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J 21,15-19 

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ 

Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho 

podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty ví š, že tě mám 

rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš 

mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: 

„Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl:  „Pas mé ovce! Amen, amen, 

pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až 

zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby mu naznačil, 

jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj mne!“ 

Sestry a bratři v Kristu, 

 

čteme v Janovu evangeliu ve 13. kapitole, že Ježíš dal znát svou lásku učedníkům a jmenovitě Petrovi 

až do konce. Když jim umýval nohy před poslední večeří.  A dal jim znát svou lásku i toho rána, když 

je čekal na břehu, naplnil jejich prázdné sítě a pojedl s nimi.  Jako dřív, a přece nově. 

 

A pak se ptá Petra na jeho lásku. Ale proč tak intimní rozhovor učinil evangelista veřejným čtením? 

Zřejmě, abychom si uvědomili, v čem spočívá proměna a formace selhavšího Šimona v Petra, vůdčího 

pastýře Kristovy církve. Ale nemáme snad uslyšet, že se ty Ježíšovy otázky po lásce nějak týkají taky 

nás osobně, mě a tebe?   

 

„Šimone, miluješ mě, víc než ti zde?“ Dokážeme připustit a přijmout, že i naší víře a našemu životu 

může znít tahle otázka Vzkříšeného Pána: Miluješ mě?  

 

Šimon Petr odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád“.  

Ježíšova otázka zřejmě Petrovi připomíná jeho přehnanou sebejistotu, jeho silácké řeči a vede ho 

k pokornějšímu vztahu. Ano, Pane, mám tě rád, ale neodvažuji se říct, že tě miluji, a už vůbec ne víc než 

ti zde, protože vím, jak jsem dopadl. A na to mu Ježíš říká: „Pas mé beránky“.  

 

Ale Pán Ježíš naznačuje, že je to vážná věc, ve které se nedá jen tak jednoduše a jednorázově něco 

odpovědět. Stát se opravdovějším v lásce je proces, v němž je třeba se utvrzovat. A vůbec pochopit, že 

ve službě, k níž nás Kristus povolává, jde především o to skutečně milovat! Proto se Ježíš ptá podruhé 

a pak ještě jednou. „Miluješ mě? A nakonec: „Máš mě rád?“ Až to Šimona zarmoutí. Člověka může 

zarmoutit, když si má opakovaně uvědomit: ty, Pane, přece víš o mě všechno. Ty víš, jak to s tou mou 

láskou k tobě opravdu je. Že nemám takovou lásku, po níž se ptáš. A proto nemohu říct víc, než co už 

jsem řekl, jen, že tě mám rád. Divím se, že to vůbec mohu říct. Jen díky tobě. A nato mu Ježíš říká: „Pas 

mé ovce“.  

  

Stejně je to zarážející. Úkol, který vyžaduje tolik opravdové lásky, svěřuje člověku, který dotazován na 

ni může odpovídat jen velmi střízlivě až rozpačitě.  Asi proto, že ta jeho láska a důvěra, se ho nejen 

dotazují, nejen ho prověřují, ale hlavně ho samého formují, posilují, utvrzují a vedou dál.  

 

To Ježíš naznačuje slovy, která znějí skoro jak hádanka: „Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a 

chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ 

 

Evangelista Jan dodává, že to Ježíš řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.  

Ale neskrývá se v těch slovech tajemství života řady věřících lidí? Mluví o různých životních cestách, 

na nichž navzdory zkouškám, bolestem a ztrátám neztroskotala víra, ani láska ani naděje. Naopak sílila 

pokora, odvaha i ochota ke službě. Přestože bylo zřejmé, že to, čím bylo dáno těm různým lidem jít, by 

si nikdy sami nezvolili. Jde o tajemství Božího vedení v životech lidí, které pro ně samé zůstalo v tomto 

čase většinou hádankou. 



Ale možná, že i tato slova se mohou týkat nějak osobně i nás. Když jsi byl mladší, sám ses přepásával 

a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“  

 

Tahle Kristova slova dokáží promluvit ve svůj čas velmi osobně.   

Slyšíme, že povolnost a oddanost v následování Krista, může s věkem sílit. Že všelijak omezené a 

spoutané stáří může být v následování Krista dříve nepoznanou výzvou.  

 

Ale mládí a zestárnutí tady nutně nemusí znamenat jen náš měnící se věk. Může jít o různé etapy, postoje 

a výzvy na naší cestě. Taky o osobní růst. Někdy o zlom: dosud jsem se mohl rozhodovat sám, a 

najednou jsem vtažen do něčeho, aniž bych sám chtěl. Je čas, kdy se ke službě chystáš sám a sám se 

rozhoduješ kam půjdeš a kam ne, kam se ti nechce. A pak v něčem těžkém, do čeho bys rozhodně sám 

nešel, objevíš nečekaně nové Kristovo povolání k následování i ke službě. A dostaneš sílu vztáhnout 

ruce a nechat se tím vést. 

 

Je rozdíl, když se přepásáváme sami, a když nás přepáše jiný. Obojí ale patří na cestu Kristových 

služebníků. Obojí může mít i v našem životě svůj čas.  

 

Nakonec tu zní Pánova výzva: „Následuj mne“. Kdyby tu tahle slova nebyla, byl by to smutný výhled. 

Nechat se vést tam, kam nechceš. Ale znovu si s Petrem můžeme uvědomit, že to jsou slova Ježíše, který 

vede naši víru od počátku až do cíle. On žije! Nejdu sám. Někdo přede mnou mi prošlapává cestu. I tím, 

co se mi zdá těžké a do čeho bych sám nikdy nešel. Mohu doufat, že tak jako Petr a jiní, poznám i v těch 

nejtěžších místech jeho blízkost. A mohu doufat, že tím půjdu až jako druhý.   

 

A tak, sestry a bratři,  

i mě a tebe mohou někde nějak osobně zastihnout Kristovy otázky: miluješ mě? Máš mě rád? Otázky 

po opravdové lásce ke Kristu v konkrétní situaci. I pro nás to může znamenat zlom a nové východisko. 

I když o mě Pán všechno ví, nemusím se víc zatěžovat svou minulostí. Jak jsem selhal. Pán má pro mě 

nové výzvy v lásce. Ví, nakolik ho a druhé mohu milovat, co mohu zvládnout, kam až mohu jít. On ví i 

to, co já dopředu nevím, totiž čeho jsem schopen v jeho síle.  

 

A tady byl původně konec kázání. Ale pak jsem byl na návštěvě u jedné staré paní ze sboru. Před 10 

lety oslepla. Dva roky se s tím vyrovnávala. Vyprávěla mi ze svého života. Upřímně, jak byly a jsou 

různé věci pro ni těžké. Zvlášť ta slepota. Ale vždycky, když něco jako tíživé vyjádřila, hned to přebila 

tím, že to tak není, že mnohokrát poznala, jak je Pán Bůh s ní… Tak se mi to najednou propojilo s tím 

dnešním oddílem evangelia. A říkal jsem jí, že mi připadá, jakoby v tom všem, co je pro ni ve stáří tak 

těžké, ve víře vztahovala své ruce. A nechala se Pánem Ježíšem vést tím, co by si sama nikdy nezvolila. 

A že tak vlastně ho následuje s vírou, že je před ní. A ona se zavřenýma očima naslouchala a přikyvovala 

a říkala, ano, děkuji, děkuji, děkuji. A pak začala citovat známou píseň: Ó ujmi ruku moji a veď mě sám, 

na cestě zde a v boji ať neklesám. Já nevím sobě rady, ó Pane můj, ty sám mne proveď všady, vždy při 

mně stůj. A já jsme se k ní přidal. A pak jsem začal zpívat: Někdo mě vede za ruku a ona se potichu 

přidala. A pak navázala vděčnou modlitbou a já na ni a skončili jsme modlitbou Páně. A cítili jsme, se 

slzami v očích, že to slovo vzkříšeného Pána Petrovi je svým způsobem živé i mezi námi.  

 

Tichá chvíle 

 

Modlitba: Pane, Tvé evangelium v nás posiluje víru, že Ty i nás čekáš a vyhlížíš dřív, než my Tebe, i 

tam, kde my Tě nečekáme a nevyhlížíme. Ve své lásce nás předcházíš, přijímáš, chystáš nám svůj stůl. 

Děkujeme, že i naše selhání překrýváš svou láskou. A naše láska, jaká je a není, ti není málo. 

 

Když slyšíme Tvé otázky po naší lásce k Tobě, jsme z toho v rozpacích. A uvědomujeme si a vyznáváme 

Ti, že a jak jsme v lásce k Tobě chudobní, nestálí a chabí. A jak málo jsme ochotní a připravení, nechat 

se Tebou vést tam, kam sami nechceme. Do něčeho těžkého. Do zkoušek důvěry a oddanosti.  Prosíme: 

Pane, smiluj se nad námi.  

Slova milosti: 1 P 2,24-25 

P: 358 Dnes k svému stolu zve nás Pán 


