Kříž je měřítkem všech věcí
Co říci v tento den?

V den, kdy byl jediný nevinný člověk, kterého kdy
svět znal popraven jako zločinec?

V den, kdy byl ten, skrze kterého byl stvořen svět,
zabit lidmi, které stvořil?

V den, kdy se se zdálo, že bezpráví a smrt jednou
provždy zvítězily?
Svatý John Henry Newman, žil v 19. století, byl
univerzitním profesorem na Oxfordské univerzitě a
anglikánským pastorem, který na základě studia
církevních otců a na základě hnutí přestoupil do katolické
Církve. Byl vysvěcen na kněze, biskupa a později byl
jmenován kardinálem, napsal: „Kříž je měřítkem toho, jak
máte posuzovat svět.“
Jak tomu máme rozumět? Zaposlouchejme se do úryvku jeho kázání:
„Nyní se zeptám, co je skutečným klíčem jak křesťansky vysvětlit tento svět? Co nám Bůh zjevil,
abychom dali cenu tomuto světu? Ukřižování Syna Božího. Smrt věčného Slova Božího, které
se stalo tělem, je naší velkou lekcí o tom, jak o myslet a mluvit o tomto světě. Jeho kříž přiřadil
svou náležitou hodnotu všemu, co vidíme, všemu jmění a štěstí, všem výhodám a prospěchům,
všem hodnostem, vší důstojnosti, všem příjemnostem; jeho kříž přiřadil svou hodnotu chtivosti
těla a chtivosti očí a pýše života. Stanovil cenu za rozruch, soupeření, naděje, strachy, touhy,
námahy, triumfy smrtelného člověka. Dal smysl různým životním změnám, zkouškám,
pokušením, utrpením v našem pozemském stavu. Dal smysl všemu, a ukotvil vše, co životu jeví
jako nesourodé a bezcílné. Naučil nás, jak máme žít, jak používat tento svět, co očekávat, po
čem toužit a v co doufat. Je to tón, do kterého jsou nakonec vyladěny všechna napětí hudby
světa
Postavme se dnes pod úpatí kříže s Matkou Boží a sv. Janem a hleďme na toho, kdo byl
vyvýšen, aby k sobě přitáhl všechny lidi. Nechme se k němu přitáhnout. Nechme se očistit a
uzdravit.
Kromě toho buďme vnitřně střízliví, naplňme se zármutkem z toho, co ho stály naše hříchy,
vděčni za jeho velkorysost a obdivujme jeho obětavost a věrnost.
Dnes má být čas být pozorný, soustředit pohled našich srdcí na Krista, když bojoval za naši
spásu na dřevě kříže.
Toto je den pro vnitřní ticho, pro hlubokou vděčnost a vnitřní radost, utkanou z vláken utrpení.

