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Jan 18,1–27 

Zrada 
a zatčení

V 11. a 12. kapitole jsme viděli vzkříšení Lazara 

a slyšeli Ježíšovo vysvětlení jeho vlastní smrti. 

Ježíš řekl, že je „vzkříšení a život“ a že ten 

život, který přišel přinést, přijde skrze jeho 

smrt a vzkříšení. Popis veřejných událostí 

Ježíšova života a smrti je pak přerušen jeho 

soukromým rozhovorem a pokyny pro učedníky 

(kapitoly 13–17). Vysvětluje, jak má vypadat 

jejich život. Nyní se vracíme k veřejným 

událostem Ježíšova života a smrti.

5

34

Dnešní lekce má dvě části:

•   Část 1: Plánovaná smrt 
(v. 1–11)

•   Část 2: Smrt místo nás 
(v. 12–27)

Vše se týká života od Boha, 
který přichází skrze 
Ježíšovu smrt a vzkříšení.
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1   Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla 
zahrada; do té se svými učedníky vešel. 

2   To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. 

3   Jidáš 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?“ 

Kapitola 18Začínáme tady

7

5   „Ježíše Nazaretského!“ odpověděli.  
„To jsem já,“ řekl jim (a jeho zrádce 
Jidáš stál mezi nimi). 

6   Jakmile 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.“)
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10  Tehdy Šimon Petr vytasil meč, kte
rý 

měl s sebou, zasáhl veleknězova 

sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten 

sluha se jmenoval Malchus. 

11  „Vrať ten meč do pochvy,“ řekl Je
žíš 

Petrovi. „Nemám snad pít kalich, 

který mi dal Otec?“

v. 10: (sluha se jmenoval Malchus)

Detail, který nám Jan nabízí, když uvádí Malchovo jméno, téměř vyzývá: „Jděte si ověřit, co píšu.“ Můžeme předpokládat, že sám Malchus nebo jeho rodina byli stále ještě naživu a mohli potvrdit, co Jan říká. 

Část 1: Plánovaná smrt

Rozhodl se, kam půjde. v. 1-2

Vydává se strážím. v. 4

Představuje se s plnou autoritou 
Božího jména („Jsem“). v. 5

Je všemocný, i když stojí před 
ozbrojenými vojáky. v. 6

Neutíká. v. 7

Má kontrolu nad tím, koho vojáci 
nechají odejít. v. 8

Plní svůj slib. v. 9

V celé situaci dává Ježíš najevo, že 
má věci plně pod kontrolou. Jeho 
zatčení nebyla náhoda, ale součást 
plánu.

Co ve verších 1–11 ukazuje na to, že Ježíš měl 
plnou kontrolu nad svou cestou na smrt?

Celou dobu je to on, kdo řídí rozhovor s vojáky:

v. 4:  Ježíš… „jim vyšel vstříc se slovy: ‚Koho 

hledáte?‘“

v. 7:  „Koho hledáte?“ zeptal se jich znovu.

v. 11: „Vrať ten meč do pochvy,“ řekl Ježíš Petrovi.
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Koho vojáci hledají?

Ježíše Nazaretského.

Jakým konkrétním jménem se Ježíš představil?

„To jsem já.“

„Jsem“ je jméno, kterým sám sebe označuje Bůh.

Co se stane, když Ježíš řekne „To jsem já“?

Vojáci a stráž doslova padli na zem! v. 6

Jen si představte, že jste jedním z velitelů: 

Přijdete s celým oddílem po zuby ozbrojených 

vojáků zatknout jednoho neozbrojeného muže. 

On ale jen promluví a vás to doslova porazí. 

Musíte se zvednout ze země a předstírat, že 

pořád máte věci pod kontrolou!

Proč chce Ježíš jít na smrt?

Ježíš jasně ví, že musí zemřít: „Nemám snad pít 

kalich, který mi dal Otec?“ v. 11

11

O čem Ježíš mluví, když zmiňuje „kalich“?

„Kalich“ od Boha je poprvé zmíněn ve Starém zákoně:

V knize proroka Izaiáše je pohár obrazem Božího 

hněvu – soudu, který si lidé zaslouží – který od nich 

Bůh odňal.

Izaiáš 51,22b:  
„Hle, beru ti z ruky pohár závrati! Z toho pohá ru, 

z kalicha mého hněvu nebudeš pít už nikdy víc.“

Spasení (to znamená záchrana) přichází 

prostřednictvím Mesiáše (Ježíše), který bere a pije 

pohár Božího soudu, který si zasloužíme my. Dělá to, 

když umírá místo nás na kříži.

Než Ježíš odejde na kříž, vysvětluje, že jeho smrt je 

plánovaná.

• Ježíš má nad svou smrtí naprostou kontrolu.

• A zná důvod své smrti.

Ježíš si nezaslouží Boží hněv, tak proč to dělá?

Pojďme číst dál!



1312

12  Oddíl s velitelem a s židovskou 
stráží tehdy Ježíše zatkli 
a spoutali. 

13  Přivedli 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.)

Část 2: Smrt místo nás

Abychom si vzpomněli na to, 
co Kaifáš řekl poté, co byl  
Lazar vzkříšen.

V Kaifášově proroctví zaznělo, 
že „jeden člověk“ zemře, aby byl 
zachráněn celý národ!

Jan nám to chce připomenout, 
abychom tak pochopili důvod 
Ježíšovy smrti.

Proč nám Jan připomíná Kaifášova slova?

Jan 11,49–53

Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho 

roku veleknězem, jim řekl: „Vy nic nevíte! 

Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden 

člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ 

zahynul?!“ 

(To však neřekl sám od sebe, ale protože byl 

toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš 

má zemřít za tento národ. A nejen za tento 

národ, ale také aby shromáždil rozptýlené 

Boží děti v jedno.) Od toho dne tedy byli 

rozhodnuti, že ho zabijí.
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Znamená to, že Ježíš není ochoten jít na smrt?
Ne! To je podstatou jeho poslání. Jeho vůle je Otcovou vůlí (v. 11).

•  Ježíš se řídí jasným plánem.
•  Má věci pod kontrolou jako Bůh – 

velký „Já jsem“.
•  Chce činit Otcovu vůli.
•  Boží trest za hřích je „kalich“ 

– Ježíš bere tento kalich místo 

nás a „pije“ ho sám.

Ježíšova smrt na kříži je ukázkou 

jeho velké lásky k nám.

Jan 15,13 říká: Nikdo nemá větší 

lásku než ten, kdo položí život  

za své přátele.

Shrnutí:

15

Je ale kříž jen skvělou ukázkou Ježíšovy 
lásky?
Ne – kříž byl vždy hlavním cílem Ježíšova 
poslání.
Čeho Ježíš svou smrtí na kříži dosáhl?
Ježíš nás nahradil. Vzal na sebe Boží trest, 
který si zasloužíme my, takže můžeme být 
před Bohem ospravedlněni.

Teologové tomu říkají „trestní náhrada“

Ježíš
 •  svou smrtí na kříži zaplatil cenu (trest)

 •  místo nás (náhrada).
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15  Petr s dalším učedníkem šli za 

Ježíšem. Onen učedník se znal 

s veleknězem, a tak mohl jít za 

Ježíšem do veleknězova dvora. 

16  Petr ale zůstal venku u dveří. 

Onen druhý učedník, který se znal 

s veleknězem, tedy vyšel, promluvil 

s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. 

17  Vrátná 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. 

17

20  Ježíš mu odpověděl: „Mluvil jsem 

ke světu veřejně. Vždycky jsem učil 

v synagogách nebo v chrámě, kde se 

scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal 

potají. 

21  Proč 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?“
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Část, kterou jsme právě četli, připomíná 

sendvič: 
• 2 části věnované Petrovi (chléb)

• Ježíš uprostřed (náplň)

Ukazuje nám, že Ježíš zemřel místo nás 

( jako náhrada).

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.

Jako naprostý slaboch!

•  Nedokáže odporovat ani vrátné!  
v. 16–17

•  Nedokáže odporovat ani skupině 
sluhů! v. 25-26

Zapírá, že Ježíše zná v. 17 a 25-27

Jak v těchto dvou 
částech působí Petr?

Co Petr v těchto 
dvou částech dělá?

Vzpomeňte si, kdo je Petr… V Janovi 1 je to 
vůdčí osobnost mezi učedníky – Ježíš ho nazývá 
aramejským slovem Kéfa (což znamená „skála“).

Čekali bychom, že Skála Petr bude z celé skupiny 
nejvěrnější.

Zní to tak – v Janovi 13,37: „Pane … položím za 
tebe život!“

Co se ale dozvídáme tady? 

Vidíme, že dokonce i Petr – nejslibnější, nejoddanější, 
nejupřímnější a nejodvážnější z učedníků – naprosto 

a zcela ostudně selže – před vrátnou a skupinou 
sluhů!

V čem se podobáme Petrovi?

•  Neustále selháváme.
•  Nejsme duchovně dostatečně silní, abychom 

se Ježíše drželi z vlastních sil.
•  Nelíbí se nám myšlenka, že Ježíš musel zemřít 

za naše hříchy místo nás.
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Podívejme se znovu na verše 18 a 25:

18  Protože bylo chladno, otroci 

a strážní rozdělali oheň. Stáli 

okolo a ohřívali se. Petr tam stá
l 

a ohříval se s nimi. 

25  Petr zatím stál u ohně a ohříva
l se. 

Zeptali se ho: „Nepatříš snad k 
jeho 

učedníkům?“ „Nepatřím,“ zapř
el 

Petr.

V příběhu bychom mohli snadno vynechat verše  

19–24. Přečtěte si znovu verš 18 a pak 25.

Proč jsou tedy verše 19–24 uvedeny?

Podívejte se na to, čím se Ježíš liší 
od Petra:

•  Ježíš se postaví veleknězi 
a židovským náboženským 
představitelům.

•  Zůstává tím pravým „JÁ JSEM“ – 
dokonale a soustavně koná Boží 
vůli.

Ve srovnání s ním se Petr nemůže 
a nedokáže postavit vrátné ani 
skupině sluhů. Místo toho se ohřívá 
u ohně, zatímco jeho Král jde místo 
něj záměrně na kříž.

Zde je Ježíš opět náhradou – 
dokonale dělá to, co vy ani já 
nedokážeme.

Shrnutí:
Spojme si obě části:
Část 1:  Ježíšova smrt je součástí Božího plánu – jeho smrt byla záměrná.
Část 2: Ježíš umírá místo nás – nahradil nás.
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K zamyšlení:

Co to znamená pro nás? 

•  Co jste považovali za důvod Ježíšovy smrti, 
než jste začali číst Janovo evangelium? 

•  Změnil se váš názor? Pokud ano, jak?

•  Jak jste se dívali sami na sebe, než jste začali 
číst Janovo evangelium?

•  Změnil se váš názor? Pokud ano, jak?

Co nám Ježíš nabízí v dnešním textu?

„Nemám snad pít kalich, který mi Otec dal?“ 
v. 11
„Je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.“  
v. 14

23
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Jan 18,1—27

1Když 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. 4Ježíš, vědom si všeho,  co  jej  čekalo,  jim vyšel vstříc  se slovy: „Koho hledáte?“  5„Ježíše Nazaretského!“ odpověděli.  „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.“)  10Tehdy 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?“ 12Oddíl 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.)  15Petr  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  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?“ 

25

„Nepatřím,“ řekl. 18Protože bylo chladno, otroci a strážní rozdělali  oheň.  Stáli  okolo  a  ohřívali  se.  Petr  tam  stál a ohříval se s nimi. 19Velekněz 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.“  22Když  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?“  24Annáš ho  tedy  poslal v  poutech  k  veleknězi  Kaifášovi.  25Šimon  Petr  zatím stál  u  ohně  a  ohříval  se.  Zeptali  se ho:  „Nepatříš  snad k  jeho  učedníkům?“  „Nepatřím,“  zapřel  Petr.  26Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr usekl ucho,  na  to  řekl:  „Copak  jsem  tě  s  ním  neviděl  tam v zahradě?“ 27Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout.

Příště…
Jak budou lidé reagovat 

na Ježíšovu smrt?
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Jan 18,28 – 19,16

Soud

Dnešní diskusi začneme tím, že si přečteme celé vyprávění o Ježíšově soudu. Klíčové zde je povšimnout si, jak Jan v průběhu soudu popisuje Pilátův pohyb.

27

35
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19

28Ježíše 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.) 33Pilát se vrátil 

do paláce a zavolal si Ježíše. „Tak ty jsi židovský král?“ 

zeptal  se  ho.  34Ježíš  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?“ 40Tehdy začali 

křičet:  „Toho  ne!  Pusť  Barabáše!“  (A  ten  Barabáš  byl 

zločinec.) 

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.  4Pilát  pak  znovu 
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vyšel ven. „Hle, vedu ho ven k vám,“ řekl  jim. „Vězte, že 
podle mě je nevinný.“ 5Ježíš 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.“  7Židé  mu  odpověděli:  „My  máme 
zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe 
dělal Božího Syna.“ 8Když 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?“ 
11Tehdy  Ježíš  odpověděl:  „Neměl  bys  nade  mnou  žádnou 
moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo mě tobě vydal, 
má  proto  větší  hřích.“  12Pilát  se  ho  pak  znovu  pokoušel 
propustit, ale Židé křičeli: „Jestli ho propustíš, nejsi císařův 
přítel!  Kdokoli  se  dělá  králem,  protiví  se  císaři!“  13Když 
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. 15Ti 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. 16Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování.
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Všimli jste si, jak se Pilát pohybuje?
Židé by nikdy nevstoupili do Pilátova paláce (protože by je to rituálně znečistilo, v. 28), a proto musí Pilát chodit ven a zase dovnitř!
•  18,29 : Pilát vychází před palác, aby si promluvil s Židy
•  18,33 : Pilát jde do paláce, aby si promluvil s Ježíšem.
•  18,38b : Pilát jde ven k Židům 
•  19,1 : Pilát se vrací do paláce a nechá Ježíše zbičovat
•  19,4 : Pilát jde opět ven za Židy
•  19,9 : Pilát jde znovu do paláce, aby si promluvil s Ježíšem! 
•  19,13 : Pilát jde opět ven před palác, aby mluvil s Židy
Vidíte, co se děje? Detaily, které zachycuje Jan, musí pocházet od očitého svědka. Ukazují sedm scén, ke kterým došlo během Ježíšova soudu. 
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Jaké je téma každé ze scén?
18,28-32 : Vina a pokrytectví Židů
18,33-38a : Ježíš je Král
18,38b-40 : Nevina Ježíše, naší náhrady  
19,1-3 : Naše vina a nevinný Král Ježíš
19,4-8 : Nevina Ježíše, naší náhrady
19,9-11 : Ježíš je Král
19,12-16 : Vina a pokrytectví Židů
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28  Ježíše zatím vedli od Kaifáše do 

prokurátorova paláce. Právě svítalo
. 

Sami ovšem do paláce nevešli, aby s
e 

neposkvrnili před Hodem beránka,
 

29  a 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. „Suď
te 

ho podle vlastního zákona.“  

„My nesmíme nikoho popravit,“ 

odpověděli židovští představení. 

32  (Tak se naplnila Ježíšova slova, jim
iž 

naznačoval, jakou smrtí má zemřít
.)

Vina a pokrytectví Židů

Podívejme se na jednotlivé scény:

Aby byl Ježíš popraven. v. 31b

„My nesmíme nikoho popravit.“

Chtějí, aby za ně špinavou práci 
udělal Pilát.

„… aby se neposkvrnili před 
Hodem beránka“ v. 28

I když plánují Ježíšovu vraždu, 
snaží se zachovat zdání vlastní 
náboženské čistoty. Jsou to pokrytci.

Co chtějí náboženští vůdcové?

Proč to nemohou udělat sami?

Proč odmítají vstoupit 
do Pilátova paláce?
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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.“ 

38a „Co je pravda?“ odtušil Pilát.

Ježíš je Král 

v. 33 :  Pilát se Ježíše ptá na rovinu: 
„Tak ty jsi židovský král?“

v. 36 :  Ježíš vysvětluje podstatu 
svého království: „Mé 
království není z tohoto 
světa“ – tj. není to politické, 
pozemské království.

v. 37 :  Pilát si ujasňuje Ježíšovo 
prohlášení: „Takže jsi král?“

v. 37 :  Ježíš potvrzuje Pilátovo 
prohlášení – je Králem 
pravdy, pravým Králem; 
a jeho království je 
postaveno na pravdě!

Co ukazuje na to, 
že Ježíš je Král?
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38b  Po těch slovech vyšel znovu ven 

k Židům. „Podle mě je nevinný,“ ře
kl 

jim. 

39  „Jak je tu zvykem, měl bych na 

Velikonoce propustit jednoho vězně
. 

Chcete, abych propustil židovského
 

krále?“ 

40  Tehdy začali křičet: „Toho ne! Pus
ť 

Barabáše!“ (A ten Barabáš byl 

zločinec.) 

Kapitola 19

1  Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho 

zbičovat. 

2  Vojáci upletli trnovou korunu 

a narazili mu ji na hlavu. Navlékli m
u 

purpurový plášť 

3  s voláním: „Ať žije židovský král!“ 
jej 

tloukli holemi.

Naše vina a nevinný  
náhradník Ježíš 

Co jasně ukazuje 

Které verše vyzdvihují Ježíšovo 
postavení Krále a jeho zástupnou smrt?

na Ježíšovu nevinu?

18,38 : „Podle mě je nevinný.“

19,4 : „Podle mě je nevinný.“

19,6 : „Podle mě je nevinný.“

18,39b : Pilát se ptá: „Chcete, abych 
propustil židovského krále?“

19,2 : „… upletli trnovou korunu 
a narazili mu ji na hlavu. Navlékli 
mu purpurový plášť.“

19,3 : „Ať žije židovský král!“ 

19,5 : „Ježíš vyšel ven s trnovou 
korunou a v purpurovém plášti…“
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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.“

Co jasně ukazuje na zástupnou 

a hřích Židů?
Co zdůrazňuje vinu 

povahu Ježíšovy smrti?

Židé chtějí, aby Král zemřel jako 
zločinec – a zločinec má být 
propuštěn na svobodu…

•  19,4-7 : Židé žádají o propuštění 
zločince a smrt nevinného.

•  Věděli naprosto přesně, co dělají, 
když žádali o Ježíšovu smrt – 
i když jim dokázal, že je Boží Syn.

A nezapomínejme, kdy se to odehrává: během Hodu 

beránka, Velikonoc (dne, kdy si Židé připomínali 

obětního beránka, který zemřel místo nich).

Není to až děsivá ironie? Židé, kteří za nic na světě 

nechtěli narušit Hod beránka, odmítli toho pravého 

Beránka.
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 8  Když Pilát uslyšel ta slova, dostal 

ještě větší strach. 

 9  Vrátil 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 tob
ě 

vydal, má proto větší hřích.“

Ježíš je Král 

Co ukazuje, že Ježíš je Král?

Jaký dopad to má na Piláta?

Srovnejte verš 10 s veršem 11?

Verš 10: moc na zemi.

Verš 11: moc z nebe.

Ježíš srovnává svou moc s tou 
Pilátovou.

Ježíšova moc je větší než veškerá 
lidská moc.

Bojí se ještě více než v 8. verši – je 
opravdu vyděšený a ještě více se 
snaží Ježíše osvobodit. v. 12
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12  Pilát se ho pak znovu pokoušel 
propustit, ale Židé křičeli: „Jestli ho 
propustíš, nejsi císařův přítel! Kdokoli 
se dělá králem, protiví se císaři!“ 

13  Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl 
Ježíše ven a zasedl k soudu na místě 
zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. 

14  Bylo 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.

Vina a pokrytectví Židů

Židé měli očekávat svého 
nebeského Mesiáše a uctívat 
všemocného Boha, ale byli ochotni 
to všechno nechat stranou a dát 
přednost pozemskému království 
(římskému císaři), aby si udrželi svou 
pozemskou moc. v. 15

Chce si zachránit kůži. Moc dobře ví, 
že Ježíš je nevinný a nepředstavuje 
ani žádnou hrozbu pro císařovu 
pozemskou vládu. To, co Židé říkají, 
je lež.

Jak tyto verše ukazují vinu 

Tyto verše ukazují i Pilátovu 
vinu a pokrytectví. Jak?

a pokrytectví Židů?
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Závěr

Podívejme se na postavy, s nimiž jsme se dnes 

setkali:

1)  Nebeský král – má věci pod kontrolou a je 
nevinný. Dovolil, aby se to vše stalo, a jde tak 

během Hodu beránka na smrt jako nevinná 

oběť a náhrada za náš hřích! Ježíš je poslední 

velikonoční Beránek, kterého kdy budeme 
potřebovat.

2) Pilát – více se bojí lidí než Boha. 

3)  Židé, kněží – odmítají Boha, aby si uchovali 

svou pozemskou moc. Jsou to pokrytci, 
„ohýbají“ svůj vlastní zákon i Boží zákon.

Když jde Ježíš na kříž, odhaluje všechna hříšná 

selhání a chyby lidí – jak to vidíme u Petra, Piláta 

i Židů.
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K zamyšlení…

Vidíme v tomto příběhu sami sebe?

•  Udělali jsme někdy to, co Pilát, a nepostavili jsme 

se za to, o čem víme, že je to pravda – protože 

jsme byli slabí?

•  Udělali jsme někdy to, co Židé, a snažili se chránit 

své vlastní zájmy, místo abychom poslouchali 

pravého Krále, Ježíše?

•  Udělali jsme někdy to, co lidé – šli jsme s davem 

a odmítli Ježíše?

•  Udělali jsme někdy to, co vojáci, a slovy nebo 

v myšlenkách jsme uráželi a snižovali Ježíše, 

krále pravdy?

Vidíte, proč je potřeba, aby za nás Ježíš  

zemřel na kříži? 

Jen Ježíš může být naší dokonalou, bezhříšnou 

náhradou.

Jak bychom měli odpovědět na Ježíšovu smrt 

za nás?

Příště...
Ukřižování – poslání splněno!
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Jan 19,16–42

Poslání 
splněno!

V této části najdeme nejméně tři hlavní témata:
Smrt (v. 16–22) a pohřeb (v. 38–42) Božího krále

Oběť Božího krále (v. 23–27) jako velikonočního beránka (v. 31–37)
Dokončení Božího plánu (v. 28–30)

Této části dal Jan podobu velkého „sendviče“ – Králova 

smrt a pohřeb tvoří vnější rámec ( jako chléb); pak 

přichází oběť Božího krále jako velikonočního Beránka 

( jako salát) a uprostřed ( jako šunka) je dokončení 

Božího plánu. V samotném jádru celého příběhu stojí 

verše 28–30: „Je dokonáno!“
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36

16b  Chopili se ho
 vojáci.

17  Ježíš nesl sv
ůj kříž až na 

místo 

jménem Lebk
a, hebrejsky 

zvané 

Golgota. 

18  Tam ho ukři
žovali a s ním

 dva jiné 

z obou stran 
a Ježíše upro

střed. 

19  Pilát dal nap
sat a připevn

it na 

kříž nápis toh
oto znění: JE

ŽÍŠ 

NAZARETSKÝ
, ŽIDOVSKÝ K

RÁL. 

20  Ten nápis če
tlo mnoho Žid

ů, neboť 

místo, kde by
l Ježíš ukřižo

ván, 

leželo poblíž m
ěsta. A bylo t

o napsáno 

hebrejsky, ře
cky a latinsk

y. 

21  Židovští vrch
ní kněží Pilát

ovi 

namítali: „Ne
piš ‚Židovský

 král‘, 

ale ‚Tento řík
al: Jsem žido

vský 

král.‘“
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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,

24  řekli 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. 
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26  Když Ježíš uviděl matku a učedníka, 
kterého miloval, jak tam stojí, řekl 
své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ 

27  Potom 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!“ 

29  Stála tam nádoba plná octa. Naplnili 
tedy houbu octem, nasadili na yzop 
a podali mu ji k ústům. 

30  Když Ježíš okusil ocet, řekl: 
„Je dokonáno!“ Sklonil hlavu 
a odevzdal ducha. 
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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. 

32  A tak přišli vojáci a zlámali nohy 

jednomu i druhému, kteří byli 

ukřižováni s ním. 

33  Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je 

již mrtev, nelámali mu nohy. 

34  Jeden z vojáků mu probodl bok kopím 

a hned vyšla krev a voda. 

35  Ten, který to viděl, vydává svědectví 

a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že 

říká pravdu, abyste vy uvěřili.
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36  Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: 

„Nezlámou mu jedinou kost.“ 

37  A 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. 

39  Přišel i Nikodém (který kdysi přišel 

za Ježíšem v noci) a přinesl směs 

myrhy a aloe, okolo sta liber. 
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40  Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského 
pohřebního zvyku je zavinuli do pláten 
s těmi vonnými mastmi. 

41  Poblíž místa jeho ukřižování byla 
zahrada a v té zahradě nový hrob, 
v němž ještě nebyl nikdo pochován. 

42  A protože byl židovský den příprav, 
pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť 
byl blízko.

Smrt Božího krále

v. 19 : To, co říká Pilát: 

„JEŽÍŠ NAZARETSKÝ,  
ŽIDOVSKÝ KRÁL“

v. 20 : Významné jazyky tehdejšího 
světa: 

„Bylo to napsáno hebrejsky, 
řecky a latinsky.“

Co ve verších 16–22 
ukazuje, že Ježíš je Král?

Proč to bylo napsáno v těchto jazycích?
Aby tomu rozuměli všichni – nejen 
Židé.

•  Latina byla jazykem Římské říše.

•  Řečtina byla jazykem učenců 
tehdejší doby.

•  Hebrejština (která se 
používala v Izraeli) je příbuzná 
s aramejštinou, kterou se mluvilo 
na Blízkém východě.

Král je ukřižován!
Text začíná Ježíšovou totožností.

Lidé mluvili latinsky, ale psali řecky. Takové věci 

se stávají – vždyť i u nás lidé ještě nedávno 

občas doma mluvili jedním jazykem, ale psali 

v jiném (česky a německy, případně latinsky).
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21  Židovští vrchní kněží Pilátovi 

namítali: „Nepiš ‚Židovský král‘, al
e 

‚Tento říkal: Jsem židovský král.‘“
 

22  „Co jsem napsal, to jsem napsal,“ 

odpověděl Pilát.

Opakování…

Koho tento nápis rozzlobil?

Proč je důležité, aby všichni věděli, 
že ten ukřižovaný muž je Ježíš – král Židů?

Vrchní kněží. v. 21

Pilát ale názor nezměnil. Trvá na tom, 
že nechal napsat „židovský král“ – 
aby všichni viděli, co o Ježíši říká.

Tisíc let před ukřižováním král David 
prorokoval: 

Nápis ve třech hlavních jazycích je 
naplněním Žalmu 22, takže všichni 
se dozvěděli, kdo Ježíš opravdu je: 

Žalm 22,28  
„Všechny zemské končiny se rozpomenou 

a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří 

se klanět budou všechny rodiny a národy.“

Je Král.



5756

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, 

24  řekli 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. 

26  Když Ježíš uviděl matku a učedníka, 
kterého miloval, jak tam stojí, řekl 
své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ 

27  Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá 
matka.“ A ten učedník ji od té chvíle 
přijal k sobě.

Oběť Božího krále

Jan cituje Starý zákon, aby ukázal, jak se plní 

biblická proroctví:
Žalm 22,19  „… o moje šaty dělí se, o moje 

roucho losují.“

Srovnejte to s v. 24

Ježíš visí na kříži, takže nemá 
možnost ovlivnit, co vojáci dělají, ale 
oni, aniž by to věděli, dělají přesně 
to, co Bůh předpověděl.

Proč je to důležité?
Žalmy byly napsány během let 1010 až 970 př. Kr. – stovky let před tím, než lidé vůbec vymysleli ukřižování! V Žalmu 22 najdeme řadu obrazů Božího Krále, který trpí na kříži, i toho, čeho tím dosáhne. Zde máme alespoň dva z nich:
Žalm 22,17–18 : „Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny mé kosti se dají spočítat! Dívají se na mě, zírají.“
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Proč je to jasný obraz Ježíšovy smrti?

Ježíšovy ruce a nohy byly přibity ke kříži (probodeny).

Když visel na kříži, byly mu jasně vidět všechny kosti.

Ukřižování bylo veřejnou a ostudnou popravou. 

V Žalmu 22,2 čteme:

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

Mluví se zde o tom, že Bůh svého Krále opustil, 

když vynášel soud.

Je to oběť Božího Krále za nás. Vypadá to, že jeho 

plán nevyšel – ale právě toto je jeho plán. Ježíš umírá 

za hřích světa.

Proč Jan uvádí verše 25–27?
Chce nám jasně ukázat, že tam byl. Byl očitým 
svědkem. Můžeme věřit tomu, co říká.

59
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28  Když potom Ježíš věděl, že je již 

všechno dokonáno, řekl, aby se 

naplnilo Písmo: „Žízním!“ 

29  Stála tam nádoba plná octa. 

Naplnili tedy houbu octem, nasadili
 

na yzop a podali mu ji k ústům. 

30  Když Ježíš okusil ocet, řekl: 

„Je dokonáno!“ Sklonil hlavu 

a odevzdal ducha.

Jan 3,16 : „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“

Boží plán je dokončen

Tyto verše jsou přímo uprostřed této části. 
Právě o ně jde. Začínají dalším naplněným biblickým 
proroctvím.
Žalm 69,21  „K jídlu mi dali okusit žluče,  

ocet mi dali pít, když žíznil jsem!“

Kde se to odehrává?

Kdo má naprostou kontrolu 
nad Ježíšovou smrtí?

Jaké poslání 
je splněno?

V řečtině (v níž Jan své evangelium 
napsal) slovo „naplnil“ znamená 
„dokončil“, „dovedl do konce“. 

Jan tedy třikrát zdůrazňuje hlavní 
myšlenku: Poslání je splněno!

Ježíš – podívejte se, kdo „odevzdává 
ducha“: sám Ježíš! v. 30

Boží Král  zemřel jako Boží 
velikonoční Beránek   aby vynesl 
Boží soud nad hříchy světa.

To je v samotném jádru toho, co se děje na kříži. 

Ježíš naplňuje (dokončuje) Boží plán. Umírá jako Boží 

velikonoční Beránek a Boží Král. Umírá, aby provedl Boží 

soud nad naším hříchem.
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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. 

32  A tak přišli vojáci a zlámali nohy 
jednomu i druhému, kteří byli 
ukřižováni s ním. 

33  Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je 
již mrtev, nelámali mu nohy. 

34  Jeden z vojáků mu probodl bok kopím 
a hned vyšla krev a voda. 

35  Ten, který to viděl, vydává svědectví 
a jeho svědectví je pravdivé. On ví, 
že říká pravdu, abyste vy uvěřili. 

36  Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: 
„Nezlámou mu jedinou kost.“

Oběť Božího velikonočního 
Beránka (Božího Krále)

Nyní se dostáváme k další části „sendviče“. Vidíme, 
jak se naplňují další biblická proroctví. Všechna mluví 
o velikonočním beránkovi.

Proč je to důležité?

Exodus 12,46b říká: „Nezlámete 
v něm jedinou kost.“

Ježíš je tedy již mrtev. Mrtví lidé 
nemají nad ničím kontrolu. Ježíš 
nemohl nijak „zařídit“, aby mu vojáci 
nezlámali kosti. Když tedy vojáci 
Ježíšovi nezlámali kosti, naplnili tím 
další biblické proroctví!

K Ježíšově smrti došlo během Hodu beránka. 

Ve v. 31  je zmínka o tom, že to byl „den 

příprav na obzvlášť významnou sobotu“, 

kdy bylo zakázáno pracovat. Ježíš byl tedy 

ukřižován v pátek, v den Hodu beránka.
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Vzpomeňte si, co je obsahem Hodu beránka – 

Velikonoc: 

Velikonoční beránek měl vyřešit Boží soud nad 

hříchem. Božím spravedlivým trestem za hřích je 

smrt. Lidé krví beránka potřeli veřeje dveří, aby 

ukázali, že v domě již někdo zemřel. Anděl smrti 

pak pominul každý dům, který měl veřeje potřené 

krví.

Beránek byl předtím čtyři dny v domě – aby 

vzniklo jisté pouto mezi ním a rodinou, aby 

nejstarší syn mohl říct: „Beránek zemřel místo 

mě.“ Neměli také beránkovi lámat kosti.

Co to vše ukazuje?

Ježíš je opravdu posledním velikonočním 

Beránkem. 

Můžeme věřit, že se to, co Jan popisuje,  

opravdu stalo?

Podívejme se do 35. verše. Jan jasně říká, že vše 

viděl a že je to pravda.
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37  A jiné místo v Písmu říká: „Uvidí, 

koho probodli.“

Zachariáš 12,10 , který byl napsán po roce 522 př. Kr.:
„Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy po hlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; bu dou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený.“

Kde nám Jan ukazuje 
naplnění biblického proroctví?

28. až 30. verš představují samotné 
jádro poselství: „Je dokonáno!“ 
Jak před nimi (v. 23–27), tak po nich 
(v. 31–37) nám Jan připomíná, co 
se děje: Boží Král, pravý velikonoční 
Beránek, je obětován za hřích světa.
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Nyní se dostáváme k „chlebu“ tvo
řícímu vnější část sendviče. Text 
končí důrazem na to, že Ježíš je 
skutečně mrtev a pohřben.

Verš 38 naplňuje Izaiášovo proroctví 
o Ježíšově smrti:
Izajáš 53,9 :

„Ač měl být pohřben se zločinci, octl 
se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž 
nedopustil křivdy a v ústech neměl 
žádnou lest.“

Římské úřady v té době ukřižované 
zločince pohřbívaly do společného hrobu. 
Významný Žid – evidentně bohatý člověk 
– dostal od Piláta svolení, aby Ježíšovo 
tělo uložil do hrobu vytesaného do skály 
na území města (což muselo stát spoustu 
peněz).

Pohřeb Božího Krále
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Co máme pochopit?
Že Ježíš opravdu je „Beránek Boží, který snímá 

hřích světa“ Jan 1,29
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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. 

39  Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za 
Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy 
a aloe, okolo sta liber. 

40  Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského 
pohřebního zvyku je zavinuli do pláten 
s těmi vonnými mastmi. 

41  Poblíž místa jeho ukřižování byla 
zahrada a v té zahradě nový hrob, 
v němž ještě nebyl nikdo pochován. 

42  A protože byl židovský den příprav, 
pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť 
byl blízko.

Jak verše 38–42 ukazují, 

Kdo se nyní objevuje 

Co přináší?

na scéně a kde jsme 
se s ním už setkali?

že Ježíš je opravdu mrtev?
Jsou zde dva svědkové: Josef 
z Arimatie a Nikodém. Židovský 
zákon vyžadoval, aby věc u soudu 
dosvědčili dva muži.

Ježíš byl zabalen do plátna spolu 
s vonnými mastmi – je jasné, že je 
mrtev.

Jan uvádí přesné umístění hrobu.

Je to „učitel Izraele“ (Jan 3,10), 
Nikodém, který přišel za Ježíšem 
v noci.

Pak jsme ho potkali znovu (Jan 7,51), 
když se snaží hájit Ježíše před 
velekněžími a farizeji.

Proč se Nikodém objevuje tady?

Zatímco vrchní kněží oslavují 
Ježíšovu vraždu, Nikodém rozhodně 
věřil, že Ježíš je židovský Král. Přináší 
pohřební výbavu hodnou krále.

35 kilogramů pohřebních mastí! 
v. 39

To je obrovské množství a muselo 
stát neuvěřitelné peníze.
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Proč je to důležité?
Ze dvou důvodů – Jan ukazuje, že:
•  Nikodém nyní uznává Ježíše jako Krále!•  Ježíš je nabalzamován, jak bylo židovským zvykem – rozhodně byl mrtvý!

 Jsou zde tři hlavní témata:

1) Smrt a pohřeb Božího Krále

 v. 16–22: Ježíš je Král
  v. 38–42: Ježíš je mrtvý 

a pohřbený

2)  Oběť Božího Krále jako 
velikonočního Beránka – 
trestní náhrada 
v. 16–22: Ježíš je Král 
v. 31–37: Ježíš je velikonoční 

Beránek

3)   Dokončení Božího plánu!

  V jádru tohoto textu: Ježíš, 

Boží Král, dovádí do konce Boží 

záměr.

Jak do sebe tento text 

zapadá?
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Myšlenka na závěr
Jak dnešní text odpovídá na otázku: „Může mi 
Bůh odpustit?“
Viděli jsme, že když Ježíš zemřel, byl konečným 
velikonočním Beránkem. Zaplatil plnou cenu za náš 
hřích.
A co tento výrok: „Nemyslím, že na mně Bohu 
záleží!“
Jen se podívejte na celý jeho plán a záměr. Od 
počátku se chystal za nás zemřít, zachránit nás, 
protože nás miluje.

Vzpomeňte si:

Jan 3,16 : „Neboť Bůh tak miloval svět, 

že dal svého jednorozeného Syna, aby 

žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale 

měl věčný život.“
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Jan 19,16 42

16bChopili  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. 

19Pilát  dal  napsat  a  připevnit  na  kříž  nápis  tohoto  znění: 

JEŽÍŠ  NAZARETSKÝ,  ŽIDOVSKÝ KRÁL. 
20Ten  nápis  četlo 

mnoho Židů,  neboť místo,  kde  byl Ježíš  ukřižován,  leželo 

poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. 

21Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: „Nepiš  ‚Židovský 

král‘,  ale  ‚Tento  říkal:  Jsem  židovský  král.‘“ 
22„Co  jsem 

napsal,  to  jsem  napsal,“  odpověděl  Pilát. 
23Když  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.“ 
25U  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 své matce: „Ženo, hle, 

tvůj syn.“ 27Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka.“ 

A  ten  učedník  ji  od  té  chvíle  přijal  k  sobě. 
28Když  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. 31Bylo 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, 

75

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 vo
da. 

35Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví j
e 

pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili. 
36Toto se 

stalo, aby se naplnilo Písmo: „Nezlámou mu jedinou kos
t.“ 

37A jiné místo v Písmu říká: „Uvidí, koho probodli.“ 
38Josef 

z  Arimatie  (který  byl  Ježíšův  učedník,  ale  tajný,  kv
ůli 

strachu  z  židovských  představených)  pak  požádal  Pilá
ta, 

aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a t
ak 

přišel a sňal Ježíšovo tělo. 
39Přišel i Nikodém (který kdysi 

přišel  za  Ježíšem  v  noci)  a  přinesl  směs myrhy  a  al
oe, 

okolo  sta  liber.  40Vzali  Ježíšovo  tělo  a  podle  židovského 

pohřebního  zvyku  je  zavinuli  do  pláten  s  těmi  vonný
mi 

mastmi. 41Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v té 

zahradě  nový  hrob,  v  němž  ještě  nebyl  nikdo  pochová
n. 

42A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše d
o 

toho hrobu, neboť byl blízko.

Co nás čeká příště…Vítězství – vzkříšení!
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