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Jan 1:29  Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 
30  To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já. 
31  Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael." 
32  Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 
33  A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho spatříš sestupovat 
Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.´ 
34  Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží." 
35  Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 
36  Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 
37  Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. 
38  Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabi (což přeloženo 
znamená: Mistře), kde bydlíš?" 
39  Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř 
hodin odpoledne. 
 
 
Místo Ježíše v mém životě 
 
Co si představíte, když se řekne: Arnold Schwarzenegger  

Arnold Alois Schwarzenegger (* 30. července 1947, Thal poblíž Štýrského Hradce, Rakousko) je rakousko-
americký sportovec,herec a republikánský politik. V letech 2003–2011 zastával úřad guvernéra Kalifornie. Je jedním z 
nejúspěšnějších kulturistů historie. Vyhrál nespočet soutěží v kulturistice a silovém trojboji – nejcennější jsou jeho 
vítězství Mr. Olympia (7krát) a Mr. Universe (5krát). 

herec, sportovec, politik... 
Terminátor, Barbar Conan, Policajt ze školky 
Při vyslovení jeho jména se každému z nás možná vybaví něco jiného, něco co náš zaujalo, co je pro nás s 
jeho osobou to nejdůležitější, nebo možná nejzajímavější... 
 
Nemusíme chodit tak daleko: co s vám vybaví při jménu Zdeněk Mann? Honza Pacovský? 
Většině z nás asi housle, chvály,  jeho citlivý humor... v případě Honzy foťák a nádherné obrázky především z 
přírody.  
 
 
Co si představíte, když se řekne jméno JEŽÍŠ?   
Boží Syn trpící za nás na kříži, dítě v jeslích, prázdný hrob, učitel, muž zázraků, jde po vodě, bere do náručí 
děti, píše prstem po zemi a pak řekne: neodsuzuji Tě, rozzlobený vyhání z chrámu obchodníky, modlící se muž 
v Getsemane, hora proměnění, odcházející do nebe... 
 

Spasitel, Boží Beránek, Lev z Judy, Syn člověka... 
 
SPASITEL - to bude asi nejčastější obraz těch, kteří se s ním setkali, kterým odpustil hříchy, kteří ho přijali do 
svého srdce. Boží Beránek, který se za mne obětoval. 
Mohu k němu kdykoliv přijít, otevřít mu srdce, prosit o odpuštění, o pomoc o sílu, moudrost, o uzdravení... 
Víme, že mně neodežene... 

Jan 6:37  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 
Vím, že ho mohu prosit o cokoliv a on odpoví, dá ... 

Lukáš 11:9-10  A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 
otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

Vím, že za ním mohu přijít kdykoliv jsem slabý, vyčerpaný a on mne posílí, v jeho náruči smím odpočinout... 
Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

Vím, že za ním mohu přijít, když se mi děje bezpráví a on se mne zastane... 
Lukáš 18:7-8   Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když 
jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. 

Když procházím zkouškou, vím že on mne posílí, ochrání a dovede k vítězství 
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2 Tesalonickým 3:3  Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 
Vím, že mne provede údolím stínu smrti a dá mi věčný život. 

Jan 11:25-26  Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.  A každý, kdo 
žije a věří ve mne, neumře navěky. 

 
Pán Ježíš je můj Spasitel - zachránce, vysvoboditel, odpustil mi hříchy, smazal moji minulost, dal mi možnost 
nového začátku, vede mne, posiluje, chrání, pomáhá, přechází mne, ale jde i za mnou... 
Posílá své anděly aby mne chránili na všech cestách, a On sám mne obklopí svou ochranou a požehnáním. 

Žalmy 139:5  Zezadu i zpředu jsi mě obklopil, svou dlaň jsi na mě položil. (B21) 
 

Když k němu přicházím,nemusím se bát - jeho první slovo bývá: NEBOJ SE!  
Je můj přítel, rozumí mi, dotýká se mého srdce. Ve zmatku a v panice mi dává pokoj, uprostřed chaosu vkládá 
naději a bezpečí do mého nitra, když procházím bolestí, naplňuje mé srdce důvěrou, i uprostřed soužení mi 
dává radost, nebojím se smrti, protože vím že On je vzkříšení a život... 
 
Prožíváte to také tak? 
Je můj Spasitel, ochránce, přímluvce, zastánce, obhájce, mluvčí, přítel, starší bratr, rozumí mi, zná mne 
jménem, čeká na mne s otevřenou náručí, osuší slzy, postaví se přede mne aby mne chránil.... 
To je Ježíš - můj Spasitel. 
 
Ale je zde ještě jedna rovina, jeden vztah, který musí být mezi mnou a Ježíšem. 
Jako má mince dvě strany, tak i náš vztah s Ježíšem má dvě roviny, a ty musí být v rovnováze. 
On je SPASITEL + PÁN. 
 
Někdy, my křesťané přijímáme Pána Ježíše pouze jako toho, který naplňuje naše potřeby, vytahuje nás z 
malérů, dá našemu životu hodnotu a smysl, vyřeší problémy, do kterých se často vlastní vinou dostáváme. 
Někdy je pro nás (i když to navenek,a dokonce ani sami v sobě nepřipustíme) automatem, který dává pokoj, 
naději, radost... 
On toto dělá, dává, to ano, ale zároveň nás vybízí a volá k tomu, abychom ho nepřijali jen jako Spasitele, ale i 
jako Pána. 
 
Jeho výzva je jasná: 

Matouš 11:28-30  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 

 
Jinými slovy: pojď ke kříži, já ti odpustím hříchy, proměním tvůj život, zachráním tě před Božím soudem, 
stanu se Tvým SPASITELEM, a pak POJĎ ZA MNOU, pak mne NÁSLEDUJ! 
 
Tuto výzvu k následování slyšel Petr, Jakub a Jan, Filip, Matouš,ale i Saul z tarzu (apoštol Pavel) a další a další. 
Tato výzvy je stále aktuální, a platí i dnes pro ne a pro Tebe. Následuj mne, šeptá do mého srdce Ježíš.  
 
Jedno z míst evangelií o následování Ježíše zapsal Matouš, Marek a Lukáš. Všimněte si, jak Bible v podání 
jednotlivých evangelistů rozšiřuje výzvu k následování pro všechny: (učedníci, zástup s učedníky, všichni) 

Matouš 16:24  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům:  
"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 
 

Marek 8:34  Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim:  
"Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 
 

Lukáš 9:23-26  Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj 
mne.  Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. 
Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?  Kdo se stydí za mne a za 
má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů. 
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Co to znamená: následovat? 
Podívejme se na několik biblických míst. 
 
1. Bohatý mladý muž 

Matouš 19:16-22  A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych 
získal věčný život?"  On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, 
zachovávej přikázání!"  Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě 
svědčit,  cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."  Mladík mu řekl: "To jsem všechno 
dodržoval! Co mi ještě schází?"  Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej 
chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."  Když mladík uslyšel to slovo, smutný 
odešel, neboť měl mnoho majetku. 
 

Touží po věčném životě. Touží po spasení. V hloubi srdce ví, že Ježíš je odpovědí. Nikdo jiný! Proto jde za 
ním: co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?  
PJ říká: "proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý!" jinými slovy: není to o tom, co dobrého uděláme 
my, ale o tom jestli toho JEDINÉHO DOBRÉHO, kterým je Ježíš budeme následovat. Není to o našem úsilí, 
ale o Ježíšově Boží dobrotě, milosti, je to o spasení. 
PJ chce tohoto mladého, upřímného a toužícího muže dovést k pravdě. Proto ta rada: zachovávej 
přikázání. Která, ptá se tento muž?  
Ježíšova odpověď je zajímavá. Přikázání je kolik? - 10! Ale PJ vyjmenovává jen ty z druhé poloviny, které 
se vztahují k lidem. ...nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepovíš křivé svědectví, cti otce a matku...  
A k tomu přidává druhou část tzv. největšího přikázání. Jeden zákoník se ptá, které je největší přikázání, 
a Ježíš mu odpovídá:  
Matouš 22:36-39 On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a 
celou svou myslí.´  To je největší a první přikázání.  Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám 
sebe.´ 
A zde, tomuto mladému muži na jeho otázku, která přikázání mám dodržovat říká tuto druhou polovinu: 
`Miluj svého bližního jako sám sebe.´ Přemýšleli jste, proč vynechal PJ: "`Miluj Hospodina, Boha svého, 
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ a z desatera: nebudeš mít jiného Boha, 
nezobrazíš si Boha, nebudeš se nikomu jinému klanět než Hospodinu, nezneužiješ Hospodinovo jméno, 
oddělíš pro Hospodinu jeden den z týdne... 
 

Odpověď je tato: PJ mu vyjmenoval to, co on dělal. (To vše dodržuji...) A přesto, že dodržoval vše, co se 
týkalo mezilidských vztahů (kdo z nás to dokáže?), bylo to málo, aby mohl získat věčný život. Bylo třeba 
aby se posunul. Vztahy s lidmi zvládal, ale ve vztahu s Bohem selhal. Byl bohatý, měl mnoho majetku, a 
majetek pro něj byl důležitější než Hospodin. Milovat budeš Hospodina - on miloval majetek 

 Nebudeš mít jiného Boha 

 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí 

 Nebudeš se ničemu klanět 

 Nezneužiješ Hospodinovo jméno 

 oddělíš pro Hospodina 
o Budeš milovat Boha z celého srdce, mysli, síly... 
Myslím, že ve všech těchto oblastech byl pro něj přednější majetek. Ježíš to ví, a proto ho vede k tomu, 
aby svůj majetek dal chudým, a až to uděláš "pak přijď a následuj mne". Ale to tento muž nebyl schopný 
udělat a proto odchází smutný. 
Nemůže následovat, protože má na prvním místě majetek a ne Boha. 
 
Jak je to s mým následováním Ježíše? 
V mém případě (a ani asi ve vašem) to není majetek. I když - nejde o to, kolik mám, ale na jakém místě to 
v životě mám. Mohou být lidé chudí a přesto jim vládne majetek a ne Hospodin. 
Na prvním místě v mém životě mohou být lidé, zájmy, práce, zábava (hry), představy (myšlenkový svět), 
koníčci (hudba, sport, příroda, umění, cestování, internet, virtuální počítačový svět) a nebo třeba i 
náboženský svět, církev - ale ne Hospodin. 
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V tom případě je i pro nás aktuální Ježíšova výzva: zbav se toho, rozdej to, obětuj to pro mně  "pak přijď 
a následuj mne". 

 
 

2. Tři výzvy k následování 
Lukáš 9:57-58  Když se ubírali cestou, řekl mu kdosi: "Budu tě následovat, kamkoli půjdeš."  Ale Ježíš mu 
odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu složil." 
59-60  Jinému řekl: "Následuj mne!" On odpověděl: "Dovol mi Pane, abych šel napřed pochovat svého 
otce."  Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží." 
61-62  A jiný mu řekl: "Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou 
rodinou." Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží." 
 

Máme zde tři lidi (tři tipy reakcí ohledně následování Ježíše) 
 Jeden přijde s nadšením: budu tě následovat kamkoli půjdeš 
 druhý je osloven Ježíšem: následuj mne 
 třetí přichází s návrhem: budu tě následovat, ale  

Nevíme kdo z nich pak opravdu Ježíše následoval a kdo ne. To není pointa tohoto příběhu. Bible nám 
chce ukázat na princip: následování něco stojí! Platí buď a nebo. Buď následuji Krista, a nebo jdu vlastní 
cestou. Nic mezi neexistuje. 

1. Půjdu za tebou kamkoliv. OK, ale pozor, víš co to obnáší? Já na rozdíl od lišek a ptáků nemám kde 
bych složil hlavu. Nezaručuji Ti pohodlí, úspěch, karieru, bohatství, zdraví, prosperitu. Pokud mne 
chceš následovat proto, abys z toho něco měl, abys byl zajištěný, abys měl výhody, pak jsi na špatné 
adrese. Zvaž náklad. Stojí to za to, jde o věčný život, jde o naplnění Božích plánů, ale v žádné případě 
to nebude pohodlný život. Jsi ochoten zaplatit cenu? 

2. Následuj mne! Je to pocta, že jsi mne Mistře zavolal. Budu o tom přemýšlet. Ale mám své povinnosti. 
Musím pochovat otce, musím zabezpečit rodinu, musím sehnat někoho, kdo by si vzal na starost můj 
byznys, musím sepsat smlouvu ohledně majetku (co kdybych se jednou vrátil, a už by mi nic 
nepatřilo), musím... 
Na první pohled to vypadá, že mu Ježíš brání rozloučit se a pohřbít tatínka. Podstata je jinde: nech 
mrtvé, ať pochovávají mrtvé... Některé věci, ale i vztahy jsou v očích Božích mrtvé. Nepřinesou nám 
život. Odložme je, a následujme toho, který život dává.  
Může se jednat o vztah (např. chození s nevěřícím partnerem - vypadá nádherně, ale Bůh vidí dál, a 
tento vztah může zabít moji víru, může mi přinést utrpení... nech ho, Bůh ti dá lepší) 
Může se jednat o práci, která je dobře ohodnocená, ale musím v ní dělat kompromisy. V Božích očích 
je mrtvá. Nech jí, ať si jí dělají mrtví, důvěřuj, že Bůh ti dá lepší, možná ne finančně tak ohodnocenou, 
ale která Tě bude naplňovat, a nebudeš muset dělat rozhodnutí proti svému svědomí. 
A mohli bychom pokračovat... 
Jsi ochoten důvěřovat Ježíši, a když řekne pojď, nechat vše (Jako Petr nechal loď, sítě, nářadí...) a 
následovat Ježíše? 

3. Budu tě následovat, Pane (to je krásné: oslovuje Ježíše Pánem), ALE... 
Chci se rozloučit. Na tom není nic špatného. Ale jaké to bude loučení? 
Tak odcházím. Tak rád bych zůstal, ta rád bych si ještě užil, ale co se dá dělat. Musím následovat. 
Nebojte se, i když budu následovat Ježíš, budu stále na vás vzpomínat, budu stále s vámi, budete na 
prvním místě v mém srdci. 
Následovat Ježíše, a přitom srdcem být jinde, to nejde. Když oráš nemůžeš se stále ohlížet. Když řídíš 
auto, nemůžeš mít pohled stále upřený do zpětného zrcátka. Nepojedeš rovně, nabouráš. 
Pokud se rozhodneš Krista následovat (a on tě k tomu nenutí,on tě zve...) pak žádné ALE neexistuje. 
Buď a nebo. V následování není možné dělat kompromisy.  
Jak to jednou vyjádřil Petr:  
Skutky apoštolské 5:29  Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi. 
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3.      Petr po zmrtvýchvstání 
Jan 21:18-19  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!" 
20-22  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?" Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: "Pane, co 
bude s ním?" Ježíš mu řekl: "Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijde, není to tvá věc. Ty mne 
následuj!" 
 

Petr na výzvu Ježíše odpověděl už dávno. Tehdy při lovu ryb. (Lukáš 5,8-10). A opravdu Ježíše následoval. 
Pak přišlo zatčení a Petrova zrada. Petr se vrací k lovu ryb, ke své původní profesi,. Selhal, už nemá právo 
následovat.  
Způsob jak Jan popisuje tuto scénu: 

 představuje Petra jako: Šimon Petr (protože Ježíš ho bude jmenovat Šimon, tak abychom se 
nespletli o koho jde) 

 Ježíš oslovuje Petra: Šimone synu Jonášův (při prvním setkání reagoval Ježíš obráceně:  
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)." 
3x ho oslovuje: Šimone, synu Janův, a pokládá mu otázku: miluje mne? 
3x Šimon Petr vyznává: ano, miluji, ty víš, že tě mám rád. 
A pokaždé zazní Ježíšova výzvy: pas mé ovce, pas mé beránky, buď pastýřem mých ovcí...  tedy 
PJ obnovuje jeho povolání. Opět zní: následuj mne! A Šimon, syn Janův přijímá. Od této chvíle je 
opět nazýván v evangeliu Petrem...  
Jan 21,19 ...A po těch slovech dodal: "Následuj mne!" 20  Petr se obrátil... 

 
První důležitá věc: i když Petr zapřel, Ježíš se ho nezřekl. Jeho povolání platí. Petr to ale potřeboval prožít 
znovu. Zřekl jsi, se zapřel, zradil, vytrhl jsi se z Boží ruky, nebo jsi se trošičku vzdálil? Pak pamatuj: Ježíš se 
tě nezřekl. Přichází a říká ti znovu: následuj mne! Vrací ti tvé postavení! 

2 Timoteovi 2:13  Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 
 

To druhé: Petr slyší z úst Ježíše:  
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."   

Pak uvidí Jana, a ptá se: a co on? Taky půjde cestou, kterou nebude chtít jít: Taky bude muset trpět, 
zemřít kvůli víře, stát se mučedníkem? 
Ježíšova odpověď je strohá: Ježíš mu řekl: "Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijde, není to tvá věc. Ty 
mne následuj!" 
Nezatěžuj se druhými, jakou cestou je Ježíš vede, to není tvoje věc, to je věc Boží. Ty mne následuj! 
I kdyby Ježíše všichni opustili, ty následuj. 
I kdyby to měli všichni jednodušší: ty následuj. 
I kdyby tvá cesta měla být ta nejtěžší: neohlížej se na druhé? ta mne následuj! 
 

 
Mám žít ve strachu z toho, jakou cestou budeme muset projít, co všechno nás může potkat, jestli to vůbec 
zvládneme? 
Ne, protože On nás miluje, nedopustí zkoušku v které bychom nemohli obstát, ale dá nám síly a východisko. 
Naplní nás svým duchem. 
A když se bude jednat o něco těžkého, otevře nebe a zjeví nám svou slávu (jako Štěpánovi) 
 
Neboj se, Ježíši nejde o to, aby nás trápil, aby zkoušel co vydržíme, aby nás testoval...  
nejsme pokusní králíci Božího království... 
On si nás vyvolil, aby na nás zjevil světu svou slávu. 
Jsme jeho vyslanec, a někdy i vyslanci prožívají těžké chvíle, ale náš Pán nás dokáže vytrhnout a zachovat až 
do dne svého příchodu. 
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Důvěřuj mu a drž se jeho ruky, on tě nejen povede, ale i provede do vítězného cíle. 
Následovat znamená držet se ruky Ježíše a nechat se jím vést 
Jeho světlo ti bude svítit na cestu! A cílem je nebe, Jeho království, které připravil před stvořením světa pro 
ty, kteří ho milují. (kdo miluje, ten následuje) 
 
 
Jan 8:12  Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale 
bude mít světlo života." 
 
 
 
 
Závěrem 
Spasitel, ano, ale i Pán 
Záchrana a následování 
 


