
  

3. HODINA ZAPRETIA 

Evanjelium podľa Jána 13, 36-38                  

 

Šimon Peter sa ho opýtal: Pane, kam ideš? Jeţiš mu odpovedal: Kam ja idem, tam teraz so mnou ísť 

nemôţeš. No pôjdeš za mnou neskôr!  Peter mu povedal: Pane, prečo nemôţem ísť za tebou teraz? 

Aj ţivot za teba poloţím! Jeţiš mu odpovedal: Ţivot za mňa poloţíš? Amen, amen, hovorím ti, kohút 

ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš!  

 

 

Apoštol Peter  reaguje na predchádzajúce slová Pána Ježiša, ktorý povedal: Budete ma 

hľadať...Kam ja idem, ta vy nemôţete ísť“ 

Peter sa pýta: Pane, kam ideš?  Je to dobrá otázka. Pre Petra je tu záhada, ktorú by rád vyriešil. 

Ježišove slová, že ide tam, kam Peter ísť nemôže, apoštola zmiatli, takže sa mu zdalo, že Pán 

sľubuje viac ako môže splniť. Ježiš však vie, že Peter Ho neskôr zaprie než by mal za Neho 

zomrieť. 

Kam teda ide Ježiš? „Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k Tomu, ktorý ma poslal.“ 

Prv však než pôjde  na miesto, kde položí svoj vlastný život dobrovoľne za hriešnikov sveta. To 

miesto sa nachádza mimo múrov Jeruzalema, za jeho hradbami a má zvláštne meno. Lebečné 

miesto, Golgota, Kalvária. 

Peter hrdo hovorí Ježišovi, že je pripravený pre Neho zomrieť. Ježiš ho však napomína. On vie, že 

Peter Ho zaprie ešte v tú noc. Prečo? Aby sa zachránil. O niekoľko kapitol ďalej o tom čítame v 

kapitole 18-tej 25-27 v. Peter zaprel Ježiša prvýkrát pred Annášovým domom, druhýkrát a tretíkrát 

pred Kaifášovým domom. 

A tak sa naplnili Ježišove slová, ktoré povedal Petrovi po tom ako Peter vyhlásil, že Ho nikdy 

nezaprie ( Jn 13,38). Peter si bol ako vždy istý položiť svoj život za Ježiša. Neskôr bude môcť. V 

evanjeliu podľa Jána v 21. kapitole čítame: „Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si 

sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam 

nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Jn 21, 18-19a“ 

Ranná cirkev toto chápala ako proroctvo o Petrovom ukrižovaní. Zomrel mučeníckou smrťou v 

Ríme. Podľa tradície ho ukrižovali dole hlavou. 

Amen. 
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