Zjavenie Pána „B“
Prečítaj si: Mt 2, 1-12
Slovník:
Epifánia – gr. zjavenie. Označuje zjavenie Boha ľuďom.
Dieťa, Pastier, Vojvoda, Kráľ, Mesiáš – mená dávané Ježišovi
v Matúšovom evanjeliu.
Herodes – Nazývaný Veľký. Kráľ dosadený Rimanmi, ktorí okupovali
Ježišovu krajinu. Bol nežidovského pôvodu a preto ním Židia
opovrhovali. Pokúšal sa získať ich priazeň tým, že im obnovil chrám. Bol
nemilosrdný voči vnútorným nepriateľom. Dal popraviť betlehemské
deti, vlastnú ženu a viacerých svojich synov.
Hviezda – V dávnej minulosti sa tvrdilo, že narodenie niekoho veľkého
je sprevádzané objavením sa novej hviezdy na nebi.
Mudrci – Isto išlo o učencov, tzv. magoi. Boli znalci hviezd. Evanjelium
nehovorí o kráľoch ani o ich počte. Z tradície Cirkvi sa dozvedáme ich
mená (Gašpar, Melichar, Baltazár – ich relikvie sú uložené v kolínskom
dóme v Nemecku). Mudrci zastupovali pohanov, ktorí v Ježišovi uznali
Božieho posla, zatiaľ čo predstavitelia židovstva ho neuznávali.
Myrha – príjemne voňajúca živica. Bola zložkou svätého oleja Izraelitov.
Pre svoju horkosť a medicínske vlastnosti sa používala
na balzamovanie. V kresťanstve je symbolom utrpenia a smrti Krista.
Kadidlo – V Jeruzalemskom chráme pálili kadidlo. Stúpajúci a príjemne
voňajúci dym symbolizoval modlitbu veriacich, ktorá stúpa k Bohu.
Pápež František, Homília na slávnosť Zjavenia Pána: Dnes urobíme
dobre, ak zopakujeme otázku Mudrcov: «Kde je ten novonarodený
židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu
pokloniť» (Mt 2,2). Predovšetkým v našej dobe sme vyzývaní, aby sme
začali hľadať znamenia, ktoré Boh ponúka, s vedomím, že vyžadujú
naše úsilie, aby sme ich dešifrovali a pochopili tak jeho vôľu. Sme
vyzvaní, aby sme išli do Betlehema a našli Dieťa a jeho Matku.
Nasledujme to svetlo, ktoré nám ponúka Boh, celkom drobné! Hymnus
v breviári nám poeticky hovorí, že „za pomoci svetla hľadali Svetlo“ - za
pomoci toho maličkého svetla. Svetlo, ktoré vyžaruje z Kristovej tváre,
plnej milosrdenstva a vernosti. A keď prídeme pred neho, klaňajme sa
mu celým srdcom a predložme mu naše dary: našu slobodu, našu

inteligenciu, našu lásku. Pravá múdrosť sa ukrýva v tvári tohto Dieťaťa.
Tu, v jednoduchosti Betlehema, nachádza život Cirkvi svoju syntézu. Tu
je zdroj toho svetla, ktoré k sebe priťahuje každého človeka vo svete
a usmerňuje kroky národov na cestu pokoja.
Osemsmerovka s tajničkou:
BETLEHEM, CESTA,
DARY,
EPIFÁNIA,
HVIEZDA,
IZRAEL,
JERUZALEM, JEŽIŠ,
JUDEA,
KADIDLO,
KRAJINA,
KRÁĽ,
MAGOI,
MATKA,
MATÚŠ,
MESIÁŠ,
MESTO,
MUDRCI,
MÁRIA, NÁJDETE,
OZNÁMTE,
POKLONIŤ, POKYN,
POTAJOMKY,
POVYPYTOVAL,
SPRAVOVAŤ,
VEĽKŇAZI,
VOŠLI DO DOMU,
ZJAVENIE PÁNA, ZLATO, ZÁKONNÍCI, ŽIDOVSKÝ
Súťažíme:
1. Ktoré osoby tvoria túto udalosť?
2. Ktorá osoba je najdôležitejšia?
3. Koho nazývali v tej dobe mudrcmi?
4. Aký bol ich zámer?
5. Čo museli urobiť, aby ho dosiahli?
6. Čím sa odlišoval postoj mudrcov od postoja Herodesa a obyvateľov
Jeruzalema?
7. V Matúšovom texte Ježiš dostáva viaceré mená. Aké?
8. Aký je symbolický význam hviezdy?
9. Čo ma na tejto udalosti zaujalo?
10. Čo mi môže pomôcť na mojej ceste viery?

