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Milí bratři a sestry,
představme si, jaké to muselo být zklamání. Petr za všechny učedníky vyzná: „Ty jsi
Kristus, ten Syn Boha živého“ a Ježíš ho za toto vyznání blahoslaví. Vzápětí ale
čteme, že „od té chvíle Ježíš svým učedníkům začal oznamovat, že musí jít do
Jeruzaléma, mnoho trpět a být zabit.“ To byla na Petrovo horoucí vyznání studená
sprcha. V Petrovi se všechno najednou vzbouřilo. Svůj údiv, zklamání a nesouhlas
nad takovou řečí vyjádřil odmítavým zvoláním: „Odstup to od tebe, Pane, toto se ti
nesmí stát!“ Petr v této chvíli nemohl pochopit, že by Boží Syn mohl mnoho trpět a
dokonce být zabit. Nevylučuje něco takového snad právě ta skutečnost, že zde jde o
Syna Božího!?
Ale nejenom že to nemohl pochopit tenkrát učedník Petr. Podobně to nechápeme
i my. Je to skutečně k nevíře, že by Boží Syn měl mít něco společného s utrpením a
smrtí. Vždyť právě utrpení a smrt je úděl čistě lidský. Jestliže se má Boží Syn od nás,
lidských dětí, něčím odlišovat, pak má být - podle našich představ - nedostižný právě
ve své slávě, vyvýšenosti, moci; a na druhé straně prostý všeho, co nás, obyčejné
lidi, všelijak deptá a stráží do prachu ponížení a beznaděje.
Ovšem v teorii své víry jsme se s tím smířili. Víme, že onen „Muž bolesti“ - od lidí
potupený a zavržený - byl přesto Božím Synem. Evangelia nám Ježíše Krista takto
představují a my si kříž od jeho pozemské pouti nedokážeme odmyslet. Často ale
máme za to, že to všechno patří pouze k teorii naší víry. Ale naše víra má také svou
praxi. Chápeme, že Ježíš Kristus tehdy trpěl a umřel, těžko však už chápeme, že by
Kristus trpěl a umíral i dnes. Zrakem víry vidíme Krista, Božího Syna jako toho, který
sedí po pravici Boží, v moci a slávě, nevidíme jej ale v jeho ponížení a utrpení ve
světě.
A tak se nám do srdce vkrádá ono velké pokušení, které začíná otázkou: „Je
tento Ježíš Kristus, který ve světě nic neznamená, nebo znamená tak málo, opravdu
Synem Božím? Kde je jeho moc, jeho sláva, jeho pravda a spravedlnost, když ji ve
světě nikde nevidíme? Byl to vůbec Boží Syn, který tenkrát přišel na svět a podle
svědectví Písem umřel a vstal z mrtvých, když se mu svět naprosto vymkl z rukou,
když se k němu nezná a jde si svými cestami? Je v něm - Kristu - vůbec nějaká
pomoc, naděje nebo spasení, když sám je ve světě v tak bědném postavení?
Musíme přiznat, že taková je praxe naší víry, takové jsou naše zkušenosti s ním. Ne,
On nás nevede k žádné pozemské slávě, s ním v tomto světě nedosahujeme
žádných předních míst a úspěchů - viděno očima dnešního člověka. Jsou to spíše
neúspěchy, ztráty a všelijaké škody kvůli němu, kvůli Kristu.
To, že by měl být náš Pomocník a Spasitel? To, že je Zachránce celého světa?
Není to absurdní, když na vlastní oči vidíme, kam se vše ubírá? Jen si přiznejme,
jaké mnohé pochybnosti o Ježíši Kristu na nás dnes dotírají. Jak nám připadá

bezmocný, jak málo na něj spoléháme, jak málo od něj očekáváme v této době, kdy
s ním svět účtuje a neuznává jej. Vždyť by to nebylo možné, kdyby Ježíš Kristus
opravdu byl Božím Synem a tedy Králem nad krály a Pánem nad pány.
A přece On sám chce každému z nás z této naší malověrnosti a nedověry
pomoci. Jak? Tím, že nás na to připravuje. „Od té chvíle Ježíš začal svým
učedníkům oznamovat, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších a
předních kněží i od zákoníků, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.“ Toto je
jeho stálá a trvalá perspektiva na tomto světě. Nečeká ho zde nikdy nic dobrého.
Dokonce i lidé, kteří se pokládají za Boží služebníky a Boží mluvčí, mu nedovedou
připravovat nic jiného než utrpení. A tedy jestliže jej takto přijímají jeho nejvlastnější,
jak jej potom budou přijímat všichni ostatní?
Pán Ježíš o tomto svém utrpení říká, že to „tak musí být“. „Začal svým
učedníkům oznamovat, že musí jít do Jeruzaléma.“ Za tím, co my nechápeme, co
nás pohoršuje a co si nedovedeme v hlavě srovnat, stojí Boží vůle, Božská nutnost.
Není to snad jen nepřátelství tohoto světa, jen jeho bezmoc a ztroskotání, osobní
tragedie. To ne! Zde slyšíme: jestliže Syn Boží jde na tomto světě cestou utrpení a
smrti, pak to tak musí být. Vláda a moc se Kristu z jeho rukou nevymyká. A třebaže
na sebe bere bezmoc a bídu lidského života, plní tím jen odvěký, velký Boží plán,
který Bůh má s člověkem i celým světem.
Musí to tak být i dnes, kdy Kristovo místo je pokaždé na straně trpících a
ponížených. Jeho místo není na trůnu tohoto světa, stal se služebníkem všech.
Právě tím se Ježíš Kristus liší od všech bohů, které si lidé sami vymýšlejí. Modly a
bozi tohoto světa zaujímají na světě vždy vysoká a nejpřednější místa, ale místo
Ježíše Krista je vždycky velmi nízko, má zalíbení v hlubinách lidské bídy, strádání,
trápení. Nepředstavuje se světu svou mocí a slávou, předstupuje před jeho oči ve
svých nejmenších sestrách a bratřích. Právě proto je Synem Božím, že odmítá
jakoukoli svatozář a místo ní na sebe bere potupu a hanbu. Právě proto je Synem
Božím, že jeho království není z tohoto světa. A proto, že sám trpí a umírá, má
pochopení pro utrpení a umírání naše. Není jen Bohem nad námi, je Bohem s námi!
V tom je potřebné hledat vysvětlení pro nutnost jeho ponížení v tomto světě - je to
oběť lásky. Pravda a láska ve světě vždycky trpí útlak, jak by mohl toho, který sám
byl ztělesněnou pravdou a láskou, tento útlak obejít.
Ponížení Ježíše Krista by nám tedy nemělo vadit, nemělo by být otázkou naší
víry, nemělo by být příčinou naší malověrnosti, třebaže i dnes ve světě nevidíme
Krista slavného a vyvýšeného, ale poníženého, a zatracovaného. To na něm vadilo
také zmíněným kněžím a zákoníkům: byl jim příliš málo - pouze syn tesařův, jakýpak
Syn Boží? Proto se ho zřekli a nakonec se rozhodli sprovodit jej ze světa.
A přece jej ze světa nesprovodili, přes všechno utrpení i smrt, které mu připravili.
Mějme tuto skutečnost neustále na zřeteli, když ve víře různě umdléváme a když
bychom jej na světě raději viděli v někom jiném, než v těch nejmenších, abychom se
tak vyhnuli svému vlastnímu ponížení a potupě ze strany tohoto světa. Cítíme, že i
my bychom rádi něčemu podobnému zabránili, jako tenkrát Petr: „Odstup to od
tebe, Pane, toto se ti nesmí stát!“ I my se stydíme za tohoto poníženého a za nic
položeného Krista. Také my jsme v pokušení opustit jej, zříci se ho v jeho utrpení a
bídě. A přece být doopravdy Kristovým učedníkem znamená vždy při něm setrvat.
Lidé všeobecně Boha hledají ve chvílích, kdy se dostaví nějaká nouze života - v
trápení, ve svých nemocech, ale k Bohu je povětšinou nic neváže než právě jejich
neštěstí, vypočítavost a touha mít se zase dobře. To je ovšem vyhledávání Boha
velmi pohanské.

Křesťané nemají mít Boha jen na to, aby k němu vztahovali své ruce, když něco
potřebují, aby od něj jen chtěli, ale aby za ním a s ním dovedli stát i v jeho utrpení,
ponížení, aby mu byli věrni, i když je Kristus tímto světem souzen, hanoben a přibíjen
na kříž. Nemůže být většího nepochopení Krista, než právě zříci se jej kvůli jeho
utrpení a bídě, kterou mu připravil tento svět. Proto také Kristus s takovou razancí
odmítá to - snad dobře míněné, ale v podstatě nechápající a nedověrné: „Odstup to
od tebe, Pane, toto se ti nesmí stát!“ - „Jdi za mnou, satane, jsi mi k pohoršení,
protože nechápeš ty věci, které jsou Boží, ne lidské!“
Tato nechápavost je nejvlastnějším údělem nás lidí. Máme o světě a životě své
představy a plány a zapomínáme, že k našemu životu neodděleně patří i to, co
nečekáme a co si nepřejeme. Máme své představy o Bohu a o Kristu, přitom ale
nechápeme „ty věci, které jsou Boží“. Petr, v zajetí svých představ nechápal také.
Ale on tu stojí před Kristem též za všechny nechápající, aby pochopili a porozuměli.
Ježíš se při výčtu svého utrpení zmiňuje o tom, že „třetí den musí vstát z mrtvých“.
Jen ten mohl být Synem Božím, který trpěl a umřel, ale který také vstal z mrtvých, jen
ten, který na sebe vzal i smrt a zvítězil nad ní. Tak podivně se v Kristu snoubí jeho
ponížení s jeho slávou.
Pevně mu tedy důvěřujme, bratři a sestry. Ten, který se tomuto světu jeví jako
překonaný a přemožený, je zároveň tím, který přemáhá. Ten, který byl obviněn a
odsouzen, je tím, který obviňuje svět z hříchů. Ten, který byl a je přibíjen na kříž žije.
Ten, který je zašlapáván do prachu, všechny lidi tohoto světa stále převyšuje. A ten,
se kterým lidé již vůbec nepočítali, předivně dokazuje svou moc a slávu.
A tak jen ten, kdo s ním dovede být účasten v jeho ponížení kříže, bude s ním mít
účast i na jeho životě. Jistě platí: Ty, Pane Ježíši Kriste trpící a umírající a přece
nad smrt silnější, „Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého“.
Amen.

