NA KALVÁRII
Ježíš umřel za nás za všechny. Jak nás svým životem učil, že máme být
dobří, tak nás svou smrti osvobodil od hříchů. Ježíš nám svým utrpením
ukazuje, že nemáme mít strach z bolesti. Bolest nás učí být dobrými a mít soucit
s druhými lidmi. Bolestmi si od Boha zasluhujeme milosti. Kdo umí trpět s
Ježíšem, dovede se i z bolesti radovat. Ježíš pro nás přece tolik vytrpěl! Obětuj
mu rád svá malá utrpení. Tím více se jednou budeš radovat s ním v nebi.

Ježíš vystupuje na pahorek Kalvárii. Zlí lidé na něj pokřikují a rouhají se
mu. Na jednom místě potkává několik žen, které ho měly rády a které mu
vždycky pomáhaly. Ježíš jim řekl: „Neplačte nade mnou, dobré ženy! Setřete si
slzy pro smutné dny, které brzy přijdou na Jeruzalém. Římané totiž město zboří
a zničí. Potom budou plakat všichni.“

Jedna z těch žen přistoupila k Ježíšovi. Vojáci ji nechtěli pustit, ale ona se
jich nebála. Vytáhla bílý šátek a utřela Ježíšův obličej. Ježíš byl celý zkrvavený,
zpocený a plný prachu. Když pak ženě šátek vrátil, byl na něm jeho obraz
otištěný do šátku jeho vlastní krví.

Na křížové cestě Ježíš několikrát upadl. Jednou však opravdu už nemohl
dál. Vojáci viděli, že už kříž sám neunese, a proto zavolali sedláka, který se
zrovna vracel z pole. Jmenoval se Šimon a byl z města Kyrény. Pro Šimona
Kyrenského to byla velká čest, že směl nést Ježíšův kříž. I my můžeme Ježíši
pomáhat nést kříž, snášíme-li z lásky k němu trpělivě své bolesti.

Když došli na Kalvárii, kati nečekali ani chvilku, ale hned přibili Ježíše na
kříž. Měli naspěch, aby už byl mrtvý. Kladivem mu natloukli do rukou i nohou
velké hřeby. A Ježíšova krev tekla na zem.

Pak vzali provazy a kříž postavili. Když kříž zapadl do připravené díry,
Ježíš pocítil prudké škubnutí v přibitých rukou a zasténal hroznou bolestí. Panna
Maria se na to zdálky dívala. Spolu s Ježíšem ukřižovali také dva lotry. Nad jeho
hlavou byl nápis: „Toto je Ježíš, židovský král.“

Ježíšovi nepřátelé stáli pod křížem a posmívali se mu: „Jiným jsi pomáhal,
pomoz teď sám sobě a sestup s kříže!“ Jeden ze dvou lotrů však uvěřil, že Ježíš
je Spasitel světa, a prosil: „Pane, vzpomeň si na mne, až budeš ve svém
království.“ A Ježíš odpověděl: „Ano, ještě dnes budeš se mnou v ráji.“

Pod křížem stála také Panna Maria a apoštol Jan, kterého měl Ježíš tolik
rád. Když je Ježíš oba uviděl, řekl: „Matko, podívej se, tvůj syn!“‚ a ukázal na
Jana. A svatému Janovi řekl: „Synu, toto je tvá matka!“ Než Ježíš umřel, chtěl,
aby se Panna Maria stala matkou nás všech. Svatý Jan nás pod křížem všechny
zastupoval.

Pak řekl Ježíš: „Mám žízeň.“ Napíchli tedy na rákos houbu a namočili ji do
octa. Tak mu dali pít. Ježíš vysál z houby trochu octa a řekl: „Vše je dokonáno.“
Pak zvolal, že to všichni slyšeli: „Otče, do tvých rukou poroučím svou duši!“
Pak mu klesla hlava a umřel.

V tu chvíli se staly hrozné věci: nebe se zatáhlo mraky, po černé obloze
šlehaly blesky, hromy duněly a v nastalém zemětřesení pukaly skály. Mnoho
hrobů se otevřelo a mrtví chodili po městě. Vojáci se báli a říkali: „Ježíš tedy byl
opravdu Boží Syn.“

Když se bouře utišila, zašel jeden z Ježíšových přátel k Pilátovi a poprosil
ho: „Prosím, dej mi Ježíšovo tělo, abych je mohl pohřbít.“ A Pilát dovolil. Sňali
tedy Ježíše s kříže a položili ho Panně Marii do klína.

Pak vzali velké bílé prostěradlo, pohřební rubáš, a zavinuli do něho
Ježíšovo tělo. Nejdříve je však pomazali vonnými mastmi, protože takový byl u
židů zvyk, když někoho pohřbívali.

Byl už večer, když odnesli Ježíše do hrobu onoho přítele, který byl u Piláta
prosit o Ježíšovo tělo. Hrob byl vytesán do skály jako jeskyně. Tam Ježíše
položili a odešli.

Mezitím přišli k Pilátovi židé a řekli: „Cože! Tys dovolil odnést Ježíšovo tělo?
Nevíš, že řekl, že třetí den vstane z mrtvých?“ Pilát už jich měl dost a poslal je
pryč: „Dělejte, co chcete! Máte k disposici vojáky, hlídejte si tedy hrob.“ Židé
však hrob zapečetili a poručili vojákům, aby ho hlídali.

