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Dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži
je vítězstvím nad smrtí a doveď i nás
do slávy vzkříšení. (vstupní modlitba)

Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále
na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: "Proč jste nás vyvedli z
Egypta? Abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda. Už
máme dost té hladové stravy." Hospodin poslal proto na lid jedovaté
hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k
Mojžíšovi a řekli: "Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a
proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady." A
Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si hada a
vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane na
živu." Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had
někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal na živu.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka
a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl
poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a
dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Ježíš řekl Nikodémovi: "Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který
sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada,
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tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho
život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět
byl skrze něho spasen."

S žádným z křesťanských symbolů se nesetkáme tak často jako s křížem;
žádný ale pro nás také není tak samozřejmý jako kříž. Protože ho však máme
před očima při mnoha příležitostech v každodenním životě, ztratil pro nás
význam znamení. Nevidíme v něm ani symbol potupy ani symbol vítězství.
Tak potřebujeme vždy podnět, abychom si uvědomili, co kříž znamená.
Pro první křesťany znamenal kříž velkou výzvu, odrážel nejhorší potupu a
nejhlubší ponížení, které může člověk zažít.
Také dnes se setkáme s křížem tam, kde lidé trpí nebo kde se vzpomíná na
jejich utrpení. Kříž nám jasně říká: nic v našem životě není dokonalé; naše
plány, ideály a sny budou ukřižovány rozčarováním, nemocí a ranami osudu.
Kříž jako památník nám připomíná, že stále v našem světě existuje smrt se
svým utrpením a nespravedlností i po vykoupení Kristem. V našem životě
zůstáváme stále ve stínu kříže a na konci si pro nás přijde smrt.
Ale pohaněný, navenek od Boha opuštěný a na kříži odsouzený Ježíš z
Nazaretu byl ze smrti vzkříšen k životu. Skrze toto Boží jednání se mění i
význam kříže. Pozvednutím ukřižovaného k životu, dává Bůh do rozporu
všechno utrpení, nespravedlnost, nerozumnost a smrt jako absolutní konec.
Kristus musí vydržet utrpení v opuštěnosti a beznaději až do hořkého konce.
Tím se ale Bůh identifikoval se všemi strachem naplněnými a zoufalými lidmi
a ukázal se jako ten, který doprovází až do samotné smrti. Kříž nám říká: Bůh
je nám blízko v nespravedlnostech, utrpení a smrti, které dále trvají v našem
životě. Kříž je také znamením útěchy a naděje, neboť Ježíš, který na kříži trpěl
mukami a opuštěností Bohem, zemřel, ale nezůstal ve smrti. Kříž symbolizuje
víru, ve které člověk navzdory nadějím smí doufat. Vše, co se nám protiví, má
smysl, neboť také ve zdánlivé nesmyslnosti se smíme ukrýt do Boží lásky.
Skrze Ježíšovu smrt a vzkříšení se svět na povrchu nezměnil, nestal se lepším.
Když se však označíme za vykoupené, jsme schopni akceptovat svět takový,
jaký je, se všemi jeho stinnými stránkami. Kříž jako znamení vykoupení nás
posílá pokaždé znovu k lidem a zve nás, abychom se jako Ježíš postavili bez
rezignace skutečnosti, působili na svět, a přese všechna rozčarování a selhání
byli schopni vždy znovu začít. Věřit v kříž znamená: nezoufat si nad stavem
světa, ale snažit se, aby v něm bylo více spravedlnosti, pokoje a lásky, neboť
Ježíš Kristus překonal na kříži hřích a smrt a získal pro nás nový život.


