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Milovaní bratia, z Kristovej milosti dnes s plesaním a radosťou slávime narodeniny tohto
chrámu. Ale pravým a živým Božím chrámom máme byť my. A predsa sa právom kresťanské
národy verne zúčastňujú na slávnosti matky Cirkvi, lebo vedia, že skrze ňu sa duchovne
znovuzrodili. Veď pri prvom narodení sme boli nádobami Božieho hnevu, až druhým sme si
zaslúžili stať sa nádobami milosrdenstva. Prvé narodenie nás zrodilo pre smrť, druhé nás vrátilo
životu.

Veru, milovaní, my všetci sme pred krstom boli svätyňami diabla, po krste sme si zaslúžili byť
Kristovými chrámami. A keby sme pozornejšie premýšľali o spáse svojej duše, prišli by sme na
to, že sme pravým a živým Božím chrámom. Boh „nebýva“ iba „v domoch zhotovených rukou“
ani v dome postavenom z dreva a kameňa, ale predovšetkým v duši stvorenej na Boží obraz a
vytvorenej rukou samého pôvodcu. Tak hovorí aj svätý apoštol Pavol: „Boží chrám je svätý – a
ním ste vy.“

Veď Kristus prišiel a vyhnal z našich sŕdc diabla, aby si v nás pripravil chrám. Preto sa s jeho
pomocou namáhajme, koľko len vládzeme, aby sme na ňom v sebe nepáchali krivdu svojimi
zlými skutkami. Veď každý, kto zle robí, pácha krivdu na Kristovi. Ako som už povedal, kým nás
Kristus nevykúpil, boli sme diablovým domom. Potom sme si zaslúžili byť domom Božím: Boh
sa totiž láskavo rozhodol urobiť si z nás dom.

Keď teda chceme, milovaní, s radosťou sláviť narodeniny chrámu, nesmieme zlými skutkami
búrať v sebe živé Božie chrámy. A čo teraz poviem, môžu pochopiť všetci: aký chceme mať
chrám, keď doňho prídeme, tak musíme pripraviť aj svoju dušu.
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Chceš mať baziliku nádhernú? Nepoškvrňuj si dušu špinou hriechov. Ak ty chceš, aby bola
bazilika svetlá, aj Boh chce, aby tvoja duša nebola temná, ale aby sa stalo to, čo hovorí Pán,
aby v nás svietilo svetlo dobrých skutkov a bol oslávený ten, ktorý je na nebesiach. Ako ty
vchádzaš do tamtoho chrámu, tak chce Boh vstúpiť do tvojej duše, ako to sám prisľúbil: „A
budem v nich prebývať a chodiť.“
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