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„Také vy chcete odejít? Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova života věčného!“                                        
(Jan 6,67-69) 

Myslím, že to tak většinou vnímáme, že je v našem světě všechno v pohybu. Sotva trochu 

něčemu porozumíme, už je to jinak. Jsme svědky událostí, které nikdo nepředvídal, a vývoje,  

na který nejsme připraveni. Političtí představitelé hledají cesty porozumění a spolupráce, 

ekonomové, ekologové, vědci či filozofové jednají o tom, jak vyjít z krizí a napravit chyby, 

které jsme jako národy a lidstvo svou pýchou, sobectvím a nemoudrostí napáchali. 

Uprostřed tohoto světa jako křesťané žijeme, jeho bolesti se nás různým způsobem dotýkají 

a za jeho budoucnost se modlíme. Každý z nás nese určitou odpovědnost za to, co se děje 

kolem nás v rodině, ve škole, na pracovišti či ve společnosti. Kde najdeme sílu, radu a pomoc 

k tomu, abychom nepropadali skepsi, ale přinášeli pokoj a naději? Víra v Ježíše Krista nás 

naplňuje pokojem a nadějí a učí nás vidět situaci světa a života z Boží perspektivy. Víra 

v Ježíše Krista nám dává sílu a odvahu doufat a neztrácet naději. 

1.  Ježíšovi posluchači 

Pán Ježíš se zrovna loučí s celou řadou svých posluchačů.  Ti Ho vyhledávali, naslouchali Mu a 

chodili za Ním. Viděli v Něm ztělesnění svých tužeb a nadějí. Už dlouhá staletí očekávali 

v Izraeli Bohem zaslíbeného Mesiáše, Božího posla a zachránce. Těšili se na jeho příchod a 

čekali, že jim přinese vysvobození od cizí nadvlády a změní jejich úděl. Když se Ježíš 

z Nazaréta objevil na veřejnosti a začal kázat o Božím království, lidé se mezi sebou 

dohadovali, jestli právě On není tím Bohem zaslíbeným Mesiášem.  

S tímto vnitřním nastavením naslouchali lidé Ježíšovým slovům a sledovali Jeho činy. Většina 

z nich chtěla mít Mesiáše velkého a slavného. Čekali, že je povede cestou divů  a zázraků. 

V jedné chvíli ho chtějí provolat králem nové mesiášské říše. To, když nasytil obrovský zástup 

lidi. Jenže Ježíš s tím nesouhlasí. Jindy čekali, že se postaví do čela protiřímského odboje, ale 

On to odmítl a nebyl proti placení potupné císařské daně. Lidé chtěli slyšet o slávě, ale On 

mluví o utrpení a dokonce o své smrti. Zvlášť mezi Galilejci bylo mnoho radikálů, kteří by tak 

rádi šli do války proti Římu. Jenže Ježíš z Nazaréta se k boji vůbec neměl!  A když později  

řekne, že „jeho království není z tohoto světa“ (18,36), pak už ti nejhorlivější vidí, že Ježíš 

není takový Mesiáš, jakého si přáli. Zklamal jejich naděje a nenaplnil jejich očekávání. Proto 

mnozí od něho odcházejí. Tak o tom píše evangelista (6,66).   

2.  Ježíšovo slovo 

Jsou u toho také Jeho učedníci, kteří vidí, co se děje a kteří neměli daleko k nacionalistickým 

postojům, které byly mezi lidmi tehdy hodně živé. Proto nás asi moc nepřekvapí, že se Pán 

Ježíš obrací v této situaci k učedníkům a ptá se jich: „Vy chcete také odejít?“. 

Těch Dvanáct nejbližších učedníků to byli Ježíšovi blízcí přátelé a spolupracovníci. Od 

ostatních posluchačů se lišili tím, že je Pán Ježíš povolal za své učedníky. On si je vybral, On je 

zavolal na svou cestu a oni poslechli. Odešli od rybářských sítí, opustili své rodiny a životní 

jistoty a chodili s Ježíšem. Od města k městu, od vesnice k vesnici. Náplní a smyslem jejich 

života se stal Ježíš a Jeho poslání. Je pravda, že nerozuměli zdaleka všemu, o čem z Jeho úst 



slyšeli. Byli Pánu ovšem ze všech nejblíž: i v soukromí, když se modlil, i na veřejnosti, když 

vyučoval Boží cestě, uzdravoval nemocné, odpouštěl hříchy a povzbuzoval k víře. A tento 

jejich Mistr a Pán se ptá, jestli nechtějí také odejít?! Zvláštní otázka! Ježíš je pozval na svou 

cestu a oni se rozhodli, že půjdou. Nevěděli, co všechno je čeká, ale prožívali, že s Ježíšem 

jsou blíž Bohu. Ježíš je překvapoval láskou, moudrostí, pokorou i mocí Ducha svatého!  

A teď že by měli odejít?! Ano, je možné opustit Ježíše. On nikoho nedrží proti jeho vůli. 

Ježíšův učedník může sejít na cestu falešného učení, které se tváří jako něco zajímavějšího 

než život podle evangelia. Křesťan může podlehnout pokušení, hříchu, zlému a Krista opustit. 

I když se leckdo nad tím podivuje, děje se to. – Vzpomínám si na jednoho muže, který byl 

ateistou a uvěřil ve středním věku. Když jsem v jednom kázání povzbuzoval křesťany k víře a 

věrnosti a zmínil jsem možnost, že je možné od Krista odejít, ptal se na to po shromáždění. 

Jako čerstvý křesťan nemohl pochopit, že někdo, kdo v Krista uvěřil, by mohl od Něj odejít!? 

Neuměl si představit, že by něco takového udělal on. 

Petr odpovídá otázkou: „Pane, ke komu půjdeme?“ Petr neví, ke komu jinému by šel, kdo by 

mohl Ježíše nahradit, kdo by mu byl oporou a jistotou. Nikdo jiný nemá „slova věčného 

života“. Prostince vystihl Ježíšovu jedinečnost. Ježíš nemluví „do větru“, On nestaví ze slov 

„vzdušné zámky“, On zve a vede své posluchače „k věčnému životu“. Začíná to pokáním, 

pokračuje vírou, poddaností a poslušností Bohu, láskou k Němu a k bližním, novým životem.  

3.  Slova pro život – slova pro věčnost 

„Slova věčného života“ to nejsou dogmatické formulace.  Ježíšova „slova věčného života“ 

byla většinou řečena do konkrétní situace. Nikodéma vede Ježíš ke znovuzrození, Lazarovu 

sestru Martu povzbuzuje k důvěře v Boží moc, otce nemocného dítěte vede slovy „Nic se 

neboj, jen věř!“ k tomu, aby vírou přemáhal strach. Pán Ježíš chce v životě každého člověka 

jednat podobně jako jednal v životech lidí kdysi dávno. Především chce, abychom v Něho 

věřili. Když nás v nějaké situaci něco vyleká, přichází Ježíš k nám se svým pokojem. Jeho 

výrok „nic se neboj, jen věř!“ je povzbuzení pro všechny. Také Ježíšovo slovo Martě, má 

obecnou platnost. „Budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu“. Opravdu se o tom můžeme v různých 

situacích přesvědčit, že když důvěřujeme Bohu, můžeme prožít něco z Boží lásky, moci, slávy. 

Ježíšova „slova věčného života“ nejsou zaklínací formulky, které otevírají všechny dveře a 

odstraňují překážky. Tato slova nás v životě doprovázejí a jsou nám světlem a ukazateli na 

různých křižovatkách. Jsou nám povzbuzením k víře, modlitbě, vedou k pokání, posilují  

v nemoci, dávají odvahu, když se objeví úzkost. Také ve chvíli umírání, na prahu smrti nám 

má Ježíš co říct. Ježíš s námi mluví o naději a životě věčném. Zrovna v těch nejtěžších a 

nejsložitějších situacích se ukazuje, v čem je síla Ježíšových slov a moc Boží lásky. Za slovy 

našeho Pána je totiž Boží láska, Boží milost, celý život Ježíše Krista, také Jeho utrpení, smrt a 

slavné vzkříšení. Petr to ještě tehdy všechno nevěděl, ale Bůh mu vložil do úst prorocké 

slovo. Vliv Ježíšových slov se projeví nejlépe tehdy, když si je vezmeme k srdci, když je 

přijmeme jako Boží slovo a v konkrétní situaci se podle něho chováme. Tak můžeme ve svém 

životě vyzkoušet pravdivost Ježíšových slov a prožít, jak nás drží a nesou. Tímto způsobem se 

učíme stavět víru na Božích slibech a Boží věrnosti. A to je to nejlepší, co můžeme udělat. 

AMEN.                                                                                                                         Bronislav Kaleta 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


