Piatok 6. januára 2017 – Zjavenie Krista Pána mudrcom
Piesne: ES č. 77, 242
Text: Kol 1, 24 – 27
„Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som
doplnil slovo Božie, tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď sa povie „tajomstvo“ alebo sa objaví nápis „Prísne tajné!“, človek hneď zbystrí pozornosť,
pretože tuší, že ide o niečo mimoriadne. K tomu sa obyčajne pridá ľudská zvedavosť, ktorá túži
po odhalení toho, čo je tajné či tajomné. Falošní učitelia v Kolosách verili, že Božie plány sú
tajné a skryté, že ich môže objaviť iba niekoľko vyvolených. Sviatok, ktorý dnes v kresťanskej
cirkvi slávime – Zjavenie Krista Pána mudrcom –, však rúca všetky tajomstvá ohľadom Božieho
plánu spásy. V osobe Božieho Syna Pána Ježiša Krista je Božie tajomstvo odhalené, zjavené
celému svetu. To tajomstvo dovtedy spočívalo v presvedčení, že pohania sú akoby vylúčení zo
spásy, ktorá je rezervovaná len pre Izrael. Boli, takpovediac, bez Krista a bez nádeje. Keď bol
úmysel božského plánu v osobe Božieho Syna konečne zjavený, spoznávame, že tým tajomstvom
je povolať aj pohanov k spáse a do nebeskej slávy skrze zjednotenie v Kristovi. Kto by si to len
bol pomyslel, že Ježiš Kristus, Boží Syn, bude raz prebývať v srdciach tých, ktorí v Neho uveria,
nehľadiac v tej chvíli na národnosť, rasu či farbu pleti? Tajný Boží plán, ktorý nám „odtajňuje“
dnešný sviatok, spočíva teda v tej skutočnosti, že pre Boha je milý a prijateľný každý, kto verí
v meno Syna Božieho a vierou Ho do svojho života prijíma ako svojho Pána a Spasiteľa. Každý
taký človek má podľa zasľúbenia Písma svätého nádej večného života v zmysle slov: Ver v Pána
Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! (Sk 16, 31) Bohu vďaka za Jeho predivný plán, ktorého
súčasťou smieme byť skrze vieru v Krista aj my! Amen.
Modlitba:
Večný a mocný Bože, vďaku Ti vzdávame za to, že si nám vo svojom Synovi odhalil tajomstvo
spásy. Vo viere v Neho smieme mať i my účasť na večnom a slávnom živote v nebesiach. Naše
srdcia sú naplnené radosťou z toho, že si k nám dobrý a že nás tak veľmi miluješ. Ďakujeme Ti za
to, že si nás prijal za svojich. Pomáhaj nám, prosíme, aby sme aj my dokázali druhých ľudí
prijímať za svojich bratov a sestry, a tak raz mohli spoločne, zjednotení v Kristovi, Teba, Bože,
zvelebovať v Tvojom kráľovstve. Amen.
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