Milí bratia sestry.
Dnes sa nikde na svete neslúži svätá omša, pretože ju krvavým
spôsobom na kríži slúži sám Pán Ježiš. Na oltári kríža prináša za nás
obetu svojho tela a krvi. Naša pozornosť je preto upriamená na
Kristov kríž. Ten nám zjavuje pravdu o veľkej láske Boha k ľuďom,
ale súčasne v plnej miere predstavuje aj odvrátenú tvár človeka.
Odhaľuje, kto je Boh a kto je človek.
Veľký filozof Platón si v jednom svojom diele položil takúto otázku:
Akým spôsobom by zaobchádzal svet s úplne spravodlivým a
nevinným človekom? Prichádza k záveru, že spravodlivosť nejakého
človeka by bola skutočná až vtedy, keby zobral na seba zdanlivú
nespravodlivosť. Až potom by sa naozaj ukázalo, že osoba nekoná
len podľa mienky ľudí, ale že nástojí na spravodlivosti, kvôli nej
samej. Preto skutočne spravodlivý v tomto svete musí byť zaznávaný
a prenasledovaný. Táto úvaha antického mysliteľa sa o 400 rokov
neskôr stane realitou. Keď sa zjavil dokonalý a spravodlivý Kristus, je
zástupom odsúdený na smrť a ukrižovaný. Úprimne milujúci nevinný
človek je zabitý a pripočítaný k zločincom. Ježiš na kríži je zrkadlom,
v ktorom sa naplno ukazuje, akí sme a čoho všetkého sme schopní.
Je to smutná pravda o človeku.
Kríž však nezjavuje len našu negatívnu stránku. V priepasti ľudskej
temnoty a hriechu sa zjavuje nevyčerpateľná veľkosť Božej lásky.
Kríž ako symbol odvrátenej tváre človeka je zároveň najväčším
prejavom radikálnosti lásky Boha voči ľudstvu. Boh nečaká, kým
hriešnici prídu k nemu a zmieria sa s nim, on im ide prvý v ústrety a
zmieruje sa s nimi. Kríž je najväčším dôkazom lásky Ježiša, ktorý sa
vydáva do rúk zlých ľudí, prijíma poníženie, aby nás takým spôsobom
zachránil od večnej smrti.
Udalosť kríža je teda pre kresťanov kľúčová. Je najväčšou
existujúcou formou lásky Boha vo svete poznačenom hriechom a
smrťou. Otvorme sa dnešný deň tejto láske a objímme kríž ako
nástroj nášho vykúpenia.

