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     Milí bratři a sestry,

tento velmi známý rozhovor mezi Ježíšem Kristem a apoštolem Petrem je jakousi
prověrkou lásky učedníka vůči oslavenému Pánu. Vykladači se shodují v tom, že tato
třikrát opakovaná otázka:  „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ je narážkou na
Petrovo trojí zapření při Ježíšově výslechu v soudní síni. Udělal to ten, který Ježíšovi
vyznával věrnost a sliboval: „Kdyby od tebe odpadli všichni, já nikdy!“ (Mt 26,34).
Petrův případ je tedy dobrou ilustrací toho, jak se něco snadno vysloví a slíbí, jak ale
může být potom nesnadné a přetěžké dané slovo dodržet, když dojde k naprosto
nepředvídané situaci. Teprve tehdy, když má člověk za svá slova platit také svými
činy a oběťmi, teprve pak se pozná, jestli  takový člověk nemluvil  pouze do větru,
nebo jestli  se nedělal  lepším a statečnějším, než doopravdy je.  To je určitě stálý
problém všech Kristových následovníků.
     Přesto ale platí, že skutečná láska ke Kristu je tím prvním a pravým počátkem a
základem všeho.  Těmito  slovy se vlastně Kristus ptá každého,  kdo o něj  projeví
zájem a chce jej následovat -  „Miluješ mne?“ Bez zjištění právě tohoto, opravdu
nemá žádnou cenu si s Ježíšem Kristem ani jen něco začínat; bez skutečné lásky ke
Kristu  taková  cesta  nevede  k ničemu  a  nikam.  Zároveň  také  platí,  že  jakkoli
vyznávaná  křesťanova  láska  ke  Kristu  není  ničím  hotovým,  neměnným  a
nepohnutelným.  Dobře  to  vidíme  právě  na  Petrovi  -  tato  láska  je  ustavičným
zápasem, zkouškou a prověrkou našeho vztahu ke Kristu. Bezpochyby ale můžeme
říci, že základem křesťanské existence je právě tento vztah lásky ke Kristu. A to je
víc než jen pouhé přitakání k jeho evangeliu, je to víc než jenom určitý názor na život
a  svět.  Chceš-li  Ježíše  Krista  skutečně  následovat,  sloužit  mu,  pídit  se  po  jeho
království a jeho spravedlnosti, pak musíš na tu jedinou otázku: „Miluješ mne?“ dát
jasnou odpověď - jako Petr.
     Proč záleží právě na tom asi  nejvíc? A proč je právě tento vztah lásky tím
rozhodujícím? Proto, protože láska je tou největší hybnou silou člověka. Slyšíme o ní
od apoštola  Pavla,  že  „všecko snáší,  všemu věří,  všeho se naděje,  všechno
trpělivě čeká“. Apoštol Jan zas říká, že  „dokonalá láska vyhání ven bázeň“. A
apoštol  Petr  o  ní  ve  svém dopise  píše,  že  „láska  přikrývá  množství  hříchů“.
Všichni tři mají na mysli nejspíš to, že v lásce člověk přemáhá a překonává sama
sebe,  svou  minulost;  v lásce  je  zmocnění  k novému  začátku  -  to  všechno  se
vyžaduje od Kristova následovníka.
     Pozoruhodné při této prověrce lásky je také to, že Ježíš Petrovi vůbec nevyčítá
jeho minulost. A tu můžeme dodat, že Ježíš vlastně nikomu jeho minulost nevyčítal;
bylo  to  přímo  typické  pro  jeho  jednání  s lidmi,  kteří  se  dostali  na  scestí.  Žádné
připomínky minulých vin, žádné lamentace nad takovým člověkem od něj neslyšíme.
Ženě hříšnici  pouze řekne:  „Jdi a již více nehřeš“.  Lichváři  Zacheovi  jednoduše



oznámí,  že  s ním chce jít  do  jeho  domu povečeřet.  Ženy hříšnice,  která  koupila
drahocennou  mast,  aby  pomazala  jeho  nohy  se  zastává  a  prohlašuje,  že  „kdo
mnoho miluje, tomu se mnoho odpouští“. Ježíš má napořád na mysli spíše naši
lidskou budoucnost než minulost. Větší důraz klade na to, jací bychom mohli být a co
by z nás mohlo být, než na to, co momentálně jsme anebo jací jsme byli v minulosti.
Do očí bijící je v tomto smyslu případ onoho kajícího lotra na kříži. Žádné výčitky,
odsudky nebo hrozby, ale: „ještě dnes budeš se mnou v ráji“. Totéž se odehrává
také v tomto rozhovoru mezi Ježíšem Kristem a Petrem - lidsky vzato byl Petr velký
slaboch, mluvka a nespolehlivý člověk, sliboval, zapřísahal se a všichni víme, kam to
nakonec přivedl.
     Ale kdo z nás je jiný, lepší než Petr? Jakoby byl právě on zosobněním toho, co je
v každém z nás - strach, mnohá mdloba, starost o vlastní kůži,  krok zpátky nebo
přímo útěk v kritické chvíli. Pán Ježíš Kristus si nás nijak neidealizuje. Ani apoštol
Petr nebyl žádným ztělesněným ideálem. Nebyl žádným andělem ani nadčlověkem.
Naopak  byl  to  člověk,  který  pošpinil  svou  minulost  tak  hanebným  zapřením,  že
nakonec musel plakat sám nad sebou. Na každém z nás je něco, co nám připomíná
naši  nedokonalost,  mdlobu,  nestatečnost.  I  ten,  který  měl  být  Skálou,  selhal  a
zklamal. Ale právě v tom je také kus evangelia pro každého z nás. 
     Naučili jsme se hledět na Ježíšovy učedníky s jakousi posvátnou úctou. Zdá se
nám, že se s nimi nemůžeme vůbec srovnávat. A najednou! Ono to přece jen tak
docela neplatí. I oni měli své chyby a nedostatky. A jaké! Neříkáme si to však proto,
abychom  sami  sebe  ospravedlňovali  nebo  uspávali  své  svědomí.  Zmiňujeme  to
proto, abychom si připomněli, že Ježíš Kristus počítá také s námi, s takovými, jací
jsme, s třeba všelijak temnou minulostí, dává nám všem novou šanci. Pro Petra tato
šance  zněla:  „Pas  mé  beránky,  pas  mé  ovce.“ Byl  to  projev  veliké  důvěry  a
odpovědnosti, kterou tímto Kristus vložil na tohoto nespolehlivého člověka jménem
Šimon. Pán Ježíš to však udělal pod jednou podmínku, kterou si položil:  „Šimone,
synu Janův, miluješ mne?“
     Zde se dostáváme k dalšímu hodně důležitému zjištění, že totiž láska k Ježíši
Kristu  kvalifikuje člověka pro službu Kristu  i  lidem. Mnozí  se často domnívají,  že
Pánu Ježíši Kristu může sloužit jen ten, kdo má vzdělání, kdo umí mluvit, kdo má
autoritu. Určitě, toto všecko má také své místo a uplatnění ve službě Kristu. Petr i
s ostatními učedníky dlouhý čas s Ježíšem chodil, poslouchal jeho kázání a učení,
byl svědkem jeho mocných činů, sám s Ježíšem jistě mnoho hovořil a na mnohé se
vyptával; a přece, když měl Petr po tom všem skládat „maturitu“ - můžeme-li to tak
povědět - položil mu Pán Ježíš třikrát po sobě jednu a tutéž otázku a žádal si na ni
odpověď: „Miluješ mne, Šimone, synu Janův?“ Až to šlo Petrovi na nervy a divil
se, že se ho Ježíš ptá pořád na jedno a totéž, i když na to odpověděl už jednou, pak
podruhé a ještě potřetí.
     Tato otázka je ale velmi, velmi důležitá, a než na ni člověk s konečnou platností
odpoví,  je  důležité,  aby  všecko  dobře  promyslel  a  uvážil.  Ježíš  tu  pak  Petrovi
nesliboval  žádnou  skvělou  budoucnost,  do  které  by  se  Petr  určitě  rád  se  vší
nedočkavostí vrhl, volal ho k práci - odpovědné, těžké, nesnadné, nebezpečné - na
jejím konci  nebude  stát  vůbec  žádný  oslavný  pomník  a  uznání  ze  strany  světa.
Naopak,  Petr  zas slyší:  „Když zestárneš vztáhneš své ruce a jiný tě opáše a
povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.“  Bez
veliké  lásky  k Ježíši  Kristu  by  toto  všecko  bylo  nemožné  a  Petr  by  to  nikdy
nedokázal.



     Řekli jsme si, bratři a sestry, že láska k Ježíši Kristu je předpokladem kvalifikace
každého, kdo chce Kristu sloužit a jej následovat. Toto je skutečně něco, co nikdy
nesmíme přeslechnout. Člověk může mít ve svých rukou třeba nádherné vysvědčení
z teologické fakulty, může být třeba hrdě nazýván doktorem teologie, ale to všechno
nemusí vůbec nic znamenat. Kristus se především ptá na něco úplně jiného, ptá se
na to, co je podle něj naprosto nezbytné:  „Miluješ mě?“ To je patrně ta nejtěžší
zkouška,  před  kterou  je  každý  z nás  postaven.  A  teprve  ten,  kdo  Ježíše  Krista
opravdu miluje, ten pro Krista dovede také něco smysluplného udělat, i kdyby to byl
třeba  ten  nejprostší  bratr  nebo  sestra  ve  sboru.  Sloužit  Kristu  to  ani  zdaleka
neznamená  pouze  kázat.  V křesťanském  společenství  je  přece  tolik  příležitostí
k nejrůznější službě! Kdo Krista miluje, tomu není nic zatěžko. Ten všechno, co dělá,
dělá ochotně a s radostí.
     Na závěr: Svět člověka hodnotí zejména podle jeho minulosti. Přičítá mu k tíži
hned to a hned zas ono, třeba i  to, za co on sám ani nemůže - dovede člověka
odsoudit,  vydědit,  nadobro  na  něj  zanevřít.  Jedinečnost  Ježíše  Krista  je  naopak
v tom, že On po naší minulosti nepátrá, nevyčítá nám ji, nezatracuje nás kvůli ní,
dává šanci každému, kdo na jeho otázku:  „Máš mě rád?“ může odpovědět podle
pravdy a svého nejvnitřnějšího smýšlení:  „Ty víš, Pane,  že tě mám rád.“ A On
nezavrhuje ani toho kdo takto odpovědět ještě nemůže, ale ptá se ho znovu a opět a
trpělivě při něm čeká. A svou církev si Kristus nejraději staví z těch, kteří byli tímto
světem zavrženi. Ty, které svět zavrhuje, ty si On volí.
     Ježíš  Kristus  stojí  dnes také před námi  a  ptá  se  každého z nás osobně a
jednotlivě:  „Miluješ  mě?“ Ptá  se  podruhé,  ptá  se  potřetí:  „Máš mě rád?“ Díky
Petrovi  za  to,  že  nám  dal  příklad,  jak  na  tuto  zásadní  Kristovu  otázku  správně
odpovědět: „Pane, ty víš všecko, ty víš také to, že tě mám rád.“
                                                    

                                                                                                                      Amen.
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