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Dnes, na sviatok Zjavenia Pána, otvárame Rok spoločenstva s inými.
Slovo „epiphany“ pochádza z gréckeho slova epiphaneia, čo znamená
„manifestácia“. Sviatok oslavuje zjavenie Boha cez svojho Syna Ježiša Krista,
ktorý žil ako jeden z nás /Jn 1,1-14/. Liturgia dneška nám pripomína trojité
zjavenie. Prvé je zázrak v Káne, kde Ježiš zjaví svoju slávu a otvára svojich
učeníkov pre vieru. Druhé je pri krste v rieke Jordán, kde Otec zjaví Ježišov
božský pôvod cez Ducha. Tretie je návšteva mudrcov, kde sa Boh zjaví ľuďom
cez dieťa Ježiš.
Otvorenosť, ktorá obohacuje
Traja mudrci prišli pôvodne z Východu /Mt 2,1/, pravdepodobne veľmi
vzdialeného od hraníc Zasľúbenej krajiny. Uvidiac hviezdu, začali hľadať.
Opustili svoje pohodlné domovy a podujali sa na namáhavé putovanie, lebo
chceli nájsť zmysel tejto špeciálnej hviezdy.
Spočiatku hľadali novonarodeného kráľa a hľadali ho, prirodzene, v kráľovskom
paláci. Boli už na ceste, keď v určitom čase zostali neistí. Viac hviezdu nevideli.
Bolo to slovo Písma, ktoré prijali, ktoré viedlo ich hľadanie, keď ich už viac
neviedla hviezda.
Prišli do náboženského centra a narazili na strach ľudu, aroganciu vládcu, na
nedostatok záujmu náboženských vodcov. Kňazi a zákonníci ľudu jednoducho
dali informáciu, ale nešli s mudrcmi /Mt 2, 3-6/. Možno toto bol dôvod, že neboli
schopní otvoriť svoje srdcia a tešiť sa z hľadania mudrcov.

Mária a Dieťa nám ukázali iný postoj. Evanjelista sa zmienil o „dome“ /Mt 2,11/,
ktorý je v evanjeliu symbolom kresťanskej komunity. Nie tak ako ľudia
z Betlehema, kráľ Herodes a zákonníci. Mária a Dieťa ako obraz malej komunity
prijali mudrcov, ktorí prišli do ich domu a obohatili ich.
Podobne ako Mária a Dieťa, my tiež môžeme byť obohatení, keď sa zmeníme
a vzdáme sa svojej arogancie, strachu a nezáujmu. Môžeme byť obohatení, ak
prijmeme, uvítame našich bratov a sestry, ktorí žijú, alebo pracujú s nami, našich
spolupracovníkov, cudzincov, migrantov a chudobných. Skutočne, cez nich sa
stretneme s Kristom v našich domovoch a uprostred nás. Ježiš chce, aby sme ho
hľadali, našli a všetci ho prijali. Zjavil sa všetkým; do tohto sveta prišiel pre
všetkých.
Ak chceme byť k sebe úprimní, väčšina z nás musí uznať, že uvidieť Krista
v niektorých ľuďoch nie je také ľahké. Niekedy je to veľkou výzvou. A predsa, to
je to, k čomu sme povolané a čo nám sám Ježiš povedal /Mk 12,31/. Dokonca
i keď je to ťažké, musíme sa snažiť vidieť a spoznať aspoň malé svetlo Boha,
ktoré žiari v tvárach všetkých našich bratov a sestier /1 Jn4,20/.
Dialóg porozumenia
V príbehu mudrcov vidíme hviezdu, ktorá symbolizuje stvorenie a hovorí
o Bohu. Potom prišlo slovo Písma, ktoré sa s nimi delilo a ukázalo im ako
pokračovať v ceste. Napokon, bola tam plnosť spoločenstva s Kristom ako
vyvrcholenie.
Príbeh mudrcov môže byť veľmi dobrým impulzom do nášho každodenného
života. Ak máme rovnaký záujem a nadšenie ako ľudia, ktorí žijú s nami, naši
bratia a sestry, naši spolupracovníci, potom spoločne sa môžeme snažiť hľadať
cesty, ako nájsť a zrealizovať naše plány. Takáto spolupráca nás môže navzájom
zblížiť a pomôcť nám v našom hľadaní. Delenie sa so záujmami, spoločné
hľadanie a realizovanie plánov alebo snov – to sú dôležité stupne dialógu. Dialóg
je na začiatku každého ľudského vzťahu a v každej skúsenosti spoločenstva.
Cieľom dialógu je pochopiť iných spôsobom, akým chcú byť pochopení.
Vyžaduje si to otvorenosť a ochotu počúvať ich, byť pripravení prekonať
predsudky o ich náboženstve alebo ich kultúre a mať veľké želanie učiť sa o nich
a od nich. Znamená to vstúpiť do vzťahu, ktorý je pozitívny a konštruktívny.
Znamená to vidieť to, čo máme spoločné a ako môžeme spolu žiť v pokoji.
Možno, to najdôležitejšie - znamená to učiť sa spolupracovať a robiť niečo dobré
pre iných.
V takomto pozitívnom vzťahu môžeme obohatiť jeden druhého. Prehĺbime našu
znalosť nielen o náboženstve, kultúre a živote našich bratov a sestier, ale aj
o našom vlastnom. Iba vtedy sa môžeme deliť so svojimi radosťami a bolesťami,

s našimi problémami a starosťami; snažiť sa nájsť cestu cez konštruktívny dialóg
života a aktivít, aby sa budovali cesty priateľstva a lásky.
Spoločenstvo s inými
Zjavenie Pána je sviatok, ktorý otvára priestor na stretnutie sa jedného s druhým.
Nezáleží na farbe, kultúre alebo náboženstve ľudí. Je to cez Ježiša, ktorý sa stal
človekom pre všetkých a zjavil seba všetkým, aby všetci ľudia mohli žiť
v jednote a v spoločenstve s ním a so sebou navzájom.
Ježiš prišiel do tohto sveta preto, aby zjavil svojho Otca /Jn14,9; Mt 11,27/, aby
dal život /Jn 10,10/ a aby žil v spoločenstve s nami. Ako kresťania sme povolaní
byť zjavením Krista v tomto svete a pre tento svet /Mt 18,18-20; 28,20/.
Animované jeho láskou, ktorá v nás účinkuje, mali by sme spoznať Krista
prítomného v iných /Mt 25,31-46/. Sme pozvané žiť v spoločenstve s nimi a dať
im svedectvo o tejto láske. Láska Krista v nás, prijatá cez spoločenstvo s ním,
bude žiariť oveľa jasnejšie iba vtedy, ak spoznáme Krista, ktorý žiari v iných.
Naša misia ako SSpS znamená zjaviť Krista našim bratom a sestrám cez náš
život, prácu a aktivity a pomôcť im objať ho už prítomného vo svete, v každom
ľudskom bytí a v každom ľudskom srdci.
V našom každodennom živote sme povolané snažiť sa veriť, vidieť a uznať, že
sám Kristus sa na nás usmieva očami našich bratov a sestier; Kristus sa nám
prihovára ústami našich blížnych; Kristus nám pomáha rukami našich
spolupracovníkov; Kristus nás prosí o pomoc cez utrpenie migrantov
a chudobných.
Spoznajúc túto realitu, dosvedčíme svetu, že chápeme skutočné Kristovo želanie,
jeho dôvod pre jeho príchod k nám a jeho posolstvo lásky. Svedectvom našich
životov, našou jednoduchosťou a pokorou môžeme ľudí zblížiť ako bratov
a sestry; môžeme žiť v spoločenstve s nimi. Napokon, môžeme ich všetkých
priniesť Ježišovi.

