
Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6.1.2022 

Čo hľadáš a čo nájdeš? 

Milosť vám a pokoj od Boha Otca a od Otcovho Syna, nech je s vami v pravde a láske.  

 

Matúš 7:7 „Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené“.  

 

Už sa vám stalo, že ste nenašli, čo ste hľadali alebo že ste našli, čo ste už nehľadali? Aj sa hovorí, že keď niečo 

prestaneme hľadať, tak to nájdeme. Tak to platí o veciach ako aj o živote. Aj dnešný príbeh, ktorý si každý rok znovu 

a znovu opakujeme, je o hľadaní a nachádzaní.  

 

Kto hľadá a kto nehľadá. Hneď na začiatku máme zvláštny rozpor – pohanskí mudrci hľadajú a židovskí 

náboženskí predstavitelia nehľadajú. Pohania dostali ako dôvod k hľadaniu hviezdu. Pán Boh použil ich náboženstvo 

a ich božstvo k tomu, aby ich priviedol k Ježišovi. Keďže sa dobre vyznali v postavení hviezd, vedeli, že sa narodil 

Kráľ. Tá hviezda tam nežiarila niekoľko sto rokov, ale iba za ten čas, kým prišli k Ježišovi. Na strane druhej tu máme 

židovských predstaviteľov a kráľa. Oni mali spisy staré niekoľko sto rokov a predsa nehľadali kráľa, ktorý sa mal 

narodiť. Mali pre to všetky podmienky, aby Ho našli, no neurobili to. Dokonca si kráľ ani nedal tú námahu, aby vyslal 

do Betlehema svojich ľudí, ale iba mudrcom prikázal, aby sa vrátili späť do Jeruzalema a rozpovedali mu všetko, čo sa 

o kráľovi dozvedeli.  

 

Aj dnes sú ľudia hľadajúci aj tí, ktorí nehľadajú. Božie slovo hovorí, že Pán Boh sa dá nájsť tým, ktorí nehľadajú, no 
na strane druhej je napísané, že len ten, kto hľadá, nájde. Čo teda máme robiť? My, veriaci, máme určite hľadať! 

Hľadať Božiu prítomnosť, Božie slovo, Božiu vôľu, vyhľadávať spoločenstvo veriacich, hľadať Pána Ježiša Krista 

v modlitbe či sviatostiach. Sme pozvaní ku hľadaniu a zároveň je nám zasľúbené, že ak budeme hľadať Pána, On sa 

nám dá nájsť.  

 

Najprv hľadali zle a potom dobre. Mudrci – automaticky – hľadali kráľa v Jeruzaleme, v kráľovskom meste 

a paláci. Logicky. Veď kde inde by sa mohol narodiť a žiť kráľ, ak nie v paláci? Je pravdepodobné, že buď ich 

hviezda viedla cez Jeruzalem alebo si odvodili svoje konanie z tejto ľudskej logiky a na chvíľu odbočili z cesty, ktorú 

im hviezda ukazovala. Jedno je isté – hľadali na zlom mieste. Ale aj toto nesprávne hľadanie im poslúžilo na 

nájdenie Ježiša. Lebo práve v Jeruzaleme sa dozvedeli, že kráľa nenájdu tam, kde Ho hľadajú, ale nájdu Ho tam, kde 

Ho nehľadajú. Ježiš sa nenarodil a nežil ako kráľ tohto sveta. Jeho kráľovstvo totiž nebolo na tomto svete. Preto Ho 

nebeský Otec poslal na svet ako obyčajné dieťa, ktoré sa narodilo na mieste, o ktorom si nikto nepomyslel, že toto 

bude rodisko kráľa. Z najmenšieho mesta vyšiel najvyšší vodca. Ale to zistili mudrci až vtedy, keď – ako sa zdá – 

odbočili z cesty.  

 

Aj my niekedy hľadáme zmysel života alebo jeho naplnenie na nesprávnych miestach, ale Boh nás aj tu dokáže 

osloviť a poslať správnym smerom. Existujú svedectvá ľudí, ktorí uverili vtedy, keď praktizovali iné náboženstvá 
alebo vtedy, keď boli na dne svojho života alebo keď sa utápali vo svojom nešťastí a smútku. Aj my, kresťania, 

niekedy odbočíme na zlé chodníčky, hľadáme Boha tam, kde nie je. No On má s nami trpezlivosť a privedie nás 

na správnu cestu. Väčšinou je to totiž tak, že tam, kde by sme Boha hľadali, tam nie je a tam, kde Ho 

nehľadáme, práve tam je. Je to Jeho štýl práce.  

 

Hľadali slávu Ježiša a nie svoju. Mudrci z východu hľadali Ježiša, Kráľa, lebo sa Mu chceli pokloniť. Chceli 

uznať Jeho výnimočnosť, vládu, Jeho postavenie a moc. Napriek tomu, že Ho nenašli v paláci, ale v obyčajnom dome, 

padli pred Ním na tvár a klaňali sa Mu. Spoznali, že nie každý kráľ musí ležať v posteli s baldachýnom. Poznali 

v Ňom totiž dieťa, ku ktorému ich viedla hviezd a ktoré bolo hodné ich uctievania a darov. Aj kráľ Herodes hľadal 

dieťa. Návšteva mudrcom ho vyrušila z pohodlného kráľovského života. Zasiala mu semienko nedôvery a nenávisti. 

Spochybnila ho v podstate jeho života, keď sa dozvedel, že je tu dieťa, ktoré má byť kráľom. A on to dieťa chcel 

spoznať. Nie pre to, že mu na ňom záležalo, ale preto, že to dieťa muselo umrieť, aby ho neobralo o kráľovské 

postavenie. Aj mudrci aj Herodes hľadali. Každý na to mal však svoj dôvod. Mudrci hľadali Ježišovu slávu a Herodes 

iba svoju.  

 

Aj dnes mnohí ľudia narábajú s Ježišom. Otázka je: ako vážne Ho berú. Slová „ježišikriste, vďakabohu“ a pod. 

používajú bez premýšľania a viery. Mnohé knihy, vzdialené kresťanskému učeniu, citujú niektoré vybrané biblické 

verše. Sú aj ľudia, ktorí sa infiltrujú do cirkvi, aby získali moc, postavenie, aby mohli manipulovať a budovať si 

prestíž, no ich srdce je ďaleko od Boha. Tak veľmi sa podobajú na Herodesa. Ale vďaka Pánovi, sú aj takí, ktorí sa 

podobajú na mudrcov – hľadajú Ježiša, lebo sa Mu chcú podrobiť, pokloniť, chcú pre Neho žiť a priniesť Mu svoje 
srdce, dať Mu život k dispozícii. Prečo veríme my? Aby sme hľadali svoju slávu a svoje dobro alebo preto, aby 

sme vzdali Bohu česť?  

 



Hľadanie a nachádzanie. To je celý kumšt v živote. Prajem vám, aj v novom roku, aby ste ako veriaci ľudia vždy 
hľadali Božiu tvár. Ak to budete robiť, Boh sa vám dá nájsť. Prajem vám, aby ste boli Bohom vždy privedení na 

správnu cestu a aby vám dal nájsť to dobré aj v zlých chvíľach života. Prajem nám všetkým, aby sme vždy hľadali 

Božiu slávu a nie slávu tohto sveta, aby sme žili nie na svoju česť, ale na česť nášho Pána. A prajem nám všetkým, 

aby sme  v tomto novom roku  našli, čo hľadáme. Amen.  


