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Povolání Šimona - Ježíš vidí Petra - Skálu 
 

Jan 1:35  Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 
36  Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 
37 -39 Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem.   Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se 
jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?"  Odpověděl jim: "Pojďte a 
uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. 
40-41  Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona 
Petra.  Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezl jsem Mesiáše (což je v překladu: Kristus)." 
42  Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což 
se překládá: Petr)." 
 
První setkání Ježíše a Petra. 
Koho PJ před sebou vidí? 
Muže jménem Šimon, byl to syn Janův, rybář, prostý a neučený člověk, možná trochu vznětlivý, se silným 
smyslem pro spravedlnost, žádný teolog, ale spíš praktik, muž který je zvyklý tvrdě pracovat. Ale Ježíš vidí 
ještě něco jiného, hlubšího, vidí člověka, který vyhlíží, čeká Mesiáše. 
Včera se seznámil s jeho bratrem Ondřejem, který u něj strávil odpoledne. Ondřej byl setkáním s Ježíšem 
zasažen. Ano, měl svědectví Jana Křtitele, že tento muž je "Beránek Boží, který snímá hřích světa", ale 
mnohem silnější bylo osobní setkání. Ondřej je přesvědčen, že našel Mesiáše. Toho, kterého vyhlíželi, za 
kterého se modlili. A tak to ihned jde říct svému bratrovi - Šimonovi: nalezli jsme Mesiáše! 
A Šimon na to reaguje okamžitě: jde se přesvědčit. Chci ho vidět, chci se s ním setkat. 
Ani Ondřej, ani Šimon ještě nechápou základní princip, že ne oni našli Mesiáše, ale že Mesiáš nešel je. 
Později to řekl krásně apoštol Jan (který byl spolu s Petrem to odpoledne u Ježíše):  

1 Janův 4:19  My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 
 
Tak stojí před sebou Šimon a Ježíš. 
Šimon, který chce posoudit, jestli tento muž je skutečně zaslíbený Mesiáš, a Ježíš, který Šimona zná...  
Dřív, než se mohl začít Šimon vyptávat 
Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)." 
 

Šimon, (Simon, Simeon)  =  naslouchající 
Jan  =   Hospodin je milostivý 
Petr (aramejsky Kéfa)   =   skála, kamen 

 
Pokud bychom mohli podle jmen posuzovat povahu, či charakter člověka (a tak se tehdy jména dávaly - 
měly za úkol vystihovat člověka), pak Šimon vyrůstal v rodině, kde vládla milost. Hospodin je milostivý - tak 
znělo jméno otce. Předpokládali bychom tedy, že Hospodinova milost naplňovala jeho otce, a byla vůní 
domova, kde Šimon vyrůstal.  
Šimon znamená naslouchající.... možná když byl dítě rád naslouchal otcovým slovům o příchodu zaslíbeného 
Mesiáše. Naslouchal a vstřebával všechny ty příběhy, kdy se Jahve zastal svého lidu, vyvedl ho z Egypta, dal 
mu zákon, dovedl do zaslíbené země, vysvobozoval z rukou nepřátel... 
A jak dorůstal v muže, sílila v něm touha, přání, volání jeho duše: Mesiáši, přijď. Potřebujeme Tě, aby 
vysvobodil svůj lid. Šimon vyrůstal pod nadvládou pohanských Římanů. Nikomu se nepodařilo je svrhnout. 
Jediný, kdo mohl Izrael vysvobodit byl Mesiáš. K němu se upírala naděje mnohých, i Šimona.  
Možná až teď nebyl jen ten naslouchající, stal se jednajícím, mužem, který byl ochoten vzít meč a následovat 
Mesiáše kamkoli. Tedy pokud Mesiáš skutečně přijde! 
Nevím jaké jméno by si Šimon vybral, aby ho v tomto období jeho života charakterizovalo. Nevím, jak viděl 
sebe. 
 
Ale vím,jak ho viděl Ježíš. 
Nemusel se mu představovat, Pán Ježíš ho sám oslovil, a dal mu nové jméno. 
Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)." 
Kéfa (aramejsky), Petr (řecky), kámen, či skála (česky). 
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Zajímalo by mne, co si asi v tu chvíli Šimon pomyslil. Nikdy mne neviděl a dává mi nové jméno? Skála? Co 
to má znamenat? Co je to vůbec za člověka? 
Skála, no je to dobré jméno, skála - něco tvrdého, pevného, stabilního... Už ne naslouchající, to je pasivní, 
ale jednající. Skála, kamen - ten může rozdrtit nepřítele. 
Copak nevrhal Jahve z nebe kameny, balvany když Jozue bojoval proti pěti emorejským králům? (Jozue 10,11) 

Budu takovým balvanem, kamenem, skálou v rukou tohoto muže - Mesiáše? 
 
Ale není podstatné, co si v tu chvíli myslel Šimon, tedy teď již Petr. 
To, co nám chce Bible sdělit je to, jak Šimona viděl Ježíš. 
 
Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)." 
 
Pán Ježíš se nedíval tak, jako se díváme my.  
Když hledáme zaměstnání, pošleme životopis, pak přijdeme na pohovor, a podle toho, jaký uděláme dojem, 
si nás vybírající zařadí do nějaké skupiny, kolonky, ...  a buď přijme, nebo nepřijme. 
Když lovci talentů například ve sportu hledají budoucí hvězdy, sledují mladé kluky, dívají se co umí, jak 
reagují, jak jsou pracovití, jakou mají sebekázeň, jak jsou ctižádostiví, a snaží se odhadnout, co by z nich 
mohlo pod dobrým vedením být. Někdy se jim podaří vyhmátnout skutečnou hvězdu, jindy se nestrefí... 
Ježíšův pohled byl jiný. On se nedíval na to jak je Šimon schopný, či jak by mohl pod dobrým vedením vyrůst, 
ale Pán Ježíš viděl jak ho dokáže proměnit Bůh.  
Ježíš se zadíval do budoucnosti, viděl Petra jak o Letnicích naplněn Duchem svatým káže, a 3000 lidí se 
obrací. Viděl ho jak místo aby dal almužnu chromému žebrákovi u chrámových dveří, říká mu: "ve jménu 
Ježíše ukřižovaného vstaň a choď!" 
Vidí Petra jak slepému Eneášovi říká: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko"  (Sk 9,34), 
jak křísí mrtvou Tabitu (Sk. 9,40), jak jde do domu pohana Kornelia a křtí celou jeho rodinu (Sk. 10). Vidí 
Petra jak zápasí o čistotu církve (Sk.5 - Ananiáš a Zafíra, SK. 8 - Šimon kouzelník) ale také o její jednotu (Sk 
15-Jeruzalémský sněm). 
Vidí Petrovu neochvějnost, odvahu, i moudrost když ho chce velerada zatlačit do kouta a zakazují mu hovořit 
o Kristu (Sk. 4). Vidí, že raději půjde do vězení, než aby znovu zapřel Krista (Sk. 12). 
 
Ježíš vidí co z tohoto muže bude, když se rozhodne Ho následovat. 
Nové stvoření - ne Šimon, ale Petr! 
Ježíšova ruka ho vytvaruje, promění, přetvoří v krásného, odvážného horlivého Božího muže. 
 
A stejným způsobem se Ježíš dívá na nás. 
 
Lidé kolem mohou říkat - to jen obyčejný, prostý (oni to říkají s pohrdáním) rybář, ten se nezmění, ten 
ničeho nedosáhne, ten nepřekročí svůj stín... 
Ale Ježíš se podívá a vidí, jak z tohoto obyčejného muže vybrousí nádherný diamant. Promění ho v člověka, 
který změní svět. Který ponese radostnou zprávu o Boží záchraně národům, a který přivede tisíce lidí pod 
Kristův kříž.  
 
I ty si můžeš připadat k ničemu, jeden z milionů, nevýrazný, zapomenutý, nijaký človíček, který to nikdy 
nikam nedotáhne, který si prožije svůj nudný a neradostný život a pak zmizí v zapomnění.  
 

Ale Ježíš se na tebe dívá jinak. Ty jsi Petr, skála... 
Nevím jaké jméno má pro Tebe? Ale když k němu přijdeš, a On se na tebe zadívá, věř - On vidí nádherné, 
jedinečné Boží dítě - syna a dceru,která má ohromnou cenu v Božích očích. Člověka, který je důležitá pro 
Boží království a cenný pro třikrát svatého Boha. 
 

On vidí co z nás vytvoří, když se rozhodneme ho následovat. 
 

Paní Hanka Richterová, maminka Nikoly - vezme kus dřeva, otočí ho v ruce, zadívá se na něj a najednou v 
něm něco uvidí. Vezme dláto, nůž, pilník, barvy a vy žasnete, jaké nádherné umělecké dílo vytvořila. Z kusu 
dřeva o kterém byste řekli že se nehodí k ničemu jinému, než s ním zapálit v krbu. 
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A stejně, daleko kreativněji a krásněji než to dokážeme my lidé,  pracuje s námi Bůh. Podívá se a pak začne 
tvořit. Ano, někdy to bolí - tak jako Petra bolelo, když se chlubil, že Ježíše nikdy nezradí. I kdyby ostatní ano, 
on nikdy ne, a pak 3x za jeden večer Ježíše zapře (Mat. 26).  
Někdy je to na hraně, jako když Petr na Ježíšovo zavolání jde po vodě, a pak se začne topit (Mat.14), někdy 
je to báječné, jako na hoře proměnění (Mat.17), jindy si v jeho blízkosti uvědomíme hloubku svého hříchu 
(Luk 5,8). Jednu to vypadá, že chápeme (Mat 16,16), jindy jsme natvrdlí, že nás musí Ježíš pokárat (Mat 
16,23).  
Ale pokud necháme jeho ruku, aby nás formovala, tak on z nás vytvoří nádherné Boží (umělecké) dílo.  
Není to o nás, (o našich schopnostech) ale je to o jeho dovednosti.  
On z nás, kteří jsme nic vytvoří někoho. 
On nám, kteří jsme mrtví vdechne život. 
strach, který nás svazoval musí utéct před nadějí, kterou je On sám.  
Naši tmu změní v světlo, naše sobectví promění v lásku... 
 

Není možné se divit, když Petr na výzvu Ježíše: "pojď za mnou", opustil loď a rybářské nářadí a šel za Ježíšem 
(Mat.4,18-20). 
I potom, co zapřel ho Ježíš znovu vyhledal a říká: pojď za mnou! A Petr jde! (Jan 21). 
 
 
Je něco na nás? 
Petr očekává, vyhlíží Mesiáše 
Petr je otevřený Božímu zjevení (to ti nezjevilo tělo a krev) 
Petr Ježíše miluje (3 otázky PJ: miluješ mne?)  
Petr se ptá (vysvětli nám podobenství, kolikrát mám odpustit) 
Petr je ochotný kapitulovat, přiznat svou bídu, a tím dát prostor Ježíši aby očistil a naplnil 
Petr má otevřené srdce pro Ducha svatého 
 
ale myslím, že to podstatné je něco jiného: 
Petr chce být blízko Ježíše, přitahuje ho, a kdykoliv Pán Ježíš řekl Petrovi: pojď, Petr vykročil.  
Nikdo a nic ho neodloučí od jeho Pána! 
 

Asi nejlépe to vystihuje Petrova věta, kterou zaznamenal Jan (Jan 6,68) 
Mnozí od Ježíše odešli,opustili ho, a On se ptá učedníků, těch nejbližších: 

Jan 6:67  Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 
68  Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 
69  A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 

 

Petr se ujímá slova, reaguje rychle, to co řekne není promyšlená odpověď, ale spontánní výkřik jeho nitra: 
"Pane, ke komu bychom šli?  
 
To je tajemství Petrova života: žít život v blízkosti Ježíše! 

 na výzvu pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí opouští Petr loď a jde za Ježíšem (Mat 4) 
 když říká na rozbouřeném moři Petrovi: pojď, vykročí bez váhání za ním a jde po vodě (Mat 14) 
 Musí být všude, Ježíš to ví a proto ho bere na horu proměnění,ke vzkříšení dcery představeného 

synagogy (Mat 5), ale i do Getsemanské zahrady, aby mu byl po boku v jeho modlitebním zápase 
(Marek 14) 

 jako jediný bere do ruky meč, aby Ježíše v Getsemane bránil (Jan 18,10) 
 když ostatní utekli, jde zpovzdálí za Ježíšem, aby věděl, kam ho vedou (Mat 26,58) 
 ano, zapřel, dokonce třikrát, ale byl tam, kde byl zatčený Ježíš, zatímco žádný z učedníků neměl 

odvahu jít do jámy lvové...(Mat 26) 
 při poslední večeři se brání, aby mu Ježíš myl nohy, když ale Pán prohlásí, že sním nebude mít podíl, 

říká:umyj mi i ruce a hlavu - chci být s tebou, chci s tebou mít podíl! (Jan 13,8) 
 a po vzkříšení, když přijdou ženy se zprávou, že hrob je prázdný rozběhl se ke hrobu (Luk24,12), co 

když tam Ježíše potká... 
 když loví na Genezaretském jezeře ryby, nic nechytí, a na radu člověka na břehu chytí množství ryb, 
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někdo z ostatních rybářů prohlásí: to je Pán. V tu chvíli Petr na nic nečeká, vyskočí z lodi a brodí se 
ke břehu (Jan 21,7) aby byl první, který padne Ježíši k nohám. 
To setkání nebylo příjemné, poprvé stojí tváří v tvář tomu, kterého zapřel, ale nemůže jinak, protože 
Ježíš je pro něj vším. Miluje ho, miluje ho víc než kdokoliv jiný a dá vše za to, aby mezi něj a Krista 
nikdy nic nepostavilo.  

 ale i později když mu PJ ve vidění řekl: běž, šel ke Korneliovi, i když jinak by k pohanům nešel, káže 
jim evangelium a křtí je, i když ví, že nebude lehké to obhájit... (Skutky 10) 

 a na nátlak židovské rady, aby přestal s tím kázáním o Ježíši odpoví jednoznačně: Boha je třeba 
poslouchat, ne lidi (Skutky 5,28) 

 
To, po čem touží Pán Ježíš není výkon, práce, služba, dokonalost, ale touha našeho srdce. být s Ním!. 

Jan 6:67  Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 
68  Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 
69  A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 

 
Přes naši nedokonalost, selhání, neúspěch, nechápavost, hluboká niterní touha: být s ním! 
Tuto touhu Ježíš viděl, když k němu Ondřej poprvé Petra přivedl.  
 

 Jan 1:42  Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat 
Kéfas (což se překládá: Petr)." 

 
Ježíš vidí, jaký budeš, pokud ho necháš, aby Tě proměnil. Jediné, co pro to můžeš udělat je mít v srdci 
neuhasitelnou žízeň po Něm, mít touhu být s Ježíšem.  
Máš v srdci tuto touhu? Můžeš vyznat spolu s Petrem: 
"Pane, ke komu bych šel? Ty máš slova věčného života. A já jsem uvěřil a poznal, že ty jsi ten Svatý Boží." 
Jsem zvědav jaké jméno má pro Tebe Ježíš připravené? 
 
 
KDYŽ SE NA NÁS JEŽÍŠ PODÍVÁ, VIDÍ CO BUDEME, KDYŽ SE JÍM NECHÁME VÉST. 
CO Z NÁS VYTVOŘÍ, JAK NÁS PROMĚNÍ. 
 
 
 
 
Texty k životu Petra 
 
Jan 1:42  Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas 
(což se překládá: Petr)." 
 
Matouš 4:18  Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra 
Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 
19  Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." 
20  Oni hned nechali sítě a šli za ním. 
 
Lukáš 22:61  Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív 
než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát." 
 
Matouš 14:25  K ránu šel k nim, kráčeje po moři. 
26  Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. 
27  Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" 
28  Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" 
29  A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. 
30  Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" 
31  Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" 
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32  Když vstoupil na loď, vítr se utišil. 
33  Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn." 
 
Matouš 15:13  Ale on jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. 
14  Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy." 
15  Petr mu na to řekl: "Vysvětli nám to podobenství!" 
 
Matouš 16:13  Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají 
Syna člověka?"  Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." 
15  Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?" 
16  Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." 
17  Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v 
nebesích. 
18  A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. 
19  Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, 
bude přijato v nebi." 
Matouš 16:20  Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. 
21  Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, 
velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. 
22  Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!" 
23  Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není 
z Boha, ale z člověka!" 
 
Matouš 17:4  Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, 
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." 
 
Matouš 18:21  Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když 
proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" 
22  Ježíš mu na to odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát." 
 
Matouš 19:25  Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?" 
26  Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko." 
27  Na to mu řekl Petr: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?" 
28  Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy 
i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. 
29  A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé 
jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. 
30  Mnozí první budou poslední a poslední první." 
 
Matouš 26:33  Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!" 
34  Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." 
35  Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě." Podobně mluvili všichni učedníci. 
 
Matouš 26:58  Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, 
aby viděl konec. 
 
Matouš 26:69  Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: "I ty jsi byl s tím 
Galilejským Ježíšem!" 
70  A on přede všemi zapřel: "Nevím, co mluvíš." 
71  Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: "Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem." 
72  On znovu zapřel s přísahou: "Neznám toho člověka." 
73  Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: "Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě 
prozrazuje!" 
74  Tu se začal zaklínat a zapřísahat: "Neznám toho člověka." V tom zakokrhal kohout; 
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75  tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: `Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.´ Vyšel 
ven a hořce se rozplakal. 
 
Marek 11:21  Petr se rozpomenul a řekl: "Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl." 
22  Ježíš jim odpověděl: "Mějte víru v Boha! 
 
Lukáš 5:7  Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami 
obě lodi, že se až potápěly. 
8  Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk 
hříšný." 
9  Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; 
10  stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od 
této chvíle budeš lovit lidi." 
 
Lukáš 8:45  Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře, 
kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!" 
 
Lukáš 8:51  Když přišel k němu do domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem 
té dívky i s její matkou. 
52  Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl: "Neplačte. Nezemřela, ale spí." 
53  Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. 
54  On však ji vzal za ruku a zvolal: "Dcerko, vstaň!" 
55  Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. 
 
Lukáš 24:12  Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad 
tím, co se stalo. 
 
Jan 6:67  Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" 
68  Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. 
69  A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 
 
Jan 13:8  Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se 
mnou podíl."  Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!" 
10  Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne 
všichni." 
Jan 18:10  Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten 
sluha se jmenoval Malchos. 
11  Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?" 
 
Jan 20:1  První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od 
hrobu odvalen. 
2  Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a 
nevíme, kam ho položili." 
3  Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. 
4  Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. 
5  Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. 
6  Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, 
7  ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. 
8  Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. 
 
Jan 21:2  Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové 
Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. 
3  Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci 
však nic neulovili. 
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4  Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 
5  Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme." 
6  Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro 
množství ryb. 
7  Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, 
přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou. 
8  Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami. 
 
Jan 21:15  Když pak 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." 
16  Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám 
rád." Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!" 
17  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! 
18  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." 
19  To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: "Následuj mne!" 
20  Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku 
a který se ho tehdy otázal: "Pane, kdo tě zrazuje?"  
21  Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: "Pane, co bude s ním?" 
22  Ježíš mu řekl: "Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijde, není to tvá věc. Ty mne následuj!" 
 
Skutky apoštolské 1:15  V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří - bylo tam pohromadě asi sto dvacet 
lidí - a řekl: 
16  "Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který 
na Ježíše přivedl stráže, 
 
Skutky apoštolské 2:14  Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, 
kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: 
15  Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno. 
16  Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 
17  `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery 
budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. 
Skutky apoštolské 2:38  Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista 
na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 
39  Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh." 
40  A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" 
 
Skutky apoštolské 3:1  Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. 
2  Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, 
které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. 
3  Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. 
4  Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: "Pohleď na nás!" 
5  Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane. 
6  Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň 
a choď!" 
 
Skutky apoštolské 4:7-8  dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: "Jakou mocí a v jakém jménu jste 
to učinili?"  Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: ... 
12-13  V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být 
spaseni."  Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že 
jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. 
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Skutky apoštolské 4:23  Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží 
a starší. 
 
Skutky apoštolské 5:3  Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a 
dal stranou část peněz za to pole? 
 
Skutky apoštolské 5:28  "Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili 
celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!" 
29  Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi. 
30  Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 
31  toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a 
odpuštění hříchů. 
32  My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají." 
 
Skutky apoštolské 8:17  Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. 
18  Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl: 
19  "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce." 
20  Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat za 
peníze!  Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem.  Odvrať 
se proto od této své ničemnosti a pros Boha; snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. 
 
Skutky apoštolské 9:32  Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lyddě.  Tam 
se setkal s jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. 
34  Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš hned vstal. 
 
Skutky apoštolské 9:38  Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu 
dva muže s naléhavou prosbou: "Přijď rychle k nám!" 
39  Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem 
obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. 
40  Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" 
Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. 
41  Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. 
Skutky apoštolské 10:9  Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu 
domu, aby se modlil. 
10  Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: 
11  Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k 
zemi. 
12  Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. 
13  Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" 
14  Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje." 
15  Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." 
 
Skutky apoštolské 12:6  Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, 
spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídaly vězení. 
7  Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: 
"Rychle! Vstaň!" A s Petrových rukou spadly řetězy. 
8  Anděl mu řekl: "Opásej se a obuj se!" Petr to udělal a anděl ho vyzval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." 
9  Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost; myslel si, že má 
vidění. 
10  Prošli první stráží, pak druhou, a přišli k železné bráně, která vedla do města; ta se jim sama od sebe 
otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle anděl zmizel. 
11  Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: "Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil 
mne z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si přál židovský lid." 
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Skutky apoštolské 15:7  Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: "Dobře víte, bratří, že si 
mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 
8  A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám 
9  a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. 
10  Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové 
ani my! 
11  Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." 
 
 


