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zasazeným do kontextu Ježíšovy modlitby v rámci Janova evangelia. 2. kapitola zasazuje 

evangelium i jeho autora do některých historických souvislostí. 3. kapitola se zabývá 

Ježíšovou modlitbou jako takovou. 4. kapitola se zabývá Ježíšovou modlitbou na 

rozloučenou, především jejímu závěru (označovanému Velekněžská modlitba). Dovozuje se, 
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1. Úvod 

Motto: „…A věřit, to je učit se myslet, jako Bůh.“ André Frossard.1 

 O Janově evangeliu existuje velmi bohatá literatura. Kupodivu málokterá biblistická 

studie se zabývá fenoménem Ježíšovy modlitby. Není nejmenších pochyb o tom, že se Ježíš 

modlil ve smyslu, jak modlitbě běžně rozumíme. Jako pravověrný žid nepochybně žil tehdy 

obvyklým náboženským životem, o čemž svědčí i jeho návštěvy chrámu a vystupování v něm. 

Ale Ježíš se reálně modlil celým svým životem. Někdy se o samotě radil se svým Otcem, 

promýšlel didaktické detaily až do geniální dokonalosti (později často nechápané a 

„vylepšované“), jak co nejpřijatelněji svým posluchačům a učedníkům předat správný vztah k 

Otci. Jindy (zejména apoštolům) předváděl a vysvětloval svůj vztah k Otci a vybízel 

k následování. Opravdovost Ježíšova pozemského života stírá běžně vnímaný rozdíl chvil 

modlitby od ostatních situací Jeho života. 

 Evangelium není cílem, je nástrojem a motivací k hledání Božích oslovení, inspirací 

k naslouchání umožňujícímu adekvátní odpověď. Nejen v životě jednotlivce, ale celých 

společenství. Provokující novost Ježíšovy modlitby, obtížná zařaditelnost do našeho pojetí, je 

hlavním předmětem zájmu této práce.  

Ve druhé kapitole je v rámci historicko-literárního exkurzu uvedena jedna velmi 

odlišná a nepříliš akceptovaná hypotéza možného vzniku Janova evangelia. Poměrně přesně 

jsou datovány dochované řecké rukopisy s texty Janova evangelia. Ale co jim předcházelo? 

Šlo o po desítky let ústně tradovaná vyprávění později zapsaná pro potřeby převážně již řecky 

hovořících křesťanů? Anebo existovaly (dodnes neobjevené) zápisky očitých svědků 

v původním jazyce, v němž Ježíš hovořil se svými posluchači? Ve vzdělaném národě to není 

nereálný předpoklad, mezi Ježíšovými posluchači byli významní vzdělanci. Datace vzniku 

evangelia má význam pro posouzení autentičnosti Ježíšových řečí: nakolik jsou liturgickými 

texty pozdějších janovských obcí? V dalších kapitolách se dále věnujeme hlavnímu proudu 

biblistických úvah, které považují Janovo evangelium za dílo začátku 2. století.  

Třetí kapitola pojednává o širším kontextu Ježíšovy modlitby. Jde do jisté míry o 

spekulace, neboť evangelium nepopisuje reálné situace, ke kterým muselo docházet. Nebylo 

záměrem autora se jimi zabývat. Zde je cílem, aby šlo o podložené dohady, o vystižení 

                                                           
1 FROSSARD, André. „Umění věřit.“ MKR Communio, 1 1997: 9-11. Str. 9. 
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smyslu evangelia – autor vypráví se zjevným cílem podat Ježíšův odkaz: jde o Božího Syna, 

jehož božství je axiomaticky předpokládáno. Není třeba je dokazovat (třeba pomocí zázraků). 

Zázraky jsou v Janově evangeliu nazývány znameními a neslouží k legimizaci Ježíše jako 

Božího syna. Odehrávají se v konkrétních situacích tohoto světa, ale vždy ukazují ke 

skutečnostem nebeského království (Janovský dualismus). Ježíš se reálně pohybuje ve dvou 

světech, je stále oběma nohama v přítomném světě (je realista) a současně je plně ve světě, 

odkud přichází a kam směřuje nejen On sám, ale snaží se tam nasměrovat své posluchače 

(tehdejší i dnešní) – do nebeského království. 

 Čtvrtá kapitola se věnuje rozboru Ježíšovy řeči na rozloučenou, zejména její 

závěrečné fázi. Jde nejen o tehdy obvyklou formou slavnostní závěti, ale v této řeči spatřuji 

definici, konstitutivní text a současně slavnostní uvedení do života společenství communio. 

Nikoliv pouhé společenství lidí věrných Ježíšovu odkazu, ale společenství lidí kolem Boha, 

trvalého dárce jednoty.  



  

 

8 

 

2. Historicko-literární souvislosti 

Apoštolové po nanebevstoupení Ježíše konali misie a při nich zakládali církevní sbory. 

Z těchto apoštolských sborů se křesťanství šířilo do dalších míst. Původní sbory založené 

apoštoly si nicméně po dlouhou dobu zachovávaly výlučné postavení. Byly to autority, ke 

kterým se jiné sbory obracely v případě potřeby.  

Velmi důležité je datování samotných evangelií. Dochovaly se pozdější řecké opisy a 

jejich latinské překlady. Ale kdy vznikl originál a v jakém jazyce? Odpověď na tuto otázku by 

pomohla pochopit, nakolik jsou např. Ježíšova slova v evangeliích autentická či nakolik jde o 

ústní tradici předávanou se zkušeností prvotní církve. Pokud připustíme, že zápisy evangelií 

vznikaly až s odstupem 80 let po Ježíšově vzkříšení, je zřejmé, že s Ježíšovým odkazem 

pracovala po celou tuto dobu ústní tradice a praxe prvních křesťanských sborů. Pak se 

můžeme ptát, nakolik jsou některé pasáže evangelia citací bohoslužebných textů raných 

janovských sborů a nakolik jsou autentickým popisem Ježíšova jednání. 

Se zajímavou, i když nepříliš akceptovanou teorií přichází někteří členové francouzské 

teologické biblistiky, např. Claude Tresmontant (kniha Hebrejský Kristus2; od stejného autora 

je kniha Výklad učení rabiho Ješuy z Nazareta vydaná tamtéž). Všímá si některých indicií. 

Stavba vět řeckého textu neodpovídá kultivovanému jazyku evangelia, přejímá se původní 

slovosled aramejsko-hebrejský – např. se preferuje umístění slovesa na první místo ve větě.  

V použitém pojmosloví jsou zásadní nesrovnalosti – kultivovaný, řecky mluvící vzdělanec 

tehdejší doby, by porozuměl jen stěží. Odtud autor vyvozuje, že adresátem byli lidé 

rozumějící původnímu aramejsko-hebrejskému textu. Řecký přepis sloužil těm, kdo neuměli 

číst hebrejskou abecedu. V textu Ježíš předpovídá pronásledování učedníků židy, ale není zde 

ani náznak pronásledování římským státem, k němuž na konci 1. století již docházelo. Je 

psychologicky těžko zdůvodnitelné, proč by text na tuto situaci nereagoval. Ježíš rovněž 

předpovídá zničení jeruzalémského chrámu, ale autor se ani náznakem nezmiňuje o tom, že 

událost již nastala roku 70, že se Ježíšova předpověď již naplnila. Opět je těžko 

psychologicky zdůvodnitelné, že by autor tuto zásadní teologickou výpověď opomenul, 

pokud by psal dílo až po osudové události. Na základě těchto i dalších úvah autor vyslovuje 

odvážnou hypotézu: 

                                                           
2 TRESMONTANT, Claude. Hebrejský Kristus. Košice: Knižná dielňa Timotej, 1996. 
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Ježíšova slova zaznamenávali někteří Jeho posluchači v reálném čase v jazyce, kterým 

Ježíš mluvil: tedy v obecně používané aramejštině za použití hebrejských slov či vět tam, kde 

citoval bohoslužebné texty, nebo kde mluvil k židovským vzdělancům. Tyto poznámky měl 

autor evangelia k dispozici, později se však ztratily. Text byl sestaven na základě poznámek 

v aramejštině, pravděpodobně s některými hebrejskými vsuvkami. A to velmi brzy po 

Ježíšově nanebevstoupení, jistě před rokem 62.3 Křesťané z pohanství neuměli číst hebrejské 

písmo, pro jejich potřebu byl později text přepsán do snadněji čitelné řečtiny. Nešlo ovšem o 

literární překlad mezi dvěma jazyky zcela odlišných kultur a odlišného pojmosloví. Šlo o 

pouhý kalk – tedy přepis originálních slov do řečtiny se zachováním původního stylu vět a 

souvětí (a nikoliv o gramatický překlad). 

Máme zdokumentován překlad Starého zákona z původních jazyků do řečtiny 

(Septuaginta, dále jen LXX) a umíme sestavit překladový slovník. Každému aramejskému či 

hebrejskému výrazu zpravidla odpovídají dvě řecká slova. A opačně, každé řecké slovo je 

zpravidla používáno jako překlad dvou různých pojmů. Jelikož LXX je kolektivním dílem, 

každý z překladatelů používal při překladu jinou alternativu. Pokud přijmeme překladový 

slovník LXX pro zpětný překlad evangelií, tedy i Janova evangelia, můžeme zrekonstruovat 

původní obsah Ježíšova poselství zachyceného v jím používaném jazyce. Nebo se mu aspoň 

přiblížit. Řecký překlad totiž převádí evangelia do zcela jiného pojmového světa. Zpětným 

překladem do hebrejštiny (aramejštiny) lze odfiltrovat četné drobné posuny významu, k nimž 

došlo při kalku do řečtiny se zcela odlišným pojmoslovím.4 

Je to odvážná hypotéza, která není všeobecně přijímána. Neexistují prameny, které by 

ji přímo potvrzovaly. Ale to je pochopitelné – pokud původní poznámky a původní hebrejský 

text skutečně existovaly, existovaly zřejmě jen ve velmi malém počtu exemplářů a na málo 

trvanlivých materiálech. Vzhledem k pozdější nesrozumitelnosti hebrejského písma by byly 

po převodu do řečtiny rychle opuštěny. 

                                                           
3 Jsou to vždy převážně Židé, kdo nechápou Ježíše (Jan 5,39n; 7,14n; 8,17n). Spása je „ze Židů“ (Jan 4,22), ale 
jim nyní zjevně nepatří, neboť přichází výlučně skrze Ježíše, kterého zamítli (Jan 16,6). Ohniskem sporu je právě 
christologie. Z textu lze také vyčíst dobu, v níž evangelium vznikalo: slovem „Židé“ autor důsledně označuje 
Ježíšovy odpůrce, zvláště významně v 8. kapitole („váš otec je ďábel“, v. 44); věřící v Ježíše jsou vylučováni ze 
synagóg (aposynagógos Jan 9,22; 12,42-43; 16,1-4). BROŽ, Jaroslav. „Církev a synagoga v prvním století 
(dialog a kontroverze).“ Teologické texty, 1 1999: 11-14, str. 14. 
4 Např. „V hebrejštině dokonce ani neexistuje slovo k označení těla, jež by se jako takové lišilo od duše, natož 
aby je chápali jako něco, co je „vedle“ duše, a to z toho prostého a snadno ověřitelného důvodu, že tělo bez duše 
nikdy neexistuje, neexistovalo a nemá žádný význam.“ (TRESMONTANT, Hebrejský Kristus 1996), str. 63. 
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  Pokud by se tato hypotéza potvrdila, znamenalo by to, že zpětným překladem se 

můžeme mnohem více přiblížit autentickému popisu skutečných událostí Ježíšova života i 

Jeho výroků. Do textu by se nepromítaly pozdější liturgické a teologické výpovědi 

janovských sborů, ale naopak by se z textu odvozovaly. Je však obtížné si představit situaci, 

která by tuto hypotézu potvrdila.5  

Na přebalu knihy uvádí Dominik Duka, OP: „Autor správně připomíná, že Ježíš – rabi 

Ješua – učil v kruhu svých žáků hebrejsky, zatímco širokému okruhu posluchačů adresoval 

svá slova v aramejštině. Oprávněnost předpokladu, že se naše kanonická evangelia opírají o 

psané hebrejské dokumenty, vyplývá ze skutečnosti, že Kristus (hebrejsky mašiach) nepůsobil 

mezi divokými kmeny v povodí Amazonky, ale v národě, kde byla pevně zakotvena tradice 

psaní knih, resp. svitků v hebrejštině. Společným pramenem evangelií není kérygma prvotní 

církve, ale sám Pán, Ježíš Kristus, Ješua ha-nocri, Jeho osoba, Jeho existence, Jeho skutky, 

Jeho učení, Jeho smrt a vzkříšení. Čtyři dokumenty, které dnes čteme v kanonickém řeckém 

překladu, jsou zcela blízko originálům a prvotní informaci. V souvislosti s nimi nemůže být 

řeč o tvůrčím a transformujícím vývoji, protože křesťanské obce prvního století respektovaly 

informaci pocházející z pramene, jímž je sám Pán.“ 

2.1. Odlišnost Janova evangelia 

V prvotní církvi měly výsadní postavení apoštolské sbory. Tradovalo se o nich 

založení některým z apoštolů. O ně se opíraly sbory, do kterých se později rozšiřovala víra.  

Mezi apoštolskými sbory měly od počátku zvláštní postavení janovské sbory,6 které 

odvozovaly svůj základ od apoštola Jana a opíraly se především o Janovo evangelium, 

případně o další janovské spisy – listy a Apokalypsu. 

Nejen použitá úroveň jazyka, ale i charakter Janova evangelia (což je dáno jiným 

zaměřením a jiným cílem evangelia) se výrazně liší od charakteru ostatních, synoptických 

                                                           
5 Tamtéž. 
6 „Četné odkazy opodstatňují domněnky, že janovské obce žily v relativně uzavřené oblasti – pravděpodobně 
jižně od Damašku – kde mělo silný vliv židovské obyvatelstvo. Jím byly zřejmě janovské obce tvrdě potírány a 
musely se s ním střetávat především teologicky. Tento proces se odráží v Ježíšových vysoce teologických řečech 
a jeho disputacích s „Židy“. V nich se stále znovu hovoří o tématech, která byla mezi oběma skupinami sporná.“ 
PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana (Malý stuttgartský komentář NZ, svazek 4). Kostelní Vydří: KN, 1998., 
str. 14. „…přesto je třeba i zde počítat se zvláštní situací janovské obce. Žila pravděpodobně v relativní 
odloučenosti pod tlakem nepřátelského a vyzývavého světa, který ji ohrožoval.“ Tamtéž, str. 41.  
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evangelií.7 V tomto evangeliu před námi nedefilují jednotlivé ctnosti – jedinou, centrální 

ctností je víra pramenící z lásky, Jan je mystik.8 

Jde o ucelený koncept interpretace – ten převažuje nad pouhým popisem událostí 

z Ježíšova pozemského života. Autor záměrně nepopisuje všechny události z Ježíšova života. 

Vybírá a specificky za sebe řadí události ilustrující autorský záměr. Proto najdeme několik 

odchylností oproti synoptickým evangeliím, některé události jsou vypuštěny, jiné řazeny do 

jiných souvislostí. Nápadný je i časový posun Poslední večeře. Jádrem Janova evangelia je 

sdělení „Bůh je láska“. Ač to o sobě Ježíš výslovně neříká (láska byla neurčitým a možná 

zprofanovaným pojmem už tehdy), Ježíš lásku koná celým svým životem – a proto je celý 

Jeho život modlitbou.  

Ježíš nabádá k lásce a jednotě své učedníky, ve večeřadle při a po Poslední večeři je 

k tomu přímo vybízí.9 Nejednota je lidsky přirozená, lidé se sjednocují pouze v ohrožení. Ale 

jednota je možná jako trvalý stav působením Božím, dar Boží jednoty je silnější, než lidské 

odstředivosti. Nejednotní učedníci by byli silně ohroženi, Uvědomí si to? 

Je jasné, že autorem janovské literatury nemůže být prostý rybář Jan, syn Zebedeův, 

jemuž janovskou literaturu připisovala tradice. Teologická hloubka textu dává tušit, že autor 

(či autoři) měl hluboké teologické vzdělání a promýšlel interpretaci Ježíšova života a odkazu. 

Též místopis Janova evangelia se výrazně liší od synoptiků, slouží Janovu teologickému 

záměru – představit především Ježíšem založené communio – společenství lidí s Bohem. Ježíš 

je středem dění (je rozhodujícím činitelem i úkladů po straně činěných náboženských 

představitelů) a proto často působí v Jeruzalémě jakožto centru náboženského dění. Pro 

                                                           
7 Jazyk, styl, představy, obrazy a pojmy mají svůj vlastní „janovský charakter“. Zde jakoby už nehovořil 
pozemský Ježíš, muž z Nazareta, nýbrž Ježíš vyvýšený a oslavený, Sny Boží, věčné Slovo Otce. Tamtéž, str. 9.   
8 Na rozdíl od ostatních autorů NZ Jen nepředvádí rozvinutou mravní nauku se seznamy ctností, jež je třeba 
zachovávat, a hříchů, jimž je třeba se vyhnout. Řeklo by se skoro, že zná jen jedinou ctnost: víru, jež se projevuje 
láskou; a že je jen jediný hřích: nevíra, jež se projevuje odmítnutím lásky, nenávistí. Janova morálka je morálka 
víry. Dává nám dosáhnout přímo zdroje křesťanského života, pramene, z něhož vše vychází. V tomto smyslu lze 
říci, že nám spíše než morálku zanechal mystiku, což je třeba chápat tak, že nás Jan především vybízí, abychom 
chodili ve světle a pravdě Kristově, žili synovský a láskyplný život ve společenství s Ježíšem, Otcovým Synem. 
DE LA POTTERIE, Ignace. „Víra v janovských spisech.“ MKR Communio, 1 1997: 38-53, str. 52-53. 
9 Láska neznamená pro Janovo evangelium pouze ryze objektivní zachovávání Ježíšových přikázání. Ježíš 
očekává naopak vnitřní, vírou a láskou nesené přijetí svých přikázání. Poukazuje na to již řecké slovo „entolé“, 
nevýstižně překládané jako „přikázání“. „Entolé“ má také mudroslovný a didaktický aspekt (Srov. A. Pelletier, 
„Le vocabulaire du commandement dans le Pentateuque des LXX et dans le Nouveau Testament“, v RSR 41 
(1953), str. 519, 522.) FIGURA, Michael. „Janovské poselství o lásce.“ MKR Communio, 1 1999: 22-31, str. 25. 
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tehdejší náboženské představitele může být značně překvapivé Ježíšovo rozsáhlé působení i 

v nepřátelském Samaří.10 

Janovo evangelium je jasně negnostické, o čemž svědčí už Prolog (Jan 1,12) – každý, 

kdo Ježíše přijal, se může stát Božím dítětem. Typický je janovský dualismus,11 operuje často 

s pojmy frekventovanými v gnózi (nebe – země, svět – duch, světlo – tma…). To je důvod, 

proč toto evangelium (a Apokalypsu) gnostici preferovali před jinou biblickou literaturou. 

Historie dokonce ukazuje gnostické tendence v janovských sborech.  

V samotném textu evangelia lze vycítit napětí mezi pojmy „věřit“ a „poznat“: „A my 

jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží“ (6,69). Jaký je vztah mezi oběma pojmy? 

Nesmíme do těchto pojmů transformovat naše dnešní, od biblických dob značně posunuté 

významy uvedených slov. Pod vlivem racionalismu dnes chápeme víru jako přesvědčení, že 

něco je s vysokou pravděpodobností pravdivé, zatímco poznat má základní obsah daný 

vědeckým poznáváním skutečnosti. Je však třeba se opřít o významy, které má na mysli autor 

evangelia. Který z obou uvedených pojmů znamená víc? Pro autora Janova evangelia je 

                                                           
10 Zatímco u synoptiků působí Ježíš převážně v Galileji, a teprve na konci života se vydává do Jeruzaléma, kde je 
v době židovských svátků odsouzen, podle Janova evangelia leží hlavní dějiště jeho působení v Jeruzalémě a 
Galilea je jen vedlejším dějištěm. Janovo evangelium sice také začíná (po úvodním Prologu) vystoupením Jana 
Křtitele a Ježíš činí svůj první zázrak (znamení) v Káně v Galileji (2,1-11), ale hned na to se už Ježíš odebírá do 
Jeruzaléma (2,13-3,21)… Pokud se podíváme na Ježíšovo působení v Janově evangeliu, s překvapením zjistíme, 
že Ježíšovu působení v Galileji – kromě obou zpráv o zázraku 2,1-11 a 4,43-54 – věnuje pouze jednu kapitolu 
(kap. 6). Skoro jedna celá kapitola se odehrává v Samaří (4,5-42), také to je zvláštností Janova evangelia. 
Všechny ostatní mají za dějiště Jeruzalém (kap. 21 je dodatek). Toto soustředění na Jeruzalém má u Jana 
teologické důvody: Ježíš se dává poznat zcela otevřeně na veřejnosti v nábožensko-politickém centru židovství, 
tam, kde jsou přítomny i politicko-teologické autority. PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana (Malý stuttgartský 
komentář NZ, svazek 4). Kostelní Vydří: KN, 1998, str. 9. 
11  „Janovský dualismus“: K nejnápadnějším znakům Janova evangelia patří jeho „dualistický jazyk“, tzn. jazyk, 
k jehož charakteru patří protikladné pojmy. Pomocí tohoto jazyka vyjasňuje své osobité pojetí člověka a světa. 
Dvě mocenské oblasti či sféry vlivu se navzájem totálně vylučují. Jejich vztah charakterizují následující dvojice 
protikladných pojmů: život-smrt, světlo-temnota, pravda-lež, svoboda-otroctví, Duch-tělo/svět, Bůh-satan, 
nahoře-dole. Jednání, které odpovídá vlivu jedné z těchto sil či mocenských oblastí, se rovněž vyjadřuje pomocí 
protikladných pojmů (nebo negací): milovat-nenávidět, konat pravdu-konat zlo, věřit, poznat, přijít k (Ježíši, ke 
světlu…), naslouchat, zůstávat, přijmout a odpovídající protikladné jednání (příklady: 3,3.5.31; 8,23.44.47; 
15,19; 18,36; 17,14.16). Příslušnost (nebo příbuzenství) k jedné z těchto oblastí je vyjádřena představou o 
původu z ní („být z“, či „být zplozen z“). Tento původ určuje podstatu a jednání každého člověka a je 
rozhodující pro jeho spásu nebo odsouzení. Dualistický pohled je u Jana spojen i s prostorovou představou. 
„Nahoře“ je oblast Boží moci, která je současně výlučnou oblastí Ducha a života, „dole“ je oblast satana, jejímž 
znakem je smrt. Proto svět nemá život sám ze sebe, může jej jen přijmout „shora“… Přechod z jedné oblasti do 
druhé se uskutečňuje ve víře… Člověk jako „tělo“, tzn. jako pozemsky smýšlející a do sebe uzavřená bytost, 
není sám ze sebe schopen věřit. Přesto však člověk není jednou pro vždy vázán svou „tělesnou“ existencí 
(predestinován). Tamtéž, str. 39. 
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„poznání“ přijetím Ježíše do svého života, i když se nabízí i gnostický výklad – ten je však 

Janovi cizí.12  

Je zřejmé, že učedník Jan, syn Zebedeův, rybář, nemohl vytvořit takové literární dílo. I 

když jeho postava hraje významnou roli v janovských spisech bible. Je velmi pravděpodobné, 

že ústní tradice smísila několik osob jménem Jan a vznikl tak určitý archetyp. 

2.2. Janovo evangelium v průběhu času 

Již prolog vylučuje gnostické chápání světa. Protože však často operuje s oblíbenými 

pojmy gnostiků, snažili se stoupenci tohoto pojetí světa právě v Janově evangeliu hledat 

oporu pro své názory. Je prokázáno, že janovské sbory používaly přednostně Janovo 

evangelium a jejich liturgie byla specifická. Během 2. století došlo ke tříbení – část 

janovských sborů se připojila k petro-pavlovským sborům a část z nich skutečně skončila 

v gnózi. Janovo evangelium, nabité velmi sugestivními obrazy, které dávají duchu čtenáře 

vzlétnout,13 skrývá nebezpečí, že čtenář odletí jinam a bude snít – pomine smysl, který do 

svých slov vložil autor. To se v dějinách nezřídka dělo. (U Janova evangelia častěji, než u 

synoptiků. Nejvíc tomuto trendu podléhala a dodnes podléhá Apokalypsa.) Uveďme si 

příklady nejranějších mis-interpretací. 

Významné jsou střety s mis-interpretacemi Janova evangelia, které podstupuje svatý 

Augustin. Ty silně ovlivnily chápání významů janovských obrazů a obratů církví 

následujících staletí. Zmiňme alespoň pojmy víno14 a hodina15. Svatý Augustin polemizuje 

                                                           
12 Bezprostředně se objevuje problém: jsou zde slova „věřit“ a „poznávat“ prostými synonymy? Někdo se tak 
domnívá a opačné pořadí, v němž jsou užívána (srv. i Jan 17,8), by mu zdánlivě dával za pravdu. S Bultmannem 
a dalšími autory však máme za to, že je třeba zachovávat rozlišení, nikoli ve smyslu radikální rozluky, jako by 
víra byla jenom počátečním stadiem a „poznání“ stadiem křesťanské zralosti: to by mohlo vést k nebezpečnému 
rozlišování dvou druhů křesťanů: prostých věřících a „gnostiků“, dokonalých. Je třeba spíše říci, že v janovském 
smyslu je „poznání“ strukturální součástí pravé víry: každé „poznání“ je jistě – a nemůže nebýt – poznáním víry, 
zde na zemi zůstává vždy v oblasti života víry. Každý úkon víry však ještě není pravým „poznáním“. To 
vyžaduje jistou dobu prohloubení, zniternění, dozrání víry: počáteční a povrchní víra není ještě pro Jana pravým 
„poznáním“ Krista, s jeho tajemství; stává se „poznáním“ až když víra pronikla celou duši, celé srdce, celý život. 
(DE LA POTTERIE 1997), str. 47. 
13 Janovo evangelium po celá staletí mimořádně přitahovalo člověka svou duchovností a tato fascinace přetrvává 
v nezmenšené míře až do dnešní doby. Důvodem je, - mezi jinými: soustředění se na podstatné, prohloubený 
pohled na Krista, jazyk a obrazy, které navazují na existenciální lidské zkušenosti, a také jeho meditativní ráz. 
Viz. (PORSCH 1998), str. 18. 
14 „…vždyť i my jsme byli voda a on z nás učinil víno, dodal nám lahodné chuti [moudrosti]; chutnáme po jeho 
víře, my, kdo jsme dříve byli bez chuti [nemoudří]. A možná, že k moudrosti a Bohu ke slávě jeho velebnosti a 
s láskou k jeho všemohoucímu milosrdenství patří právě to, že chápeme, co se událo při jeho zázraku. (83/138).“ 
FIGURA, Michael. „Ježíšova hodina v Janově evangeliu.“ MKR Communio, 1 2006: 38-53, str. 44. 
15 „Astrologové zase dedukovali z Ježíšova výroku, že ještě nepřišla jeho hodina, že Ježíš je podřízen nezvratné 
sudbě. Svatý Augustýn vyvrací tyto nesprávné představy Ježíšovými vlastními slovy z Janova evangelia, která 
mu připisují moc dát svůj život a zase jej vzít.“ Tamtéž, str. 45. 
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s tehdy již rozšířenými chybnými interpretacemi dokétů, astrologů a jiných, kdo se snažili 

logicky interpretovat jednotlivé popsané okolnosti bez ohledu na celek, do něhož patří. Svatý 

Bernard z Clairvaux ve svých kázáních zařazuje zázrak v Káně Galilejské mezi Ježíšova 

zjevení, k epifanii (6. ledna) a ke křtu v Jordánu.16 To je ostatně zásadní otázka celého studia 

a interpretace biblických textů. Nezapomeňme, že do vzniku systematické teologie zbývá 

mnoho staletí – a právě vratkost různých „dobře míněných“ spekulací přispěla k postupnému 

vytváření systematické teologie. 

2.3. Autor Janova evangelia 

Jaký vliv má osoba, čas vzniku a adresát evangelia na interpretaci Ježíšovy modlitby? 

Za autora Janova evangelia považuje tradice Zebedeova syna Jana, rybáře, milovaného 

učedníka.17 Rybář jistě nebyl schopen sepsat text této literární a teologické úrovně. Proto se 

obvykle předpokládá dlouhá vývojová tradice a postupné sepisování a redakce textu.18 

                                                           
16 „Tak se při prvním zjevení, kdy se ukázal jako dítě na matčiných prsou, zjevil pravý člověk; při druhém nám 
Otcovo svědectví potvrzuje, že je pravý Syn Boží, při třetím ale ukazuje, že je pravý Bůh, na jehož povel se mění 
přirozenost“ (1. kázání ke svátku Zjevení Páně 8). Tamtéž, str. 45. 
17 Otázka po autorství je u všech evangelií velmi komplexním problémem. Je úzce spojena s otázkou po 
celistvosti díla, tzn. s otázkou, zda a do jaké míry v něm byla zpracována dřívější písemná podání (která se po té 
označují jako „prameny“), nebo zda bylo dílo (vícekrát) přepracováno. Dlouhou dobu převládal názor, že se u 
Janova evangelia jedná o celistvé dílo jediného autora (milovaného učedníka a apoštola Jana). Zdálo se, že o tom 
svědčí i janovská „jednotná řeč“. Přesto však tento argument není tak silným důkazem, jak se dříve mohlo zdát. 
Určitý svérázný jazyk není vlastní pouze jednotlivému spisovateli, nýbrž i skupině, zvláště jedná-li se o skupinu 
žijící ve stejném kulturním prostředí (užívá pak tzv. „sociálního dialektu“). Kromě toho není janovský jazyk při 
bližším ohledání tak celistvý, jak se zprvu zdá. Podrobnější zkoumání slovní zásoby a stylu – se zřetelem 
k obsahovým zvláštnostem – ukázalo, že Janovo evangelium velmi pravděpodobně prošlo delším procesem 
vznikání a tedy že jeho dnešní forma nemůže pocházet od jednoho autora. Je takřka jisté, že základem dnešních 
dějin utrpení je kratší, starší verze. Do dnešního evangelia je zřejmě také zapracována sbírka zázraků, která se na 
základě janovského označení zázraku jako „znamení“ nazývá „pramen obsahující znamení“ (srov. výčet v 2,11 a 
4,54;…). (PORSCH 1998), str. 15-16. 
18 Postava bezejmenného učedníka, „kterého Ježíš miloval“ (takto označen vystupuje v 13,23-25; 19,26n; 20,2-
10; 21,2-8.20-24); pravděpodobně se o něm píše i v 18,15n; 19,34n) klade badatelům až do dnešní doby mnoho 
otázek. Které v žádném případě nejsou uspokojivě dořešeny… Od 2. až do konce 19. stol. byl tento učedník 
ztotožňován s Janem, „synem Zebedeovým“ a bratrem Jakubovým (srov. Mk 1,19n; 3,17). Byl považován za 
„evangelistu Jana“, autora čtvrtého evangelia. Toto ztotožnění se ovšem setkává s velkými obtížemi, takže dnes 
od této hypotézy upouštějí skoro všichni badatelé… Nikdy není nazýván jménem a objevuje se poprvé v řečech 
na rozloučenou (13,23-25). Naznačuje to, že nepatřil k užšímu okruhu učedníků, ke Dvanácti, kteří byli známi 
jménem – nebyl tedy ani očitým svědkem událostí před utrpením (zvláště Ježíšova působení v Galileji). Někteří 
se sice domnívají, že se ukrývá za postavou druhého učedníka z 1,37.40, který není jmenován, avšak to je velmi 
nepravděpodobné. Někteří v milovaném učedníku vůbec neviděli dějinnou postavu, nýbrž považovali ho za čistě 
symbolickou či literární postavu, tedy za evangelistův výtvor (popř. za výtvor „janovské školy“). Tomu ovšem 
odporuje, že v 21,23 se zjevně předpokládá jeho smrt – symbolická postava neumírá, přinejmenším její smrt 
neznamená takové potíže, jaké přicházejí zde – a že je častěji uváděn ve vztahu k Petrovi… Proto je zcela 
opodstatněné, když i v milovaném učedníkovi vidíme historickou postavu, která má nadto ještě symbolický 
význam… je vyloučeno, aby jím byl někdo z úzkého okruhu známých Ježíšových učedníků… Protože je nutné 
vyloučit i jiné známé osoby… musí pro nás zůstat člověkem neznámým (neznáme ani jeho jméno). Tamtéž, str. 
136-137. 
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Claude Tresmontant přichází se zajímavou hypotézou: Polykratés, efezský biskup 

v letech 189-199, psal, že Jan, který spočíval na prsou Páně, byl jako kohen pohřben v Efezu a 

že nosil petalon, tedy velekněžské insignium.19 Z toho by plynulo, že autor textu byl saducejem, 

členem velekněžského rodu.  

To by vysvětlovalo20, že tento vzdělaný Jan byl schopen sepsat evangelium nesoucí 

jeho jméno. Jan měl v Jeruzalémě velký dům, v němž se odehrála Poslední večeře. Jan mohl 

přikázat služebné u brány, aby pustila Petra do nádvoří k Pilátovi. Rovněž by se vysvětlily 

časové nesrovnalosti Janova evangelia vůči synoptikům – saduceové počítali čas jinak než 

farizeové. Lze si též všimnout, že Janovo evangelium je kritické vůči farizeům, ale 

neobsahuje kritické narážky na saduceje. 

Pokud přistoupíme na zmíněnou hypotézu, kterou vyslovil Claude Tresmontant, že 

Janovo evangelium (stejně jako synoptická evangelia) byla sepsána v aramejštině za použití 

hebrejštiny (tedy v jednotném světě pojmů) pouhých několik let po Ježíšově nanebevstoupení, 

musíme Ježíšovy postoje popisované v evangeliu považovat za vysoce autentické, zkreslené 

snad jen citovým rozpoložením přímého svědka – zapisovatele (jeho pozorovací chybou). 

Většina teologů zastává hypotézu řeckého originálu evangelií z konce prvního a 

počátku druhého století, který se zachoval v pozdějších opisech. Konkrétně vznik Janova 

evangelia je obvykle datován mezi roky 80-120.21 Pak je přirozené předpokládat, že 

s Ježíšovým odkazem prvotní církev po desítky let pracovala, ovšem s posvátnou snahou 

nezkreslit smysl Ježíšových postojů. Doslovnost popisu však není věrohodná. V tomto 

případě je vysoce pravděpodobné, že v Janově evangeliu nalezneme též liturgické texty 

užívané v janovských sborech. 

  

                                                           
19 Lze spekulovat o tom, že Janův otec Zebedeus byl knězem, který dvakrát ročně absolvoval týdenní službu 
v jeruzalémském chrámě. Ve zbylém čase se mohl živit rybařením. Byl by tedy zámožný a zaměstnával by 
pomocníky, nejspíš by patřil mezi saduceje. A nemohl v tom případě být saducejem i Jan? To by vysvětlilo, jak 
Jan, syn rybáře mohl získat teologické myšlení a vyjadřování užité v evangeliu. Lze si představit, že Ježíš volil 
učedníky ze všech vrstev (i náboženských) národa.  
20 (TRESMONTANT, Hebrejský Kristus 1996), str. 332. 
21 Viz např. (KOČICA 2011), str. 6. 
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3. Ježíšova modlitba 

Synoptikové vesměs líčí Ježíše jako syna Marie, který postupně svými činy a postoji 

přesvědčuje, že je Boží Syn, který má moc. Naproti tomu Janovo evangelium Ježíšovo 

božství, Jeho příchod od Otce, považuje za konstantu procházející celým textem, prologem 

počínaje – není třeba je dokazovat, pouze zjevovat. Pro Lukáše je Ježíšovo proměnění na hoře 

(Lk 9,28-36) v průběhu modlitby podstatným zjevením Boží slávy v Ježíši. Ježíš se odebírá 

do ústraní s trojicí učedníků proto „aby se modlil“ – evidentně totéž očekává od svých 

průvodců. V Janově evangeliu bychom toto líčení hledali marně – není zapotřebí.22 Ježíš září 

trvale, Jeho postoje Jej činí výjimečným, svatým, svým způsobem zářícím. Z toho lze 

dovodit, že Jeho postoj k Otci je vlastně trvalou modlitbou.  

Ovšem i v Janově evangeliu není pochyb, že se Ježíš odebral se třemi učedníky do 

ústraní proto, aby se modlili – jak Ježíš, tak nedaleko od něj učedníci. O této modlitbě není 

podána zpráva, ale v důsledku Ježíšovy modlitby dojde jednak k Jeho proměně, jednak ke 

kontaktu s dávno zemřelými osobnostmi. Zde lze spatřovat nápadný znak Janova evangelia: 

obsahuje málo narativních textů, které popisují explicitně Ježíšovu modlitbu. Pokud je 

popisována Ježíšova modlitba, je určena jiným v Jeho blízkosti.  

Zajímavé je, že výrazy „modlit se“, „modlitba“ se v Janově evangeliu téměř 

nevyskytují. V překladu 21. století používaném v této práci se vyskytuje pouze jedenkrát, a to 

ještě ne v souvislosti s Ježíšem.23 Český ekumenický překlad neobsahuje ani tuto zmínku, 

stejně Studijní překlad, nebo překlady Nového zákona Pavlíka, Petrů. Jen Bible kralická 

obsahuje pět zmínek o modlitbě v Janově evangeliu: kromě Jan 12,20 ještě v rozhovoru Ježíše 

se samařskou ženou Jan 4,20.21.23.24.  

3.1. Ježíš se modlí k Otci celým svým životem 

Ježíš sám o sobě říká „mým pokrmem je konat vůli Otce“. Ukazuje, jak máme chápat 

Jeho výzvu „neustále se modlete“.24 Ježíš stále „chodí s Otcem“, je s ním spojen. Své 

inteligence používá pro tvůrčí plnění svého poslání. Má vše důkladně promyšlené a navíc 

dokáže skvěle improvizovat, když čelí nenadálé situaci (např. úskokům svých odpůrců). 

                                                           
22 „Ve čtvrtém evangeliu není prostor pro scénu proměnění. Janovský Ježíš nosí svou slávu s sebou a jeho šaty 
stále intenzivně září.“ J. Ashton, Understanding the Fourth Gospel, Oxford 1991, str. 501, cit. in  BROŽ, 
Jaroslav. „Ježíšovo proměnění a význam "zářícího oblaku".“ MKR Communio, 2008, str. 119. 
23 Jan 12:20 Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. 
24 Tuhle výzvu, z pochopitelných důvodů nenajdeme u Jana, ale v Lk 21,36. 
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Přesto se lze právem domnívat, že nezanedbával pravidelné modlitby židovských mužů. Tou 

dobou to byla samozřejmost, o níž nebylo třeba se zmiňovat.  

Ježíš prakticky ukazuje, oč jde v modlitbě především – o živý vztah k Otci. Slova jsou 

důležitá v tom smyslu, že nás mají přivést do takového rozpoložení, kdy jsme schopni 

uvědomit si Boží dotek, nechat se Bohem obejmout. 

3.2. Ježíšova znamení 

Ježíš koná četná znamení.25 Pro Jana to nejsou skutky sloužící k legitimizaci Jeho 

božství26 (takto mají působit vůči náboženským vůdcům). Zasvěcený čtenář (učedník) má 

postřehnout od počátku existenci dvou paralelních světů:27 jednak světa přirozeného, 

vyskytujícího se tady a teď, a nebeského království, z něhož Ježíš přichází, kam směřuje, a 

kam se snaží nasměrovat své učedníky.28 Žádné znamení nemá za úkol působit jen v tomto 

světě, ale vždy ukazuje do světa Ježíšova a Jeho Otce. Ježíš nikdy nekoná divy, které by měly 

uvádět účastníky v údiv (např. spektakulární jevy), dokonce, uzdravuje-li od tělesných 

neduhů, nejde jen o fyzickou a psychickou úlevu osoby obvykle vyloučené na okraj 

společnosti.  

Ježíš napravuje, co bylo pokaženo a vždy tělesný nedostatek spojuje se vztahem 

k Otci, tedy demonstruje přesah obou světů. Nejde o pouhý soucit, ale o spásu lidí – tedy o 

jejich přechod do nebeského království. Uzdravován není jen konkrétní člověk, ale má se 

uzdravovat celé společenství, kam nemocný patří – především vztahy, neboť ty tvoří nebeské 

království.  

                                                           
25 Jan nazývá Ježíšovy zázraky znameními, protože je důsledně chápe jako zjevení Ježíšovy slávy pomocí 
znamení… Zázraky jsou tedy samy o sobě dvojznačné, nečiní však rozhodnutí ohledně víry nadbytečným (srov. 
Mk 3,22-30 par.). Víra není logickým důsledkem pro toho, kdo viděl zázrak. Je spíš předpokladem k správnému 
porozumění Ježíšovým zázrakům. Na druhé straně Ježíšovy zázraky mohou a mají být pobídkou a pozváním k 
tomu, aby se člověk vydal na cestu víry. Bude-li však člověk na nich lpět, mohou mu přístup k pravé Ježíšově 
podstatě spíš uzavřít než otevřít. (PORSCH 1998), str. 51. 
26 Centrálním tématem janovských řečí je skoro vždy Ježíš sám (jako vyslanec Otce), zázraky (znamení) neslouží 
lidem, nýbrž jeho oslavení. Tamtéž, str. 19. 
27 Janovská nedorozumění: S Janovským dualismem těsně souvisí – a současně je jeho nutným důsledkem – jiná 
zvláštnost Janova evangelia: tzv. janovská nedorozumění. Stává se často, že Ježíšovi partneři v rozhovoru 
chápou slovo nebo výraz v jiném smyslu, než jak ho Ježíš vlastně zamýšlel. Jde většinou o slova nebo rčení 
s dvojím významem. Jeden význam se vztahuje k „normálnímu“, přirozenému, „povrchnímu“ smyslu, druhý 
k hlubšímu, skrytému, teologickému… Ježíš a jeho partneři v rozhovoru se pohybují současně na zcela odlišných 
rovinách, mezi kterými neexistuje žádné porozumění, ba ani existovat nemůže, protože jsou ve své podstatě, a 
tedy i ve svém myšlení, zcela odlišní. Jen věřící, tedy lidé příbuzné podstaty, mohou porozumět vlastnímu 
smyslu Ježíšových slov… Významné je, že Ježíš neupozorňuje své posluchače na jejich nesprávné chápání. Na 
nich zůstává nutnost učinit osobní rozhodnutí o víře. Tamtéž, str. 40. 
28 Nejde i jinou realitu, kam jednou někdo z nás dojde; jde o jinak uspořádanou tuto realitu – stejné osoby a 
události jsou propojeny zcela jinými vztahy, vztahy překračujícími stvořenou realitu, která začíná tady a teď. 
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Jako příklad vezměme první Ježíšovo znamení učiněné na veřejnosti během svatby 

v Káně Galilejské (J 2,1-11). Služebníci na Ježíšův pokyn naplní kamenné nádoby vodou. Ve 

v. 8 dostávají učedníci pokyn donést ochutnat vrchnímu správci svatby. Voda se ovšem 

neproměnila ve víno sama, ostatně autor textu ve v. 11 prohlašuje tuto proměnu za Ježíšův 

zázrak. Ježíš tedy učinil „n ěco“, čím způsobil onu změnu. Nanosit 5-7 hl vody29 způsobilo 

značný rozruch, takže není divu, že Ježíšovo počínání nad nádobami nevyvolalo pozornost 

okolí. 

Můžeme se jen dohadovat, zda Ježíš vztáhl ruku nad vodu, zda vykonal modlitbu 

děkovnou, žehnací, či jinou. Z kontextu můžeme vyloučit modlitbu přímluvnou, kterou 

používáme, prosíme-li Boha, aby přispěl k uskutečnění našich plánů. Ježíš žádný svůj plán 

neměl, uskutečňoval plány svého Otce. 

Pokud Ježíš nemocnému nebo Samařance říká „Jdi a nehřeš“, je obtížné si představit, 

že by je na cestu vybavil jen svými slovy. Nabízí se domněnka, že dotyčného provází svojí 

božskou mocí, že nad ním vykoná nějakou formu modlitby (exorcismus, požehnání…). Jak již 

bylo uvedeno, nejsou takové modlitby zachyceny v textu, neboť nebyly aktéry scény 

zaznamenány. 

3.3. Ježíšova soukromá modlitba 

Ježíšovu soukromou modlitbu popisuje text Janova evangelia sporadicky. Přesto není 

pochyb, že kromě neustálého „chození s Otcem“ se Ježíš připravoval na své poslání častou 

modlitbou k Otci. Nemusel prosit za své hříchy, zato pečlivě promýšlel, veden Duchem 

svatým, jak nejlépe uskutečnit své poslání. Ježíš nebyl prorokem majícím za úkol jen věrně 

interpretovat to, s čím Jej Bůh poslal do konkrétní situace. Byl Otcovým spolupracovníkem, 

měl prostor i schopnosti improvizovat, řídit se okamžitým vývojem situace. Nešlo ovšem o 

svévolnost, pohotová improvizace vždy sloužila předem dobře vymyšlenému a 

naplánovanému cíli – přiblížit a umožnit „strávit“ posluchačům převratnou zprávu, kterou 

přinášel. Právě tahle převratnost, bourající stávající autoritu církevních elit, byla zdrojem 

konfliktu, který přivedl Ježíše na kříž.30 

Ježíšova pedagogika je geniální, vždy udílel zcela konkrétní lekce v konkrétní situaci – 

ale každá lekce měla (a dodnes má) přesah do „druhého světa“. Druhý svět není „někde 

                                                           
29 BROŽ, Vojtěch. „Svatba v Káně Galilejské (Jan 2,1-11).“ MKR Communio, 1 2006: 9-28, str. 21. 
30 Na kříž Ježíše nepřivedly hříchy celníků, hříšníků, nevěstek, ale mocichtivost náboženských představitelů. 
Střet s touhou těchto představitelů ovládat druhé byl řešitelný pouze Ježíšovým odstraněním. 
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jinde“, je to svět paralelní k našemu světu, skládá se ze stejných „stavebních kamenů“, jako 

náš svět. V Ježíšově paralelním světě ovšem tytéž kameny tvoří úplně jinou, novou strukturu. 

Osou tohoto světa je Bůh projevující se ve stvořeném jako neodvolatelná láska diligō (jsem 

nezvratně rozhodnut, žádná okolnost to nemůže změnit).31 

Ježíš se v soukromé modlitbě nemodlí za uskutečnění svých plánů – žádné nemá. Jeho 

jediným plánem je uskutečňování Božího plánu spásy celého lidstva. Ale lidstvo nepovažuje 

za masu, kde by se „v zájmu celku“ obětoval jednotlivec. Ježíš dává nový smysl pojmu oběť: 

je to dobrovolné zřeknutí se něčeho; a není to ztráta, ale vždy (budoucí) zisk – získané 

převyšuje ztracené. 

Bohužel, dodnes se v církvi plně nevžilo pojetí Ježíšovy oběti, jak nám ji představil 

On sám. Stále mnoho lidí inklinuje k pohanskému chápání Boha, který vyžadoval Synovu 

oběť na kříži, aby zchladil Otcův hněv nad hřešícím lidstvem (též je žádána Panna Maria, aby 

zadržela trestající ruku – tu svého Syna, tu Otce). Psychologicky to je dáno podsouváním 

Bohu pohnutek, které my bychom nejspíš cítili na Jeho místě. Jan 3,16 říká „Neboť Bůh tak 

miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl 

věčný život.“ Slovem „dal“ míní „poslal na svět, mezi nás“ jako Učitele, Vůdce, dodavatele 

odvahy. Bohužel, stále se můžeme setkat s pohanskou interpretací „dal“ ve smyslu „poslal na 

kříž“ – to by znamenalo krvelačného boha (vyskytujícího se nezřídka v pohanských 

náboženstvích) a velekněží a farizeové by byli rovni Kristu v tom, že uskutečňují Boží plán. 

3.4. Ježíšova slovní modlitba 

Pokud se Ježíš modlí nahlas před učedníky nebo před širším auditoriem, je Jeho 

modlitba určena posluchačům. Má výrazně didaktický ráz32 a ukazuje alternativu k modlitbě 

farizeů, považovaných v té době za odborníky na modlitbu. Ježíš se na Otce obrací v duchu, 

jaký by měli zachovávat Jeho učedníci (nejen apoštolové). 9 nahoře Je zřejmým záměrem autora 

evangelia zprostředkovat toto působení čtenářům, tedy i nám. Proto jsou důležité detaily, 

okolnosti, souvislosti. Ty totiž ukazují i to, co lze špatně vyjádřit lidskými slovy (navíc ještě 

                                                           
31 Hebrejské slovo ahâba se v řecké bibli překládá agapé, tedy substantivem, které je v profánní řeči téměř 
neznámé, běžně se tam naopak používá slovo agapaó, „vřele přijmout“, především dítě nebo hosta. Je zde idea 
„chovat náklonnost k“ (kterou známe z latinského diligere-dilectio) nebo přátelskosti (řecké fileó-filia). 
CORBON, Jean. „Modlitba v křesťanském životě.“ MKR Communio, 0 1996: 48-52. DE ANDIA, Ysabel. „Eros 
a agapé.“ MKR Communio, 1 1999: 32-51, str. 32. 
32 Ježíš vše velmi pečlivě promýšlí, připravuje, radí se s Otcem. Snaží se lidi ve své blízkosti vést a přivést je 
k pointě. Bohužel, po staletí existuje řada zbožných lidí nechápajících tyto pointy, a ti v dobrém úmyslu 
„vylepšují Ježíše“. 
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pronesenými v jiné době a v jiné kultuře, užívající jiné pojmy). Lze to vyjádřit i tak, že čtenář 

má sledovat nejen modlitbu samotnou a průvodní události, gesta, kontext, ale především 

ducha, který z Ježíše vyzařuje. Čtenář se má do evangelia pohroužit v tomtéž duchu, jinak 

hrozí mis-interpretace čteného textu. Po Ježíšově nanebevstoupení se může čtenář opřít o 

Ducha svatého, kterého nám Ježíš zanechal – ne proto, aby nám říkal něco jiného, nového, co 

Ježíš „nedořekl“, ale aby nám dal dar chápat. A protože tento dar nemá nikdo v plnosti sám, je 

důležité v modlitbě, čtení Písma, v liturgii, nestát jen sám před Bohem, ale opírat se o 

spolubratry a vzájemně sdílet svá charismata, obohacovat se jimi navzájem a tak růst ve 

společenství a pro společenství. Ne společenství lidské, ale communio – společenství, jehož 

jádrem a vyzařujícím středem je Ježíš. 

3.4.1. Modlitba s učedníky 

Ježíš se modlí pravidelně k Otci jako každý pravověrný žid a nepochybně k tomu vede 

i učedníky. Společná modlitba s učedníky vytváří i pouto mezi nimi navzájem a především 

jejich pouto s Ježíšem. Vybral si záměrně nesourodou společnost učedníků a nebylo snadné 

držet jejich jednotu. Na druhé straně bylo toto uskupení po Jeho nanebevstoupení poměrně 

odolné vůči upadnutí do jednostrannosti a dokázalo oslovit širší spektrum posluchačů. Ježíš 

cílevědomě pracuje se všemi, kdo jsou ochotni se nechat vyučovat. Nejvíce jsou, 

pochopitelně, zapojeni apoštolové, kteří s Ježíšem tráví nejvíc času, jsou dokonce na čas 

vysíláni. 

K Ježíšovým učedníkům patří i ženy – a jistě nejen ty výslovně zmiňované 

v evangeliu. Tehdejší žena měla významné postavení v rodině, i co se bohoslužebných úkonů 

týče. Ale na veřejnosti byly ženy druhořadými postavami. Ježíš toto klišé prolamuje, pozvedá 

je na úroveň rovnocenných partnerů. Nemáme doklady o tom, že by se Ježíš modlil se ženami 

či před ženami. Ale můžeme právem očekávat, že Ježíš jako skvělý pedagog ukazoval svým 

blízkým nejen cíl, ale i metody, kterých mají používat.  

K budování Božího království zde na zemi patří i lidské snažení, ovšem zásadní je 

plnění Božího plánu. Právě v modlitbě se může účinně napojit lidská snaha na Boží vedení. 

3.4.2. Modlitba na veřejnosti 

Ježíš upoutával veřejnost svými životními postoji, činy, gesty, spíše než svým 

trpělivým vysvětlováním. Z tohoto pohledu nebylo místo na „veřejné modlení“. Židé se 

modlili především v chrámě, v synagoze, doma. Víme, že Ježíš v synagoze četl a vysvětloval 

proroky – a to velmi netradičně, zamýšlel se nad smyslem a neaplikoval pouhou tradici. 
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Z toho vyplývá, že se též modlil s ostatními. Ale nemáme doklad, že by v synagoze nějakou 

modlitbu sám vedl. 

Bylo by ale těžko představitelné, že by se Ježíš během svého pobytu v rodině nemodlil 

s matkou. Právě tak je nepravděpodobné, že by nepronesl aspoň v duchu modlitbu nad ženou, 

když ji vyprovází slovy „jdi a už nehřeš“ (8,11). Můžeme se dohadovat, zda byla matka 

účastna Ježíšově modlitbě nad nádobami s vodou při Jeho prvním znamení v Káně.33 

Na druhé straně Ježíš často mluví na veřejnosti a Jeho řeč nebývá daleko od určitého 

druhu modlitby – pobývá v blízkosti Otce a hovoří o uskutečňování Jeho plánu s lidstvem. 

Velmi zdůrazňuje pravdivost, kterou má mít konání všech, sám se stává mírou pravdivosti.34 

Ježíš prakticky ukazuje, jak se lze „neustále modlit“.  

V rozhovoru se samařskou ženou ovšem Ježíš stanovuje důležité okolnosti správné 

modlitby.35 

  

                                                           
33 …zázrak v Káně (2,1-12): nápadná je výslovná zmínka o „Ježíšově matce“ (u Jana není nikdy uvedena 
jménem!). Je pro evangelistův záměr nepostradatelná: jednak vysvětluje, proč byl Ježíš a jeho učedníci na svatbu 
pozváni, za druhé je to ona, kdo Ježíše upozorňuje na nouzovou situaci. (PORSCH 1998), str. 30. 
34 Ani pravda není u Jana filozofickým pojmem nebo etickou normou, nýbrž mocí, která vnitřně dává člověka do 
pohybu a osvobozuje ho (srov. 8,31). Činit něco „v pravdě“ proto neznamená činit něco opravdově, upřímně 
nebo se řídit podle vnější normy. Pravda je spíše zdrojem, ze kterého pramení jednání věřícího. Vzývat Boha 
„v Duchu a v pravdě“ označuje tedy takové uctívání Boha, které je umožněno a inspirováno Duchem a pravdou 
jako silami, které takové jednání inspirují a dávají k němu podnět. Tamtéž, str. 48. 
35 Správné místo uctívání: Správné uctívání Boha není tedy samostatným tématem. Ježíš odpovídá na ženinu 
otázku tak, že výlučné „buď-nebo“ ohledně správného místa prohlašuje za nepodstatné. Nezáleží na správném 
místě, nýbrž na pravém způsobu klanění. Protože Bůh je Duch, má se mu člověk klanět „v Duchu a v pravdě“… 
Mohou se tedy odvolávat na samotného Ježíše ti, kteří jsou přesvědčeni, že jsou Bohu blíže v „luzích a hájích“, 
nebo ti, kdo se domnívají, že ho spíše potkají v sociální angažovanosti pro lidi? Proti tomu hovoří již samotná 
Ježíšova praxe, podle které se účastnil bohoslužeb v synagoze (srov. Lk 4,12n; Mk 1,21.39) a pravidelných poutí 
o „svátcích Židů“ do Jeruzaléma. Uctíváním Boha „v Duchu a v pravdě“ se tedy sotva míní nějaká čistě 
duchovní zbožnost, nýbrž uctívání Boha a zbožnost, které jsou inspirovány a určovány Duchem. Při tom je 
naprosto lhostejné, zda je tato činnost čistě duchovní, nebo zda se projevuje i v tělesné oblasti (srov. 1Kor 12-
14). Tamtéž, str. 47. 
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4. Ježíšova velekněžská modlitba (17,1-26) 

Ježíšova modlitba ve večeřadle se označuje jako velekněžská modlitba. Ježíš 

dokončuje svoje poslání. Během něj zakazoval těm, kdo v něm poznali Mesiáše, aby o tom 

veřejně mluvili. Ježíš nikdy nezapřel, že je očekávaným Mesiášem. Přesto si nepřál (a dobře 

věděl proč) vyvolat politická očekávání svých současníků36 a naopak využíval poměrně 

velkou náboženskou svobodu k šíření svého učení. Bohužel jen malá část Ježíšových 

posluchačů přemýšlela o své víře, většina se jen v pohodlnosti opírala o náboženské autority, 

s nimiž byl Ježíš v trvalém konfliktu. Nyní, na závěr své mise, už Ježíš nemá co skrývat a 

vyjeví apoštolům celou pravdu, přestože jí ještě nedorostli. Časem ji pod vlivem Ducha 

svatého pochopí a budou z ní žít. Proto jsou Ježíšova slova naléhavá, nutící k pečlivému 

zapamatování. Literárně jde o (tehdy častou) řeč na rozloučenou, o závětnou modlitbu. 

S takovými modlitbami se setkáváme už ve Starém zákoně a v literatuře raného židovstva. 

Celá kniha Deuteronomium je pojata jako Mojžíšova řeč na rozloučenou. V Novém zákoně 

existuje např. Pavlova řeč na rozloučenou (Sk 20,17-35). 

Ježíšova velekněžská modlitba má nejen pro učedníky ve večeřadle, ale též pro 

veškeré Jeho následovníky všech dob zásadní význam.37 Jde o mimořádně závažný, 

konstitutivní text. Čtenář evangelia už ví i to, co posluchači velekněžské modlitby teprve 

prožijí. Ježíš zde přesně popisuje communio, které během celého svého pozemského putování 

založil, vtáhl do něj učedníky (zejména apoštoly) a nyní jim je slavnostně předává, aby o něj 

pečovali a přiváděli do něj co nejvíc dalších lidí. Přitom nejde o pouhé lidské společenství, ale 

o společenství lidí kolem Ježíše – On jediný, díky svému spojení s Otcem, je schopen držet 

lidi různých povah a zájmů v jednotě. Z modlitby vyplývá, že communio bude existovat i po 

Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. On bude stále středem, učedníkům bude pomáhat místo 

fyzicky nepřítomného Ježíše Duch, kterého jim pošle. 

                                                           
36 Např. zélóti byli připraveni na ozbrojenou vzpouru proti římským okupantům a čekali, až Mesiáš zavelí 
k útoku. Když k povstání v roce 70 došlo, následky byly tragické. 
37 „Modlitba Ježíšovy hodiny (Jan 17) objímá celé tajemství křesťanské modlitby. Zůstane provždy jeho, tak 
jako pascha, která se udála ‚jednou pro vždy‘, zůstane přítomna v liturgii Církve“. „Objímá celé dílo stvoření a 
spásy.“ „Pronikneme-li do svatého jména Pána Ježíše, můžeme si vnitřně osvojit modlitbu. Které nás učí: ‚Otče 
náš‘“ (KKC 2746-2751). CORBON, Jean. „Modlitba v křesťanském životě.“ MKR Communio, 0 1996: 48-52, 
str. 51-52. 
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Pojem communio označuje několik skutečností:38 je pojmenováním eucharistie, tedy 

nejzazšího daru, kdy nám Bůh dává sebe za pokrm; označuje též společenství, které vytváříme 

kolem eucharistického stolu; bývá rozšiřován i na společenství, které vytváříme navenek 

(rodina, farnost, místní církev, univerzální církev). Nejde ovšem o různé pojmy spolu 

nesouvisející, ale spíš o příčinu a její důsledky. Druhý vatikánský koncil opět klade velký 

důraz na pojem communio, učinil jej dokonce jedním z ústředních témat ekleziologie. 

Moloney39 dělí Janovo evangelium na pět základních částí: I. Prolog (1,1-18); II. 

Knihu znamení (1,19-12,50); III. Knihu slávy (13,1-20,31); IV. Závěr evangelia (20,30-31); 

V. doslov (21,1-25). Ježíšovu velekněžskou modlitbu uvádí jako Poslední řeč. Skládá se 

z oddílů I. Zvěstování Boha (13,1-38); II. Odchod (14,1,31); III. Zůstávat v Ježíšovi (15,1-

16,3); IV. Zvěstování Boha: Ježíšova závěrečná modlitba (17,1-26). Ježíšovu řeč na 

rozloučenou ovšem musíme chápat v kontextu celého evangelia.40  

4.1. Kontext závěrečné modlitby 

Celé Janovo evangelium obsahuje četné dějové oblouky. Např. „z Kány do Kány“: 

první veřejné Ježíšovo znamení se odehraje na svatbě v Káně (2,1-11), zde proběhne i 

zázračné uzdravení syna královského úředníka (4,46-52).  

Všimněme si nejprve literárního kontextu závěrečné modlitby. Jde o několik 

navazujících literárních druhů. Zatímco 13,1-30 je vyprávěním, 17,1-26 je modlitbou v úzkém 

slova smyslu. Mnozí považují 15,1-16,3 za sbírku starších kratších řečí, a většina biblistů 

považuje 15,1-17 a 15,18-16,4a za dvě původně samostatné řeči.41 Jde nesporně o tradované 

ústní podání janovské obce, obsahující vzpomínky různého druhu. Autorovi evangelia se 

podařilo tyto vzpomínky zpracovat do uzavřeného a soudržného celku vysokých uměleckých 

kvalit. Janovo evangelium je osobitou verzí tehdy v židovské komunitě (a později v prvotní 

                                                           
38 Jako křesťané se nemůžeme snažit toto společenství, communio, vytvořit, Bůh nám je totiž předem daroval 
v Kristu a prostřednictvím Ducha svatého „vylitého do našich srdcí“. Veškerá vůle ke sjednocení (dosl. „chtění-
být-jedno“) předpokládá předem ustavenou jednotu (dosl. „vždy-už-bytí-jedno“), která ovšem nemá původ v nás 
samých ani v přirozeném sjednocení lidí mezi sebou, nýbrž v Bohu, který nás ve svém Synu ustanovil svými 
dětmi a jeho spoludědici. Darovanou jednotou nemůžeme manipulovat: pochází od Boha, uskutečňuje se v Bohu 
a nikomu není dáno, aby volně nakládal s Bohem. VON BALTHASAR, Hans, Urs. „Communio - Program.“ 
MKR Communio, 0 1996: 8-23, str. 14. 
39 Viz. (MOLONEY 2009), str. 35-37. 
40 Předem bychom si uzavřeli přístup k „poselství“ a záměru této modlitby, pokud bychom v ní chtěli vidět 
modlitbu, kterou přesně takto vyslovil pozemský Ježíš. Odporuje tomu už samotná typicky janovská řeč a 
teologie. Jde spíš o souhrn a hlavních teologicko-kristologických myšlenek Janova evangelia ve formě modlitby. 
(PORSCH 1998), str. 169. 
41 Tamtéž, str. 393. 
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církvi) běžné závětní praxe.42 Kultivovanou formou je podáván odkaz, shrnutí. Autor jej 

vkládá Ježíšovi do úst těsně před nejvypjatějšími okamžiky Jeho života, aby jim dodal váhy. 

Slova jsou provázena zcela neslýchanými gesty (umývání nohou, ustanovení eucharistie), což 

ještě podtrhuje výjimečnost situace. V průběhu 17. kapitoly Ježíš zaujímá postoj modlitby (až 

do v. 26) v přítomnosti učedníků. Učedníci modlitbě naslouchají, bytostně se jich týká. Týká 

se ovšem i těch, kdo později pro slovo a příklad učedníků uvěří. Na konci modlitby Ježíš 

s učedníky opouští večeřadlo – předpovězené události se dávají do pohybu. Biblisté podrobně 

rozebírají formu jednotlivých částí modlitby. Zatímco panuje shoda na tom, že modlitba má 

tři části (v. 1-5; v. 6-19; v. 20-26),43 liší se názory biblistů na funkci v. 24-26. Oddíly na sebe 

organicky navazují, gradují.  

V první části se Ježíš modlí za své oslavení a prohlašuje své dílo (tedy zvěstování 

Boha) za dokončené. Přitom Ježíš pozvedá oči k nebi, ale nemluví ke vzdálenému Bohu, ale 

k Otci, který je tady a naslouchá. Časovým i teologickým pozadím je „Ježíšova hodina“ 

nerozlučně spjatá s utrpením a oslavením. Ježíš bude oslaven v Otcově jméně44 a Otec 

v Synovi, užitek z toho budou mít všichni, kdo přijmou do svého života tuto skutečnost. 

Druhá, nejdelší část začíná prosbou za křehké učedníky a ústí prosbou, aby je Otec 

posvětil a stal se jejich Otcem. Pozoruhodné je ostré vymezení adresátů Ježíšovy modlitby – 

to lze interpretovat z dějinné situace při vzniku evangelia.45 

                                                           
42 Některé židovské závěti končí krátkou modlitbou chvály oznamující Boží slávu… Jan 17 (srov. v. 1-5.24) 
rovněž obsahuje doxologii. Z ostatní biblické a židovské literatury vyplývá, že praxe poslední „modlitby“ byla 
poměrně běžná…Někdy se modlitba používá jako spojení mezi různými částmi knihy v apokalyptické literatuře 
(např. 4Ezdr 8,20-36; 2Bar 21; 34; 48,-24;84-85). Přestože se tyto modlitby od Jan 17 liší, forma modlitby je zde 
přítomna…Tamtéž, str. 483. 
43 Brown (E. Brown, The Gospel According to John, sv. 2, AB 29,29a. Doubleday, Garden City, N.Y. 1966-
1970, str. 748-751) …navrhuje trojité rozdělení založené na formálních zmínkách o modlitbě (srov. v. 1: 
„pozvedl Ježíš oči k nebi a modlil se“; v. 9: „Já prosím za ně“; v. 20: „Prosím nejen za ně“). Tamtéž, str. 479. 
44 Tato prosba o vzájemné oslavení je skoro souhrnnou zkratkou veškerého spásného dění, neboť je to prosba o 
oslavení toho, co Otec učinil skrze Syna – svého vyslance – a Syn ve jménu (to znamená z pověření a v moci) 
Otce. Takto přichází ke slovu i účinek oslavení na osud věřících. Neboť oslavení není děním, které by se týkalo 
výlučně Otce a Syna. Je nerozlučně spojeno se splněním příkazu darovat všem věčný život, který „dal“ Otec 
Synovi (srov. 3,15; 5,24; 6,37-40; 10,10; 12,50). Tento věčný život spočívá – tak vysvětluje pozdější dodatek – v 
poznání „jediného pravého Boha“ a jeho vyslance Ježíše Krista (srov. 20,31). (PORSCH 1998), str. 170. 
45 Může udivit, že zde Ježíš výslovně prosí pouze za své přátele a nevěřící svět zůstává mimo zájem jeho 
poslední přímluvné modlitby. Janovská obec chápe sebe jako skupinu, která byla Bohem svobodně vyvolena 
mezi ostatními lidmi a na které se uskutečnilo, co Bůh vlastně od věčnosti chtěl pro všechny (srov. 3,16). Přísné 
rozlišování mezi vyvolenými a nevyvolenými, lidmi uvnitř a ostatními, kteří zůstali venku, lze vysvětlit pouze na 
základě dějinné situace malé ohrožené skupiny, která žije uprostřed nepřátelského okolí. Za takto projeveným 
vědomím vyvolenosti nestojí teologické spekulace, nýbrž konkrétní zkušenosti. My už nemůžeme smýšlet 
podobným způsobem. Tamtéž, str. 171-172. 
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Ve třetí části Ježíš předjímá budoucnost: až učedníci dorostou ve víře, půjdou do světa 

hlásat nejen slovy, ale svým životem, Ježíše a získají nové učedníky. I za tyto nové učedníky 

se Ježíš modlí, aby posluchači nepochybovali, že i oni budou tvořit totéž společenství.  

Nejdůležitější okolností celé 17. kapitoly je ovšem její vřazení mezi zásadní činy: 

předcházející Ježíšovo umývání nohou apoštolům (13. kapitola) a následující pašije. Jakkoliv 

Ježíšova řeč navazuje na (nejen) židovskou závětnou tradici, Ježíš tuto tradici překračuje, 

dává jí nový smysl. Ukazuje, co mají učedníci konat nikoliv jen na Ježíšovu památku, ale mají 

ve svých činech stále znovu vytvářet ono společenství s Ježíšem (communio), které celým 

svým pozemským životem budoval, nyní jej naplňuje, zdůvodňuje a pobízí učedníky, aby 

v něm pokračovali. Ti měli v živé paměti předešlý Ježíšův zcela výjimečný čin,46 zatímco 

následující dění mohli pouze tušit. Čtenář evangelia naproti tomu zná celý kontext, zato jej 

méně šokuje Ježíšovo mytí nohou učedníkům – zvykli jsme si na tuto scénu a neprožíváme 

její výjimečnost. 

4.2. První část (17,1-8) - Zvěstování Boha 

Překlad 21. století (BIBLE Překlad 21. století 2009) je v této práci brán jako 

referenční, neboť jde o pokus o moderní přetlumočení. Porovnáme jej s vlastním překladem 

zdůrazňujícím typicky janovské pojmy, který používá Moloney.47  

                                                           
46 Umývat někomu nohy se tehdy považovalo za ponižující činnost, k níž mohli být nuceni jen otroci 
nežidovského původu.  
47 Poznámka k českému vydání. Překlad vlastního znění Janova evangelia… je, není-li uvedeno jinak, převzat 
z liturgického textu V. Bognera: Nový zákon: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2003. (MOLONEY 
2009), str. 7. 



 

Překlad 21. století: 

Jan 17: 1Když 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, 

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.  

6Zjevil 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. 

Moloney (str. 480): 

Jan 17: 1Po těch slovech pozvedl Ježíš oči k 

nebi a modlil se: "Otče, přišla ta hodina. 

Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.  

2Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal 

věčný život všem, které jsi mu dal. 

  

3Věčný život pak je to, že poznají tebe, 

jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi 

poslal, Ježíše Krista.  

4Já jsem tě oslavil na zemi; dokončil jsem 

dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. 

5Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, 

kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.  

6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal 

ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a 

zachovali tvoje slovo.  

7Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od 

tebe; 

 8vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. 

Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem 

vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. 

  

Tuto část lze rozdělit na dva pododdíly:  

Ve v. 1-5: Ježíš žádá Otce o oslavení, aby mohl oslavit Otce, zjevit Jej světu. Začíná i 

končí prosbou oslav (doxason).  

Ve v. 6-8: Bůh byl zvěstován, Ježíš dokončil svěřené dílo. Opakovaně se zde užívá 

sloves didómi (dát) ve v. 6, 7, 8. 

Ježíš opakovaně hovoří o hodině, nyní ukazuje, že hodina již přišla. Někteří vykladači 

v tom mylně spatřovali vládu hodiny nad Ježíšem, ale opak je pravdou – Ježíš je pánem nad 

hodinou. Ježíš má moc se hodině vyhnout, ale dobrovolně se poddá, aby dotvrdil pravdivost 

celého svého života (nejen svých slov) nejzazším možným způsobem. Ví, že Jej čeká 
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nespravedlivý trest, ale spravedlivý Otec Jej oslaví, nespravedlnost nemůže zvítězit. Ježíš 

bude požívat Boží výsady. Svoji moc nad lidmi, kterou dostal od Otce, nepoužije k tomu, aby 

lidi soudil,48 ale aby lidi spasil. V. 3 považují mnozí za dodatek k původní modlitbě, za 

leitmotiv. Nejde zde o gnostické poznání, které nás spasí, ale o život získaný těmi, kdo uvěří 

podání Boha z úst Logu. 

Ježíš žádá Otce, aby Jej oslavil (nyn doxason me) a přijal zpět (v. 5a: kai nyn), protože 

zcela naplnil svůj úkol svěřený Otcem (v. 4). Ale ještě musí přijít hodina vyvýšení.  

Některé židovské modlitby končí krátkou modlitbou chvály. Jan 17 není zřejmě 

závislý na těchto tradicích, ale jazyk a myšlenky jsou obdobné. Autor se mohl inspirovat 

myšlenkami svého okolí, ale podává jedinečný organický text hluboce prodchnutý janovskou 

christologií – která byla jádrem roztržky se synagogou. 

Gramatický rozbor řeckého originálu ukazuje mnoho myšlenek vložených autorem do 

textu, které v překladu do jiných jazyků často mizí.  

Ve v. 1 „Otče, přišla ta hodina“: Navazuje na předešlé události (13,1; 16,4-33). V. 2 

„Obdařils ho mocí… aby dal věčný život všem“: Sloveso edókas v aoristu připomíná 

vzkříšení. Není užito plurálu maskulina, ale singuláru neutra pan (všem) – tím se vyjadřuje 

jednota učedníků. V. 3 „Věčný život pak je to“: Verš je považován za shrnutí, za výklad 

pojmu „věčný život“. Nezvyklé je vložení Ježíšova jména do Jeho úst. Též ton monon 

aléthion theon (jediného pravého Boha) se nachází pouze zde. V. 4 „Já jsem tě oslavil na 

zemi“: Ježíš spojuje vykonané s očekávaným. Tvrzení, že modlitba je pronášena „pod zorným 

úhlem věčnosti“, by nerespektovalo umístění modlitby v kontextu. V. 6 „Zjevil jsem tvé 

jméno“ může být biblické i gnostické. Tradiční Ježíšův příběh reaguje na novější čtenáře. V. 8 

„skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili mi, že jsi mě poslal“: Chválení učedníci 

v budoucnu mohou selhat. Jde o doxologii mající obdobu v židovské závětné literatuře. 

Poznání a víra učedníků zaseté pevně v jejich srdcích jsou mírou úspěšnosti Ježíšova poslání. 

O vztahu pojmů „poznat“ a „věřit“ viz poznámka 12 nahoře. 

4.3. Druhá část (17,9-19) – Zachovej je a posvěť je 

Opět srovnejme obě verze biblického překladu: 

                                                           
48 Spravedlivý soud musí vykonat nepodjatý soudce. Ježíš je krajně podjatý, miluje nás až na smrt. 



 

Překlad 21. století: 

Jan 17: 9Prosím 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 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. 

Moloney (tamtéž, str. 485): 

Jan 17: 9Já prosím za ně. Neprosím za svět, 

ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji;  

10avšechno mé je tvé, a všechno tvé je mé. 

V nich jsem oslaven.  

11aUž nejsem na světě, ale oni jsou na 

světě; a já jdu k tobě. 11bOtče Svatý, 

zachovej je ve svém jménu, které jsi mi 

dal, aby byli jedno jako my.  

12Dokud jsem byl s nimi, já jsem je 

zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. 

Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, 

kromě syna záhuby, aby se naplnilo Písmo.  

 

13Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) 

ve světě, aby měli v sobě plnost mé 

radosti.  

14Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal 

nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani 

já nejsem ze světa.  

15Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys 

je zachránil od Zlého.  

16Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze 

světa.  

17Učiň je svatými v pravdě; tvé slovo je 

pravda.  

18Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem 

je poslal do světa.  

19A pro ně se zasvěcuji, aby se i oni stali 

svatými. 

 

I zde lze jazykovým rozborem rozlišit tři části modlitby:  
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Ježíš prohlašuje, že se modlí za učedníky (v. 9-11a) ve světě. Ježíš odchází, učedníci 

zůstávají. Je popisována budoucí situace učedníků. 

Pak „Otce svatého“ (v. 11b: pater hagie) žádá, aby pečoval o ně, protože jsou ještě slabí, 

aby jim byl Otcem, aby je zachoval a chránil. Tuto část zahajuje (v. 11b: téréson autús) i 

ukončuje (v. 15: hina téréses) prosba o zachování.  

Nakonec (v. 17-19) prosí, aby byli učedníci posvěceni, jako On sám. Ježíš prosí Otce, aby 

svatost, kterou má On, rozšířil i na učedníky. Mají být posláni do světa a mají napodobovat 

Ježíšovu svatost. Tuto část zahajuje (v. 17: hagiason autús) i ukončuje (v. 19: hina ósin kai 

autoi hégiasmenoi) prosba o posvěcení. 

Téma křehkosti učedníků bylo zmíněno už při umývání nohou (13,1-17) i podání 

sousta (13,21-38). Křehcí učedníci mají obstát ve světě a předat pravdu a víru dalším. Ježíš se 

za učedníky jistě modlil často, ale teď jim to slavnostně oznamuje. Není jen vyslancem Otce, 

prorokem. Patří mu všechno proto, že mu to Otec svěřil. Patří mu i učedníci. Ježíš ještě hovoří 

s učedníky, ale už předjímá, že už není ve světě – proces Ježíšova oslavení už začíná. Vše 

podstatné už uskutečnil, teď zdánlivě převezmou iniciativu jiní. Ale vše se děje podle Božího 

plánu.  

 Syn může zjevovat Otcovo jméno: nevlastní je, ale bylo mu dáno (hó dedókas moi). 

Doposud pečoval sám o učedníky, nyní je svěřuje do péče Otce. Učedníci to potřebují slyšet, 

aby nepropadli panice, až uvidí pozemský konec svého Mistra.  

Ježíš pečlivě chránil učedníky, takže nezahynul nikdo, „kromě toho, který propadl 

záhubě“. Zde je důležitý rozdíl oproti synoptikům: u nich je synem záhuby míněn Jidáš (už 

během společné pouti s Ježíšem jsou popisovány jeho zvrácenosti), zatímco u Jana je synem 

záhuby míněn satan – vstoupil do Jidáše, ale Jidáš i ve svém zoufalství litoval svého činu a 

proto se nad ním nevynáší definitivní ortel. Výraz v. 12c: ho hyios tés apóleias (syn záhuby 

nebo syn zatracení) se totiž vyskytuje pouze zde a v 2Sol 2,3.8-9. Tak v Janově podání 

jedinou postavou, kterou Ježíš nemohl zachránit, byl satan plánující zradu (v. 13,2). I Jidáš 

dostal od Ježíše sousto. Bůh počítá s Jidášovou zradou, což ovšem neospravedlňuje jeho 

jednání. 
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Věřící budou prožívat ve světě radost, přestože svět je nepřijme. Budou naplněni 

Ježíšovou radostí, důvěrou v Jeho ochranu.49  

Ježíšův život a Jeho smrt jsou součástí Božího plánu, který Ježíš poslušně respektuje. 

Ví také, jaké překážky čekají Jeho učedníky. Chce je chránit, seč může. Tuto modlitbu 

formuluje Ježíš tak, aby nepůsobila jen nyní, ale aby si ji učedníci v budoucnu připomínali. 

Přispívá tomu i silný kontext, do kterého je zasazena – učedníci to plně pochopí až dodatečně 

a docení, co získali. Svět ovšem nepřijme je, jako nepřijal ani Ježíše. Ježíš ani učedníci nejsou 

(v. 16) ek tú kosmú (ze světa), nenáleží tedy pozemskému vládci. Přes odpor světa bude Bůh 

zjevován a oslavován v učednících i těch, kdo skrze ně uvěří. Učedníci nemají utéci ze světa, 

ale přemáhat Zlého, Otec jim v tom bude pomáhat. 

Učedníci nebudou jen chráněni, ale i posvěceni poznáním Boha, Boží pravdy (v. 17: 

en té aléteia). Tím, že přijmou Boží plán, zapojí se do něj. Svatí (hagios) budou proto, že 

budou s Otcem svatým (patér hagios). Učedníci věří, že Ježíše poslal Otec a sami mají být 

posláni Ježíšem. Svatost zjevenou v Ježíši mají napodobovat.50  

Ježíš vysvětluje, že Jeho posvěcení je důležité pro ně, učedníky. Základem tohoto 

posvěcení je naprosté přijetí Božího plánu. Ježíšovo ztotožnění se s Božím plánem jde až za 

hranice pozemské existence.51 

Všimněme si opět gramatických zajímavostí zkoumaného textu. 

V. 9 „Neprosím za svět“: Typický janovský výraz, mívá různé konotace, zde je 

negativní. V. 10 „Už nejsem ve světě… a já jdu k tobě“: Někteří biblisté soudí, že řeč je 

pronášena, jakoby Ježíš měl Velikonoce za sebou. Ale přítomný čas (kagó pros se erchomai) 

vyjadřuje, že již začal proces návratu k Otci, kterým bude Ježíš oslaven.52 Svoji přítomnost ve 

světě už Ježíš považuje za ukončenou a upírá zrak k tomu, co následuje. V. 11 „které jsi mi 

                                                           
49 Vědomí, že jsou ve světě chráněni a že jsou vyvolení k účasti na Ježíšově slávě, dává věřícím také podíl na 
dokonalé Ježíšově radosti (srov. 15,11; 16,20-24). Svět miluje, co je mu podobné, a nenávidí to, co je mu cizí. 
Tak nenáviděl Ježíše a tak bude nenávidět i ty, kteří žijí jako Ježíš, protože nejsou „ze světa“, nýbrž „z Boha“, 
tzn. jejich podstatu a jednání neurčuje duch světa, nýbrž Duch Ježíšův. Proto se obec věřících dostává do 
konfliktu se světem.“ (PORSCH 1998), str. 172. 
50 Ježíš jako dobrý pedagog pouze neučil, ale předváděl a trpělivě vysvětloval, i když účastníci nechápali. Proto 
si učedníci budou připomínat nejen slova, která lze i nedokonale pochopit, ale též kontext, ve kterém byla 
pronesena, činy, které je doprovázely. To vyloučí tápání. 
51 Je to nejzazší prostředek, jak přesvědčit o své lásce, o pravdivosti své zvěsti. Záleží na ní více než na 
pozemském životě – v sázce je věčnost. 
52 (Ježíš) Odchází z tohoto světa k Otci (srov. 13,1; 17,5), má ovšem ještě jeden úkol, musí projevit lásku ke 
svým eis telos (13,1). Splnění tohoto úkolu navrátí Ježíše k Otci a pokračovateli Ježíšova poslání se stanou 
učedníci… (MOLONEY 2009) Str. 486-487. 
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dal“: V některých rukopisech je aorist, ale má se zde číst perfektum jako přímý odkaz na 

předchozí „ve tvém jménu“. V. 12 „který propadl záhubě“: často je ztotožňován s Jidášem. 

Ale zde je míněn satan, který do Jidáše vstoupil. Neřeší se otázka, zda se Jidáš dokázal včas 

od satana oddělit. V. 15 „abys je zachránil od Zlého“: „Zlý“ (ponerú) je v genitivu a nelze 

rozlišit mezi neutrem „zlo“ a maskulinem „Zlý“. Vzhledem k odkazu na satana jako syna 

záhuby upřednostňuje Moloney maskulinum. V. 17 „Učiň je svatými“: je správný překlad. 

Častý překlad „Posvěť je“ sahá až k Cyrilu Alexandrijskému a zpopularizoval jej v 16. století 

David Chytraeus (1530-1600). Domníval se, že jde o kněžskou modlitbu spojující učedníky 

s Ježíšovou sebeobětí. V. 19 „A pro ně se zasvěcuji“: Bývá často považováno za kněžské. Jde 

však o sebevydanost v lásce, dokonalé završení svěřeného úkolu. Ježíšova svatost je dána 

sepětím s Otcem a svázána vzájemnou láskou. V. 19 „aby i oni byli posvěceni v pravdě“: 

Výraz „v pravdě“ (en alétheia) by mohl znamenat i „opravdu“, ale vzhledem k paralele v. 17 

je na místě více teologický překlad. 
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4.4. Třetí část (17,20-26) – Zvěstovat Boha 

Opět srovnání referenčního textu s úpravou dle Moloneye: 

  

Překlad 21. století 

Jan 17: 20Neprosím 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.  

24Otče, 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." 

Moloney, (str. 492) 

Jan 17: 20Prosím nejen za ně, ale také za ty, 

kdo pro jejich slovo věří ve mne:  

21ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně 

a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět 

věřil, že ty jsi mě poslal.  

22A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, 

aby byli jedno, jako my jsme jedno:  

23já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v 

dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě 

poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mě.  

24Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se 

mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli slávu, 

kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už 

před stvořením světa.  

25Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já 

jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, 

že jsi mě poslal.  

26Dal jsem jim dal poznat tvé jméno a dám 

poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla 

v nich, a abych byl i já v nich." 

 

Tento oddíl má strukturu obdobnou první části: Bůh se zvěstuje v jednotě (v. 20-23). Ježíš se 

modlí za jednotu. Nejen učedníků s ním, ale i těch, kdo uvěří skrze učedníky. Oslav! (v. 24-

26). Všichni věřící mají vidět Ježíšovu slávu a mít tak účast na jednotě Otce a Syna. Pak 

mohou zvěstovat Boha. 

Vrací se zde téma lásky a slávy. Uprostřed posledního setkání pozemského Ježíše 

s učedníky je vysloven příkaz vzájemné lásky po Ježíšově vzoru. Ať už má text 13,1-17,26 

jakýkoliv původ, tvoří jeden pečlivě uspořádaný literární celek. Ježíš se modlí i za budoucí 

učedníky, ale není explicitně zmíněna (na rozdíl od synoptiků) misionářská činnost učedníků. 
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V náznacích se ovšem přepokládá. Ježíš sedí s učedníky u stolu a opět předjímá – za budoucí 

učedníky se modlí v přítomném čase.53 Jsou totiž podstatnou součástí příběhu, jeho 

vyústěním. 

Učedníci mají podíl na jednotě Otce a Syna skrze Ježíšovo zvěstování.  A tato 

specifická jednota má existovat mezi věřícími (v.21a: hina pantés hen ósin). Nejde o 

vytvoření pouhé svornosti, svět má skrze ně „uvěřit, že jsi mne poslal“. Při předávání 

poselství z generace na generaci se tato jednota nemá ztratit. Na této jednotě závisí úspěch 

Ježíšovy pozemské mise.54 

V. 22 se poněkud odchyluje od formy modlitby: Ježíš říká Otci, že předal 

posluchačům doxa (slávu). Jde o typický obraz táhnoucí se celým evangeliem. Celý Ježíšův 

život je zjevením Boží slávy (doxa tú theú), kterou židé odmítli kvůli špatně pochopené 

tradici. Některým se dostalo Boží lásky a uvěřili, jejich jednota má ve světě působit a přivádět 

k Otci další lidi. Doxa, kterou má Ježíš od Otce, předal Ježíš věřícím, aby si ji předávali 

navzájem.  

Po této myšlence modlitba pokračuje prosbou o vzájemné přebývání. Otec pak vytvoří 

dokonalou jednotu věřících (sami toho nejsou schopni). Ale to má být jen prostředkem 

k hodnověrnému zvěstování Boha dalším pokolením. Ježíš nesvěřuje svoji lásku učedníkům 

jen pro jejich potřebu, ale pro zvěstování Boha. 

Ve v. 24-26 se mění ráz modlitby: Ježíš touží, aby ti, „které jsi mi dal“, mohli s ním 

být „tam“ (hopú eimi ego). Zřejmě se nejedná jen o učedníky z v. 6-7 ale míněni jsou všichni, 

kdo v budoucnu uvěří. Až budou stát učedníci na Ježíšově místě, potřebují překonat nynější 

slabost. Zatím to nedokážou, ale čeká je velká proměna. Potřebují k tomu prožívat Ježíšovu 

slávu (doxa). Učedníci očekávají Ježíšovo povýšení, oslavení Syna a seslání Ducha 

Přímluvce, i když si neumějí představit (na rozdíl od čtenářů evangelia), jakým způsobem 

proběhne. Očekávají, že loučící se Ježíš opět přijde a vezme je s sebou tam, kde jim připravil 

místo. Učedníci tuší, že půjde o vstup do jiné reality, někam „za“ tento svět.  
                                                           
53 „Za ty, kdo pro jejich slovo věří ve mne“. Tamtéž, str. 493 
54 Ježíš je ve věřících oslaven, protože jsou jako ti, kteří získali život, viditelným znamením splněného příkazu. 
Na nich mohou lidé vždy poznat, co Ježíš vykonal z příkazu Otce – a to poslouží jeho oslavení. Protože Ježíš 
nyní odchází, svěřuje věřící Otci, aby je od nynějška ochraňoval on. Koneckonců jsou přece Otcovým 
vlastnictvím. On je dal Ježíšovi, aby jim daroval život. Nyní, po splnění tohoto příkazu, je může Otci vrátit, aby 
je opatroval jako věřící a jako ty, v nichž je pravý život. Vlastním poznávacím znamením nového – přijatého – 
života je jednota věřících, která je však postavena na pravzoru veškeré jednoty: na jednotě Otce se Synem. Tato 
jednota je nejzazším cílem celého Ježíšova díla zjevení. Proto v hodině, kdy odchází, prosí výslovně o zachování 
této jednoty. Nejednota by byla popřením a zničením nového života a takřka znamením toho, že Ježíš nedosáhl 
cíle, pro který přišel. (PORSCH 1998) Str. 172. 
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Ve v. 25 je osloven spravedlivý Otec (pater dikaie) jednající spravedlivě se světem, 

který stvořil, i když se k Němu „svět“ nezná. Za pomocníky, prostředníky, si vybere 

učedníky, kteří se k Němu jako k Otci budou obracet. Soud nad světem sehraje Boží hlas 

v každém člověku – svědomí.55 I když židé v Ježíšově době neužívali tento abstraktní pojem, 

Ježíš jej zcela jednoznačně a přesně popsal a vystihl úlohu svědomí: korigovat své jednání 

s Boží vůlí a jednou před Bohem vydat počet v prostředí, kde neplatí žádná výmluva. Ježíšova 

božská sláva neskončí následujícími událostmi, bude možné ji nadále spatřovat a prožívat 

v obci věřících. Oslavení neskončí nanebevstoupením, ale bude trvale pokračovat, je 

definitivní. 

V závěru Ježíš shrnuje motivy své modlitby: věčný život je možný v Něm, skrze něj 

učedníci poznali Otce (a další generace je budou následovat). Poznání učedníků (všech dob) 

Boha bude plodit jednotu mezi nimi. Ježíš řekl o Bohu vše, co lze zvěstovat (v. 26a: to onoma 

sú) a bude pokračovat ve zbývajícím čase. Čtenář už ovšem ví, že vrchol bude brzy 

následovat – ví dokonce, o jaký vrchol se jedná. Posluchači jsou ještě v očekávání 

neznámého. Učedníci budou schopni plně poznat Ježíše a přiblížit se k Bohu díky Ježíšově 

misi vyvolané Otcem a díky Ježíšově naprosté oddanosti Otci, i díky zcela praktické Ježíšově 

lásce ke svým učedníkům. Tato láska je bude formovat i po Ježíšově odchodu, aby nejen 

obstáli ve světě, který odmítá Ježíše, ale dokonce budou schopni toto odmítání přemáhat a 

měnit za pomoci Ducha svatého. Vzájemná láska mezi učedníky bude vyzařovat též do jejich 

okolí a bude předcházet jejich misii, jejich vypravování o Ježíši. Boží láska opětovaná 

učedníky jim dodá sílu přesahující jejich lidské možnosti, dospějí k obdobné sebevydanosti, 

jako Ježíš.  

Zmínky o Ježíšově odchodu a příchodu nejsou vázány na místo a čas. Jde především o 

duchovní obsah tohoto poselství.56 

Uveďme opět některé zajímavosti gramatického rozboru řeckého textu. 

V. 20 „také za ty, kdo… věří ve mne“: participium prézentu pisteuontón je všeobecně 

čten jako označení času církve, ale může jít o plody poslání učedníků. Moloney zpochybňuje 

                                                           
55 Jan 12,48 Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, 
které jsem mluvil. 
56 Výpovědi Janova evangelia o Ježíšově „odchodu“ a jeho „opětovném příchodu“ a také o přivedení věřících 
domů, aby byli tam, kde je Oslavený, bychom neměli nesprávně chápat jako „změny místa“, které pak 
předpokládají i časový průběh. Prostorové a časové představy jsou lidskými „pomocnými konstrukcemi“, jsou 
sice nedostatečnými, ale zároveň nezbytnými pokusy o vyjádření toho, co je nevyslovitelné a nepředstavitelné. 
(PORSCH 1998) str. 174-175. 
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nadčasovou interpretaci a přiklání se k souvislosti s učedníky kolem stolu. Zde jde ještě o 

jednotu nerozdělené obce.57 V. 22 „slávu“: lze interpretovat různě: jako obdobu Božího 

jména, jako předjímání věčného života, o spojení s Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Moloney se 

přidržuje stejného významu doxa v celém výkladu. V. 23 „ať i oni jsou v dokonalé jednotě“: 

trpné příčestí teteleiómenoi má přesný překlad „ať jsou přivedeni k dokonalosti jednoty“. 

Z obratnějšího překladu by se vytrácel smysl, že tuto dokonalost umožňuje Bůh. V. 23 „aby 

svět poznal“: paralela k v. 21 „aby svět uvěřil“. Ú čelem prosby (hina) „ať“ je vyslání do 

světa. V. 24 „aby tam, kde jsem já, byli se mnou“: Moloney tuto prosbu považuje za modlitbu 

o jednotu. Častější je interpretace eschatologická. „Být tam, kde je Ježíš“ je možné už tady a 

teď v obci věřících.58 V. 26 „dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat“: Ježíš během svého 

veřejného působení zjevoval svou slávu (doxa) a nyní dospívá k vrcholu. Jde o paralelu 

k 13,31-32. Minulé zjevení Božího jména vede k jeho budoucímu zjevení, stejně tak je 

v kontextu minulé zjevení Boží slávy (edoxasthé) a budoucí oslavení Syna člověka (doxasei 

auton). I z toho je patrná vazba mezi 13,1-38 a 17,1-26. 

4.5. Shrnutí velekněžské modlitby 

Ježíš (téměř) dokončil svěřené dílo. Zvěstoval Boha, sdělil o Něm i to, k čemu by 

člověk nikdy nedospěl, založil skupinu lidí odhodlaných pokračovat v Jeho díle. Především za 

skupinku apoštolů shromážděných kolem stolu při večeři se modlí: aby je povzbudil, připravil 

na nesnáze, které je čekají, aby jim vlil naději a lásku, které budou rozvíjet jejich víru. 

Ježíšova modlitba ovšem platí i pro ty učedníky, kteří nejsou ve večeřadle – včetně žen, které 

uvěřily. Přímo jsou jako adresáti modlitby zmiňováni i ti, kdo uvěří prostřednictvím předávání 

učedníků. Koneckonců učedníci již zažili misijní úspěchy během svého putování s Ježíšem. 

Zažili ovšem též neúspěchy, když na posluchače kladli mravní nároky. Přesto přítomní ve 

                                                           
57 Ve verši 20 se pohled prosícího obrací přímo na budoucí generace věřících (které měly na mysli již 
předcházející řádky). Ježíšovu prosbu za ně zcela určuje myšlenka jednoty. Zde ale ještě nejde o jednotu 
rozdělených křesťanů (jako později v 1. listě Janově), nýbrž – jako již ve verši 11 – o jednotu věřících vůbec, jež 
má svůj základ v Otci a Synu a která je současně znamením jednoty věřících s Otcem a Synem. Tato jednota je 
v první řadě Božím darem, nikoli lidským výkonem, a je nejprve duchovní skutečností, nikoli institucionální či 
organizační jednotou, i když v takové jednotě může také najít své viditelné vyjádření. Tato jednota věřících má 
být pro svět motivem víry v Ježíše jako Otcova vyslance.  Ani Jan tedy svět úplně neodepisuje! Především má 
svět podle této jednoty poznat účinnou Boží lásku. Těžko může být odpovědnost věřících za svět vyjádřena 
naléhavěji. Jestliže „svět“ nevěří, pak to nemusí být jen jeho vina. Vinou může být i nejednota křesťanů. Tamtéž, 
str. 173-174. 
58 „Být tam, kde je Ježíš“ je duchovní skutečností v tomto světě, přesněji: ve věřících. Tato slova označují 
tajemnou jednotu věřících s Trojjediným Bohem, kterou umožňuje a působí Duch. „Tím, že Ježíš je v učednících 
a Otec v Ježíšovi, je obec učedníků zcela naplněna Božím bytím a tak spojena dohromady a udržována 
pohromadě.“ (R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, III. část, str. 220). Cit. tamtéž, str. 175. 
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večeřadle i čtenáři příběhu vědí, že jejich posláním je zvěstovat Boha tak, jak to předvádí 

Ježíš. 

Učedníci ve večeřadle i ti další, budoucí, jsou slabí a mnohokrát budou chybovat, 

hřešit. Ale to je nevylučuje, Bůh s nimi počítá, nepotřebuje jejich dokonalost – stačí jejich 

odhodlání a srdce. Ježíšova stálá přítomnost mezi nimi a působení Ducha Přímluvce je povede 

a úspěšně dokončí Ježíšem započaté dílo.  

Celý oddíl 17,1-26 obsahuje několik vzájemně propojených témat. Tvoří organický 

celek, esenci toho, co má tvořit jádro naší víry. Aby naše víra přinášela skutečný užitek, 

nestačí věřit „nějak“. Bude-li v naší víře chybět zakotvení ve všech konstitutivních sděleních 

Ježíšovy modlitby, bude jen torzem, které nedosáhne plného účinku. 

Tuto pasáž evangelia musíme stále chápat v kontextu a v záměru autora. Je plně 

vysvětlujícím úvodem ke správnému chápání toho, co bude bezprostředně následovat – 

k líčení pašijí. Čtenář má jejich průběh sledovat především z pohledu Ježíše a nikoliv 

z pohledu nechápavých účastníků. Proto je předem připravován, jsou patřičně naladěny jeho 

myšlenky, jeho způsob vidění. Má být schopen se v této rozhodující a vrcholné části Ježíšova 

života orientovat, vidět oba světy – svět židovských náboženských představitelů a nad ním 

Ježíšův svět uvěřitelné lásky k Otci a nepochopitelné, neuvěřitelné lásky k hříšným 

učedníkům i všem lidem. Včetně svých nepřátel. Ježíš mezi lidmi žádné nepřátele nemá.  
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5. Závěr 

Janovo evangelium přináší kristologii odlišnou od synoptiků. Ta nemusí oslovit 

každého, ale její podmanivost je nepopiratelná. Co říká autor textu (ať už v řádcích nebo mezi 

řádky) dnešnímu světu? Jaké místo má Ježíšova modlitba (nejen ona historická) v dnešní 

církvi, v dnešním světě? Jak inspiruje moji osobní modlitbu, modlitbu církve? Co jsme již 

dokázali vstřebat, přijmout do každodenního života? 

Není třeba získávat Bohu nové příznivce. Stačí ukazovat (nejlépe na svém životě) 

milujícího Boha,59 který zná každého člověka a stará se o něj. Bůh už si takto osloveného 

člověka dokáže přitáhnout svou láskou. Ve světle Janova evangelia (a 17. kapitoly zvlášť) lze 

jako v jasném paprsku vidět lesk i bídu současné církve. Ovšemže, současná podoba je 

důsledkem a výsledkem předchozích stádií. 

Když se církev emancipovala, pozemští vládci brzy poznali její státotvorný potenciál. 

A církevním představeným nabídli spolupráci. Ti postupně ochotně přijímali. To mělo velký 

význam: společnost byla postupně stavěna na křesťanských hodnotách, krutosti státu byly 

postupně omezovány, někdy někde téměř zanikly. Dnes se chápou krutosti státní moci jen 

jako deviace od normy. (Naopak dnes zdomácňují jiné krutosti – např. proti počátku a konci 

individuálního lidského života.) Angažovaní biskupové byli panovníky odměněni udělením 

faktického statusu „duchovního knížete“, i s tím spojených privilegií. Dostali tak nevídané 

možnosti a řada z nich toho dokázala skvěle využít. Jak už je mezi lidmi obvyklé, mnoho 

jedinců ovšem své postavení zneužilo. Ale i tak jsou výsledky státotvorné činnosti církevních 

elit nepřehlédnutelné a jsou konstitutivní pro euro-americkou kulturu: instituce rodiny, 

vzdělání, prakticky aplikovaného milosrdenství a další by jistě neexistovaly v dnešní 

kultivované podobě bez účasti církevních elit. Lze říci, že církevní elity spolupracovaly po 

staletí se světskými elitami na budování světa. Přestože v některých obdobích spolu bojovaly 

tyto dvě elity o nadřízenost a podřízenost. 

                                                           
59 Psychologicky zdůvodněná touha lidí bát se někoho nebo něčeho (za horory lidé i dnes utrácejí mnoho peněz) 
vede k přetrvávajícímu pohanskému obrazu „hrozného boha“, který se zlobí na toho, kdo nedodržuje pravidla. 
Protože já nejsem schopen tato pravidla řádně dodržovat, potřebuji nějakého přímluvce, který za mne bude 
orodovat, zajistí mi protekci. To vede k řešení jiných otázek, než jaké před nás staví Ježíš, a nevěnujeme se 
tomu, jak uchopit a využít ve svém životě nabízenou Boží lásku jako potravu, lék, naději. Nejen pro sebe, ale i 
jako prostředník pro bližní, kteří nedostali tolik, co já. 
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Když obdivujeme úchvatná díla sakrální architektury, musíme si ovšem uvědomit i 

strádání, živoření a hynutí v bídě davu obyčejných lidí v souvislosti s budováním takových 

staveb – tím poněkud zhořkne výsledný dojem.60 

Za tyto nesporné úspěchy musela ale církev tvrdě platit – a platí dodnes. Právě 

Ježíšova velekněžská modlitba ukazuje, že zatímco církevní představitelé budovali stát, 

zanedbávali communio. Ono samo nikdy nepřestalo existovat a ani přestat existovat nemůže – 

založil je Ježíš, bdí nad ním, je jádrem církve. Jenže, bohužel, po staletí zanedbanou péčí 

církevních představitelů v něm reálně žije stále méně a méně lidí. Všichni jsme metafyzicky 

součástí tohoto communio  ale strádáme pocitem odcizení a nespravedlností, pokud toto 

společenství reálně nezakoušíme.  

Prakticky se to projevovalo v celých dějinách církve. Z pastýřů svěřených ovcí se brzy 

stali vládcové diecézí se značným mocenským aparátem. Už „nespali v ovčinci se svými 

ovcemi“, odstěhovali se do paláců, odkud jezdili ke svěřeným ovcím jen na návštěvu (obvykle 

na slavnost připravenou kněžími a lidem Božím). Pastýřský úkol se zredukoval na slovní 

poučování.61 Spory o „čistotu víry“ byly téměř vždy nerozlučně spojeny s bojem o nadvládu 

v církvi, rozumně stanovená pravidla se překračovala, při vyrovnávání se s odpůrci vítězové 

nepostupovali podle Ježíšových rad. Tušení (i když znalost dějin není všeobecně valná) těchto 

postupů vytváří dodnes averzi většinové společnosti. Včetně toho, že mnozí příslušníci elit 

žili v rozporu s tím, co hlásali. U světské vrchnosti se to považuje za zdomácnělý nešvar, u 

duchovních elit je to dodnes nepřijatelné.  

Jednota, za kterou Ježíš prosil (pozn. 57 nahoře), je dnes nedosažitelná a svět je 

z křesťanů pohoršen. Dnes bezmocně přihlížíme situaci, kdy nevychovaná sekulární 

společnost rozmetává pečlivě církví opracované stavební kameny (rodiny, úcty k životu, aj.). 

Je to důsledek nedostatečného praktikování Ježíšova communio – stavební kameny byly sice 

pečlivě cizelovány, ale nebyla z nich postavena dostatečně odolná stavba, nebyly spojovány 

dostatečně tuhým pojivem každodenně prožívaného společenství. Lidská řevnivost, 

mocichtivost a jiné odstředivé tendence v církevní hierarchii převládly. 

Tradice církevní hierarchie tak stojí na dvou zcela odlišných nohách: na tradici 

Ježíšově (a předcházející židovské), tradici apoštolů a prvních Otců, a na feudální tradici 

                                                           
60 Tyrani všech období lidských dějin si libovali v budování pomníků (převážně sakrálního charakteru), které 
měly oslavovat je a jejich dobu. Jen v období komunistické nadvlády šlo o „bezbožné chrámy“. 
61 Svatý Augustin nabádá „hlásat Krista všemi způsoby, v krajním případě i slovy“. 



  

 

39 

 

„duchovních knížat“, která se vzdálila lidu Božímu, vyžaduje osobní poslušnost, podřízenost 

a vojenskou kázeň (a někdy žila ve falešném přesvědčení, že toho dosáhla); symbolem této 

tradice jsou mitry, oslovování „monsignore“, bydlení v palácích. To je naprosto cizí Ježíšovu 

odkazu.62  

To přetrvává v jisté míře dodnes. Biskupové, kardinálové a jiní vysocí církevní 

hodnostáři jsou až na výjimky lidmi vysokých lidských i duchovních kvalit. Ale, jak praxe 

ukazuje, svazuje je instituce, kterou reprezentují. I když se Druhý vatikánský koncil pokusil 

znovu připomenout a vyzvat k budování communio, zůstaly tyto snahy dodnes nenaplněny. 

Ukazuje se, že to není věc výběru „kompetentnějších“ osob, ale že je nutná reforma institucí. 

Bez této reformy ztroskotá osobní snaha každého biskupa. Papež František to chápe a začal 

jednat. Ale reálné výsledky lze očekávat, jen když se jeho snaha protne se snahou zdola. 

Aby vzniklo smysluplné a užitek přinášející dílo, je třeba součinnosti: na jedné straně 

Božího plánu a Božího vedení a na druhé straně lidské přičinění zapojené do tohoto plánu. Při 

souhře obou činitelů vznikne dílo, které nezvrátí ani nepřízeň lidí či „osudu“. Nepřízeň 

protříbí marné lidské snahy od spolupráce na Božím plánu. Ale bez žitého communio vázne 

ona potřebná součinnost. Dodnes jsme svědky proseb lidí, aby jim Bůh dal to, co mají udělat 

sami. Prosby za mír, za nová kněžská povolání, za odvrácení rozpadu manželství, mají svůj 

smysl. Ale pouze tehdy, když je vnímáme právě v kontextu spolupracujícího communio 

s Bohem: my jsme ochotni pro zdar udělat vše, čeho jsme schopni a Boha žádáme o vedení a 

také o přispění v tom, co přesahuje naše schopnosti a možnosti. 

Nedostatečně žité communio se projevuje i v modlitbách. Např. litanie a jiné modlitby 

obracející se k Matce Boží, k Ježíši, či ke svatým a opakující se „oroduj za nás“ je většinově 

chápány pohansky. Orodování u někoho je zapotřebí buď vůči nespravedlivé a nepřejícné 

autoritě - orodující mne má ochránit před zvůlí takové autority (pamatujeme si z dob 

komunismu); nebo pro získání nespravedlivé výhody (tedy ke korupci). 

Vůči Bohu v Ježíšově interpretaci jsou obě tyto možnosti absurdní. Přesto přímluvu 

Matky Boží, Ježíše i svatých velmi potřebujeme. Ovšem nikoli, aby přemlouvali Boha, ale 

nás! Proto by bylo na místě říkat spíše „oroduj u nás“ a mínit tím, že chceme podle jejich 

vzoru, s jejich pomocí a spolu s  nimi kráčet svým životem tam, kam oni už bezpečně došli. 

                                                           
62 Římský biskup František ještě jako arcibiskup a předseda biskupské konference bydlel v bytě v činžovním 
domě – tedy mezi svými. Ani teď neobývá papežský palác, i když jej zastávaný úřad nepochybně vzdálil 
obyčejným lidem. 
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5.1. Dnešní interpretace 

Janovo evangelium nebylo nikdy snadné k pochopení. Velmi snadno můžeme při jeho 

čtení odlétnout tam, kde se cítíme dobře, nikoliv tam, kam nás posílá autor. Evangelium 

poskytuje mnoho sugestivních obrazů a podporuje imaginaci. Zatímco v dřívějších dobách 

lidé tíhli spíše k praktickému vnímání světa, a proto mohli mít problémy s předloženou 

abstrakcí, dnes je to spíš naopak. Bohatší část lidstva tíhne snadno k abstrakci a uniká jí 

konkrétní dopad, jako něco, na čem příliš nezáleží. Janovo evangelium podává obě roviny 

vyvážené, nekulhá na žádnou nohu. Ježíš má vše nejen pečlivě promyšlené, skvěle 

pedagogicky a didakticky propracované s ohledem na posluchače,63 ale On vždy nejdříve 

jedná a pak vysvětluje.64   

Vzhledem k naší dnešní situaci je třeba klást důraz na onu nohu, která stojí pevně na 

zemi. Ježíš se nejen modlil, vysvětloval, miloval – On především konal. Konal a pak 

vysvětloval své motivy, zasazoval své činy do širších souvislostí. Nebyl tedy pouhý kazatel. 

V dnešní době, zdá se, je víc kazatelů než následovatelů. Člověk, který toto pochopil a 

uchopil ve svém životě, byla Matka Tereza z Kalkaty. 

Je vůbec ještě dnes evangelium „radostnou zvěstí“? Ježíš nabízí „Hledejte nejprve 

Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno“ (Mt 6,33). Znamená to, že 

Bůh se postará, aby nežili v bídě Jeho opravdoví učedníci. Pro člověka strádajícího či 

pociťujícího strádání bližních kolem sebe určitě evangelium neztratilo nic ze své naléhavosti, 

poskytování naděje, orientace, ale i posily uskutečňovat to, co ve svědomí poznáváme jako 

správné. Ale pro člověka, který užívá mnohonásobně víc, než potřebuje, vidina starat se o 

Boží záležitosti a vzít zavděk „jen“ tím, co potřebuje, nezní jako radostná zvěst. Bůh to dobře 

ví, a proto nás varuje před hromaděním majetku, který neslouží k pěstování vztahů. 

Svět dnes Ježíše potřebuje mnohem víc než kdy jindy. Lidské možnosti se 

zmnohonásobují každým dnem. Věda nám dává netušené možnosti, podmaňujeme si 

nepředstavitelné síly. To vede k pýše, k představě, že vše zvládneme intelektem, tvůrčí 

                                                           
63 Náročnost Ježíšových řeči se výrazně liší. Mluví li s náhodnými posluchači přilákanými zvěstmi o dějících se 
zázracích, o zázračném nasycení, mluví v podobenstvích opřených o jejich každodenní zkušenost. Setkává-li se 
s lidmi po několikáté, snaží se je náročnějším výkladem pozdvihnout výše. Nejnáročnější je ve svých gestech i 
řečech na apoštoly, připravuje je na jejich náročný úkol. 
64 Ježíš si nechce vychovávat žáky, ale učedníky, následovníky. Nechce z křesťanství udělat krásnou teoretickou 
disciplínu. Chce, aby se jeho následovníci vydali po Jeho křížové cestě a křesťanství (provázení Jeho slovem a 
příkladem a Duchem svatým) používali jako nástroj. 
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činností, že si můžeme naplánovat svoji budoucnost a cílevědomě ji uskutečňovat. Že věda 

vyřeší každý problém, který si před sebe postaví, že je to jen otázka času a peněz.  

V technickém smyslu s tím lze souhlasit. Jenže člověk není pouhé tělo obdařené 

rozumem. Má vyšší ambice, touží po něčem, co jej přesahuje. Věda poskytuje denně závratné 

množství informací a je stále složitější se v nich vyznat, uspořádat je, vytřídit důležité od 

nedůležitého, zejména užitečné od škodlivého, pravdivé od mylného a od lživého. Věda a její 

výdobytky prostě nemohou naplnit beze zbytku lidský život. Po počátečním ohromení 

technickými možnostmi se dříve nebo později dostaví zklamání z prázdnoty konzumace.  

Jenže vyznat se v turbulencích dnešní časů, najít správný směr, mít odvahu vykročit 

do nejistot, umět setřídit valící se moře informací podle důležitosti, umět odlišit pravdu od 

omylu a od lží je stále obtížnější. V čem hledat smysl života? Na to nedá odpověď ani věda, 

ani „odborníci“. Na to je odborníkem Ježíš a ti, kdo mají zkušenost s následováním Jeho 

cesty. 

Každý člověk má neodolatelnou touhu tvořit. Konzumace jej může uspokojit vždy jen 

na čas. Za všechny technické vymoženosti, které nám tolik usnadňují život, platíme velkou 

daň – jsme tlačeni do průměru, stáváme se průměrnými občany, jejichž chování lze statisticky 

velmi dobře předpovídat. A co je mnohem horší – průměrného občana lze velmi snadno 

ovládat. Reklamou obchodní i politickou. V této atmosféře je stále obtížnější uhájit svoji 

svobodu, unést odpovědnost za ni,65 vystoupit z vyhřátého autobusu odvážející dav 

k naplánovaným „bezstarostným zítřkům“, a jít za Ježíšem ve slunci i dešti, v teple i mrazu 

budovat nebeské království. 

5.2. Výzva pro dnešní svět 

Církev dnes čelí stále závažnějším výzvám. Stále závažnějším, neboť již dlouho 

nezodpovídaným. Svět okolo nás ztratil měřítka, normy. Boží normy stále častěji odmítá, a 

nevidí jinou možnost, než si „klouzající normy“ odvozovat z průměrného chování obyvatel. 

To má katastrofální následky v mnoha ohledech. Stačí uvést početí života: je tak silná 

„společenská poptávka“ po potratech i naopak po umělém oplodnění (často se řeší neplodnost 

jako důsledek potratů), že politici považují za nutné, chtějí-li být zvoleni, tuto poptávku 

uspokojovat. 

                                                           
65 Mnoho lidí dodnes dobrovolně vstupuje do područí nějakých sil. Doufají, že vložením své svobody „do 
opatrování“ nějaké ideologie se zbaví odpovědnosti. Bohužel, v minulosti i církev požadovala spíš poslušnost 
vůči církevní hierarchii, než aby pěstovala v lidu Božím náročnou výchovu k zodpovědné svobodě dětí Božích. 
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Naše civilizace je konfrontována s muslimskou menšinou, která je duchovně značně 

aktivní, velmi úzce spojuje svůj každodenní život s praktikováním svého náboženství, a nelibě 

vnímá naši lhostejnost, vyhaslost. Pro křesťany je to výzva. Dokážeme se probudit, 

rozdmýchat Ježíšovo communio  tak, aby jeho teplem dokázali ohřát svá srdce i lidé stojící 

mimo společenství? Především „vychladlí“ lidé v církvi, potom naši spoluobčané stojící 

mimo církev, a nakonec i lidé jiných kultur? Ježíš si to přeje. Abychom to dokázali, museli 

bychom ovšem být ochotni se ledasčeho zříci. Věcí lákavých, které při budování nebeského 

království překážejí. 

Tam, kde se křesťané dostanou do existenčních problémů, laici a jejich církevní 

představitelé rázem stojí v jenom šiku jako Kristovi bojovníci proti zlu, rozevřené nůžky mezi 

„my“ a „oni“ se rychle pevně sevřou. Na knížecí instituce v církvi rázem není čas. Bohužel, 

v dobách nadbytku vzájemná komunikace vázne. Ukazují to i příklady z poslední doby. Nejde 

o nezájem sdělovat se, ale o naprostou mimoběžnost témat, na které jsou církevní hodnostáři a 

laici naladěni.  

Nemůžeme čekat jinou odpověď, než tu, kterou známe – totiž communio. Je jasně 

explicitně i implicitně obsaženo ve Zjevení a Tradici. Církev zaujme dnešní svět jen tím, že se 

bude chovat zcela opačně, než ostatní lidské spolky budující „svůj pěkný obraz“. Tedy tím, že 

bude vždy a za všech okolností pravdivá. Nebude budovat svůj pěkný obraz, neboť sama má 

být obrazem Božím. 

Jak již bylo řečeno, církev nemá být „z“ tohoto světa ale „pro“ tento svět. Církevní 

představitelé ve velké části bohatého světa, naši republiku nevyjímaje, tak nepůsobí. Často 

vystupují jako správcové svých diecézí kolaborující se světskou mocí „k oboustrannému 

prospěchu“. To je hlavní překážkou vnímání hodnověrnosti církve většinou obyvatelstva 

stojící mimo církev (zčásti i uvnitř církve).66 Veřejnost sleduje nešťastné angažmá našich 

nejvyšších církevních představitelů v kauze církevního majetku (měli se angažovat odborně 

zdatní laici pověření svými ordináři) doprovázené jejich účelovou tolerancí nemravného 

chování politiků. Ještě obludnější je kolaborace pravoslavné církve v Rusku.67 Takovým 

angažmá církev ledacos získá, ale ztratí největší poklad – srdce mnoha lidí očekávajících, že 

v církvi budou svědky chování, které je přímým protikladem k chování jiných organizací. 

                                                           
66 Dalším imperativem věrnosti vůči evangelijnímu znamení církevní diakonie je zřeknutí se moci. Je třeba 
opustit názor, že moc lze používat „k dobrému účelu“; tím spíše po zkušenostech, že je prakticky nemožné 
změnit uplatňování moci z nástroje ovládání na prostředek služby lidské osobnosti a jejího zušlechťování. 
ALBERICH, Emilio, DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, s.r.o, 2008., str. 37. 
67 Samotný Putin se označil za „pravoslavného ateistu“. 
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Všeobecně dnes lidem ve světě, a mnohdy i v církvi, chybí odvaha věřit a jít za svou 

vírou, být ochotni za ni platit. Janovo evangelium je nesporně mystické, ale jeho mystika je 

praktická – neodvádí čtenáře z tohoto světa. Nabádá nejen k naslouchání Ježíšovým slovům, 

ale k následování Jeho skutků, které Jeho slova vysvětlují, dávají do souvislosti, ukazují směr: 

vedou k náročnému cíli. Nejde ale o individuální cíl, který si sám naplánuji a jdu bezohledně 

za jeho naplněním. Je-li cílem dát se do služeb Ježíše, konzultovat a sladit s Ním své osobní 

cíle, pak je člověk naplněn a veden k růstu – už zde pro společenství, a též k jistotě budoucího 

přebývání s Bohem.68 

Ve většině zemí, včetně naší země, jsme tak v situaci odmítání křesťanství. Nejen pro 

změkčilost a nevychovanost obyvatelstva, které nechce slevit ze svého pohodlí. Ale též pro 

vytvořené silné předsudky, pro velmi zkreslené a nepřijatelné obrazy Boha, které má většina 

obyvatel.69 Dnešní civilizovaný svět nepotřebuje misii (zvěstování Ježíšovy dobré zprávy), 

nezajímá se o ni, není jí osloven. Svět je hladový po communio, neumí si jej zařídit. Až lidé 

fascinovaně prožijí ve své blízkosti jeho oheň, budou zapáleni a motivováni k tomu, aby si 

vyslechli, jak tento zázrak přinést do jejich vlastního života. Ale můžeme my, křesťané, 

zapalovat jiné, dokud nebudeme sami hořet? Zapalovat samozřejmě nemůžeme svým ohněm, 

ale ohněm Ducha svatého. 

5.3. Osobní reflexe 

Mne osobně Janovo evangelium už dlouho velmi oslovuje a inspiruje k přemýšlení o 

své víře, ke zdravým pochybám. Nikoliv k pochybám o předmětu mé víry, ale o jejím 

zaměření, o přiměřeném rozdělení rolí – mé a Boží – při mých životních aktivitách. Janovská 

christologie mne velmi oslovuje. Uvědomuji si, že existují i jiné christologie, stejně 

oprávněné a nekonkurující si. Ježíš je tak mnohovrstevnatá historická postava a dokonce sám 

Bůh, že Jej nelze přehlédnout z jednoho pohledu. Nicméně pohled Janův, ať už byl autorem 

Janova evangelia kdokoliv, je mi blízký pocitově, nejen přesným rozlišováním pravd, ale 

                                                           
68 Podle Janova evangelia jsou žádané dva podstatné postoje: „poslouchat“ Ježíšova slova, jež jsou Slovo Boží; a 
také je třeba vidět a hledět na Ježíšovy skutky, zkoumat jeho znamení, kontemplovat jeho osobu… Slovo 
„slyšet“ (akouein) se ve IV. evangeliu objevuje v 58 případech. Je součástí janovské terminologie zjevení: 
předmětem slovesa je 22-krát Ježíš nebo jeho slovo, 4-krát Otec, jeho hlas. Fyzické „slyšení“ se však musí 
proměnit v opravdové naslouchání, se vším, co tento pojem zahrnuje: ochotu mysli, otevřenost a náklonnost 
srdce, protože naslouchání Ježíšovu slovu a Otcovu hlasu musí tomuto slovu a tomuto hlasu dovolit, aby 
pronikly do srdce a zaznívaly tam. (DE LA POTTERIE 1997), str. 42. 
69 Pokud jsem narazil na lidi hrdě se hlásící k ateismu, kteří byli ochotni k diskusi, nechal jsem si vylíčit jejich 
obraz boha, v něhož nemohou věřit. Pak jsem je pochválil, že jsou rozumní – v takového boha, jakého mi 
popsali, opravdu nikdo rozumný věřit nemůže! Pokud byli ochotni slyšet, v jakého Boha věřím já, diskuse se 
výrazně posunula. 
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především jejich souvislostí, hierarchií, komplexnosti, uměřeností jednotlivých složek. 

Uznávám ovšem, že pro uchopení „pravd Janova evangelia“ jsou nutné znalosti i ostatních 

evangelií, i dalších biblických spisů. A samozřejmě i církevní tradice, která nejen podává 

výklad významu, který byl přikládán jednotlivým událostem, pojmům.  

Vyústěním Ježíšova zakladatelského díla a církevní tradice je pak liturgie, která nabízí 

pro tělo i duši praktickou účast na žitém communio, bez nějž by okouzlení textem Janova 

evangelia bylo jen citovou a kulturní relaxací. Ježíš ale nepotřebuje fandy, ani žáky – ale 

učedníky. Kteří vědí, ale také jsou ochotní jít a dělat. Z lásky, vedeni vychovaným svědomím. 

Stále svůj život dělím čas na chvíle, kdy se modlím a chvíle, kdy se nemodlím. 

Nedokážu jako Ježíš „chodit s Bohem“ i když „se nemodlím“, když pracuji, věnuji se 

zálibám. Je jen zdánlivě jednoduché „nosit v hlavě“ Ježíšovu velekněžskou modlitbu a 

soustavně prožívat communio.  
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6. Použité zkratky 

MKR Communio - česká mutace mezinárodního časopisu. Vychází od roku 1996, nejprve 

pod názvem Mezinárodní katolická revue Communio, později pod 

názvem MKR Communio. 

In - odkaz na nepřímou citaci v jiném textu  

LXX - latinský překlad Starého zákona Septuaginta 

např. - například 

srov. - textová paralela (nikoliv doslovné opakování) 

str. - u citace literatury uvedena stránka nebo stránky v knize nebo časopise 

v. - označuje větu nebo věty textu evangelia 
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