
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu
prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho 
hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa 
a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa 
ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 
A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, 
lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Nato Herodes sa ich povypytoval
na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne 
sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil 
sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, 
až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou 
radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. 
Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď sa im 
vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej 
krajiny.

(Matúš 2, 1-12)

Milí priatelia,

králi vedia, že musia hľadať dieťa spoločne. Každý z nich má totiž len jeden dar. 
Jeden nesie zlato, druhý kadidlo, tretí myrhu. Každý dar v sebe obsahuje jedno tajomstvo: 
zlato je najušľachtilejším kovom a je preto obrazom sily nášho jasného myslenia; keď cítime 
vôňu kadidla, vnímame ako stúpa a spája nás s nebesami; a myrha nás svojou liečivou 
horkosťou vytrháva z letargie a prebúdza našu vôľu k uzdraveniu.

A tak každý z týchto troch kráľov nesie vo svojej bytosti jednu silu — jeden silu myslenia, 
druhý silnú vnímavosť pre spojenie s nebesami, tretí silnú vôľu k uzdraveniu. Na svojej ceste 
však idú spoločne.

Keď sa spájame s príbehom troch kráľov, žijú a putujú v našom vnútri títo traja králi 
so svojimi tromi schopnosťami: silou myslenia, citom pre spojenie s nebesami a s vôľou 
k uzdraveniu. Avšak tieto tri schopnosti, ak majú byť pre dobro sveta, v nás potrebujú 
pôsobiť spoločne.

V uplynulom roku sme urobili veľmi cennú skúsenosť. V médiách ani v preposielaných 
správach sa pravda v podstate už nedala poriadne nájsť. Stupňujúca sa zloba a zášť medzi 
ľuďmi bola čím ďalej viac zraňujúca. A nakoniec bolo také ľahké prepadnúť smútku, únave 
a beznádeji. S touto skúsenosťou sme vstúpili do nového roka a v ústrety nám prichádzajú 
traja králi, ktorí nám pripomínajú, aké dary a schopnosti máme k dispozícii. Dary, vďaka 
ktorým nemusíme nutne pokračovať v bolestných skúsenostiach minulého roka.

Rovnako ako králi vedia, že musia hľadať dieťa spoločne, tak aj my môžeme prijať do svojho 
vedomia, že nemáme svoje schopnosti a dary oddeľovať — niekedy použiť len silu myslenia, 
ale už nenechať prehovoriť naše cítenie a chcenie. Inokedy prežívať len silu cítenia, ale 
nerozvíjať silu myslenia a chcenia. A ešte inokedy presadzovať iba silu chcenia, ale nedať 
slobodu sile myslenia a cítenia.

Svoje schopnosti a dary máme používať vždy súčasne, pretože len tak — silou troch 
spolupracujúcich kráľov v nás — môžeme pomôcť skúšanému svetu nájsť ono dieťa, 
na prvý pohľad slabé, narodené chudobnému človeku v chlieve, napriek tomu 
najsilnejšieho Spasiteľa a Záchrancu sveta.

Áno, budiž tak.
Stanislava Veselková, 12. januára 2021


