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Velký pátek 2020 
 
Dokáže někdo normálním zrakem vidět ve velkopátečních událostech vítězství? Kdo může 
vidět v opovrhované a posměšné smrti Boží rukopis? A přece na konci říká Ježíš slova vítěze: 
„Dokonáno je!“ Stěžejní moment, kdy vše skončilo, neurčuje soldateska, nepřátelé ani vrazi. 
To Ježíš sám určuje moment, kdy se vrhne do Otcových rukou a vyřkne svá poslední slova: 
„Dokonáno je!“ 
Zlo, tak ohromné a panovačné, jak je, se musí ohnout pod Boží mocí. 
 
Je to i pro nás dnes stále těžko pochopitelné. Jak může být ukřižovaný vítězem? Jak se může 
skrývat v porážce zisk? Jak může být kříž místem Boží slávy místo lamentací? To dokáže jenom 
Bůh. Jen On dokáže změnit směr, jenom on dokáže změnit znaménka v předznamenání. 
 
Kříž je symbol paradoxů. 
Na jednu stranu připomíná smrt Krista, na druhou odkazuje na vzkříšení a nový začátek.  
Jenom ve středu, kde se kříží jeho ramena nejsou žádné protiklady. Ve středu je všechno 
zajedno. Ze středu vychází ramena nahoru a dolů, doprava a doleva. Ukazují na nebe a zemi, 
smrt a život, přátele a nepřátele, minulost a budoucnost, začátek a konec.  
Jedni říkají: Boha musíš brát vážně! Nezapomeň na nebe! Druzí: Máš odpovědnost za zemi 
a  člověka! A pak je tady také hlas, který mi říká: musíš zcela splnit své osobní poslání, buď sám 
sebou, buď člověkem, jakým můžeš a máš být! 
 
Mohu vyhovět všem? Nemají všichni pravdu? Každý se tváří, že ten jeho nárok je jediný pravý 
a opodstatněný. Proto je kříž symbolem také mé rozervanosti, nedostatečnosti a viny. Bylo by 
to k nevydržení, kdyby zde nebyl střed. Střed, který mi připomíná Toho, který jako jediný učinil 
po právu všem. Jenom v Něm se dokáže vše spojit. Byl zde stejnou mírou pro nebe i zemi, pro 
Boha i pro člověka. Střed kříže nám připomíná, že se v Ježíši soustřeďuje vše, co je pro nás 
a skrze nás zpřetrhané. 
Mé požadované nároky i přemrštěné požadavky na kříži zmlknou skrze Něho, který na konci 
dokázal říct: „Je dokonáno“. Kříž je proto pro křesťany také symbolem smíření a vykoupení. 
Symbolem darováním se Boha a jeho lásky. Znamením, že On konec činí začátkem. 
 
„Je dokonáno“. Bůh zvítězil. Rozhodl se přemoci zlo dobrem, násilí nenásilností, moc bezmocí. 
Bohu díky. Je dokonáno. 
 


