Exercicie všedního dne - 4. týden – kříž
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pátek 4. 10.: Jan 19,17-13: Tam ho ukřižovali…
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Zkusme si zprávu o ukřižování přečíst tak, jako bychom ji slyšeli prvně v životě, se
schopností žasnout. Nad čím tedy užasneme? Nad Bohem, který nemůže trpět, a
přesto trpí? Nad Bohem, který nemůže zemřít, a přesto zemře? A podruhé zkusme
tento text přečíst jako soukromý dopis, v němž mi Bůh píše, co pro mě udělal.
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sobota 5. 10.: Iz 52,13 – 53,3: Neměl vzhled ani důstojnost
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Starozákonní předpověď utrpení Mesiáše. Mesiánská proroctví mluví většinou o
Mesiášově velikosti, o tom, co všechno vykoná. Izajáš překvapuje vyprávěním o
Mesiáši, který bude trpět. Ježíšovo utrpení je největším jeho dílem pro člověka. Takže:
nechci po Ježíši mnohem méně? Nevystačil bych si s tím, kdyby mi uzdravil bolavé
nohy a zařídil, aby se syn dostal na školu? Není kříž jen nějaký „nevyžádaný dar
navíc“, u něhož nevím, co s ním?
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neděle 6. 10.: Iz 53,4-12: Naše bolesti na sebe vzal

neděle 6. 10.: Iz 53,4-12: Naše bolesti na sebe vzal

Co kdybychom Ježíši chvíli vyprávěli o svých bolestech, které si neseme životem, o
svých pádech, za které se stydíme, o neuzdravených ranách svého srdce - a pak se
podívali na jeho rány a s překvapením zjistili, že všechno, o čem jsme mluvili, je v nich
obsaženo?
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pondělí 7. 10.: 1Kor 1,18-25: Slovo o kříži je bláznovstvím
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Kříž tedy vyvolá reakci: buď odmítnutí, obvinění z bláznovství, nebo přijetí Kristovy
lásky až k smrti. Nejhorší je chodit kolem něj nevšímavě. Kéž bys byl studený, nebo
horký. Ale že jsi vlažný, nesnesu tě v ústech (Zj 3,15-16)
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úterý 8. 10.: Jan 12,24-28: Pšeničné zrno
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Co je v mém životě ono „umírání pšeničného zrna“? Co v mém životě má smysl, a
přitom to nevede automaticky k úspěchu? A věřím, že Ježíšovo vzkříšení má dosah i
do toho, co by bez něj bylo v mém životě nesmyslné, absurdní?
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středa 9. 10.: Kol 2,12-15: Vymazal dlužní úpis…
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…a zcela jej zničil tím, že jej přibil na kříž. Co by asi na tom dlužním úpisu svědčícím
proti mně stálo? Byl by obsáhlý?. Když se podívám na kříž, vidím, že Kristus svými
ranami ručí za to, že tento dlužní úpis nechce použít proti mně.
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čtvrtek 10. 10.: Jan 14,1-10: Až budu vyvýšen, potáhnu
všechny k sobě…
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Jan si hraje se slovy. „Vyvýšení“ znamená i oslavení, i vyzdvižení metr a půl nad zem
na kříži. Ježíš je oslaven tím, že je přibit ke kříži, jeho královskou korunou je koruna
trnová. Vládne jako nemohoucí. Táhne mě tím k sobě? Nechávám se jeho láskou
projevenou v jeho ranách a smrti přitáhnout?
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