
Hľa, toto všetko sa stalo... 

Suspírium: „Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním, 

celá zem! Hlásajte medzi pohanmi: „Hospodin kraľuje!“ Nech sa radujú nebesia a 

plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom! Nech jasá pole i všetko, čo je na ňom! 

Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza.“ (Ž 

96,9,10a.13a) Amen. 

 

Začiatočná pieseň: Chválospev č. 184: „Večná sláva buď Bohu…“ 

 

Vzdych: „Večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta, a ráno 

uzriete Hospodinovu slávu.“ (IIMojž 16,6-7a) Amen. 

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla 

Galaťanom v 4. kapitole vo štvrtom a v piatom verši takto:  

 „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, 

narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme 

dostali synovstvo.“ (G 4,4-5) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 368: „Keď sa proroctvá splnili...“ 

 

Vzdych: „K Sionu príde ako vykupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi odvrátili od 

hriechu,“ znie výrok Hospodina. „Čo sa mňa týka, toto je moja zmluva s nimi,“ 

hovorí Hospodin.“ (Iz 59,20-21). Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 1, 18-25 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 1. kapitole od 

osemnásteho po dvadsiaty piaty verš:  

„S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s 

Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž 

Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda 

tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a 

povedal: „Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej 

počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni 

svoj ľud z jeho hriechov.“ Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal 

prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno 

Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, 

urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, 

kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slov v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  



Modlitba 

Láskavý Bože Otče v mene Pána Ježiša Krista. Ďakujeme, že Ty si nás nielen 

navštívil ako hosť, ale si prebýval medzi nami. Sme Ti vďační aj za dnešné 

spoločenstvo, ktoré spolu s Tebou prežívame. Oslovujeme Ťa, pretože Ty si 

jediný, Kto nebo, zem a na zemi žijúceho človeka spravuješ a milosťou udržuješ. 

Modlíme sa, aby tvoj ľud žil naplnený Tvojou silou a Tvojou láskou. Pritúľ nás 

svojou nevysvetliteľnou dobrotou, aby aj v našom útulku sa nám narodilo dieťa. 

My sami nevieme ako nato? Vieme, že sa musíme narodiť i my znova. Daj svojou 

štedrosťou, aby každé miesto na zemi sa stalo útulkom a jasľami, kde prebývaš 

Ty sám, Spasiteľ a Vykupiteľ našich životov. Toto všetko sa stalo pre našu spásu, 

my však ani dnes nie sme pripravení prijať takúto obrovskú poctu nebies. 

Pokorne Ťa prosíme, ukladaj do našich duší tú milosť, ktorá sa zjavila v Kristovi, 

v našom Pánovi, aby sme nikdy nemali možnosť povedať Ti nie na Tvoje 

dobrodenia. Nech sa zablyšti Tvoja láskavosť tam, kde je i dnes neochota, nesvár 

a neláska zo strany Tvojho ľudu. Zostaň s nami a prehovor mocou evanjelia o 

skutočnom živote s Tebou skrze nášho Pána Ježiša Krista v spoločenstve Duchom 

Svätým. Amen.  

 

Pieseň: Chválospev č. 380:  „Syn Boží sa nám narodil...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá 

bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil 

Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11) Amen. 

  

Textus: Evanjelium podľa Matúša 1, 22-23 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú Vianočnú zvesť 

evanjelia skrze Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v prvej 

kapitole v dvadsiatom druhom a v dvadsiatom treťom verši nasledovne: 

„Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: 

Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade 

znamená: Boh s nami.“ 

 

Milí bratia a drahé sestry,  vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské 

zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi! 

  

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Hľa, toto všetko sa stalo. Faktické 

poznámky evanjelistu Matúša sú jednoznačným znamením toho, že už pri 

narodení Ježiša Krista je jedinečné Jeho poslanie. Síce tak prichádza na svet, ako 

my všetci. Síce mamička Mária Ho porodila. Aj On je človek. Je spomedzi nás, 



ale predsa je iný. Jeho inakosť spočíva v tom, že v Ňom sa prepája náš osud 

s Bohom. Boh si zaumienil, poklonil sa pred stvorenstvom a zamieril priamo do 

pozemskej hĺbky, do duší a do životov vlastných. Božia milosť sa zjavila 

v Kristovi, a zacielila biedneho človeka. Ale Jeho počatie je znakom toho, že nemá 

nič spoločné s hriechom. Druhý Adam je z Ducha Svätého, a nie z vôle muža. 

Jozef nie je prirodzeným otcom Ježiša Krista, ale prijímateľom Božieho daru.  

Jozef teda premýšľa, Jozef chce konať, veď vidí počatý stav Márie. Jozef sa dostal 

do konfliktu sám so sebou.  Boh však nenechá nič na náhodu, a to vôbec nie na 

ľudskú dobrodušnosť. Jozef sa zdráha. Jozef chce konať potajomky. Jozef je 

rozpore sám so sebou, potrebuje uistenie a Hospodin to vykoná. Väčšia mocnosť, 

Boží posol prichádza a vyriekne: „Neboj sa prijať Máriu, tvoju ženu.“ On bol 

rozhodnutý prepustiť ju, veď v Izraeli bol zásadný rozdiel medzi zasnúbením 

a manželstvom. On bol rozhodnutý, lebo bol spravodlivý. On bol rozhodnutý... 

Drahí bratia a milé sestry! Naše Vianoce, naše životy a naše rozhodnutia. My sme 

rozhodnutí. My sme sa rozhodli. Človek sa vždy rozhoduje. Človek vždy 

uvažuje. Človek sa vždy zdráha. Človek sa metie vo vlastných myšlienkach. 

Človek sa varí vo vlastnej šťave, ale Boh koná. Božie rozhodnutie je jednoznačné, 

kým človek o tom uvažuje, čo je pre neho lepšie, Hospodin sa rozhodne pre 

najlepšie riešenie. Človek si vo vlastnom skutku vyberá menšie, ale Boh chce len 

dobré pre človeka.  

Drahí bratia a milé sestry! Dnes pred Pána úprimne zložme všetky naše starosti, 

konflikty, naše vlastné i všetky zborové i spoločenské a vyznajme ako omilostení: 

„My vieme Pane, že Ty sa o nás postaráš.“ Symbolom Tvojej štedrosti sú aj tieto 

dožité Vianoce. Len spravodlivý človek, Bohom omilostený ľud si vypočuje Božie 

rozhodnutie a koná podľa Jeho slov.  

Jozef ako spravodlivý zrazu počuje neuveriteľnú zhodu s tým, čo tak dobre 

poznal. Spravodlivý človek, „blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho 

príkazoch má veľkú záľubu” zistí, že „jedine jeho spravodlivosť trvá navždy.” 



„Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a 

spravodlivý.” „Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina.” 

(viď. Žalm 112) Prekvapujúca zhoda medzi starým Izaiášovým proroctvom 

a nepochopiteľným súčasným stavom panny Márie Jozefa zaskočí, ale nachádza 

v tomto slove veľký a jedinečný zázračný Boží čin. Prorok Izaiáš pred viacerými 

stáročiami povzbudzoval týmito slovami judského kráľa Acháza vo chvíli desenia 

pred spojeným vpádom Aramejcov a severného Izraela. Každý spravodlivý 

potrebuje počuť tóny prichádzajúceho Mesiáša, ak je s ním nedobre. Každý 

nepriateľský útok stroskotá, veď Boh sa už rozhodol. Bezprostredná situácia 

zastaví aj samotného Jozefa, ale keď počuje tú zhodu, o ktorej jeho ľud stáročia 

číta a to slovo zachováva nielen vo zvitkoch, zachveje sa v srdci. To je o nás a to je 

pre nás? Tajuplné veci sa stanú skutočnosťou v živote Jozefa, veď človek 

potrebuje povzbudenie. Boh skrze anjela mu zjavuje pomoc, blízkosť Božej 

pomoci, aby sa nebál, aby prijal za ženu Máriu, aby bol zakladateľom rodiny. 

Neobyčajné a krásne. Boh sa rozhodol pre nás nepochopiteľným spôsobom. 

Trojjediný Boh: Otec, Syn a Duch Svätý, Svätý, Svätý, Svätý vstupuje do deja 

poškvrnenej zeme. Do našich životov vstupuje Kristus.  

Drahí bratia a milé sestry! Doložkou právoplatnosti našich životov podľa 

evanjelistu Matúša je už stáročia ozývajúce sa a vždy aktuálne Božie Slovo. On 

jediný podčiarkuje to, čo už z Božích úst odznelo a bolo vyrieknuté. Všetko je 

pravdivé a veľavravné učenie pre nás. Hľa, ajhľa. Krátke, ale výstižne slovo. Čo 

máme vidieť dnes? Načo máme upriamiť vlastný zrak? Na zhodu Písem. Na zrod 

rodiny a na kľukatú cestu spásy rodiny Kristovej. Ježiš teda prichádza do sveta 

konfliktov, a aj Jeho narodenie je obrovským konfliktom medzi vlastnými, ale 

tento vnútorný nepokoj vyriešil Boh, veď prehovoril, ubezpečil Jozefa 

a zabezpečil Máriin a Ježišov pozemský život z právneho hľadiska.  

Jozef je a zostane poslušný a pritom koná ako zodpovedný manžel a otec. Božie 

príkazy neodmieta. Koná z viery, a nie z presvedčenia, že to tak bude dobré. 



Priamo je uistený, že zárodkom a prameňom narodenia Ježiša Krista je Božia 

milosť. Ako poslušný Boží služobník prežíva nepochopiteľnú radosť. Boh totiž 

všetko vyriešil: jeho osobný vnútorný boj i roztržky a nepokoje ľudu. Čo vyriekol 

prorok Izaiáš, to sa naplnilo. Matúš neprerozpráva príbeh o hriechu a 

bezhriešnosti, ale o tom, že nestačilo utkať v matkinom lone Božieho správcu, 

a následne narodiť sa ako dieťa, ale On je ten, ktorý aj s nami je a zostáva. Ježiš nie 

je hosťom do domu, On nie je Boh do domu na dva dni, a potom všetko pekne 

opadne ako ihličie. „Hosť do domu, Boh do domu.“ – pekne sme sa udomácnili 

v tomto porekadle. Ježišova tvár, ba dokonca Ježišov celý pozemský život 

sprostredkuje Božiu lásku, a v tomto dieťati je ukryté to, čo nikdy a nikde inde 

nenachádzame: Boh s nami.    

Drahý bratia a milé sestry! Božím zámerom je zotrvať pri nás. Božím zámerom je 

byť spolu. Božím zámerom je mať vyrovnaný život. Áno, s nami, s prostým, 

jednoduchým, obyčajným ľudom, ale neobyčajným spôsobom. S nami, hriešnymi 

chce žiť Bezhriešny. S nami biednymi pastiermi tejto doby chce komunikovať 

Boží Syn. S nami blúdiacim stádom tejto doby chce žiť sám Boh. Áno, dobre 

počujete, s nami. Boh s nami v Ježišovi Kristovi. Emanuel. Boh sa rozhodol pre 

spoločenstvo s nami: „Tu a teraz zostanem. Tu a teraz zotrvám.“ Tu a teraz: Boh 

s nami. Evanjelium pre naše  životy plné strastí, smútku a beznádeje je práve to: 

Boh s nami. Nikto iný, ale On áno. Nikto viac, ale On áno. V Ňom svitá nádej. Pre 

Neho ožíva môj život. Jeho sa oplatí nasledovať. Boh s nami alebo bez Neho budú 

i tieto Vianoce? My sme už na všetko pripravení. Zatvárame a otvárame vráta, ale 

či sme otvorení pre tento vzťah, ktorý nemá obdobu v dejinách ľudstva, to je 

otázkou života a smrti. Pre tento vzťah, ktorý sa rozhodol pestovať spoločenstvo 

medzi nami a s nami. Milý brat! Bez Neho to nebude ono. Drahá sestra! Bez Neho 

to bude znova len ošiaľ, len nádhera, len výzdoba, len motív, ale s Ním to bude 

radosť, veľkoleposť, milosť a lásky čas. Ako sa rozhodneme? Jozef poslúchol 

anjela, nebeského posla, a s Božou pomocou sa nebál. Zrazu rozkvitol jeho deň. 



Zrazu radosť ožila v jeho duši. Zrazu vedel, Kto je oporou spravodlivého, lebo 

počul a z vierou prijal Božie slovo i dieťa, v Ktorom bola ukrytá neobyčajná zvesť: 

Boh s nami. A čo ty, milý človeče? Ja ti neviem a ani nechcem vinšovať nič iné na 

tieto Vianoce: BOH s TEBOU v KRISTOVI, lebo my dnes môžeme byť len udivení, 

a v tomto úžase sa Bohu poďakovať a jedine Jeho meno chváliť za toto 

nepochopiteľné rozhodnutie: Boh s nami. Amen.     

Modlitba: 

„Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len 

nie skrze mňa.“ (Jn 14,6)  

„Do svojho vlastného prišiel,...“ (Jn 1,11) 

 „Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý 

robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie 

nepotrebujú.“ (Lk 15,7) 

 „Hospodin, neopusť ma! Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! Ponáhľaj sa mi na 

pomoc, Pán, moja spása!“ (Ž 38,22-23) 

„Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka.“ (Iz 45,12a)  

„Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: „Hľa, Baránok 

Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1,29) 

 „Ach, Pane, Hospodin, pozri, ty si svojou veľkou mocou a vystretým ramenom 

utvoril nebesá a zem, tebe nijaký div nie je nemožný.“ (Jer 32,17) 

 „Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, 

neodoženiem.“ (Jn 6,37) 

 „Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a 

národy za tvoj život.“ (Iz 43,4) 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť.“ (Kol 1,19)  

 

Požehnanie: „Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.“ (Lk 

1,68) 

 

Pieseň: Chválospev č. 377: „Tichá noc, svätá noc...“ 

 

 


