
Sobota 6. januára 2018 

Zjavenie Krista Pána mudrcom 

Piesne: ES č. 77, 460 

Text: Iz 60, 1 – 6  

„1Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad 

tebou. 2Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho 

sláva sa zjavuje nad tebou. 3Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad 

tebou. 4Pozdvihni oči a pozri: všetci sa zhromaždia a prídu k tebe; tvoji synovia prídu 

zďaleka a tvoje dcéry v náručí budú nosené. 5Potom uvidíš a budeš žiariť, začuduje sa ti a 

poteší srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo národov príde k tebe. 6Množstvo 

tiav ťa zaplaví, mladé ťavy z Midjanu a Éfy; všetci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadidlo a 

hlásať budú chvályhodné skutky Hospodinove.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Babylonské zajatie bolo následkom judských kráľov, ktorí nepočúvali varovanie proroka 

Jeremiáša. Prorok kriesil v ľude nádej výzvou: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje 

svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou.“ To ďaleko od Jeruzalemského chrámu znelo 

ako evanjelium! A potom ľud počul pokyn vykročiť domov, na Sion... Avšak doma oči 

zaslzili nad ruinami a z úst sa vydierali slová podobné Izraelcom na ceste z Egypta. No prorok 

sa nepridával k skleslým podobným vzdychaním! On vedel a veril, že tie možnosti povstania 

a radosti existujú aj tam, uprostred zhorenín Jeruzalema, aj uprostred bolestí, utrpenia i smrti: 

tma a temnota kryje národy, i nad tebou by chcela vládnuť a ponechať ťa v žalostnom smútku, 

v skleslosti a beznádeji. Aj taká býva prítomnosť. Ale to nie je koniec! Okolo tma, ale nad 

tebou vzchádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou! Nedávno sme slávili Vianoce 

počúvaním chóru anjelského – plesať a radovať sa, lebo uprostred nás, s nami a v nás je 

Emanuel s evanjeliovým odkazom nebáť sa! Nikdy, ani v smutných, ťažkých dňoch, ktoré 

prichádzajú na mňa, na rodinu, na dieťa, otca, matku... Ani vo chvíli bedákania nad úrovňou 

našej zbožnosti s rozhodovaním sa niektorých odísť z cirkvi, z kostola, z nádeje... Spievali 

sme radostne o radosti, láske a nádeji! Nech sa nám preto nezdá, že Božia vec zapadla 

prachom... Svätíme najstarší kresťanský sviatok, pôvodný deň Vianoc. Čítaj Cirkevné listy 

1894, 19 – 20 a dozvieš sa históriu tohto pôvodne jediného vianočného sviatku! Nám však 

dnes i v budúcich zhromaždeniach pôjde o vedomie, že sme spoločenstvom pokrstených 

veriacich s prítomnosťou Spasiteľa uprostred nás! Budeme počúvať, že On jediný hovorí 

a dáva silu nikdy sa nebáť a mať nádej v očakávaní kráľovstva lásky, spásy a života. Akoby 



včera prišli z ďaleka mágovia do Jeruzalema s otázkou: Kde je ten narodený kráľ židovský? 

My sa už nepýtame! Prežívame prítomnosť Bohom poslaného Spasiteľa, a On hľadal a spasil, 

čo bolo zahynulo. To sa stalo a stále sa stáva skutkom! Preto žijeme. Amen. 

 

Modlitba: 

Priznávame sa, Bože, čo na nás často badáš, že sme skleslí v zožierajúcom svetobôli 

a v strachu, že do zabudnutia padá Tvoje dielo, Kristom vykonané pre náš život v radosti 

a v nádeji prežívaný. Odpusť, Pane, že na to zabúdame. Prosíme Ťa, nenechávaj nás v takom 

smutnom stave, ako si v ňom nenechal ani tých navrátilcov z babylonského zajatia. Prosíme, 

Duchu Svätý, rozdúchaj v nás Tvoje svetlo. Amen. 
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