
Z kázání svatého Lva Velikého, papeže 
 

Kristův kříž je zdrojem všeho požehnání, příčinou všech milostí 
 
Duch pravdy osvěcuje náš rozum, a proto bychom se měli s čistým a 

svobodným srdcem nechat proniknout slávou kříže, která září na nebi 
i na zemi. Svým vnitřním zrakem bychom měli prohlédnout, co to 
znamená, když Pán o svém nadcházejícím umučení řekl: Přišla hodina, 
kdy Syn člověka bude oslaven.1 A dále: Nyní je moje duše rozechvěna. Co 
mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem 
přišel. Otče, oslav svého Syna.2 A když se z nebe ozval Otcův hlas: Oslavil 
jsem a ještě oslavím,3 řekl Ježíš těm, kteří stáli okolo: Ten hlas se neozval 
kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad světem, nyní bude vládce 
tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny 
k sobě.4 

Obdivuhodná je moc Kristova kříže, nevýslovná je sláva jeho utrpení! 
V kříži je místo Kristova soudu, odsouzení světa i moc Ukřižovaného. 

Přitáhl jsi, Pane, všechno k sobě; to, co se v jediném židovském chrámě 
konalo v nejasných náznacích, měl všude slavit zbožný lid všech národů 
v nezastřené plnosti svátosti. 

Skvělejší zajisté než stav levitů je stav jáhnů, vznešenější než 
důstojnost starších je důstojnost kněží a posvátnější než pomazání 
velekněží je pomazání biskupů. Protože tvůj kříž je zdrojem všeho 
požehnání, je příčinou všech milostí. Skrze něj se věřícím dostává 
v slabosti síla, v potupě sláva, ve smrti život. Už přestalo množství 
krvavých obětí. Všechny rozdílné oběti nahrazuje jediná oběť tvého těla 
a krve, protože ty jsi pravý Beránek Boží, který snímá hříchy světa;5 a 
naplňuješ v sobě veškerá tajemství: takže jako je jen jedna oběť místo 
všech, je také ze všech národů jen jedno království. 

Vyznejme tedy, nejmilejší, to, co blažený učitel národů, apoštol Pavel, 
slavně vyhlásil, když řekl: Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se 
jí naprosto věřilo: Kristus přišel na tento svět, aby zachránil hříšníky.6 

Neboť Boží milosrdenství vůči nám je tím podivuhodnější, že Kristus 
nezemřel za spravedlivé ani za svaté, ale za nespravedlivé a bezbožné. 
Ale protože božskou přirozenost nemohl zasáhnout osten smrti,7 svým 
lidským zrozením přijal Kristus to, co mohl za nás obětovat. 

Už dávno přece naší smrti hrozila moc Kristovy smrti, když bylo 
řečeno skrze proroka Ozeáše: Ó smrti, já budu tvou smrtí, já budu tvou 
zkázou, podsvětí.8 Podřídil se totiž sice svou smrtí zákonům říše mrtvých, 
ale svým vzkříšením je zrušil. Zničil věčné trvání smrti, z věčné ji 
proměnil v časnou. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli 
smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.9 
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