ČESKY

Už není Žid anebo Řek,
už není otrok anebo člověk svobodný,
už není muž anebo žena;
všichni jste jeden v Kristu Ježíši. (Gal 3,28)

Toto praví Hospodin: "Na dům Davidův a na obyvatele
Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o slitování, budou hledět
na mne. Budou naříkat nad tím, které probodli, jako se naříká nad
jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným
synem. V onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká
v Hadad-Rimmonu na megiddské pláni."

(Bratři a sestry!) Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Krista
Ježíše, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není
Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není
muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte
Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se
jich: "Za koho mě lidé pokládají?" Odpověděli: "Za Jana Křtitele,
jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků."
Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr odpověděl: "Za
Božího Mesiáše!" On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu
neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že
bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude
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zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: "Kdo chce jít
za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a
následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho,
ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho."

Otázka dnešní neděle zní: Jak jsme bez kompromisů připraveni následovat
Krista? Následování – to je heslo dnešního evangelia, které se dělí na dvě části:
– Na začátku je Petrovo vyznání, které je spojeno s hlubokým poznáním
Ježíšova poslání a podstaty. Toto vyznání ukazuje, že Ježíš Kristus přichází od
Boha, je od Boha vyvolený, jím a skrze něho Bůh působí v dějinách pro naši
spásu. Dále se však vine cesta k ukřižování a ukazuje, jakou to cestou musel
Ježíš dojít k vykoupení – skrze ponížení, utrpení a smrt.
– Na tuto první část textu navazuje břitkou logikou druhá část: o utrpení a kříži
Kristově se nemůže hovořit nezúčastněným, distancovaným způsobem, ale musí
se těmi, kteří se osobně vydají cestou kříže ve stopách Ježíše, prožít. Vyznat
Krista v každé situaci musí být neustále živé – od bezvýznamné situace všedního
dne po vnější důležitá rozhodnutí.
Křesťané nevyhledávají kříž. Kříž, o kterém hovoří Kristus nepotřebujeme sami
vyhledávat, jak nás k tomu mohli kdysi vybízet. Také Kristus by se raději svému
kříži vyhnul, jak ukazuje jeho strach a modlitba na Olivové hoře. Ale čím jasněji
je tento kříž neodvratný, následuje jej Kristus s důvěrou ve svého otce až do
konce, do nebes. V našem celém životě se objevují zkušenosti kříže, kterým
nemůžeme uniknout. Objeví se v našich životech bez našeho zavinění – nemoc,
smrt, neúspěchy ve vztazích, osobní nedostatky nebo charakterové vady, které
zakoušíme jako překážky ... Ale i ten, kdo se protiví požadavkům společnosti,
kdo svým postojem plave proti proudu doby, ten si bude automaticky vědom
tíže Ježíšova následování a pocítí kříž. Ne, utrpení my křesťané vyhledávat
nemusíme. Naším úkolem je vytrvat v následování Ježíše s důvěrou, kdy se
svěříme do Božích rukou. Kdo opravdově a otevřeně obětuje svůj život Ježíši,
zakusí kříž – ale také vzkříšení! Nesmíme nikdy zapomenout, že Ježíšova cesta
neskončila na kříži, ale obnovila se o slavnosti zmrtvýchvstání. Když bude radost
a důvěra, z které čerpáme na naší cestě, hmatatelná, pak i ostatní pochopí, proč
jsme křesťany.
"A za koho mě pokládáš ty?" Otázka dnešního dne je pozváním, abychom v
následujícím týdnu vyhledávali okamžiky ticha a zamysleli se: "Co pro mne
znamená Ježíš? Co má jeho poslání společného se mnou? Jak se může jeho a
můj život sjednotit, když konfrontuji otázky rozumu a srdce s vyzývavou
Ježíšovou cestou, které praktické, konkrétní důsledky má moje odpověď v šedi
každodenního dne? Co by se změnilo v mém životě, kdybych Ježíše neznal?" Na
konci týdne: Jaká bude má odpověď?
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