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„Cieľom zákona je Kristus,“ lebo nás odvádza od zeme a privádza k Duchu. V ňom je totiž
naplnenie: keď sám zákonodarca všetko vykonal a dokončil, vniesol do litery ducha. On v sebe
samom zhrnul všetko. Žil podľa zákona milosti; ale zákon podriadil, kým milosť harmonicky
prispôsobil a pripojil. Nepomiešal a nezamotal to, čo má jedno vlastné, s tým, čo bolo vlastné
druhému, ale celkom božsky premenil, čo bolo ťažké, otrocké a tyranské, na to, čo je ľahké a
slobodné, aby sme už neboli „otrocky podriadení živlom sveta“, ako hovorí Apoštol, ani neboli
zapriahnutí do otrockého jarma litery zákona.

Lebo toto je vrchol dobrodení, ktoré sme dostali od Krista, toto je zjavenie tajomstva,
vyprázdnenie prirodzenosti, Boh a človek, zbožstvenie prijatého človeka. A tak vzácny a
nanajvýš významný príchod Boha k ľuďom musel mať aj nejaký radostný nástup, cez ktorý nám
prišiel ten najväčší dar spásy. A to je náplň dnešnej slávnosti, ktorej počiatok je v narodení
Bohorodičky, ale záver a cieľ v určenom spojení Slova s telom. Lebo Panna sa rodí, živia ju a
rastie, aby sa pripravila za matku Boha, kráľa všetkých vekov.

A my z toho máme dvojaký úžitok: vedie nás to k pravde a odvádza od otroctva litere zákona a
života podľa nej. Akým spôsobom a v akom zmysle sa to deje? Isto tak, že tieň ustupuje
príchodu svetla a milosť prináša slobodu namiesto litery. Táto slávnosť je na ich rozhraní: s
obraznými symbolmi spája nastupujúcu skutočnosť a staré nahrádza novým.
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Nech teda všetko stvorenie spieva a tancuje a nech prispeje niečím primeraným k radosti dňa.
Nech majú dnes nebešťania a pozemšťania jednu spoločnú slávnosť. Nech všetko, čo je na
svete i nad svetom, zjednotí sa v slávení sviatku. Lebo dnes bola Stvoriteľovi všetkého
postavená stvorená svätyňa a stvorenie novým, primeraným spôsobom pripravilo nový príbytok
Stvoriteľovi.

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho
(Oratio 1: PG 97, 806-810)
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