
Studium ve dvou:jedenáctá a dvanáctá kapitola Janova evangelia
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Jan 11,1–27

Lazarova 
smrt

Scéna…

Zatím jsme viděli:

Hod beránka ve 2. kapitole.

Další hod beránka o rok později v 6. kapitole.

A kapitoly 11 – 20 se odehrávají o další rok později, 

a opět během hodu beránka.

To nám ukazuje, že Ježíš působil po dobu tří let.

Vítejte ve třetí části Ježíšova působení!
Kapitoly 11 – 20: Na začátku Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých a na konci je Ježíš sám vzkříšen po smrti na kříži.

20

Tyto kapitoly nás učí, jak máme žít  teď, než se Ježíš vrátí.
Ukazují nám:
• k. 11 = život (Ježíš vzkřísil Lazara)
• k. 12 = smrt (Ježíš předpovídá svou smrt)
• k. 13 – 17= život před Ježíšovým návratem
• k. 18 – 19 = smrt (Ježíšovo ukřižování)
• k. 20 = život (Ježíšovo vzkříšení)

V této části se připravuje půda pro jeden úchvatný zázrak…
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1	 	Nějaký	Lazar	z	Betanie,	městečka	Marie	a	její	sestry	Marty,	onemocněl.	
2	 	To	byla	ta	Marie,	která	pomazala	Pána	mastí	a	vytřela	mu	nohy	svými	vlasy;	její	bratr	Lazar	byl	nemocný.	

3	 	Sestry	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.“	
5	 	Ježíš	miloval	Martu	i	její	sestru	
i	Lazara.	

6	 	Když	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?“	

Kapitola	11
Začínáme tady

 9	 	Ježíš	odpověděl:	„Nemá	den	dvanáct	hodin?	Kdo	chodí	ve	dne,	neklopýtá,	protože	vidí	světlo	tohoto	světa.	
10		Kdo	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.	
13		Ježíš	mluvil	o	jeho	smrti,	ale	oni	si	mysleli,	že	mluví	o	obyčejném	spánku.	
14		Proto	jim	Ježíš	řekl	jasně:	„Lazar	
zemřel.	

15		A	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.“
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Opět vidíme, 
jak pečlivě Jan 
napsal své 
vyprávění,  
aby nám ukázal, 
kdo je Ježíš!

Nejdůležitější verše:

4			Když	to	Ježíš	uslyšel,	řekl:	„Ta	

nemoc	není	k	smrti,	ale	k	Boží	sláv
ě,	

aby	skrze	ni	byl	oslaven	Boží	Syn.“

15			„A	kvůli	vám	jsem	rád,	že	jsem	tam
	

nebyl,	abyste	uvěřili.	Ale	pojďme	

k	němu.“

Mrtví budou vzkříšeni!

Proč se stal tento zázrak?

Když tedy vidíme tento zázrak 
Ježíšovýma očima, jakou otázku bychom si měli položit?

Víra v Ježíše jako Božího Syna je 
hlavním tématem Janovy knihy.

Tyto verše proto vysvětlují účel tohoto 
zázraku:

v.	4  : Sláva…  

a 

v.	15 : Víra!

Ježíš říká svým učedníkům  
s předstihem, co je účelem zázraku,  
který uvidí.

1)  Jak tyto události odhalují 
skutečnou slávu Boha a Ježíše?

2)  Jak tento zázrak posiluje víru 
učedníků?

Vrací nás to k Ježíšovu zázraku zaznamenanému 

ve 2. kapitole, 11. verši: „Tak Ježíš v Káně Galilejské 

vykonal první ze svých zázračných znamení. Tehdy 

zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.“
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6		 	Když	uslyšel,	že	Lazar	onemocněl,	
zůstal	ještě	dva	dny	tam,	kde	byl.

11			A	po	těch	slovech	dodal:	„Náš	
přítel	Lazar	usnul.	Půjdu	ho	
probudit.“

14			Proto	jim	Ježíš	řekl	jasně:	„Lazar	
zemřel.

„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle,  

kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho 

hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou 

vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, 

budou vzkříšeni k soudu.“

Jan	5,28-29

11

Co je tak zarážejícího na verši 6?

Co má Ježíš na mysli v 11. verši?

Kde jsme to už viděli?

Byl Lazar fyzicky mrtvý?

Ježíš svůj odchod odkládá o dva 
dny…

Uvidíme, že když se Ježíš konečně 
dostane k Lazarovi, je Lazar již čtyři 
dny v hrobě! v.	39  

To znamená, že Ježíš záměrně přišel 
pozdě, takže ve chvíli, kdy dorazí,  
už je z Lazara rozkládající se mrtvola!

Ježíš vidí každou smrt jako dočasný 
„spánek“ před svým druhým 
příchodem, kdy se vrátí a probudí 
všechny ke konečnému soudnému 
dni.

Vzpomeňte si na 5. kapitolu,  
verše 28–29.

Ježíš to říká jasně…  v.	14  
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17			Ježíš	dorazil	čtyři	dny	po	Lazarově	

pohřbu.	

18			Betanie	byla	blízko	Jeruzaléma,	asi	

patnáct	honů,	

19			a	mnozí	Židé	přišli	Martu	a	Marii	

utěšit	ve	smutku	nad	jejich	bratrem.	

20		Jakmile	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.	

Vraťme se k příběhu…

13

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.“
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Nejdůležitější verše:

18			Betanie	byla	blízko	Jeruzaléma,	

asi	patnáct	honů,

19		a	mnozí	Židé	přišli	Martu	a	Marii	

utěšit	ve	smutku	nad	jejich	

bratrem.	

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.	

15

Co nám tato část říká o Lazarovi 

Co Ježíš říká, že se stane?

a jeho dvou sestrách?

Lazar byl významný člověk. Na jeho 
pohřeb přišla spousta lidí.

Marie a Marta měly podporu okolí.

Marta Ježíši věří a říká: „Pane, kdy
bys tu byl…!“ v.	21-22  

Marta věří ve vzkříšení v poslední 
den (druhý příchod). Přesto plně 
nepochopila celkový dosah Ježíšovy 
moci! v.	23  
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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.“

17

Za koho se Ježíš 

Co to znamená? 

Jak Marta Ježíšovi odpovídá?

prohlašuje a co přináší víra v něj?

•  Ježíš je Bůh! Používá o sobě Boží 
jméno! „Jsem“

•  Jako Bůh je vzkříšení a život.

Tím odkazuje na vzkříšení  
na konci časů (až se Ježíš vrátí, což 
je označováno jako druhý příchod). 
Zmiňuje ho Marta ve v. 24.

Na konci časů budeme fyzicky 
vzkříšeni … a pokud jsme uvěřili 
Ježíši, budeme s ním navěky.

Ačkoli naše těla mohou při čekání 
na Ježíšův druhý příchod zemřít 
a rozložit se, naše duše bude žít 
s Ježíšem v ráji.

Věří, že Ježíš je Pán… Mesiáš…  
Boží Syn.

Kdo je Ježíš podle 
našeho názoru?
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Shrnutí…

Cílem 11. kapitoly je vysvětlit, že Bůh bude 

oslaven prostřednictvím Ježíšovy smrti 
a vzkříšení a že i my musíme věřit…

Dobrým shrnutím jsou Ježíšova slova 
ve verších 25–26:

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. 

„Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. 

A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře 
navěky. Věříš tomu?“

19

K hlubšímu zamyšlení…Jak může víra v Ježíše změnit  náš život k lepšímu?
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Jan 11,1—27

1Nějaký	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.“	 4Když	 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.	 7Potom	řekl	svým	učedníkům:	„Pojďme	znovu	do	Judska.“	8„Rabbi,“	řekli	mu	učedníci,	„Židé	tě	posledně	chtěli	ukamenovat!	Ty	tam	 chceš	 jít	 znovu?“	 9Ježíš	 odpověděl:	 „Nemá	 den	dvanáct	hodin?	Kdo	chodí	ve	dne,	neklopýtá,	protože	vidí	světlo	tohoto	světa.	10Kdo	ale	chodí	v	noci,	klopýtá,	protože	nemá	světlo.“	 11A	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.	
14Proto	 jim	Ježíš	řekl	 jasně:	 „Lazar	zemřel.	 15A	kvůli	vám	jsem	rád,	že	 jsem	tam	nebyl,	abyste	uvěřili.	Ale	pojďme	k	němu.“	16Tomáš	zvaný	Dvojče	tehdy	ostatním	učedníkům	 řekl:	 „Pojďme	 také,	 ať	 zemřeme	 s	 ním.“	17Ježíš	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	

21

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.	26A	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.“

Příště…

Ježíš nařizuje otevřít 

Lazarův hrob a pěkně 

to zavání…!
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Jan 11,28–57

Mrtví	ožívají!

Scéna
Ježíš záměrně přichází ke svému příteli Lazarovi pozdě. Lazar umírá.

Nyní uvidíme úžasný Ježíšův zázrak, kterým ukáže Boží slávu a umožní lidem, aby mu uvěřili.Verše 40 a 42 zdůrazňují následující myšlenku: „Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš. (v. 40)[Ježíš mluví k Otci:] „Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal.“ (v. 42)

23
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Tato část má tři pododdíly:

1)  Ježíšova reakce na Lazarovu smrt 

ukazuje jeho lidství a lásku.

2)  Vzkříšení Lazara ukazuje Ježíšovo 

božství a moc.

3)  Úklady Židů, kteří ho chtějí zabít  

– „za lid“.

Při čtení si můžeme položit následující otázky:

• Jak tyto události ukazují Boží slávu?

• Jak nám to může pomoci věřit?
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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	

34		se	zeptal:	„Kam	jste	ho	položili?“	
„Pojď	se	podívat,	Pane,“	řekli	mu.	

35		Ježíš	se	rozplakal.	
36		„Podívejte,	jak	ho	měl	rád!“	řekli	
Židé.	

37		Někteří	ale	namítli:	„Když	otevřel	
oči	slepého,	nemohl	se	postarat,	
aby	tenhle	člověk	nezemřel?“

25

Člověk Ježíš a jeho láska

Jak Ježíš reaguje,  

Jaký závěr z toho vyvodili Židé? 

Co nám to říká o Ježíši?

když Marie pláče? Byl „hluboce pohnut“ (v řečtině 
je použito slovo, které se používá 
pro popis toho, jak koně hněvivě 
odfrkují před bitvou. Jinými slovy – 
jde o výraz zloby!).

Byl také „rozrušen“ (vnitřně 
zneklidněn).

„Rozplakal se.“ v.	35  .

Viděli, že Ježíš Lazara miloval,  
ale podivovali se, proč ho 
nezachránil. v.	36-37  

Kombinace hněvu a zármutku 
ukazuje Ježíšovo lidství a hlubokou 
lásku a zájem o jeho přátele:

•  Je velice rozzlobený smrtí v Božím 
světě. 

•  Je pohnut utrpením, které smrt 
vyvolává.

•  Cítí upřímný zármutek nad smrtí 
přítele.
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21		„Pane,	kdybys	tu	byl,	můj	bratr	

by	nezemřel!“	řekla	mu	Marta.

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.“

37		Někteří	ale	namítli:	„Když	otevřel	

oči	slepého,	nemohl	se	postarat,	

aby	tenhle	člověk	nezemřel?“

Verše k zopakování

27

Marta tuto otázku klade ve v.	21  

… a Marie ve v.	32 , 

A Židé se na to ptají ve v.	37  . 

Přesto zůstává otázka – 
může Ježíš něco udělat se smrtí?

Ježíšova reakce na Lazarovu smrt ukazuje také to, jaký je Bůh:
•  Je to Bůh, který lidi miluje, stará se o ně a záleží mu na nich.•  Projevuje soucit. K tomu patří i to, že se zlobí na smrt ve světě (důsledek toho, že lidé Boha odmítli).•  Zná zármutek – Bůh chápe, co na nás působí.
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38		V	hlubokém	rozrušení	přišel	Ježíš	
až	k	hrobu.	Byla	to	jeskyně	zavalená	
kamenem.	

39		„Odvalte	ten	kámen,“	řekl	Ježíš.	„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.	

42		Já	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!“	

44		A	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.

Vzpomeňte si: Tato událost 

je „k Boží slávě“ (v. 4) 

a „abyste uvěřili“ (v. 15)

Pokračujeme…

29

Ježíš — mocný Boží Syn

Ježíš právě řekl, že je vzkříšení – ten, kdo v poslední 

den soudu zavolá všechny lidi, dokonce i z hrobů  

(11,25–27).
Prohlásil také, že dá svým následovníkům už dnes 

duchovní život, aby:
v. 25: „… kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“

•  Mrtvý a zřejmě nabalzamovaný. 
(Příprava těla se odehrávala 
v den smrti – tělo bylo důkladně 
prohlédnuto, připraveno a zaba
leno do plátna ještě téhož dne.)

•  Čtyři dny v hrobě – v rozkladu.

Ano! A jestli to Ježíš dokázal 
v případě Lazara… určitě dokáže 
vzkřísit mrtvé z kterékoliv doby!

Marie a Marta věděly, že Ježíš mohl 
Lazarově smrti zabránit.

V jakém stavu je Lazar?

Může Ježíš přinést život  
i v tomto stavu rozkladu? 



30

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!	

48		Když	ho	necháme,	všichni	

v	něj	uvěří!	Přijdou	Římané	

a	připraví	nás	o	toto	posvátné	

místo	i	o	národ!“

31

Reakce na zázrak

Byl to veřejný pohřeb. Odehrál se asi tři 

kilometry od Jeruzaléma a zúčastnilo se ho 

mnoho významných Židů. Nyní reagují…

„Mnozí z těch Židů … v něj uvěřili.“

Někteří ale o tom, co se stalo, pověděli 
farizeům. v.	46  

Ani ti nejzarytější nepřátelé 
nemohou říct: „To byl nějaký trik!“

Místo toho svolávají krizový štáb! 
v.	47-48  

Uznávají, že je to další Ježíšovo 
„znamení“, jako uzdravení 
ochrnutého nebo muže, který se 
narodil slepý. Farizeové se obávají, 
že v něj všichni uvěří! v.	48  

Jejich reakce ukazuje, co je pro ně 
opravdu důležité…

Jak? 

Jak reagují farizeové? 
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48		Když	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.	

52		A	nejen	za	tento	národ,	ale	také	
aby	shromáždil	rozptýlené	Boží	děti	
v	jedno.)	

53		Od	toho	dne	tedy	byli	rozhodnuti,	 
že	ho	zabijí.

33

Postavení versus pravda!

•  Ztráty chrámu (místa, kde udržovali 
vztah s Bohem prostřednictvím 
jeho přítomnosti a systému obětí).

•  Ztráty národa (byli přeci jen 
Božím lidem… Božím vyvoleným 
národem).

Kaifáš oznamuje, že pro židovské 
vůdce bude lepší, když jeden člověk 
zemře „za* lid“! v.	50  

Kaifáš si říkal, že by měl raději zemřít 
Ježíš, než aby zahynul celý národ.

Ve v.	51  nám Jan říká,  
co se doopravdy odehrává.

Je to proroctví od Boha – Ježíš zemře 
místo národa!

A nejen za ten židovský,  
ale za „rozptýlené Boží děti“.

Ježíš zemřel na kříži jako náhrada 
místo lidí. To uvidíme v 18. kapitole.

Čeho se židovští vůdcové obávají?

Jak odpovídá velekněz?

Jak reagují Židé?
Vymýšlejí, jak Ježíše zabít. v.	53

* Klíčové slovo 

je „za“ – to 

znamená „pro 

lid“, „místo 

lidu“.



34

To, co se právě odehrálo, je zásadní a zároveň 

ironické. Kaifáš chtěl Ježíše zabít. Aniž si to 

ovšem uvědomil, pronesl proroctví o Ježíšově 

smrti na kříži. Ježíš zemře za lidi – bude jejich 

náhradou. To vše je součástí Božího plánu. Jeho 

smrt na kříži měla uskutečnit všechno, k čemu 

ukazoval chrám – všechno, co Židé nechtěli 

ztratit (viz v. 48).

Na rozdíl od náboženských obřadů a obětí 

v chrámu Ježíšova smrt na kříži přináší život 

a lidi, kteří uvěří, uvádí do Boží rodiny, mezi Boží 

lid.
Později uvidíme, že Ježíš na kříži:

•  zaplatil jednou pro vždy za Boží spravedlivý 

hněv na náš hřích.

•  přináší věčný život lidem, kterým je odpuštěno.

•  je k dispozici všem lidem všude na světě.

35

To nejdůležitější je právě Ježíšova smrt 

a vzkříšení!

•  Nejde o to, abychom byli dost dobří nebo 

abychom se jako křesťané narodili!

•  Nejde o to, co děláme. Jde o to, co udělal Ježíš!

•  Zemřel místo nás, takže nemusíme zahynout 

pod Božím soudem.

•  Jde o to, abychom uvěřili, že kříž je vše, 

co potřebujeme, a spoléhali se na to.
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54		Ježíš	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.	

56		Hledali	tam	Ježíše,	a	když	stáli	

v	chrámu,	povídali	si	mezi	sebou:	

„Co	myslíte?	Že	by	nepřišel	na	svát
ek?“	

57		Vrchní	kněží	a	farizeové	však	vyda
li	

nařízení,	že	pokud	se	někdo	dozví,	

kde	je,	musí	to	oznámit,	aby	ho	mo
hli	

zatknout.

37

Ježíš proto odchází do vesnice na okraji pouště. Nevíme přesně, jak dlouho se tam zdržel, víme jen, že učedníci jsou s ním.
Blíží se hod beránka a vrchní kněží vydali  lidu rozkaz: „Ohlaste nám, kde je,  abychom ho mohli zatknout.“
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Jan 11,28—57

28A	když	to	řekla,	odešla	a	tajně	zavolala	svou	sestru	Marii:	

„Mistr	je	tu	a	volá	tě.“	29Ta,	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.“	

32Jakmile	Marie	přišla	na	místo,	kde	byl	Ježíš,	a	spatřila	ho,	

padla	mu	k	nohám	se	slovy:	„Pane,	kdybys	tu	byl,	můj	bratr	

by	 nezemřel.“	 33Ježíš	 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.	35Ježíš	se	rozplakal.	36„Podívejte,	jak	ho	měl	rád!“	řekli	

Židé.	37Někteří	ale	namítli:	„Když	otevřel	oči	slepého,	nemohl	

se	 postarat,	 aby	 tenhle	 člověk	 nezemřel?“	
38V	 hlubokém	

rozrušení	přišel	Ježíš	až	k	hrobu.	Byla	to	jeskyně	zavalená	

kamenem.	 39„Odvalte	 ten	 kámen,“	 řekl	 Ježíš.	 „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.	
41Když	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.“	 43Jakmile	 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.	
45Mnozí	 z	 těch	Židů,	 kteří	

přišli	k	Marii	 a	viděli,	 co	Ježíš	udělal,	 v	něj	 tehdy	uvěřili.	

46Někteří	 však	 odešli	 k	 farizeům	 a	 pověděli	 jim,	 co	 Ježíš	

udělal.	47Vrchní	kněží	a	farizeové	shromáždili	Veleradu.	„Co	

budeme	dělat?“	říkali.	„Ten	člověk	koná	mnoho	zázračných	

39

znamení!	48Když	ho	necháme,	všichni	v	něj	uvěří!	Přijdou	

Římané	a	připraví	nás	o	toto	posvátné	místo	 i	o	národ
!“	

49Jeden	z	nich,	Kaifáš,	který	byl	toho	roku	veleknězem,
	

jim	 řekl:	 „Vy	 nic	 nevíte!	
50Nechápete,	 že	 je	 pro	 nás	

lepší,	aby	jeden	člověk	zemřel	za	 lid,	než	aby	celý	ten
to	

národ	 zahynul?!“	 51(To	 však	 neřekl	 sám	 od	 sebe,	 ale	

protože	 byl	 toho	 roku	veleknězem,	 prorokoval,	 že	Jež
íš	

má	zemřít	 za	 tento	národ.	
52A	nejen	za	 tento	národ,	 ale	

také	 aby	 shromáždil	 rozptýlené	 Boží	 děti	 v	 jedno.)	
53Od	

toho	dne	tedy	byli	rozhodnuti,	že	ho	zabijí.	
54Ježíš	proto	

už	nechodil	mezi	Židy	veřejně,	ale	odešel	odtud	do	kra
je	

poblíž	 pouště,	 do	města	 jménem	Efraim,	 a	 tam	 pobýv
al	

s	učedníky.	55Blížily	se	židovské	Velikonoce.	Mnozí	z	toho	

kraje	putovali	na	Velikonoce	vzhůru	do	Jeruzaléma,	ab
y	

se	 očistili.	 56Hledali	 tam	 Ježíše,	 a	 když	 stáli	 v	 chrámu,	

povídali	 si	 mezi	 sebou:	 „Co	 myslíte?	 Že	 by	 nepřišel	 n
a	

svátek?“	57Vrchní	kněží	a	farizeové	však	vydali	nařízení,	

že	pokud	se	někdo	dozví,	kde	je,	musí	to	oznámit,	aby	h
o	

mohli	zatknout.

Příště…
Scéna je připravena 
a přichází Ježíšova chvíle……
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Jan 12,1–26

Život	přichází	
skrze	smrt…

Úvod
Posledně jsme viděli, že Ježíš přišel, aby nám přinesl život skrze svou smrt.
To je hlavním bodem této části Janova evangelia. Život, který Ježíš přináší, je možný jen prostřednictvím jeho smrti na kříži. Tato část začíná v 11. kapitole a končí ve 20. kapitole vzkříšením (Lazar v 11. kapitole a Ježíš ve 20. kapitole).

Vzkříšený život je možný jen prostřednictvím Ježíšovy smrti – to vysvětluje 12. kapitola a zaznamenávají kapitoly 18 a 19.
Na konci 11. kapitoly je jasné, že židovští vůdcové jsou víc než kdy dřív odhodláni Ježíše zabít. Ježíš neutíká, ale má všechno pod kontrolou a ví, že přišel, aby zemřel v Jeruzalémě během Velikonoc. 
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12. kapitolu tvoří šest částí. První tři probereme v této kapitole, další tři v té následující.
1) Ježíšova smrt a Mariina oddanost (v. 1–11) 2) Ježíšova smrt a jeho totožnost jako krále (v. 12–19) 3) Ježíšova smrt a život pro svět (v. 20–26)

Kapitola
	12
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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!“	

6	 	To	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.	

8	 	Chudé	tu	budete	mít	vždycky,	 
ale	mě	vždycky	mít	nebudete.“

43

Mariina oddanost 

Co to Marii stálo?

Proč to Marie dělá?

Proč Marie dává 
tolik?

•  1 denár = denní mzda. Její pokorný 
a štědrý čin odpovídal výdělkům za 
celý rok!

•  Představte si, v jakém stavu byly 
nohy lidí, kteří celý den chodili 
v otevřených sandálech po suché 
a prašné zemi, kde neměli uzavřenou 
kanalizaci! Nohy hostům při příchodu 
umýval nejníže postavený sluha.

•  Žena nosila neustále zakryté vlasy. 
Ukazovala je jen svému manželovi.

•  Marie ale vyhodila celé jmění a ještě 
Ježíšovy nohy otřela svými vlasy! v.	3  

Věděla, kdo navštívil její dům – 
stvořitel vesmíru! v.	8  

Byla také vděčná, že Ježíš vzkřísil 
jejího bratra!

Mariiny činy opět poukazují na to, 
jakým způsobem nám Ježíš přinese 
život – skrze svou smrt! v.	7  

Protože Ježíšova smrt na kříži přinese 
jeho lidem život.
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Máme se řídit Mariiným příkladem?

•  Když si uvědomíme, kdo je Ježíš, je naprosto 
pochopitelné, proč to udělala – cele se mu vydala.

•  Takto reagujeme na Ježíše, když si uvědomíme, 
jak vděční bychom mu měli být za věčný život, 
který nám přináší.

Podívejme se naopak na Jidáše. Co se o něm 
dozvídáme?
•  Jidáš byl zloděj a chystal se Ježíše  

zradit – v. 4 a 6.

•  Nevidí Ježíše jako krále ani cenu toho, co dělá.  
Raději by měl peníze než Ježíše. 

45
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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
.	

10		Vrchní	kněží	se	proto	rozhodli	 

zabít	i	Lazara.	

11		Mnozí	Židé	totiž	kvůli	němu	

odcházeli	a	uvěřili	v	Ježíše.

47

Reakce vrchních kněží

Chtějí pohřbít důkazy o Ježíši, místo 
aby se vypořádali s důsledky.

Je to komické! Velekněží chtějí 
zabít Lazara, protože vědí, že vstal 
z mrtvých! Představte si to: „Zabijeme 
ho, takže bude zase mrtvý!“

Moc vrchních kněží nad lidmi 
se hroutila – a jim více záleželo na 
jejich vlivu než na pravdě.

Marie poukazuje na Ježíšovu smrt, 
i když si to neuvědomuje.

Ježíš ví: 

•  že jde na kříž.

•  že ho Jidáš zradí.

•  že život, který přinese,  
je možný jen díky jeho smrti.

V čem se vrchní kněží 

Proč to chtějí udělat?

podobají Jidášovi? 
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12		Nazítří	onen	veliký	zástup	lidí,	kteří	
přišli	na	svátky,	uslyšel,	že	Ježíš	
přichází	do	Jeruzaléma.	

13		Vzali	palmové	větve,	vyšli	mu	naproti	
a	volali:	 
„Hosana!“	 
„Požehnaný,	jenž	přichází	
v	Hospodinově	jménu!“	 
„Ať	žije	král	Izraele!“	

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

15		„Neboj	se,	Dcero	sionská! 
Hle,	tvůj	král	přichází	 
sedící	na	oslátku.“
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Ježíšova smrt a jeho 
královská totožnost

Tato část obsahuje dva důležité starozákonní odkazy. 

Oba se týkají Ježíšovy královské totožnosti. Jan chce, 

abychom věděli, že muž, který je na cestě na kříž, je 

Král – Boží Mesiáš!
Verš 13 cituje Žalm 118,26. Tento žalm zpívali 

poutníci, když se o Velikonocích blížili k Jeruzalému. 

Volali, aby Jeruzalém připravil cestu vítěznému Králi 

– Mesiáši, který zvítězil nad všemi nepřáteli.

„Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! 

Žehnáme vám z Hospodinova domu!“

15. verš cituje Zachariáše 9,9. Tento text byl napsán 

mezi lety 518 a 520 př. Kr. a je to jasné proroctví 

o příchodu Mesiáše: 

„Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, 

Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, 

spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, 

na oslíku, osličím hříbátku.“

•  Když jel král na koni, byl to symbol VÁLKY.

•  Když jel král na oslovi, byl to symbol POKOJE.

Přichází tedy Král pokoje – ale my víme, že jde na smrt.
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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.	

17		Zástup,	který	byl	s	ním,	vydával	

svědectví,	že	zavolal	Lazara	z	hrobu
	

a	vzkřísil	ho	z	mrtvých.	

18		Když	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!“

To je velký rozdíl  oproti Mariině vděčnosti  k Ježíši ve v. 1–9.
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Po Ježíšově vzkříšení si učedníci uvědomili, 
jak Ježíš naplnil starozákonní  
proroctví o Mesiáši.

Ježíš jde na smrt v Jeruzalémě jako 
Boží Král – zaslíbený Mesiáš!

•  Získáváme další důkaz, že Ježíš 
veřejně vzkřísil Lazara z mrtvých!

•  Zpráva o zázraku se rozšířila. v.	17  
(Lazar byl vzkříšen jen tři kilometry 
od Jeruzaléma – náboženským 
vůdcům přímo před nosem.)

•  Propadají panice – říkají:  
„Nic nezmůžete!“ v.	19

•  Jsou zděšení a bojí se, že přijdou 
o vliv: „Celý svět jde za ním!“

•  Že farizeové chtějí pohřbít důkazy, 
místo aby přijali fakta a uctívali  
svého Mesiáše.

Co nám chce Jan vysvětlit?

Jak reagují farizeové?

Co máme pochopit?
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20		Někteří	z	těch,	kdo	se	přišli	 
o	tom	svátku	modlit,	byli	Řekové.	

21		Přišli	za	Filipem,	který	byl	
z	galilejské	Betsaidy,	a	prosili	ho:	
„Pane,	chtěli	bychom	vidět	Ježíše.“	

22		Filip	o	tom	šel	říci	Ondřejovi	
a	společně	to	pak	řekli	Ježíšovi.	

23		Ježíš	jim	odpověděl:	„Přišla	chvíle,	
kdy	má	být	Syn	člověka	oslaven.
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Ježíšova smrt 
a život pro svět

Ježíš nyní mluví konkrétně  
o své smrti a o tom, co přinese.

Řekové představují vzdělané a inteligentní lidi 

tohoto světa. Když nyní přicházejí k Ježíši,  

je to obraz toho, že k Ježíši přijde celý svět 

(nejen Židé). 

Přišla jeho chvíle. Na tento okamžik 
čekáme od počátku Janova 
evangelia:

Jan 2,4: „Má chvíle ještě nepřišla.“ 

•  Ježíšova smrt je hodinou jeho 
slávy! Svou smrtí umožní lidem 
ze všech národů poznat Boha.

Co říká Ježíš, když přicházejí 
Řekové a chtějí s ním mluvit?

Co vedlo k Ježíšově smrti
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24		Amen,	amen,	říkám	vám:	Pokud
	

zrno	pšenice	nepadne	do	země	

a	nezemře,	zůstane	samo.	Pokud	

však	zemře,	přinese	hojnou	

úrodu.	

25		Kdo	lpí	na	svém	životě,	ten	

jej	ztratí.	Kdo	na	svém	životě	

v	tomto	světě	nelpí,	uchrání	jej	

k	věčnému	životu.	

26		Kdo	mi	chce	sloužit,	ať	mě	

následuje;	tam,	kde	jsem	já,	

bude	i	můj	služebník.	Kdokoli	

mi	slouží,	toho	Otec	poctí.
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Aby mohl Ježíš splnit své poslání, 
musel zemřít. Stejně jako zrno musí 
zapadnout do půdy, aby přineslo 
plody, je i Ježíšova smrt nezbytná 
k tomu, aby nám přinesla věčný 
život.

Výsledkem Ježíšovy smrti bude 
„hojná úroda“! To je velký rozdíl 
oproti naší smrti – fyzicky se 
rozložíme. Jeho smrt ale přináší 
obrovskou úrodu (věčný život pro ty, 
kdo mu důvěřují).

Ježíš mluví o tom, že jeho smrt 
je vzorem toho, jak ho máme 
následovat. Verš 25 je o něm i o nás.

Proč musel Ježíš zemřít

Jeho smrt jako vzor

Co přinesla Ježíšova smrt

O chvíli dříve se dav radoval ze svého Mesiáše, 
ale co to opravdu znamená 

následovat tohoto Krále?
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Co tyto verše znamenají?
Jde o to, kdo je v centru našeho života.
Ježíš říká, že máme nenávidět život, v jehož centru stojí naše já. Bible tomu říká hřích. Kvůli hříchu musel Ježíš zemřít za každého z nás, aby nás smířil s Bohem. 
Máme tedy nenávidět hřích, kterým je život bez Ježíše v jeho středu.
Ježíš nám nechce vzít radost ze života. Máme pochopit, že Ježíš je Bůh a že náš život mu má přinášet slávu.
Musíme si uvědomit, že když žijeme svůj život pro sebe, je to hřích!
Vzpomeňte si na definici hříchu – přečteme si ještě jednou Jana 5,22–23:
„Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.“
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•  Následovat Ježíše znamená 
jít tam, kam jde on. Jak jsme 
viděli, znamená to protivenství. 
v.	25–26

•  Následování Ježíše zároveň vede 
k tomu, že nás Otec poctí! Jinými 
slovy – budeme smířeni s Bohem, 
a to na celou věčnost.

Je ale následování Ježíše procházka růžovou zahradou?

Vzpomeňte si na verše 10 a 11:

„Vrchní kněží se proto rozhodli zabít  

i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu  

odcházeli a uvěřili v Ježíše.“
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Zamyslete se…
Právě jsme si přečetli výzvu 12. kapitoly. 
Zamysleme se nad několika osobními otázkami, 

které přináší.

•  Jak to bude vypadat, když budete „nenávidět“ 

tento život?

•  Proč je dobré „ztratit svůj život“?

•  Proč to podle verše 26 stojí za to?  
„Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí.“

•  Existuje něco lepšího?
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Je jasné, že tyto otázky jsou nesmírně důležité. Ježíšovy odpovědi totiž mohou změnit náš život. Proto když Marie pochopila, kdo je Ježíš, vzdala mu nejvyšší čest.
Jan 12,3:
„Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.“
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Jan 12,1—26

1Šest	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.	4Jeden	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.	7Ježíš	odpověděl:	„Nech	ji,	tu	
mast	schovávala	pro	den	mého	pohřbu.	8Chudé	tu	budete	
mít	 vždycky,	 ale	 mě	 vždycky	 mít	 nebudete.“	 9Veliké	
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.	12Nazítří	onen	veliký	zástup	lidí,	kteří	přišli	na	
svátky,	uslyšel,	že	Ježíš	přichází	do	Jeruzaléma.	13Vzali	
palmové	 větve,	 vyšli	 mu	 naproti	 a	 volali:	 „Hosana!“	
„Požehnaný,	 jenž	 přichází	 v	 Hospodinově	 jménu!“	
„Ať	žije	král	Izraele!“	 14Ježíš	nalezl	oslátko	a	vsedl	na	
ně,	jak	je	psáno:	 15„Neboj	se,	Dcero	sionská!	 	Hle,	tvůj	
král	přichází	 sedící	na	oslátku.“	 16Jeho	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.	
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18Když	slyšeli,	jaké	zázračné	znamení	vykonal,	vyšli	mu	
lidé	naproti	v	celých	zástupech.	 19Farizeové	tehdy	jedni	
druhým	říkali:	„Vidíte?	Nic	nezmůžete!	Celý	svět	jde	za	
ním!“	20Někteří	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.	23Ježíš	jim	odpověděl:	„Přišla	chvíle,	kdy	má	být	
Syn	člověka	oslaven.	24Amen,	amen,	říkám	vám:	Pokud	
zrno	pšenice	nepadne	do	země	a	nezemře,	zůstane	samo.	
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.“

Příště…

Už jsme hodně mluvili o tom, že Ježíšova smrt povede 
k jeho slávě – ale jak?
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Jan 12,27–50

Proč	musí	

Ježíš	zemřít?

Scéna…

Posledně jsme viděli, že celá 12. kapitola 

Janova evangelia mluví o Ježíšově smrti. 

Ježíš přináší život prostřednictvím své 

smrti.

63

23

Jan 12 vysvětluje, k čemu vedla  
Ježíšova smrt. Tuto kapitolu tvoří  šest částí:
1)  Ježíšova smrt a Mariina oddanost (v. 1–11)
2)  Ježíšova smrt a jeho totožnost jako krále (v. 12–19)
3)  Ježíšova smrt a život pro svět  

(v. 20–26)
Nyní přecházíme k těmto částem:
1)  Ježíšova smrt a porážka satana 

(v. 27–36)
2)  Ježíšova smrt a slepota lidí  

(v. 37–43)
3)  Ježíšova smrt a světlo… nebo temnota (v. 44–50)
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27		Jsem	teď	sevřen	úzkostí	a	co	mám	
říci?	‚Otče,	vysvoboď	mě	z	této	
chvíle‘?	Ale	proto	jsem	přišel,	
pro	tuto	chvíli.	

28		Otče,	oslav	své	jméno!“	Tehdy	z	nebe	
zazněl	hlas:	„Oslavil	jsem	a	ještě	
oslavím.“
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Ježíšova smrt 
a porážka satana

Jeho smrt – ví ale, že právě proto 
přišel. v.	27

Hlas z nebe podtrhuje, že toto  
je klíčový okamžik v Ježíšově životě 
a působení. v.	28b

Ježíš říká: „Otče, oslav  
své jméno!“ v.	28a

Co Ježíše tak trápí?

Jak Bůh odpovídá? 

Co je Ježíšovou prioritou?

Je těžké si představit, že Ježíšova smrt na 

kříži – ve slabosti a hanbě – může být zásadním 

okamžikem Boží slávy!

Bůh zde mluví proto, aby ukázal, že právě tímto 

způsobem má přijmout slávu – opravdu to je jeho 

plán! v. 28b
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29		Zástup,	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.	

31		Nyní	se	koná	soud	nad	tímto	

světem,	nyní	bude	vládce	tohoto	

světa	vyvržen	ven.	

32		A	já,	až	budu	vyzdvižen	od	země
,	

potáhnu	všechny	k	sobě.“
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Ježíš bude oslaven svou smrtí:

•  Když bude „vládce tohoto světa“ 
vyvržen ven. v 31

•  Když bude Ježíš přitahovat lidi 
k sobě. v 32

Když Ježíš umírá na kříži, vidíme, 
že Boží trest za náš hřích padá na 
něj. Trest, který na sebe Ježíš bere, 
přináší svobodu od soudu pro ty, 
kdo mu věří.

Jak je to možné?

Proč mohou být tyto věci možné 
jen prostřednictvím Ježíšovy smrti?

Právě v tomto bodě se svět rozhoduje jít jednou ze dvou cest:
• Svět se odvrací od Boha – odmítá kříž
nebo 
•  Svět se obrací k Bohu – uznává Ježíšovu nejvyšší oběť – jednou provždy.

Soud
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31		Nyní	se	koná	soud	nad	tímto	
světem,	nyní	bude	vládce	tohoto	
světa	vyvržen	ven.	

32		A	já,	až	budu	vyzdvižen	od	země,	
potáhnu	všechny	k	sobě.“	

33		(Těmito	slovy	naznačil,	jakou	
smrtí	má	zemřít.)

Rychlé shrnutí
Jak Bůh oslaví své jméno?

•  Soud! (v. 31a): „Nyní se koná soud nad tímto 

světem…“
•  Vítězství! (v. 31b): „Nyní bude vládce tohoto světa 

vyvržen ven.“
•  Spasení! (v. 32): „A já, až budu vyzdvižen od země, 

potáhnu všechny k sobě.“
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„...Vládce tohoto světa“ (satana)

•  Jediný nárok, který na nás satan 
má, je skutečnost, že Bůh by nás 
měl potrestat za hřích…

•  Jakmile ale byla na kříži plně 
zaplacena cena za náš hřích, satan 
na nás ztratil jakýkoliv nárok.

Koho Ježíš porazí? 
Podívejme se znovu do 31. verše.

Vítězství

Prostřednictvím své smrti!

•  „Potáhnu všechny k sobě.“  
To znamená nejen Židé…

•  … ale i lidé z celého světa uvěří 
v Ježíše a stanou se členy Boží 
rodiny skrze Ježíšovu smrt na kříži.

Jak jsme již viděli, Ježíš již předtím, 
než byl zatčen, věděl, jak zemře. Má 
kontrolu nad svým plánem.

Jak k sobě Ježíš 
přitahuje lidi?

Proč to Ježíš říká? 

Spasení
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34		Zástup	mu	odpověděl:	„My	jsme	

slyšeli	ze	Zákona,	že	Mesiáš	tu	

zůstane	navěky.	Proč	tedy	říkáš,
	 

že	Syn	člověka	musí	být	vyzdviže
n?	

Kdo	je	ten	Syn	člověka?“	

35		Ježíš	jim	řekl:	„Ještě	na	kratičk
o	

je	světlo	s	vámi.	Choďte,	dokud	m
áte	

světlo,	ať	vás	nezachvátí	tma.	Kd
o	

totiž	chodí	ve	tmě,	neví,	kam	jde
.
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Jak reaguje dav?

Co Ježíš říká davu ohledně toho, 
co způsobí jeho smrt?

Chtějí vědět, kdo je  
„Syn člověka“. v.	34

Díky kříži je satan bezmocný
Pavel později ve svém listu Koloským v Novém zákoně napsal:
Koloským 2,15:
„V něm odzbrojil vlády a mocnosti,  
veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“

Říká jim, že na to musejí reagovat. 
v.	35

Ježíšova odpověď ukazuje velkou naléhavost. 

Pokud lidé odmítnou Ježíše, reálně jim hrozí 

soud a trest. Zve je, aby mu věřili a tím vešli 

do jeho zachraňujícího světla.
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36		Dokud	máte	světlo,	věřte	ve	světlo,	
abyste	byli	syny	světla.“	Když	to	Ježíš	
pověděl,	odešel	a	skryl	se	před	nimi.	

37		Ačkoli	před	nimi	vykonal	tolik	
znamení,	přece	v	něj	neuvěřili.	

38		Tak	se	naplnilo	slovo	proroka	Izaiáše:	
„Kdo,	Hospodine,	uvěřil	naší	zprávě?	
Komu	se	Hospodinova	paže	zjevila?“	

39		Proto	nemohli	věřit,	neboť	Izaiáš	ještě	
řekl:	

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

Pořád mu nevěřili.

Pokud budeme dál odmítat Ježíšovu 
pravdu, jednou nastane okamžik, 
kdy dostaneme, co si za své hříchy 
zasloužíme – věčně trvající Boží trest.

Jak reagovali lidé na vše, 

Proč je to tak vážné varování?

co Ježíš dělal?
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Podívejme se na dvě části Izaiáše, které Ježíš zdůrazňuje, aby vysvětlil reakci davu:
První část
O více než 700 let dříve, než se Ježíš narodil, prorokoval Izaiáš, že Bůh jasně ukáže, kdo Ježíš je.Izaiáš 53,1
„Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže?“
(Tento verš cituje Jan v 12,38.)
Je to klíčový text. Izaiáš nám říká, že Bůh odhaluje své dílo v Ježíšově smrti a skrze ni.
Uvidíme, že Boží „paže“ byla nyní zjevena všem, nejen Židům, skrze vyvýšení Ježíše na kříži.
Někteří lidé to ale odmítnou, stejně jako jsme viděli, že farizeové odmítli Ježíšova znamení i slova.
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Druhá část 
Jan 12,40 (parafráze Izaiáše 6,10)
„Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.“
V Izaiášovi 6 Bůh vysvětluje, proč tak málo lidí proroku Izaiášovi odpoví. Důvod je překvapivý – srdce některých lidí jsou tak zatvrzelá, že ztrácejí možnost vůbec vidět!
Jinými slovy, Bůh zaslíbil, že na jejich nevíru odpoví tím, že jim zavře oči, ucpe uši a otupí srdce.  Nyní se to děje.
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41		To	řekl	Izaiáš,	když	zahlédl	jeho
	

slávu	a	mluvil	o	něm.	

42		Přesto	však	v	něho	uvěřili	 

i	mnozí	z	hodnostářů,	ale	kvůli	

farizeům	ho	nevyznávali,	aby	

nebyli	vyobcováni	ze	synagogy.	

43		Milovali	totiž	lidskou	slávu	více	

než	slávu	Boží.

Zamyslete se: Vidíte sami sebe jako lidi z verše 43? Je pro vás strach z toho,  co by mohli říct vaši přátelé, důležitější než dobrý vztah s Bohem?
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Izaiáš věděl, jakou slávu bude Ježíš, 
Spasitel, mít. v.	41  Přesto také 
prorokoval, co se Ježíšovi stane  
a jak na to lidé zareagují.

Izaiáš jasně říká, co se stane s těmi,  
kdo se rozhodli nevěřit!

 

Vyloučení (vyobcování) ze synagogy 
mělo dopad na všechny oblasti 
života. Člověk ztratil přátele, obchodní 
kontakty a úctu okolí. Bylo to jako 
těžký zločin.

Shrnuje to 43. verš: více se starali o to, 
co si o nich mysleli lidé, než o to, co je 
správné před Bohem.

Bojí se:

• farizeů,

• vyloučení ze synagogy.

Jak může Izaiáš říkat tyto věci?

Proč se toho bojí?

Koho tím odmítli?

Přesto mnoho lidí uvěřilo. Co jim ale brání 
otevřeně přiznat, že věří?

Ježíše – stvořitele světa.  
Jak neskutečně hloupé!
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44		Ježíš	volal:	„Kdo	věří	ve	mne,	věří	ne	
ve	mne,	ale	v	Toho,	který	mě	poslal.	

45		Kdo	vidí	mě,	vidí	Toho,	který	mě	
poslal.	

46		Já,	světlo,	jsem	přišel	na	svět,	 
aby	žádný,	kdo	ve	mne	věří,	nezůstal	
ve	tmě.	

47		Slyší-li	někdo	má	slova	a	neplní	je,	
já	ho	nesoudím;	nepřišel	jsem	totiž,	
abych	soudil	svět,	ale	abych	svět	
spasil.	

48		Kdo	mě	odmítá	a	nepřijímá	moje	
slova,	má,	kdo	by	ho	soudil.	V	poslední	
den	jej	bude	soudit	slovo,	které	jsem	
mluvil.	

49		Nemluvil	jsem	totiž	sám	od	sebe,	
ale	Otec,	který	mě	poslal,	ten	mi	dal	
přikázání,	co	mám	říkat	a	co	mluvit.	

50		A	vím,	že	jeho	přikázání	je	věčný	
život.	Co	mluvím,	tedy	mluvím	tak,	
jak	mi	řekl	Otec.“
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Ježíšova smrt  
a světlo… nebo temnota

Že věříte v toho,  
kdo ho poslal (Boha). v.	44

Je to pozvání pro všechny lidi… aby 
přišli do jeho světla a byli zachránění 
z temnoty. v.	46

Protože věřit v Ježíše znamená vidět 
Boha, který ho poslal. v.	45

Boha!

Zůstat v temnotě je velice  
nebezpečné! v.	47-49

Důvěřovat mu znamená získat věčný 
život. v.	50

Co ukazuje víra v Ježíše?

Co Ježíš nabízí?

Proč je Ježíš světlo?

Koho odmítáme, když odmítneme Ježíše?
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Závěr
Dvanáctá kapitola mluví o Ježíšově  
smrti.
Viděli jsme:
•  Správnou odpověď Ježíšovi (vzpomeňte si na Marii, která mu umyla nohy ve v. 1–11)
•  Královskou totožnost toho, který jde na kříž (v. 12–19)
•  Výsledek Ježíšovy smrti – život (v. 20–26)
•  Boží soud (v. 27–35)
•  Vážné varování pro ty, kteří nechtějí věřit (v. 36–43)
•  Volání, abychom přešli z temnoty do světla (v. 44–50) 
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Osobní otázky…
•  Co jste se dozvěděli o Ježíšově  

smrti?

•  Jste ve světle, nebo ho stále odmítáte 

a dáváte přednost temnotě?
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Jan 12,27—50

27„Jsem	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.“	

30Ježíš	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.)	
34Zástup	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?“	
35Ježíš	 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.	
37Ačkoli	 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?“	
39Proto	nemohli	věřit,	neboť	

Izaiáš	ještě	řekl:	40„Oslepil	jejich	oči	a	zatvrdil	jejich	srdce,	

aby	očima	neuviděli	a	srdcem	nepochopili	a	neobrátili	se,	

abych	 je	nemohl	 uzdravit.“	
41To	 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.	44Ježíš	volal:	„Kdo	věří	ve	mne,	
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Co nás čeká příště?
Král – Služebník...

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.“
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