
 
 
 
 
 
 
 

„Viděli jsme jeho hvězdu…“ II 
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  Jsou za námi první 3 týdny nového kalendářního roku 2022…                  
V kalendáři po Novém roce, prvním dnu roku, narazíte v kalendáři               
na tato jména: Karina, Radmila, Diana, Dalimil a hned po nich 
6.ledna na velice zvláštní jméno: „Tři králové“. Na to, že byli tři,                
se usuzuje podle 3 darů, o kterých se Bible zmiňuje, že je přinesli 
právě narozenému Ježíši. Křesťanská tradice je dokonce 
pojmenovala a dala jim jména: Kašpar, Melichar a Baltazar 
(K+M+B). Bible však o tom, kolik jich bylo, a jak se jmenovali, mlčí…  
 
  Zaměřme dnes svoji pozornost na tento známý příběh o mudrcích 
z východu (Mat. 2,1-12), kteří se objevují v Jeruzalémě a ptají se:  
 

„Kde je ten právě narozený král Židů ? 
Viděli jsme na východě jeho hvězdu  

a přišli jsme se mu poklonit …“  
(Mat. 12,1-2) 

 
  A co to vůbec bylo za hvězdu ? Výklady jsou různé: tato hvězda               
prý mohla být konjunkcí Saturnu a Marsu v r.6 př.Kr., jiní tvrdí,                 
že to byla Halleyova kometa, nebo nabízejí jiná vysvětlení…                     
Ale proč by Bůh, Stvořitel celého Vesmíru nemohl připravit                       
něco mimořádného, co by ohlašovalo I.příchod Božího Syna,                     
který se stal člověkem… 
 
  A jak to, že poklonit se přichází mudrci z východu a ne obyvatelé 
Palestiny, Jeruzaléma, na prvním místě Židé jako znalci SZ spisů ? 
 
  Tito filozofové z východu zřejmě studovali starověké spisy z celého 
tehdejšího světa. A protože před několika staletími byli do jejich 
země deportováni jako zajatci Židé, mohli tak mít přístup 
k židovským SZ spisům, které v Babylóně zůstaly i po návratu Židů 
zpět do jejich vlasti a do Jeruzaléma… Proto tito učenci prohlásili,                   
že „…uviděli na východě Ježíšovu hvězdu“. Právě ve SZ spisech - 
 Mojžíšových knihách se zřejmě dočetli o „hvězdě z Jákoba…“                 
(4.Moj. 24:17). A tak se vydali na dlouhou přinejmenším 
několikasetkilometrovou cestu Zkusme si spočítat, jak dlouho museli 
jít…? (pokud by to bylo 1 000 km, a kdyby ušli za jednu noc                     
cca 30 - 35 km, tak by šli asi 30 dní = 1 měsíc).  
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  Nejprve se objevují v Jeruzalémě - ne hned v Betlémě,                         
kde se Boží Syn stal člověkem, ale v Jeruzalémě. Proč právě tam ? 
 
  Vždyť kde jinde, než v Jeruzalémě by přece měli aspoň něco vědět     
o tom, kdy a kde se má narodit Mesiáš. Právě tam žili teologové, 
kteří se zabývali studiem SZ prorockých spisů… Ale ti ve svých 
představách očekávali krále, který konečně „udělá pořádek“, 
vysvobodí je z područí Římanů, a obnoví jejich království…  
 
„Když to uslyšel Herodes, znepokojil se, a s ním celý Jeruzalém, 
svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, 
kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: ‚V judském Betlémě; 
neboť tak je psáno u proroka.‘“ (Mat. 12,3-4) 
 

  „O příchodu mudrců se brzy dozvěděl celý Jeruzalém…                        
Bůh otevíral dveře pohanům a židovští vůdci si je sami zavírali.“ 
(E.G.White: Touha věků, str. 35-36 nové vydání, str. 61-63 orig.) 
 
 Stručně řečeno: s narozením JK si Herodes jasně uvědomuje,                      
že už není 1.králem… Nejsme na tom podobně ? Nevadí někdy                     
i nám, když se v našem životě, v našem srdci narodí JK a chce tam 
být králem ? Jako malé, bezbranné děťátko, narozené v betlémských 
jesličkách nám moc nevadí…ale jako Král a navíc v našem životě ?  
 
  Proč mudrci hledají toho, ke komu je vedla hvězda, snad dokonce 
Bohem vyslaná skupina zářících andělů…? Aby se mu poklonili jako 
Králi ! 
 
„Pokud je život o hledání, je křesťanství o klanění!“ (Karel Nowak) 
 
  Celý život je v podstatě hledání a život je o hledání (každý něco 
nebo někoho hledá: smysl života… životního partnera… ztracené 
brýle… ztracené mládí… ztracené zdraví… a životní pohodu…)                  
Je tady jedna nauka, která se speciálně zabývá hledáním Boha – 
teologie (dosl. „nauka o Bohu“), která ale má být spíš způsobem,           
jak Boha hledat, najít a poznat ! Co přivedlo mudrce k tomu, aby se 
vydali na cestu ? Zkoumání SZ biblických spisů. I dnes je mapou                 
na cestě k Jeho poznávání je Bible: Jan 5:39, Jan 17:3, Jan 14:6.   
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  Mudrci se mu klaní kvůli  jeho původu, kvůli jeho budoucímu 
poslání a oběti, a vůbec pro všechno kým a čím je… a proto Mu 
přinášejí 3 vzácné dary: zlato, kadidlo a myrru. 
 

  Můžeme v nich vidět symboly potvrzení Ježíšovy totožnosti               
a jeho budoucího poslání: ZLATO byl dar pro krále, KADIDLO dar                    
pro Boha, a MYRRA byla vzácná pryskyřice k balzamování zemřelých.  
 

  Stejné dary můžeme a máme JK přinést a přinášet i my ! Jak ??? 
 

  ZLATO - co symbolizuje zlato v duchovní oblasti ? Víru !                       
(tzn. důvěru Bohu, JK a Duchu sv.) 
 

  KADIDLO - v souvislosti se symbolikou SZ obětního systému 
představuje službu JK jako našeho Přímluvce a snad i naše modlitby, 
stoupající k Bohu ve jménu JK a Ducha sv. 
 

  MYRRA - to bude představovat něco, co je pro nás dnes velice 
vzácné a drahé… Co je pro nás dnes často nejvzácnější hodnotou ? 
Říkáme o tom, že toho máme málo, dokonce čím dál míň… (a přitom 
toho máme pořád stejně) - čas ! 
 

  V evangelijní zprávě o klanění mudrců je 3x řeč o klanění: v.2.8.11.  
 
Křesťany, učedníky, následovníky JK, se stáváme tehdy,                    
když k Němu přijdeme a klaníme se mu, uznáváme Jeho božství, 
službu, oběť a vzkříšení jako základ naší záchrany a spasení;                
když Ho uznáváme jako Krále a Pána svých životů a s důvěrou mu 
nabízíme to, co máme - sami sebe, svůj čas…a vydáváme se                   
na cestu za Ním, na cestu s Ním… 
 

  Na začátku dlouhé cesty mudrců byla důvěra prorockým SZ spisům 
a ochota vydat se na cestu. Svým přemýšlením, vytrvalostí i 
konkrétními činy před 2 000 lety potvrdili, že: „Víra je činná 
důvěra!“. Víra totiž není jen pouhé přesvědčení o něčem… Víra není 
pouhé přitakání nebo tvrzení: „Já věřím, že tam nahoře něco, nějaká 
síla je…“ Je to ochota udělat jeden krok, jeden krok víry, ochota jít 
ochota investovat svůj čas, ochota něco přinést…  (mudrci šli zřejmě 
několik desítek dnů a přinesli dary…). Víra znamená otevřít dveře 
svého srdce, dveře svého života, Ježíši Kristu, který říká: 
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„Hle, stojím přede dveřmi a tluču;  
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,                                                       

vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“                                 
(Zj. 3:20) 

 
LOG. Četl jsem nedávno tuto dojemnou příhodu… Do ordinace 
pediatra přišla na vyšetření maminka se svým malým chlapcem. 
Když lékař položil svůj stetoskop na chlapcovu hruď, nedal si jako 
obvykle druhou část přístroje do svých uší, ale aby ho uklidnil, 
umístil je do uší chlapci, aby slyšel tlukot vlastního srdce. Chlapec se 
ale zarazil a s vykulenýma očima se polekaně zeptal: „To Ježíš klepe 
na dveře mého srdce…?“ (Jitřenka 2022 „Ježíš je vítěz“, 19.1.2022) 

 
LOG.  Vypráví se, že jeden malíř ztvárnil tyto verše na plátno.                   
Když své dílo dokončil, ukázal ho svým přátelům. Ti nejprve stáli 
zaujati nádherou obrazu, ale pak si jeden z nich všimnul něčeho 
zvláštního  - a obrátil se na malíře s údivem a otázkou: „Ale vždyť                
na tom obraze je chyba! Ty dveře mají kliku jen zevnitř…!“                   
Malíř mu odpověděl: „To je správně ! Ty dveře totiž představují              
naše srdce a to přece můžeme otevřít jen my, jedině zevnitř!“ 

 
  Věřím, že ve stále ještě začínajícím r.2022 nám Bůh nabídne nové  
příležitosti k otevření dveří našich srdcí a životů lásce, milosti, 
odpuštění, ale i spravedlnosti našeho Spasitele a Pána, Ježíše Krista.  

 
  Dávejme Jemu i lidem kolem nás najevo, že je otevíráme a chceme 
mu dovolit, aby se znovu a znovu mohl narodit v našich srdcích. 

 
  Nejlepším způsobem, jak se JK poklonit, tím nejlepším darem,                     
jaký  mu můžeme přinést, je udělat to, k čemu nás vybízí ap.Pavel: 

 
„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, 

abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; 
to ať je vaše pravá bohoslužba.“ 

 (Řím. 12:1) 
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  V poslední kapitole poslední knihy Bible (Zj.), je toto ujištění JK: 

 
„Hle, přijdu brzo…  

Já jsem potomek z rodu Davidova,  
jasná hvězda jitřní…“ 

(Zj. 22:7.12.16) 
 

  Mým přáním je, abychom na tato Ježíšova slova odpověděli tím,       
že se ztotožníme se závěrečnými slovy Bible, která zní: 

 
„Amen, přijď Pane Ježíši !  

Milost Pána Ježíše se všemi.“  
(Zj. 22:20b.21) 

 
 

                                                    A M E N 


