Krst Pána, sviatok
Hodruša Hámre, 13.1. 2019

Prinesie právo národom
Milovaní bratia a sestry,
narušená príroda a
prirodzenosť dedičným a
osobným hriechom
potrebovala obnovu
prvotného zámeru
stvorenia. Keď prišla
plnosť času, teda keď
prišiel na to vhodný čas,
Boh poslal prvotinu
všetkého stvorenstva,
svojho Syna, obraz živého
Boha, na ktorý bol
stvorený aj človek, aby sa
ukázalo v akej
spravodlivosti má Boh
zaľúbenie.

Preto prorok Izaiáš píše Pánove slová: Právo prinesie národom. A zostupujúci Duch Svätý je
potvrdením vierohodnosti. Ako i hlas, ktorý zaznel z neba: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám
zaľúbenie.
Prišiel čas, aby sa človek učil v Jeho Slove, ktoré sa stane svetlom národov, poznávať zákon života
a právo, ktoré má priniesť pokoj.
Ján potvrdzuje, že toto právo nepochádza z ľudskej múdrosti ani moci, ale jedine zhora, od Otca
svetiel.
Všetci, ktorí sme boli pokrstení tiež tým istým Duchom, boli sme osvietení jeho pravdou a právom.
A zároveň sme uzavreli v ňom zmluvu, v ktorej sme sa zriekli každej bezbožnosti a rozhodli sme sa
kráčať v Jeho svetle. Iba v tom kresťanovi, ktorý kráča v tomto svetle, má Boh zaľúbenie. Lebo
každý kto verí, že Ježiš Kristus je Pán, má žiť, ako žil On.
Na túto zmluvu nesmieme zabúdať, ale ju každú nedeľu, v deň Pánovho zmŕtvychvstania
obnovovať. Tu sa učíme poznávať Jeho život, jeho zákon, ako píše Lukáš v Sk: „ako Boh pomazal
Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých
posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“ A ako píše prorok Izaiáš: „Nezoslabne, nezlomí sa, kým
nezaloží právo na zemi.“
Podobne aj my máme kráčať v jeho šľapajách, nakoľko sme sa už po prijatí krstu stali jeho telom,
jeho údmi. K tomu aj nám Boh dal svojho Ducha, teda moc, aby sme boli schopní druhým robiť
iba dobre, a všade neúnavne svedčiť o Božej spravodlivosti.
My sa tešíme dnes krstu Krista Pána, jednému z troch zázrakov zjavenia Pána, lebo si obnovujeme
aj svoj krst, v ktorom sme dostali novú dôstojnosť, vyvolenie a povolanie. Žiť v obnovenej
prirodzenosti, ktorá sa zjavila v Ježovi Kristovi, našom Pánovi a jedinom Spasiteľovi. Amen.

