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NÁSLEDUJ MNE! 
 (J 21, 15-25) 

 

Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo 

dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho 

Boha a Spasitele Ježíše Krista.  2. Petrův 1:1   

 

 

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?" 
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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!" 

23  Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník 

nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž: "Jestliže chci, aby tu 

zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc." 

24  To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který 

je zapsal; a my víme, že jeho svědectví je pravdivé. 

25  Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno 

dopodrobna vypsat, myslí, že by celý svět neměl dost místa pro 

knihy o tom napsané. 

 

I. ÚVOD: PÍSMO JE JISTÉ BOŽÍ ZJEVENÍ    
Biblické odkazy:  
  2Tm 3:16-17;   

 

II. PÁN JEŽÍŠ OBNOVUJE TY, KTEŘÍ ZKLAMALI!  
A. Petrovo zapírání Ježíše 

 

B. Potřebná léčba 

 

C. Požehnaný zármutek  

 

D. Spasitelné vyznání 

 

Biblické odkazy:  
  J 18:18; J 13:36-38; Mt 26:33; Dt 6:5; 1 J 1:9; 2K 7:10;    
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III. POVOLÁNÍ DO SLUŽBY  
A. Pán povolává Petra ke službě 

 

B. Každý má své vlastní povolání 

 

Biblické odkazy:  
  Mt 16:18; Sk 20:28; Ž 92:13-16; 2Tm 3:15;  

 

IV. ZÁVĚR 
Biblické odkazy:  
 J 1:1-5   

 

 
 

Tajenka: 

 Římanům 3:23  všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 24  jsou ……………………………. 

…………………………… ….  jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 

 

UZDA, PULS, NÁZVY, OTCOVÉ, 

JODIDY, OSADY, SVÍDY, RAJZ, HAŠÉ, 

NEGR, OKOV, SUPL, SVLAK, LÉZT, 

TEPY, OVÁL, LEGO, KRKY, SOUD, 

SODÍK, ZÁKLADNA, ŠUNT, VĚTROŇ, 

MENU, POŘEZ, DUDO, OVCE, DRÁB, 

ŠNEK, NOTA, KRAJNÝ, OPAR, KLOT, 

OCEZOVAT, POEZIE, MANÉVRY, 

BAGR, SHÍH, SILO, SVETRY, PENNY, 
UJÍT, PSOTNÍK, STŘŽ 
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OZNÁMENÍ: Pravidelná shromáždění 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas 

neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení a 

Památka Páně Jan Suchý (Žalm 130), písně Petr Svoboda. 

 

V neděli 3.11. budeme mít, dá-li Pán, společný oběd. 

 

Sbírka sboru z poslední neděle činila …… 

 

Srí Lanka: Útoky na křesťany kvůli pořádání bohoslužeb 

21. září v ranních hodinách se šestice křesťanů vypravila na bohoslužbu do 

modlitebny Berea Prayer House v oblasti Kalkudah. Po cestě je začala 

obtěžovat skupina deseti vesničanů. Nakonec křesťany zmlátili holemi, 

takže museli být převezeni k ošetření do místních nemocnic. Dva z deseti 

útočníků byli v souvislosti s incidentem zadrženi a druhý den se měli 

dostavit k soudu. Již před útokem pastorovi a členům společenství nějakou 

dobu vyhrožovala skupina nepřátelsky naladěných místních obyvatel.  

Projevy nesouhlasu s pořádáním křesťanských bohoslužeb jsou v 

některých částech Srí Lanky časté. 14. září se shromáždil početný dav před 

budovou Zion Revival Church v osadě Iddagolla. Mezi demonstranty se 

nacházelo šest buddhistických mnichů a několik policistů. Policejní velitel 

pohrozil přítomným zatčením a vyzval pastora, aby ukončil veškeré 

náboženské aktivity v osadě, odešel a již nikdy se nevracel. 

 

A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: 

"Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere 
vody života.  

Zjevení Janovo 22:17   


