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4. zastavení 

Selhání učedníků

„Tehdy ho všichni učedníci opustili 
a utekli.“ Tak zní jedna z nejsmutnějších 
vět Nového zákona. 

Při pohledu do dějin církve, na její 
současný stav, ale i při pohledu do vlast-
ních srdcí s bolestí poznáváme, že tato 
věta platí mnohdy i o nás.

Dějiny křesťanství nejsou jen dějiny 
svatých, nýbrž i dějiny útěků od Kris-
ta a jeho evangelia. Jsou chvíle, kdy se 
i nám chce říci při pohledu na nepřátele 
Kristova kříže: toto je vaše hodina, vláda 
tmy. 

Přesto jsme právě my povoláni vnášet 
do takových chvil Ježíšovo světlo, svět-
lo naděje – ačkoli jsme stejně slabí jako 
Kristovi první učedníci. 

Evangelium připomíná Petrovo ho-
ledbání: „I kdyby tě všichni zradili, já 
ne!“ Písmo však necenzuruje a nezakrývá 
slabosti apoštolů. Sděluje nám, jak rychle 
a lehce Petr zradil svůj slib věrnosti. 

Petrova cesta se podobá té naší, jsou 
na ní vrcholy i pády. Po jeho vyznání víry 
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v Césareji Filipově ho Ježíš nazývá skálou. Vzá-
pětí však z Ježíšových úst slyší: „Odstup, sata-
ne!“ Když totiž Petr odmítá Ježíšovu předpověď 
kříže, Ježíš v jeho slovech zaslechne ozvěnu sa-
tanova trojího pokušení na poušti, zejména být 
mesiášem bez kříže.

Petr se také rychle rozhodl vykročit za Ježí-
šem po vodě. Jakmile však ztrácí Ježíše z očí, 
začne myslet na sebe, zachvátí ho strach a za-
čne se topit.

Také nyní, když stráže zajaly Krista, Petr se 
topí ve svém strachu. Dříve než kohout zakokr-
há, třikrát zbaběle zapře svého Pána.

Petr spustil Ježíše z očí. Až ho však vojáci 
povedou kolem, jejich pohledy se znovu setkají. 
Tehdy Petr propukne v pláč. Jeho slzy pokání 
jsou křtem jeho druhého obrácení.

 f Modleme se, abychom se nikdy neutopili ve 
svém strachu, ve svých slabostech a ve svých 
hříších.

 f Modleme se, aby oči našeho srdce byly stále 
upřeny na Krista.

 f Modleme se za dar slz a pokání pro všech-
ny, kteří se obracejí zády k Ježíšovi na jeho 
křížové cestě dějinami.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět!
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6. zastavení 

Soud Pilátův

Celými dějinami se táhne spor mezi 
pravdou a mocí.

„Co je pravda?“ ptá se Pilát. Jeho otáz-
ka nevyjadřuje filozofickou dychtivost 
po pravdě, nýbrž spíš pohrdání pravdou. 
Pravda – co je to? Kolik váží? K čemu 
je vůbec dobrá? Přece to, co rozhoduje, 
je moc a peníze! Kdo takto smýšlí, volí si 
Piláta a zapírá Krista. 

Co je to za království, které se zříká 
násilí? Bezmocný král je přece k smíchu! 
Kdo však takto smýšlí, zapírá Krista a volí 
Barabáše. 

Pilát, který je reprezentantem moci 
a násilí, se ukazuje jako zbabělec. Bojí se 
svých podřízených i svých nadřízených. 
Bojí se těch, jimiž pohrdá – Ježíšových 
žalobců i zfanatizovaného davu. Bojí se, 
aby ho neudali císaři.

Moc bez pravdy však stojí vždycky 
na hliněných nohou, i když má k dispo-
zici násilí.
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Pravda je mocí bezmocných. Pravda zazní-
vá z úst dětí: král bez pravdy je ve skutečnosti 
nahý.

Nebojme se těch, kteří mučí a zabíjejí. Boj-
me se jen toho, abychom nezradili pravdu.

Co je pravda? Ježíš neodpovídá definice-
mi a teoriemi. On sám je odpověď, on sám je 
Pravda. On sám je mocí bezmocných. On sám 
je světlem, v němž se ukazuje pravda o světě 
i o každém z nás.

 f Prosme, abychom nikdy neuhýbali před 
světlem pravdy.

 f Prosme za ty, kteří mají moc, aby se ne- 
uchylovali ke lži a násilí.

 f Prosme za církev, aby statečně hájila prav-
du a neskláněla se před arogancí moci.

 f Prosme za lid, aby se nenechal svést popu-
listy a falešnými mesiáši, aby volil Ježíše, 
a ne Barabáše.

 f Prosme, abychom hledali a nalézali pravdu 
na cestě následování Krista, na cestě kříže.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět!
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