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Velký pátek
K těmto slovům už by neměla být přidána žádná slova lidská a my bychom místo nich
v odmlčení a s bázlivou láskou a úctou se měli ponořit v tichu a v nesmírné tajemství Kristovy
smrti, které oslavujeme dnešní liturgií. A v němém zahledění na kříž nechat promluvit čin
lásky, který mluví jasněji než každé lidské i Boží slovo. Čin lásky Boha k člověku
nepochopitelné, tajemné a svaté, která dokazuje sebe sama na dřevě potupy v tuto temnou
hodinu Kristovy agónie.
Kristus přišel na svět, aby spasil svět. Mohl ho spasit svým slovem, posvětit ho svou
přítomností, svým učením. To, že umřel na kříži, nebylo proto, že on si vyvolil tento způsob
vykoupení. Nebo nebyl nutný k tomu, aby byl člověk zachráněn znovu pro Boha. To, že
umírá na kříži bylo proto, že svět nepřijal jeho spásu, že ho odmítl. Kristova smrt –
bohovražda – byl současně největší a nejstrašnější hřích od prvního hříchu na začátku
lidských dějin a současně největší milost Bohem daná člověku.
Největší zloba člověka a nejvyšší láska Boha se setkávají v průsečíku, jehož výslednicí je
vítězství lásky nad hříchem a Boha nad člověkem. Teprve v této chvíli, kdy zaznělo z kříže
„Dokonáno jest“, vešla spása do světa, který tuto spásu odmítl. A já až budu povýšen od
země, potáhnu všechno k sobě. Odmítnutí se proměnilo v přitažlivou sílu a od této chvíle
gravitační pole milosti vytvářené okolo kříže – Kristovy oběti přivádí člověka ke Kristu.
To, co se nepodařilo za jeho života, se naplnilo jeho obětí. Rodí se církev a vchází do světa.
Nese Kristovo poselství spásy člověku a uskutečňuje tuto spásu, očišťuje a posvěcuje člověka
mocí a silou, která se zrodila z Kristovy oběti na kříži. Kristova oběť žije v ní nejen jako
odkaz minulosti, naplněný čin, ale jako čin se stále naplňující a uskutečňující ve mši svaté. A
toto je spojení Zeleného čtvrtku a Velkého pátku, že odkazem poslední večeře se Kristova
oběť na Kalvárii zpřítomňuje pro nás – nebo lépe my se skrze ni stáváme přítomni jí – oběti
Krista, jediné, jednou provždy přinesené a naplněné.
Uctěme tedy dnes tajemství kříže, tajemství Kristovy lásky, která přemohla hřích tím, že se
stala obětí tohoto hříchu. Pokloňme se s celou církví před křížem Kristovým, který se stal pro
nás symbolem Kristovy oběti a jeho vítězství nad temnými silami zla, které poutají srdce
člověka a brání mu, aby se otevřel Boží spáse.
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