Slovensky
6. januára –
Zjavenie Pána A – B – C
Uvidíš to a zažiariš, radosťou sa zachveje
a rozšíri tvoje srdce. (Iz 60,5)
Prvé čítanie

Kniha proroka Izaiáša 60,1-6

Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova velebnosť žiari
nad tebou!
Hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy. Ale nad tebou žiari Pán a
jeho velebnosť sa zjavuje nad tebou.
Národy budú kráčať k tvojmu svetlu a králi k tvojmu vychádzajúcemu jasu.
Pozdvihni oči a dívaj sa navôkol: Títo všetci sa zhromaždili, prišli k tebe.
Zďaleka prichádzajú tvoji synovia, na pleciach prinášajú tvoje dcéry.
Uvidíš to a zažiariš, radosťou sa zachveje a rozšíri tvoje srdce. Lebo k tebe sa
obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa prikryje
ťavätá z Madiánu a Efy; prídu všetci zo Sáby, prinesú zlato a kadidlo a zvestujú
Pánovu slávu.

Druhé čítanie

List Efezanom 3,2-3a.5-6

Bratia a sestry, počuli ste, že mi z Božej milosti bolo zverené poslanie pre vás.
V zjavení mi totiž bolo oznámené tajomstvo. V minulosti to ľuďom nebolo
známe, ale teraz sa v Duchu zjavilo jeho svätým Apoštolom a Prorokom, že
totiž aj pohania sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a
spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi.

Evanjelium

Matúš 2,1-12

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema Mudrci od východu a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený kráľ
Židov? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť."
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním celý Jeruzalem. A dal si zavolať
všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má Kristus
narodiť.
Oni mu odpovedali: "V judskom Betleheme, lebo tak je napísané u Proroka: 'A
ty, Betlehem, v krajine judskej, nijako nie si najmenší medzi poprednými
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mestami Judska, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud
izraelský.'"
Herodes si dal potajomky zavolať Mudrcov a podrobne sa ich vypytoval na čas,
kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: "Choďte
a dôkladne sa dopytujte na dieťa. A keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa
mu aj ja šiel pokloniť." Oni kráľa vypočuli a dali sa na cestu.
A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad
miestom, kde bolo dieťa. Keď uvideli hviezdu, veľmi sa zaradovali. Vošli do
domu a našli dieťa s Máriou, jeho matkou; padli na zem a klaňali sa mu. Potom
otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Na príkaz, ktorý dostali vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa
vrátili do svojej krajiny.

Na zamyslenie
Je to ťažké pre nás zbadať jasnú hviezdu ako znamenie?
V čase prehry, nepokoja, starostí, problémov, keď pociťujeme, že nás Boh opustil, ohlasuje
prorok v prvom čítaní príchod spásy, ktorej znamením má byť práve svetlo hviezdy. S týmto
svetlom sa stretávame v dnešnom evanjeliu ako s pravdepodobne neočakávanou hviezdou
oznamujúcou zázrak.
Samotná prítomnosť hviezdy nie je to, čo mení život človeka. K tomu je potrebné vnímanie
tohoto znamenia a presvedčenie, že pre každého, kto ho zbadá, je to zvláštnym poslaním.
A sú tu ľudia, ktorí si toto znamenie, túto hviezdu všimnú. V dnešnom evanjeliu sú to
"hvezdári". Predstavujú zároveň človeka, ktorý je pripravený nechať sa zasiahnuť, osloviť
posolstvom tejto hviezdy a tak sa odvážiť urobiť zmenu. Sú obrazom človeka, ktorý sa napriek
všetkej skepse a nedôvere a možno napriek už prežitým sklamaniam, odváži vykročiť na novú
cestu bez toho, že by vedel, aké nebezpečenstvá a ťažkosti ho na tejto ceste budú čakať.
Aj keď títo mudrci majú moc a sú vážení ľudia, dôverujú napriek tomu tejto hviezde, ktorá je
pre nich ozajstným znamením príchodu veľkého kráľa. Ich cesta vedie najprv priamo do
hlavného mesta a do náboženského centra krajiny. Kde inde by sa mal narodiť nový a mocný
kráľ, ak nie v paláci? Je to veľmi ťažké opustiť staré myslenie a nechať sa osloviť, viesť niečím
novým a neočakávaným.
Palác v nich vyvolá však šok. Ten, kto jedná z toho najvnútornejšieho presvedčenia, kto opustí
povrchnosť na ceste viery a pravdy, ten, kto sa nenechá oslepiť alebo zastrašiť svetskou
mocou, ten, kto odmietne svoje vedúce postavenie pre Božie vedenie, zažije údiv a strach.
Hebrejskí teológovia to mali asi predvídať, pretože už staré písma poukazovali na túto hviezdu,
na dlho očakávaného Mesiáša. Dôsledky z tohoto poznania si mali už vedieť sami vyvodiť.
Podľa tohoto vidíme rozdiel medzi nimi a mudrcmi.
Títo, skúške vystavení mudrci, majú sa odvážiť urobiť ešte jeden, posledný krok, a to uznať v
novonarodenom dieťati v Betleheme jediného kráľa sveta. Nechajú sa ďalej viesť a dieťatku v
jasličkách preukážu česť, aká patrí len Bohu. Kľaknú si, v chudobnej maštali cítia naplnenie ich
najvnútornejšej túžby a vo svojich daroch dávajú tejto bezbrannej Božej láske, ktorá pred nimi
leží seba samých a celé svoje životy: drahocennosť života vyjadrenú zlatom, životné hľadanie
Boha ukrývajúce sa v kadidle, tak ako aj ťažkú a horkú skúsenosť, ktorá sprevádza každé
hľadanie vyjadrené v myrhe.
Pri tomto odovzdaní svojich životov si uvedomujú, čo im potvrdzuje aj ich sen, že kto urobil
toho veľa preto, aby hľadal a našiel Boha, kto skutočne stretol v dieťati uloženom v jasličkách
samého Boha, nemôže už ďalej súhlasiť a prijímať staré ľudské mocenské myslenie. On či ona
sa vráti na novú cestu navždy s hviezdou v srdci.
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