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5. pôstna nedeľa rok B 

Ježišova hodina 

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol 
z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to 
Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn 
človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, 
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život 
nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! 
A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša 
vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu 
som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ Zástup, 
ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie 
kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto 
sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To 
povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.  

(Jn 12,20-33) 

Odhliadnuc od prológu (1,1-18) a epilógu (21,1-25) sa Jánovo evanjelium delí na dve veľké časti: tzv. 

knihu znamení (1,19-12,50) a knihu slávy (13,1-20,31). Knihou znamení okrem iného prechádza akési 

napätie, ktoré je vyjadrené Ježišovým konštatovaním, že ešte neprišla jeho „hodina“. Nachádza sa to 

pri prvom znamení v Káne (2,4), kde Ježiš síce zariadi zázračné premenenie vody na víno, zjaví svoju 

slávu a učeníci v neho uveria, ale to ešte nie je jeho hodina.  Podobne reaguje na požiadavku svojich 

príbuzných, aby sa dal poznať svetu a ukázal svoju slávu počas sviatkov stánkov v Jeruzaleme. Ani 

vtedy ešte neprišla jeho hodina (7,6.8). Na tieto sviatky ide potajomky. A keď sa počas týchto sviatkov 

dostane v Jeruzaleme do sporu so svojimi oponentami a tí ho chcú chytiť a zabiť, nestane sa tak, lebo 

ešte neprišla jeho hodina (7,30). Podobný priebeh má aj ďalší Ježišov spor s farizejmi v chráme (8,20). 

Ježišova hodina nastáva až počas veľkonočných sviatkov, po tom ako Ježiš vzkriesi Lazára, slávnostne 

vstúpi do Jeruzalema a rozvíri verejnú mienku. Všetci o ňom hovoria a jeho odporcovia bezmocne 

konštatujú:  „Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa celý svet ide za ním!“ (12,19). Následný záujem Grékov, 

ktorými boli zbožní ľudia z pohanských národov prichádzajúci do Jeruzalema klaňať sa Bohu Izraela, 

potvrdzuje obavy farizejov. Zároveň je okamihom, v ktorom sa začína Ježišova hodina. Na žiadosť 

Grékov, sprostredkovanú cez apoštolov s gréckymi menami Filip a Ondrej, reaguje Ježiš nie 

potešujúcimi slovami, ale prekvapivým ohlásením svojej „hodiny“. Prichádza čas aby bol oslávený. 

V tomto bode vrcholí kniha slávy a odhaľuje sa jej zámer. Všetky Ježišove znamenia, ktoré sú v nej 

opísané – od svadby v Káne po vzkriesenie Lazára – boli prípravou na Ježišovo oslávenie, ktoré sa 

uskutoční v Jeruzaleme počas veľkonočných sviatkov. Táto dlho očakávaná hodina Ježišovho 

oslávenia je paradoxom. Ježiš ju opisuje ako padnutie a odumretie zrna v zemi, aby prinieslo veľkú 

úrodu (12,24). Toto padnutie zrna do zeme je síce stratou života, ale ide o takú stratu, ktorá je 

zároveň podmienkou a predpokladom veľkej úrody večného života (12,25). Na túto paradoxnú cestu 

slávy pozýva Ježiš aj svojich učeníkov, ktorí mu majú byť pri tomto oslávení služobníkmi. Ich služba 

bude spočívať v účasti na Ježišovej hodine i v účasti na oslávení ktorým ich poctí Otec. 



Ježišova „hodina“ síce prisľubuje veľkú úrodu večného života, ale nič to nemení na jej hrozivosti. Je 

niečím, čo vzbudzuje hrôzu, čoho sa treba chrániť. Je to zrejmé z Ježišovho monológu, ktorý sa stáva 

modlitbou paralelnou s modlitbou v Getsemanskej záhrade v synoptických evanjeliách: „Moja duša je 

smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte! Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je 

možné, minula táto hodina. Hovoril: Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. 

No nie čo ja chcem, ale čo ty.“ (Mk 14,34-36). Pri opise scény Ježišovho zajatia v Jánovom evanjeliu sa 

táto epizóda nespomína. Evanjelista Ján vkladá Ježišovu modlitbu do rozprávania o jeho „hodine“. 

Ježiš tu nehovorí tak ako v Markovom evanjeliu: „Nie čo ja chcem, ale čo ty“. Súhlas s Otcovou vôľou 

vyjadruje slovom: „Otče osláv svoje meno!“ Znamená to prijatie Otcovej vôle, ktorý v Ježišovi ide 

zjaviť svoju slávu. Potvrdzuje to aj hlas z neba, ktorý hovorí o minulosti i budúcnosti. Potvrdzuje 

zúčastneným, že doterajšie Ježišove znamenia boli prejavom Otcovej slávy a zároveň ohlasuje 

najväčšie znamenie oslávenia: vyzdvihnutie od zeme. Týmto znamením na prvý pohľad je Ježišovo 

ukrižovanie, ale vzhľadom k významu slova „vyzdvihnutie“ ako synonymu vzkriesenia a rovnako 

vzhľadom k upresneniu vyzdvihnutia „od zeme“,  možno s istotou povedať že tým oslávením je 

ukrižovanie a zmŕtvychvstanie zároveň. Ním bude „knieža tohto sveta“ zbavené svojej moci a Ježiš 

pritahne všetkých k sebe. Kniha znamení vrcholí v tejto Ježišovej modlitbe a od nasledujúcej kapitoly 

sa evanjelista Ján už bude venovať v knihe slávy len opisu priebehu tejto Ježišovej „hodiny“ oslávenia.  
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