Příběh o klukovi, který zlobil. Byl jeden kluk a ten pořád zlobil. Mohl se jmenovat…(vyberu nějaké klučičí jméno, které známe). Táta s mámou si s ním už nevěděli rady, až jednou napadlo tatínka, že za každou lumpárnu má ten kluk přibít na plot hřebík. Tatínek dal svému synovi kladivo a hřebíky a řekl mu: Podívej se, pokaždé když něco vyvedeš, tak zatluč hřebík, třeba si líp uvědomíš, co děláš. A ten kluk, to vzal vážně, první dny byl plot plný hřebíků a náš kluk si začal uvědomovat, že to není jen tak. Šel do sebe a nakonec se chtěl napravit. Takže po nějaké době začalo hřebíků každého dne ubývat, až byly dny, kdy na plot nepřitloukl ani jeden. A tak kluk tátovi hrdě ukazoval, jak se polepšil a jak už nepřitloukl žádný další hřebík. Tatínek ho velmi pochválil, ale pak mu dal kleště a řekl mu, ať všechny ty hřebíky sundá. Kluk to udělal a tatínek s lítostí ukázal na plot a řekl: Hřebíky už tam nejsou, ale vidíš, kolik jsi zanechal děr?
Jak je to s odpuštěním? Jako pro lidi, je pro nás těžké odpustit, snažíme se, možná o odpuštění usilujeme, ale přesto nám pokaždé zůstane buď díra po zatlučeném hřebíku nebo rána. Rána, když nám někdo ublíží, na začátku otevřená, bolavá a čas ji možná zhojí, ale i tak po ní zůstane jizva, bolavé místo. Takové odpuštění, kdy je všechno smazáno a nezůstane ani jizva, ani díra, takhle odpustit umí jenom Bůh. Ale dnešní příběh nám chce připomenout, že to není laciné odpuštění, naopak.
Život je těžký, a vlastně nám nikdo nikdy neslíbil, že bude lehký, dokonce ani když jsme věřící. Jakási tíha prostě k životu patří. A možná tušíme, že to má co dočinění s vinou, s hříchem, s tím, že si to často těžké děláme sami, a že za to taky neseme zodpovědnost. Co s tím?
Židé měli rituál, kdy se jednou za čas této viny a tíhy chtěli zbavit, nebo možná aspoň na nějaký čas odložit. A tak vznikla oběť. Životní tíha nemůže být překonána jinak, než obětováním, obětováním beránka. Člověk není omilostněn ničím menším než smrtí, smrtí nevinného zvířete. Jeho krev umožňuje člověku žít. Závažnost života tu dosahuje největších hloubek, život je vykoupen smrtí – to už pak nejde věci brát na lehkou váhu, umírá-li za tebe bezbranné zvíře, ve své nic-netušící nevinnosti. A tak byly každý den v chrámu obětovány zvířata, každý den umíral beránek, aby se lidem žilo lépe.
Jeden kamarád, který studoval v Izraeli, dokonce popisoval, že tento rituál, kdy se jednou za rok vybral beránek k oběti, si zachovali dodnes potomci Samařanů. Otec rodiny, měl vybrat to nejlepší zvíře, beránka bez vady a ten byl veřejně obětován. Kamarád popisoval, že to byl pro něj silný zážitek, střetnutí s naprosto odlišnou kulturou. Právě na tomto obřadu si uvědomil tíhu oběti, i toho, že beránek musí zemřít, aby se jiným žilo líp.
Podívejme se blíž na náš příběh z Janova evangelia, na příběh Ježíšova křtu. Scénu křtu popisují všichni evangelisté, ale já se dnes zastavím u Jana. U jeho věty: Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. Ježíš jde mezi lidi, nechává se pokřtít jako ostatní, sestupuje do stejné řeky a vody. Slyšela jsem k tomuto obrazu výklad, že právě zde víc než kde jinde se Ježíš ukazuje jako Bůh, který je s lidmi. Lidé, kteří přišli za Janem se nechat pokřtít, tak sestupovali do vody a nechali se jí omýt, bylo to pro ně jako znamení, že touží být čistí. Že ze sebe chtějí nechat smýt všechnu špínu, zlobu, nenávist, tíhu, nemoci… Ale Ježíš, i když nemusel, se do toho všeho dobrovolně nechá namočit, přijímá lidskost se vším všudy. To, co ostatní do vody přišli odložit, Ježíš jako houba nabírá, je v tom prostě s námi, nebojí se i našich nejhorších a nejtemnějších stránek, neštítí se nás.
Když Jan nazývá pokřtěného Ježíše: Hle Beránek Boží. Je za tím právě obraz oběti. I SZ zná velmi dobře obětování, stačí zmínit obětování Izáka, místo kterého nakonec byl vybrán právě beránek. Nebo obětování beránku v předvečer Exodu, Jan Heller velmi zajímavě v tomto příběhu poukazuje na to, že hebrejsky a staro-egyptsky se velmi podobně řekne syn a beránek. Egypťaňům umírají v podvečer odchodu izraelského národa prvorození synové, Hebrejům beránci. Nebo třeba zmínka v Izajáši o trpícím Služebníkovi – ebed Jahve.
Ježíš sám sebe vnímá jako oběť, naplňuje svým životem poslání Beránka, ale přitom nežádá další odplatu, dokonce ani nás svou obětí nevydírá. Vidíš, co jsem pro Tebe udělal, tak se snaž! Ne, Ježíš sám sebe obětoval z lásky, dobrovolně, stal se pro nás Beránkem. Zastavil mechanismus obětí, zastavil ten kolotoč zla.
Člověk se obětuje v situaci, kdy ví, že si něčeho tak moc váží a cení, že je schopen se pro to, čeho si váží, vzdát něčeho jiného. Láska je spojená s obětí. Když milujeme, tak zjišťujeme, že jsou chvíle, kdy nám na tom druhém záleží víc než na nás samotných. Pak jsme schopni obětavého chování, pak druhého už nechci vlastnit, ale dopřát mu svobodu, milovat ve svobodě.
Ježíš nás takhle miluje, dává sám sebe a přitom nic nenárokuje, nevyčítá, nepožaduje. Ježíš dává sám sebe za hřích světa, a přitom svět je v tomto smyslu to nejhorší, co si umíme představit. 
Až budeme slavit VP, v eucharistické modlitbě zazní věta: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Pak možná líp budeme rozumět, jak hluboké je to vyznání.
Život je těžký, obětovat se pro druhé je těžké, někomu odpustit je taky těžké. Ano, nebudeme si nic nalhávat. Ježíš přichází za námi, aby nám s tím pomohl, aby nám ukázal, že oběť je především láska, aby nám ukázal, že to jde i jinak, že jde zastavit koloběh zla, že jde vyjít z bezvýchodné situace, že nám nabízí sám sebe, aby náš život byl k unesení. A to je to, co máme ukazovat a o čem máme svědčit ostatním.
Beránku Boží, smiluj se nás námi, uč nás skutečné lásce, dej nám sílu, ať se nebojíme obětovat! Beránku Boží, daruj nám svůj pokoj. Amen




