5. NE postní-B
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„Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi,
přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí
modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti
vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu“,
čteme dnes ve 2. čtení z listu Židům 5,7. Ale jak byl
vyslyšen, když přece prošel utrpením a smrtí? Přijal Boží
vůli a protrpěl se ke slávě. Další věta dnešního čtení z listu
Židům (5,8) k tomu dodává: „Ačkoli to byl Syn (Boží),
naučil se svým utrpením poslušnosti.“ To znamená:
naučil se poslouchat, a tak se sžil s lidským údělem, že
neváhal vzít na sebe smrt, její nejistotu, krutost a hrůzu. A
3. a poslední věta z dnešního čtení z listu Židům (5,9)
dodává: „Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou
věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají.“ Výsledek
Spasitelovy poslušnosti byl dvojí: Ježíšovi přinesla
vzkříšení těla a vyvýšení do slávy Otcovy. Nám lidem pak
vykoupení z hříchů a věčnou spásu.
Některým lidem se tato pravda o tajemství kříže těžko
přijímá. Kéž bychom to dokázali chápat jako někteří velcí
církevní učitelé. Např. sv. František Saleský píše: „Kdyby
všichni andělé, kdyby všichni géniové světa studovali, co
je lepší v té či oné situaci, zda toto utrpení či jiné, zda toto
pokušení nebo ona bolestná ztráta, nedokázali by pro tebe
vymyslet nic vhodnějšího než to, co tě právě potkalo. A
tak věčná Boží Prozřetelnost myslela na to, dát ti jako
cenný dar své lásky tento KŘÍŽ… Dříve, než ti ho však
Bůh poslal, zadíval se na něj svým vševědoucím
pohledem, promyslil jej svým Božským rozumem,
prozkoumal jej svou moudrou spravedlností a prohřál jej
svým milosrdenstvím. Potěžkal jej ve svých rukou, aby
nebyl ani o milimetr větší a ani o miligram těžší. Pak jej
požehnal svým svatým Jménem, pomazal milostí, naplnil
dechem své útěchy a ještě jednou pohlédl na tebe a tvou
odvahu. A tak tedy k tobě přichází přímo z nebe jako Boží
volání, jako dar jeho lásky, která se nad tebou slitovává,
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abys byl zcela sám sebou a bez výhrad, abys našel
naplnění svého života v Bohu.“ Tolik sv. František
Saleský.
Dnes je 5. postní neděle zvaná Smrtná. My sice
uvažujeme o lidském údělu poznamenaném utrpením, ale
už dnes hledíme skrze kříž a smrt do slávy vzkříšení, do
světla nového života. Ať nás tato naděje posilní do těch
zbývajících postních dnů.
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