ČÍM ĎÁBEL KDYSI ZVÍTĚZIL,
TÍM HO PAK PŘEMOHL
KRISTUS
Panna, dřevo a smrt
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám
ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy,
jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě víc.
Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus,
aby ho přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi.
A poslyš, jak se to stalo.
Znamením naší porážky kdysi byla panna, dřevo a smrt.
Tou pannou byla Eva, neboť ještě nepoznala muže, dřevem
byl rajský strom, smrtí hřích Adamův. A teď zase Panna,
dřevo a smrt. Symboly porážky se tu však stávají symbolem
vítězství: místo Evy je tu Maria, místo stromu poznání
dobra a zla strom kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova.
Vida, čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen.
Z rajského stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl
Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti smrti, druhé
naopak přivádí zpět k životu i ty, kteří tam sestoupili již
předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl
za svou nahotu, druhé naopak obnaženého člověka před
zraky všech vyvýšilo jako vítěze. První smrt přivedla
všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak

vzkřísila k životu i ty, kteří se narodili před ní. „Kdo vylíčí
mocné Hospodinovy činy?“ (srov. Žl 106, 2) Smrt nás učinila
nesmrtelnými, tak podivuhodné je dílo kříže.

Bojoval sám Pán
Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak k němu došlo?
Nuže, nyní si také uvědom, jak se toto vítězství zrodilo bez
jakékoli naší námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili
jsme své zbraně žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit
do žádného bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou ránu,
dokonce jsme ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece
jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Pán, vítězství je naše.
Jestliže je tedy toto vítězství i naším vítězstvím, napodobme
vítězné vojáky a radostně dnes zazpívejme chvalozpěv na
vítězství. Chvalme svého Pána a volejme: „Kde je, smrti, tvé
vítězství? Kde je, peklo, tvůj osten?“ (srov. 1 Kor 15,55)
Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z kříže. Kříž
je znamení triumfu nad démony. Kříž je meč tasený proti
hříchu, meč, kterým Kristus probodl Hada. Kříž je vůle
nebeského Otce, sláva jednorozeného Syna, radost svatého
Ducha. Kříž je ozdoba andělů, bezpečí církve, pýcha
Pavlova, opevnění svatých. Kříž je světlo celého světa.
Jan Zlatoústý († 407)
Se svolením převzato z Denní modlitby církve – breviáře.
Redakčně upraveno.

Slovo o kříži je bláznovstvím těm,
kdo jsou na cestě k záhubě.
Nám je ale mocí Boží. (srov. 1Kor 1,18)

