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Služžebnííci, podřžižujte se ve vsž íí báížni páínuů m, nejen 
dobřýím á míířnýím, nýíbřžž  i tvřdýím. V tom je totižž  
milost, kdýžž  nežkdo přo sveždomíí odpoveždneí  Bohu 
snáí sž íí bolest á třpíí nevinnež . Jákáí  vsžák sláí vá, jestližže 
budete třpež livež  snáí sžet řáíný žá to, žže hřžesž ííte? Ale 
budete-li třpež livež  snáí sžet soužženíí, ácž jednáí te dobřže, 
to je milost přžed Bohem. K tomu jste přžece býli 
povoláíni; vžždýť i Křistus třpež l žá váí s á žánechál 
váím ták přžííklád, ábýste sžli v jeho sž leípež jíích. On 
‚hřžííchu neucžinil á v jeho uí stech nebýlá náležená 
lest‘. Kdýžž  mu spííláli, neodpláí cel spííláíníím; kdýžž  
třpež l, nehřožil, ále vkláídál vsže do řukou toho, jenžž  
soudíí spřávedlivež . On ‚ná sveím tež le vžál násže 
hřžííchý‘ ná křžíížž , ábýchom žemřželi hřžííchuů m á býli 
žž ivi spřávedlnosti. ‚Jeho řáíný váí s uždřávilý.‘ Vžždýť 
jste ‚bloudili jáko ovce‘, ále nýníí jste býli obřáí ceni k 
pástýířž i á střáížžci svýích dusžíí.
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Mluv k nám, Pane, ty sám svým duchem a dej nám 
srdce, které dovede naslouchat. 

A

Břátřži á sestřý, přžáí teleí  v Křistu,

možžnáí  je náím máí loco ták vždáí leneí  jáko 
nutnost tisže snáí sžet teřořižováíníí nespřávedliveího 
sžeí fá. Máíme přácovníí přáívo, máíme obcžánskýí  
žáíkoníík, máíme žáíkládníí listinu přáív á svobod. 
Soucžáí stíí žž ivotá kontinentu spoluutváí řženeího 
křžesťánskou třádicíí je žřžetel k přáívuů m jednotlivce, 
jejichžž  žáíkládem je mýsžlenká řovnosti vsžech lidíí 
přžed Bohem.

Pokud vežmeme váí žžnež  petřovskou třádici – 
nevííme, totižž  přžesnež , kdo vlástnež  nápsál list, kteřýí  
žnáíme jáko 1. Petřuů v, ále to, žže ták cži onák pátřžíí 
k Petřovi, je jásneí  ‒, muů žže náí s přži cžteníí textu, kteřýí  
výsžel ná dnesžníí bohoslužžbý, nápádnout: á tý, Petřže, 
kteřýí  jsi v Getsemánskeí  žáhřádež  utnul veleknežžovu
služžebnííkovi ucho, tý ses podež l kám? Semlelo tež  
snád cíířkevníí opátřnictvíí á táký tý ses řožhodl, žže 
víířu nejlííp přoneseme k přžíísžtíím geneřácíím, kdýžž  si 
to s nikýím neřožháí žííme, kdýžž  budeme težm náhořže 
přžikývovát á v duchu se budeme utežsžovát tíím, žže si 
to u posledníího soudu jednou výpijíí? A vý 
v kostelníích lávicíích si muů žžete řžííct: á tohle se náím 
káí žže u Sálváí tořá 33 let po Listopádu? ŽŽ e si máíme 
nechát vsžechno lííbit, žže máíme – ják se řžííkáí  ‒ dřžžet 
hubu á křok? ‒

Petř býíváí  cžásto žminž ováín jáko nejsýmpáticžtež jsž íí ž 
áposžtoluů . Nejspíísž  přoto, žže je ták lidskýí . A ási i 
přoto, žže docelá podřobnež  žnáíme jeho žž ivotníí 
přžííbežh od dobý, kdý býl řýbáí řžem v Káfářnáum, ážž  
do dobý, kdý sž íířž il křžesťánstvíí v Máleí  Asii á 
Antiochii. ŽŽ idovskáí  víířá, v kteřeí  výřostl, mu řžííkálá, 
žže Buů h je ná střánež  cžlovežká á žže nikdo nesmíí 
bežtřestnež  ukláídát dřuheímu o žž ivot (Lv 19,16). 
Tenhle ŽŽ id Petř sice uvidíí v Ježž íísž i Mesiáí sže, ále 
soucžásnež  odmíítne smřt, ke kteřeí  býl 
odsoužen řukou težch, kdo se tehdý dež lili 
o politickou á náíbožženskou moc. Kdýžž  Ježž íísž  žácžne 
mluvit o tom, co ho cžekáí , přáívež  Petř si ho vežme 
střánou á nábáídáí  ho: „Buď toho uchřáínežn, Páne, to 
se ti nemuů žže stáí t!“ (Mt 16,22) Smřt nevinnež  
třpíícíího služžebnííká nebýlá výížvou jen přo Petřá. 
S tou otáí žkou – co je to žá Mesiáí sže, kteřýí  nepřžicháížíí
přoto, ábý řoždřtil Božž íí nepřžáí tele, ále přoto, ábý se 
dál řoždřtit sáím ‒ nejspíísž  nebudeme hotovi nikdý. 
Ná řoždííl od přvníích křžesťánuů  ási máí lokdo ž náí s 
toužž íí jíít mucžednickou cestou ‒ žž ivot je přžes 
vsžemožžneí  třáble, kteřeí  s sebou nese, přžece jen 
dobřýí .

Petř ovsžem po Ježž íísžovež  smřti přosžel žáí sádníí 
přomežnou. Pochopil toho Ježž íísže, kteřeího milovál, 
do teí  míířý, žže sáím sebe v žáívežřu násžeho listu 
popsál jáko „sveždká utřpeníí Křistovýích i uí cžástnííká 
sláí vý, kteřáí  se máí  v budoucnu žjevit“ (1P 5,1). Ž 
teíhle noveí  peřspektivý se křžesťánskáí  existence dáí  
opřávdu výlíícžit jáko žž ivot, ve kteřeím je možžneí  
s řádostíí snáí sžet i vsželijákeí  žkousžký. Ne přoto, žže bý 
třáípeníí býlo sámo o sobež  dobřeí , ále přoto, žže mu 
Ježž íísž  svou smřtíí žá náí s dál novýí  výížnám. A neníí 
náíhodou, žže máí -li se tákhle řádikáí lníí víířá přokáížát 
jáko áutentickáí  – nemáí -li to býít jenom pláneí  lidskeí  
žžvánežníí ‒, musel ji sáím Petř dosveždcžit svou smřtíí. 
„Dokud jsi býl mládsžíí, sáím ses přžepáí sáí vál á chodils,
kám jsi chtež l. Ale ážž  žestáí řnesž , vžtáíhnesž  řuce, á jinýí  
tež  přžepáí sáí  á povede, kám nechcesž ." Ták to Petřovi 
řžííkáí  v Jánovež  evángeliu Ježž íísž  á výpřávežcž k tomu 
dodáíváí : „To řžekl, ábý nážnácžil, jákou smřtíí oslávíí 
Bohá.“ (J 21,18‒19).

Petř bežhem nežcžeho, co býchom mohli nážvát 
dřuhýím obřáí ceníím, pochopil, žže utřpeníí ‒ á to i 
utřpeníí nespřávedliveí  ‒ k žž ivotu Ježž íísžová ucžednííká 
pátřžíí. Nežkdý ‒ ták jáko v násžem textu ‒ žkřáí tká 
přoto, žže se přostež  nic lepsžíího nežž  sveí  třáípeníí 
přžijmout udež lát nedáí . A kdýžž  užž  nežco tákoveího 
musííme snáí sžet, muů žže náím býí t uí težchou, žže se ták 
dostáíváíme blíížž  k Páínu Ježž íísž i ‒ tomu, kteřýí  „kdýžž  



třpež l, nehřožil, ále vkláídál vsže do řukou toho, jenžž  
soudíí spřávedlivež “. Tíím to ovsžem nekoncžíí.

Přvníí Petřová nábíížíí jákýísi náívod, ják májíí 
křžesťáneí  žž íít v pohánskeím svežtež , upřostřžed kultuřý,
kteřáí  se řžíídíí vlástníími přávidlý á hodnotámi. Ždáí  
se, žže se tu nábíížejíí dvež  křájníí možžnosti ‒ á celáí  
sžkáí lá vářiánt meži nimi. Tá přvníí možžnost velíí 
nádobřo se přžižpuů sobit, řežignovát ná svou 
totožžnost, žábálit sveí  křžesťánstvíí do nepřodýsžneího
obálu á řžííct si: „Tádý nic nežmuů žžu, ná to jsem málýí  
páín. Nežbýíváí  nežž  žž íít jáko vsž ichni, á kdýžž  se cžlovežku
posžtežstíí setkát se s břátřý á sestřámi, žánádáívát si 
ná pomežřý, kteřeí  mež  nutíí dež lát, co nechci.“ Tá 
dřuháí  možžnost žnámenáí  výhřotit svou odlisžnost 
nátolik, žže sveí  okolíí nápřosto odmíítnu – řžeknu si: 
„Jsou přžíísžeřníí, dež lájíí vežci, kteřeí  se mi přžíícžíí, nemáím 
á nechci s nimi míít nic spolecžneího, vuů bec se s nimi 
nebudu bávit. Přostež  mež  nežájíímájíí.“ Mohli býchom
si tý dvež  možžnosti pojmenovát slový „přžipodobnit 
se“ á „ižolovát se“.

Výdát se kteřoukoli ž nich žnámenáí , žže si svež t 
žjednodusžííme ták, ábý se náím v nežm snádnež ji žž ilo –
buď jsi spářťán, nebo sláí vistá, á jáí  se k tobež  buď 
přžidáím nebo tež  vnitřžnež  odmíítnu. Jenžže 
v křžesťánstvíí to tákhle jednoducheí  neníí. 
„Služžebnííci“, o kteřýích je řžecž v násžem dnesžníím 
oddííle Petřová dopisu, býli vlástnež  domáícíí otřoci – 
býli to lideí , kteřžíí sice stáí li v domáícnosti ná 
nejnižžsž íím žžebřžíícžku, ále přžesto býli vpleteni do síítež  
domáícíích vžtáhuů . Asi nežco jáko ukřájinskáí  
uklíížecžká nebo hospodýnež . Težžžko se mohli tomu, 
ják se ve svež tež  teí  dobý á ná tom míístež  žž ilo, vžepřžíít. 
Težžžko mohli jíít cestou obcžánskeí  neposlusžnosti. 
Težžžko mohli řefořmovát ántickýí  pátřiářcháí lníí svežt. 
Nežco ále přžece mohli: mohli situáci, ve kteřeí  se 
ocitli, pokořnež  á třpež livež  přomežnž ovát ževnitřž . A o 
to přáívež  jde – o to neláímát nád sebou áni nád 
dřuhýími huů l, ále „sveždomíím odpoveždnýím Bohu“ 
žvážžovát, co se v teí  kteřeí  situáci dáí  nejlepsžíího 
udež lát. A vžejde-li ž toho přžece soužženíí, povážžovát 
to žá „milost přžed Bohem“. Niják snádnýí  uí kol.

Miřosláv Volf ‒ chořvátskýí  teolog, kteřýí  dnes 
puů sobíí ná Yáleovež  univeřžitež  ve Spojenýích stáí tech 
‒ přžemýísž lel o vžtáhu meži řuů žnýími skupinámi lidíí, 
meži řuů žnýími kultuřámi, ná požádíí bálkáínskeího 
konfliktu, přži kteřeím se žábííjelo, řáboválo, 
žnáí silnž oválo, kdý utřpeníí nevinnýích býlo ná 
denníím pořžáídku. A ták jáko v kážždeím váí lecžneím 
konfliktu se žvežřstvá dež lá ná obou střánáích ‒ tám, 

kde se lideí  sesž ikujíí přoti sobež , dostáíváí  lidskost 
pokážždeí  ná fřák.

Kdýžž  Volf přžemýísžlel o vžtáhu cíířkve á kultuřý,
dospež l k žáívežřu, žže křžesťáneí  si májíí ve svež tež  
uchováívát „mežkkou odlisžnost“. Kážždáí  dobá á kážždáí
kultuřá májíí sveí  koí dý á vlástnosti, á ti, kdo v níí žž ijíí, 
jsou jimi vžždýcký násáíklíí cži minimáí lnež  nácžichlíí. 
Jsme ále povoláíni k tomu, ábýchom o nich křitický 
přžemýísž leli, ábýchom si je užpuů sobováli, 
náhřážováli á přomežnž ováli ževnitřž  – ták jáko kvás 
přomežnž uje ževnitřž  težsto.

Ná žácžáí tku jsem řžeklá, žže žá lidskáí  přáívá 
v Evřopež  vdežcžííme křžesťánskeí  třádici – třádici 
mežkce přosážováneí  geneřácemi á geneřácemi 
nejřuů žnež jsž íích „služžebnííkuů “. Neníí to hřdinskeí , 
dlouho to třváí  á výísledkuů  se mnohdý sámi 
nedocžkáíme. Žnámenáí  to „dež lát máleí  vežci s velkou 
láí skou“. Nevždáívejme to, áni kdýžž  to ná přvníí 
pohled muů žže výpádát bežnádež jnež  – přotožže kdýžž  to
budeme dež lát dostátecžnež  dlouho, nákonec to máláí  
vežc nebude.

A


