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Daj, aby sme v bláznovstve kríža
spoznali tvoju moc a múdrosť. (Z modlitby dňa)

Ľud začal chabnúť na ceste.
Reptal proti Bohu i Mojžišovi: "Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby
sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny pokrm sa
nám už protiví."
Preto Pán poslal na ľudí jedovaté hady. Tie hrýzli ľud a mnohí z
Izraela zomreli. Prišli teda k Mojžišovi a povedali: "Zhrešili sme, lebo
sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od
hadov."
Môjžiš sa modlil za ľud a Pán mu povedal: "Urob hada a zaves ho na
žrď. Ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive."
Mojžiš teda urobil medeného hada a zavesil ho na žrd. A keď naň
pohryzení pozreli, ostali nažive.

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nezakladal si násilne na
svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, prijal
prirodzenosť sluhu, stal sa podobným ľuďom a navonok bol ako
človek. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Preto ho Boh povýšil a dal mu Meno nad všetky iné mená, aby sa na
meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby
každý jazyk na slávu Boha Otca vyznával: "Ježiš Kristus je Pán!"

Ježiš povedal Nikodémovi: "Nikto nevystúpil do neba, iba Syn
človeka, ktorý zostúpil z neba.
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Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn
človeka, aby každý, kto verí v neho, mal večný život.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, čo v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh
neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet
zachránil."

Žiadny kresťanský symbol nás nestretáva tak často ako kríž; a zároveň žiaden iný
symbol sa nestal tak samozrejmým pre nás práve ako kríž. Keďže ho máme tak príliš
často v rôznych situáciách všedného dňa pred očami, stratil svoju silu ako veľmi
dôležité znamenie. Nevnímame ho už ani ako znamenie, znak hanby a ani ako
znamenie víťazstva. A tak potrebujeme z času na čas nejaký impulz, podnet k tomu,
aby sme si uvedomili, aký skutočný význam má pre nás kríž.
Pre prvých kresťanov bol kríž veľkou výzvou, veď kríž odzrkadľoval, predstavoval
vtedy najväčšiu hanbu a poníženie, aké sa vôbec mohlo človeku prihodiť.
Aj dnes sa stretávame s krížom tam, kde ľudia trpia alebo spomínajú na svoje utrpenie.
Kríž nám hovorí jasne: na tomto svete nie je nič dokonalé; naše plány, ideály a sny
budú zmarené, prekrížené sklamaniami, chorobami a rôznymi životnými ranami. Kríž
nám stále pripomína, že smrť a spolu s ňou aj utrpenie a nespravodlivosť naďalej
existujú na tomto svete aj po spásonosnom Ježišovom diele. My zostaneme počas
nášho života stále v tieni kríža a nakoniec aj zomrieme.
Ale ponížený a zdanlivo Bohom zavrhnutý, ukrižovaný Ježiš Nazaretský je vzkriesený
opäť do života. Týmto Božím zásahom sa mení aj význam kríža. Tým, že ukrižovaný
vstane z mŕtvych, Boh protirečí všetkému utrpeniu a neprávosti, všetkej bezzmyslovosti
a smrti ako absolútnemu koncu.
Boh, ktorý sa stal človekom, musí vydržať všetko utrpenie a to v opustenosti a zúfalstve
až do krutého konca. Takto sa však Boh úplne spojil s človekom plným strachu a
zúfalosti a zároveň sa ukázal ako ten, ktorý kráča spolu až do hlbín smrti. A tak nám
kríž hovorí: Boh je nám blízko v nespravodlivosti, utrpení a smrti, ktoré naďalej
existujú v našom živote. Kríž sa tak stáva aj symbolom útechy a nádeje, pretože Ježiš,
ktorý vytrpel na kríži bolesť Božej opustenosti, ktorý zomrel, ktorý však nezostal v
smrti, ale vstal opäť k životu. Kríž je symbolom takej viery, v ktorú i napriek všetkej
beznádeji možno dúfať. Nič, čo nás postihne, nie je bez zmyslu, pretože aj v zdanlivej
situácii bez zmyslu smieme sa cítiť v bezpečí Božej lásky.
Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním sa svet navonok nezmenil, nestal sa lepším. Ale
keď veríme v naše spasenie, v našu záchranu, potom sme schopní akceptovať svet
taký, aký je, so všetkými jeho tienistými stránkami. Kríž ako znamenie spásy, záchrany
nás vždy nanovo vysiela k ľuďom a pozýva nás tak ako Ježiš, postaviť sa bez rezignácie
zoči-voči skutočnosti. A aj napriek všetkým sklamaniam a všetkým zlyhaniam začať
vždy znova a znova od začiatku. Veriť v kríž znamená: neupadnúť do zúfalstva pri
pohľade na situáciu vo svete, ale snažiť sa v ňom o viac spravodlivosti, pokoja a lásky,
pretože Ježiš Kristus premohol na kríži hriech a smrť a vybojoval nám tak nový život.


