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Jan 13,1-17 umývání nohou učedníkům 
 

slavnost večeře Páně 

 
J 13,1 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; 
miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. 
2 Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, 
3 Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu 
odchází, 
4 odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; 
5 pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. 
6 Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?" 
7 Ježíš odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš." 
8 Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se 
mnou podíl." 
9 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." 
11 Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. 
12 Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: "Chápete, co jsem vám učinil? 
13 Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. 
14 Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. 
15 Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. 
16 Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. 
17 Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. 
 

 

 

Tento příběh se udál před tím, než PJ ustanovil večeři Páně, pravděpodobně odpoledne, (když byla 

ustanovena večeře Páně, byla již noc) 

Učedníci v čele s Ježíšem zasedli za stůl, aby slavili velikonočního Beránka. 

Velikonoční svátek připomínající vyjití Izraele z Egypta. 

 

Představte si:   v místnosti do které přišli je připravena voda, umyvadlo na mytí nohou, ručník 

je zvykem hostu umýt nohy, (etika pohostinnosti - jako u nás dáme bačkory, nebo 

nabídneme kafe)   

tuto práce dělali otroci, v případě výjimečného hosta, kterému chceme prokázat úctu, 

to dělal pán domu  

Učedníci přichází, jistě si každý z nich všiml, že je vše připraveno, ale není nikdo, kdo by se této služby 

chopil. Nikoho nenapadlo umýt druhým nohy. Dovedeme si představit jejich pohledy: jeden prošel 

kolem a dělal, že nic nevidí, druhý se podíval, pak se rozhlédl kolem a řekl si: tak to není pro mne, to 

by měl udělat Jan - je nejmladší, nebo Jidáš - má na starosti technické věci…   Jiný si řekl, proč Petr s 

Janem když zajišťovali tento večer (Lukáš 22,7-13) nezajistili s místností i otroka, který by tuto službu 

udělal. Jsou neschopní! Ale přeci to nebudu dělat, to je pro otroky a já jsem přeci učedník Rabína 

Ježíše. To po mě nikdo nemůže chtít. 
 

Je to tak, že v okamžicích, kdy máme možnost sloužit druhým, napadají nás všelijaké výmluvy. Máme-
li brát, máme-li získat význačné místo, jsme-li povýšeni, to bereme, ale v okamžiku kdy máme sloužit 
je při nás málo ochoty. A přeci jsme povoláni k tomu, abychom sloužili. Děti, které uvěří, by měli 
vyhledávat příležitosti doma, jak pomoci. Protože skrze tento změněný postoj můžou daleko snáze 
přivést své rodiče ke Kristu, než svými slovy.  
V manželství nás Bible vybízí, když jeden uvěří, aby svým způsobem života svědčil svému partnerovi. 
Kéž bychom uměli sloužit, kéž bychom viděli potřeby… 
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Všimněme si, že co zdůrazňuje Jan, když tento Ježíšův čin popisuje. 
 

Jan 13,3-5  Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a  
k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a 
začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. 
 

Pán Ježíš si byl vědom své autority a moci, svého postavení, svého úkolu i toho, co v nejbližších 

chvílích nastane. A přesto, nebo právě proto, vykonal tento čin lásky a služby pro své učedníky. 

Předpokládali bychom, že všechnu svou pozornost soustředí na sebe, na to co ho čeká (Jan 13,2 Když 
byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil…) - na zradu, 

utrpení, kříž, anebo naopak na slávu, kterou pro něj Bůh otec připravil.  Ale namísto toho on svou 

pozornost soustřeďuje na své učedníky, včetně toho, který ho zradí, aby jim něco důležitého předal.  

Právě proto tento oddíl Jan začíná slovy:  

J 13,1 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; 
miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. 
 

Pavel píše o Kristu, v epištole Filipským 2,6-8: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti 
nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka (otroka), stal se jedním z lidí, v podobě 
člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži.“   

V našem oddíle vidíme PJ v akci - byl služebník. Udělal to, co znamenalo pokořit se, obětovat se, 

posloužit druhým. Neskončilo to ale jen umytím nohou, ale smrtí na kříži. Tak daleko ho dovedla láska 

k nám hříšným lidem. 

 
I my jsme povoláni k službě. PJ říká: dal jsem Vám příklad. Pamatujte: nejste povoláni k tomu, abyste 
vládli, ale abyste sloužili jeden druhému.  

Lukáš 22,25-27 Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat 
dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď 
jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali 
ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. 

 

Sloužit druhým s čistým motivem můžeme ale jedině tehdy, když víme kdo jsme, komu patříme a kam 

jdeme. Když jsme zakotveni v Kristu. Pak je pro nás služba druhým lidem přirozenou věcí, protože se 
stává naší odpovědí na Kristovu službu nám.  
Pokud se ale rozhodneme sloužit druhým jen proto, že se to má, pak je takováto služba břemenem, 
pod kterým za čas padneme. Buď se vzbouříme, a řekneme: tohle dělat nebudu, to po mne Bože 
nemůžeš chtít, nebo zatneme zuby, budeme druhým sloužit, ale nebude v tom ani krapet lásky. 
Vzpomínám na jedno starého muže, který mi vyprávěl o svém dětství. Přišel o rodiče, a tak ho umístili 
do sirotčince, který byl součástí katolického kláštera. O děti se staraly řádové sestry. Vyprávěl mi, jak 
těžké to bylo, kolik zažil útrap, bolestí, hrubosti, nepřijetí. To bylo zároveň v jeho životě období, kdy 
odmítl Boha. Protože tyto ženy, kdo Boha vyznávaly ústy, ho neměly v srdci. Služba bez lásky! Služba 
z povinnosti. Služba, kterou znetvoří přetvářka. 
Jako kontrast si připomeňme jinou katolickou řádovou sestru – matku Terezu z Kalkaty. I ona se 
rozhodla sloužit druhým. Šla do Kalkaty, města kde na ulicích umírali lidé. Nemohla je zachránit, ale 
mohla být při nich v hodině jejich smrti. Jejím krédem bylo: každý člověk je Božím obrazem, a má 
právo důstojně zemřít. Před její službou musíme s obdivem smeknout. Ona ukázala světu, jak vypadá 
služba, která je dělaná z lásky. Z lásky ke Kristu. 
A v tom je ten rozdíl. Máme sloužit jeden druhému – nejprve v církvi, a pak jako církev tomuto světu. 
Pokud to děláme jako povinnost, pak to brzy lidé poznají. V tom případě je lépe nesoužit, protože 
děláme Bohu ostudu. Pokud je ale motivem naší služby láska k Bohu, lidé to vnímají, skrze nás se jich 
dotýká sám Kristus. V nás se setkávají s Boží láskou a ta pak proměňuje jejich životy.  
Abychom takto mohli sloužit, musíme vědět kdo jsme, komu patříme a kam jdeme. Musíme být 
zakotveni v Kristu. 
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PJ se tedy přepásal, nalil vodu a začal učedníkům umývat nohy. Byli zaraženi, možná si vyčítali, možná 

se jim najednou otevřely oči a uvědomili si: to jsem mohl udělat, jak bych stoupl v očích Ježíše, ale 

neuvědomil jsem si to. A tak se zaraženě nechávají obsluhovat Ježíšem. Vše probíhá v klidu až do 

okamžiku, kdy se PJ přiblížil k Petrovi.  

Petr se nechce smířit s tím, aby mu Ježíš sloužil. Jeho temperament mu to nedovolí. To ne! Vždyť je to 

naprosto nelogické - Pán a Mistr a umývá nohy. A tak Petr vyskakuje a řekne to, co měli všichni v 

mysli. Ne, Pane, nikdy! 
 

Nemohu jinak, ale vidím v tomto Petrově zvolání ukrytou lidskou pýchu. Nemůže snést, že se Boží 

Syn musí tak hluboce snížit! Není ochoten nechat si posloužit. Od Jana, Filipa, Jakuba, Jidáše - jistě, to 

by si rád nechal nohy umýt, možná by se v duchu ušklíbl, nebo prohodil nějakou vtipnou poznámku, 

ale od Ježíše nikdy! Věřím, že za tím byla úcta k Ježíši, ale zároveň je zde i skrytá pýcha. 
 

Dodnes se s tímto postojem setkáváme. Kříž je pohoršením!  Ukazuje na náš hřích, ale my nechceme 
přiznat, že potřebujeme pomoc. A tak odmítáme. Já to zvládnu. Ne PJ, tohle nemusíš pro mne dělat, 
to je zbytečné. Jsi Bůh, tak seď v nebi a my se na zemi o sebe postaráme. V pozadí těchto postojů je 
pýcha. 
Řekneme, to se týká nevěřících - ale pozor i my, kteří jsme přijali Krista, se potýkáme s pýchou. 
Skrytou pýchou našeho převráceného srdce. Když nedáme prostor Duchu svatému, když nenecháme 
PJ řešit naše situace, když denně nehledáme Boží blízkost a neptáme se na Boží radu, je to pýcha, 
která v podstatě říká: já to zvládnu sám. Tohle přeci od Tebe Bože nemohu přijmout. Ano, tys za mne 
zemřel, děkuji ti, ale dál už mne nech, já to dokážu. Půjdu za tebou, budu ti sloužit, život za tebe 
položím… (Jan 13,37) Ale skutečnost je jiná - ne, my za něj život položit nemusíme, On ho položil za 
nás. My potřebujeme PJ, bez něj nic nemůžeme učinit. Potřebujeme Ducha svatého, bez něj 
nemůžeme následovat Ježíše, natož mu sloužit.  
Potřebujeme dary, není to někdy pýcha v našich srdcích, že říkáme - to nepotřebuji. Já chci zůstat 
někde vzadu, nechci bát na očích, ať slouží jiní, ať se modlí jiní, ať svědčí jiní, já jsem jen obyčejný 
člověk. Jsi Boží dítě, Bůh tě chce použít, Bůh tě chce obdarovat, Ježíš tě chce naplnit svým Duchem a 
použít, nebraň mu. Neříkej: já ne! Ale řekni: Mluv, Pane, neboť tvůj služebník slyší.  Jednej, Pane, jsem 
ochoten jít.  
Tak jako to musel nakonec prožít Petr, když se po zmrtvýchvstání setkává s Ježíšem a slyší: (Jan 21,18) 
Když jsi byl mladší, chodíval jsi, kam jsi chtěl, ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a 
povede, kam nechceš.“  Možná je to znak duchovní vyspělosti, že člověk vztáhne ruce a nechá se vést 
Bohem. Kéž bychom byli takto dospělí!!! 
 

Petr odmítá a musí slyšet úst PJ:(v.7): „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“  Petr 

stále odporuje a tak PJ jakoby zvážněl a říká: (v.8b): „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“  
Petr nechápal. Byl blízko PJ, a přeci žil ve svých představách. Slyšel PJ, každé slovo, vysel mu na rtech, 

a přesto nyní nechápal. Jak jsme nechápaví často i my! Máme své představy (nepůjdeš do Jeruzaléma 

atd), myslíme si, jak by Bůh měl jednat a zapomínáme na to, že ve své horlivosti můžeme Boží dílo 

bořit, nebo mu překážet místo abychom ho stavěli.  

Petr odmítá: a stejně mnozí další, stejně i my: nepotřebuji, nechci, takhle to Bože nedělej… 

 

O co zde jde: 

• ani povolaný učedník (budoucí apoštol) nemůže mít podíl na Božím království ve svém přirozeném 

stavu. Je hříšný (nesvatý, znečištěný, provinilý) a nemůže mít podíl se svatým Bohem. Nemůže mít 

vztah, obecenství. Je oddělen od Boha a potřebuje být UMYT, aby se mohl před Boží tvář postavit. 

Kdo není umyt, před Bohem neobstojí. 

Izrael znal různá kultická umývání, ale zde PJ ukazuje na něco jiného - potřebujeme být umyti z 

našich hříchů. K tomu nestačí voda, ani krev ovcí a kozlů, ale jedině krev Božího beránka, která 

smývá hříchy světa. 

A toto umytí nohou jakoby symbolizovalo toto umytí krví Kristovou. Proto říká PJ: Jestliže tě 

neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.  
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Tu Petr vykřikne: je-li to tak, pak nejen nohy, ale i ruce a hlavu!!! Chce být čistý celý. Vždyť na 

rukou často ulpívá hřích, a hlava je místem, odkud vychází všelijaké myšlenky… PJ umyj toto vše! 

Ale PJ odpovídá: v. 10: „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste 
čisti, ale ne všichni.“   

 

• Zde je skryta hluboká duchovní pravda.  

Kdo je čistý -tedy ten, kdo je umyt krví PJK, ten, komu On odpustil a očistil ho, ten nemusí stále 

znovu a znovu podstupovat nějaký obřad, znovu a znovu přichází a stále vyznávat a opakovat 

všechny staré hříchy. Jestliže Ježíš odpustil, jsi čistý. Vše je smazáno. Oběť Ježíše je dokonalá, co ti 

on odpustil, nikdy nepřipomene. 

Ale umažeš-li se, pak potřebuješ, aby ti nanovo Ježíš umyl nohy.  

Na cestě životem se často umažeme. Naše nohy jsou zaprášené hříchem, my potřebujeme, aby 

nám je PJ umyl. Jsme čistí, protože On nás očistil. Jsme spravedliví, protože On nás ospravedlnil, 

jsme svatí, protože On nás posvětil,  

ale zašpiníme-li se hříchem /ať už mysl, ruce, nohy, srdce/ potřebujeme je dát Ježíši s prosbou: 

Pane, umyj mne, prosím… 

 

 

 

 

• Když šel host na návštěvu (večeři) tak se doma vykoupal. Ale protože v Izraeli se chodila naboso, a 

na cestách byl prach, byly hostovi umyty nohy. Bylo to nejen osvěžení. Všelijaká špína se 

nedostala do domu.  

• Jestliže nejsme vykoupaní, nestačí umyt nohy. Nejprve je třeba se nechat vykoupat (pokřtít, očistit 

Ježíšovou krví). 

• Jsem-li vykoupán, pak stačí, když přicházím k Ježíši s prosbou, aby jednotlivý prach, který se mne 

přichytil, on sám smyl. Nepotřebuje celé nové očištění, ale obmytí prachu hříchu. 

 

 

Jsme povoláni sloužit, ale nejprve musíme nechat Pána Ježíše, aby posloužil nám. 

 

Za chvíli odejedeme z tohoto sálu do světa. 

Zde bude plno příležitostí ke službě. Kristus chce použít naše ruce, nohy, mysl, srdce, ústa. 

Chce lidem skrze nás prokazovat svou lásku. 

 

Abychom byli použitelní, je třeba se nechat umýt. 

Pojďme teď spolu ke stolu Páně s prosbou: Pane, dávám ti své srdce, svá ústa, své ruce, své nohy – 

abys je umyl. A jsem ochoten – pro Tvou lásku jít a sloužit lidem kolem sebe. Prokazovat jim tvou 

lásku tak, jako ty jsi ji prokázal mně. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


