Pondelok 19. septembra 2016
Text: G 3, 26 – 29
26Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. 27Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista,
Krista ste si obliekli. 28Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani
žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. 29A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi,
dedičia podľa zasľúbenia.
Piesne: ES č. 292, 293
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pred časom som si kúpila fialový sveter. Až keď som prišla domov, všimla som si, že sú na ňom
maličké škvrny. Keď som ich skúšala vyprať, podarilo sa mi z malých škvrniek urobiť ešte
väčšie. Napadlo mi iné riešenie: farba na textil. Rozmiešala som hnedú farbu vo vode a ponorila
do nej fialový sveter. Látka pomaly nasakovala tekutinu a zo starého fialového pulóvra sa pomaly
stával nový – hnedý. Keď som ho vybrala z vody, nebolo po škvrnách ani stopy. Krstiť
(z gréckeho baptisó) znamená „ponoriť“.
V Krste svätom sme teda boli „ponorení“ do Krista a nasiakli sme Kristom. Jeho svätá, čistá
identita plná lásky sa preniesla na nás. Vošla do nás ako farba do látky, keď nám bol daný Duch.
Krstom svätým sa úplne mení to, kto sme. Už nemáme tie rôzne nálepky ako Žid, Grék, pohan,
odsúdený na peklo, zatratenec, otrok hriechu, bezbožník… Z Božieho pohľadu niet na nás jedinej
škvrny. Sám Ježiš nás totiž zahalil do svojej vlastnej čistoty. Obliekli sme si Krista a On prikryl
naše hriechy svojou vlastnou spravodlivosťou. Sme Božie deti, dedičia Božieho kráľovstva,
potomkovia Abrahámovi. Prečo Abrahámovi? Pretože on uveril Božiemu zasľúbeniu o novom
živote. Aj my môžeme túto realitu, ktorú nám krst sprostredkováva, prijať jedine vierou: keď
veríme Božiemu zasľúbeniu, že nás smrť Pána Ježiša zachránila a máme v Ňom večný život.
Ponorením do Krista sa z hriešnikov stávajú noví ľudia, ľudia patriaci Kristovi. Pri prefarbovaní
svetra chvíľu trvalo, kým tekutina prenikla do každučkého kúska tkaniny. V krste – v ponorení
do Krista – máme žiť každý jeden deň. Chvíľu potrvá, kým každučkú bunku môjho tela, ducha
i duše prenikne Božie slovo a ja Mu budem podobná – taká, akú ma chce mať. Presne tak, ako si
s každým novým ránom dávame nové oblečenie, tak by sme si každé ráno mali „obliekať“
identitu Pána Ježiša Krista – stotožňovať sa s Jeho hodnotami, spoznávať Ho čítaním Božieho
slova. Každý jeden deň by sme mali prežívať s tým, že On ma obklopuje, že je blízko mňa. Žiť
v procese krstu znamená neostať na plytčine a suchu, ale ponárať sa do hĺbky Božieho slova,
skúmať, pýtať sa, nechať sa viesť Duchom Svätým. Brat, sestra, pozývam ťa žiť v krste
s Kristom Ježišom! Amen.
Modlitba:
Ďakujem Ti, Otec nebeský, že Tvoja láska ku mne je nesmierne veľká. Ďakujem, že prijímaš
mňa, hriešneho/hriešnu, aj keď každý deň zlyhávam. Ďakujem, že napriek všetkému môžem
vedieť, že som Tvoje milované dieťa. Ďakujem a oslavujem Ťa za zástupnú obeť Pána Ježiša
Krista. Ďakujem, že zomrel aj za mňa. Prosím Ťa, daj mi žiť v moci svojho Svätého Ducha, pod
Jeho vplyvom a vedením. Prosím Ťa o to v mene Pána Ježiša Krista! Amen.
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