
Kázeň na sviatok Zjavenie Krista Pána  2021 

 

Suspírium: 

Príď, slávna hviezda z Jákoba,/  Syn Boží večný, milovaný!/ Zjav sa jak zora na svitaní,/ moc 
Tvoja zlobu prekoná!/ Príď s berlou slávy a sily,/ zavládni pravdou večnosti,/ nám dožič jasu 
radosti,/ príď,  Spasiteľu náš milý!bAmen.  

(Pavel Proksa: Príď, slávna hviezda) 
 

Kázňový text:  

Potom predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s 

otvorenými očami, výrok toho, kto počúva reči Božie a pozná múdrosť Najvyššieho, ktorý 

Všemohúceho videnie vidí, ktorý padá a má odokryté oči: Uvidím Ho, ale nie teraz, 

zahľadím sa na Neho, ale nie zblízka! Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela a 

zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových. Edóm mu bude vlastníctvom, 

vlastníctvom mu bude Séír, jeho nepriateľ; avšak Izrael získa moc. Vládnuť bude ten, čo 

pochodí z Jákoba, a vyhubí utečencov z mesta. (4. Mojžišova kniha 24, 15 – 19)  

 
Milí bratia a milé sestry vo viere! 

Človek sa rád nepozerá nielen na to, čo je na zemi, ale aj na to, čo je hore, aj na oblohu. 
Koľkých aj z nás už nadchol pohľad na oblohu plnú jagajúcich hviezd počas jasnej noci? – 
V duchu si aj v tejto chvíli predstavujem hviezdnaté nebo, keď myslímr na udalosť spred vyše 

dvoch tisíc rokov, ako sa trom mudrcom ukázala na nebi zvláštna hviezda, ktorú nasledovali 
do Betlehema... Pri tejto udalosti sa naplnili viaceré predpovede Starej zmluvy, a to nielen 

predpovede izraelských prorokov – a medzi nimi najznámejšia je predpoveď Izaiáša, ako sa 
na jednom mieste na zemi Boh dá ľuďom poznať a k tomu miestu sa pohrnú aj iné neizraelské 
národy: „Sláva Hospodinova vychádza na tebou... a jeho sláva sa zjavuje na tebou. Národy 

prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou...“ (Iz 60, 1 – 2). Ešte dávno pred 
Izaiášom to bol jeden pohanský veštec – Bileám, ktorý predpovedal východ hviezdy nad 

Izraelom, ku ktorej budú ľudia vzhliadať a nechajú sa ňou viesť v živote: Vyjde hviezda 

z Jákoba... vládnuť bude ten, čo pochodí z Jákoba...  

Súčasťou Bileámovej žehnajúcej reči bolo aj proroctvo o hviezde a žezle – kráľovi, ktorý 

vyjde z Izraela. S kresťanskou cirkvou veríme, že táto predpoveď – jedna z najstarších 
predpovedí o Mesiášovi sa naplnila práve v Ježišovi Kristovi.  

 
 
 

 
 

1. Bileám vyslovil predpoveď o Mesiášovi, keď Izraeliti putovali púšťou do zasľúbenej zeme 
Kanaán. Už boli pri cieli, no museli ešte prejsť moábskou krajinou. Moábsky kráľ Balák im 
však prechod nedovolil a prizval si moábskeho veštca Bileáma, aby Izraelitov preklínal. 

Bileám však poznal Boha Izraela. Keď sa k Nemu modlil, dostal odpoveď, aby Izraelitom 
nezlorečil. Keď za veštcom Bileámom moábsky kráľ poslal poslov aj s kráľovskými darmi, 

Bileám ich neprijal a odmietol ísť za kráľom. Keď za Bileámom moábsky kráľ poslal poslov 
druhýkrát, Bileám sa opäť modlil k Hospodinovi. Tento raz dostal od Hospodina odpoveď, 
aby s kráľovskými poslami šiel, no podriadený vôli Božej Izrael nepreklínal, ale mu, naopak, 

žehnal.  
Mudrci – astrológovia z východu teda neboli prvými pohanmi, ktorým by sa Hospodin, Boh 

Izraela, dal poznať. Ešte pred príchodom Izraela do zasľúbenej zeme, dávno pred Kristovým 
narodením, sa Hospodin dal poznať pohanskému veštcovi Bileámovi, ktorého Písmo 

V Ježišovi Kristovi sa zjavilo svetlo poznania Boha všetkým ľuďom – aj nám 

1. vierou osvietení svedčime o Ňom 

2. v Jeho moci víťazme nad každým zlom 



predstavuje ako muža s otvorenými očami, ako toho, kto počúva Božie reči a zná múdrosť 

Najvyššieho, Hospodina Boha; ktorý Všemohúceho videnie vidí, ktorý padá (s) otvorenými 

očami. Hospodin s týmto pohanským veštcom komunikoval na modlitbe, otvoril mu oči pre 

poznanie Božích plánov a vložil do jeho úst svoje sväté slová – dokonca aj predpoveď o 
Mesiášovi! 
Bratia a sestry! Slávime dnes sviatok, ktorý je sviatkom pohanskej misie. Oslavujeme Pána 

Boha za jeho milosť, že sa vo svojom Synovi dal poznať nielen vyvolenému izraelskému 
národu, ale všetkým ľuďom – aj pohanom-nežidom. Medzi nimi aj trom pohanským 

mudrcom, čo putovali za hviezdou do Betlehem. Pán Boh sa dal vierou v Ježiša Krista poznať 
aj dnes nám. Tak ako kedysi Boh vložil do Bileámových úst svoje sväté slová – svedectvo 
o Mesiášovi, aj cez nás, bývalých pohanov, no ktorí sme Ho vierou už poznali, chce 

evanjelium Ježiša Krista o Božej láske k ľuďom šíriť ďalej. Tak svedčime o Bohu, ktorý sa 
nám dal poznať v Ježišovi Kristovi. Svedčime o tom, ako toto poznanie, totiž viera v Ježiša 

Krista, zmenila môj život! Buďme misionármi v našom okolí, všade tam, kde si nás Pán 
cirkvi povolal – v rodine, v pracovnom kolektíve atď. Veď na to Pán Ježiš založil cirkev, aby 
sme Mu boli svedkami! (Sk 1, 8) Aj tvojím pričinením sa Boh chce dať poznať tým, ktorí ho 

ešte stále nepoznajú. Ako je napísané: „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli 
k poznaniu pravdy (1Tim 2, 4). 

2. Keď mal Izrael zaujať zasľúbenú zem Kanaánu, Božím zámerom sa postavil do cesty kráľ 
Balák. Myslel si, že si za peniaze kúpi Bileámovo preklínanie Izraela, no stal sa pravý opak. 
Bileám požehnal Izrael, a nie iba raz, ale až štyrikrát! Pohanský veštec sa nezľakol hnevu 

kráľa, a takto mu odporoval: „Keby mi dal Balák aj plný svoj dom striebra  a zlata, nemôžem 
prestúpiť rozkaz Hospodinov... čo povie Hospodin, to budem hovoriť“ (4M 24, 13). Ak 

uvážime ohromnú moc staroorientálnych kráľov, pýtame sa, kde sa v Bileámovi vzala toľká 
odvaha a trúfalosť? Len z moci Božej bol Bileám mocný riskovať svoj život. Tou istou mocou 
Boh pôsobil aj vo svojom synovi a dnes pôsobí aj v nás. 

Neskôr, keď sa Bileámova predpoveď o mocnom vládcovi naplnila a prišiel na svet Ježiš, 
Božím zámerom sa postavil do cesty židovský kráľ Herodes. Bol to veľmi krutý kráľ, ktorý 

mal zúril proti každému, kto by ho mohol na tróne ohroziť, preto dal dokonca zavraždiť 
dokonca aj niekoľko svojich vlastných príbuzných! Vieme si predstaviť, akú zúrivosť u Neho 
mohla vyvolať otázka mudrcov: „Kde je ten narodený kráľ židovský... prišli sme sa Mu 

pokloniť? (Mt 2, 2). Ani Herodesove plány však nedokázali zničiť Božie spasiteľné plány: 
Predivným Božím riadením sa mudrci vrátili domov „inou cestou“ a Jozef s Máriou a 

dieťatkom včas ušli do Egypta. Ani neskôr mocní náboženskí a svetskí vodcovia v židovskom 
národe nedokázali zmariť Božie plány, keď nevinného Ježiša odsúdili a vydali na smrť ne 
kríži. Keď to Svetlo z neba zhaslo a zdalo sa, že všetko je už stratené, Boh vzkriesením Ježiša 

potvrdil ako Krista-Kráľa, Víťaza, nad ľudskou zlobou i diabolskou mocou, a Jeho 
nanebovzatím rozšíril jeho vládu nad celý svet.  

Bratia a sestry! Na Ježišovom víťazstve máme účasť aj my dnes – vierou v Neho. Mocou 
svojej lásky premohol aj nás: „Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu; ako 
dietky svetla žite“ (Ef 5, 8). Tak nedovoľme, aby to Svetlo v nás bolo tmou. Prinášajme svetlo 

Kristovej lásky osobitne tam, kde ešte stále vládne duchovná tma. Tam, kde ľudia nepoznajú 
Boha v Ježišovi Kristovi, a preto ešte stále kujú zlomyseľné plány, dopúšťajú sa všelijakej 

nespravodlivosti a krutostí cítiac sa mocní a neohrození (ako kedysi židovský Herodes alebo 
moábsky Balák).  

Milí bratia a milé sestry v PJK-ovi!  

Betlehemská hviezda, ktorá vyšla pri Kristovom narodení už zmizla. Hviezda predpovedaná 
Bileámom, Ježiš Kristus, však dodnes žiari všetkým ľuďom. Tá jasná žiarivá hviezda Ježiš 

svieti dnes aj nám, aby sme Ním osvietení šírili poznanie Boha ďalej do tmy okolo nás a v 



Jeho moci víťazili nad každou ľudskou zlobou i diabolskou mocou, aby sme žili ako „deti 

svetla“ (por. Ef 5, 8). „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a velebili Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mt 5,  16). Amen. 

 
 

Modlitba:   

Ďakujeme Bože dobrotivý, nebeský Otče, že si nám daroval svetlo známosti Tebe v Tvojom 
milom Synovi. Ďakujeme, že si nás zvesťou evanjelia o Ňom osvietil, takže sme aj my uverili 

v Neho a premenení Jeho láskou môžeme o Tebe, o Tvojej láske k ľuďom svedčiť druhým 
ďalším ľuďom: slovom – svedectvom o Kristovi, ale aj premeneným životom z viery – 
láskou.  

Keď máme svedčiť o Tebe, vyháňaj z našich sŕdc strach, nech sa nebojíme dôsledkov našich 
rozhodnutí v súlade s Tvojou vôľou, ani strát, ktoré nám tieto rozhodnutia prinesú. Nech 

nadovšetko dôverujeme Tvojej nesmiernej moci, ktorá víťazí nad každou ľudskou zlobou i 
diabolskou mocou, takže Tvoje božské plány sa vždy napokon presadia.  

Prosíme, vzbuď v nás pocit hlbokej zodpovednosti za kresťanskú misiu. Veď okolo nás – 

nielen vo svete, ale aj v našej bezprostrednej blízkosti  – v našich rodinách a aj v cirkvi je ešte 
veľa tmy – vládne nespravodlivosť, zloba, rozbroje, roztržky i nenávisť medzi ľuďmi. 

Prosíme o horlivosť pri plnení misijného poslania medzi nami. Prosíme o viac viery v Krista a 
o viac svätosti v našom živote, aby Svetlo, ktoré kážeme v nás nebolo tmou. Nech my sami 
nie sme prekážkou na ceste za Kristom druhým ľuďom.  

Modlíme sa aj za pohanskú misiu; požehnaj prácu misionárov ďaleko za hranicami naše 
vlasti, dávaj im silu, odvahu, Ty sám im vkladaj do úst, čo a ako majú hovoriť. Skrze Krista 

nášho Pána. Amen.  

 


