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AI Mnoho ľudí si povzdychne: Je tak veľa náboženstiev! Tak veľa 
predstáv o Bohu! Toľko hľadania večnosti na tomto svete! 
Náboženstvá dávajú niečo tušiť, smerujú človeka k Bohu, no nemôžu 
mu dať istotu poznania, lebo Boh je väčší, ako náboženské predstavy 
človeka o Bohu. A ako je to s kresťanstvom? Aj naše náboženstvo je 
ako tie ostatné, ktoré si myslia, že o Bohu niečo vedia? 
KE Tu treba povedať niečo, čo je pre nás rozhodujúce, no aj 
fascinujúce: Je to zázrak Zjavenia. Kresťanstvo chápe samo seba vo 
svojej podstate ako náboženstvo Božieho zjavenia. Aj preto sa 
dnešná slávnosť nazýva dňom Zjavenia Pána. 
DI My kresťania veríme, že Boh odhaľuje sám seba, že sa nám ľuďom 
zjavil: On sám! Veríme, že práve toto seba-zjavenie je to, čím sa od 
všetkých ostatných náboženstiev líšime. Boh nám niekoho a 
v konečnom dôsledku niečo dôležité zjavuje. Zjavuje, že Kristus je 
Jeho Jediný Syn, že On je cesta, pravda a život, a teda, že spása je 
možná len skrze Krista. Ďalšou pravdou, ktorú nám dnešné 
evanjelium zvestuje je dôležitosť hľadania pravdy. Veď tí mudrci 
hľadali pravdu a hľadali ju usilovne a úprimne. Oni reprezentovali 
a reprezentujú pohanský svet, ktorý je Bohom povolaný hľadať 
pravdu. Oni boli niečo ako členovia vtedajšej akadémie vied.  
PAR V tejto súvislosti sa teraz pozrime na pravdivosť veľmi 
rozšíreného názoru, že všetky náboženstvá sú vo svojej podstate 
rovnaké. Tvrdí sa, že: "keďže sú všetky náboženstvá rovnaké, nie je 
dôvod byť tak nejako prehnane znepokojený rečami o tom, že Ježiš 
Kristus je tá jediná cesta k spáse." Teda, že k spáse – podľa ideológie 
pluralizmu – môže viesť aj Budha či Mohamed. 
V prvom rade si treba ešte raz zopakovať, že náboženstvá sa delia na 
zjavené a nezjavené. Už tu je obrovský rozdiel. Ďalej každé 
náboženstvo je všeobecne tvorené troma súčasťami.  
Po prvé sa Jedná sa o Etický kód. Napríklad príkaz "nezabiješ". Medzi 
náboženstvami sa to chápe rôzne. Islám povoľuje zabíjanie kvôli viere 
v Boha. Kresťanstvo nie. Ale aj medzi katolíckymi a nekatolíckymi 
kresťanmi panuje rôznosť názorov na skutočnosť potratu. To má 
závažné dôsledky.  
Druhou súčasťou je Kult. Sem radíme ceremoniálne či rituálne prvky, 
daného náboženstva - v prípade kresťanstva je to napríklad slávenie 
svätej omše. Podstatou katolíckej omše je Bohoslužba slova 
a Bohoslužba Eucharistie. Lenže nekatolícki kresťania takto omšu 
nechápu. Zvlášť protestantskí kresťania Eucharistiu neuznávajú tak 
ako katolíci. Ďalší obrovský rozdiel s veľkými dôsledkami. 

Poslednou súčasťou je krédo, ktoré je samozrejme tvorené pravdami 
viery, či učením daného náboženstva. Zatiaľ čo sa môžeme zhodnúť 
na slovách kréda, vôbec sa ako kresťania nezhodujeme na 
interpretácii obsahu kréda. My katolíci veríme v Panenstvo Matky 
Márie, ale mnohí nekatolícki kresťania nie. Tu vidíme dôležitosť 
hľadania pravdy v živote každého človeka. Nám katolíkom to uľahčuje 
napríklad Katechizmus. My katolíci tiež veríme, že Boh sa nezjavuje 
len v Písme Svätom, ale aj cez Posvätnú Tradíciu Cirkvi a tiež cez 
Učiteľský Úrad Cirkvi. Protestantskí kresťania tvrdia, že Boh sa 
zjavuje len cez Písmo. Toto však samo Písmo nikde neučí. Tento 
letmý pohľad na rôznosť náboženstiev nám ukazuje, že náboženstvá 
vôbec nie sú rovnaké. Ďalej nás to vedie k faktu aké dôležité je Božie 
Zjavenie študovať, osvojovať si ho, hľadať pravdu a prijímať ju pre 
spásu. Presne toto urobili pastieri a dnes aj mudrci. A toto sa žiada aj 
od nás. Neustále. 
MY Spisovateľ Chesterton napísal o zmysle vianočných sviatkov 
zaujímavú knihu: "Nesmrteľný človek." Prvá časť má názov: Človek v 
jaskyni. Druhá časť sa volá: Boh v jaskyni. V prvej jaskyni je praveký 
človek, ktorý maľuje obrazy zvierat. Druhá jaskyňa je betlehemská: 
Boh z človeka zvieracieho robí človeka ľudského. Betlehem nielen 
zmieril, ale aj vyriešil všetky rozpory v človeku a okolo neho. O čom 
človek len sníval, stáva sa telom. Radostná zvesť je tak radostná, 
že sa podobá rozprávke, s tým rozdielom, že je to skutočnosť.  
Jedným sa to zdá príliš krásne, aby to mohlo byť pravdivé. 
Druhým sa to zdá byť príliš jednoduché, aby to mohlo byť 
pravdivé. Ďalším sa to zdá príliš namáhavé, aby sa táto pravda 
dala žiť. A tak väčšina ľudí sa síce rada oddáva čaru Vianoc, ale 
skôr len ako rozprávke. Len pastieri a mudrci dokážu prijať veľký 
dar Bohom zjavenej pravdy. Pastieri symbolizujú prvok citový, cestu 
srdca, intuície. Je to cesta umelcov a obyčajných ľudí - našich 
mamičiek a babičiek. Mudrci reprezentujú u jaslí ľudí vzdelaných. Tí 
to majú oveľa ťažšie. Musia sa vydať na dlhú cestu hľadania, 
prekonávať nebezpečné nástrahy filozofií a ideológií, položiť k nohám 
Dieťaťa svoje bohatstvo vedomostí a až potom nájdu a spoznajú 
pravdu, aby ju mohli prijať a žiť. 
ADE Ďakujme Bohu, že sa nám zjavuje. Ďakujme aj za vieru pastierov 
a mudrcov. Je to asi aj naša viera. Nenechajme sa oklamať svetom a 
jeho názormi o náboženstvách a kresťanských cirkvách. Objavujme 
modlitbou a duchovným čítaním hĺbku Božieho zjavenia, prijímajme 
ho, aby ono pôsobilo na nás tak, ako na pastierov i mudrcov - 
spásonosne. Amen. 
 


