
Velký pátek: 30.03.18
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který
sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého
věku podle vůle našeho Boha a Otce.
 Ž 22,24a.25 + uvítání: připomínáme si utrpení Páně, kříž a smrt
♫ 312

Modleme se: Se  směsí  různých  pocitů  hledíme,  náš  Bože,
k Ježíšovu kříži. Mísí se v nás obavy a zmatek, ale též důvěra, že ty
máš i v takové chvíli vše pevně ve svých rukou.

Máme také naději, že nám Ježíšova smrt přináší vykoupení, že sis
nás  skrze  jeho  kříž  trvale  přivlastnil,  abychom  již  nikomu  jinému
nepatřili a ničemu jinému nesloužili, ba neotročili. Takovou milost jsi
nám v oběti lásky svého Syna daroval.

Prosíme, způsob svým Duchem, abychom si ovoce Kristova díla
přivlastňovali, abychom se spolu s ním vydali na cestu nového života.
On tuto  cestu  pro  nás  vybojoval,  když na  kříži  věrně  dokonal  své
poslání.  Kéž jsme schopni ti  za to celým svým životem vyjadřovat
svou vděčnost. Amen

 J 19,14-18.28-30
♫ 86,1-2.8-9 (první dvě a poslední dvě sloky)

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří,  nezahynul,  ale  měl  život  věčný.‟  (J  3,16)  Ujišťuj  nás,
Bože, právě i dnes o velikosti a trvalosti své lásky k nám i celému
světu!
 Žd 9,12b: „Kristus jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám
získal věčné vykoupení.“

Bezvýchodná  situace.  Člověk  v  maléru.  Žádné  kloudné  řešení
v dohledu. Jen beznaděj a temná nicota. Co bude dál?

Co bude následovat, známe, sestry a bratři, z pohádek. Objeví se
mládeneček v myslivecké kamizole. Jen lehce zapáchá ohněm a sírou.
A nabízí řešení. Prý rychlé, okamžité a v podstatě bezbolestné. Nabízí,
že všechno bude dobré, jen stačí podepsat smlouvu vlastní krví. Upsat



se  peklu,  které  vše  napraví.  Na  zbytek  života  slibuje  ráj  na  zemi.
Jenom  duše  propadne  peklu.  To,  co  dělá  člověka  člověkem,  jeho
osobnost,  jeho životní příběh zmizí v pekle. Ale co na tom, hlavně
když se teď vyřeší to špatné. Žádné jiné východisko prý stejně není.
Stačí se upsat, stvrdit dohodu kapkou krve.

Jsou  to  jen  pohádky?  Anebo  ta  nejtvrdší  a  nejhrůzostrašnější
skutečnost tohoto světa? Rychlá a na první pohled bezbolestná řešení
se  nabízejí.  Okamžitá  půjčka  bez  ručitele  a  samozřejmě  naprosto
výhodná. Nebo lze utápět své problémy v alkoholu či v nějakých ještě
horších  látkách  vpravovaných třeba  rovnou do  žíly.  A nebo se  dát
cestou vsázení a hraní, občas přece někdo vyhraje, tak proč by ne já.

Člověk tomu většinou nakonec  propadne  a  problémy jsou  ještě
mnohem větší, než byly ty původní. Nastane opravdové peklo. A to
nejen  pro  dotyčného,  ale  i  pro  jeho  okolí.  To  nejsou  pohádky,  ale
horory každodenního života.

V pohádkách se ovšem dotyčný, který se peklu upsal, snaží nějak
z moci  pekla  vysmeknout.  Odvolat  nejde.  Ale  přelstít  pekelníka,  to
nějak jít musí. Tu smlouvu krví uzavřenou zneplatnit. Není to snadné,
snaha vymanit se je většinou zase provázena až neskutečným trápením
a nepopsatelnou trýzní.

Zkuste se poptat někoho, kdo se snažil či snaží dostat se z dluhové
pasti  nebo  ze  své  závislosti.  Čím  si  prošel,  co  všechno  musel
podstoupit,  aby unikl  peklu.  Pohádky nejsou něčím, nad čím by se
dalo jen tak mávnout rukou. Zrcadlí  skutečnost.  Vypovídají zásadní
věci o našem světě, o životech lidí.

Ale proč se pohádkami zabývat dnes, na Velký pátek, v den, kdy si
připomínáme ukřižování a smrt Ježíše Krista? Co to s tím má vůbec
společného?

My jsme z pohádek připomněli dvě okolnosti. A to proto, abychom
pochopili,  že to,  co slyšíme z novozákonních textů o Ježíši  Kristu,
nám není  zase až  tak cizí,  jak by se nám možná na první  poslech
mohlo zdát.

„Kristus  dal  svou  vlastní  krev,  a  tak  nám  získal  vykoupení.“
V Kristu je krví uzavřena smlouva o našem vykoupení. Ano, v něm
Bůh uzavírá svou vlastní krví smlouvu o naší záchraně. A uzavírá ji



s námi. Vede nás ven z naší lidské jinak bezvýchodné a beznadějné
situace. Nikoli, že bychom se my sami museli někomu upsat, ale Bůh
sám se nám zavázal, že nás vysvobodí. Koupil si nás pro sebe, aby na
nás nic  jiného nemělo nárok,  abychom se nemuseli  upisovat  peklu
v žádné podobě, co jich jen na světě je.

Jsou, pravda, v tom velikonočním dění trošku proházeny role, než
jak jsme na to zvyklí. Ale stále jde o nás, o náš život tady na zemi
i o to, co bude, až tento náš pozemský život skončí. Jde o duši, o naši
duši,  o  její  záchranu.  A Bůh  lidské  volání  SOS  (Save  our  souls!
Zachraňte naše duše!) vyslyšel. Ve svém Synu Ježíši Kristu podepsal
krví smlouvu o našem vykoupení.

„Kristus dal svou vlastní krev jednou provždy.“ A to je ten druhý
moment. Bůh se z této smlouvy nechce vykroutit, nechce se ze svých
závazků vyvázat. Tento jeho podpis v Kristu, podpis krví Páně, platí
jednou provždy. Vykoupení, které tak stvrdil, je věčné, nezrušitelné,
trvalé.

A nenechme se mást tím, že je to provázeno velikým utrpením,
bolestí a trýzní, které Kristus podstupuje. To není důkazem toho, že by
Bůh hleděl od toho podpisu ucuknout, zbavit se jeho platnosti. Ale jde
naopak o důsledek jeho věrnosti této smlouvě. On se jí nevzdá ani za
cenu svého vlastní života. Jemu jde více o nás než o sebe. On tohle
všechno  pekelné  běsnění  vydrží  a  na  sobě  nese  proto,  aby  nás
neztratil.

„Kristus jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal
věčné  vykoupení.“  Úpis  vystavený  a  podepsaný  na  kříži  platí  pro
jednoho každého z nás. A platí tak, aby již nyní ovlivňoval a směroval
naše životy. Bůh to pro nás v Kristu učinil. Nežádal, ale dal. Nechtěl
tím získat nic pro sebe od nás, ale sám získal pro nás. Amen
♫ 331

liturgie VP velkopáteční
♫ 308



Náš Pane  Ježíši  Kriste,  zrazený,  ponižovaný,  týraný,  nespravedlivě
odsouzený a zabitý pro naše vykoupení a pro naši spásu, u tebe se
přimlouváme:

Ty jsi byl zesměšňován. Jsi také dnes nablízku všem ponižovaným
a pokořovaným. Buď jejich silou.

Ty jsi  byl  mučen.  Jsi  také  dnes  nablízku  všem obětem mučení
a znásilňovaným. Buď jim ochráncem.

Ty  jsi  odpustil  svým  nepřátelům  a  trýznitelům.  Jsi  také  dnes
nablízku těm, kdo se proviňují vůči druhým. Buď jim cestou smíření.

Ty jsi snášel veliké bolesti. Jsi také dnes nablízku těm, kdo jsou
bolestmi souženi. Buď jim zdrojem úlevy.

Ty jsi prošel pochybnostmi a zápasem o smysluplnost své cesty. Jsi
také dnes nablízku těm, kdo neví,  jak dál,  kdo pochybují  o  Bohu,
o smyslu správného jednání a snažení se o dobro. Buď jim posilou
víry a naděje.

Ty jsi dokonal na kříži své poslání pro celý tento svět. Jsi také dnes
s celým všelijak zkoušeným Božím stvořením. Uzdrav jej svou obětí.

Ty jsi miloval své učedníky a ženy, které tě doprovázely. Jsi také
dnes s těmi, kdo jsou vystrašeni a kdo truchlí pro své zesnulé. Buď
jim odvahou a útěchou. A jsi také dnes s námi, se svou církví. Buď
nám zdrojem pokoje, vděčnosti a lásky.

Ve tvém jménu, náš ukřižovaný Pane, společně k Bohu voláme:
Otče náš … Amen

ohlášky
 Ř 6,6.11
 2Te 3,3.5
♫ 658


