
Sobota 26. december 2015 

2. slávnosť vianočná  

 

Text: Ž 116, 15. 17 
15Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných. 17Prinášam Tebe obeť 

vďaky a vzývať budem meno Hospodinovo.  

Piesne: ES č. 497, 478 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Vianoce prežívame ako čas radosti. Je to úžasný Boží DAR v našom živote plnom 

stresov, nárokov aj udalostí, v ktorých sa cítime ohrození príliš hlučným svetom. My 

však, či v chráme, alebo doma, sme v oáze vianočného evanjelia: „Narodil sa vám dnes 

Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Keď sa Pán narodil v Betleheme, nastal boľavému svetu 

čas radosti a nádeje. Evanjelium preniklo do sveta a šírilo sa od Betlehema cez 

Jeruzalem, Svätú zem do Rímskej ríše a postupne do celého sveta. Prenikalo 

prostredníctvom slova zvestovaného a kázaného všade tam, kde sa stretali ľudia, ale 

najmä skrze životy tých, ktorí v Pána Ježiša Krista verili celým srdcom a svoju vieru aj 

žili − od apoštolov cez tisíce generácií, vlastne až dodnes. Aj vtedy, keď vyznávanie 

viery bolo rizikom. Diakon Štefan bol prvým kresťanom verným až po mučenícku smrť, 

nie však posledným. Živé svedectvá viery neboli však márne. Tie obete nikto nikdy 

neporátal, ale Pán o nich vie. On je Darcom života, pozná cenu života a vysoko oceňuje 

toho, kto svoj život vie obetovať za najvyššie hodnoty. Aj Boží ľud Izraela to vedel. 

V Žalme 116 Boží verný muž vyznal: „Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho 

pobožných.“ Prečo? Lebo taká smrť je silným svedectvom? Silnejším než iba slová? Že 

utkvie v pamäti nadlho? Že sa na ňu nezabudne? Že je zdrojom sily pre ostatných v ich 

zápasoch viery? Žalmista ďakuje Pánu Bohu za vzory viery. Vie, že sám Pán bol a je 

zdrojom sily v takých hraničných životných situáciách. Žalmista vzýva Pánovo meno. 

Vie, že už samotné Božie meno má obrovskú moc. Preto to meno (už teraz) vzýva, teda 

volá, prosí, žobre o pomoc. 

Vianoce sú časom radosti. Avšak Vianoce sú aj časom upevňovania viery. Práve do 

rozžiareného vianočného priestoru vstupuje veľmi vážne svedectvo o viere. O sile viery. 

O zodpovednom živote kresťana. Znovu prijaté vianočné evanjelium a nanovo posilnenú 

vieru v Spasiteľa chceme žiť aj po Vianociach. Nikdy ju neodložíme. Je a zostane našou, 

znovu od Pána darovanou silou. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane Ježiši, iba TY si Darom a Srdcom našich Vianoc. Ďakujeme, že si bol tu 

medzi ľuďmi, že si ukázal, ako verne vo viere nám treba žiť, ba aj umierať. Nikdy si ľudí 

nelákal falošnými sľubmi výhod alebo lukratívneho života; neskryl si, že aj kríž bude 

treba vziať a prijať, a tak ísť za Tebou. Stále nás učíš, že viera nie sú len slová vyznania, 

ale že viera znamená nasledovať Ťa verne vo všetkých okolnostiach nášho života. 

Prosíme, maj s nami trpezlivosť, keď nás učíš, akí máme byť, keď nosíme Tvoje sväté 

meno. Uč nás vyznávať Ťa a pomáhaj nám nikdy Ťa nezaprieť. Za obnovené sily viery 

aj v týchto vianočných sviatkoch Ti vrúcne ďakujeme. Amen. 
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