
Jan 21,15-22  - Petrovo setkání se Vzkříšeným Pánem a Petrova
škola víry

Naše církev zdůrazňuje spolu s podobnými církevními společenstvími význam 
Kristovy smrti za nás. To je jistě dobře. Ale není to vlastně celá biblické pravda. 
Apoštol Pavel celou pravdu o Pánu vyjadřuje takto: „On byl vydán pro naše 
provinění, ale vzkříšen pro naše ospravedlnění“ (Ř 4,25). Kristova smrt je 
zadostiučiněním za naše hříchy a krajním projevem lásky. Jeho vzkříšení je 
neméně důležité a přináší nový život. Jak bude tento nový život působit, to se 
ukazuje v setkáních Vzkříšeného s jeho přáteli.

Dnes se podíváme na další takové setkání. Petr je tu vystaven ze strany Pána 
otázkám, které bychom v jiné souvislosti považovali za dost zvláštní. Ježíš se Petra
třikrát zeptal: „Miluješ mne...?“ První Ježíšova otázka dokonce zní: „Šimone, synu 
Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Nevím, jak bych se zachoval, kdyby se mě 
někdo takhle zeptal. Pokud se mne někdo z blízkých podobně zeptal, zavrčel jsme 
něco v tom smyslu „To víš, že jo“, ale zřejmě to moc přesvědčivě neznělo. 
Částečně je to asi spojeno s dobou a prostředím, kde jsem vyrůstal. Doma nebylo 
zrovna samozřejmé a snadné vyjadřování nějakých citů. A mluvit o citech to už mi 
vůbec připadalo a připadá jako něco divného nebo rovnou nepřirozeného.

Ježíš se ovšem neptá Petra kvůli tomu, že by on sám potřeboval nějaké ujištění 
o Petrově lásce k němu samotnému. Pán Ježíš je od věků živ v lásce svého 
Nebeského Otce. V ní má své bezpečí a život. Ty otázky klade kvůli samotnému 
Petrovi. Petr Vzkříšeného Pána už nejspíš viděl uprostřed ostatních učedníků v 
Jeruzalémě. Ježíš mezi ně přišel a pozdravil je: „Pokoj vám“. Vždycky znova se mě 
tato situace dotkne. Ježíš jde po svém vzkříšení za těmi, kdo ho opustili. Nejde 
tam proto, aby jim vyčinil jejich nevěrnost, ale aby jim přinesl Boží pokoj. Je to více
než pozdrav. Je to ohlášení, smíření, uzdravení a vítězství. Mezi Ježíšem a Petrem 
ovšem bylo něco velice osobního. 

Petr před Ježíšovým zatčením dával najevo nejvyšší oddanost. Sliboval Pánu: „I 
kdyby všichni odpadli, já ne.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím tobě, že dnes, 
této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš.“ On však 
ještě horlivěji prohlašoval: „I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě.“ Tak 
mluvili všichni. Marek 14:29-31. Po Pánově zatčení to byl úplně jiný Petr. I když 
následoval svého Pána až na dvůr velekněze, tam ho opustila odvaha. Jeho trojí 
zapření se stalo takřka pověstným. Na Petra naléhala služebná: „I ty jsi byl s tím 
Galilejským Ježíšem!“ (Matouš 26,69). Petr se vzmohl jen na: „Nevím, co mluvíš.“ 
nebo na „Neznám toho člověka.“ Po třetím naléhání okolostojících se píše, že se 
začal „zaklínat a zapřísahat“ To je takový mírný český opis drsné skutečnosti. 
Doslovný překlad slov užitých v řeckém originálu by podle odborníků na starou 
řečtinu měl být ještě tvrdší. Dalo by se to pochopit tak, že Petr začal Ježíše 
proklínat, aby tak dal najevo, že s ním nikdy neměl nic společného. Šlo o opravdu 
hluboké a ponižující selhání. Petr se prostě rozhodným způsobem Pána zřekl. Proč
k tomu došlo?
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Důvod je jednoduchý. Petr selhal, protože stavěl na své lásce k Pánu, kterou 
dokonce považoval za větší, než byl láska ostatních učedníků. Řekl přece: „I kdyby 
všichni odpadli, já ne.“ Je to něco velice lidského, jeden filosof (F. Nietzsche) by 
možná řekl „příliš lidského“. Kolik ohnivých vyznání lásky se proměnilo během 
času v chladnou přezíravost nebo dokonce skončilo rozpadem vztahu nebo 
rozvodem. Kolik křesťanů dávalo najevo svoji velikou horlivost pro Pána, která je 
jistě větší než u jiných křesťanů i v jiných sborech a církvích, aby nakonec skončili u 
toho stejného, co bylo dříve předmětem jejich kritiky, ne-li hůře. Ani já se z tohoto
neradostného seznamu nemohu vynechat. Jako čerstvý věřící jsem vedl různé 
ohnivé diskuze s nevěřícími, Zřejmě  to více lidí odradilo než přitáhlo k Pánu. Ale 
připadal jsem si při svém horlení úžasný, podobně jako si zřejmě Petr připadal 
výjimečný ve velikosti svojí lásky k Pánu. Petr se stejně jako mnoho jiných musel 
přesvědčit, že ho zachrání ne jeho veliká láska k Pánu, ale pouze láska Pána k 
němu. Zvláštní rozhovor mezi ním a Ježíšem na pláži Tiberiadského jezera měl i 
tento význam. 

Ježíš se Petra nejprve zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ 
(Jan 21,15). Tím Petrovi jemně připomíná jeho vlastní slova, jeho odvážné 
prohlášení: „I kdyby všichni odpadli....“ Za tím je v pozadí Petrovo myšlení: „Já, já 
tě Pane přece miluji víc než všichni ti tady kolem“. Petr se musel přesvědčit, že to 
tak není. Nemiloval Pána víc než ostatní učedníci, dokonce zřejmě nevěděl, co 
láska znamená. Opravdová láska se nedá vyrobit. Proto je psáno už v Písni 
Šalamounově: „Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, 
dokud nebude chtít sama.“ (Píseň Šalomounova 8,4). Petr potřeboval vidět a 
prožít skutečnou lásku na příkladu a životě svého Mistra. On sám musel zažít, že je
bez Jeho obětující se a odpouštějící lásky je úplně ztracen. On sám sebe musel 
zakusit jako ztraceného odpadlíka, kterého musel Ježíš svým slovem odpuštění 
vrátit zpátky. Petr si do chvíle této trpké zkušenosti budoval falešnou totožnost 
neselhávajícího hrdiny víry. Možná se porovnával s Janem, který cudně sám sebe 
nazývá učedníkem, kterého Ježíš miloval. Zřejmě dokonce Jana tzv. nemusel, 
protože Janova láska k Pánu ohrožovala představu, kterou měl Petr o sobě 
samotném, představu nejvěrnějšího a nejhorlivějšího učedníka.  I Kristovi učedníci 
byli lidé jako my, takže řevnivost a závist se jim, stejně jako nám, nijak nevyhýbaly.

Pokud Petr takto uvažoval, pak dává smysl i jeho trochu zvláštní starost o to, jak
to bude dál s Janem. Ptá se svého Pána: „Pane, co bude s ním?“ Ježíšova odpověď 
prozrazuje, že Pán znal Petra lépe než Petr sám sebe: „Jestliže chci, aby tu zůstal, 
dokud nepřijde, není to tvá věc....“ (Jan 21,22). Lidově řečeno: „Už toho srovnávání
se s druhými, Petře, nech. Musíš přestat budovat modlu sebe sama jako toho 
nejrozhodnějšího a nejvěrnějšího z učedníků.“ Tady se nám chce říct, že ani na poli 
toho nejlíp míněného soutěžení nenajdeš pokoj. Ten je jedině v úkrytu Božího 
odpuštění a lásky. 

Petr do svého selhání nepochopil, že život s Ježíšem není soutěž o toho 
nejzbožnějšího a nejhorlivějšího. Nepochopil, že základem života s Pánem je 
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spočívat v jeho lásce. Je potřeba být nejprve zachráněným a pak teprve 
zachráncem. Obráceně to nějak nefunguje. 

Možná lépe než Kristovi učedníci rozumíme pravdám víry a možná máme i 
dobrá křesťanská morální východiska pro život. Ale! V tom lepším případě jsme to 
my, kdo zachraňujeme situaci svojí zbožností, vydaností, horlivostí, znalostmi a 
zkušenostmi a kdoví čím ještě. Málokdy jsme ochotni vidět se jako lidi, kteří pořád 
potřebují pořád odpuštění a spásu. Proto nám někdy chybí důvody k upřímné 
lásce a vděčnosti. Stejně jako Petr se snažíme křesťanský život žít z lidských sil, a 
to prostě moc nefunguje. Znovu - potřebujeme sami sebe vidět jako lidi, kteří 
znova a znova potřebují Boží odpuštění a spásu!

Dalším významem setkání Vzkříšeného Pána s Petrem bylo další pověření Petra
ke službě. To Ježíš vyjadřuje opakovaným prohlášením: „Pas mé beránky“ nebo
„Buď pastýřem mých ovcí!“ Petr je tady postaven do čela učedníků, zřejmě prostě
proto,  že  každé  společenství  musí  míst  někoho  viditelně  v  popředí.  Je  to  ale
zároveň jedno z nejpodivnějších povolání do takové pozice. Z lidského hlediska
udělal Pán Ježíš „kozla zahradníkem“. Petr kromě určité rozhodnosti neměl nic z
toho,  čemu  se  dneska  říká  manažerské  schopnosti.  Dnešní  personalisté  (lidé
odpovědní za najímání lidí do firem) by měli nad Petrem veliké rozpaky pro jeho
impulzivnost  a  určitou nevypočitatelnost.   Tyto za určitých okolností  negativní
vlastnosti jako mávnutím zázračného proutku z Petrova života nezmizely. V knize
Skutků  ho  můžeme  vidět  jako  rozhodného  a  moudrého  vůdce,  který  dává
společenství  Kristových  učedníků  nový  směr  poslání  mimo  okruh  Izraele
k nežidovským národům. V listu Galatským Pavel naopak odhaluje Petrovo veliké
zaváhání  ohledně  závaznosti  židovských  předpisů  pro  věřící  z nežidovského
prostředí. Bylo zřejmě způsobené strachem, co novému směřování církve řeknou
staří  Petrovi  přátelé  v  Jeruzalémě.  Petr  se  nechal  znovu  přemoct  strachem.
Petrovo  selhání  dokonce  hrozilo  vážnou  škodou  celému  Božímu  dílu.  Neurčitý
postoj toho, kdo stojí v čele, mohl znejistět a názorově rozložit celé společenství
rané církve.

Petr po setkání se Vzkříšeným Pánem měl něco velice důležitého i přesto, že byl
ve  své  povaze  pořád  tím  starým  Petrem,  který  se  potácí  mezi  rozhodností  a
strachem.  Byl  nejen  svědkem  Vzkříšeného  jako  ostatní  učedníci,  ale  udělal
hlubokou  zkušenost  s  Božím  milosrdenstvím.  Věděl  kam  vést  ostatní  -  k
pramenům Božího milosrdenství.  Věděl,  kde je  potrava pro jeho stádo -  slovo
života. 

Posledním Ježíšovým slovem k Petrovi v tomto rozhovoru je výzva: „Následuje 
mě“. 

S tím si ani dnes mnoho rady nevíme. V lepším případě máme pocit, že 
následováním Krista je věrné plnění přikázání Písma. Je to určitě významná část 
následování Pána. I on sám říká: „Milujete-li mne, budete zachovávat má 
přikázání;..“ (Jan 14:15) V následování ale jde možná především o proměnu života 
do Kristovy podoby. V následování nejde o prosté napodobování v takovém slova 

3



smyslu, jak to chápou třeba někteří věřící na Filipínách, kteří o Velikonocích 
podstupují hygienicky ošetřené a relativně zdravotně nezávadné křižování. Tím 
hlavním Kristovým přikázáním je láska. Jak říká známé Kristovo slovo: „Nové 
přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se 
milujte navzájem.“ (Jan 13:34) Proto jde o proměnu v lásce z lidské sebestředné, 
jakou pěstoval Petr v sebedarující lásku podle Boha. Kristova smrt na kříži byla 
krajním projevem lásky podle Boha.

Z hlediska tohoto světa je láska, která zapomíná na sebe sama, bláznovství, 
naivita nebo dokonce něco škodlivého duševnímu zdraví. Ale sebezapírající láska, 
která staví pevnou hráz ješitnosti a závisti a které je dobro ostatních přední před 
vlastním prospěchem, je nakonec důležitá v obyčejném každodenním v životě. 
Myslím, že není těžká odpověď na otázku, zda bychom chtěli mít vedle sebe 
člověka bezohledného a sobeckého anebo člověka vyznačujícího se laskavostí a 
pozorného k potřebám okolí. Následování není proto cestou nějakého 
pochmurného sebezáporu ve stylu posty, důtky, špatné oblečení a samota, ale 
cestou života. To si velice dobře zřejmě uvědomoval Pavel, když vyjádřil přání: 
„abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe 
podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. (Filipenským 3,10-11). 

Už v tomto životě jde vlastně o duchovní vzkříšení. Jde o prosazování Božího 
života v nás skrze čerpání z Božího milosrdenství a následování. Je to zatím jen 
malá ohrožená sazenička. Ale podle Božích slibů se jednou slavná moc Vzkříšení a 
věčného života uplatní naplno a překoná všecko zlo a nakonec samotnou smrt. 
Jak se zpívá v jedné staré písni:

Ježíš žije, nyní jest
smrt mi do života branou.
Nebojím se, on mne vést 
slíbil v slávu svrchovanou. 
Jezu řiď mé kročeje!
Ty jsi moje naděje. 
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