ČESKY
6. ledna –
Slavnost Zjevení Páně A – B – C
Spatříš to a zazáříš,
radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce. (Iz 60,5)
První čtení

Izaiáš 60,1-6

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova
velebnost září nad tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad
tebou však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy
budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se
kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka
přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a
zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství
moře, poklady národů přijdou k tobě. Záplava velbloudů tě přikryje,
dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a
kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.

Druhé čtení

Efesanům 3,2-3a.5-6

(Bratři a sestry!) Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle
milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších
pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno (z osvícení) Ducha
jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že
totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že
stejně i jím platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvěří kázání)
evangelia.

Evangelium

Matouš 2,1-12

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do
Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský
král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli
poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se
má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u
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proroka: 'A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými
předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému
izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se
jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl:
"Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to,
abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A
hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou
radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem
a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli,
proto se vrátili do své země jinou cestou.

K zamyšlení
Je pro nás těžké rozpoznat hvězdu jako znamení?
V době prohry, nepokoje, starostí, problémů a v době, kdy se nám zdá, že se od nás
Bůh odvrátil, ohlašuje prorok v prvním čtení příchod spásy, která se zjevuje v podobě
světla. Toto světlo nás v dnešním evangeliu oslovuje jako neočekávané světlo
oznamující zázrak.
Není to ale samotná přítomnost hvězdy, která mění životy lidí. Je třeba plně pochopit
význam tohoto znamení a být přesvědčen, že každému, kdo toto světlo spatřil, přináší
zvláštní poselství.
A tito lidé, kteří světlo spatřili, se v dnešním evangeliu nazývají "hvězdáři". Ale jsou to
vlastně všichni lidé, kteří se nechají dotknout poselstvím hvězdy a odváží se znovu
začít. Začít přes veškerou skepsi, přes veškerou nedůvěru a přese všechna prožitá
zklamání nový život s tím, že neví, jaká nebezpečí a těžkosti je na této cestě očekávají.
Ačkoliv jsou mudrci mocní a vážení lidé, nechají se vést hvězdou, ve které vidí
znamení mocného vládce. Jejich cesta vede nejprve do hlavního města a duchovního
centra země. Kde jinde by měli hledat mocného krále než v paláci? Je těžké opustit
zažité myšlení a začít myslet novým a neočekávaným způsobem.
V paláci způsobí zděšení a hrůzu. Kdo jedná z vnitřního přesvědčení, kdo opustí
povrchnost na cestě víry a pravdy, kdo se nenechá zastrašit a zaslepit světskou mocí a
ten, kdo odmítne vedoucí postavení kvůli Božímu vedení, zažije údiv a strach. Židovští
teologové znalí písma měli lépe vědět, na co tato hvězda upozorňuje. Následky tohoto
poznání si mohli sami vyvodit. Na tom vidíme rozdíl mezi nimi a hvězdáři.
Zkoušení mudrci se odvážili udělat poslední krok a uznali v Betlémě nově narozeného
Mesiáše, jediného krále světa. Nechali se dále vést a vzdali úctu dítěti v jesličkách jako
samotnému Bohu. Poklekli a v ubohé maštali cítili naplnění svých nejvnitřnějších
tužeb a obětovali ve svých darech své celé životy nekonečné lásce Boží, která před
nimi ležela. Ve zlatě darovali drahocennost života, v kadidle celoživotní hledání Boha
a všechnu tíhu a hořkost provázející toto hledání darovali v myrze.
A v tomto odevzdání svých životů si uvědomují to, co jim bylo zjeveno ve snu, že kdo
s velkou námahou hledá a nachází Boha, kdo Boha přijímá jako dítě v jesličkách,
nemůže již pokračovat ve staré mocenské cestě lidstva. On nebo ona se navrátí na
novou cestu a provždy ponese hvězdu ve svém srdci.
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