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7. KRST KRISTA PÁNA
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Ročník III.

R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.

lk 3, 15 - 16. 21 - 22
Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda 

on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No 

prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok 

na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“

Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď 

bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa 

nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej 

podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: 

„Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám 

zaľúbenie.“



Ježiš prišiel z Galiley k rieke Jordán, aby sa nechal pokrs�ť 
Jánom. V tom čase ľudia z celej Pales�ny prichádzali počúvať 
kázanie tohoto veľkého proroka, jeho ohlasovanie príchodu Božieho 
kráľovstva a aby prijali krst, teda podrobili sa tomuto znaku pokánia, 
ktorý vyzýval k obráteniu sa od hriechu. Aj keď sa nazýval krstom, 
nemal sviatostnú hodnotu obradu, ktorý dnes slávime. Ako dobre 
viete, bolo to až Ježišovou smrťou a vzkriesením, keď ustanovil 
sviatos� a dal zrodiť sa Cirkvi. Krst, ktorý vysluhoval Ján, bol skôr 
kajúcim aktom, gestom, ktoré vyzývalo k pokore pred Bohom a do 
nového začiatku: ponorením sa do vody kajúcnik uznával že zhrešil, 
vyprosoval si od Boha očistenie od vlastných vín a bol poslaný zmeniť 
pomýlené správanie.

Preto keď Ján Krs�teľ videl Ježiša ako v rade spolu s hriešnikmi 
prichádzal dať sa pokrs�ť, zostal v rozpakoch. Tým, že v ňom spoznal 
Mesiáša, Božieho Svätého, toho, ktorý je bez hriechu, Ján prejavuje 
svoje rozpaky: veď on sám, krs�teľ, by sa mal nechať pokrs�ť od 
Ježiša. No Ježiš ho povzbudzuje, aby nekládol odpor, aby prijal 
a vykonal tento úkon, aby urobil to, čo je potrebné, aby sa „naplnila 
spravodlivosť.“

Týmto výrazom Ježiš dáva najavo, že prišiel na svet preto, 
aby plnil vôľu toho, ktorý ho poslal, aby splnil všetko, čo Otec od 
neho žiada. Veď to bolo z poslušnos� k Otcovi, že prijal aby sa stal 
človekom. Toto gesto nám zjavuje predovšetkým to, kým je Ježiš: je 
Božím Synom, pravý Boh ako Otec, je to ten, ktorý „sa znížil“ aby sa 
stal jedným z nás; ten, ktorý sa stal človekom a prijal poníženie až po 
smrť na kríži. Ježišov krst, ktorý si dnes pripomíname, zapadá do tejto 
logiky poníženos�: je to gesto toho, ktorý sa chce vo všetkom stať 
jedným z nás a preto sa stavia do rady s hriešnikmi. On, ktorý je bez 
hriechu, nechá aby s ním jednali ako s hriešnikom, aby na vlastných 
pleciach niesol ťarchu viny celého ľudstva.



Ježišova pokora je diktovaná túžbou vytvoriť plné spoločenstvo 
s ľudstvom, túžbou uskutočniť opravdivú solidaritu s človekom 
v celom jeho rozpoložení.

Ježišovo gesto je už predzvesťou kríža, plného prija�a smr� 
za hriechy človeka. Tento akt poníženia, ktorým sa chce Ježiš plne 
zjedno�ť s Otcovým plánom spásy, predstavuje plný súlad vôle 
a úmyslov, ktorá tu bola medzi tromi osobami Najsvätejšej Trojice. Pri 
takomto akte lásky sa Duch Svätý zjavuje ako holubica, ktorá sa nad ním 
objavuje a v tej chvíli všetkým, čo sú účastní na krste, hlasom z neba, 
ktorý všetci počujú, vydáva svedectvo tej láske, ktorá spája Ježiša 
s Otcom. Otec otvorene zjavuje ľuďom hlboké spoločenstvo, ktoré 
ho spája so Synom: hlas, ktorý zaznieva z hora dosvedčuje, že Ježiš je 
vo všetkom poslušný Otcovi a že táto poslušnosť je vyjadrením lásky, 
ktorá ich navzájom spája. Preto má Otec v Ježišovi svoje zaľúbenie, 
lebo v Ježišovom konaní spoznáva jeho túžbu vo všetkom plniť Otcovu 
vôľu: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ A �eto 
Otcove slová už vopred naznačujú aj víťazstvo vzkriesenia.



V Ježišovom živote sú tri také dôležité chvíle, ktoré opakujú 
jednu dôležitú pravdu aj o nás. Prvá chvíľa je narodenie Ježiša. Keď 
sa narodil Ježiš, prví, ktorí ho uvideli, boli – okrem Márie a Jozefa 
– pas�eri. Pas�eri sú ľuďmi na okraji spoločnos�, hriešnici, odmietaní, 
zabudnu�. Boh prebýval v prvom rade s tými, s ktorými nikto nechcel 
prebývať. 

Druhú chvíľu ukazuje dnešné evanjelium. Počujeme, že Ježiš 
čaká v zástupe hriešnikov, ktorí čakajú na Jánov krst. Stojí spolu 
s hriešnikmi, aby vošiel do vody, v ktorej už akoby plávajú ľudské 
hriechy, aby ich vzal na seba a tú vodu očis�l. 

A tre�a chvíľa, ktorá opakuje tú istú pravdu, nastáva vtedy, keď 
Ježiš visí na krížu, a má za nás zomrieť. Vtedy sú pri ňom najbližšie 
hriešnici – dobrý a zlý lotor. Ježiš prisľúbil, že bude sprievodcom cez 
bránu smr�. Ukazuje cestu, ktorá bola predtým uzavretá, on však 
otvoril zatvorené dvere, a vniesol život do nášho života. 

To sú tri obrazy, ktoré nám pripomenú, že Ježiš je solidárny so 
mnou v skutočnos� môjho hriechu. Je so mnou vo chvíli, v ktorej som 
sám stratený, bezmocný, a nedokážem na seba pozrieť v absolútnej 
pravde. Ja potrebujem Božiu milosť, potrebujem osobu Ježiša a 
potrebujem krst, aby som naozaj žil. Pápež Benedikt XVI. povedal: 
„Večný život sa začína vo chvíli krstu, vtedy nám Boh otvára nebo“. To 
je dnešný deň, Otec dnes konečne hovorí, lebo nebo je otvorené. Mali 
by sme si dnes spomenúť na svoj krst, keď sa pre nás nebo otvorilo a 
z neba zaznel hlas pre každého z nás osobitne: „Toto je môj milovaný 
syn/dcéra “. Mali by sme dnes prosiť Ježiša, aby ostal so mnou v 
mojom hriechu, v slabos�, keď ju viem uznať. A viem ju uznať preto, 
lebo som pochopil, že som prijatý už skôr, prijatý v láske, a nie som 
mu cudzí. 


