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Prihováram sa vám, novorodeniatka, maličkí v Kristovi, nové potomstvo Cirkvi, Otcova milosť,
Matkina plodnosť, sväté výhonky, mladý roj, kvety našej cti a ovocie našej námahy, moja radosť
a koruna, vy všetci, čo pevne stojíte v Pánovi.

Prihováram sa vám slovami Apoštola: „Oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte
podľa jeho žiadosti,“ aby ste si aj životom obliekali toho, ktorého ste si obliekli sviatosťou. „Lebo
všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida, ani Gréka, niet otroka ani
slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.“

Vlastná sila sviatosti je v tomto: je to sviatosť nového života, ktorý sa začína v tomto čase
odpustením všetkých minulých hriechov, ale zavŕši sa vo vzkriesení mŕtvych. „Lebo krstom ste s
Kristom boli pochovaní v smrť, aby ste tak, ako Kristus vstal z mŕtvych, aj vy žili novým
životom.“

No teraz, kým ste doma v tomto smrteľnom tele vzdialení od Pána, žijete vo viere. Ale ten, ku
ktorému sa obraciate, stal sa pre vás bezpečnou cestou; Kristus Ježiš ako človek, čím sa
neváhal stať kvôli nám. Veď on vyhradil nesmiernu dobrotu bohabojným a chce ju sprístupniť a
preukázať tým, čo v neho dúfajú, keď raz aj dostaneme to, čo sme teraz prijali v nádeji.

Dnes je ôsmy deň od vášho narodenia. Dnes sa vo vás dokončuje pečať viery, čo sa u dávnych
otcov dialo pri obriezke tela na ôsmy deň po narodení. Preto si aj sám Pán zmŕtvychvstaním
vyzliekol smrteľné telo a vstal v tele, ktoré síce nebolo iné, ale už nesmrteľné, a svojím
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zmŕtvychvstaním označil Pánov deň, čo je tretí deň po jeho umučení, ale v počítaní dní po
sobote ôsmy a tým aj prvý.

Aj vy máte účasť na tom istom tajomstve, nie síce v plnej skutočnosti, ale v bezpečnej nádeji,
lebo ste dostali závdavok Ducha. Preto „ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, myslite na to, čo je
hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi! Veď ste
zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy
zjavíte s ním v sláve.“

Z Rečí svätého biskupa Augustína
(Sermo 8 in octava Paschae 1, 4: PL 46. 838. 841)
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