Evanjelický a. v. cirkevný zbor Levice
Kázeň – ThDr. Martin Riecky
Zjavenie Krista pána mudrcom: Sláva Pánova (6. januára 2017).
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 Jeho hviezdu na východe a
prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a sním 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 ja 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 dary: 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.
Tento dnešný sviatok poznáme v podobe vyobrazení rôznych Betlehemov, na ktorých prichádzajú
mudrci od východu a klaňajú sa narodenému Synovi Božiemu. Názov tejto dnešnej slávnosti znie:
Sláva Pánova. Preto by som sa chcel dnes zamyslieť nad skutočnosťou, ako ľudia vnímali Božiu slávu
v Starej zmluve a prejdeme potom k sláve Božie zjavenej pri mudrcoch od východu.
Čo znamená v hebrejčine sláva Božia? Hebrejsky sa označuje slovom K-B-D, čo sa dá preložiť ako
ťažký. Na mnohých miestach Biblie sa stretávame s prejavom Božej slávy a prítomnosti v dejinách
izraelského národa.
Keď Mojžiša povolal Hospodin do duchovnej služby, videl zjavenie v horiacom kre, ktorý nezhorel,
odkiaľ počul Boží hlas. Vtedy odvrátil svoju tvár od toho miesta, nakoľko sa bál pozerať do horiaceho
kra.
Pri vyvedení Izraelitov z Egypta Hospodin sprevádzal svoj ľud v noci v podobe ohnivého stĺpa a cez
deň v podobe oblakového stĺpa. Keď sa na púšti zastavili, tak prenosný svätostánok naplnila sláva
Božia a Mojžiš jediný mohol v zastúpení ľudu predstupovať pred Hospodina.
Keď Mojžiš s Izraelitmi táborili pod vrchom Sínaj, počuli burácanie hromu a sláva Hospodinova zakryla
vrch na šesť dní. Zjavenie Hospodinovej slávy bolo pred očami Izraela na temeni vrchu ako stravujúci
oheň (2 M 24, 17).
Neskôr povedal Hospodin Mojžišovi: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má
ostať na žive. Hospodin riekol: Hľa, tu je pri mne miesto, postav sa na skalu! Keď bude tadiaľ
prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem.
Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebudeš vidieť (M 33, 19-23).
Prorok Ezechiel na mnohých miestach opisuje Božiu slávu, ako ju videl. Uvediem aspoň kúsok z jeho
opisu: Cherubi stáli na pravej strane domu, keď muž vstúpil, oblak naplnil vnútorné nádvorie. Sláva
Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prah chrámu, chrám sa naplnil oblakom a nádvorie
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bolo plné žiary slávy Hospodinovej. Šum krídel cherubov bolo počuť až do vonkajšieho nádvoria, ako
hlas Boha Všemohúceho, keď hovorí (Ez 10, 3-5).
Našli by sme mnohé ďalšie opisy Božej slávy, Božej prítomnosti. Túto prítomnosť my veriaci ľudia
môžeme cítiť. Niekedy pri modlitbách, či pri čítaní Božieho slova pocítime jasný pocit, že Boh k nám
hovorí. Alebo prežijeme radosť v srdci. Alebo pokoj, ktorý nás utíši. Alebo šťastie, keď náš smútok
zrazu odíde. Niekedy môžu slávu Božiu ľudia vidieť aj svojím zrakom. Ale nikto nemôže vidieť Boha
tvárou v tvár, pokiaľ žijeme v tele z mäsa a krvi. Jeho pohľad, ktorý je podobný plameňu, by žiadne
ľudské telo neznieslo. Je to skrátka nemožné. Aj Mojžiš videl Hospodinovu slávu iba z diaľky, lebo
osobné stretnutie s Ním by neprežil.
Čo nám hovorí o Božej sláve Nová zmluva? Keď sa narodil Pán Ježiš, zjavili sa anjeli pastierom
pasúcim stáda na Betlehemských pastvinách. Ajhľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova
ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou (Lk 2, 9).
Keď Pán Ježiš príde k poslednému súdu, čítame v Biblii: Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca
so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov (Mt 16-27). Sláva Hospodinova bude
teda jasne sprevádzať Pána Ježiša pri Jeho druhom príchode na túto zem. Táto sláva určitým
spôsobom bola prítomná aj počas jeho pozemského života. Apoštol Ján o tom píše: A my sme hľadeli
na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca (Ján 1, 14). Sláva Božia spočívala v Jeho zázrakoch,
slovách, v bezhriešnom spôsobe života.
Osobne si myslím, že aj pri dnešnom príbehu mudrcov od východu sa jednalo o nadprirodzené Božie
zjavenie. Oni videli na nebi hviezdu. Astronómovia tvrdia, že išlo o konjunkciu niektorých planét,
ktoré vydávali akoby jas žiariacej hviezdy, ktorú bolo vidieť na nebesiach. Lenže táto hviezda
z Božieho príbehu sa pohybovala a priviedla ich presne do Betlehema. A hľa hviezda, ktorú videli na
východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko (Mt 2, 9). Hviezda sa nemôže
pohybovať a samovoľne zase zastať, pretože je viazaná fyzikálnymi zákonmi. Je preto veľmi
pravdepodobné, že sa nejednalo o skutočnú hviezdu. Mohlo ísť o časť slávy Božej, ktorá sa prejavila
takýmto spôsobom a nasmerovala týchto mudrcov priamo na miesto, kde ležal maličký Pán Ježiš.
Prečo teda Boha nemôžeme vidieť v plnosti, rovnako ani Jeho slávu? Všetci zhrešili a nemajú slávy
Božej (Rim 3, 23). Pred tým, ako prví ľudia zhrešili, žili s Bohom v rajskej záhrade tvárou v tvár. Ale
odvtedy ako prestúpili Boží príkaz, nastalo oddelenie. Už nemohli vstúpiť do Božej prítomnosti,
nakoľko by to ich telo z mäsa a krvi neprežilo. Preto je možné, že sa odvtedy ako boli vyhnaní z raja
niečo zmenilo aj v našom tele, ktoré nemôže prežiť priamy kontakt z Bohom. Preto je v Biblii písané,
že pri vzkriesení z mŕtvych dostaneme nové telá a budeme vidieť Boha tvárou v tvár. Budú to telá inej
štruktúry, skrátka nebudú už z mäsa a krvi.
Začiatkom zimy sme si hovorili, že v živote máme všetko robiť na slávu Božiu. Máme to robiť akoby
Pánovi Ježišovi. Veď čo ľuďom urobíme, či neurobíme, akoby sme Jemu urobili, či neurobili. Robiť veci
na slávu Božiu znamená robiť na obraz Boží, na obraz Boha, v ktorého veríme a vyznávame Jeho
meno.
Čo s týmto všetkým doteraz spomenutým v Biblii urobil diabol? On je luhár a otec lží. Prekrúca
pravdu, manipuluje ľudskou mienkou a mätie tak národy. Zároveň je v Biblii označený ako anjel
svetla. V Zjavení Jánovom je písané o diablovom pomocníkovi zvanom antikristovi. Slovo ANTI
znamená proti, alebo aj namiesto. Prečo sú teda dnes také populárne filmy so sci-fi tematikou? Prečo
sa hovorí o stretnutiach z mimozemšťanmi? Prečo mnohí ľudia na čele s Dänikenom vykladajú mnohé
biblické príbehy, ako stretnutie sa Židov s mimozemšťanmi a v Novej zmluve bol Ježiš Kristus chápaný
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tiež ako mimozemšťan? Diabol napodobňuje to, čo je Božie. Keď existuje sláva Božia, tak existuje aj
jej napodobenina. Diabol skresľuje informácie, vedie ľudí k tomu, aby neverili Biblii a snaží sa tak
podkopať Božiu autoritu. My však vieme, že Božie slovo je pravdivé a sväté. To, čo je v ňom zapísané
je skutočná pravda, lebo ho zapísali ľudia vedení Duchom svätým.
Nedávno sa môj syn hral so svojimi plyšovými hračkami na detskú besiedku a vysvetľoval im, čo je to
Biblia. Ja som ho skúšal, preto som mu povedal: „No, ale Bibliu napísali ľudia“. Nato on odpovedal:
„Ale Pán Boh im to dal do hlavy, čo majú napísať“.
Tieto duchovné skutočnosti chápu už aj veriace malé deti a preto sa na nich diabol zameria, aby
nevyrastali vo veriacich rodinách a aby ich viera nesprevádzala už od malička. Preto je toľko
rozprávok v televízii v nedeľu ráno, keď môžu ísť do kostola a na besiedku.
Nedajme sa teda premôcť zlému, ale dobrým premáhajme zlé. Božia sláva je skutočnosť. Cítime jej
moc a prítomnosť, keď nás Boh naplní a dá nám pocítiť svoju blízkosť. Raz uvidíme všetko tvárou
v tvár v tom druhom, novom, Božom svete.
AMEN

