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Dobrá zvesť: 
PRIBLÍŽILO SA BOŽIE 

KRÁĽOVSTVO

Mk 1,14-15

Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei, zvestoval evanjelium 
Božie a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; 

pokánie čiňte a verte v evanjelium!

Vianočné sviatky sú oslavou príchodu 
Pána Ježiša Krista na túto zem. Sám 
Pán Boh prišiel medzi nás! V biblickom 

texte sme počuli, že nám Kristus Pán ohla-
soval dobrú zvesť. Dobrá zvesť sa po grécky 
povie evanjelium a často ho v Božom 
slove počujeme, takže nám 
možno uniká význam a obsah 
evanjelia.

Čo je teda to evanjelium? 
Pán Ježiš Kristus nám hovorí, 
že sa naplnil čas a priblížilo 
sa Božie kráľovstvo.

Kristovým narodením 

prišla plnosť času, lebo v Ňom sa zjavil sa-
motný Pán Boh. A nielen to, ale tým je pre nás 
blízko aj možnosť prísť do Božej prítomnosti 
a byť v Jeho kráľovstve. Môžeme prijať več-
nosť. Môžeme mať zaručenú skvelú budúc-
nosť v Božej láske a prijatí.

Niekto by sa spýtal: Ako môžem 
mať Božie kráľovstvo? Náš Spasiteľ, 
ktorého narodenie si pripomína-
me, veľmi priamo odpovedá čo 

je pre nás ľudí podstatné, aby sme 
mohli vstúpiť do večného spoločen-

stva s Ním. Máme robiť pokánie a veriť 
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dobrej zvesti. Pokánie je uznanie a oľutovanie 
svojich hriechov. K pokániu potom prichádza 
viera, že Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hrie-
chy a tiež dôvera, že On, s Otcom nebeským, 
nám dáva Ducha Svätého, aby sme žili nový 
život lásky.

Každému z nás prajem požehnané vianoč-
né sviatky, aby sme sa tešili z narodeného 

Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorý nám ho-
vorí dobrú zvesť o možnosti mať Božie krá-
ľovstvo. Nech cez tieto dni pokoja nájdeme 
milosť pre pokánie a vieru v zjaveného naro-
deného Pána Boha a tak dosahujeme večný 
život.

Michal Findra, zborový farár

Nebeský Bože, ďakujeme za všetky dary, ktoré od Teba prijímame. 
Predovšetkým ďakujeme za dar, ktorý máme v betlehemskom Dieťati. 
V ňom sa zjavila Tvoja láska a dobrota k nám ľuďom. Vianočné zjavenie 

je pre nás výzva, aby, prijmúc ponuku neba, nevzdali sme sa nikdy nádeje 
nebeského dedičstva. Daj nám k tomu silu skrze moc Ducha Svätého. 

Amen.

Čo anjeli kázali a oznamovali pastierom  
 KÁZEŇ NA DEŇ VIANOC

 Dr. Martin Luther

Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všet-
kých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes 
narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude 
znamením: nájdete dieťatko zavinuté do plie-
nok a uložené v jasliach. (L 2,10-12)

Toto je prvá kázeň o novonarodenom die-
ťatku, našom Pánovi Ježišovi. Bola pre nás 
na zem doručená anjelmi z neba. A hoci sa 
stretávame s touto kázňou každý rok, predsa 
si ju uchovávame, ako keby bola nová. Pre-
tože ak by sa aj kázala a počúvala každý rok, 
ba každý deň, jej obsah sa nikdy nevyčerpá.

Anjelova kázeň bola nadovšetko potreb-
ná. Kristus by sa mohol narodiť stokrát, bolo 

by to však bývalo nadarmo, ak by to nebolo 
kázané a zjavené nám. Čo by prospelo člove-
ku, ak by mal poklad, ale nevedel by o ňom? 
Alebo človeku, ktorý tuší, že má zlatý poklad 
zakopaný v pivnici svojho domu, ale s istotou 
nevie, ako sa k nemu dostať? Aké potešenie, 
alebo akú radosť z neho má? Toto je pravda 
o všetkom na tomto svete. Zakopaný poklad 
je neužitočný poklad, a to, čo si človek neu-
vedomuje, ho neteší. Táto pravda zvlášť platí 
o duchovných veciach. Ak by anjeli neohlaso-
vali toto sväté, nádherné, radostné narodenie 
a neukázali by tento poklad ľuďom, nikto by 
tento poklad nechcel, ani by sa z neho nete-
šil. Čo človek nepozná, to mu nie je drahé. 
Preto posolstvo dnešného evanjelia je, že to, 
čo anjel hlásal, nám urobil známym, aby nám 
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ukázal bohatstvo, z ktorého by sme sa mohli 
radovať a byť ním potešení. Preto ohlasuje: 
Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť. Toto 
sú vskutku kľúčové slová, pretože ich hovorí 
anjel Pánov. Pastieri sa veľmi naľakali veľkého 
svetla, ktoré sprevádzalo anjelský zjav. Tma sa 
v zlomku sekundy premenila na ohnivé svetlo 
a pastieri sa náramne vyľakali. Anjel si to uve-
domil, a preto nežne povedal: Nebojte sa!, ako 
keby povedal: Nemáte dôvod báť sa. To, že sa 
bojíte, však jasne ukazuje, že si neuvedomujete 
veľmi vzácny poklad, ktorý vám Boh dal. Inak by 
ste sa nebáli, ale mali radosť v srdci. Preto som 
prišiel, aby som vám ten poklad urobil známym. 
Takže ma počúvajte. Zvestujem vám radostnú 
zvesť, vskutku radostnú, napriek všetkým vašim 
žiaľom, strachom a obavám.

Nikto sa nedokáže radovať z niečoho, 
o čom nevie. Ak sa však človek, ktorý je infor-
movaný, stále odmieta radovať, je nerozum-
ný. Vo svete je mnoho takých nerozumných 
ľudí, ktorým sa hlásalo o Božích, nebeských 
a večných daroch, a predsa sa z nich neradu-
jú, hoci o nich vedia. Anjel nehovorí o narode-
ní Pána Ježiša Krista len ako o zázraku, ale ako 
o radostnej veci, pretože má úprimný zámer 
priniesť posolstvo, ktoré by nás premohlo. 
Nie neužitočné, ale také, ktoré nás rozradostí 
Kristovým narodením a to nielen trošku, ale 
veľkou radosťou! Hovorí, že nádherné dielo 
Božie, ktoré nám oznamuje, je narodenie, kto-
ré nám spôsobí preveľkú radosť. Tu je dôvod: 
diabol si podmanil všetkých ľudí pod hriech 
a tak spôsobil hrozný, neopísateľný zármutok 

– zármutok nad ľudské poňatie. Najskôr nás 
priviedol do dedičného hriechu vrátane smrti, 
no nielen do smrti, ale aj do všetkého druhu 
zla. Na tomto svete denne žijeme s vraždou, 
klamstvom, zradou, kradnutím a všetkými for-
mami zla, skazenosti, takže doslova nikoho 
život ani majetok nie je v bezpečí v žiadnej 
chvíli a všetko je v hroznom zmätku. Božie slo-
vo nám však navyše hovorí, že diabol spútava 
ľudí a tí sa stávajú ešte viac pochabí a blázniví. 
Výsledok tejto bezbožnosti a hriechu je to, 
že ľudský rod sa stal nástrojom diabla. Večná 
smrť a Boží hnev nás idú zhltnúť. Nikdy nie 
sme v pokoji. Tu na tejto zemi sme neustále 
trápení na tele i na duši. Ak o tom zmýšľame 
správne a vezmeme toto všetko do úvahy, 
potom sa takýto stav nedá ani len porovnať 
so slávou tohto vzácneho pokladu a radosti 
zo Spasiteľa, ktorý je Kristus a Pán, narodený 
pre nás. Anjel sa touto správou usiluje od zár-
mutku odkloniť naše oči a srdcia k tomuto 
Dieťaťu. Ukazuje nám, že žiaľ a zármutok, 
ktorý na nás priviedol diabol, sa nedá ani len 
porovnať so spasením a radosťou, ktorá je 
naša v tomto novonarodenom Dieťati.

Ktokoľvek teda túži prekonať diablov jed 
a zlo hriechu a byť v bezpečí, musí venovať 
pozornosť týmto nádherným tešiacim slovám 
anjela: Vám sa narodil Spasiteľ. Keď toto pre-
svedčenie vládne v našom srdci, víťazstvo je 
už dosiahnuté. Môžem teraz povedať, že hoci 
ma diabol škrtí, hriech sa vo mne hlboko za-
púšťa a napája ma svojím jedom, aby ma pri-
viedol pod Boží hnev a večné odsúdenie, i tak 
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nebudem prekonaný strachom a hrôzou, aby 
som si zúfal. Lebo hoci je toto zlo veľké, nedá 
sa porovnať s pokladom, ktorý nám Boh dal 
cez Krista. Ten poklad je väčší ako zlo, ktoré 
na nás diabol priviedol! Diabol sa nedokáže 
stať ľudskou bytosťou. Hoci môže ovládnuť 
ľudskú bytosť, človek ostáva človekom a dia-
bol ostáva diablom. Ide o dve rozličné osoby 
a prirodzenosti. Syn Boží však prijal ľudskú 
prirodzenosť, takže môžem v pravde povedať, 
že toto je človek a je nazvaný pravým Bohom 
a naopak, je Boh a je nazvaný pravým člo-
vekom v jednej osobe. Takto sa Boh priblížil 
k nám do našej odsúdenej prirodzenosti ďa-
leko bližšie, ako by mohol diabol. Syn Boží má 
dve prirodzenosti v jednej osobe – má naše 
telo a krv, narodené z panny Márie, a predsa 
bol počatý zo Svätého Ducha bez muža. Preto 
Ho naša hriešna prirodzenosť neznečistila. 
Toto je radosť, o ktorej anjel hovorí.

Moja kázeň je o sláve, ktorou Boh poctil 
našu prirodzenosť. Napriek všetkej podlos-
ti a hanbe – do ktorej nás diabol priviedol 
cez hriech – prichádza požehnanie, keď sa 
Boh blíži k nám. Preto anjel hovorí: Zvestu-
jem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou 
pre všetkých ľudí. Hlboká túžba anjela je, aby 
nikto v ľudskom rode nebol odlúčený od tejto 
radosti, ale aby všetci zo srdca prijali túto ra-
dostnú správu, že sám zvrchovaný Boh sa stal 
telom a krvou s nami. On sa nám stal naším 
najbližším príbuzným, najbližším priateľom, 
naším telom a krvou! Anjeli sú ďaleko slávnej-
šie stvorenia ako ľudské bytosti. Sú svätoslu-
žobní duchovia, ktorí nikdy nezhrešili a sú ne-
smrteľní. Boh si však volí nižšie, úbohé ľudské 
stvorenia, stratené v hriechu a podmanené 
diablom a mocou smrti. Táto skutočnosť nás 
má pohnúť uctievať, obdivovať, milovať a slú-
žiť tomuto Človeku a Bohu – Ježišovi Kristovi.

Ľudia, ktorí nepoznajú nič z tejto slávy, sú 
bez nádeje spasenia. Ale ešte horšie sú na tom 
tí, ktorí počujú správu anjelov alebo apoštolov, 
že Boh milostivo prijíma našu ľudskú prirodze-
nosť, ale neokúsia ju a nemajú z nej potechu 

ani radosť. Môžete si byť istí, že minuli svoje 
spasenie. Netušia o ňom a ani ho nemajú. Ak 
by môj otec bol veľký a bohatý gróf, bol by som 
vskutku šťastný. Aký šťastný bol Izrael, keď sa 
Jozef stal egyptským kniežaťom! Je to prirodze-
ná radosť. Prečo nechváliť Boha a neďakovať 
Mu, že prijal ľudské telo a teraz sedí po pravici 
Božej ako Pán nad všetkým? Ktokoľvek poro-
zumel, že Boží Syn sa stal človekom, nemôže 
zmýšľať o Pánovi Ježišovi Kristovi inak ako dob-
re. Kristus je teraz jedno so mnou, má telo a krv 
ako ja. Keď toto vedomie vládne v srdci, potom 
každá obava z Božieho hnevu mizne. Prečo to 
ľudia nechcú? Pretože diabol zaslepuje ich srd-
cia, takže sa nad touto radostnou správou ani 
len nezamyslia. A to som ešte nič nepovedal 
o našom vykúpení, len o Jeho narodení. To sa-
motné by malo roztopiť naše srdcia!

Je tu však viac radosti, ako sme spomenu-
li vyššie – teda z toho, že sa Spasiteľ narodil 
pre nás a zobral naše telo. On totiž chce byť 
náš Spasiteľ! To je ten najdôležitejší bod a naj-
väčší dôvod, prečo sa máme radovať. Tí, ktorí 
o tom nevedia ani o tom nepočuli, sú stratení. 
Ale ako bolo povedané, ešte horšie sú na tom 
tí, ktorí počuli a stále počutým posolstvom 
pohŕdajú. Tieto slová roztápajú nebesia i zem. 
Smrť menia na radosť a obracajú všetky ťaž-
kosti na chutné víno. Kto by si bol pomyslel, 
že tento Spasiteľ sa narodil, aby bol naším Vy-
kupiteľom? Tento poklad nebol len pre Máriu, 
ale pre nás všetkých. Anjel povedal: Vám sa 
narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Anjel roz-
prával pastierom, ktorí boli Židia a rozumeli, 
čo znamená Spasiteľ. Maličké slovko „vám“ nás 
má rozradostiť. Hovorí anjel ku stromom a ka-
meňom? Nie, hovorí k ľuďom, a to nie k jedné-
mu alebo dvom, ale ku každému z nás! Čo to 
pre nás znamená? Budeme pochybovať o mi-
losti Božej a povieme: Apoštoli Peter a Pavol sa 
môžu radovať nad Spasiteľom, ale tento vzne-
šený poklad nepatrí mne, úbohému hriešni-
kovi? Milovaní, keď poviete, že nepatrí vám, 
hneď sa vás spýtam: Komu potom patrí? Vari 
prišiel pre husi, kačice alebo kravy? Zabúdate 
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na to, kým On je. Prišiel pomôcť iným stvore-
niam, tým, ktorých prirodzenosť si vzal. Stal sa 
jedine Synom človeka. A kto som ja? Nie sme 
vari ľudské bytosti? Sme. A kto iný, ak nie ľudia, 
majú prijať toto Dieťa? Anjeli Ho nepotrebujú, 
diabli Ho nechcú. My Ho však potrebujeme 
a pre nás sa stal človekom! Preto sa nám patrí 
privítať Ho s radosťou, keď anjeli hovoria: Lebo 
sa vám narodil Spasiteľ. Musíme vyryť slovo 
„vám“ na naše srdcia a prijať Spasiteľovo na-
rodenie s najväčšou radosťou. Nemáme preto 
prijať Spasiteľa s ďakovaním, že sa pre nás na-
rodil? S Ním máme spoločné nielen telo a krv, 
ale máme v Ňom duchovný poklad, ktorý je 
ďaleko väčší, než pozemská sláva – totiž nášho 
duchovného a večného Spasiteľa. Ktokoľvek 
to vidí a verí tomu, rozumie, čo to znamená 
radovať sa veľkou radosťou.

Na tejto zemi je pre nás nemožné úplne 
porozumieť významu tejto zvesti. Život je 
vskutku príliš obmedzený, naše srdce príliš 
malé, aby sme boli schopní oceniť a nieto 
obsiahnuť túto ohromnú radosť. Skúsenosť 
nám hovorí, ako niektorí ľudia pre priveľkú 
radosť dokonca zomierajú. Keby sme ju mali 
obsiahnuť celú, tak zomrieme. Čím silnejšia 
je viera, tým z tejto premáhajúcej milosti 
povstane viac radosti. Pre ľudské srdce je 
nemožné neradovať sa, ak skutočne verí, že 
On je Spasiteľ od hriechu, smrti a všetkého 
zla. Vskutku, kto našiel lekára, ktorý dokáže 
vyliečiť jeho chorobu, bude sa radovať. Áno, 
s vďačnosťou bude sľubovať drahému lekáro-
vi, že nikdy nezabudne na jeho dobrú pomoc. 
Zaiste, radosť musí byť o to väčšia, ak zo srdca 
verí v Spasiteľa, ktorý je Kristus, Pán, ktorý mu 
dáva liek na hriech a večnú smrť.

Väčšina ľudí však hľadá iný druh radosti, 
ktorá sa im poskytne načas, tu a tam, ale ani 
na chvíľu nie sú skutočne slobodní od úzkosti. 
To nám ukazuje, že často prijímame túto sprá-
vu ako sen, ktorý potom zase odchádza. Dra-
hý anjel káže, spieva, ale my, bezbožní ľudia, 
spíme s pokladom pred našimi očami a uša-
mi a nevenujeme mu pozornosť. Akokoľvek 

chytrý človek môže byť, no keď počuje to Slo-
vo a nenájde v ňom radosť, má sa vskutku 
považovať za strateného človeka. Z čoho sa 
už má človek tešiť, ak nie z anjelskej správy: 
Vám sa narodil Spasiteľ? Kto nie je zmenený 
týmto slovom a nechváli Boha a neďakuje Mu, 
jasne ukazuje, že je stratený a odsúdený člo-
vek. Preto nech toto je pokarhanie za všetok 
náš chlad a našu odolnosť voči tomu a nech 
nás to pohne zo srdca sa modliť o Jeho mi-
losť, aby Duchom Svätým zmenil naše srdcia 
a pomohol nám.

Slová „Kristus, Pán“ uzatvárajú kázeň. Kris-
tus Pán, je ten, ktorého si žiadali vidieť patriar-
chovia a proroci, ktorí Jeho príchod predpove-
dali. Sám Kristus hovorí, že náš otec Abrahám 
sa radoval, keď videl Jeho deň. Čo by za to dali 
Abrahám, Izák a Jákob a všetci otcovia a pro-
roci, keby mohli žiť dosť dlho na to, aby videli 
Kristovo narodenie? Túžobne o Ňom proroko-
vali, o Jeho príchode, a boli pohltení očaká-
vaním. Toto je ten Kristus Pán, ktorý sa teraz 
narodil a anjeli o Ňom hovoria pastierom. On 
bude udeľovať zdarma dar spravodlivosti, 
večného života a spasenia, ktoré sa stratilo 
ako dôsledok hriechu. On opäť prinesie po-
koj. Pán a zvrchovaný vládca sa narodil! Tešte 
sa! Buďte odvážni a šťastní, povzbudení Ním, 
lebo to nie je Jozue či Dávid, ktorých máte, ale 
jediný Spasiteľ, ktorý je skutočne Kristus a Pán. 
Len On vás nezvrhne do pekla, ale vyslobodí 
z neho. Nebude súdiť ani neodsúdi, ale od-
pustí vaše hriechy. On je váš Brat a Ručiteľ, váš 
Spasiteľ, Pán a Kráľ. On zomrie pre vás, vykúpi 
vás z hriechu, smrti a diabla.

Ktokoľvek verí v Neho a plesá nad Jeho na-
rodením, je zachránený. Kto nenachádza ra-
dosť v Jeho narodení ani za to neďakuje Bohu, 
stále náleží diablovi. Nech každý z nás skúma 
svoje vlastné srdce, či sa raduje pre Jeho naro-
denie. Ak v ňom nenájde žiadnu radosť, mal 
by vedieť, že je stratený a odsúdený človek. 
Ktokoľvek sa nad tým raduje, nech ďakuje 
Bohu a modlí sa, aby jeho radosť mohla rásť 
stále viac. Amen.
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Vianoce – iba pár riadkov k dejinám sviatku
  Ľuboslav Beňo, zborový farár,  
CZ ECAV Rankovce 22.12.21

Ako je to so sviatkami narodenia Božie-
ho Syna z tela Márie? 

O tom sa celkom iste dočítame všade mož-
ne. Ak sa však pozrieme do Biblie, iste nám 
udrie do očí, že kým Markovo evanjelium je 
spomedzi všetkých štyroch všeobecne uzná-
vané (iste sa nájdu výnimky) za najstaršie, 
prečo v ňom niet ani slova o narodení nášho 
Spasiteľa? A prečo aj Matúš, aj Lukáš (okrem 
dosť rozdielnych verzií) ako jediní zachytáva-
jú, opäť veľmi rozdielne, rodokmene Ježiša 
Krista? Bolo by dobré pozrieť sa na to do pat-
ričných komentárov, teda výkladov evanjelií...

Inak, o narodení Pána Ježiša máme toho 
zapísané veľmi málo (iba Mt 1,18-25 a L 
1-2). Aj preto sa, po vzniku kresťanstva, veľ-
mi rýchlo objavili – niekto ich nazve apokryfy 
(katol.), my ešte hanlivejšie: pseudoepigrafy 
(nepravé, falošné písma), ktoré sa snažili za-
plniť medzeru v informáciách, kde sa Ježiš 
vlastne narodil. A tak by sme mohli menovať 
napr. Jakubovo protoevanjelium z 2. stor., 
ktoré pochádza odkiaľsi zo Sýrie. V ňom sa 
zoznámime s jaskyňou ako miestom naro-
denia, nájdeme v ňom vysvetlenie, že Márii 
a Jozefovi to trvalo ešte tri roky po narodení 
Pána Ježiša, kým sa zobrali a dozvieme sa aj 
o Jánovi Krstiteľovi, ktorý prežil Herodesovo 
vraždenie vďaka zázraku... A ešte by sme na-
šli aj iné, ako Tomášovo detské evanjelium 
(opäť bohatá Sýria, 2. stor.), v ktorom Ježiš 
už ako päťročné chlapča čistí skalenú vodu 
obyčajným slovom, šesťročný si vymodelu-
je z hliny dvanásť vtáčikov (ktoré mu rabín 
káže zničiť, pretože: veď je sabat!), Ježiš ich 
oživí a ony odletia preč a podobne. Alebo 
také Arabské detské evanjelium (4., 5. stor., 
opäť Sýria) zachytáva opis detstva Ježiša 
v Egypte, keď ho tam Jozef skrýval. V tomto 
spise Ježiš, už ako dieťa, prorokoval, že zomrie 

na kríži a s ním umrú aj iní dvaja, menom Ti-
tus a Dumachus. Podľa toho, čo sa dočítame 
v takej 19. súre koránu s názvom ‚Mária‘, sa 
môžeme právom domnievať, že Mohamed 
mal vo svojom skreslenom pohľade na kres-
ťanstvo k dispozícii informácie práve z tohto 
podania. Nuž, v čase 21. stor., keď si ľudia vy-
berajú čomu veriť, a to bez ohľadu na fakty 
(tzv. postfaktuálna doba), máme k dispozícii 
aj takéto spisy, ktoré iste čakajú na svoju po-
kútnu renesanciu.

Stanoviť, odkedy si kresťania pripomí-
najú narodeniny svojho Spasiteľa 

(oni si, pod pojmom narodeniny, pri iných 
ľuďoch pripomínali viac smrť človeka v zmysle 
narodenia pre nebo), nie je také jednoduché. 
Veď ani stanovenie dátumu, kedy sa odohrala 
betlehemská udalosť, nie je obyčajné počíta-
nie na kalkulačke!

Aj keď pokusov o zneváženie stanoveného 
dátumu Vianoc – v zmysle, že ide iba preme-
nované pohanské sviatky – bolo viac než dosť, 
ako najviac prijímané sa ukazujú tri teórie:
1.  Apologeticko-historická hypotéza, 

ktorá pracuje s nicejským koncilovým (r. 
325) učením o tzv. homoúsios (gr. slovo sa 
dá preložiť do slovenčiny ako rovnopod-
statnosť, súpodstatnosť), teda o rovnakej 
podstate Otca a Syna. A keďže dovtedy 
pohanský svet oslavoval deň svetla v daný 
dátum (rímsky deň zimného slnovratu), cir-
kev v ten istý deň ustanovila deň príchodu 
Pravého Svetla, Slnka spravodlivosti. Táto 
hypotéza má síce veľa zástancov, ale tiež 
aj veľa kritikov, najmä spomedzi historikov, 
ktorí ukazujú na vtedy rastúci kult Mitru 
(pohanské slnečné božstvo) a cirkev v pr-
vých storočiach si na pohanské podoby 
dávala veľký pozor. Sem spadá aj zavrhnu-
tie teórie o tzv. Saturnáliách, ktoré, navyše, 
boli v Ríme o pár dní skôr.

2.  Vypočítavajúca hypotéza sa snaží vypočí-
tať dátum narodenia Ježiša z predpokladov 
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dokonalého tehotenstva – ako Márie, tak 
aj Alžbety – a prijatej i zažitej teórie, že 
v deň Paschy (v tejto teórii ho vypočítali 
na 25. marca, aj keď existujú aj iné výpoč-
ty) sa uskutočnilo aj počatie Pána Ježiša. 
Vraj existovala stará židovská povera, kto-
rá tvrdila, že veľké osobnosti sa v ten istý 
deň narodili, aj zomreli. Len u Ježiša, asi 
ako extra Velikána, by šlo o príchod na svet 
v podobe počatia... Takto to cirkev prijímala 
– a v podstate dosiaľ prijíma – čoho doklad 
je aj sviatok Zvestovanie narodenia Panne 
Márii 25. marca, ktorý máme zachovaný 
aj v našej Agende (i keď už je pripomínaný 
iba v máloktorých evanjelických zboroch 
ako jeden zo sviatkov s mariánskym ná-
dychom, ale to je iná téma). No, a presne 
po deviatich mesiacoch tehotná Mária ... 
25. decembra porodí svojho prvorodené-
ho. Pekná teória, ale má také vratké nohy, 
že jej ťažko uveriť.

3.  K teóriám o 25. decembri patrí ešte aj milá 
teologická, ktorá vychádza z toho, že Kris-
tus sa stal človekom. A keďže v Jánovom 
prológu k evanjeliu sa píše, že Slovo, ktoré 
bolo na počiatku u Boha, prichádza na zem 
ako svetlo (J 1,2.9), autor tejto hypotézy 
(bazilejský teológ O. Cullmann) prišiel 
k domnienke, že dátum stanovenia sviat-
ku možno určiť podľa starej tradície sväte-
nia krstu Pána, ktoré sa konalo 6. januára. 
V noci z 5. na 6. sa pripomínalo narodenie, 
na druhý deň krst... Preto sa domnieval, že 
cirkev spočiatku slávila Vianoce 6. januára. 
V Ríme – najmä pod vplyvom nicejského 
koncilu – sa dátum Ježišovho narodenia už 

iba presunul na 25. december niekedy po r. 
325. Lenže aj táto teória býva odmietaná.
O tom, že Vianoce (v rôznych názvoch, 

najstarší: Natalis Domini nostri Iesu Christu, 
a pod.) si cirkev v dávnej minulosti pripomí-
nala 25. decembra, svedčí najstarší známy 
zápis z r. 354, i keď známy je aj starší, už z r. 
202, no ten sa považuje za falzifikát. V teológii 
je rozšírený názor, že sviatok, ako taký, vznikol 
niekedy pred r. 311 v rámci boja so skupinou 
donatistov.

O skutočnom dátume narodenia Ježiša 
Krista sa však len diskutuje. Presný dátum nie 
je vôbec dôležitý. Do opakovaného cirkev-
ného roka sa sviatok dostal preto, aby si 
kresťania neustále pripomínali Boží vstup 
do nášho sveta, Jeho vtelenie-inkarnáciu.

Celkom iste by sa dalo ešte veľa písať 
o Vianociach, o etymológii slova, o vianoč-
nej oktáve (osem dní, ktoré majú sviatočný 
charakter), o prechode z adventu do Vianoc 
na bohoslužbách na Štedrý večer, o vyvrcho-
lení adventného venca v niektorých zahranič-
ných cirkvách, o zvykoch – najmä o strom-
čeku a dávaní darov – ale aj iných (super sú 
také kresťanské zvyky z minulosti, za ktorými 
tušíme viac povery); ďalej o vianočnom kruhu 
v našom cirkevnom roku (a rozdieloch me-
dzi cirkvami), o sviatkoch: Štefana (26.12.), 
evanjelistu Jána (27.12.), Mláďatká, teda He-
rodesom povraždené deti (28.12.), Obrezanie 
Ježiša a dávanie mena (1.1.)...

Dôležité však je prežiť sviatky v ich 
skutočnom obsahu, v plnosti Božej lásky 
prejavenej nám, ľuďom, v Jeho príchode 
k nám na tento svet!
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Pán Ježiš prijíma nás
 Roman Sarvaš, EPST 12/2003

Medzi kresťanmi sa často hovorí o prijatí či 
neprijatí Pána Ježiša do ľudského srdca. Nesú-
hlasím s takto interpretovaným vzťahom me-
dzi ľuďmi a Bohom, pretože neodráža biblickú 
soteriológiu (učenie o spáse).

Nie my prijímame Pána Ježiša. Nie my sme 
tí, ktorí sa veľkodušne rozhodnú pre život vy-
kúpených Božích detí. Je to jedine On, ktorý 
nás milostivo prijíma a priznáva sa k nám skrze 
dielo Ducha Svätého. Prvotný počin-signál pri-
chádza z Jeho a nie z našej iniciatívy.

Písmo sväté nám o tom jasne svedčí na via-
cerých miestach: Hľa, stojím pri dverách a klo-
pem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, 
vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou. 
(Zj 3,20) Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si 
vyvolil vás... (J 15,16) Potom vystúpil na vrch 
a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni 
prišli k Nemu. (Mk 3,13) Potom vyšiel von a uzrel 

na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévi a povedal 
mu: Nasleduj ma! (L 5,27)

V týchto intenciách uvažoval aj reformátor 
Martin Luther pri katechizmovom výklade 
Apoštolského vierovyznania (pozri Malý ka-
techizmus). Verím, že Ježiš Kristus... je môj Pán, 
ktorý mňa, zlorečeného a zatrateného človeka, 
vykúpil, privlastnil si a vyslobodil od všetkých 
hriechov (II. čl.) Verím, že ja zo svojho vlastného 
rozumu a zo svojej sily nemôžem v Ježiša Krista, 
môjho Pána, veriť ani k Nemu prísť, ale že ma 
Duch Svätý evanjeliom povolal... (III. čl.)

Istý pán profesor, ktorý pôsobil na našej EBF 
UK, vysvetlil túto problematiku veľmi jednodu-
cho. Povedal, že Pán Ježiš nie je akýsi žobrák, 
odkázaný na to, aby sme Ho prijali. Naopak, my 
sme tí žobráci ranení hriechom a jedine On nás 
môže prijať a prijímať. Preto je bludné tvrdiť 
prijal som Pána Ježiša. Správne, biblicky pod-
ložené a s pokorou vyslovené vyznanie znie: 
Pán Ježiš ma prijal.

Vianočný príbeh
 Z časopisu SCEAV ‚Přítel‘ 12/21

Vianoce, sneh, darčeky, vôňa koláčov, sve-
tielka, celá rodina po roku spolu. To všetko 
mala Maja veľmi rada. V období pred Viano-
cami vždy mamke so všetkým ochotne pomá-
hala a snažila sa hnevať ju len málo. Vianoce 
sú predsa sviatky lásky, pokoja, pohody, spl-
nených prianí a pre Maju to vždy znamenalo, 
že sa vtedy musí snažiť byť dobrá, aby dostala 
darčeky, ktoré si veľmi želala.

Ale, tieto Vianoce sú pre ňu iné, sú smut-
né a bolestivé. Pár týždňov pred Vianocami 
zomrel Majin dedko, ktorého veľmi milovala 
a veľa pre ňu znamenal. Nemala náladu pomá-
hať mamke s pečením koláčov, ani premýšľať 
o tom, čo by chcela dostať ako darček. Bolo 
jej všetko jedno, lebo odišiel jeden z pre ňu 
najdôležitejších ľudí a ktorého nemohol na-
hradiť žiadny darček. Napriek tomu, prežívala 

zvláštny pokoj v srdci. Bol to pokoj, o ktorom 
už skôr počula od dedka. Dedko jej často – 
najmä na Vianoce – hovoril o tom, že sa kedysi 
dávno Betleheme narodil Spasiteľ sveta, aby 
mohol zomrieť za hriechy tých, ktorí v Neho 
uveria a vďaka tomu majú i po smrti večný ži-
vot. Tú druhú časť o smrti Maja počuť nechcela.

Ale teraz, keď už dedko nežije, rozmýšľa 
o tom viac. Dedko predsa uveril tomu Spasi-
teľovi, uveril že zomrel za jeho hriechy a preto 
to musí znamenať, že má večný život. I napriek 
tomu, že Maji je veľmi smutno, je to pre ňu 
dobrá správa. Premýšľa o tom, že Vianoce 
nie sú len o darčekoch, koláčoch, svetielkach 
a o tom, že musí byť dobrá a že je celá rodi-
na spolu. Sú hlavne o tom že sa narodil Ježiš 
a narodil sa preto, aby zomrel za naše hriechy. 
A to je ten pravý zdroj pokoja, radosti a lás-
ky. Tomu veril aj Majin dedko, tomu verí už aj 
Maja... a veríme tomu aj my?
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Lebo narodil sa vám dnes...  
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. (L 2,11)

 Dobrá sejba

Posolstvo anjela nás oslovuje dnes rovna-
ko tak ako vtedy pastierov: Syn Boží sa stal 
človekom, aby sa stal naším Záchrancom.

Prišiel na svet v Betleheme ako dieťa chu-
dobných rodičov. Ako sa to stalo, čítame 
v Biblii: A porodila svojho prvorodeného syna. 
Zavinula Ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo 
v útulku pre nich nebolo miesto. (L 2,7) Vykupi-
teľ bol teraz tu, ale sotva si Ho všimli.

Neskôr to nebolo lepšie. Keď Ježiš Kristus 
žil a pôsobil v Izraeli, musel prežiť to, že väč-
šina ľudí Ho vôbec nechcela. Odmietali Jeho 
milosť a nakoniec Ho pribili na kríž.

Ani dnes to nie je iné. Ľudia na celej zemi 
slávia Vianoce. Ale koľko z nich skutočne myslí 
na to, že Ježiš Kristus sa narodil, aby za nás 
zomrel? Len skrze Jeho smrť na kríži sa mo-
hol Syn Boží stať naším Záchrancom. Musel 
zomrieť, aby každý, kto v Neho uverí, neza-
hynul, ale získal večný život.

Iná cesta vykúpenia neexistuje. Preto sme 
my všetci ešte raz oslovení: – Je Pán Ježiš môj 
Spasiteľ? Verím, že zomrel za moje hriechy?

On sa aj dnes raduje – viac než dvetisíc ro-
kov po svojom príchode na svet – z každého, 
kto robí pokánie a prijíma Ho za svojho Vy-
kupiteľa! Ježiš odpovedal: Neboli vari očistení 
desiati? Kde sú ostatní deviati? (L 17,17)

Poznáš Ho aj ty?
 Dobrá sejba

Život starého muža sa blížil ku koncu, le-
žal v nemocnici. Prišiel ho navštíviť 10-ročný 
vnuk. Chlapec poprosil tých, čo boli pri ded-
kovej posteli, aby na chvíľu odišli.

Potom pristúpil celkom blízko a s veľkou 
vážnosťou povedal: Dedko, počul som, že 
musíš umrieť. Odkedy chodím na biblické vy-
učovanie, poznám Pána Ježiša a viem, že raz 
k Nemu pôjdem. Ale, čo ty? Poznáš Ho tiež? 

Dedko chvíľu mlčal a potom povedal: Priveď 
mi tvojho učiteľa Biblie.

Učiteľ prišiel s radosťou k tomuto mužovi 
a vysvetlil mu evanjelium. A skôr, ako bol sta-
rý muž odvolaný z tohto sveta, mohol svojmu 
vnukovi ešte povedať: Tam hore sa opäť uvidí-
me. Teraz som si istý!

Je to potešujúci a zaujímavý príbeh. 
Prosme v modlitbách, aby Ježiša Krista po-
znali dedkovia i vnuci aj ďalší členovia rodiny 
a s radosťou k Nemu prichádzali.

Duchovní, nevzdávajte sa ani v najhorších chvíľach
 Zdroj: internet

Farár z istého malého mestečka prišiel jed-
ného dňa do kostola povzbudený a motivo-
vaný k ďalšej večernej bohoslužbe, ale čas sa 
krátil a ľudia akosi nechodili. Po chvíli vošli tri 
deti a zasa po chvíli dvaja mladí ľudia. Farár sa 
teda rozhodol začať služby Božie s piatimi ľuď-
mi. Počas nich prišiel akýsi pár, ktorý sa usadil 
do posledných lavíc kostola. Keď duchovný 

začal kázať a vysvetľovať evanjelium, vošiel 
ďalší dosť špinavý človek s povrazom v ruke. 
Farár bol zarazený, že tak málo veriacich bolo 
v kostole, ale aj tak slúžil večiereň s láskou 
a nadšením a zanietene kázal.

Na ceste z kostola po bohoslužbe ho 
okradli a zbili dvaja zlodeji a vzali mu tašku, 
v ktorej mal Bibliu a ďalšie veci. Keď prišiel 
domov, ošetril si rany a uvažoval o tomto dni 
ako o najsmutnejšom v jeho živote. Mal pocit, 
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že zlyhal vo svojej službe a bol to preňho ten 
najmenej plodný deň v kariére. Povedal si však: 
„Nič to, všetko robím s Bohom a pre Neho.“

Po piatich rokoch sa farár rozhodol podeliť 
o tento príbeh s veriacimi v kostole. Keď do-
rozprával príbeh, pár z toho zboru ho po bo-
hoslužbách zastavil a povedal mu: „Ten pár 
z príbehu, to sme boli my dvaja. Boli sme pred 
rozchodom pre viaceré problémy a nezhody 
v našom manželstve. V ten deň sme rozhodli, 
že sa rozvedieme, ale povedali sme si, že ešte 
naposledy pôjdeme do kostola ako manželia 
a potom každý pôjde svojou cestou. Keď sme 
si však v ten deň vypočuli vašu kázeň, myšlien-
ku na rozvod sme odložili. Vďaka tomu sme 
dnes tu a náš domov a rodina sú zachránené.“

Keď manželia dorozprávali, jeden z podni-
kateľov, ktorý pomáhal pri oprave kostola, ho 
pozdravil a požiadal o rozhovor: „Pán farár, ja 
som ten človek, ktorý prišiel špinavý a s povra-
zom v ruke. Bol som na pokraji bankrotu, utá-
pal som sa v drogách a pre moje zlé správanie 
ma opustili manželka i deti. Tej noci som sa po-
kúsil o samovraždu, ale povraz sa roztrhol, tak 
som si šiel zohnať iný. Keď som kráčal po ceste 

a videl otvorený kostol, rozhodol som sa vojsť 
aj keď som bol skutočne špinavý a v ruke 
s povrazom. Vtedy ma slová vašej kázne veľmi 
oslovili a ja som odišiel zmenený. Dnes som 
bez drog, moja rodina sa vrátila domov a som 
teraz úspešný podnikateľ.“

Na dvere do sakristie zaklopal ešte jeden 
človek: „Pán farár, ja som bol jeden z tých zlo-
dejov, ktorí vám ukradli veci. Druhý z našej 
dvojice v tú istú noc zomrel, keď sme išli lúpiť 
inam. V jeho kufríku som našiel Bibliu. Čítal 
som ju vždy, keď som sa ráno zobudil. Vďaka 
nej som sa rozhodol zmeniť svoj život od zák-
ladov a odovzdal som svoj život Ježišovi.“ Farár 
bol šokovaný a spolu s veriacimi dojatý. Veď 
ten deň, ktorý považoval za neúspešný, bol 
veľmi požehnaný.

A aké je poučenie z tohto príbehu? Vykoná-
vajte svoje povolanie, prácu, misiu s nasade-
ním a zanietením. Dávajte zo seba maximum 
každý jeden deň, pretože ste nástrojom dobra 
pre niečí život. Aj v tých najhorších dňoch svoj-
ho života môžete byť požehnaním pre niekoho 
iného. Boh môže použiť „zlé okolnosti“ vášho 
života na to, aby iným dal to najlepšie.

Modlitba
  Zoltan Laskoti, farár reformovanej cirkvi 
na Ukrajine

Naše sviečky dohoreli, naše batérie sa vy-
bili, nemáme telefonický signál, ani internet, 
modlíme sa kým nás nezahalí tma. Ešte si pa-
mätáme čas, keď voda spoľahlivo tiekla z kohú-
tika, svetlá osvetľovali naše miestnosti, kúrenie 
fungovalo a my sme sa nebudili v neustálych 
obavách. Náš život je dnes plný starostí, plaču 
a napätia, Pane. Mnohí sú vystresovaní, stačí 
sa na nich pozrieť. Niektorí hľadajú útechu 
v alkohole, muži sú zúfalí, ženy žijú v strachu.

Zostaň s nami počas dlhých nocí, Pane, náj-
di stratených a opustených a priveď ich naspäť. 
Naše deti sedia počas náletov vo vlhkých tma-
vých pivniciach. V našich kostoloch zapaľuje-
me sviečky a zohrievame si ruky pri ich plame-
ni. Keď spievame, mnohí majú vlhké oči. Naše 

oči a duše sú unavené. Počúvame pochmúrne 
správy. Bojíme sa zimy a chladu.

Zostaň s nami počas dlhých nocí, Pane, 
lebo zima je zlá. Čakáme na Teba, Pane, ako 
strážcovia čakajú na ráno, ako tí, čo sedia v tme 
a čakajú na prvé lúče svetla. Čakáme, že budeš 
hovoriť, budeš konať, že Ty nás budeš viesť. 
Veríme v Tvoje zasľúbenia a v to, že nestratili 
nič zo svojej sily. Dôverujeme Ti.

Ďakujeme Ti za rodiny, ktoré držia spolu 
a pomáhajú si. Pane, daj aby toto utrpenie ľudí 
nerozdeľovalo, ale zbližovalo.

Ďakujeme, že náš čas je v Tvojich rukách 
a že nič – žiadne mocnosti, žiadni protivníci – 
nás od Teba nemôžu odlúčiť. V Teba dúfame, 
v Teba veríme, Ty nám daruješ milosť a spásu.

Zostaň s nami počas dlhých nocí, Pane, 
a noc sa skončí. Amen.
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V i a n o c e  –  N o v ý  R o k

A E S Ž A L M V T S V CH A Z E F E

N R J T A P E Ó L Ž L P R I R L L

O U E A R T R M T I A O J A I N E

E B D I N A O O E A S L B Á M K O

O L R E V E CH B R K Y I Š O Ň O J

M U V Á N A M A O O R T C A D E O

Š D B E T E L D M S K I Z E R A A

A P R A R E F O O R R K V U S A B

O O M O L T N Ť Y K Í A Z L M T R

K B T U Z T E I E M Ž A D I E Á A

V O J R Z T S V E I L U S O R B H

L A D A O O O O K E S I S A V K Á

T Á P O V K R K M O E Y F N Y L M

Legenda:
ABRAHÁM, ADVENT, ALELUJA, ATÓM, ÁBEL, BÉTEL, BLUD, CESTA, CIRKEV, EFEZ, ELIÁŠ, FARÁR, 

FILMY, CHLIEB, CHRÁM, JERUZALEM, JOEL, KŇAZ, KORENE, KRÍŽ, KVAS, KVET, LOTOR, MISIE, 
MLYN, MOST, OBETA, OBJAV, OBRÁTENIE, ODEV, ODMENA, OFERA, OMŠA, OPÁT, OSUD, OTROK, 
POLITIKA, PROROK, ROZTOK, ROZUM, SIEŤ, SLOBODA, SOBOTA, STRACH, TÓRA, VIERA, VLASY, 
VODA, ZRNO, ŽALM, ŽIAK  Tajnička osemsmerovky pozostáva z 23 nevyškrtnutých písmen. 

Osemsmerovka

Redakčná rada s predsedníctvom cirkevného zboru vám 
praje požehnané dni Vianoc, plné pokoja a pohody. 
Prajeme vám, aby ste mocne cítili Božiu prítomnosť 
nielen vo sviatočných chvíľach, ale aj v každom dni 

nového roka 2023. Nech radosť z narodenia Spasiteľa 
sveta prežiari vaše domovy a prinesie novú nádej.

Nebojte sa a nestrachujte! Boh je s nami!



December 2022

24. SOB
15:30

Štedrovečerné služby Božie
Spiš. Sobota, kostol

17:00 Poprad, kostol

25. NED
09:00 Prvá slávnosť vianočná Poprad, kostol

10:30 Prvá slávnosť vianočná Stráže, kostol

26. PON
09:00 Prvá slávnosť vianočná

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

31. SOB
16:00

Závierka občianskeho roka
Spiš. Sobota, kostol

17:30 Poprad, kostol

Január 2023

1. NED
09:00

Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol

6. PIA 09:00 Zjavenie Krista Pána mudrcom Poprad, kostol

8. NED
09:00 1.nedeľa po Zjavení

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

12. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miest.

15. NED 09:00 2.nedeľa po Zjavení Poprad, kostol

Rozpis služieb Božích 
a ďalších 

cirkevno–zborových aktivít

Aktuality a ďalšie oznamy sú 
na webstránke nášho cirkevného zboru

www.ecavpp.sk 
a tam aj v podcastoch nájdete záznamy 

zo služieb Božích (cca o 6 h po ich konaní)


