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Zjavenie Krista Pána mudrcom: Sláva Pánova (6. 1. 2018 Levice)
Mt 2, 1-12
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema
a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď
to počul kráľ Herodes, predesil sa a sním aj celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu
a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš? Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty,
Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý
bude pásť môj ľud izraelský. Nato Herodes tajne povolal mudrcov a dôkladne sa ich povypytoval na čas, kedy sa
zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku a keď
Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj aj šiel a poklonil sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli
na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou
radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje
klenotnice a obetovali Mu: zlato, kadidlo a myrhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia aby sa nevracali
k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.
Bratia a sestry
Dnešný sviatok sa označuje v latinčine ako epifánia – zjavenie. Čo to vlastne samotné zjavenie znamená?
Stretneme sa zrazu s človekom, s ktorým sme dlho neboli, alebo ktorého sme doteraz nepoznali. Jeho
prostredníctvom získavame zrazu nové informácie, ktoré sme doteraz nepoznali. Prvým bodom udalosti Zjavenie
Krista Pána je, že človek je vo svojej podstate týmto zjavením hlboko zasiahnutý a týka sa to celej jeho bytosti.
Zjavenie prináša aj nové momenty do života veriaceho človeka. Z príbehu o betlehemskej hviezde a mudrcoch od
východu sa dozvedáme, čo bolo prvým krokom v ich púti. Všetko dala do pohybu jasná hviezda na nebeskej
oblohe, ktorú chápeme ako Božie upozornenie na dôležitú udalosť. Pán Boh nám teda dal Spasiteľa a následne na
túto skutočnosť upozorňuje našich mudrcov. Oni narodeného kráľa prijímajú a prinášajú Mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu. V Biblickom texte sa píše, že keď prišli do Betlehema, zaradovali sa veľkou radosťou.
Čo teda znamená zjavenie sa Ježiša Krista pre určitého človeka? V prvom rade je to stretnutie sa s Božou láskou,
ktorá hlboko vnútorne zapôsobí na daného človeka. Uvedomí si, že niečo veľké vstupuje do jeho života, niečo, čo
ho bude trvalo meniť. Samozrejme nie každé stretnutie sa človeka s Ježišom Kristom musí znamenať takýto hlboký
dotyk. Mnohí v Jeho dobe sa s Ním stretli a neprežili takýto vnútorný dotyk buď preto, že im bol ľahostajný, alebo
preto, že sa voči nemu uzatvorili. Aj v dnešnej dobe sa veľa ľudí stretáva s Pánom Ježišom ako s historickou
postavou, ale neprežívajú Jeho zjavene sa, pretože Mu bránia vojsť do ich života.
V dnešný deň myslíme na jednu špeciálnu udalosť, kedy zjavenie Krista Pána zmenilo životy mudrcov od východu.
Ale na základe biblických správ môžeme toto chápanie trochu rozšíriť. Zjavenie Krista Pána zažili napríklad rybári
na Genezaretskom jazere, ako aj publikán Matúš. Ježiš ich zavolal, aby Ho nasledovali a stali sa Jeho učeníkmi. Oni
boli Jeho osobou tak fascinovaní, že nechali svoje zamestnanie a odišli za Ním. Colník Zacheus v mestečku Jericho
prežil vnútorný nepokoj so spôsobom svojho života. Vyliezol na strom a keď Pán Ježiš prechádzal okolo, zavolal na
neho a počas večere a rozhovoru pri stole sa stal Zacheus vnútorne novým človekom. Prežil Boží dotyk vo svojom
živote.
Mnohí ľudia prichádzali za Ježišom Kristom, keď prežívali problémy, alebo ich trápili choroby. Alebo prosili za
blízkych ľudí, ktorí boli ťažko chorí. Pán Ježiš im nielen pomohol, ale oni sa takýmto spôsobom prepracovali ku
svojej viere, preto prežili Jeho zjavenie pre svoj život.
So ženou Samaritánkou sa Pán Ježiš pustil do rozhovoru o jej manželskom a rodinnom živote. Následne sa rozvinul
rozhovor medzi nimi na vysokej teologickej úrovni. Toto všetko bolo pre ňu zjavením sa Krista Pána.
Hriešnej žene povedal Pán Ježiš slová odpustenia a ukázal jej, že je možné začať nový a krajší život. Toto bolo pre
ňu zjavením sa Krista Pána.

Žalárnik v meste Filipis vystrašený udalosťou nočného zemetrasenia sa pýta: Čo mám robiť aby som bol spasený?
Následne dostal odpoveď: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Toto bolo pre neho zjavením
Krista Pána.
Zvláštne zjavenie prežil apoštol Pavel, keď sa sním stretol vzkriesený Ježiš Kristus uprostred prenasledovania
kresťanov. Toto zjavenie Krista Pána malo dopad na celý jeho doterajší život, keď sa stal odvtedy vnútorne novým
človekom.
Lotor na kríži prežil svoje zjavenie sa Krista Pána v posledných hodinách svojho života, keď mu Pán Ježiš povedal:
Dnes budeš so mnou v raji.
Pre niektorých ľudí je zjavenie sa Krista Pána rýchlou udalosťou, kedy uveria a odovzdajú Mu svoj život. Pre iných
ľudí je to proces, v ktorom dospievajú vo viere, v ktorej vyrastajú. Hospodin je skrátka Bohom neobmedzených
možností a stále nového originálneho tvorenia. Preto On nielen používa tieto metódy, ale tvorí stále nové.
Bratia a sestry, v tom, že má Pán Boh k dispozícii neobmedzené množstvo možností je nádej aj pre dnešnú
generáciu. Každý z nás má okruh ľudí, na ktorých mu záleží a je pre nás túžbou, aby aj oni mohli prežiť vo vojom
vnútri zjavenie sa Krista Pána. Musíme sa za nich vytrvalo modliť, aby túto rozhodujúcu udalosť prežili vo svojom
živote.
Dnešný sviatok nám ukazuje, že evanjelium nie je obmedzené na jeden národ, rasu, jednu spoločenskú vrstvu.
Evanjelium sa vzťahuje na všetkých. Mudrci od východu nepatria k izraelskému národu. Preto apoštol Pavel
hovorí: Nie je Žid, ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je muž ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi
Ježišovi (G 3, 28) Apoštolovia neobmedzili svoje misijné dielo iba na izraelský národ, ale rozišli sa skutočne ku
všetkým národom sveta. Aj dnes je tu evanjelium pre všetkých ľudí. Aj pre tých, o ktorých si dnes myslíme, že sú
ďaleko od Ježiša Krista.
Zjavenia Krista Pána, o ktorých čítame v Novej zmluve majú úžasnú spoločnú vlastnosť a tou je radosť.
O mudrcoch sme si povedali, že pri príchode do Betlehema sa zaradovali. O colníkovi Zacheovi sa píše, že rýchlo
zliezol zo stromu a prijal Ježiša s radosťou. O žalárnikovi vo Filipis sa píše, že sa radoval s celou rodinou. Keď Ježiš
vstúpi do života človeka, ten následne prežíva hlbokú radosť. Ako sa to dá vysvetliť? Je to radosť z nového
začiatku, ktorý Ježiš dáva človeku. Do utrápeného svedomia prináša istotu odpustenia. Človeku, ktorý sa bál smrti,
dáva istotu večnosti. Tomu, kto otročil závislostiam, dáva vnútornú slobodu. Kto sa bál budúcnosti, získal dôveru
v Boha, ktorý ho bude viesť. Tieto zmeny sa týkajú duše človeka, preto pod ich vplyvom ľudia prežívajú vnútornú
radosť.
Bratia a sestry, zjavenie Krista Pána môžeme zažiť nielen raz vo svojom živote, ale môžeme ho nanovo prežívať
viackrát. Hlavne vtedy, keď pocítime v našom živote nanovo teplo Božej lásky. Tomu sa hovorí duchovná
dospelosť, čiže kráčanie za Božím Synom. V spoločenstve veriacich bratov a sestier pri Božom slove a sviatostiach,
či doma v kruhu svojej veriacej rodiny. Nech nás teda táto radosť vedie naším životom, aby sme Božie dotyky
mohli čo najčastejšie prežívať vo všetkých jeho etapách.
Amen.

