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Mt 2, 9
A hľa hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko.
Bratia a sestry
Mudrci od východu mali jasný cieľ. Odvtedy, ako videli na oblohe zvláštnu hviezdu, rozhodli sa, že pôjdu za ňou.
Uvidia, kam ich dovedie. Pritom vedeli a tušili, že ich má priviesť novonarodenému Kráľovi. Preto mali toho Kráľa
stále pred očami, za Ním ich viedla práve táto nová hviezda na nebeskej oblohe. Aj keď ešte nevedeli, že tento
narodený Kráľ sa stane Spasiteľom sveta. Predsa len podvedome tušili, že sa jedná o významnú, o dôležitú
osobnosť. Preto ho mali počas svojej púte stále akoby pred očami.
V Biblii nachádzame mnohé zaujímavé príbehy. Ten narodený Kráľ, ktorý ako dieťa dostal od mudrcov vzácne
dary: zlato, kadidlo a myrhu, sa skutočne stal neskôr Spasiteľom. Keď mal 33 rokov svojho pozemského života,
kráčal cestou na Golgotu, kde položil svoj život ako obeť za hriechy celého sveta. Na tretí deň vstal z mŕtvych
a v závere Jánovho evanjelia je zachytený jeden zaujímavý rozhovor, ktorý prebehol medzi vzkrieseným Kristom
a Jeho učeníkom Petrom.
Peter sa obrátil a videl za sebou kráčať učeníka, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa Mu pri večeri skláňal nad hruď
a povedal Mu: Pane, kto je Tvoj zradca? Keď ho Peter videl, povedal Ježišovi: Pane a čo bude s týmto? Ježiš mu
odpovedal: Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj (J 21, 20-22).
Keď sa Peter pýtal Pána Ježiša otázku: Čo bude s ním? Hovoril o apoštolovi Jánovi, ktorý bol Ježišovým obľúbeným
učeníkom. Pán Ježiš mu však ako keby odpovedal: „Nepozeraj sa na Jána, ale pozeraj sa na mňa. Nasleduj ma aj ty
môžeš mať so mnou rovnako blízky vzťah.“
Brat a sestra – ľudia ťa môžu veľmi ľahko sklamať, rovnako ako ich môžeš sklamať aj ty sám. Ježiš však nikoho
nesklame, pokiaľ na Neho uprieš pohľad a budeš ho nasledovať. Ľudia ti v dobrej viere môžu niekedy aj zle
poradiť, rovnako tak môžeš urobiť aj ty im. Ježiš však nikdy. On nehovorí, že pozná správnu cestu života. On sám
o sebe vyhlasuje. Ja som tá cesta, pravda a život, kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo
života (J 8, 12). Preto sa nepozeraj na ľudí okolo seba. Nerozoberaj to, čo si kto z nich myslí a hovorí. Ale pozeraj
sa na Pána Ježiša. Tak ako sa na Neho pozerali mudrci od východu, keď počas celej svojej dlhej cesty túžili Ho
vidieť, pokloniť sa Mu a priniesť Mu vzácne dary.
Byť kresťanom teda znamená hľadieť na Ježiša. Jeho poznať, od Neho sa učiť, Jeho nosiť vo svojom srdci. Keď
si otvoríme Bibliu, na jej stránkach sa začítame, čo nám hovorí o Ježišovi Kristovi. Napriek tomu Boží Syn nežije
v listoch Biblie, ale žije v našich srdciach. Je potrebné, aby sme Bibliu poznali. Pretože Božie slovo má moc, aby nás
priviedlo ku Spasiteľovi.
Keby ste cestovali do arabských krajín, našli by ste hrob proroka Mohameda. Je nádherne ozdobený diamantmi
a inými klenotmi. Na inom mieste sveta by ste zase mohli uvidieť hrob Napoleona a našli by ste tam jeho telesné
pozostatky. Ale keby ste prišli ku Kristovmu hrobu, zistili by ste, že je prázdny a otvorený už 2000 rokov. Rovnako
musia byť aj naše srdcia otvorené oproti Pánovi Ježišovi. On žije v nás, je to živý Kristus.

Pán Ježiš však neprišiel na tento svet preto, aby nás o niečom poučoval, ale preto, aby nás spasil, vykúpil z nášho
hriechu. Kristus nechce byť iba naším vzorom, chce stále žiť v našich srdciach. Preto musíme hľadieť iba na Neho
a nepočúvať to, čo si ľudia hovoria a myslia o nás. Pán Ježiš hovorí: Kto dáva ruku na pluh a obracia sa, nie je ma
hoden. Keď človek kedysi oral ručne a pluh ťahali voly, musel ich presne smerovať dopredu, aby brázdy ktoré

vyorali boli rovné. Ak by sa stále obracal za seba, pluh by vyoral brázdy všelijako nakrivo a také pole by nebolo
vôbec pekne a dobre poorané.
Kto je Ježiš Kristus, môže pochopiť iba ten kto s ním žije. Iba vtedy, keď s Ním žijeme prostredníctvom modlitby,
môžeme Ho poznať naším srdcom. Je pritom veľký rozdiel medzi tým, že máme poznatky o Božom Synovi a tým,
že poznáme samotného Ježiša Krista vo svojom živote.
Ak sa rozprávame s človekom slepým od narodenia, darmo mu hovoríme o farbách, ktoré existujú na tomto svete.
O červenej, modrej, žltej a o tom, keď ich zmiešame, aké nové farby vzniknú a aké nádherné kombinácie sa tým
dajú vytvoriť. Tento slepý človek nedokáže oceniť ich pestrosť a krásu. Pozná ich síce podľa mena, ale nemôže mať
správnu predstavu o ich pestrosti, pokiaľ by sa jeho zrak neotvoril. Inak mu budú farby úplne cudzie. Človek môže
mať za sebou mnohé vysoké školy. Pokiaľ však nehľadí na Ježiša, pokiaľ sa neotvorí jeho vnútorný duchovný zrak,
dovtedy nepochopí, čo všetko nám Boh v živote dáva a ako v nás pôsobí.
Je niekedy veľmi ťažko pozerať sa na Krista, keď nám tento svet hovorí čosi iné, keď sa z našej viery smeje,
označuje nás za hlupákov a nemoderných ľudí. Ale pokiaľ budeme mať svoj osobný vzťah s Božím Synom, vtedy
ľahšie prekonáme aj tento výsmech celého sveta. On sa nás vnútorne dotkne a posilní do boja proti všetkému, čo
nám ubližuje. Vtedy prehovorí k nám aj slovami proroka Izaiáša: Slnko ti už nebude svetlom vo dne a nebude ti
svietiť svit mesiaca, ale Hospodin bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou. Tvoje slnko už
nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom a skončia sa dni tvojho
smútku (Iz 60, 19-20).
Keď budeme hľadieť na Ježiša, rozprávať sa s Ním v modlitbách, počúvať Jeho hlas prostredníctvom Božieho slova,
aj naše životy sa budú vo viere posilňovať. Uvedomíme si ten celý duchovný rozsah Božej lásky a Jeho spasenia.
Uvedomíme si, že to nie je informácia o tom, čo sa kedysi stalo. Ale že táto správa má moc každodenne sa
dotýkať našich životov a meniť ich Božou blízkosťou. Len nám treba hľadieť na Ježiša. Neobzerať sa okolo seba a
Nebyť ustráchaným, ale v Božej sile kráčať dopredu.
Ani mudrci od východu sa nenechali odradiť od svojej ťažkej a náročnej cesty. Doputovali až do Betlehema
ku Kráľovi Kráľov, za ktorým kráčali. Robme tak aj my každého dňa!
AMEN

