Tajemnica Krzyża Świętego
Stajemy przed krzyżem świętym, który usunął ciemności i przywrócił światło. Wraz z
Ukrzyżowanym wznosimy się ku górze, abyśmy porzuciwszy ziemię i grzechy,
osiągnęli dobra niebieskie. Oto jak wspaniałą i niezrównaną rzeczą jest posiadanie
krzyża. Kto krzyż posiada, posiada skarb. Słusznie nazywamy skarbem to, co z
imienia i w rzeczywistości jest najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego
bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do
pierwotnego stanu.
Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża,
Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite
gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument
grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy
się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie
byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy.
Wielką i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr,
o tyle więcej, o ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień Chrystusa. Cenną
zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu
dobrowolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został
zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały
skruszone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia.
Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. Jest kosztownym kielichem
obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł. O tym, że krzyż
jest chwałą Chrystusa, dowiadujemy się z Jego własnych słów: "Teraz Syn
Człowieczy został otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony i zaraz Go
chwałą otoczy". I znowu: "Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u
Ciebie pierwej, zanim świat powstał". I jeszcze: "Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem
rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Słowa te wskazywały na
chwałę, którą miał otrzymać na krzyżu.
O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem Chrystusa, posłuchajmy, jak sam
powiada: "A Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do
siebie". Widzisz więc: Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa.

Proboszcz Parafii „
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Jeleniej Górze
ks. Andrzej Bokiej

