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     Milí bratři a sestry, milí přátelé,

v prvním čtení jsme si připomněli známý obraz ovcí a dobrého pastýře. Pán Ježíš
v něm řekne:  „Já jsem ten dobrý pastýř“. Jeho současníci tomuto obrazu dobře
rozuměli. Ale pak se v jednom rozhovoru po svém vzkříšení obrátí k Petrovi a poví
mu:  „Pas  mé  beránky!“,  „Buď  pastýřem  mých  ovcí!“.  Tímto  povoláním  jej
odděluje  a  začleňuje  do  společenství  svých  spolupracovníků.  Tak  jako  se  stará
pastýř o své ovce, tak se má Petr od této chvíle starat o člověka, lidi - o to, aby se
vydávali dobrou cestou; aby jim nechybělo nic z toho, co potřebují ke svému životu;
také o to, aby se žádný neztratil. Je to zodpovědný úkol!

     Jak by měl takový člověk - aby si jej mohl Ježíš k tomuto úkolu použít - vypadat?
Byli  bychom  pro tento  úkol  vhodní  nebo  způsobilí  my?  Mohla  by  být  tato
odpovědnost vložena také na mne? A uměl bych ji na sebe vzít?

     V našich prostých, pracovních a všedních dnech jsme zodpovědní za mnoho věcí.
Jistěže - také nebo především za člověka! Rodiče za své děti; učitelé za své žáky;
lékaři za své pacienty; vedoucí za své podřízené spolupracovníky… Ale jak daleko
naše odpovědnost  sahá? A není  také mnohdy nad naše síly? Co dělat pak? Co
s tím, když se třeba nedaří? Mnohé zkušenosti ukazují také k tomu, jak rychle - jako
lidé - vypovídáme a selháváme, jak máme krátký dech! Může nás tedy Ježíš, takové
jací jsme, upotřebit? - postavit nás do řady svých spolupracovníků? Nejspíš ne. Tady
se při nás patrně musí objevit zcela jiné, nové kvality.

     Podobně možná uvažoval též Petr. Když se ho Ježíš třikrát otázal:  „Šimone,
miluješ  mne?“ -  to  je  ona  základní  otázka,  která  stojí  stále  v pozadí  ale  patří
k velikonočnímu příběhu,  otázka po naší  lásce vůči  Kristu.  -  Napotřetí  si  Petr  už
musel  vzpomenout,  vždyť  to  bilo  do  očí!  Není  to  přece  tak  dávno,  co  se  Ježíši
zapřísahal absolutní věrností.  „Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení   a na
smrt“  (Lk 22,33), přesně tak to tenkrát svému Mistru říkal,  „i kdybych měl spolu
s tebou umřít, nezapřu tě“ (Mk 14,31). Poté přišla noc, kdy byl Ježíš zatčen. A co
zbylo z jeho tak důrazně vyslovované věrnosti až za hrob!? Ještě než ráno zakokrhal
kohout,  Petr  svého Pána již  třikrát  zapřel.  Na to  si  Petr  musí  vzpomenout,  je  to
potřebné kvůli němu - a nyní to již ví: „Je neschopný, selhal ve chvíli, kdy se to stát
nemělo! Na něj se Ježíš spolehnout prostě nemůže!“ „Petr se zarmoutil nad tím, že
se ho Ježíš potřetí zeptal, má-li ho rád.“ Nemá žádný smysl chtít cokoli zapírat,
utíkat sám před sebou: „Pane, ty víš všecko!“ Dříve si před ostatními učedníky, též
před samotným Ježíšem, hrál na statečného a silného muže, který všechno ustojí.
To už je ale dávno pryč. Smutek nad vlastním selháním a doznání se k vlastnímu
hříchu, to je vše, co mu zbylo.



     A přece: Ježíš si chce právě z tohoto člověka, přes jeho velké selhání vybudovat
svého spolupracovníka! Tam, kde nechybí vědomí vlastní nedostatečnosti je On sám
schopen vypůsobit naši proměnu, abychom se tak mohli stát jemu užitečnými. Právě
tohoto Petra, který je nám v mnohém tak podoben - velmi rychle zapomněl na slib
věrnosti, selhal, všechno vzdal a pomýšlí na návrat k původní profesi - právě jej se
Ježíš opět ujímá. Proč to Ježíš dělá? Nesehnal by někoho lepšího? Jak si to máme
vysvětlit? - Jen tak, že Ježíš sám, jako ten  „Dobrý pastýř“,  se to prostě rozhodl
udělat: Nenechal tohoto neschopného člověka padnout. Třikrát se Petra ptá po jeho
vztahu  lásky  vůči němu.  A  pak  mu  na  jeho  vyznání:  „mám  tě  rád“,  dává  také
pokaždé  nové  pověření:  „Pas  mé  ovce!“.  A  to  jednoznačně  znamená:  On  mu
odpustil  jeho hřích! Ne, není to tak, že by si  Ježíš nevšímal toho, když jeho lidé
vypovídají  a  selhávají,  není  mu  lhostejné,  když  jdou  svou  vlastní  cestou.  Hřích
zůstává prostě hříchem a ten může být jen odpuštěn!

     Avšak to, co my nepotřebujeme je: příliš se s tím skrývat nebo si nad vlastními
chybami a proviněními zoufat. Není nutné příliš zastírat nebo se zase snažit přikrášlit
náš neúspěch, vlastní hřích popírat nebo se jej zase snažit všelijak obhajovat. Vždyť
On - Kristus - je ten  „Dobrý Pastýř“, který stojí o to, aby se mu žádný neztratil,
žádný z těch pro které se On rozhodl a kteří se rozhodli pro něj. Jeho péče o nás jde
tak daleko, že na sebe vzal náš hřích. Tím se stáváme osvobozenými a svobodnými
pro něj. A tak se potom stává také možným, aby si Ježíš volil takové lidi, jako byl Petr
(a jací jsme také my), za své spolupracovníky a mohl je upotřebit ve své službě.
Traduje se legenda, že když Kristus po splněném úkolu odcházel na nebe ke svému
Otci, potkali jej na půl cesty andělé a ptali se jej, kdože na zemi místo něj zůstane.
On je odkázal na kruh svých učedníků. Na to mu andělé namítli -  „Jak to myslíš?
Jidáš tě zradil,  Petr  zapřel,  ostatní od tebe ve strachu utekli?!“ Na to jim Kristus
odpověděl: „Ano, to, jsou oni, ale já nemám jiné lidi“.

     To, že si Ježíš volí také nás, potřebuje nás a staví nás na této zemi na své místo
je, ten základní a pravý důvod k našemu údivu, ale především k velké radosti! Tato
radost vytryskla z Boží lásky. Je to právě ona, která v sobě skrývá onu proměňující
moc, která vypátrá malomyslného a všelijak „ušlápnutého“ člověka a promění jej ve
smělého Kristova vyznavače.

     Z Písma se o Petrovi dozvídáme, že byl později ještě mnohokrát - tak jako tehdy
na velekněžském nádvoří - dotázán: „Nejsi i ty z  jeho učedníků?“ (J 18,25). Avšak
nyní již měl dostatek síly odpovídat: „Ano, to jsem já!“ Slyšely to stovky a tisíce lidí,
kteří  jej  v Jeruzalémě  o  svatodušní  události  přinutili  aby  mluvil.  Slyšeli  to  také
„jeruzalémští  představitelé  židů,  starší  a  znalci  zákona,  velekněz  Ananiáš,
Kaifáš a ostatní z velekněžského rodu“, všichni ti, kteří soudili a odsoudili Ježíše a
kteří pak také jej uvěznili a pod pohrůžkou smrti mu uložili aby mlčel; všichni ti od něj
musí slyšet: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali
vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli  a slyšeli,  nemůžeme mlčet!“ (Sk
4,19-20).

     To je Petr. Jeho jednání, tak jak se o něm dozvídáme z Písma, se nám nemusí
vždy zamlouvat, nemusí nám připadat vždy ideální. Jemu však bylo dáno nést na
sobě velikou zodpovědnost,  přitom člověk udělá  jistě  také  mnoho  chyb.  Bible  to
nezamlčí. Petr je jedním z mnoha lidí, kteří těžce zklamali, často též nebyl schopen
rozumět  cestě,  kterou  jej  Bůh  vedl  -  věci  mu  docházely  pomalu.  Nebyl  žádným
neohroženým hrdinou, žádným náměstkem Kristovým na zemi (menším než Kristus,
ale větším než člověk) za jakého byl  později  on i  ti,  kteří  usedali  na jeho stolec,
představován.  Z  tradice  církve  se  ovšem  dozvídáme,  že  také  on  s největší



pravděpodobností  zemřel  mučednickou  smrtí;  že  též  on  byl  -  pro  svou  víru  ve
Vzkříšeného - patrně v Římě ukřižován a tak mohl sám „svou smrtí oslavit Boha“
(J 21,19).

     „O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet!“ (Sk 4,20). Nemůžeme
přece mlčet o Ježíši, jehož láska naplňuje naše srdce a vnáší do něj radost, pokoj,
požehnání  uprostřed  mnohé  nejistoty  tohoto  světa.  Toto  vyznání  k nám  doléhá
z hluboké minulosti a i my dnes je slyšíme jasně a zřetelně. Bylo a je stále znovu
opakováno a dosvědčováno; mnozí je mohli slyšet, mnozí je mohou slyšet. Uprostřed
tohoto  zástupu  bylo  a  je  mnoho  lidí  zvučných  jmen,  jistěže  daleko  více  těch
bezejmenných. Nejednou se tito lidé prokázali  statečností své víry, nejednou také
propadali  malomyslnosti;  odvážně  se  pokoušeli  nést  svou  (z víry  vyvěrající)
zodpovědnost a byli za ni často zbiti, často zabiti, nebo se jí zase na druhé straně
chtěli  zbavit,  setřást  ji  ze sebe;  nejednou upadali  do hříchu kvůli  své lhostejnosti
nebo zase svému strachu, nebo pro svůj odpor vůči cestě, na kterou cítili, že je volá
jejich Pán.  Avšak Ježíš  stále  znovu vyhledával  a  nacházel  ty,  kteří  se nechávali
proměnit mocí jeho lásky. Spolu s těmito lidmi pak pokračoval ve svém díle láskyplné
péče cílící k záchraně člověka, lidí. Tak tomu je až do dnešních dnů. Kdyby tomu tak
nebylo, pak bychom na tomto místě nebyli ani my dnes.

     A nyní se Ježíš ptá nás, každého osobně:  „Miluješ mne?“ -  „ano, také ty.
Opravdu mně miluješ!?“ A tato jeho otázka i výzva zároveň znamená: On si tebe,
mne, nás všechny může a chce upotřebit a užít jako své spolupracovníky, včlenit nás
do onoho zástupu jeho svědků, aby tím jeho dílo - ano, také při nás - mohlo jít dál;
aby naše cesta mohla být pro jiné přitažlivá, aby náš život s jeho službou byl pro jiné
výzvou, že tato cesta je cestou pravou a dobrou; aby též těm ostatním nic nechybělo
z toho, co potřebují k pravému životu. Jak je to zodpovědný úkol! Naštěstí však víme:
Tato cesta možná je, je možné být do této odpovědnosti postaven, protože On, náš
zmrtvýchvstalý a živý Pán - ten „Dobrý pastýř“ - to rozhodující udělal sám a dávno
předtím,  než  jsme  ještě  my  byli  schopni  cokoli  vykonat „ještě  když  jsme  byli
hříšní!“ (Ř 5,8).

                                             Amen.


