
Piatok 25. december 2015 

1. slávnosť vianočná 

 

Text: R 1, 1 – 7 
1Pavel, služobník Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený zvestovať evanjelium Božie - 
2zasľúbené (Bohom) v Písmach svätých ústami Jeho prorokov 3o Jeho Synovi, ktorý sa 

podľa tela narodil z potomstva Dávidovho, 4ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od 

vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou - o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi; 5skrze 

Neho sme prijali milosť a apoštolstvo, aby sme pre Jeho meno privádzali k poslušnosti vo 

viere všetky národy, 6medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista. 7Všetkým od Boha 

milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od 

Pána Ježiša Krista! 

Piesne: ES č. 39, 56 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Milí čitatelia, dnes slávime Božie narodenie a spolu s anjelmi sme pozývaní pozdvihnúť 

svoj hlas na oslavu Pána Boha slovami: „Sláva na výsostiach Bohu.“ Apoštol Pavel 

listom do Ríma pripomína kresťanom, že Ježiš Kristus, ktorý sa podľa tela narodil 

z potomstva Dávidovho a bol ohlasovaný prorokmi, má byť nielen oslavovaný tak, ako 

bol oslavovaný pri svojom príchode, ale aj uctievaný v životoch kresťanov poslušnosťou 

vo viere. 

Z tohto dôvodu bol Pavel povolaný samotným Ježišom Kristom do apoštolskej služby. 

Povolanie Pavla za apoštola je garanciou čistoty zvestovaného slova, ktoré máme 

prijímať ako dar od Boha skrze Jeho služobníka Pavla. Pavel znamená malý. Pavel vo 

svojom živote povýšil Ježiša Krista za svojho Pána, a tak sa stal naším služobníkom. Ak 

chceme v poslušnosti prijímať zvestované slovo, písané kresťanom do Ríma, aj my sa 

potrebujeme umenšovať a povyšovať Pána Ježiša poslušným činením Jeho slova vo 

svojich životoch. 

Vôľou Božou je, aby Pavlovou službou všetky národy spoznali nielen historické 

skutočnosti narodenia Ježiša Krista, ale aby Ho spoznali ako Božieho Syna, konajúceho 

s mocou a so slávou. Jeho moc a sláva sa naplno prejavili, keď bol na tretí deň po 

ukrižovaní slávne vzkriesený. Kríž totiž nie je len skúsenosť smrti, ale aj slávy. Cesta 

Kristovho kríža bola cesta slávy, pretože to bola cesta lásky, a tá je skutočnou a večnou 

ozdobou nášho Pána. V utrpení a smrti vyjavil svoj charakter lásky a v zmŕtvychvstaní 

moc svojho Ducha svätosti. Pre Neho sme milovaní, povolaní, svätí. Preto dnes, keď 

počujeme o Božom vyvolení byť Jeho svätými, nechajme sa priviesť k poslušnosti viery 

v úplnej dôvere k Nemu, aby sme mohli s vďakou a pokorou prijať milosť a pokoj od 

Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista! Amen. 

Modlitba: 
Drahý Bože, ďakujeme Ti, že si svoju moc dokázal láskou. Ďakujeme, že aj nám sa 

dostalo milosti a bola nám zvestovaná táto radostná zvesť. Ďakujeme, že sa nám nielen 

dávaš poznať, ale nás vedieš k poslušnosti svojmu slovu. Tvoja požiadavka poslušnosti 

býva pre nás niekedy ťažká – najmä vtedy, keď zabúdame na Tvoju lásku. Preto Ťa 

prosíme, aby si nás skrze Ducha Svätého uisťoval v povolaní byť Ti posvätenými 

služobníkmi, ktorým prinášaš milosť a pokoj. Amen. 
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