
Streda 6. januára 2016 – Zjavenie Krista Pána mudrcom 

Text: J 1, 15 – 18 
15Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza 

po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 16Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, 

a to milosť nad milosť. 17Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala 

sa skrze Ježiša Krista. 18Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v 

lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil. 

Piesne: ES č. 77, 54 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Človek sa odlišuje od iných bytostí najmä tým, že hľadá i to, čo nie je viditeľné očami. 

Staroveký mysliteľ Demokritos bol presvedčený, že musia existovať atómy – najmenšie 

čiastočky hmoty, hoci ich nemohol vidieť. Až oveľa neskôr ľudia zostrojili elektrónový 

mikroskop, vďaka ktorému sú atómy viditeľné. Podobne ľudia oddávna cítili, že musí 

existovať Ktosi, kto tento svet stvoril, kto ho udržiava a riadi. Zatiaľ však nikto 

nezostrojil prístroj, ktorým možno vidieť Boha, a je isté, že sa to ani nepodarí. Pretože 

Boha nemožno položiť na sklíčko mikroskopu a preskúmať. Naopak, Boh je príčinou 

všetkých vecí, je neviditeľným prameňom všetkého viditeľného. V ľudskom srdci však 

stále zostáva túžba poznať a vidieť Boha. Nemôže sa jej zbaviť, lebo je stvorený na Boží 

obraz. No naplneniu tejto túžby sa stavajú do cesty prekážky. Najväčšou z nich je túžba 

byť ako Boh. Prví ľudia v raji mali dokonalé spoločenstvo so svojím Stvoriteľom. 

Uverili však hlasu pokušiteľa – že môžu byť ako Boh. Výsledok? Zistili, že sú nahí, 

a začali sa skrývať pred Tým, ktorý im daroval život. A to je stav človeka až do 

dnešných dní. Je to nepokojné srdce, ktoré človeku bráni plne vnímať a poznať 

Stvoriteľa. Namiesto Neho si vytvára modly, ktoré možno vidieť. Skutočný Boh 

namiesto toho ponúka pokornému srdcu možnosti spoznať Ho – a to aj bez videnia 

očami. Aké sú to možnosti? Predovšetkým je to možnosť počuť Božie slovo. Ale ani to 

ľuďom nestačilo, preto sa Boh rozhodol zjaviť seba samého v plnosti – aby nikto nemal 

výhovorku. Výstižne to vyjadruje dnešný text: „Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený 

Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil.“ Sviatok Zjavenia Krista Pána 

sprítomňuje pamiatku mudrcov, ktorí sa vydali na ďalekú a namáhavú cestu, aby mohli 

vidieť „narodeného kráľa židovského“ (Mt 2, 2). Prečo Ho chceli vidieť? Nie preto, aby 

mohli od Neho niečo dostať. Naopak, chceli sa Mu pokloniť a odovzdať Mu vzácne 

dary. 

Ich príklad pozýva aj nás vydať sa na cestu za Kristom. Aj pre nás môže byť táto cesta 

dlhá a namáhavá, lebo je cestou posväcovania a očisťovania srdca. Skúmajme však sami 

seba – prečo chceme vidieť Krista? Aby sme od Neho niečo dostali – alebo aby sme Ho 

uctili a darovali Mu seba samých? Pán Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo 

oni Boha uvidia.“ (Mt 5, 8) Amen. 

Modlitba: 
Pane náš a Bože, prosíme Ťa o dar pokorného srdca, ktoré dokáže vidieť Tvoju moc 

a veľkosť vo všetkom, čo nám dávaš. Prosíme Ťa o dar viery, ktorej všetko slúži na 

dobré. Nadovšetko prosíme o dar lásky, ktorá je odpoveďou na Tvoju lásku, ako si nám 

ju dokázal vo svojom Synovi a našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Nech nás Tvoja láska 

posilňuje na ceste životom, pokým prídeme do Tvojho kráľovstva. Amen. 
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