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Aký nesmierne vzácny dar je kríž! Aký úžasný zjav! Podoba tohto stromu nemá v sebe dobro i
zlo ako onen v Edene. Celý je krásny a spanilý na pohľad i na chuť. Je to strom, ktorý dáva
život, a nie smrť, osvetľuje, a nezatemňuje, vovádza do raja, a nevyháňa z neho. Tento strom,
na ktorý vystúpil Kristus ako kráľ na štvorzáprah, zahubil diabla, ktorý mal moc nad smrťou, a
vyslobodil ľudstvo z otroctva tyrana.

Ten strom, na ktorom bol Pán ako najznamenitejší bojovník ranený v boji na rukách, nohách a
božskom boku, uzdravil rany po hriechoch, totiž našu prirodzenosť zranenú nebezpečným
drakom.

Kedysi nás strom usmrtil, a teraz sme na strome našli život. Kedysi nás strom podviedol, a teraz
sme stromom zahnali ľstivého hada. Nové a vskutku nevídané zámeny! Namiesto smrti sa nám
dáva život, namiesto porušenia neporušenosť, namiesto hanby sláva.

Preto oprávnene zvolal svätý Apoštol: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho
Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“ Veď táto najvyššia
múdrosť, ktorá akoby vykvitla z kríža, vyvrátila svetskú chvastavú múdrosť a namyslenú
hlúposť. A z kríža vzišli dobrá každého druhu a obmedzili výhonky zloby a neprávosti.

Už predobrazy tohto stromu od počiatku sveta naznačovali a poukazovali na veci neobyčajne
obdivuhodné. Pozri sa každý, kto túžiš po poznaní: Či neunikol Noe so synmi a ich manželkami
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a všetkými druhmi zvierat z Božieho nariadenia ničivej potope na obyčajnom dreve?!

A čo Mojžišova palica? Nebola predobrazom kríža? Raz premieňa vodu na krv, inokedy požiera
nepravé hady čarodejníkov, alebo jediným úderom rozdeľuje more a hneď zasa vracia morské
vlny späť, čím topí nepriateľov a zachraňuje zákonitý ľud.

Takým predobrazom kríža bola aj palica Áronova: zakvitla za jediný deň a ukázala, kto je
zákonitým kňazom. Aj Abrahám naznačil kríž, keď položil zviazaného syna na hromadu dreva.

Krížom bola zničená smrť a obnovený Adamov život. Krížom sa chválil každý apoštol, krížom je
korunovaný každý mučeník a posvätený každý svätec. Krížom si obliekame Krista a vyzliekame
starého človeka. Krížom sa my, Kristove ovce, zhromažďujeme do jedného ovčinca a
pripravujeme do nebeského košiara.

Z rečí svätého Teodora Studitu
(Oratio in adorationem crucis: PG 99, 691-694. 698-699)
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