Pavel Kostečka – Pašijový příběh očima apoštola Petra

přepis kázání z 22.4.2017

Ježíš Kristus se při svém zatýkání vojákům představil a oni padli na kolena. Ježíš byl schovaný v křoví. Mohl
zůstat tam a nikdy by ho nenašli. Ale On se jim ukázal. Měl situaci ve své moci. Pak Ho vedli ke Kajfášovi. I
tam mluvil a dělal, co chtěl. U Piláta spíše Ježíš vyslýchal jeho, než naopak. Pilát Ho chtěl propustit, ale
nakonec udělal, co nechtěl. Donutily ho k okolnosti. Ježíš Kristus režíroval celou situaci, vše využil k dobrému.
On jediný nebyl ničím překvapen, apoštolové překvapeni byli, ač jim bylo vše řečeno. Je rozdíl VĚDĚT a
POROZUMĚT.
Jak probíhaly Pašije očima apoštola Petra – člověka, který byl odhodlán, ale selhal. I když konec byl dobrý.
Bible vlastně končí happyendem.
Při poslední večeři se Petr 2x ozval – při umývání nohou poprvé. Vadilo mu, že by Pán dělal práci otroka. On
jediný se ozval, i když se to nelíbilo jistě i ostatním. Nakonec se nechal přesvědčit a omýt.
Jan 13, 35.-38.
35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."
36 Šimon Petr mu řekl: "Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpověděl: "Kam já jdu, tam mne nyní následovat
nemůžeš; budeš mne však následovat později."
37 Šimon Petr mu řekl: "Pane, proč tě nemohu nyní následovat?" Svůj život za tebe položím."
38 Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát
mě zapřeš."
Podruhé se Petr ozval, když chtěl jít s Ježíšem. Myslel to vážně, ale to neznamená, že se to stane, a že je to
dobré.
Jan 18,10.-11.
10 Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha
se jmenoval Malchos.
11 Ježíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?"
Petr byl jediný, kdo se postavil na obranu Ježíše při zatýkání. Myslel své následování upřímně, možná byl
ochotný i za Ježíše zemřít. Ale Pán jeho oběť nepřijal a Petr se zlomil. Potom už nebyl tak rozhodný, už
nespoléhal jen na své síly. Aby se to stalo, musel přijít touto krizí. Učme se přijímat Jeho cesty. To, že něco
děláme pro Boha neznamená, že to Pán přijme a že je to dobré dílo.
Jan 18, 15.-18.
15 Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel do nádvoří veleknězova
domu.
16 Petr zůstal venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, promluvil s vrátnou a
zavedl Petra dovnitř.
17 Tu řekla služka vrátná Petrovi: "Nepatříš i ty k učedníkům toho člověka?" On řekl: "Nepatřím."
18 Poněvadž bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, aby se ohřáli. I Petr stál s
nimi a ohříval se.
Petr zapřel Ježíše poprvé před vrátnou.

Jan 18, 25.25 Šimon Petr stál ještě u ohně a zahříval se. Řekli mu: "Nejsi i ty z jeho učedníků?" On to zapřel: "Nejsem."
26 Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr uťal ucho, řekl: "Cožpak jsem tě s ním neviděl
v zahradě?"
27 Petr opět zapřel a vtom zakokrhal kohout.

Petr zapřel před vojáky a otroky.
Petr i přes zapření byl jediný, kdo zůstal ještě s jedním učedníkem s Ježíšem. Neutekl a neschoval se tak, jako
ostatní. On jediný byl ochotný jít dříve za Ježíšem po vodě. Petr selhal profesně (byl učedníkem) I lidsky (zradil
přítele, dal slib a nesplnil) . Zradil i Jidáš, situaci vyřešil sebevraždou. Petr ne, ale jeho muka musela být
strašná. Kde byl, když byl Ježíš zatčen, nevíme. Byl ale v kontaktu s ostatními učedníky. Svědčí o tom to, že
ženy, jdoucí od prázdného hrobu, ho vyhledaly.
Jan 20, 1.-10.
1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu
odvalen.
2 Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a
nevíme, kam ho položili."
3 Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.
4 Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první.
5 Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel.
6 Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna,
7 ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě.
8 Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.
9 Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.
10 Oba učedníci se pak vrátili domů.

9 Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. – učedníkům bylo 3x předpovězeno, že Ježíš
vstane z mrtvých. Přesto nepochopili. My také očekáváme návrat Ježíše Krista. Máme dostatek literatury,
abychom se připravili. Přesto buďme opatrní v tom, že jsme text správně rozšifrovali. Určitě budeme
překvapeni stejně jako apoštolové.
7 ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. – jak málo
stačí, aby člověk uvěřil. Často se snažíme našim známým předkládat složité argumenty o existenci Boha, a
mnohdy stačí něco malého.
Petr už ví, že Ježíš vstal z hrobu. Tady by mohl příběh skončit. Ale život je jiný. Petr selhal, tady to skončit
nemůže. Boží milost není mávnutí rukou nad problémem.
Jan 21,1.-14.
1 Potom se Ježíš opět zjevil učedníků u jezera Tiberiadského.

2 Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové
Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
3 Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té
noci však nic neulovili.
4 Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
5 Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."
6 Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro
množství ryb.
7 Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán,
přehodil si plášť - byl totiž svlečen - a brodil se k němu vodou.
8 Ostatní učedníci přijeli na lodi - nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket - a táhli za sebou síť s rybami.
9 Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb.
10 Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!"
11 Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se
neprotrhla.
12 Ježíš jim řekl: "Pojďte jíst!" A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" Věděli, že je to Pán.
13 Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu.
14 To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Rybáři se znovu setkají s Pánem. Poslechnou Jeho radu, vytáhnou plné sítě a Petr si uvědomí, že toto už zažil.
Ano, je to Pán.
Jan 21, 15.-19.
15 Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?"
Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé beránky."
16 Zeptal se ho podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám
rád." Řekl mu: "Buď pastýřem mých ovcí!"
17 Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí
zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas
mé ovce!
18 Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až
zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš."
19 To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: "Následuj mne!"
Ježíš se 3x zeptal, zda Ho má Petr rád.
Otázky musely následovat po trojím zapření. Jsou klíčem k porozumění velikonocům. Byla nějaká cesta pro
Petra, jak uspět, jak zvrátit zapření? Petr mohl obstát, kdyby měl více lásky. Tak jako matka neváhá položit
život za své dítě, takovou lásku měl Ježíš k nám a mohl ji mít i Petr.
Ježíš předpověděl v Mat 24 ochladne láska mnohých, kdo vytrvá? I při druhém příchodu Ježíše bude
důležitější láska, než znalost.

Jan 21 – otázka má ještě souvislost – když Petr odpoví dobře, je pověřen pást beránky a ovce. Pastýřskou
službu plní každý z nás. Předpokladem jsou organizační schopnosti, komunikační dovednosti a LÁSKA ke
Kristu i lidem. Služba je trpká – ne vždy jsme pochopeni, oceněni. Říkáme si: „Proč to dělám?“ „Pak už zbývá
jen láska.“ Pokud ji nemáme, selžeme jako Petr.
Modleme se k Pánu a On nám lásku dá.

