Zjavenie Krista Pána mudrcom 2021 – Záv. Poruba – 2.Mojž.32,11-14
„ Avšak Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a hovoril: Prečo
vzplanul Tvoj hnev, Hospodine, proti Tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou vyviedol
z Egypta? Prečo by mali Egypťania hovoriť: Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby
ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme. Obráť svoj prudký hnev
a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu....Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal urobiť svojmu ľudu.“
Dnešný sviatok mal v evanjelickej cirkvi misijný význam. V tento deň sa kázalo
v chrámoch o zjavení Krista Pána pohanskému svetu. Hovorilo sa o potrebe nesenia svetla evanjelia všetkým, ktorí vyznávajú pohanské náboženstva. Keď uvažujeme o význame tohto sviatku pre dnešok, kladieme si otázku, či by nebolo
vhodné určiť mu iný význam, ako mal v minulosti.
V minulosti totiž sme v tento deň uvažovali o potrebe zvestovať pohanskému
svetu svetlo Kristovho evanjelia. Keď dnes kritickým okom pozeráme na ten tzv.
pohanský svet a keď skúmame naše kresťanstvo, musíme si dať otázku, či máme právo hovoriť dnes o tzv. vonkajšej misii ako o našej úlohe. Na takúto otázku by sme mohli dať kladnú odpoveď len v tom prípade, keby sme vychádzali
z predpokladu, že sme tak dokonalí vo svojej viere, ktorá nás oprávňuje ísť do
sveta a hovoriť o Kristovi ako o svetle sveta. Veľa krát som počul hovoriť: aj tu
v tzv. kresťanskej Európe máme čo robiť...
Stav tzv. kresťanov dá sa prirovnať stavu izraelského ľudu, o ktorom nám hovorí
dnešný kázňový text. Je tu reč o Izraelovi, vyslobodenom z egyptského otroctva
Mojžišom a putujúcim do Kanaánu – zasľúbenej zeme. Egyptské otroctvo chce
sa tu chápať ako zotročenie všetkými druhmi zla a biedy. Izraelský ľud by bol
v tejto biede zotročenia v Egypte podľahol, ale Boh to nechcel a preto ho vykúpil, vyviedol z krajiny neslobody a ukázal mu možnosť nového života v slobode,
vo vlasti, ktorú Boh zasľúbil ešte Abrahámovi a jeho potomstvu. S nádejou nastúpil Izrael cestu do tejto vlasti, do nového života, ktorý mal byť životom slobodných dietok Božích.
Izrael však zabudol na egyptskú biedu, zabudol na svoje povinnosti voči tomu,
ktorý ho z Egypta vyviedol, ukázal sa nevďačným a slepým, lebo stratil z očú aj
cieľ, ku ktorému putoval. Dokonca si vytvoril zlaté teľa, ktorému sa klaňal ako
božstvu. Zabudli na bohom určený zmysel života a zdalo sa im, že ich život nadobudne pravý zmysel v jedení, pití a zábave. Stalo sa to vtedy, keď sa od nich
Mojžiš na čas vzdialil – ostali bez jeho prorockej, kazateľskej služby, teda keď
stratili spojenie s Božím slovom.
Táto skutočnosť pripomína nám náš vlastný stav. Aj nás Boh v Ježišovi Kristovi
vyviedol z otroctva biedy a hriechu, aj nám ukázal nebeský Kanaán ako posledný cieľ nášho putovania. Ale tak ako Izrael aj my dnešní kresťania sme zamenili
podstatné za nepodstatné, najmä sme urobili chybu v spôsobe chápania zmyslu

nášho života, takže vyzerá to často s nami ako s Izraelom na púšti, ktorí za svojho Boha považovali zlaté teľa. Keď kritickým okom skúmame naše dnešné kresťanstvo, náš mravno-náboženský život, naše cirkevníctvo, musíme si uznať, že
za takýchto okolnosti by si dnešné kresťanstvo ťažko mohlo nárokovať právo
poučovať nekresťanské národy z pozície „lepšieho“ a hovoriť o potrebe misionovania. Boli to tzv. kresťania, ktorí skompromitovali kresťanstvo pred národmi
nekresťanskými a kompromitujú ďalej...
Myslím si, že sviatok Zjavenia musí mať dnes pre nás iný zmysel, než ho mal
v našich cirkvách v minulosti. Sviatok Zjavenia v jednom bode nestratil svoj doterajší význam a to v tom, ktorý hovorí, že Boh preukázal pohanskému svetu
milosť a lásku, zjavil mu Ježiša Krista, povolal všetkých ľudí do svojho spasenia
a dal všetkým nádej na dosiahnutie nebeského Kanaánu. Tá to nádej bola príčinou, že Mojžiš napriek tomu, že videl biedu svojho ľudu, tancujúceho okolo zlatého teľaťa, predsa ma odvahu prosiť Boha, aby tento ľud nezničil, ale aby sa
sľutoval, zachránil ho pred trestom a dovolil mu ďalej putovať do Kanaánu.
A to platí dnes pre nás. Sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom je sviatkom
nádeje, ktorú Boh poskytol všetkým, teda aj nám, keď aj nám poslal Spasiteľa,
ktorý nás chce viesť do nebeského Kanaánu. Aby sme mohli pokračovať na tej
ceste, musíme sa každý k Bohu obrátiť, musíme sa snažiť pochopiť pravý zmysel
kresťanského života, oslobodiť sa skrze Krista od modloslužby, musíme sa stať
takými, akými máme byť. Až potom, keď nadobudneme najvyššie dobro
v Kristovi, môžeme myslieť na poskytnutie z nášho bohatstva tým, ktorí nič
nemajú. Amen
Modlitba: Nebeský Otče, v človeku, ktorý Teba nehľadá, musí byť temno v duši
aj mysli. Tma kryla národy, no príchod Pána Ježiša prináša svetlo a poznanie
dobra. Spasenie pohanov hovorí aj o našom spasení. Aj my sme boli bez
poznania Teba, Tvojej lásky a milosti, bez nádeje a bez šťastia pre život. Pane,
milý Bože, Ty si si nás vyvolil vo svojom Synovi ako svoj ľud. Ďakujeme za zvesť
evanjelia, že aj v týchto obmedzených časoch sa nám dostáva táto radostná
zvesť do našich rodín a domácnosti. Posilňuj nás všetkých v týchto počiatočných
dňoch nového roka. Amen Otče náš...

