 10:4–5, 27; 12:26; 21:19–22).
Následování vyžaduje oddanost. Musíme opustit to, co máme, abychom se vydali na cestu
s Ježíšem.

9:11 Slepec Ježíše poznal a vydal o něm přesvědčivé svědectví. Muž byl uzdraven z tělesné vady, nabýval stále
hlubšího duchovního porozumění (9:17, 33) a stal se
Ježíšovým učedníkem (9:38; sr. 5:11–15).
9:13 Farizeové (viz 1:24) byli vykladači Zákona, a proto
lidé čekali, jak tento zázrak vysvětlí. Oni se však z uzdravení neradovali, ale místo toho podrobili muže výslechu,
protože Ježíš tento zázrak vykonal v sobotu (viz 5:16–18).
9:17 Muž jim už pověděl, kdo ho uzdravil (9:11, 16). Teď
dospěl k vlastnímu duchovnímu závěru a prohlásil, že
Ježíš je prorok.

9:18 Farizeové chtěli zázrak zpochybnit a doufali, že mužovi rodiče uzdravení popřou.
9:20–22 Jeho rodiče potvrdili, že se syn narodil slepý.
Nechtěli se ale vyslovit k otázce, jak je možné, že teď vidí,
protože se báli společenských důsledků.
9:24 Vyznej před Bohem pravdu: Nebo: Vzdej Bohu
chválu! (sr. Joz 7:19).
9:28–29 Farizeům se nepodařilo vyvrátit, že šlo o zázračné znamení (9:24–25, 30–33), proto zanechali dedukcí a začali uzdravenému spílat (9:34). • Ostrý rozdíl
mezi Ježíšem a náboženskými vůdci vystoupil jasně do
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30
„To je právě divné,“ odpověděl jim ten člověk. „Vy nevíte, co je zač, a přitom
mi otevřel oči. 31Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí
a koná jeho vůli. 32Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného.
33
Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal.“
34
Odpověděli mu: „Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?“ A s tím ho
vyhnali.
35
Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: „Věříš v Syna člověka?“
36
„Pane,“ odpověděl, „kdo to je, abych v něj mohl věřit?“
37
„Už jsi ho viděl,“ řekl mu Ježíš. „Je to ten, který s tebou mluví.“
38
„Věřím, Pane!“ zvolal a padl před ním na kolena.
39
Tehdy Ježíš řekl: a „Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a vidoucí
oslepli.“
40
Když to uslyšeli někteří z farizeů stojících poblíž, řekli mu: „Cože? Jsme snad
i my slepí?“
41
„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích,“ odpověděl jim Ježíš. „Vy ale říkáte:
‚Vidíme,‘ a tak váš hřích trvá.“

9:31 Jb 27:8–9;
Ž 34:16; 66:18–19;
145:19; Př 15:29;
Iz 1:15; Jr 11:11; 14:12;
Mi 3:4; Za 7:13
9:33 J 3:2
9:34 J 9:2
9:37 J 4:26
9:39 L 4:18
9:40 Ř 2:19
9:41 J 15:22
10:2 Sk 20:28

Dobrý pastýř
„Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy,
je zloděj a lupič, 2kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí 3a tomu vrátný

10

popředí. Považovali Ježíšovy následovníky za lidi, kteří
odmítli Mojžíše a judaismus.
9:30 Židovští vůdci nevěděli, co je Ježíš zač. Mužův úžas
byl pochopitelný, protože takovéto uzdravení tu ještě
nebylo. Ježíšovy skutky potvrzovaly, že přišel od Boha.
Jakmile byla známá jeho identita, měli lidé uvěřit a stát
se učedníky, ale židovští vůdci trpěli vědomou slepotou.
9:32–33 Něco takového jako otevřít oči slepě narozeného mohl udělat jenom Bůh. Tím, že Ježíš uzdravil
tohoto muže, poskytl židovským vůdcům nepopiratelné
znamení, že je od Boha a je Mesiáš (sr. Ž 146:8; Iz 35:5;
42:7).
9:34 Nebylo výjimkou, když byl někdo vyhnán ze synagogy. Tento trest vedl ke společenské izolaci, která mohla
vyústit i v nutnost se z vesnice vystěhovat. Přesně takové
vážné pronásledování Ježíš svým následovníkům předpověděl (15:18–27; 16:2).
9:35–38 v Syna člověka: Některé rukopisy uvádějí Syna
Božího. „Syn člověka“ je titul, kterým se Ježíš označoval
(1:51; 3:13, 14; 5:27; 6:27, 53, 62; 8:28). Řečtina zde překládá
hebrejský a aramejský výraz znamenající „lidská bytost“.
Lidé si nebyli zcela jisti, jak to Ježíš myslí (viz 12:34).
Nicméně tento výraz označuje Ježíšovu identitu jako člověka i jako Mesiáše (sr. Da 7:13–14).
9:38–39 „Věřím, Pane!“ zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: tento text v některých rukopisech
chybí.
9:40–41 Jsme snad i my slepí? Ježíš odpověděl, že ti, kdo
tvrdí, že vlastní veškerou náboženskou pravdu, zjistí, že
jsou slepí, zatímco ti, kdo uznávají svoji duchovní chudobu, skutečně prohlédnou. V příběhu slepec i členové
jeho rodiny často uznávali svou nevědomost, kdežto fa-

rizeové opakovaně dávali najevo své pevné přesvědčení
a zůstali díky své náboženské pýše v hříchu. Kdyby uznali
svoji nevědomost a připustili si duchovní slepotu, byli by
bez viny. Místo toho vědomě a úmyslně odmítali Ježíše
a tím se proviňovali.
10:1–42 10. k. pokračuje v sérii kázání pronesených během slavnosti (viz pozn. k 5:1–10:42). Ježíš nyní přichází
na Chanuku (svátek Zasvěcení chrámu). Doba, kdy se konala, je pro pochopení tohoto příběhu stěžejní (viz pozn.
k 10:22).
10:1–21 Obraz pastýře a ovcí předpokládá blízkovýchodní chápání pasení ovcí a čerpá ze sz tradice hluboce
zakořeněné v židovské kultuře prvního století. Bůh byl
pastýřem Izraele (Gn 49:24; Ž 23; 78:52–53; Iz 40:10–11).
Také duchovní a političtí vůdci Izraele byli pastýři Božího
lidu, Božího stáda (Iz 56:9–12; Jr 23:1–4; Ez 34). Ježíš při
svém kázání využívá příležitosti svátku Chanuka (viz
10:22) a věnuje se pastýřskému tématu. Slavnost je pro
něj příležitostí k úvaze nad izraelskými vůdci („pastýři“)
ve světle Ez 34. Ježíš se představuje jako jediný dobrý
pastýř (10:11–14).
10:1 Pastýř v pustině obvykle postavil ovčinec, ohradu
s nízkými kamennými zdmi zakončenými trnitými větvemi. V ovčinci ovce přespávaly a ohrada je také chránila
před nebezpečím. • Ohrada měla jedny dveře (nebo
otvor ve zdi), který se uzavíral větvemi. Jakýkoli vpád do
ovčince znamenal pro stádo velkou hrozbu. • Špatný pastýř byl jako zloděj a lupič. Využíval ovce jen pro vlastní
zájmy, nestaral se o ně a nevěnoval se jim. Špatní pastýři
si brali ovčí mléko a vlnu pro sebe, ovce jen poráželi a nezajistili jim bezpečí (Ez 34:3; viz Iz 56:11; Jr 23:1–4). To byla
Ježíšova nejostřejší obžaloba židovských vůdců.

31
10:4 Ž 80:2; J 10:27
10:6 J 16:25
10:7 J 14:6
10:8 Jr 23:1–2;
Ez 34:2–3
10:9 Ž 118:20; J 14:6
10:10 J 5:40;
Sk 20:29; 2P 2:1
10:11 Iz 40:11;
Ez 34:11–16, 23;
Žd 13:20; 1P 2:25;
1J 3:16; Zj 7:17
10:12 J 21:16
10:14 2T 2:19
10:15 Mt 11:27
10:16 Iz 56:8;
Ez 37:24; J 11:52;
Ef 2:14–18
10:17–18 Fp 2:8–9;
Žd 5:8; 7:16
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otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. 4Když je všechny
vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. 5Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích.“ 6Ježíš jim to řekl obrazně, ale
oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
7
Ježíš k nim tedy znovu promluvil: „Amen, amen, říkám vám: Já jsem dveře ovcí.
8
Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly.
9
Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet
a nalezne pastvu. 10Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby
měly život – život v plnosti.
11
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. 12Nádeník ale není
pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak
vlk vrhá na ovce a rozhání je, 13nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu
nezáleží.
14
Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě, 15jako mě zná Otec a já
znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. 16Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden
pastýř.
17
Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. 18Nikdo mi
ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout.
Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“
19
Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. 20Mnozí z nich říkali: „Je posedlý
démonem a blázní! Co ho posloucháte?“ 21Jiní říkali: „Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?“

10:3 Ovce slyší jeho hlas: Pastýř na Blízkém východě
bývá znám tím, že svoje ovce důvěrně zná. Vede je zvuky
píšťaly, písněmi nebo slovními pokyny.
10:4 Dobrý pastýř své ovce nikdy nežene před sebou,
vždycky je vede. Když rozeznají jeho hlas, důvěřují jeho
vedení a jdou za ním.
10:7 Já jsem: Viz pozn. k 6:35. O dobrém pastýři se ví, že
hlídá ovce u dveří jako stráž.
10:8 přede mnou: tento výraz v některých rukopisech
chybí.
10:9 bude spasen (nebo bude zachráněn): Ježíš jako
strážný u brány nevpustí dovnitř nikoho, kdo by mohl
ovcím ublížit, a opatruje ovce uvnitř ohrady, kde jsou
v bezpečí.
10:10 Ježíšovi následovníci se musí mít na pozoru před
špatnými pastýři, kteří chtějí krást, zabíjet a ničit. Když
židovský národ naslouchal chanukovému příběhu (viz
pozn. k 10:22), připomínal si také, že pro selhání falešných
vůdců přišel o svůj chrám v Jeruzalémě.
10:11–14 Já jsem: Viz pozn. k 6:35. Dobrý pastýř své ovce
vede, hledá potravu a vodu a nachází stezky v pustině
(viz Ž 23). Dobrý pastýř se postaví mezi ovce a nebezpečí
(10:11) a pro jejich ochranu podstoupí boj. SZ popisuje
Boha jako pastýře Izraele (Ž 23; 80:1; Iz 40:10–11). Vůdci
Božího lidu by se o své stádo měli starat tak, jako to dělá
Bůh (Ez 34:23). Izraelští vůdci v Ježíšově době však byli
špatnými pastýři.
10:11–13 Malé vesničky často organizovaly společná

obecní stáda a najímaly si nádeníka, aby se o ně staral.
Nádeníci ale neměli k ovcím tak hluboký vztah jako pravý
pastýř. V judské poušti žilo mnoho šelem a dravců. Když
na ovce zaútočil vlk nebo jiný dravec, námezdný pastýř
ovce nebránil, ale obvykle utekl. To Ježíš nikdy neudělá.
Vždycky se postaví mezi své ovce a nebezpečí.
10:14–17 pokládám svůj život za ovce: Ježíš nepřímo
poukazoval na svoje ukřižování (19. k.).
10:15 Mezi Otcem a Synem je hluboký důvěrný vztah,
který Ježíš skrze Ducha svatého sdílí se svými ovcemi
(14:23–31; 15:1–11).
10:16 jiné ovce: Jednoho dne přijdou do Ježíšova ovčince
(viz 11:52) i věřící mimo okruh judaismu. Podle vize, kterou
měl Ježíš pro svůj lid, se židovští i pohanští věřící z odlišných kultur spojí, a bude jedno stádo a jeden pastýř
(17:20–23).
10:18 Nikdo mi ho nebere: Syn zemřel dobrovolně.
Ježíš nebyl žádný mučedník ani oběť. Rozhodl se zemřít z vlastní svobodné vůle, z poslušnosti a důvěrného
vztahu s Otcem (viz Sk 2:23–24). • Ježíšovo vzkříšení
nebylo nějakým dodatečným nápadem, kterým by Bůh
vysvobodil Syna z tragédie. Bůh nemůže zůstat v hrobě,
a protože Ježíš a Otec jsou jedno, měl Ježíš moc vstát
z mrtvých.
10:19–21 Ježíš svými slovy posluchače opět rozdělil (viz
též 6:66–69; 7:43; 9:16). Některé popudila k odporu,
jiné přivedla k víře. • Je posedlý démonem: sr. 7:20;
8:48–49, 52.
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Jsme jedno
22
Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. 23Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. 24Tam ho obstoupili Židé se slovy: „Jak
dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně.“
25
„Řekl jsem vám to, a nevěříte,“ odpověděl jim Ježíš. „Skutky, které dělám ve
jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. 26Vy ale nevěříte, protože nejste z mých
ovcí. 27Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. 28Já jim dávám věčný
život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. 29Můj Otec, který mi je dal,
je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. 30Já a Otec jsme
jedno.“
31
Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. 32Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem
vám mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z nich mě chcete kamenovat?“
33
„Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání,“ odpověděli mu Židé.
„Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!“
34
Ježíš odvětil: „Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové‘? 35Jestliže
ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy – a Písmo nemůže být zrušeno – 36proč mě,
kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem
Boží Syn‘? 37Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. 38Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně
a já v něm.“

10:22 Svátek Chanuka se konal v zimě a připomínal opětovné zasvěcení chrámu, který byl předtím znesvěcen
Antiochem IV. (175–163 př. n. l.). Dvě stě let před Kristem
obsadili řečtí vojáci jeruzalémský chrám, vydrancovali ho,
odvezli z něho vzácné předměty a zanechali ho v takovém
stavu, že už v něm nebylo možné uctívat. V zimě roku 165–
164 př. n. l. židovská armáda vedená Judou Makabejským
chrám dobyla a znovu ho zasvětila Hospodinu. Slavnost
Chanuka („Zasvěcení“) byla připomínkou tohoto opětovného zasvěcení (viz 1Mak 3–4; 2Mak 8:1–10:8). V průběhu
slavnosti kněží zkoumali svou oddanost službě. Stěžejním
textem zpytování byl Ez 34 (též Jr 23:1–4; 25:32–38; Za 11).
Během svátku Zasvěcení chrámu použil Ježíš pastýřské
téma z Ez 34 a ukázal rozdíl mezi sebou jako dobrým
pastýřem (10:11) a tehdejšími náboženskými vůdci Izraele
coby špatnými pastýři (10:10, 12–13).
10:23 Ústřední chrámové nádvoří obklopovala ze čtyř
stran mohutná krytá sloupořadí. Šalomounovo sloupoví
na východě poskytovalo úkryt před zimním počasím.
10:24 Lidé, kteří Ježíše obstoupili, se možná dožadovali nějakého vysvětlení, nebo měli nepřátelské úmysly.
V L 21:20 a Žd 11:30 se stejným slovem popisuje, jak byly
Jeruzalém i Jericho obklíčeny před svým zničením. Totéž
slovo je užito ve Sk 14:20 o učednících, kteří obklopili
Pavla, když byl zraněn.
10:25–42 V závěrečném veřejném prohlášení o své osobě
uvedeném v tomto evangeliu uvádí Ježíš zevrubné vyjádření své identity (10:30).
10:25 Ježíš už vydal židovskému lidu a jeho náboženským vůdcům dostatečné svědectví o tom, že je Boží Syn.

10:23 Sk 3:11; 5:12
10:24 L 22:67
10:25 J 5:36; 10:38;
14:11
10:26 J 8:47
10:28 J 6:37, 39;
17:12
10:29 J 14:28;
17:2, 6, 24
10:30 J 1:1; 10:38;
14:8–11; 17:21–24
10:33 Lv 24:16;
Mt 26:63–66; J 1:1,
18; 5:18; 20:28; Ř 9:5;
Fp 2:6; Tt 2:13; 2P 1:1;
1J 5:20
10:34 *Ž 82:6
10:36 J 5:17–20

Problém nespočíval v nedostatku informací, ale v jejich
neochotě věřit.
10:27–29 Ježíš jako dobrý pastýř položí za svoje ovce
život a ochrání je před všemi šelmami a zloději (10:1, 8,
11; sr. Ez 34:22–23). • Díky Otcově moci působící v Kristu
zůstávají ovce v bezpečí. Nikdo nemůže věřící Kristu vzít,
protože nikdo není větší než Otec. Nejsou v bezpečí díky
vlastnímu úsilí, ale díky Kristu. • Výraz nevyrve naznačuje násilí (podobně jako výraz vzít v 6:15).
10:29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny:
Jiné rukopisy uvádějí: To, co mi můj Otec dal, je větší nade
všechno; a jiní zase: Můj Otec je v tom, co mi dal, větší než
všichni.
10:30 Otec a Syn jsou dvě oddělené osoby jedné podstaty sdílející jeden záměr (1:1, 14; 14:9; 20:28). To je základem Ježíšovy moci, kterou chrání Boží stádo (10:28–29),
a úžasným projevem jeho božství.
10:31–33 Židé pochopili, co tím Ježíš myslí (viz 10:33),
a chtěli ho ukamenovat. Nedráždily je Ježíšovy dobré
skutky, ale jeho nárok na božství (viz 6:42, 60; 7:29–30).
Ten, kdo se dopustil rouhání, měl být ukamenován
(Lv 24:23; viz J 8:59).
10:34–36 Řekl jsem: Jste bohové: Jestliže mohly být
slovem bůh označeny jiné osoby než Hospodin, pak Ježíš
neporušuje Zákon, když o sobě takto mluví. A přesto není
Ježíš jen jeden z Božích synů. Je to Boží Syn, kterého Otec
poslal na svět.
10:38 Ježíšovy zázračné skutky by měly pravým věřícím
sloužit k tomu, aby poznali a věděli, že v Ježíši přebývá
plná Boží skutečnost.

33
10:42 J 2:23; 7:31;
8:30; 11:45; 12:11, 42
11:1 Mt 21:17; L 10:38
11:2 J 12:3
11:4 J 9:3
11:8 J 8:59; 10:31
11:9 J 9:4
11:10 J 12:35
11:11 Da 12:2;
Mt 9:24; 27:52;
Mk 5:39; L 8:52;
Sk 7:60; 1K 11:30
11:16 Mt 10:3; J 14:5;
20:24–28; 21:2; Sk 1:3

JAN 11:16
39
Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukou. 40Vrátil se zpátky za Jordán,
na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. 41Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: „Jan sice nevykonal žádné znamení, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla
pravda.“ 42A mnozí tam v něho uvěřili.

Lazare, pojď ven!
Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. 2To
byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její
bratr Lazar byl nemocný. 3Sestry vzkázaly Ježíšovi: „Pane, ten, koho máš tak rád,
je nemocný.“
4
Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni
byl oslaven Boží Syn.“ 5Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. 6Když uslyšel, že
Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl.
7
Potom řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska.“
8
„Rabbi,“ řekli mu učedníci, „Židé tě posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš
jít znovu?“
9
Ježíš odpověděl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. 10Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá světlo.“
11
A po těch slovech dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit.“
12
„Spánek mu prospěje, Pane,“ řekli mu na to učedníci. 13Ježíš mluvil o jeho smrti,
ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku.
14
Proto jim Ježíš řekl jasně: „Lazar zemřel. 15A kvůli vám jsem rád, že jsem tam
nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu.“
16
Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: „Pojďme také, ať zemřeme
s ním.“

11

10:40 Ježíšovo zjevení židovským vůdcům se teď dovršilo,
a tak se Ježíš odebral do kraje za Jordánem, kde svého
času působil Jan Křtitel a kde byl Ježíš také pokřtěn.
10:41 všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda: viz
1:19–51; 3:22–36. Naplněním předpovědí Jana Křtitele
se potvrzuje jak to, že byl prorokem, tak i to, že co řekl
o Ježíši, byla pravda.
10:42 Je ironií, že zatímco mezi náboženskými vůdci ve
svatém městě Jeruzalémě našel Ježíš jen málo víry, na
poušti našel mnoho lidí, kteří v něho uvěřili.
11:1–57 Vzkříšení Lazara předjímá smrt a vzkříšení samotného Ježíše. Dokonce i popis Lazarova hrobu (11:38, 44) je
předobrazem Ježíšova hrobu (20:1, 7). Brzy po této události byl Ježíš pomazán k pohřbu (12:3) a přišla chvíle, kdy
měl být oslaven (12:23).
11:1 V hebrejštině je Lazar zkrácenou formou jména
Eleazar („Bůh pomůže“). Mezi Židy v prvním století to
bylo čtvrté nejobvyklejší mužské jméno (viz též L 16:19–
31). • Betanie byla vesnička východně od Jeruzaléma,
hned za Olivetskou horou (11:18), kde Ježíš často přebýval,
když byl právě v Jeruzalémě. Ježíš procházel Betanií na
cestě do Jeruzaléma. Většina Židů totiž používala cestu,
která vedla východně od Jeruzaléma dolů do Jericha
a na sever do Galileje. • Marie a Marta byly sestry
(L 10:38–42). Marta byla zřejmě starší. To ona byla hos-

titelkou v Lukášově příběhu a zastupovala v něm svoji
rodinu. Marie později pomazala Ježíše vonnou mastí
(12:1–8).
11:2 Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu
nohy svými vlasy: Tato příhoda je zaznamenána ve
12. k.
11:3 Sestry měly dilema. Věděly, že Ježíš má moc uzdravovat, ale zároveň si uvědomovaly, že návratem do Judska
se vystaví nebezpečí (11:8).
11:4 Ježíšova odpověď zněla podobně jako to, co řekl
o muži slepém od narození (9:1–5). Ježíš věděl, že Lazar
už je mrtev (11:14). Mluvil o jeho vzkříšení (11:43), které
povede k Boží slávě.
11:6 Do Jeruzaléma by to z místa, kde se Ježíš právě zdržoval (viz 10:40), byl jenom asi den cesty, ale Ježíš se řídil
vlastním časovým rozvrhem (2:4; 7:5–9) a nenechal se
ovlivňovat druhými.
11:8 Učedníci se právem obávali rizika (7:25; 8:37, 44, 59;
10:31, 39).
11:16 Tomáš zvaný Dvojče (doslova Tomáš zvaný
Didymos): Viz též 14:5; 20:24; 21:2; Mk 3:18). • Pojďme
také, ať zemřeme s ním: Tomáš věděl, že předchozí návštěvy v Judsku byly nebezpečné (5:18; 10:31, 39). Cesta do
Jeruzaléma by teď pro Ježíše pravděpodobně znamenala
smrt (sr. 11:49–50).
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17
Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. 18Betanie byla blízko Jeruzaléma,
asi patnáct honů, 19a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich
bratrem. 20Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie
zůstala doma.
21
„Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!“ řekla mu Marta. 22„I teď ale vím,
že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá.“
23
„Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš.
24
„Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta.
25
„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.
26
A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“
27
„Ano, Pane,“ odpověděla. „Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který má
přijít na svět.“
28
A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: „Mistr je tu a volá tě.“
29
Ta, jakmile to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. 30(Ježíš ještě nepřišel do vesnice,
ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) 31Židé, kteří byli s Marií v domě
a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven, a tak se k ní přidali. Mysleli si: „Jde
plakat k hrobu.“
32
Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se
slovy: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel.“
33
Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu
a rozrušen 34se zeptal: „Kam jste ho položili?“
„Pojď se podívat, Pane,“ řekli mu.
35
Ježíš se rozplakal.
36
„Podívejte, jak ho měl rád!“ řekli Židé. 37Někteří ale namítli: „Když otevřel oči
slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?“
38
V hlubokém rozrušení přišel Ježíš až k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. 39„Odvalte ten kámen,“ řekl Ježíš.

11:17 Lidé bývali pohřbíváni ještě v den své smrti. Jan poznamenal, že Lazar už leží v hrobě čtyři dny. Vzkříšení si
tedy nelze vykládat jako resuscitaci.
11:18 asi patnáct honů: řecky asi 15 stádií (zhruba 2,8
km).
11:19 V nz době se žilo veřejně. Členové Lazarovy početné
širší rodiny i obyvatelé vesnice se dostavili k sedmidennímu období truchlení. Všude zazníval hlasitý pláč a nářek (viz 11:33 a pozn.). Lidé tak chtěli utěšit sestry v jejich
smutku.
11:21 Pane, kdybys tu byl: Marie později Martina slova
zopakovala (11:32), protože obě sestry věděly, že Ježíš má
pověst člověka, který uzdravuje. Došly k názoru, že Ježíš
by Lazara uzdravil, ale nedokázaly si představit, že by ho
mohl vzkřísit z mrtvých.
11:22 o cokoli Boha požádáš: Marta si myslela, že Ježíš
ještě může nějak zasáhnout. Přesto měla námitky, když
chtěl otevřít hrob (11:39). Nenapadlo ji, že Ježíš vzbudí
jejího bratra z mrtvých.
11:24 Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den:
Marta Ježíšova slova nepochopila (sr. 11:11–13) a myslela
si, že Ježíš mluví o všeobecném vzkříšení na konci časů.
11:25 Ježíš Martě pomohl, aby v něj uvěřila nejen jako
v někoho, kdo umí uzdravit, ale také v toho, kdo dokáže
přemoci smrt. • Já jsem vzkříšení i život (v některých ru-

11:17 J 11:39
11:20 L 10:38–42
11:22 J 16:30
11:23–24 Da 12:2;
J 5:28–29; Sk 24:15;
Fp 3:21; 1Te 4:14
11:24 Sk 1:22
11:25 J 1:4; 3:36;
5:21; 6:39–40; 14:6;
Ko 1:18; 3:4; 1J 1:1–2;
5:10–11; Zj 1:17–18
11:26 J 8:51
11:27 Mt 16:16;
J 6:14
11:35 L 19:41
11:37 J 9:6–7
11:39 J 11:17

kopisech chybí a život): Vítězství nad smrtí je jedním z aspektů života ve společenství s Ježíšem. Jeho následovníci
jsou sice stále ještě smrtelní, ale po smrti se budou radovat z věčného života. K Ježíšovým výrokům obsahujícím
já jsem viz pozn. k 6:35.
11:26–27 Věříš tomu? Ježíš se neptal, jestli Marta věří, že
dokáže vyvést Lazara z hrobu. Věří ale, že samotný život
závisí na Ježíši? • „Ano, Pane“: Marta sice nechápala, co
to všechno znamená, ale uznávala, že Ježíš je skutečně
Mesiáš. Přesto ji překvapilo, jakou má moc.
11:28–32 V tuto chvíli se na scéně na kraji vesnice objevila i Marie a opakovala sestřin smutný postesk. Padla
Ježíšovi k nohám. Nebyl to akt uctívání, ale projev zoufalého zármutku.
11:33 Hlasitý pláč a nářek byly v tehdejší kultuře typickými projevy zármutku (Mk 5:38) stejně jako to, když se
někdo bil do prsou (L 18:13). • Hluboce pohnut v duchu
(nebo v Duchu se rozhorlil) a rozrušen: Řecký výraz vyjadřuje něčí pobouření, vztek a hněv. Ježíš se nezlobil na
Martu ani na Marii, ale kvůli marnosti této situace a lidské
nevěře ve vzkříšení.
11:39 Lazar byl pohřben do hrobu vytesaného v úbočí
skály. Takové hroby bývaly běžné. Hrob se uzavíral pomocí okrouhlého kamene, jímž se vchod zatarasil. K otevření hrobu pro další pohřby bylo nutné kámen odvalit.
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11:41 Mt 11:25
11:42 J 12:30
11:43 L 7:14
11:47 Mt 26:3–5
11:49 Mt 26:3
11:50 J 18:13–14
11:51 Ex 28:30;
Nu 27:21
11:52 Iz 49:6;
J 10:16; 1J 2:2

Joppe

„Pane, už zapáchá,“ namítla Marta, sestra mrtvého. „Vždyť je v hrobě čtvrtý den!“
40
„Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.
41
Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: „Otče, děkuji ti, že
jsi mě vyslyšel. 42Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí
kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal.“
43
Jakmile to dořekl, hlasitě zvolal: „Lazare, pojď ven!“ 44A ten, který zemřel, vyšel
ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou.
„Rozvažte ho a nechte ho jít,“ řekl jim Ježíš.

Je lepší, aby zemřel
45
Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili.
46
Někteří však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal.
47
Vrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu. „Co budeme dělat?“ říkali. „Ten
člověk koná mnoho zázračných znamení! 48Když ho necháme, všichni v něj uvěří!
Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!“
49
Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: „Vy nic nevíte!
50
Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!“ 51(To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem,
prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ. 52A nejen za tento národ, ale také aby
shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno.)

Arimatie

Lydda

Efraim
Jericho

Jamnie
Emauzy?
Jeruzalém

Betanie

Ježíšova služba v Judsku (11:1–12:19). Judea
byla římská prefektura pod Pilátem Pontským. Jan
zachycuje hodně z Ježíšovy služby v JERUZALÉMĚ
(2:13–3:21; 5:1–47; 7:10–10:42; 12:12–50) a JUDSKU
(3:22; 11:1–44; 12:1–11). Když se přiblížil čas Ježíšovy
smrti, vypravil se na poslední cestu z Galileje
do Jeruzaléma. Události zachycené v 11:1–20:31
se odehrály během Ježíšova posledního pobytu
v Jeruzalémě a jeho okolí.

Kumrán

Betlém
Marisa
Hebron

Hlavní vchod vedl do místnosti podobné jeskyni, v níž
byly podél vnitřní stěny v kameni vytesány pohřební lavice. Na úrovni horní části lavic byly vytesány horizontální
pohřební komory. Viz ilustraci na s. 55.
11:45–46 Zpráva o zázraku se v Jeruzalémě rychle rozšířila (12:9, 17) a veřejné mínění se opět rozdělilo (6:66–69;
7:43; 9:16; 10:19; 11:36–37). V Galileji už se vědělo, že Ježíš
dokáže uzdravovat nemocné a křísit mrtvé (viz Mt 9:24–
26; 10:8; 11:5). Teď tuto moc přinesl i do Judska.
11:47 Velerada: řecky Sanhedrin.
11:48 Z rokování Velerady je jasně patrné, že se Židé
báli, že všichni v Ježíše uvěří. Pokud lidé uvěří, že přišel

Mesiáš, bude to mít hrozivé politické důsledky.
Římané pohlíželi na židovské mesiáše s podezřením
a dění okolo Ježíše by je mohlo podnítit k tomu, aby
vtrhli do Jeruzaléma a zničili město i chrám. • toto
posvátné místo: v řečtině naše místo; v jiných překladech též toto svaté místo.
11:49 Kaifáš: v letech 18–36 n. l. vládl Veleradě.
Deset let spolupracoval s Pontským Pilátem, judským místodržitelem (26–36 n. l.; viz 18:29), a udržoval mír s Římem.
11:50–51 je... lepší, aby jeden člověk zemřel: Kaifášova
slova byla paradoxem. Měl na mysli, že je lepší, aby zemřel jeden revolucionář, než aby Římané potřeli celý
židovský národ. Jenže vyslovil pravdu, kterou nechápal.
Spása, kterou judaismus potřeboval, neměla s Římem
téměř nic společného. Měla přijít skrze Ježíšův kříž. Jan
poznamenává, že to Kaifáš nevyslovil sám od sebe, ale
inspiroval ho k tomu Bůh.
11:52 Kristus nezemřel jen za Izrael, ale za všechny,
včetně lidí z jiných kultur rozptýlených po celém světě
(10–16; 12–32).
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53
Od toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijí. 54Ježíš proto už nechodil mezi
Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim,
a tam pobýval s učedníky.
55
Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru
do Jeruzaléma, aby se očistili. 56Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali
si mezi sebou: „Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?“ 57Vrchní kněží a farizeové
však vydali nařízení, že pokud se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli
zatknout.

11:53 Mt 26:4
11:55 Ex 12:13;
2Pa 30:17–19;
Mt 26:1–2; Mk 14:1
12:1–8
//Mt 26:6–13
//Mk 14:3–9
12:1 J 11:1
12:2 L 10:38–42
12:3 L 7:37–38

Poslední pomazání
Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. 2Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala
a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. 3Marie tehdy vzala libru velmi drahé
masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se
naplnil vůní té masti.
4
Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: 5„Proč se ta
mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!“ 6To však neřekl
proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou
pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe.
7
Ježíš odpověděl: „Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. 8Chudé tu
budete mít vždycky, ale mě vždycky mít nebudete.“
9
Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli – nejen kvůli němu,
ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. 10Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. 11Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše.

12

11:53–54 Když židovští vůdci začali plánovat, že Ježíše
zabijí, zareagoval Ježíš prozíravým politickým krokem
(11:54). • Efraim byla vesnice vzdálená asi 19 km severně
od Jeruzaléma. Ježíš tam byl v bezpečí před Veleradou
a zároveň se zdržoval natolik blízko Jeruzaléma, aby mohl
dojít pěšky na oslavu blížících se židovských Velikonoc
(11:55).
11:55–57 Do Jeruzaléma dorazily zástupy lidí, kteří konali
pouť u příležitosti Velikonoc (viz 2:13), a ve městě se nemluvilo o ničem jiném než o Ježíši a o tom, jak zázračně
vzkřísil Lazara z mrtvých. Lidé byli zvědaví, jestli Ježíš poslechne Zákon a dorazí do města na oslavy, nebo zůstane
v bezpečí na venkově. Kněží a farizeové věděli, že Ježíš
Zákon věrně dodržuje a na slavnost přijde, a tak mu chtěli
ve městě nastražit past.
12:1–50 Paralelně se odvíjejí dva scénáře. Stále větší
počet lidí chválí Ježíše (což vyvrcholí v 12:12), zatímco
autority se utvrzují v rozhodnutí ho zatknout a popravit. • Jan zaznamenává tři události, ke kterým došlo jen několik dní před Velikonocemi (12:1–11, 12–19,
20–36). Pak vysvětluje, proč většina lidí odmítla uvěřit,
a uvádí podrobnosti Ježíšovy poslední veřejné výzvy
(12:37–50).
12:1 Poutníci ze všech koutů Izraele se začali do
Jeruzaléma sjíždět během týdne před Velikonocemi.
Toho roku připadl svátek na čtvrtek. Ježíš přišel během

12:4 J 6:71
12:6 J 13:29
12:7 J 19:40
12:8 Dt 15:11
12:10 L 16:31
12:11 Sk 5:14

předcházejícího pátku, navečer, právě před zahájením
sabatu.
12:2 kdo s ním stolovali: dosl. vleže se opírali. Lidé tehdy
jedli vleže kolem nízkého stolu.
12:3 Marie... pomazala Ježíšovy nohy: Nebylo těžké
to provést, protože Ježíš u jídla ležel. Bylo to však dramatické gesto (sr. Mt 26:6–16; Mk 14:3–9). • libru: asi
0,5 l. • nard: drahé koření dovážené ze severní Indie.
Bylo sladké a červené a vonělo jako kosatcový parfém.
Libra nardu měla hodnotu roční mzdy dělníka (12:5).
Podle Marka pomazala Marie Ježíšovi také hlavu (Mk
14:3). Parfém stékal dolů a provoněl mu oděv (Mk 14:8).
• svými vlasy: Ženy na veřejnosti nikdy neukazovaly
vlasy (viz L 7:38). Marie jednala s neobyčejnou oddaností
a naprosto bez zábran.
12:5 tři sta denárů: zhruba roční plat dělníka. Denár
představoval celodenní mzdu dělníka. Možná Jidáš
nadsazoval, ale Mariina oběť měla rozhodně obrovskou
hodnotu.
12:7 Nech ji: Ježíš se Marie zastal a její čin vyložil.
Pomazala ho nardem k pohřbu. Ježíšovo tělo teď k němu
bylo připraveno. Blížila se totiž chvíle jeho oslavení
a smrti (viz pozn. k 12:23).
12:8 Ježíš nikdy chudé nepřehlížel, ale tato příležitost
prokázat mu službu byla naprosto mimořádná.
12:11 kvůli němu odcházeli: nebo odcházeli pro něho.

37
12:12–19
//Mt 21:1–11
//Mk 11:1–11
//L 19:28–38
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Král na oslíku
12
Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do
Jeruzaléma. 13Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali:

12:13 Lv 23:40;
*Ž 118:26–27; Sf 3:15

„Hosana!“
„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“
„Ať žije král Izraele!“

12:15 Iz 35:4;
*Za 9:9
12:16 J 2:22; 7:39
12:17 J 11:43–44

14

Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno:

12:18 J 12:11; 19:37
12:21 J 1:43–44
12:23 J 13:32; 17:1
12:24 1K 15:36

15

„Neboj se, Dcero sionská!
Hle, tvůj král přichází
sedící na oslátku.“

16
Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si
vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplnilo. 17Zástup, který byl
s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. 18Když
slyšeli, jaké zázračné znamení vykonal, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech.
19
Farizeové tehdy jedni druhým říkali: „Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za
ním!“

Zrno pšenice
20
Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. 21Přišli za Filipem,
který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chtěli bychom vidět Ježíše.“ 22Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi.
23
Ježíš jim odpověděl: „Přišla chvíle, kdy má být Syn člověka oslaven. 24Amen,
amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo.
12:12 Nazítří: Druhý den byla neděle (viz 12:1). • V této
oblasti tábořil veliký zástup poutníků. Mnozí přišli
z Galileje. Když se Ježíš přibližoval po cestě do Jeruzaléma,
hlasitě ho zdravili a provolávali mu slávu. O triumfálním
vjezdu se píše ve všech čtyřech evangeliích (Mt 21:1–11; Mk
11:1–11; L 19:29–38).
12:13–14 palmové větve: Datlová palma byla židovským národním symbolem. • vyšli mu naproti: Použité
řecké slovo obvykle popisuje chování zástupů vítajících
vítězně se vracejícího krále. • Hosana: řecké provolání
chvály, které vzešlo z hebrejského výrazu znamenajícího
„zachraň nás“. • Požehnaný: Zástup citoval Ž 118:25–26
a přidal pozdrav pro ty, kdo vjížděli do Jeruzaléma. Obrat
„ať žije král Izraele“ v žalmu nenajdeme (ale viz Sf 3:15).
Lidé se sice na Ježíše dívali jako na národně politického
osvoboditele, on ale tuto roli odmítl (6:15).
12:14 Ježíš si nevybral válečného koně, ale oslátko,
a zklidnil tak rozvášněné davy, které ho toužily provolat
králem. Zároveň tak naplnil předpovědi ohledně Mesiáše
(Za 9:9).
12:16 Zástupy, a dokonce ani učedníci... nerozuměli
pravému významu toho, co Ježíš dělal a kým byl. Když
učedníci po Ježíšově oslavení přijali Ducha svatého, plně
pochopili, kdo je Ježíš (viz 2:22).
12:17–19 Tato scéna líčí vrchol Ježíšovy popularity.

12:19 Celý svět: Slova farizeů měla hlubší význam, než
si uvědomovali. Ježíš přišel získat svět (3:17). Farizeové
konstatovali, že svůj úkol splnil.
12:20 Mezi lidmi, které Ježíš přitahoval (12:19), byli
také Řekové, bohabojní pohané, kteří přicestovali na
Velikonoce, aby se zúčastnili uctívání. Ježíšovo poslání
se neomezovalo jenom na Izrael, ale zahrnovalo celý svět
(10:16; 11:52). Po Ježíšově vzkříšení byla církev vyslána
do Judska, do Samaří, a nakonec do všech částí světa
(Mt 28:19; Sk 1:8).
12:21 Řekové se obrátili na Filipa, protože měl řecké
jméno a byl nepochybně Řek.
12:23 Ježíš často říkával, že ještě nepřišla jeho chvíle
(doslova hodina; 2:4; 7:30; 8:20). Nyní však přišla. Příchod
Řeků rovněž vymezil začátek klíčového prvku Ježíšovy
služby – jeho oslavení. To nastalo, když Ježíš dokonal
obětní dílo na kříži (19:30) a vstal z mrtvých (20. k.).
Pak poslal Ducha (20:22) a vrátil se do nebe, místa své
slávy (17:5, 11). Spojitost s Řeky, kteří přišli do Jeruzaléma
(12:20), měla velký význam. Skončila služba, kterou Ježíš
konal pouze mezi Židy, a on nyní náležel celému světu.
• Syn člověka: titul, kterým se Ježíš označoval.
12:24 Ústřední událostí Ježíšova oslavení (12:23) byl kříž.
Pokud Ježíš zemře podobně jako zrno..., které padne do
země, přinese hojnou úrodu.
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Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. 25Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí.
Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. 26Kdo mi chce
sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží,
toho Otec poctí. 27Jsem teď sevřen úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď mě z této
chvíle‘? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. 28Otče, oslav své jméno!“
Tehdy z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ 29Zástup, který tam stál
a slyšel to, řekl: „Zahřmělo.“ Někteří ale říkali: „Mluvil k němu anděl.“
30
Ježíš na to odpověděl: „Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. 31Nyní se
koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. 32A já, až
budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“ 33(Těmito slovy naznačil, jakou
smrtí má zemřít.)
34
Zástup mu odpověděl: „My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky.
Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn člověka?“
35
Ježíš jim řekl: „Ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďte, dokud máte světlo,
ať vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. 36Dokud máte světlo,
věřte ve světlo, abyste byli syny světla.“ Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před
nimi.

12:25 Mt 10:39;
L 9:24; 17:33
12:26 J 14:3; 17:24
12:27 Ž 6:4;
Mt 26:38; Mk 14:34
12:28 Mt 3:17; 17:5;
Mk 1:11; 9:7; L 3:22;
9:35; 2P 1:17–18
12:31 J 14:30; 16:11;
Ef 2:2
12:32 J 3:14; 6:44
12:34 Ž 89:4, 36;
110:4; Iz 9:7; Ez 37:25;
Da 7:14
12:35 J 8:12; 9:4;
12:46
12:36 J 8:59; Ef 5:8;
1Te 5:5
12:38 *Iz 53:1;
Ř 10:16

Kdo uvěřil naší zprávě?
37
Ačkoli před nimi vykonal tolik znamení, přece v něj neuvěřili. 38Tak se naplnilo
slovo proroka Izaiáše:
„Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?
Komu se Hospodinova paže zjevila?“

12:25–26 Pro učedníky je Ježíšova oběť a sebezapření
prostředkem, jak získat plný život, který tato oběť poskytuje. Ten, kdo nelpí na tomto světě, bude s Ježíšem ve
věčném životě a Bůh ho oslaví stejně jako Ježíše.
12:27 Jsem... sevřen úzkostí: Stejný výraz (řecky tarassó)
použil Jan k popisu hlubokého žalu, který Ježíš pociťoval
u Lazarova hrobu (11:33; též 13:21). Ježíš nedokázal zůstat
tváří v tvář smrti netečný. Prožíval skutečná muka. Přesto
poslechl Otcovu vůli (5:19–23; 6:37; 8:29, 38; 14:31).
12:28 z nebe zazněl hlas: sr. Mt 3:17; 17:5; Mk 1:11; 9:7;
L 3:22; 9:35). Bůh své jméno oslavil, když Kristus přišel na
svět (1:14), i skrze Ježíšovo dílo, které ukázalo světu Boží
moc. • a ještě oslavím: závěrečným projevem oslavení
se stane kříž (viz 12:23; 17:1). Jan ukřižování popisuje jako
událost, při níž byl Ježíš „vyzdvižen“ (12:32) a oslaven.
Ježíš se na ukřižování připravil jako král, který přichází
ke korunovaci. Kříž představoval trůn (viz 19:19–22), on
sám pak byl pohřben s důstojností hodnou krále. Chvíle
Ježíšova oslavení zahrnovala celou řadu událostí od zatčení až po vzkříšení.
12:29 Lidé nemohli chápat, co se s Ježíšem děje, a mnohá
jeho zázračná znamení zástup mátla a rozdělovala.
Učedníci vše pochopili (2:22; 12:16), až když byl Ježíš
oslaven a když byl vylit Duch. Nicméně Bůh svým slovem
potvrdil svého Syna před světem.
12:31–33 Soud nad tímto světem nenastane až v soudný
den. Začal už ve chvíli, kdy světlo proniklo temnotou

a odhalilo ji (3:19; 5:24; 9:39). • Satan, vládce tohoto
světa, působí temnotu, ničí svět a šíří smrt. Jeho konečný
zánik nastane sice až v budoucnosti, ale Kristovo dílo
již podvrátilo Satanovu vládu (viz L 10:17–18; Mk 3:27).
Kristus nyní sedí na trůnu jako vládce v nebesích (Sk 7:55–
56; Ef 1:19–22).
12:32–34 až budu vyzdvižen od země (viz 3:14; 8:28):
Zástup nechápal, jak to Ježíš myslí. Použité řecké slovo se
vztahuje k tomu, že bude vyvýšen (Mt 23:12) nebo poctěn
(L 10:15). V Janově evangeliu není kříž pro Ježíše místem
hanby a zneuctění, ale místem, na kterém se ukázala jeho
sláva.
12:34 V judaismu byl rozšířen názor, že Mesiáš tu zůstane navěky a bude triumfovat nad svými nepřáteli.
Ježíšův pohled jim připadal nepochopitelný. • Kdo je ten
Syn člověka? Židé nedokázali pochopit, že by Mesiáš vůbec chtěl zemřít.
12:36 Tím světlem byl Ježíš (1:4, 7–9; 3:19–21; 8:12).
Naléhal na lidi v zástupu, aby se rychle rozhodli v něj uvěřit, než bude pozdě. • Mají možnost se skrze Boží moc
znovu narodit a stát se syny světla (1:12–13). • Ježíš... se
před nimi skryl: Ježíš odešel nejprve z Judska (11:54), potom od těchto posluchačů (12:36) a brzy odejde ze světa
(17:11).
12:37–38 Ježíš dovršil svoje dílo, a přesto v něj většina lidí
neuvěřila. Řekl světu všechno a konal zázračná znamení,
ale lidé ho přesto odmítli (1:11). • Citát je z Iz 53:1.

39
12:40 *Iz 6:10;
Mt 13:14
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Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl:

12:41 Iz 6:1
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12:42 J 7:13, 48;
9:22–23; 12:11
12:43 J 5:44
12:45 J 14:9
12:46 J 1:4; 3:19;
8:12; 9:5
12:47 J 3:17; 8:15
13:1 J 16:28; 17:1
13:2 L 22:3;
J 6:70–71
13:4 L 12:37; 22:27
13:5 L 7:44; J 12:3
13:8 Ez 36:25;
1K 6:11; Ef 5:26; Tt 3:5

„Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce,
aby očima neuviděli a srdcem nepochopili
a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.“

41
To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. 42Přesto však v něho uvěřili
i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze
synagogy. 43Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží.
44
Ježíš volal: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který mě poslal. 45Kdo
vidí mě, vidí Toho, který mě poslal. 46Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo
ve mne věří, nezůstal ve tmě. 47Slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím;
nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. 48Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které
jsem mluvil. 49Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal
přikázání, co mám říkat a co mluvit. 50A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co
mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec.“

Dal jsem vám příklad
Před Velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel
z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do
konce. 2Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského,
že ho má zradit.
3
Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde
k Bohu, 4vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. 5Nalil vodu do umyvadla
a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán.
6
Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?!“
7
„Teď ještě nechápeš, co dělám,“ odpověděl mu Ježíš, „ale později porozumíš.“
8
„Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!“ namítal Petr.

13

12:39–40 nemohli věřit: Jan vysvětluje nevíru Izraele citací z Iz 6:10 (viz Mt 13:13–15; Mk 4:12; L 8:10; Sk 28:26–27).
Když přijde zjevení, musíme uvěřit. Pokud odmítneme,
světlo zmizí (12:35–36). Když Boží světlo ze světa odejde,
nevěřící srdce zachvátí tma.
12:41 Izaiáš zahlédl Mesiášovu slávu i to, jak svět zareaguje (viz Iz 6:10).
12:42–43 mnozí v něho uvěřili, ale... nevyznávali ho.
Následovat Ježíše ale znamená mluvit o něm s druhými
bez ohledu na společenské důsledky (1:35–51; 4:1–42).
12:44–50 Ježíš naposled vybízí k víře. Tyto verše shrnují
1.–12. k. Ježíše poslal Otec, jediný původce jeho služby.
Ježíš je světlo zářící ve tmě a přináší spasení a věčný život
všem, kdo v něho věří.
12:49–50 Lidé dělají největší chybu, když vidí světlo, a odmítnou je, a když se domnívají, že nijak nesouvisí s Otcem,
který světlo poslal.
13:1–20:31 Tato část knihy se zaměřuje na znamení kříže,
vyvrcholení Ježíšova života, a také na dobu, kdy Ježíš připravoval své učedníky na to, co přijde (13.–17. k.). Každou
událostí těchto úžasných dnů je Ježíš oslaven. Každá
z těchto událostí – Ježíšovo zatčení, soudní přelíčení,
ukřižování a vzkříšení – v nás vyvolává bázeň a úctu. Na

kříži je Ježíš před celým světem vyvýšen ve slávě (12:32).
13:1–38 Události se odehrávají čtvrtečního večera během
Ježíšova posledního stolování, kdy ho Jidáš Iškariotský
zrazuje. Jan nepíše o samotné večeři, jako to dělají synoptická evangelia (Mt 26:17–29; Mk 14:12–25; L 22:7–20;
viz též 1K 11:23–26). Zdůrazňuje jiné momenty, které se
během večera odehrávaly, jako třeba umývání nohou
(13:1–17), Jidášovu zradu (13:18–30) a předpověď Petrova
zapření (13:31–38).
13:1 miloval je až do konce: nebo prokázal svou lásku
k nim až do konce nebo projevil jim lásku až do krajnosti.
13:2 Jidáš... Iškariotský: odmítl uvěřit, proto ho pohltila temnota a stal se šachovou ﬁgurkou v satanových
rukou (viz poznámka k 12:39–40). • ďábel vnukl do srdce
Jidáše: nebo ďábel již vložil do srdce Jidáše nebo ďábel
vložil do srdce Jidáši... záměr.
13:4–5 Umývání nohou, v helénské a židovské kultuře
běžný každodenní úkon či projev pohostinnosti (viz
L 7:36–50) byla nedůstojná, podřadná práce vyhrazená
služebníkům. Když Ježíš začal učedníkům umývat nohy,
zaujal postoj otroka.
13:8 Je pochopitelné, že Petr něco namítal, protože
byl Ježíši hluboce oddaný. Nešlo však jen o to, že Ježíš
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„Když tě neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného,“ odpověděl Ježíš.
9
„Pane!“ zvolal Šimon Petr. „Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!“
10
Ježíš mu řekl: „Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý.
I vy jste čistí, ale ne všichni.“ 11(Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: „Ne všichni
jste čistí.“)
12
Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? 13Nazýváte mě Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím
jsem. 14Když jsem však já, váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden
druhému. 15Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám.
16
Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než
ten, kdo ho poslal. 17Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit.
18
Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil; ať se ale naplní Písmo: ‚Ten,
který jí se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.‘ 19Říkám vám to už teď, předtím
než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že já jsem. 20Amen, amen, říkám vám:
Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě
poslal.“

Jeden z vás mě zradí
21
Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: „Amen, amen, říkám vám,
že jeden z vás mě zradí.“
22
Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. 23Jeden
z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. 24Šimon
Petr mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. 25Onen učedník ho tedy objal a zeptal
se: „Pane, kdo to je?“
dal Petrovi příklad, jak sloužit. Tento symbolický akt byl
zároveň předzvěstí Ježíšovy větší oběti na kříži (13:7).
Přijmout Ježíšovo duchovní očištění je podmínkou učednictví. Pokud by tedy Petr nedokázal tento akt přijmout,
nemohl by být Ježíšovým učedníkem.
13:9 ale i ruce a hlavu: Petr Ježíše nepochopil (sr.
2:19–20; 3:3–4). Myslel si, že čím víc vody, tím víc Ježíše.
Teprve když Petr přijal Ducha, všechno se vyjasnilo (viz
např. Sk 2:14–36).
13:10 Ježíš mluvil o nejdůležitějším očištění prostřednictvím své oběti, díky níž je člověk celý čistý. • V některých
rukopisech chybí umýt jen nohy.
13:14–15 Svými činy služby, jako bylo mytí nohou a smrt na
kříži, dal Ježíš příklad osobní oběti, podle kterého se mají
učedníci chovat. • mýt nohy jeden druhému: Umývání
nohou bylo něco tak běžného, že Ježíš mohl mít na mysli
doslovné opakování tohoto aktu nebo to mohl myslet
symbolicky. Tak či tak Ježíš chce, aby byl podobný postoj
služby a oběti pro jeho následovníky charakteristický.
13:16 Služebník není větší než jeho pán: Toto úsloví bylo
oblíbené a objevuje se na mnoha místech (viz též 15:20;
Mt 10:24; L 6:40). Zde měl Ježíš na mysli, že příklad pánovy oběti by se měl odrážet v životě jeho služebníka.
13:18 Nemluvím o vás všech: V příběhu se potřetí objevuje motiv Jidášovy zrady (13:2, 11). Tato věc Ježíše hluboce tížila (13:21). • vím, které jsem vyvolil: Tento výrok
neznamená, že si Ježíš vyvolil pouze jedenáct učedníků
a Jidáš mezi ně nepatřil. Ježíš si Jidáše vyvolil a Jidáš měl

13:10 J 15:3
13:11 J 6:64, 70–71;
13:2
13:13 1K 12:3
13:14 L 22:27;
1Tm 5:10; 1P 5:5
13:15 Fp 2:5–7;
1P 5:3–5; 1J 2:6; 3:16
13:16 J 15:15
13:17 Jk 1:25
13:18 *Ž 41:10
13:20 Mt 10:40;
L 10:16
13:21–30
//Mt 26:21–25
//Mk 14:18–21
//L 22:21–23
13:23 J 19:26
13:25 J 21:20

všechny možnosti v Ježíše uvěřit. Ježíš věděl, že Jidáš si
místo světla zvolil tmu (6:70). • Ten, který jí se mnou
chléb, pozvedl patu proti mně: viz Ž 41:10. Společné jídlo
bylo kulturním symbolem osobní důvěrnosti. Ve světle
této skutečnosti vyznívala Jidášova zrada ještě podleji.
13:19 Jidášova zrada Ježíše nezaskočila. Až se to stane,
nemělo by to otřást ani učedníky. • že já jsem: používáním obratu „já jsem“ Ježíš zjevně pokládal rovnítko mezi
sebe a Boha SZ. Viz Ex 3:14.
13:21 Ježíš byl potřetí hluboce rozrušen (doslova rozrušen ve svém duchu; řecky tarassó; viz 11:33; 12:27). Jidášova
osobní zrada ho hluboce zarmoutila.
13:23 učedník... kterého Ježíš miloval, nechybí u kříže
(19:26–27), u hrobu (20:2–9) ani při vzkříšení (21:1, 20–23).
To on je autorem tohoto evangelia (21:24–25). Někteří badatelé se domnívají, že učedníkem, kterého Ježíš miloval,
byl Lazar (viz 11:3, 5, 36), ale osoba, o které se tu mluví,
patřila ke dvanácti apoštolům a většina je přesvědčena,
že jde o apoštola Jana. • ležel u stolu po Ježíšově boku:
Pravděpodobně používali triklinon, což byl stůl ve tvaru
U s lehátky. Hosté se opírali na lehátkách a střed byl přístupný služebníkům. Stolující se vleže opírali o levý loket
a pravou rukou jedli. Nohy přesahovaly mimo lehátko
(sr. L 7:38).
13:25 Petr řekl „učedníkovi, kterého Ježíš miloval“ (13:23)
a který spočíval vedle Ježíše, aby se ho zeptal, kdo je
zrádce. Protože se opíral vedle Ježíše, objal ho a mluvil
s ním mezi čtyřma očima.
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13:27 L 22:3; J 13:2;
Sk 5:3
13:29 J 12:6
13:30 L 22:53
13:31–32 J 12:23;
17:1, 5
13:33 J 7:33–34; 8:21

JAN 13:33
26
„Ten, komu podám namočené sousto,“ odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je
Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. 27A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan.
„Co děláš, dělej rychle,“ řekl mu Ježíš. 28Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč
mu to řekl. 29Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl,
ať nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo ať dá nějaké peníze chudým.
30
Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc.

Nové přikázání
31
Po jeho odchodu Ježíš řekl: „Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm.
32
A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned. 33Moji

APOŠTOL JAN, SYN ZEBEDEŮV (13:23–25)
J 18:15–16; 19:26–27;
20:2–10; 21:2, 7,
20–24
Mt 4:21–22; 10:2; 17:1;
20:20–24; 26:37–46
Mk 1:19–20, 29;
3:17; 5:37; 9:2, 38;
10:35–41; 13:3–4;
14:33–42
L 5:10; 6:14; 8:51;
9:28, 49, 54
Sk 1:13; 3:1–11; 4:1–22;
5:17–42; 8:14–25
Ga 2:9

Jan, bratr Jakubův a syn Zebedeův, byl jedním z dvanácti apoštolů. Podle rané tradice je
autorem evangelia Janova, Janových listů a knihy Zjevení.
Jan a jeho bratr Jakub patřili k Ježíšovým nejbližším (Mk 5:37; 9:2; 13:3; 14:33). Jeho
matka Salome byla možná sestrou Marie, matky Ježíšovy (sr. 19:25; Mt 27:56; Mk 15:40;
16:1). Jan je většinou zmíněn až po Jakubovi – patrně byl mladší. Jakub i Jan byli rybáři,
stejně jako jejich otec (Mt 4:21; Mk 1:19). Lovili s Petrem a Ondřejem, dalšími sourozenci,
kteří se stali Ježíšovými učedníky (L 5:10). Patřili k prvním, které Ježíš povolal za učedníky,
a opustili vše, aby jej následovali (Mt 4:22; Mk 1:20; L 5:11; sr. Jan 1:35–40). Ježíš je nazval
„synové hromu“ (Mk 3:17), což může znamenat, že byli hlasití nebo vznětliví (sr. L 9:54).
V jednu chvíli tito bratři vzbudili nelibost ostatních učedníků, když chtěli mít výsadní postavení v přicházejícím království (Mt 20:20–28; Mk 10:35–45; sr. L 22:24–27).
Raná tradice spojuje Jana s pěti novozákonními spisy: s evangeliem, třemi listy
a Zjevením. Předpokládá se, že Jan byl oním nejmenovaným „učedníkem, kterého Ježíš miloval“ nebo „druhým učedníkem“ (13:23–25; 18:15–16; 19:26–27; 20:2–10; 21:20–24). Patrně
byl oním nejmenovaným učedníkem Jana Křtitele, který se spolu s Ondřejem stal jedním
z prvních Ježíšových následovníků (1:35–50).
Janovo jméno se vyskytuje třikrát ve Skutcích, pokaždé ve společnosti s Petrem
(Sk 3:1–11; 4:1–23; 8:14–25). Pavel o něm hovoří jako o jednom ze „sloupů“ jeruzalémského
sboru (Ga 2:9).
Nejrozšířenější tradice říká, že Jan v pozdějším životě přesídlil do Efesu, kde se stal
biskupem provincie Malá Asie. Dožil se vysokého věku a zemřel v pokoji obklopen přáteli.
Jeho evangelium přináší nejhlubší portrét Ježíšův, jaký máme, a jeho dopisy patří k úžasným popisům křesťanského života (1J).

13:26 K jídlům se podával plochý chléb, který si stolující namáčeli do společné mísy. Když Ježíš podal sousto
Jidášovi (sr. Rt 2:14), mohli si učedníci myslet, že mu prokazuje čest. Nechápali, co se děje. Domnívali se dokonce,
že Jidáš odchází (13:29) splnit nějakou povinnost týkající
se svátku. Ježíš ale dal Jidášovi na srozuměnou, že ví, co
má v úmyslu, a nezaskočí ho to. Ježíš všechno ví a dokonale tomu rozumí (viz 1:48; 2:25).
13:27 Když do Jidáše vešel satan (L 22:3), předvedl, co se
stane s těmi, které pohltí temnota. Satan takové lidi používá jako pěšáky v rozsáhlém boji proti světlu. • Co děláš, dělej rychle: Tím, že Ježíš vydal takový příkaz, znovu
ukázal, že situaci řídí on, ne lidští tvorové nebo satan (viz
poznámka k 7:30).
13:28–29 Nikdo ze stolujících netušil, že se děje něco
zvláštního. Velikonoční večer patřil k výjimečným večerům, během nichž zůstávaly městské brány otevřené. Lidé

trávili večer modlitbou a rozjímáním, dávaly se peníze
chudým a vždycky bylo potřeba dokoupit nějaké potraviny k přípravě složitého pokrmu.
13:30 vyšel ven. Byla noc: Jidášův odchod byl symbolický. Tma ho pohltila úplně (viz pozn. k 13:2; sr. 3:19).
Ježíš, světlo světa, je pravým opakem noci.
13:31–17:26 SZ a pozdější židovská literatura uvádí bezpočet příkladů, kdy se umírající člověk loučí s blízkými
přáteli a říká poslední slova na rozloučenou (viz Gn
49:1–27; Dt 31–34; Joz 23–24; 1S 12; 1Le 28–29). Takové
závěrečné proslovy mívaly standardní formu. Umírající
osoba, obklopená svými milovanými, své blízké utěšovala
a vyzývala, aby poslouchali Zákon. Dotyčný se modlil,
žehnal jim a někdy po sobě také zanechal nějaký spis.
Odcházející člověk v některých případech předal svým
následovníkům nebo nástupcům svého „ducha“ (viz
Nu 27:18; Dt 34:9; 2K 2:9–14). V Ježíšově závěrečné řeči
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JAN 13:3 4

drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete mě hledat, ale říkám vám, co jsem už
řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.‘
34
Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem
já miloval vás. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít
lásku jedni k druhým.“
36
Šimon Petr se ho zeptal: „Pane, kam jdeš?“
„Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš,“ odpověděl mu Ježíš, „ale přijdeš za mnou
později.“
37
„Pane, proč za tebou nemohu teď ?“ ptal se Petr. „Položím za tebe život!“
38
„Položíš za mě život?“ opáčil Ježíš. „Amen, amen, říkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš.“

Cesta, pravda a život
„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce je
hodně místa. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil
místo. 3Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy
byli tam, kde jsem já. 4Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
5
„Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak můžeme znát cestu?“
6
„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne. 7Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte
a viděli jste ho!“

14

žádný z těchto prvků nechybí. • Této části se často říká
„Rozmluva v horní místnosti“, protože Ježíš s učedníky
právě v takové místnosti večeřel (L 22:12).
13:31 teď: Jidášův odchod do noci vytváří v dějové lince
evangelia zásadní předěl. Ježíš zůstal sám se svými nejbližšími přáteli a zároveň nadchází hodina jeho slávy.
Tato chvíle začíná Jidášovou zradou a vyvrcholí vzkříšením. • Syn člověka je titul, kterým se Ježíš označoval.
13:32 V některých rukopisech chybí slova A protože je
Bůh oslaven v něm.
13:33 Ježíš oslovil apoštoly moji drazí. Zde tedy začínají
jeho slova na rozloučenou.
13:34–35 Nové přikázání nespočívalo v tom, že učedníci
mají jedni druhé milovat (viz Lv 19:18). Myšlenka, že se
mají navzájem milovat takovou láskou, kterou jim prokázal Ježíš, však byla převratná. Ježíš vyjádřil svou lásku
k Bohu naprostou poslušností (14:31). Tuto lásku nyní přikazoval svým učedníkům – měli ji projevovat oddaností
a poslušností.
13:37 Petr prohlašoval, že je ochoten položit za Ježíše
život, jeho trojí zapření je však synoptickým evangeliím dobře známo (Mt 26:31–37; Mk 14:27–31; L 22:31–34).
Petrův zápal a oddanost sice selhaly, ale Ježíš mu znovu
projevil důvěru (21:15–19).
14:1–31 Ježíš reagoval na mnoho vyřčených i nevyřčených
otázek, které tížily jeho učedníky.
14:1 Sám Ježíš se ve třech situacích rmoutil (řecky tarassó; 11:33; 12:27; 13:21). Díky důvěře v Boží moc se dokázal s těmito krizemi vyrovnat. Když učedníci uslyšeli
zarmucující slova v 13:33, zmocnily se jich podobné pocity.

13:34 Lv 19:18;
Ef 5:2; 1Te 4:9;
1P 1:22; 1J 2:8; 3:23;
4:10–11
13:35 1J 3:14; 4:20
13:36–38
//Mt 26:33–35
//Mk 14:29–31
//L 22:33–34
13:36 J 21:18; 2P 1:14
14:1 Sk 15:9
14:2 Ž 90:1; J 2:16,
19–21; 14:6
14:3 J 14:10–11,
18–20; 16:16–22;
17:21–24
14:6 J 1:4, 14, 16;
8:32; 10:10; 11:25;
Ř 5:2; Ef 2:18;
Žd 10:20; 1J 5:20
14:7 J 6:46; 8:19;
1J 2:13

• Věříte v Boha (nebo věřte v Boha): jen důvěra v Boha
jim pomůže čelit hodině Ježíšovy smrti.
14:2 V domě mého Otce je mnoho pokojů (nebo v domě
mého Otce je mnoho příbytků): Boží dům je místo, kde
Bůh přebývá (Zj 21:9–22:5). Slovo přeložené jako „pokoje, příbytky“ má spojitost s řeckým slovesem „zůstávat,
setrvávat, přebývat“. Ježíš slibuje, že jeho následovníci
s ním budou „sdílet prostor“, ať bude kdekoli. Později se
tento „příbytek“ mění v „niternou přítomnost“, protože
Ježíš se skrze Ducha zabydluje v srdcích svých následovníků (14:23). • Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.
Některé rukopisy uvádějí: Kdyby tomu tak nebylo, přece
bych vám nebyl řekl: Odcházím, abych vám tam připravil
místo.
14:3 Podle některých badatelů Ježíš říká, že po vzkříšení
přijde a vezme (své následovníky) k sobě (14:18). Jiní jsou
toho názoru, že se tato slova vztahují k Ježíšovu druhému příchodu. Pro učedníky byl důležitějším příchodem
Ježíšův návrat z hrobu (16. k.).
14:6 Já jsem: viz pozn. k 6:35. Do Otcovy přítomnosti můžeme vejít jen skrze Ježíše, protože on je ta cesta, pravda
a život. • K Otci lze přicházet jen skrze Ježíše. Různá
náboženství a ﬁlosoﬁe často nabízejí jiné cesty k Bohu.
Ježíš však trval na tom, že tou jedinou a výlučnou cestou
k Bohu je on. • Ježíš je pravda, protože Bůh je pravda.
• Bůh je zdrojem věčného života. U Lazarova hrobu Ježíš
prokázal, že má božskou moc nad životem a smrtí (11:25).
14:7 Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce: Některé
rukopisy uvádějí: Poznáte-li mne, budete znát také mého
Otce nebo: Až poznáte mne, poznáte i mého Otce.
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2K 4:4; Ko 1:15;
Žd 1:13
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14:16 J 14:26; 15:26
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JAN 14:21
8

„Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“
„Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě,
viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve
mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá,
on působí ty skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm
skutkům věřte.
12
Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já.
A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. 13O cokoli poprosíte v mém
jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Když mě budete o něco prosit
v mém jménu, já to udělám.“
9

Jiný Utěšitel
15
„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. 16Já pak požádám Otce a dá
vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, 17totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude
ve vás. 18Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. 19Ještě kratičko a svět mě neuvidí,
ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy. 20V ten den poznáte, že já jsem ve
svém Otci a vy ve mně a já ve vás. 21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě

Náš Utěšitel (14:1–16:15)
1S 2:25; 24:15
2S 15:12
1Kr 12:6–14
1Le 27:32
Jb 16:18–22
Iz 1:26; 9:6
Ga 3:19–20; 6:13
1Tm 2:5
Žd 8:6; 9:15; 12:24
1J 2:1

Čtyřikrát použil Ježíš nezvyklého slova (řecky paraklétos, „přivolaný“, „advokát“) pro
označení Ducha svatého (14:16, 26; 15:26; 16:7). Tento výraz je znám z řecké literatury,
kde označuje právního zástupce – někoho, kdo obhajuje klienta u soudu a poskytuje mu
právní pomoc.
Ježíš označuje Ducha za jiného Utěšitele (14:16). Ježíš, který je prvním Utěšitelem (viz
1J 2:1), poslal druhého Utěšitele, Ducha svatého. Každý z úkolů Ducha, zmíněný v Janovi
14–16, plnil podle evangelia i Ježíš. Ježíš slíbil, že Duch svatý přijde, aby utěšoval, poučoval
a posiloval jeho následovníky. Skrze Ducha svatého bude učedníkům přítomen sám Ježíš.
Každé z pěti zaslíbení Ducha ukazuje na jedno z různých působení Ducha (14:16–17, 26;
15:26; 16:7, 13).
Duch svatý byl Ježíšovým učedníkům nablízku i po Ježíšově smrti (viz 7:39; 20:22). Nyní
Duch pokračuje v Ježíšově díle a je přítomen v životě věřících (14:16–24).

14:8 Filip nechápal, že v Ježíši vidí úplné vtělení Boha (14:9).
14:9 Kdo viděl mě, viděl Otce: sr. 1:1–2. Ježíš Kristus je Bůh
v těle (1:14), což vysvětluje jeho schopnost konat božské
činy. Nešlo jen o to, že Ježíš učil o Bohu; v něm také Boha
najdeme. V Ježíšově pozoruhodném výroku jako ozvěnou
zaznívají slova, která vyřkl při Chanuce: „Já a Otec jsme
jedno“ (10:30). Toto prohlášení je základní příčinou, proč
se svět chová vůči Kristu nepřátelsky (5:18).
14:10 Ježíšovy výroky uváděly lidi v úžas (10:30, 37–38).
Pravá víra však vidí Ježíšovu jednotu s Bohem Otcem.
14:12 Ježíš slíbil, že kdo v něho věří, bude konat velké
zázraky a prožije vyslyšení svých modliteb (viz 1J 5:14).
Tyto věci budou možné, až Ježíš odejde k Otci. Pak totiž
pošle Ducha svatého, který k tomu dá lidem moc (14:16).
• Tyto větší skutky Ježíšovo dílo nepředčí, ale budou je
konat obyčejní lidé zmocnění Duchem. Bůh zaslíbil, že
v éře Ducha uvede své království i moc do světa v míře
do té doby nevídané.
14:15 Jestliže mě milujete: Ježíš miluje Otce, a proto se

poslušně řídí tím, co má podle Otce říkat a dělat (12:49).
Pokud Ježíše milujeme, budeme ho také poslouchat
(14:21, 23; 15:10, 14; viz 1J 2:3–4; 5:2). • zachovávejte: jiné
rukopisy uvádějí budete zachovávat nebo ostříhejte.
14:16 jiného Utěšitele (nebo Přímluvce nebo Zastánce,
řecky Paraklétos; též v 14:26): viz „Náš Utěšitel“ u 14:1–
16:15 výše. Duch pokračuje v Ježíšově práci – radí těm, kdo
věří, obhajuje je a chrání.
14:17 Duch pravdy (viz též 15:26; 16:13) předává pravdu
o Bohu. Skrze Ducha zůstává Ježíš přítomen ve světě.
Duch pokračuje v díle Ježíšově. • a bude ve vás: některé
rukopisy uvádějí přebývá u vás.
14:18 Ježíš už předtím své následovníky ujistil, že nezůstanou duchovními sirotky a že se k nim vrátí (14:1–4).
Až odejde, budou naplněni Duchem, který v nich bude
utvrzovat jeho přítomnost (14:12–17).
14:20 Ježíšovo vzkříšení (14:19) znamenalo začátek duchovní jednoty s jeho učedníky. Ta je obdobou jednoty,
kterou prožívá s Otcem (viz 15:4–5; 1J 1:3).
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miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se
mu poznat.“
22
Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: „Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne
světu?“
23
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho
bude milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj. 24Kdo mě nemiluje, nezachová
moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo. 25To
vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. 26Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého
Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem
vám řekl.
27
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět.
Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. 28Slyšeli jste mě říci: ‚Odcházím a zase k vám
přijdu.‘ Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší
než já. 29Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.
30
Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na
mně nic, 31ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec
přikázal. Vstaňte, pojďme odsud.“

14:22 L 6:16;
Sk 10:41
14:23 Př 8:17;
Ž 91:1; J 15:10; Ef 3:17;
1J 4:16; 5:3; Zj 3:20;
21:3
14:24 J 7:16; 14:10
14:26 J 1:33;
15:26; 16:7; 20:22;
1J 2:20, 27
14:27 J 16:33;
20:19; Fp 4:7; Ko 3:15;
Sk 10:36
14:29 J 13:19
14:30 J 12:31
14:31 J 10:18; 12:49
15:1 Ž 80:9–12;
Iz 5:1–7; J 15:5
15:5 Jk 3:12
15:6 Mt 3:10

Réva a ratolesti
„Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. 2Každou ratolest, která ve mně
nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více
ovoce. 3Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. 4Zůstaňte ve mně a já ve
vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak
ani vy, pokud nezůstanete ve mně.
5
Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce; beze mě nedokážete nic. 6Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen

15

14:22 V NZ je několik mužů jménem Juda. Ježíšův bratr
Juda (Mk 6:3) napsal List Judův. Jakubův syn Juda, o kterém se tu Ježíš zmiňuje, je u L 6:16 uveden jako jeden
z apoštolů; jinde je označen jako Tadeáš (Mt 10:3; Mk
3:18). • Pane, proč...? Juda položil důležitou otázku.
Pokud se Ježíš hodlá po smrti slavně vrátit, proč nevyužít
příležitosti, nedat se s konečnou platností poznat světu
a potvrdit tak svoji moc a totožnost?
14:23–24 Ježíš Judovu otázku zodpověděl a vysvětlil, že
jeho příchod bude hlubokým duchovním zjevením zcela
mimo chápání světa. Ježíšův příchod bude mít tři fáze:
jeho vzkříšení, příchod Ducha a jeho druhý příchod. Až
přijde v Duchu, bude s Otcem přebývat ve věřících a budou s ním žít (viz pozn. k 14:2).
14:26 Ježíš slíbil, že pošle Ducha svatého (viz též 14:16;
15:26; 16:7; 16:12–14). • Duch je naučí všemu, připomene
jim Ježíšova slova a objasní jejich význam. Jan zakusil tuto
moc během psaní evangelia (2:22), křesťané zakoušejí
toto působení Ducha při čtení Písma.
14:27 Židovský pozdrav pokoj (hebrejsky šalom) vystihoval ducha Ježíšova díla na zemi. Jeho cílem bylo obnovit
vztah lidstva s Bohem (Iz 9:6; 52:7; 57:19; Ř 5:1). Vzkříšení
(14:28) a Duch byly prostředky k dosažení tohoto cíle.
14:28 Otec je větší než já: Ježíš je Otci podřízen (viz též
5:19–20), a přece je s Otcem zároveň jedno (10:30).
14:30 Události, které se odvíjely v Jeruzalémě a vedly ke

kříži, neřídil vládce tohoto světa, tedy satan. Kříž nebyla
zlá náhoda a Ježíš nebyl bezmocnou obětí, jen poslušně
postupoval podle Božího plánu.
15:1–27 Ježíš připravoval učedníky na svůj odchod
a učil je, že s ním mají zůstávat v blízkém společenství.
Připodobnění k vinné révě vyjadřuje intimitu i plodnost.
Pokud si věřící chtějí v tomto světě uchovat opravdový
duchovní život, musí zůstat v blízkém vztahu s Kristem.
15:1 Já jsem: viz pozn. k 6:35. Réva a vinice tradičně představovaly Boží lid, který Bůh v Izraeli vysadil a pečoval
tam o něj (Ž 80:9–17; Iz 5:1–7; Jr 2:21; 12:10–11; Ez 15:1–5;
Oz 10:1–2). Když Ježíš použil tento obraz, vyvodil z toho
důležitý závěr. Prohlásil, že on je ta ušlechtilá réva. Mít
vztah s Bohem vyžaduje udržovat spojení s Ježíšem.
15:2–3 Vinař odřezává suché ratolesti a zdravé zkracuje,
aby nesly víc ovoce. Bohatý výnos je výsledkem životodárného spojení s vinným kmenem.
15:4 Výraz zůstat (řecky menó) je klíčový k pochopení
15:4–10. Má-li učedník, v němž skrze Ducha žijí Otec i Syn,
zrát, musí být stále napojen na Krista (viz 14:16–25; 15:26).
15:6 Jestliže někdo nezůstane v Kristu, je oddělený od
vinného kmene a jeho života. Živá ratolest nese vinné
hrozny (15:5). Pokud je učedník spojen s vinným kmenem,
může jím volně proudit Ježíšův život. Kdo tvrdí, že žije ve
spojení s Kristem, ale nenese ovoce, uschne a shoří jako
neužitečná větev.
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pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. 7Jestliže
zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám
to. 8Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.
9
Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li
má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce
a zůstávám v jeho lásce. 11Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše
radost aby byla dokonalá. 12Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já
miloval vás. 13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
14
Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem
vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mě.
Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec
dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 17Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“

Svět vás bude nenávidět
18
„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste
patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze
světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. 20Pamatujte na má slova: Služebník není větší
než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. 21To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť
neznají Toho, který mě poslal. 22Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích,

J 6:56; 8:31
Ex 33:11; 34:28
Lv 8:35
Joz 7:11–12
1S 16:22
2Kr 11:8
2Le 15:2
Ž 22:11, 20; 101:7
Da 1:21; 2:49
Ag 2:5
L 15:31; 22:28
Fp 4:1
1J 2:19, 27–28; 3:24
2J 1:9
Zj 2:10; 13:10

Zůstávat v Kristu (15:1–17)
Jedním z Ježíšových oblíbených slov bylo menó, jež se zpravidla překládá „zůstávat“, „přebývat“, „setrvávat“. Označuje hluboké, trvalé a důvěrné obecenství. Ježíš kupříkladu řekl:
„Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky.“ (8:31). Život učedníka má
být cele určen Ježíšovým slovem. Ježíš popisoval, jak Syn přebývá v Otci a Otec v Synu
(14:10–11). Podobně pokud zůstáváme v Kristu, Syn je v nás a my jsme v Otci a v Synu
(17:21). Jak Otec, tak Syn přicházejí a dělají si svůj příbytek v učednících. „Zůstávat v Kristu“
znamená zakoušet toto vzájemné přebývání v sobě. Trvalost tohoto vztahu nemůže být
důsledkem našeho úsilí – tento stav je trvalý jen díky Boží iniciativě. Bůh ze své milosti
přebývá v našich životech skrze svého Ducha. Tento vztah vyžaduje závaznost jak od Boha,
tak od učedníka. Vzájemné přebývání Boha a učedníka není cosi prchavého či dočasného.
Jde o trvalý a věčný vztah (viz 1J 2:14, 17).

15:7 Kdo žije v harmonii s Ježíšem, může prosit, o cokoli
chce, protože jeho modlitby se řídí Ježíšovými slovy.
Budou vyslyšeny a přinesou slávu Bohu (14:10–13).
15:8 moji učedníci: Ježíšovi učedníci budou žít proměněným, plodným životem, protože žijí ve vztahu lásky jak
s Ježíšem, tak s Otcem (15:9–10).
15:10 Stejně jako Ježíš projevoval lásku k Otci poslušností
jeho vůle (14:31), i Ježíšovi učedníci prokazují Ježíši lásku
tím, že ho poslouchají (13:34–35; 14:15; 1J 2:5; 5:2–3).
15:12–13 Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé: viz
13:34. • Ježíš projevil lásku tím, že na kříži obětoval svůj
život.
15:14–16 Jak Abraham, tak Mojžíš byli nazýváni Božími přáteli (Ex 33:11; 2Le 20:7; Iz 41:8; Jk 2:23). Je to nejvyšší možná
forma vztahu mezi Bohem a člověkem. Ježíš si vybírá přátele
(15:16), kteří své přátelství projevují tím, že ho poslouchají.
15:15 Rabínovi učedníci byli považováni za jeho služeb-

níky neboli otroky. Ježíš pozvedl vztah se svými následovníky na vyšší rovinu a učinil z nich své přátele.
15:18–27 Učedníci se musí svému mistru podobat v každém ohledu, a to jak v prokazování lásky a poslušnosti, tak
v zakoušení protivenství od těch, kdo se staví proti jejich
poselství (15:20–21; viz 9. k.; 11:16). Pokud tma odporuje
světlu (1:5) a pokud Ježíšovi následovníci přinášejí toto
světlo do světa (1J 1:7; 2:9), měli by očekávat, že je svět
bude nenávidět, jako nenáviděl Ježíše (viz 17:14). Stejně
jako Ježíš prožívají oddělenost od světa a konﬂikt s ním.
15:20 Služebník není větší než jeho pán: viz pozn. k 13:16.
Ježíšovi učedníci by měli Ježíše zrcadlit v každém ohledu,
dokonce i v prožitku pronásledování a mučednictví.
15:22–24 teď ale... nemají výmluvu: Během své služby
poskytoval Ježíš slovy (15:22) i skutky (15:24) důkazy,
které ukazovaly na Boha. Od chvíle, kdy ho lidé slyšeli
a viděli, nesli odpovědnost.
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teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. 23Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.
24
Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď
ale viděli, a nenáviděli – jak mě, tak mého Otce. 25Ale to vše se děje, aby se naplnilo,
co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘
26
Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví. 27A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou.
Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. 2Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že
tím slouží Bohu. 3Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani mě. 4Předpověděl jsem
vám to, abyste si v té době vzpomněli, že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to
neříkal, protože jsem byl s vámi.“

16

Duch pravdy
5
„Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘
6
Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. 7Říkám vám ale pravdu:
Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. 8Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.
9
Hřích, že nevěří ve mne; 10spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte; 11a soud, že
vládce tohoto světa je již odsouzen.
12
Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. 13Až ale přijde on, Duch
pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co
uslyší – oznámí vám i věci budoucí. 14On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode
mě. 15Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.
16
Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě znovu spatříte.“

15:24 J 5:36; 9:41
15:25 *Ž 35:19; 69:5
15:26 J 14:17; 16:7;
1J 5:7
15:27 J 21:24; 1J 1:2;
4:14
16:2 J 9:22
16:3 J 15:21
16:4 J 13:19
16:5 J 7:33; 13:36
16:7 J 14:26; 15:26;
1J 2:1
16:9 J 15:22
16:10 Sk 3:14; 7:52;
Ř 1:17; 1P 3:18
16:11 J 12:31
16:13 J 14:17, 26
16:15 J 17:10
16:16 J 14:18–24

Úzkost se obrátí v radost
17
Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: „Co tím chce říci? Prý: ‚Za
okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte‘ a: ‚Odcházím k Otci.‘ 18Co
tím myslí, když říká: ‚Za okamžik‘? Nevíme, o čem mluví.“
15:25 Nenáviděli mě bez příčiny: Ž 35:19; 69:5. Tento
sz citát ukazuje na bezdůvodný hněv těch, kdo náleží
temnotě.
15:26 Až přijde ten Utěšitel (nebo Přímluvce nebo
Zastánce, řecky Paraklétos), kterého vám pošlu od Otce,
totiž Duch pravdy: viz pozn. k 14:16–17. Podobně jako
právní zástupce Duch svatý Ježíšovým následovníkům
radí a chrání je.
15:27 Když učedníci vydávají svědectví o Kristu, nejsou
sami (Mt 28:20). Duch je doprovází a dává jim, co mají
říkat (Mt 10:19–20).
16:1–2 Ježíš nastínil nadcházející konﬂikty (15:18–25), aby
se učedníci nenechali svést (doslova nebyli přivedeni ke
klopýtnutí). Největším problémem pro ně bude neklopýtnout a nezříci se víry před svými židovskými odpůrci (viz
Mt 23:34; L 6:22), zvlášť během temného období, které je
čekalo (viz 12:35; 1J 2:9–11).
16:7 Utěšitel (nebo Přímluvce nebo Zastánce, řecky
Paraklétos): Duch byl dar, který měl být učedníkům dán
po Ježíšově odchodu a jeho oslavení (7:37–39; 14:16, 26;
15:26; 16:12–14).
16:8–11 Jedním z poslání Ducha je odhalit světu určité

věci. Odhalit je tu právnický pojem – svět vedl s Ježíšem
soudní při a zkoumal důkazy týkající se jeho případu (jeho
zázračná znamení a jeho tvrzení). Teď bude svět postaven
před soud Ducha a shledán vinným.
16:8 Duch odhaluje světu skutečnou povahu jeho hříchu,
pravdu o tom, že spravedlnost najdeme pouze v Bohu,
a nadcházející soud, který už začal pronikat do světa, jako
když světlo proniká tmou.
16:11 soud nad hříšníky už začal, protože vládce tohoto
světa, satan, je již odsouzen (viz 12:31). Svět měl za to, že
soudí Ježíše, ale opak byl pravdou.
16:13 Soud nad světem řídí Duch pravdy (viz pozn.
k 14:16–17), který tlumočí pravdu od Boha. • Duch říká jen
to, co uslyší od Otce. Otec, Syn a Duch působí v dokonalé
jednotě (16:15). Učedníci mohou očekávat, že Duch bude
o přítomnosti i budoucnosti odhalovat věci, o kterých
předtím neslyšeli (viz 14:26).
16:16–33 za okamžik: tímto opakujícím se výrazem
Ježíš učedníky ujišťoval, že od něho budou odděleni jen
nakrátko.
16:16 Ježíš učedníky ujišťoval, že jeho odchod (na kříž)
bude trvat jen krátce a jeho návrat (při vzkříšení) nastane
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16:20 Mk 16:10;
L 23:27; J 20:20
16:21 Iz 13:8; 21:3;
26:17; Sk 13:33;
Ko 1:18
16:22 Iz 66:14;
J 20:20
16:23 J 14:20; 16:26
16:24 J 15:11
16:25 Ž 78:2; J 10:6
16:27 J 8:24; 14:21;
17:8
16:28 J 13:3
16:32 Za 13:7;
Mt 26:31; J 8:29
16:33 J 14:27; Ř 5:1;
8:37; 1J 5:4
17:1 J 13:31
17:2 Mt 28:18;
J 6:37, 39
17:3 Fp 3:8; 1J 5:20

JAN 17:3
19
Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: „Dohadujete se o tom, že jsem
řekl: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte‘? 20Amen, amen,
říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale
vaše úzkost se obrátí v radost. 21Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její
chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět
narodil člověk. 22I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude
jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme.
23
V ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. 24Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili.
Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. 25Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám už nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně.
26
V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás.
27
Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel
od Boha. 28Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu
k Otci.“
29
Jeho učedníci mu řekli: „Hle, teď už nemluvíš obrazně, ale otevřeně! 30Teď víme, že
víš všechno a není třeba, aby se tě někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha.“
31
„Teď věříte?“ opáčil Ježíš. 32„Hle, přichází chvíle, a už přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte mě samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou
Otec. 33Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte
soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“

Ať jsou jedno
Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav
svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 2Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem,
které jsi mu svěřil, daroval věčný život. 3A to je ten věčný život – aby poznali tebe,

17

brzy. Až ho učedníci znovu spatří, budou s ním v Duchu
prožívat nesmírnou radost a blízkost.
16:20 Při ukřižování si svět myslel, že zvítězil nad světlem. Kříž bude pro učedníky znamenat otřes a budou plakat a naříkat, ale až Ježíš zvítězí nad hrobem, promění
se jejich zármutek v radost (20:20).
16:21 zakouší úzkost: Tato metafora vyjadřuje útrapy,
po kterých přijde Boží požehnání a úžas (sr. Iz 21:2–3;
26:16–21; 66:7–10; Jr 13:21).
16:23–24 Proste a dostanete: Vzkříšení mělo dvojí pozoruhodný účinek, a to radost z porozumění a radost z vyslyšené modlitby. Učedníci už nebudou prožívat zmatek
popisovaný v 16:16–18.
16:25 Ježíš mluvíval obrazně a jeho slova bylo možné vyložit jen s Boží pomocí (1K 1:18–25). Až přijde Duch, učedníci jeho slova pochopí.
16:26–27 Po Ježíšově vzkříšení vnesl Duch do vztahu
s Bohem důvěrnou blízkost. Jednotliví učedníci tak mohli
prosit Otce, aby naplnil jejich potřeby (14:23).
16:27 od Boha: některé rukopisy uvádějí od Otce.
16:33 buďte stateční – já jsem přemohl svět: „Takový
výrok si zaslouží být přenesen z Říma do Jeruzaléma
na kolenou“ (Martin Luther). Ježíš svými závěrečnými
slovy učedníky nekáral, ale utěšoval. Zaslíbil jim pokoj
(14:27) a radost (16:20, 22). Nyní dodal, že mohou nalézt pokoj i uprostřed hrozeb a prožívat klid tváří v tvář

těm, kdo vůči nim kvůli jejich víře projevují nepřátelství.
17:1–26 Tato kapitola zaznamenává nejdelší z Ježíšových
modliteb, tzv. „velekněžskou modlitbu“. Díky ní můžeme
nahlédnout do Ježíšova srdce. V této modlitbě, která
tvoří závěr jeho řeči na rozloučenou, zahájené v 13:31,
sděluje Otci, na čem mu velmi záleží (17:1–8). Pak obrací
pozornost k církvi a její budoucnosti (17:9–26).
17:1 Když Ježíš... zvedl oči k nebi, zaujal tradiční židovský
modlitební postoj (11:41; Ž 123:1). Pravděpodobně přitom
také pozvedl ruce (Ex 9:33; 17:11; Ž 28:2). Podobné modlitby říkal nahlas, aby je slyšeli jeho následovníci (11:41–
42; 12:27–30; též Mt 11:25–30; L 10:21–22). • Ježíš obvykle
oslovoval Boha Otče a v této modlitbě ho tak oslovil
šestkrát (viz též 11:41–42; 12:27). Toto oslovení, v židovství nezvyklé, odráželo Ježíšův důvěrný vztah s Bohem.
• Tato chvíle zahrnovala Ježíšovo zrazení, zatčení, mučení, smrt a vzkříšení (viz pozn. k 12:23). • oslav svého
Syna: V Janově evangeliu je kříž místem cti. Ježíš je jedno
s Otcem, a to znamená, že když bude oslaven Syn, bude
oslaven také Otec.
17:2 Ježíši bylo dáno do rukou veškeré právo (3:35). Může
darovat věčný život tak, jak ho může dát jedině Bůh (3:15;
5:21, 25–26).
17:3 aby poznali tebe: Poznání v hebrejském pojetí zahrnovalo zkušenost a důvěrnou blízkost. Pro křesťany
to znamená milovat Boha a poslouchat ho. • jehož jsi
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jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. 4Zjevil jsem tvou slávu
na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. 5Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy,
kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.
6
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně.
Zachovali tvé slovo 7a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. 8Slova,
jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od
tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.
9
Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. 10Všechno
mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. 11Já už nejsem na světě, ale oni jsou na
světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli
jedno jako my. 12Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi
mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se
naplnilo Písmo. 13Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla
dokonalá. 14Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu,
jako ani já nepatřím světu. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil
před zlým. 16Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. 17Posvěť je pravdou; tvé slovo

Svět (17:5–26)
Jedním z nejpoužívanějších slov Janova evangelia je „svět“ (řecky kosmos). V myšlení řecky
mluvících židů toto slovo označovalo nebesa a zemi stvořené Bohem (Gn 1; viz i J 1:3, 10;
17:5, 24). Jan tento význam rozšiřuje, aby zahrnoval celý lidský svět (např. 1:10; 3:16).
Ačkoli svět byl stvořen jako dobrý, nyní je Bohu nepřátelský (1:10–11; 3:19–20; 12:37–41).
Ovládá ho temnota, která nechápe světlo a klade mu odpor (3:19). Svět je mrtvý a potřebuje život (6:33–51), nicméně nenávidí toho, kdo jej může zachránit (7:7). Svět je ovládán
satanem (12:31), který bude jednoho dne souzen.
Bůh tento lidský svět miluje i přes jeho nepřátelství a vzpouru. Ježíš zemřel, aby sňal
hřích světa (1:29; 3:16–17). Bůh miluje svět, který stvořil, ale současně je nezbytné, aby svět
byl souzen (3:18–21, 36; 5:27–30; 12:47–48). Toto napětí prožívají i Kristovi následovníci
plnící své poslání. Jsme povoláni, abychom světu přinesli zvěst o Boží lásce, ale budeme
zakoušet konﬂikty, protože svět se bude vůči naší zvěsti stavět nepřátelsky (viz 14:27–31;
15:18–27; 17:13–26).
poslal: Ježíš přišel z nebe a zase se tam navracel (17:5).
Jako Boží zástupce tedy uplatňuje božskou autoritu.
17:4 Ježíšovy zázraky ukázaly světu Boží slávu (1:14).
Tento úkol byl teď splněn. Ježíšův život a jeho poslušnost
přinesly Bohu slávu.
17:5 Ježíš se modlil, aby se mohl vrátit do postavení, které
měl u Boha, než byl svět (1:1).
17:6 Tento verš shrnuje Ježíšovo poslání. Zjevil světu, kým
Bůh skutečně je, shromáždil Boží lid do jeho stáda a učil
ho poslušnosti. Výsledkem této práce byl vznik církve.
17:8 Ježíš se zjevoval celému světu. Ti, kdo přijali jeho
slova, se stali Božími dětmi (1:12; 11:52) a Ježíš jim zjevoval
Boží slovo.
17:9–19 Ježíš se modlil za svoje učedníky, kteří mají po
jeho odchodu pokračovat v jeho díle.
17:10 Stejně jako Syn přináší slávu Otci (17:1, 4–5), přinášejí učedníci slávu Synovi (17:22). Láska a poslušnost
v Ježíšově životě, které přinesly slávu Bohu, se staly význačnými rysy v životě jeho učedníků.
17:11 jménu, které jsi mi dal: Některé rukopisy uvádějí
když jsi mi je dal nebo ty, které jsi mi dal [tj. učedníky].

17:5 J 1:1–2; 17:24;
Fp 2:6
17:6 J 17:26
17:8 J 13:3; 16:30
17:9 1J 5:19
17:10 J 16:15
17:11 J 10:30; 17:21;
Ga 3:28
17:12 J 6:39
17:13 J 7:33; 15:11
17:14 J 15:18–19
17:15 1J 5:18
17:17 J 15:3

J 1:9–10; 3:16–19; 7:7;
8:12; 12:47; 14:17–19,
27; 15:18–19; 16:7–9,
20, 33
Gn 6:11–12
Ž 2:1–6; 9:9
Iz 61:11; 66:16
Mt 5:14; 13:38–40
L 16:8
Sk 17:31
1K 1:20–28; 3:3; 6:2
2K 5:19
Ef 2:2
Ko 2:20
Jk 4:4
2P 1:4; 2:20
1J 2:15–16; 4:3–5
Zj 17:18; 19:19

• Ježíšovi šlo především o to, aby jeho učedníci byli jedno
a prožívali díky tomu blízkost podobnou jednotě mezi
Ježíšem a Otcem.
17:12–13 zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi
dal: Některé rukopisy uvádějí: já jsem je zachovával ve
tvém jménu, ty, které jsi mi dal. • Až do této chvíle Ježíš
své následovníky chránil. Teď mu záleželo na tom, aby
v jeho nepřítomnosti neztratili sílu a přežili, protože svět
bude proti nim (15:18–27) i proti jejich poslání. To bude
svět dráždit, protože bude zvěstovat pravdu (16:8–11). Po
Ježíšově odchodu bude Duch učedníky chránit (15:26)
a přinášet jim radost.
17:14 Boží slovo, které dal Ježíš svým učedníkům, poskytuje také obranu proti světu. Duch bude v církvi uchovávat a připomínat Boží slovo (14:26) a vyzbrojovat ji ke
střetům se světem.
17:16–18 Posvěcení zde znamená čistotu získanou odděleností od světa a životem poddaným Bohu natolik, aby
vyjadřoval, na čem Bohu záleží. Učedníci jsou odděleni
Bohem, vyzbrojeni Duchem a připraveni Božím slovem
vstoupit do světa a nepodlehnout přitom jeho temnotě.
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17:18 J 20:21
17:19 Žd 2:11
17:20 J 17:9
17:21 J 10:38;
Ga 3:28
17:22 J 17:11
17:23 J 16:27; 17:5
17:24 J 1:14; 12:26
17:25 Mt 11:27
17:26 J 15:9
18:1 2S 15:23;
Mt 26:36; Mk 14:32
18:3–11
//Mt 26:47–56
//Mk 14:43–50
//L 22:47–53
18:4 J 6:64

JAN 18:5

je pravda. 18Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. 19Posvěcuji sám
sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou.
20
Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo. 21Ať
jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět
věřil, že jsi mě poslal. 22Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako
my jsme jedno. 23Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že
jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
24
Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu,
kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa. 25Spravedlivý Otče, svět
tě nezná, ale já tě znám. Tihle poznali, že jsi mě poslal, 26a já jsem jim dal poznat tvé
jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.“

Zatčení v zahradě
Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla
zahrada; do té se svými učedníky vešel. 2To místo však znal i jeho zrádce
Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. 3Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků
a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami, pochodněmi
a zbraněmi.
4
Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: „Koho hledáte?“
5
„Ježíše Nazaretského!“ odpověděli.
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17:19 Posvěcuji sám sebe: I kněží a proroci byli podobně
odděleni pro Boží službu (Lv 8:30; Jr 1:5). Ježíš se znovu
zasvětil svému poslání a potvrdil, že byl oddělen pro kříž.
Učedníkům to přinese užitek, protože jeho smrt jim umožní
prožívat novou svatost v hlubokém vztahu k Bohu.
17:20 Ježíš prosil za jiné ovce, které ještě nepatřily do
jeho stáda (10:16). Jsou to věřící, kteří žili během následujících staletí a uvěřili na základě svědectví Ježíšových
učedníků.
17:21 Stanou-li se věřící jedno, vyplyne to přirozeně z jednoty se samotným Ježíšem, která se zakládá na jednotě
Otce a Syna. • ať jsou i oni jedno v nás: Skrze moc Ducha
budou věřící lidé prožívat hlubokou duchovní blízkost
s Otcem a Synem a budou proměňováni (14:20, 23; 1J 4:13)
• Učedníci zastupují Ježíše a na jejich chování a vzájemných vztazích závisí Kristova hodnověrnost pro tento
svět. Když mezi nimi bude vládnout nejednota, rozepře
a nesnášenlivost, jejich svědectví nebude přesvědčivé.
Lidé společenství věřících pozorují a vědí, že zastupuje
Krista. Společenství, v němž panuje láska a jednota, přesvědčuje svět, aby věřil (13:35; 1J 3:11).
17:22 Na společenství věřících by měla být viditelná
stejná sláva, jakou měl Ježíš od Otce.
17:23 aby svět poznal: Pokud církev žije v Duchu, odráží
Boží slávu a lásku a je na ní vidět jednota na základě sdíleného poznání Boha, uvádí její svědectví svět v úžas.
17:24 chci, aby ti... byli se mnou: Jednou spatří Ježíšovi
následovníci skutečnou Ježíšovu slávu, pravou lásku,
která v nebi existuje od počátku času (17:5). Ježíš se vracel
do nebe a toužil se v něm setkat s učedníky, aby mohli zahlédnout to, co nelze žádnými pozemskými slovy vylíčit.
17:26 Všichni, kdo přijímají Syna i Otce, zakusí takovou

lásku, kterou mezi sebou mají jen Otec se Synem. • aby...
byla v nich: Ježíš chce své učedníky milovat a naplnit je
slávou a radostí, které se nic na světě nevyrovná.
18:1–40 Když Ježíš v horní místnosti dokončil svoji řeč na
rozloučenou (13:31–17:26), odešel z města a šel se modlit
do zahrady na východ od Jeruzaléma. Tam byl zatčen,
stráže ho odvedly do města a byl vyslýchán židovskými
představiteli. Vrcholná „chvíle“, o které se Ježíš opakovaně zmiňoval v průběhu celého evangelia (viz 2:4; pozn.
k 12:23), byla nablízku.
18:1–2 Ježíš... odešel... za potok Kedron: údolí vyschlé
řeky (vádí) za zdmi Jeruzaléma na východní straně města.
• „místo zvané Getsemane“ (Mk 14:32) byla zahrada,
která se rozprostírala na západním úbočí Olivetské hory
(Gat Šmane znamená v aramejštině „olivový lis“). Ježíš
měl to místo rád a pravidelně se tam modlil (viz 8:1;
L 21:37; 22:39).
18:3 Janův podrobný popis skupiny, která přišla Ježíše
zatknout, rozšiřuje obraz uváděný v ostatních evangeliích. Chrámové autority vyslaly na místo římské vojáky
a chrámovou stráž. Zatímco chrámová stráž Ježíše
zatýkala, zvláštní římská jednotka stála v pohotovosti
opodál, aby zabránila nepokojům. Římský oddíl byl natolik početný, že vyžadoval velitele (18:12), a dostavil se
ozbrojený, protože očekával, že dojde ke střetu (18:10).
Předtím už se za Mesiáše prohlašovala celá řada jiných
mužů a často se za politicky vypjatých situací pokoušela
Římany vyhnat.
18:5 Ježíše Nazaretského (nebo Ježíše Nazorejského;
též v 18:7). • To Jsem Já (nebo Já jsem to; nebo: Já jsem; též
v 18:6, 8). Ježíš se označil božským jménem, které Bůh zjevil Mojžíšovi na hoře Sinaj (Ex 3:14; viz též 4:26; 8:24, 58).
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„To jsem já,“ řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). 6Jakmile jim Ježíš řekl:
„To jsem já,“ ucouvli a padli k zemi.
7
„Koho hledáte?“ zeptal se jich znovu.
„Ježíše Nazaretského!“ opakovali.
8
„Už jsem vám řekl, že to jsem já,“ odpověděl Ježíš. „Když hledáte mě, nechte
ostatní odejít.“ 9(To řekl, aby splnil své slovo: „Z těch, které jsi mi dal, jsem neztratil
nikoho.“)
10
Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhu
a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. 11„Vrať ten meč do pochvy,“
řekl Ježíš Petrovi. „Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?“

Před Annášem
12
Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. 13Přivedli
ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem.
14
(To byl ten Kaifáš, který židovským představeným poradil, že je lepší, aby jeden
člověk zemřel za lid.)
15
Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem,
a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvora. 16Petr ale zůstal venku u dveří. Onen

18:9 J 6:39; 17:12
18:10 L 22:36, 38
18:11 Mt 20:22;
26:39; Mk 10:38;
14:36; L 22:42
18:12–14
//Mt 26:57–58
//Mk 14:53–54
//L 22:54
18:13 L 3:2; J 18:24
18:14 J 11:49–51
18:16–18
//Mt 26:69–70
//Mk 14:66–68
//L 22:55–57

ANNÁŠ A KAIFÁŠ (18:13–14, 19:24, 28)
V době Ježíšově se o obou těchto mužích mluvilo jako o velekněžích. Postarali se o to, aby
byl Ježíš odsouzen k smrti.
Annáš byl veleknězem zřejmě v letech 6–15. Římský prokurátor vládnoucí Judsku ho
sice sesadil, on si však uchoval značnou moc ve Veleradě. Ještě o patnáct až dvacet let
později o něm mluvili jako o „veleknězi“ (L 3:2; Sk 4:6) – patrně proto, že podle židovského
mínění se člověk stával veleknězem doživotně. Po něm se stalo veleknězi jeho pět synů
a zeť Kaifáš. Podle Janova evangelia vzali Ježíše po zatčení k Annášovi k předběžnému
výslechu a pak ho předvedli před Kaifáše k oﬁciálnímu soudu (18:13–24).
Kaifáš zastával úřad velekněze v letech 18–36. Úzce spolupracoval se svým vlivným
tchánem Annášem. Ve Veleradě vyslovil názor, že je lépe obětovat Ježíše, než dopustit záhubu celého národa (11:49–50; sr. Mt 26:3–4). Tato prorocká slova vyslovil na Boží popud,
protože zastával velekněžský úřad (11:51–52). Kaifáš roztrhl své roucho, když Ježíš potvrdil,
že je Božím Synem (Mt 26:57, 65) a vyzval Veleradu, aby ho odsoudila za rouhání.
Nedlouho po Ježíšově popravě byli židovští představitelé silně zneklidněni rychlým růstem těch, kdo v Ježíše uvěřili. Annáš a Kaifáš se aktivně účastnili výslechu Petra a Jana poté,
co tito apoštolové uzdravili chromého žebráka a kázali o vzkříšení z mrtvých (Sk 4:5–7).
18:6 Vojáci i členové stráže před Pánem ucouvli a padli
k zemi (sr. Iz 6:5; Ez 1:28; Da 10:9; Sk 9:4; Zj 1:17). Dokonce
i římští vojáci, vycvičení k tomu, aby neupadli, padli
k zemi před Kristem. Pokořili se sice před Bohem, ale
ve skutečnosti nechápali, co se stalo, a pokračovali
v zatýkání.
18:8 jsem já: Ježíš podruhé použil Boží jméno (viz pozn.
k 18:5).
18:9 své slovo: viz 6:39; 17:12. • jsem neztratil nikoho:
Ježíš byl i nadále dobrý pastýř. Obětoval za ovce svůj život a chránil je před vlky (10:11–15). Jidáš Iškariotský však
od počátku nebyl pravý Ježíšův učedník (17:12).
18:10–11 Šimon Petr vytasil krátký meč nebo dlouhý nůž,
který patřil k běžné výbavě. • Hebrejské jméno Malchus
znamená „král“. Tuto podrobnost uvedl Jan snad proto,
že jako slovní hříčka zajímavě kontrastovala s Ježíšovou

J 11:49–53
Mt 26:3, 57–67
Mk 14:53–65
L 3:2
Sk 4:5–7

pravou totožností (viz 18:36–37; 19:19). • Vrať ten meč
do pochvy: Ježíšovým posláním nebylo bojovat o vlastní
život, ale zemřít za ten náš.
18:12–14 Vojáci Ježíše spoutali a vrátili se s ním zpátky do
Jeruzaléma. • Přivedli ho nejdříve k Annášovi: býval veleknězem a stále byl velmi vlivnou osobností (pět z jeho
synů se rovněž stalo veleknězi). Jeho zeť Kaifáš byl oho
roku oﬁciálně veleknězem (viz 18:24).
18:14 aby jeden člověk zemřel za lid: Tuto politickou
analýzu učinil Kaifáš už před časem (11:49–50). Jan poukazuje na ironii tohoto výroku. Ježíšova smrt Izrael po
politické stránce nezachránila. Přinesla ale duchovní záchranu všem, kdo věří.
18:15 Onen druhý učedník není jmenován, ale je to
pravděpodobně „ten, kterého Ježíš miloval“ (13:23) – Jan,
autor tohoto evangelia.
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18:18 Mk 14:54, 67
18:19–24
//Mt 26:59–68
//Mk 14:55–65
//L 22:63–71
18:19 Sk 5:27
18:20 Mt 26:55;
J 7:26
18:22 J 19:3
18:23 Mt 5:39;
Sk 23:2–5
18:24 Mt 26:3
18:25–27
//Mt 26:71–75
//Mk 14:69–72
//L 22:58–62
18:27 J 13:38
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druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl
Petra dovnitř. 17Vrátná se Petra zeptala: „Nepatříš také k jeho učedníkům?“
„Nepatřím,“ řekl.
18
Protože bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se.
Petr tam stál a ohříval se s nimi.
19
Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. 20Ježíš mu odpověděl: „Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě,
kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají. 21Proč se ptáš mě? Zeptej se
těch, kdo mě slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal.“
22
Když to řekl, jeden z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: „Takhle se
odpovídá veleknězi?“
23
„Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to,“ odpověděl mu Ježíš. „Jestli ne, tak
proč mě biješ?“
24
Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi Kaifášovi.
25
Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho: „Nepatříš snad k jeho
učedníkům?“
„Nepatřím,“ zapřel Petr.
26
Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl:
„Copak jsem tě s ním neviděl tam v zahradě?“
27
Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout.
Golgota?
(Gordo’s Calvary)

Golgota?

Antipův
Palác
Kaifášův
dům

CHRÁM

Getsemane
HOR A OLIVETS KÁ

Praetorium?

Ježíšův soud a ukřižování (J 18:1–19:27; viz i Mt
26:47–27:26; Mk 14:43–15:15; L 22:47–23:25). Když
Ježíše zatkli v GETSEMANE, odvedli ho do DOMU
KAIFÁŠOVA, který byl veleknězem. Pak se židovští představitelé rozhodli poslat ho k Pilátovi (do PRAETORIA),
aby byl odsouzen k smrti (18:28). Pilát poslal Ježíše
k Herodovi (do PALÁCE ANTIPOVA?). Herodes Ježíše vyslechl a poslal ho zpět (L 23:6–12). Pak Pilát Ježíše odsoudil k ukřižování (19:16). • K lokalizaci GOLGOTY viz pozn.
k 19:17; dále viz ilustraci Jeruzaléma v době Ježíšově
na s. 1753.

KIDRONSKÉ
ÚDOLÍ

ÚDOLÍ HINOM

18:16–17 Během Ježíšova výslechu u Annáše (18:12–14,
19–24) se vrátná zeptala Petra, jestli nepatří také k jeho
učedníkům. Na rozdíl od Ježíše, který čelil tazatelům tváří
v tvář a nic nepopřel, zapřel Petr v rychlém sledu třikrát
za sebou jakoukoli spojitost s Ježíšem (18:17, 25, 27).
18:19 Velekněz Ježíše vyslýchal, ale jeho výslech byl
v rozporu s židovským právním postupem. U židovského
soudu se kněz obžalovaného netázal přímo, ale shromažďoval důkazy od svědků, aby mohl vznést obvinění (viz
Nu 35:30; Dt 17:6; 19:15; sr. Mt 18:16). Pokud by Ježíš řekl
něco usvědčujícího, Annáš by to později použil a svědčil
by v Ježíšově soudní při proti němu. Místo aby prostřednictvím svědků shromažďoval důkazy, jak vyžadoval
židovský zákon, řídil se v tuto chvíli římskou praxí a snažil
se Ježíše přimět, aby se usvědčil sám.

18:20–21 Ježíš svou příkrou odpovědí Annášovi připomněl, že všechno je veřejně známo, a odhalil tak jeho
snahu řídit se římskými zvyklostmi.
18:22–23 Když Ježíš Annášovi připomněl správný justiční
postup, považoval to jeden z chrámových strážných za
drzost a Ježíše udeřil. Ježíš ale Zákon znal a vykládal ho
správně. Žádní svědkové ho neobvinili a nikdo nepředložil žádné důkazy.
18:24 Annáš uvízl na mrtvém bodě – vyšetřování bylo
neúspěšné. Poslal tedy Ježíše ke Kaifášovi, aby ho soudil
před Sanhedrinem, jeruzalémskou soudní Veleradou (viz
Mk 14:53–15:1).
18:25–27 zapřel: Protipólem Petrova trojího zapření bylo
Ježíšovo pozdější trojí vybídnutí, aby mu Petr nově vyjádřil svou lásku (21:15–17).
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Před Pilátem
28
Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem
do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, 29a tak Pilát vyšel k nim.
„Z čeho tohoto muže viníte?“ ptal se.
30
„Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,“ odpověděli.
31
„Nechte si ho,“ řekl jim Pilát. „Suďte ho podle vlastního zákona.“
„My nesmíme nikoho popravit,“ odpověděli židovští představení. 32(Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí má zemřít.)
33
Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. „Tak ty jsi židovský král?“ zeptal se
ho.
34
Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?“
35
„Jsem snad Žid?“ řekl Pilát. „Tvůj národ a vrchní kněží mi tě vydali. Co jsi udělal?“
36
„Mé království není z tohoto světa,“ odpověděl Ježíš. „Kdyby mé království bylo
z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům.
Mé království ale není odsud.“
37
„Takže jsi král?“ zeptal se ho Pilát.
„Sám říkáš, že jsem král,“ odpověděl Ježíš. „Narodil jsem se a přišel jsem na svět,
abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá.“
38
„Co je pravda?“ odtušil Pilát.
Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. „Podle mě je nevinný,“ řekl jim. 39„Jak je
tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil
židovského krále?“
40
Tehdy začali křičet: „Toho ne! Pusť Barabáše!“ (A ten Barabáš byl zločinec.)
18:28 Soud před Kaifášem skončil, když právě svítalo.
Protože Velerada neměla oprávnění vykonat trest smrti
(18:31), potřebovala přesvědčit římského místodržitele
Piláta, aby dal Ježíše popravit. • do prokurátorova paláce: řecky praetorium, též v 18:33. • aby se neposkvrnili:
Židé se nechtěli stykem s pohany v Pilátově paláci obřadně znečistit. Proto za nimi Pilát, zřejmě v obavách z nepokojů, vyšel ven. • K samotnému jídlu na Hod beránka
se už lidé sešli předešlého večera (viz 13:1; Mk 14:14–16).
Následující den zahájila další hostina týdenní Svátek nekvašených chlebů (Lv 23:5–6).
18:29 Pilát, pátý římský místodržitel Judeje, spravoval zemi od r. 26 do r. 36 n. l. Většinu času žil na pobřeží v Cesareji, ale své jednotky umístil do pevnosti
v Jeruzalémě, kam osobně přijížděl na důležité slavnosti.
Byl to krutovládce, jehož hrůzné činy proti Židům byly pověstné (např. L 13:1; Josephus: Válka židovská 2.9.2–4).
18:31–32 Pilát shledal obvinění neuspokojivými a řekl
Veleradě: Suďte ho podle vlastního zákona. Nahlížel
na záležitost jako na malicherný židovský spor a odmítl
ho vyšetřovat. Židovští vůdci však trvali na tom, že musí
Ježíše popravit. • Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž
naznačoval, jakou smrtí má zemřít (viz 12:32–33): Židé
by ho ukamenovali, Římané používali kříž. Pokud Pilát
vyřkne rozsudek, bude Ježíš ukřižován.
18:33 Pilát byl osobně zodpovědný za závažné zločiny,
které ohrožovaly zájmy a bezpečnost Římské říše, a proto
zahájil formální soudní výslech. • ty jsi židovský král?

18:28–38
//Mt 27:1–2, 11–14
//Mk 15:1–15
//L 23:1–5
18:32 Mt 20:19;
J 12:32
18:33 L 23:3; J 19:9
18:36 Mt 26:53;
L 17:21; J 6:15
18:37 J 8:47; 1J 4:6
18:39–19:5
//Mt 27:15–31
//Mk 15:6–20
//L 23:13–25

Kaifáš chtěl získat Pilátovu pozornost, a proto Ježíše obvinil, že přesvědčoval lidi, aby neplatili daně římské vládě,
a prohlašoval se králem (L 23:2). Pro Piláta byl možná Ježíš
jen další židovský terorista – revolucionář (viz L 23:18–19;
Sk 5:36–37) s hlavou plnou mesiášských představ a houfem po zuby ozbrojených následovníků.
18:34–35 Ježíšova odpověď přiměla místodržitele, aby
prozradil, že se neptá sám od sebe. Za obviněními stálo
vedení chrámu. Piláta zajímalo jen to, jestli je Ježíš rebel,
který by mohl ohrozit zájmy Říma.
18:36–37 Ježíš byl ochotný nechat se označit titulem
krále, ale dal jasně najevo, že nevládne království z tohoto světa, které by mohlo konkurovat Římu. Ježíšovo
království není odsud. Ježíš není politickým vládcem.
Vládne na základě oddanosti a poslušnosti svých
následovníků.
18:38–39 Co je pravda? Pravda nebyla pro Piláta neznámým pojmem, ale protože nevěřil, že pravda existuje,
ani nečekal na odpověď. • Vrátil se k členům Velerady,
kteří čekali venku, a vyřkl svůj verdikt: nevinný. Mluvil
sice o Ježíši jako o „židovském králi“ (viz též 19:19),
ale byl to jen posměšný, pohrdavý výraz. Navrhl pro
Ježíše amnestii, čímž dal jasně najevo, že si přeje Ježíše
propustit.
18:40 Ježíš nepředstavoval pro Řím žádnou hrozbu, zato
Barabáš byl zločinec, násilník, který se zúčastnil politické vzpoury (viz L 23:19), a tak dokázal, že je schopen
vzepřít se římské vojenské okupaci Izraele.
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Hle, člověk!
Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. 2Vojáci upletli trnovou korunu
a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť 3a s voláním: „Ať žije
židovský král!“ jej tloukli holemi.
4
Pilát pak znovu vyšel ven. „Hle, vedu ho ven k vám,“ řekl jim. „Vězte, že podle
mě je nevinný.“
5
Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. „Hle, člověk!“ řekl jim
Pilát.
6
„Ukřižovat, ukřižovat!“ vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli.
„Ukřižujte si ho sami,“ řekl jim Pilát. „Podle mě je nevinný.“
7
Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna.“
8
Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. 9Vrátil se zpět do paláce a ptal
se Ježíše: „Odkud jsi?“
Ježíš neodpovídal.
10
„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě
propustit?“
11
Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla
dána shůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích.“
12
Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: „Jestli ho propustíš,
nejsi císařův přítel! Kdokoli se dělá králem, protiví se císaři!“

19

19:1–16 Ježíš byl pak zbit i po svém odsouzení (Mk
15:15), ale zde Jan zaznamenává dřívější bití. Šlo zřejmě
o Pilátovu snahu ukázat, že Ježíš už byl potrestán a může
být propuštěn (19:4). Když tento pokus selhal, vyřkl Pilát
rozsudek a předal Ježíše židovským představitelům
k ukřižování (19:16).
19:2 trnová koruna možná pocházela z datlové palmy
(sr. 12:13–14), jejíž trny mohou dosahovat délky přes
30 cm. Existují řecké mince s vyobrazením takových korun. Větvičky byly spleteny dohromady a trny čněly z koruny vzhůru. • purpurový plášť patřil zřejmě některému
vojákovi. Temně červená barva pláště dovršila parodii na
královský oděv.
19:4–6 Pilátovým záměrem bylo vyvést Ježíše ven, aby
byly vidět stopy po jeho potrestání. Chtěl pohnout dav,
aby mohl Ježíše propustit. Po zbičování důtkami zakončenými kousky olova Ježíš notně krvácel. • Pilát podruhé
vyřkl svůj verdikt nevinný, odezvou však bylo jen hlasité
volání po Ježíšově smrti (19:6).
19:6 Pilát věděl, že kdyby nechal popravit člověka oblíbeného u mas, mohly by vypuknout nepokoje, a tak přesunul odpovědnost za Ježíšovo ukřižování na představitele
chrámu.
19:7 V průběhu soudního procesu před Kaifášem padlo
rozhodnutí, že obvinění z rouhání – Ježíš ze sebe dělal
Božího Syna – bude považováno za skutečný zločin (viz
Mk 14:61–65). • Vůdci se už předtím snažili Ježíše obvinit,
že ohrožuje zájmy Římské říše (18:33), a udělali to znovu
(19:12). Teď u místodržitele přitvrdili – Pilát se musí zastat místního zákona, i když je pro Řím bezvýznamný,

a zachovat tak mír. Prohlašovat se za Božího Syna nebylo
nezákonné, protože izraelští králové to dělávali (Ž 2:7;
89:22–27). Ježíš však tvrdil, že má autoritu jako sám Bůh
(viz 5:18), což považovali za rouhání.
19:8–9 Pilát... dostal ještě větší strach: Pilát byl pověrčivý a myšlenka, že by na svět sestoupili bohové,
nebyla tehdy ničím neobvyklým (Sk 14:11). Cítil, že jde
o víc než jen o politický boj, a zeptal se Ježíše: Odkud
jsi? Nechtěl znát místo Ježíšova narození, ale chtěl vědět, jestli sestoupil z nebe od Boha. • do paláce: řecky
praetoria. • Není jasné, proč Ježíš neodpovídal; možná
proto, že by Pilát neporozuměl odpovědi – že pravá
moc pochází pouze od Boha a že Ježíše zmocnil Bůh
(sr. 19:11).
19:10–11 Neměl bys nade mnou žádnou moc: Pilát měl
sice moc nechat Ježíše ukřižovat, ale jen proto, že mu
Bůh tuto dočasnou moc dal, aby Ježíš mohl jít na kříž (viz
10:18).
19:12 Během každého rozhovoru s Ježíšem se ho Pilát...
pokoušel propustit. Snažil se o to opakovaně, ale k ničemu to nevedlo. • císařův přítel je technický termín,
který se vztahuje na císařova spojence. Byl to oﬁciální
titul udílený jednotlivcům, např. senátorům, za výjimečnou věrnost či služby. Židovští představitelé chtěli
naznačit, že kdyby řekli, že Pilát nerozhoduje v zájmu
Říma, stálo by ho to kariéru. Patrně také věděli, že prochází osobní krizí. Jeho římský patron Sejanus (vrchní
správní úředník říše za vlády císaře Tiberia) upadl v nemilost a byl r. 31 n. l. popraven. Pilát měl všechny důvody
k obavám.

54

JAN 19:13
13
Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném
Dlažba, hebrejsky Gabata. 14Bylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem
poledne. „Hle, váš král,“ řekl Pilát Židům.
15
Ti však začali křičet: „Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!“
„Mám ukřižovat vašeho krále?“ ptal se Pilát.
„Nemáme krále kromě císaře!“ odpověděli vrchní kněží.
16
Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování.

19:13 Mt 27:19
19:16–27
//Mt 27:32–44
//Mk 15:21–32
//L 23:26–43

Golgota
Chopili se ho vojáci. 17Ježíš nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka, hebrejsky
zvané Golgota. 18Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

Kříž a Velikonoce (19:17–36)
Na počátku Janova evangelia představuje Jan Křtitel Ježíše – nazývá ho „Božím beránkem“
(1:29–36). Tento zvláštní výraz odkazuje na beránka, jenž byl denně obětován v chrámu
(Ex 29:38–46), nebo na beránka zmíněného v Iz 53:7 (sr. Sk 8:32–35; Zj 5:5–14). Oba obětní
rituály představovaly záchranu a odpuštění hříchů.
Jan má ale na mysli ještě víc. Líčí Ježíše jako velikonočního beránka, jehož smrt je
ústřední událostí velikonočního období (viz Ex 12:46; L 22:7; 1K 5:7). V prvním století putovali židé každé jaro do Jeruzaléma, aby slavili Velikonoce a připomněli si příběh exodu
(viz Ex 12–15). Když Bůh vyváděl Izrael z Egypta, postříkali židé krví beránka zárubně svých
domů, což zachránilo prvorozené v těchto domech před smrtí (Ex 12). Židé, kteří přicházeli
do Jeruzaléma slavit Velikonoce, museli přinést k oběti zdravého beránka.
Ježíš využil svých posledních Velikonoc, aby ukázal, že jeho obětní smrt dá nový význam velikonočnímu svátku (Mk 14:17–31). V Janovi se kříž stal oltářem, na němž byl zabit
Kristus, velikonoční beránek. Ježíšovi nezlomili nohy (19:33), čímž se naplnil velikonoční
předpis (19:36; Ex 12:46). Krev proudila z jeho ran (19:34) na znamení, že klade svůj život za
druhé. Podobně jako beránek zemřel, aby zachránil životy židovských rodin o Velikonocích
v Egyptě, i tato jediná smrt Božího Syna na kříži přináší spásu světu.
19:13 Pilát zasedl k soudu (řecky béma, sr. Sk 25:6), aby
vynesl rozsudek. • místo zvané Dlažba bylo prostranství, na kterém stála soudcovská stolice. Z ní nyní Pilát
s autoritou svého úřadu hovořil.
19:14 den příprav před svátkem Velikonoc (nebo den
příprav na Velikonoce nebo den přípravy před svátky
velikonočními): Velikonoce zde neznamenají židovskou
velikonoční večeři, která se konala předchozího dne, ale
celou Slavnost nekvašených chlebů. Nyní byl pátek, den
příprav na velikonoční sobotu, která začne se západem
slunce (sr. Mk 15:42; L 23:54).
19:15 Závěrečná slova kněží nemáme krále kromě císaře
jsou v příkrém rozporu se sz chápáním, že Bůh je králem
Izraele (sr. Sd 8:23; 1S 8:7; 10:19). Jeruzalém a jeho představitelé se právě chystali zabít svého pravého krále (18:37),
přičemž vzdávali hold Caesarovi, pohanskému králi Říma.
19:16 Pilát vydal Ježíše římským vojákům, kteří ho připravili k ukřižování druhým zbičováním (Mk 15:15). Téměř
ho usmrtilo. Masivně krvácel, oděv měl prosáklý krví a trnovou korunu zabodnutou hluboko do hlavy. Téměř ve
stavu šoku byl odveden k prostranství za městem.
19:17 Svislé břevno (latinsky staticulum) kříže zůstávalo obvykle na místě ukřižování. Oběť si byla nucena

J 1:29, 36
Ex 12:1–13:16;
29:38–46
Nu 9:1–14
Dt 16:1–18
2Kr 23:21–23
2Le 30:1–27
Ezd 6:19–21
Iz 53:7
Ez 45:21–22
Mt 26:2, 17–19
Mk 14:17–31
L 22:14–30
Sk 8:32–35; 12:3–4
1K 5:7–8
Žd 11:28
Zj 5:5–14

nést pouze těžké příčné břevno (latinsky patibulum).
• Ukřižování bylo veřejnou podívanou odehrávající se
v blízkosti hlavních cest. Jejím účelem bylo šokovat lid
a posloužit jako výstraha. • místo jménem Lebka (hebrejsky a aramejsky Golgota; latinsky calvariae, „Kalvárie“):
viz mapa na s. 51). Většina archeologů se shoduje na
tom, že Ježíš byl ukřižován na místě současného Chrámu
Božího hrobu, který se nachází v křesťanské čtvrti staré
opevněné části Jeruzaléma. Na dalším uvažovaném místě,
„Gordonově Kalvárii“ (severně od Damašské brány), je
model, jak mohla scéna pravděpodobně vypadat. Na
tomto místě se však nachází pouze hrobka z 5. st. př. n. l.
Nemůže být proto původním místem, na kterém byl Ježíš
ukřižován a pohřben.
19:18 Ani jeden z evangelistů podrobně nepopisuje, jak
vojáci Ježíše ukřižovali. Podrobnosti byly dobře známé
a strašné. Vojáci používali kříž jako mučící nástroj. Chtěli,
aby oběti ještě nějakou dobu žily. V některých případech
to trvalo i několik dní. Ježíšovo ukřižování urychlili,
protože za soumraku měla začít sobota (19:31). Ježíš byl
předtím strašlivě zbičován důtkami zakončenými kousky
olova, a tak měl doslova rozdrásaná záda a hrozně
krvácel.
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19

Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění:

19:25 Mt 27:55–56
Mk 15:40–41
L 8:2; 23:49
19:26 J 2:4; 13:23;
20:2; 21:7, 20

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
20
Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž
města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky.
21
Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: „Nepiš ‚Židovský král‘, ale ‚Tento říkal:
Jsem židovský král.‘ “
22
„Co jsem napsal, to jsem napsal,“ odpověděl Pilát.
23
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro
každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů
utkaná vcelku, 24řekli si spolu: „Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne.“ Když
to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká:

„Rozdělili si mé šaty,
o mé roucho házeli los.“
25
U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie
Magdaléna. 26Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl
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šaty, jak mívali ve zvyku.
Pak házeli kostkou o jeho Judské hroby z 1. století (Jan 19:41). Hrob Josefa z Arimatie, v němž byl pohřben Ježíš
cennou košili. Byla zhoto- (viz Mt 27:57–60), se nelišil od jiných judských hrobů z 1. století. Náčrtek je založen na 61
vena beze švů, a tak ji ne- podobných hrobech, uzavřených kulatým kamenem, které byly objeveny. Tyto hroby, vychtěli trhat. • losujme: do- tesané do vápence, si mohly dovolit pouze bohaté rodiny. Byly zbudovány podle judaisticslova vrhejme losy. • o moje kých zákonů (viz Mišna Baba Batra 6:8). Když bylo tělo připraveno k pohřbu, bylo umístěno
do komory (výklenku), která byla uzavřena kulatým kamenem a zapečetěna. Po mnoha lešaty dělí se, o moje roucho tech byly pak suché kosti uloženy do kamenných nádob (ossuarií) a ponechány ve hrobu.
losují (viz Ž 22:19).
19:25–26 Jde o jedinou nz zmínku o sestře Ježíšovy (Kleofášově manželce) je zmínka pouze na tomto
matky. Mohla být manželkou Zebedea a matkou místě. Mohla by to být tatáž osoba jako Marie, matka
Jakuba a Jana (sr. Mt 27:56). V takovém případě by byli Jakubova a Josefova (sr. Mt 27:56). • Ježíš uzdravil
Ježíš a Jan bratranci. Kdyby tomu tak bylo, pomohlo Marii Magdalénu, ženu z vesnice Magdala (Mk 16:9;
by to vysvětlit, proč Ježíš pověřil učedníka, kterého L 8:2). • Ženo byla formální a zdvořilá forma oslovení
miloval (Jana) péčí o Marii (jeho tetu). • O Marii (viz 2:4).
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své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ 27Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka.“
A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě.
28
Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo:
„Žízním!“ 29Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na
yzop a podali mu ji k ústům. 30Když Ježíš okusil ocet, řekl: „Je dokonáno!“ Sklonil
hlavu a odevzdal ducha.

19:28–37
//Mt 27:45–56
//Mk 15:33–41
//L 23:44–49
19:28 *Ž 22:16
19:29 Ž 69:22
19:30 Jb 19:26–27
19:31 Dt 21:22–23

Zahradní hrob
31
Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení
nechtěli, aby těla zůstala na křížích až do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným
nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. 32A tak přišli vojáci a zlámali nohy
jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. 33Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že
je již mrtev, nelámali mu nohy. 34Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla
krev a voda. 35Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví,
že říká pravdu, abyste vy uvěřili. 36Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: „Nezlámou
mu jedinou kost.“ 37A jiné místo v Písmu říká: „Uvidí, koho probodli.“
38
Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských
představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát
svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo. 39Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. 40Vzali Ježíšovo tělo a podle
židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. 41Poblíž
19:27 Hle, tvá matka: Ježíš uplatnil židovské rodinné
právo, kterým se svěřovala jedna osoba do péče druhé.
Tato scéna měla ještě další význam. Přítomní lidé představovali nové církevní společenství, které se u kříže zrodilo.
Ježíš chtěl, aby se jeho členové o sebe vzájemně starali
a poslouchali tak jeho příkaz, že se mají navzájem milovat
(13:34; 15:12, 17).
19:28–29 Žízním: viz Ž 22:16; 69:22. • svazkem větviček
z keře yzopu se při prvních Velikonocích v Egyptě potřely
krví beránka veřeje a nadpraží (Ex 12:22). Ježíš je Boží velikonoční beránek (1:29, 36). Také jeho krev zachraňuje.
19:30 Ježíš v triumfu i vyčerpání vykřikl, že dílo, které započal, je dokonáno. Na kříži nebyl obětí, ale služebníkem
jednajícím na Boží příkaz.
19:31–33 Židovští představitelé chtěli za každou cenu
dokončit ukřižování před setměním, než začne sobota,
a požádali Piláta, aby dal mužům zlámat nohy. Obvykle
se nohy odsouzencům zlomily palicí. Oběť začala silněji
krvácet a víc se dusit, protože už se nemohla vzepřít nohama a nadechnout.
19:34 Římský voják probodl Ježíšovi bok kopím, aby se
ujistil, že je mrtev. • vyšla krev a voda: toto konstatování má několikerý význam: (1) Kopí pravděpodobně
prorazilo osrdečník, jakýsi vak kolem srdce, z kterého
tyto tekutiny vyprýštily. (2) Jan mohl mít na mysli hlubší
velikonoční symboliku. Při smrti velikonočního beránka
musela vytéci krev. (3) Živá voda, která vytekla z Ježíšova
boku, připomíná čtenářům slova, která o sobě Ježíš dříve
vyřkl (viz 7:37–39; „Živá voda“ u 4:10–14, s. 14).
19:35 Jan stál pod křížem (19:26). Nebyl jen nějakým shromažďovatelem tradic o Ježíši. Byl očitým svědkem, který

19:35 J 20:30–31;
21:24; 1J 1:1
19:36 *Ex 12:46;
Nu 9:12; *Ž 34:20
19:37 Za 12:10; Zj 1:7
19:38–42
//Mt 27:57–61
//Mk 15:72–47
//L 23:50–56
19:39 J 3:1–2; 7:50
19:40 L 24:12;
J 20:5–7

to viděl a vydal svědectví o událostech Ježíšova života
(sr. 21:24). Podobně se Jan vyjadřuje v úvodu svého prvního listu (1J 1:1–4). • abyste vy uvěřili: některé rukopisy
uvádějí abyste i vy věřili nebo abyste vy mohli uvěřit.
19:36 „Nezlámou mu jedinou kost“: Ex 12:46; Nu 9:12;
Ž 34:21. Velikonoční beránek nesměl mít zlomenou žádnou kost. Ježíš byl dokonalým velikonočním beránkem
(viz též 1K 5:7).
19:37 „Uvidí, koho probodli“: Za 12:10 popisuje, jak Izrael
pohlédne na proroka nebo Mesiáše a bude naříkat nad
tím, že v něj neuvěřil.
19:38 Podle Lukáše byl Josef z Arimatie odvážný muž,
který očekával Boží království (L 23:50–51). Byl to bohatý
(Mt 27:57) a vlivný jeruzalémský představitel a člen Rady
(Mk 15:43), který nesouhlasil s rozhodnutím zabít Ježíše.
Požádal Piláta, aby mu dovolil Ježíše pohřbít ve své soukromé hrobce. • Josef byl tajný učedník (sr. 12:42–43),
ale svým odvážným skutkem se k Ježíši veřejně přihlásil.
19:39 Nikodém (viz 3:1; 7:50), člen Rady, chápal, že všechna
tři těla musí být pohřbena ještě do začátku soboty (19:31,
42). Jeho neskrývané jednání mohlo stejně jako u Josefa
z Arimatie naznačovat, že i on se stal učedníkem (viz
pozn. k 7:49–51). • myrha byl běžně používaný vonný
prášek. • aloe byla aromatický prášek ze santálového
dřeva často užívaný jako parfém. • okolo sta liber (řecky
100 liter, asi 32,7 kg): Toto obrovské množství koření odpovídalo použití pro osobu královského rodu. Ježíši, králi,
se dostalo královského pohřbu.
19:41 nový hrob: v Judsku bylo objeveno více než 900
hrobek z 1. st. n. l. vytesaných do vápencových vrchů (viz
obr. na s. 55).
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20:1–8
//Mt 28:1–8
//Mk 16:1–8
//L 24:1–12
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místa jeho ukřižování byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. 42A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu,
neboť byl blízko.

20:2 J 13:23
20:3 L 24:12
20:5 J 19:40
20:7 J 11:44
20:9 J 2:22
20:11–18 Mk 16:9–11
20:12 Mk 16:5;
L 24:4

Proč pláčeš?
Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, 2běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!“
3
Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. 4Běželi společně,
ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. 5Naklonil se dovnitř,
spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. 6Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu
a spatřil ležící plátna. 7Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny;
ležela svinutá zvlášť. 8Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu
jako první, uviděl a uvěřil. 9(Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát
z mrtvých.) 10A tak se ti učedníci vrátili zpět.
11
Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu 12a na
místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu,
jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13„Proč pláčeš, ženo?“ zeptali se jí.
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TOMÁŠ (20:24–28)
J 11:16; 14:5; 21:2
Mt 10:3
Mk 3:18
L 6:15
Sk 1:13

Tomáš, známý též jako „Dvojče“, byl jedním z dvanácti apoštolů (Mt 10:3; Mk 3:18; L 6:15;
Sk 1:13). Je znám pro svou nevěřící reakci na Ježíšovo vzkříšení.
Nevíme nic o tom, jak se setkal s Ježíšem a jak ho Ježíš povolal za apoštola. Podrobnosti
o něm jsou pouze u Jana. Tomáš vyjádřil ochotu následovat Ježíše i na smrt (11:16).
Otevřeně Ježíšovi přiznal, že nechápe to, co Ježíš říká (14:5). Byl jedním ze sedmi učedníků,
kteří se po vzkříšení vrátili k rybolovu, při němž se jim Ježíš zjevil (21:2).
Když se Ježíš po své smrti poprvé zjevil učedníkům, Tomáš mezi nimi nebyl. Když slyšel
o Ježíšově vzkříšení, nevěřil – trval na tom, že by musel na vlastní oči vidět známky křižování na Ježíšově těle a dotknout se ho (20:19–23). Když se o týden později zjevil Ježíš
svým učedníkům znovu, vyzval Tomáše, aby si všiml stop po hřebech a po kopí na jeho těle
a aby odložil své pochyby. Tomášova odpověď je jedním z nejsilnějších vyjádření Ježíšova
božství v Novém zákoně a dovršením Ježíšova portrétu v Janově evangeliu: „Můj Pán a můj
Bůh!“ (20:28).
Podle pozdější tradice působil Tomáš jako misionář na východě – podle Eusebia
v Parthii, podle Jeronýma v Persii a podle Skutků Tomášových v Indii. Historická spolehlivost těchto zpráv je nejistá.
Tomášovo jméno je spjato s několika pozdními apokryfními spisy – jde o Skutky
Tomášovy, Tomášovo evangelium dětství, List apoštolům, Knihu Tomáše atleta a zejména
o koptské Tomášovo evangelium, gnostickou sbírku údajných Ježíšových výroků.

19:42 protože byl židovský den příprav: viz pozn.
k 19:14. Blížila se sobota. Proto se Josef i Nikodém (19:38–
39) vrátili a dokončili pohřební procedury později.
20:1 Ráno prvního dne v týdnu: Marie Magdaléna přišla jako Ježíšova oddaná učednice (viz L 8:1–3; Mt 27:55–
56) k hrobu, aby pomohla dokončit pohřeb (viz 19:42).
• Mnoho židovských hrobů bylo uzavřeno kamenem,
který se přivalil před vchod (viz obr. s. 55).
20:2 Marie Magdaléna běžela k Šimonu Petrovi. Její
první myšlenkou bylo, že hrob někdo vykradl a zřejmě
ukradl tělo, což nebývalo nic neobvyklého.
20:3–10 ten druhý učedník byl zřejmě Jan, „ten, kterého Ježíš miloval“, autor tohoto evangelia (viz 13:23).
On i Petr hrob prohlédli a Mariino svědectví potvrdili.

Jan dorazil k hrobu první, ale jako první do něj vešel Petr.
20:6–7 V hrobě Petr a Jan zjistili pozoruhodnou věc.
Ležící plátna (19:40) ležela na pohřební lavici (viz pozn.
k 19:41). Židé používali při pohřbívání také obličejovou
roušku (sr. 11:44). Ta se srolovala, ovinula kolem brady
a svázala nahoře na hlavě. Apoštolové našli tuto roušku
svinutou na lavici. Janův podrobný popis vyvrací veškeré
dohady o tom, že Ježíšovo tělo odnesli vykradači hrobů.
Ti by drahé látky vzali při loupeži s sebou.
20:8–9 uviděl a uvěřil: Jan sice všemu plně nerozuměl,
ale pochopil, že Bůh zasáhl a Ježíš žije.
20:11–13 Ačkoliv se uvnitř hrobu objevili dva andělé, zůstávala záhada Ježíšova zmizení nevyřešená (viz L 24:4).
• Proč pláčeš? V takovou chvíli nebyl žal na místě.
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„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali,“ odpověděla.
14
Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on).
15
„Proč pláčeš, ženo?“ zeptal se jí Ježíš. „Koho hledáš?“
V domnění, že je to zahradník, odpověděla: „Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi,
kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést.“
16
„Marie!“ řekl jí Ježíš.
Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Učiteli“).
17
„Nedrž mě,“ řekl jí Ježíš. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým
bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu
a k vašemu Bohu.‘ “
18
Marie Magdaléna pak šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl.

Pokoj vám
19
Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: „Pokoj vám.“ 20Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci
byli šťastní, že vidí Pána. 21„Pokoj vám,“ opakoval Ježíš. „Jako mě poslal Otec, i já
posílám vás.“ 22Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.
23
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.“
24
Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. 25Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ „Dokud neuvidím stopu hřebů
v jeho rukou,“ odpověděl jim, „dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud
nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím.“
20:14–15 Ježíš, kterého si Marie spletla se zahradníkem,
andělovu otázku zopakoval a dodal: Koho hledáš? Chtěl
přimět Marii k přemýšlení. V tuto chvíli hledala Ježíšovo
tělo, ale měla se setkat s živým Kristem. Byla opravdu připravená na setkání se svým Pánem?
20:16 Když Ježíš oslovil Marii jménem, okamžitě ho poznala (viz 10:3–4).
20:17 Marie měla za to, že vzkříšený Ježíš obnoví normální vztahy se svými učedníky. Snažila se držet radosti,
kterou objevila ve svém vzkříšeném Pánu. Jejich vztah
ale získá jinou podobu (20:22). Ježíš ještě nevystoupil
k Otci a plně se k němu nenavrátil. Jeho návrat už však
probíhal. Než nadobro odejde, dá Ducha svatého (20:22;
viz 14:15–21, 26; 15:26–27; 16:5–15).
20:18 Marie byla první, kdo na vlastní oči viděl Pána po
jeho vzkříšení. Nejen, že ho viděla, také ho slyšela a dotýkala se ho (viz 1J 1:1–4). Této velké výsady se dostalo ženě,
jejíž život byl v troskách a kterou Ježíš uzdravil (L 8:2).
V židovské kultuře to bylo něco neslýchaného. Žena nemohla dokonce ani svědčit u soudu. Takový příběh by si
ve své době žádný Žid nevymyslel.
20:19 Večer téhož dne (v jiném překladu: Večer toho
prvního dne v týdnu) • se... sešli za zavřenými dveřmi:
učedníci se báli, že je budou pro jejich spojení s Ježíšem
pronásledovat. • Pokoj vám: Jedná se o běžný židovský
pozdrav (viz též 3J 1:15). Ježíš však své učedníky pouze
nepozdravil. Nabízel jim mesiášský pokoj (viz Iz 9:6; 52:7)
a předával dar svého Království (viz 14:27; 16:33).

20:14 Mk 16:9;
L 24:16; J 21:4
20:16 Mt 23:7
20:17 Mt 28:10;
J 16:28; Ř 8:29; Ko
1:18; Žd 2:11
20:19–23
//Mt 28:16–20
//L 24:36–49
20:20 J 16:20–22;
19:34
20:21 Mt 28:19;
J 17:18
20:22 J 7:37–39;
14:16–8, 26
20:24 J 11:16

20:20 Bylo zcela zjevné, že Ježíš byl vzkříšen. Ukázal
učedníkům ruce i bok, ve kterých měl rány od hřebů
a kopí. Nepředstíral smrt, ale zvítězil nad ní. Nebyl žádným přízrakem, ale skutečným člověkem se skutečným
tělem. Předtím byl mrtvý, ale teď žil. Ježíš byl plně člověkem jak v životě (1:14), tak ve vzkříšení.
20:21 posílám vás: Bůh poslal Ježíše do světa, aby zřídil své Království. On teď posílá své učedníky, aby v jeho
poslání pokračovali. Kristovi vyslanci přinášejí světu
Ježíšova slova pravdy (sr. 17:18).
20:22 Ježíš učedníky pověřil a pak je zmocnil Duchem
svatým. Předtím Ducha nedostali, protože Ježíš ještě nebyl oslaven (7:39). Oslavený Ježíš, oslnivý ve svém vzkříšeném těle, vylil na své následovníky Ducha. Tímto darem
naplnil mnohá zaslíbení, že bude poslán Duch (14:16, 26;
15:26; 16:7, 13). Byl to rovněž závdavek vylití Ducha o letnicích (Sk 1:4–5; 2:1–47).
20:23 Komu odpustíte hříchy: Působení Kristových následovníků je pokračováním Kristova díla. Kristovi následovníci lidem nerozdávají ani neodpírají Boží odpuštění,
jak se jim zlíbí. Jednají podle toho, jak je Ježíš vede skrze
Ducha (15:5). Stejně tak poslouchal Ježíš svého Otce
(14:31).
20:24–25 Tomáš zvaný Dvojče: doslova Tomáš, který
byl zván Didymus (viz též 11:16; 14:5). Když se Ježíš zjevil,
Tomáš u toho nebyl. Navzdory svědectví svých přátel,
kteří viděli Pána, zůstával skeptický. Vyžadoval stejnou
konkrétní zkušenost.

59
20:28 J 1:1, 18;
10:30; 14:9; Fp 2:6;
Ko 2:9; Tt 2:13; 2P 1:1;
1J 5:20;
20:29 1P 1:8;
Sk 20:35
20:30 J 21:25
20:31 J 3:15; 19:35;
1J 5:13
21:2 J 1:45–51; 11:16;
20:24
21:3 L 5:5
21:4 L 24:16; J 20:14
21:6 L 5:4–7
21:7 J 13:23
21:9 J 18:18

JAN 21:9
26
O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: „Pokoj vám.“ 27Potom řekl
Tomášovi: „Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku.
Přestaň být nevěřící a začni věřit.“
28
„Můj Pán a můj Bůh!“ zvolal Tomáš.
29
„Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl,“ řekl mu Ježíš. „Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili.“
30
Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných znamení, které v této
knize nejsou zapsány. 31Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží
Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu.

Snídaně u jezera
Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to
takto: 2Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové
Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu.
3
„Jdu na ryby,“ řekl jim Šimon Petr.
„Půjdeme s tebou,“ odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili.
4
Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). 5„Nemáte něco
k jídlu, hoši?“ zavolal na ně.
„Nemáme,“ odpověděli.
6
„Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete,“ řekl jim. Hodili tedy síť a už ji ani
nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb.
7
Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon
Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody.
8
Ostatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě
loket) a táhli tu síť s rybami. 9Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na
něm rybu a chléb.
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20:26–27 O týden později byla neděle. Od Ježíšova vzkříšení uplynul týden (do počtu se obvykle zahrnoval i právě
probíhající den). To, že se Ježíš zjevil následující neděli,
nám objasňuje, proč se učedníci scházeli „v den Páně“ (viz
Zj 1:10). • Pokoj vám: Vše proběhlo přesně tak, jako když
se Ježíš ukázal poprvé (20:19–20). Znal Tomášovy námitky
a teď ho oslovil přímo. • začni věřit: Ježíš Tomáše vyzval,
aby uvěřil ve vzkříšení jako ostatní.
20:28 Můj Pán a můj Bůh! Nejednalo se o užaslý výkřik,
ale o prohlášení upřímné víry. Uzavírá Janovy doklady
Ježíšova božství, jež tvoří kostru celé knihy (viz 1:1–18).
20:29 Ježíš poukazuje na generace křesťanů, kteří uvěří
na základě svědectví druhých, i když ho sami neviděli.
20:30–31 Mnozí badatelé považují tato slova za závěr Janova evangelia a 21. k. za dodatek k němu. Janovo vyprávění
je pouhým výběrem z mnoha jiných Ježíšových zázraků.
20:31 abyste uvěřili: některé rukopisy užívají dokonavého
slovesného vidu, který naznačuje, že Jan vybízel k nové víře
(sr. 1:7). Jiné rukopisy užívají vidu nedokonavého, z kterého
by vyplývalo, že chtěl povzbudit ty, kdo již věřili.
21:1–25 Tato závěrečná kapitola přidává vyprávění
o vzkříšeném Ježíši v Galileji (21:1–14) a zaznamenává rozhovor mezi Petrem a Ježíšem, jehož námětem je Petrova
láska (21:15–23). V závěru kapitoly Jan shrnuje autoritu
i důležitost svého očitého svědectví (21:24–25).

21:1 Tiberiadské jezero: řecký název pro Galilejské jezero
(viz 6:1).
21:2 Někteří učedníci se vrátili k rybolovu v Galilejském
jezeře. Nebylo to známkou ochabnutí ve víře – dokonce
i rabíni, kteří pravidelně kázali, se nadále věnovali svému
zaměstnání (viz Sk 18:3; 20:34; 1K 4:12). • Tomáš zvaný
Dvojče: doslova Tomáš, který byl zván Didymus. • synové
Zebedeovi byli Jakub a Jan (viz Mt 4:21).
21:3 Rybolov býval obvykle úspěšný v časných ranních
hodinách. Tentokrát však rybáři vypluli marně. Té noci...
nic nechytili.
21:4–5 Ježíš stál na břehu, ale muži ho nepoznali (sr.
20:11–16; L 24:13–53). • hoši: doslova děti.
21:6 Hoďte síť napravo od lodi: Házet síť do moře jen tak
naslepo bylo zbytečné. Když ale síť hodili, jak jim neznámý
poradil, okamžitě chytili obrovské množství ryb (21:11).
21:7 To je Pán! Jan Ježíše poznal. Pravděpodobně si vzpomněl, že se podobný zázrak stal už dříve (L 5:1–11). • Petr,
který byl předtím při práci svlečený, si oblékl plášť, aby
se mohl setkat s Pánem.
21:8 asi dvě stě loket: řecká délková míra odpovídající
90 m.
21:9 Vařená ryba a chléb tvořily základ galilejské stravy.
Ježíš se mužům postaral o snídani. Rozdělaný oheň připomíná scénu během Petrova zapření (18:18).
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10
Ježíš jim řekl: „Přineste trochu ryb, které jste teď nalovili.“ 11Šimon Petr tedy
šel a vytáhl na břeh plnou síť – 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se
neroztrhla.
12
„Pojďte snídat,“ řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat:
„Kdo jsi?“ protože věděli, že je to Pán. 13Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával
jim ho a podobně i rybu. 14Tak se Ježíš už potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal
učedníkům.

21:14 J 20:19, 26
21:15 Mt 26:33
21:16 Sk 20:28;
Žd 13:20–21; 1P 5:2–3
21:17 J 13:38; 16:30
21:19 J 13:36; 2P 1:14
21:20 J 13:23, 25
21:22 Mt 16:27

Pas mé ovce
15
Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: „Šimone Janův, miluješ mě více než
oni?“
„Ano, Pane,“ odpověděl mu. „Ty víš, že tě mám rád.“
Ježíš mu na to řekl: „Pas mé beránky.“
16
Potom se ho zeptal podruhé: „Šimone Janův, miluješ mě?“
„Ano, Pane,“ odpověděl mu. „Ty víš, že tě mám rád.“
Tehdy mu Ježíš řekl: „Pečuj o mé ovce.“
17
Potom se ho zeptal potřetí: „Šimone Janův, máš mě rád?“
Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: „Máš mě rád?“ Odpověděl mu:
„Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád.“
Ježíš mu na to řekl: „Pas mé ovce. 18Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší,
oblékal ses a chodils, kam jsi chtěl. Až zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne tě jiný
a povede tě, kam nechceš.“ 19(To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po
těch slovech mu řekl: „Následuj mě.“
20
Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten,
který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?“) 21Když ho Petr
uviděl, zeptal se Ježíše: „Pane, a co on?“
22
Ježíš mu řekl: „Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty mě
následuj.“ 23Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: „Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?“
21:11 Tento zázrak je projevem štědrého zaopatření (jako
v 2:1–12; 6:1–15). K číslu 153 se neváže žádná symbolika.
21:12–13 Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo
jsi?“ Ježíš vypadal po vzkříšení jinak. Svou nabídkou ryb
a chleba však odstranil všechny pochybnosti (sr. 6:11;
L 24:30–31).
21:14 Během této scény na břehu se Ježíš ukázal už potřetí (viz 20:11–23, 26–29).
21:15–17 miluješ mě? Tyto tři otázky a trojí ujištění odpovídají trojímu Petrovu zapření (18:15–18, 25–27). Ježíš dal
Petrovi příležitost, aby znovu potvrdil to, co před časem
popřel. • Řecký výraz miluješ v prvních dvou Ježíšových
otázkách (agapaó) se liší od slova použitého v třetí
otázce (phileó). Většina znalců řečtiny považuje tato dvě
slova v daném kontextu za synonyma. Ježíš se v rozhovoru s Petrem nezaměřuje na hloubku Petrovy lásky, ale
na jeho pověření starat se o Ježíšovo stádo. Možná měl
Petr tyto chvíle na mysli při psaní 1Pt 5:2–4.
21:15 více než oni? Nebo víc než tihle ostatní? Ježíš
Petrovi připomínal, jak tvrdil, že bude věrnější a odvážnější než ostatní (13:37; Mt 26:33; Mk 14:29). Vybízel ho
k sebezkoumání.
21:17 Pas mé ovce: Ježíš, který ví všechno (1:42; 2:25;

16:30), chápal, že i přes hrozné selhání měl Petr stále víru
a byl mu oddaný. Těmito slovy Petra povolal, aby se staral
o jeho následovníky a chránil je.
21:18 rozpřáhneš ruce: Ježíš tu pravděpodobně předpovídá ukřižování. Podle tradice Petr tímto způsobem zemřel. • oblékne tě jiný (doslova sváže): Ježíš nepřímo poukazuje na zajetí, svázání a dokonce i ukřižování – oběti
často bývaly ke kříži přivázány.
21:19 Petrův život byl naplněn službou, spočívající v péči
o Boží stádo; svou mučednickou smrtí Petr oslavil Boha
• Následuj mě: Toto vybídnutí mohlo zahrnovat i utrpení
a smrt (viz 13:16; 15:18–21).
21:20–22 „Pane, a co on?“ Petr se ptal Ježíše na Janův
osud. Zajímalo ho, jestli i Jan zemře mučednickou smrtí.
Ježíšova odpověď byla strohá. Do toho, jak nebo kdy Jan
zemře, Petrovi nic není. Jeho jediným úkolem je jít za
Ježíšem, což Jan už dělá. Tato příhoda tvoří jádro Janova
pojetí učednictví – u Ježíšova učedníka záleží nejvíc na
tom, aby následoval Ježíše a činil jeho vůli, ať se děje
cokoli.
21:23 Ježíšova odpověď Petrovi se roznesla a někteří
z ní vyvodili, že dokud se Ježíš nevrátí při svém druhém
příchodu, Jan nezemře. Jan Ježíšovo napomenutí Petrovi
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21:24 J 15:27; 19:35;
1J 1:1–3; 3J 1:12
21:25 J 20:30;
2Tm 4:13

JAN 21:25

Epilog
24
To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že
jeho svědectví je pravdivé.
25
Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět.

(21:22) v reakci na tyto zvěsti opakuje. Napomenul tak
bratry (lidi ze společenství věřících), kteří těmto řečem
věřili, aby zanechali spekulací. Podle tradice zemřel Jan
pokojně ve stáří v Efesu obklopen spoluvěřícími.
21:24 To je ten učedník, který vydává svědectví... a zapsal je: Janovo svědectví se pevně opírá o jeho osobní prožitky. Nesepsal něco, co znal jen z doslechu nebo k čemu
došel na základě vlastních úvah. Jsou to vzpomínky muže,
který prožil převratné roky s Ježíšem a s pomocí Ducha

svatého (14:26) si vybavuje, co Ježíš říkal a dělal. • víme:
Toto vyprávění o Kristově životě není výmyslem ani mlhavou vzpomínkou, ale opírá se o důvěrné znalosti z úst
spolehlivých očitých svědků.
21:25 tolik knih, že by se ani nevešly na svět: Jan končí
své evangelium konstatováním, že k vyprávění je toho
mnohem víc, než by si vůbec dokázal představit nebo
dopodrobna předat. I když je Janovo vyprávění úžasné,
bledne ve srovnání se slávou osoby, kterou popisuje.

