
Hľa, veľká radosť... 

Suspírium: „Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, čo ťa hľadajú, a tí, čo tvoju spásu 

milujú, nech vždy hovoria: „Boh je veľký!“ Ja som však úbohý a chudobný, Bože, 

ponáhľaj sa ku mne! Ty si moja pomoc, môj vysloboditeľ, Hospodin, nemeškaj!“ 

(Ž 70,5-6) Amen. 

 

Začiatočná pieseň: Chválospev č. 182: „Ježiš sa nám narodil…“ 

 

Vzdych: „Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine 

temnoty, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1) Amen. 

 

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

Títovi v 3. kapitole od štvrtého po siedmy verš takto:  

 „Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, 

zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa 

svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, 

ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa 

ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života.“ (Tít 3,4-

7) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 378: „Ó, kresťania, poďte, radostne plesajte...“ 

 

Vzdych: „Nech je požehnané Božie meno od vekov až naveky, lebo jeho je 

múdrosť aj sila. On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva 

múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu,...“ (Dan 2,20-21). Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 2, 1-12 

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

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 2. kapitole prvých 

dvanástich veršov:  

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do 

Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: „Kde je ten práve narodený židovský 

kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď 

to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých 

veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 

Odpovedali mu: „V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok: A ty, 

Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými 

mestami, lebo z teba vyjde vládca, ktorý bude pásť môj ľud, Izrael.“ Vtedy 

Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im 

zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal: „Choďte a podrobne zistite 

všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel 



pokloniť.“ Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, 

išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, 

naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou 

Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu 

dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, 

inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.“ 

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

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba 

Ďakujeme Ti dobrotivý Pane náš, že i dnes môžeme povedať áno na Tvoje 

láskyplné rozhodnutie. Hovoríme, amen, na Toho, Ktorý nás stvoril. Hovoríme, 

amen, na Toho, Kto k nám prehovoril. Hovoríme, amen na Toho, Kto je 

prameňom nášho života. Hovoríme, amen na Toho, Kto nás spasil a svojou 

mocnou pravicou zveľaďuje. Prišli sme Pane pred Tvoju tvár, lebo chceme chodiť 

pod vedením Tvojej žiary nebeskej hviezdy. Potrebujeme Tvoj jas pre radosť a pre 

lásku. Ale väčšmi túžime po spoločenstve s Tebou, drahý Kristus, veď ak Tvoja 

žiara nás obklopí, už nás tma a šero nezastíhne, pretože Ty nám zabezpečíš 

únikovú cestu z ľudského utrpenia a z moci hriechu. Jedine od Teba pochádza 

naša blaženosť. Ty poznáš cestu spravodlivých, a to vôbec nie záhuba. Požehnaj 

nás Tvojím slovom, aby sa stalo telom pre nás a prebývalo medzi nami 

prostredníctvom Ducha Svätého. Vypočuj nás a poslúž, aby naša radosť z Tvojho 

bytia nás našla a stupňovala v našich životoch. Amen.    

 

Pieseň: Chválospev č. 383: 1-5: „Syn Boží sa nám narodil...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ 

(Lk 2,14) Amen. 

  

Textus: Evanjelium podľa Matúša 2, 9-10 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú Vianočnú zvesť 

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

kapitole v deviatom a v desiatom verši nasledovne: 

 „A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, 

kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť.“ 

 

Milí bratia a drahé sestry,  vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské 

zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi! 

 



Mudrci z východu po dôkladnom pátraní Mesiáša v Jeruzaleme odchádzajú 

z kráľovského paláca a zostupujú do Betlehema. Už vedia, že Mesiáš podľa Písma 

Svätého sa má narodiť v Betleheme. Oni pátrajú, oni sa vyberú aj cez noc, aby 

svojou horlivosťou boli prítomní na tom mieste, kde sa zjavil skutočný život, kde 

je bohatstvo bytia a nástroj Božej lásky. Mudrci z východu cestovali aj v noci. Na 

východe sa často cestuje i v noci. Aj z Bratislavy na východ sa často cestuje 

nočným vlakom, rýchlikom Zemplín. V tejto tajuplnej noci sa však objaví tá 

hviezda, ktorá ich viedla od východu.  

Drahí bratia a milé sestry! Mudrci z východu sú pohania, ale aj oni dostali dar 

viery a to obrovské nutkanie, aby sa pohli, zišli z Jeruzalema do Betlehema, je pre 

nás príkladom. Hľadanie Mesiáša ich nenechá pred cieľom stáť. Túto 

osemkilometrovú trasu, túto dvojhodinovú cestu s karavánom chcú absolvovať 

ihneď. Nič ich nemôže zastaviť: Ani Jeruzalem, ani jeruzalemský vládca, Herodes 

Veľký a ani zákonníci. Pre Jeruzalem a ich vodcov táto noc je hrozivá, lebo si 

myslia, že ich moc preberie niekto iný, ale pre mudrcov je očarujúca, lebo zistili, 

že sú blízko. 

Aký obrovský kontrast Vianoc. Niekto horlivo hľadá a putuje za narodeným 

Mesiášom, a niekto svojou mocou vytvára odpudivú silu, lebo nevie prijať 

pôsobenie Božej lásky a štedrosti. Niekto chce raz a navždy skoncovať s týmto 

Mesiášom, a niekto si žiada, aby jeho túžba sa už čím skôr naplnila. Kontrast moci 

a lásky. Kontrast viery a nevery. Kontrast pozemskej hĺbky a mocenských výšok. 

Aj o tom sú Vianoce. Moc a kráľovský stolec však nepresvedčil mudrcov 

z východu, ale žiara hviezdy áno. Temnota moci nepresvedčila pohanov, ale jasná 

žiara objavujúcej sa hviezdy áno. V túto noc išla pred nimi hviezda. Boh totiž 

predchádza človeka. Božia milosť napreduje i v tme a v temnote mocností. Božia 

láska je nezastaviteľná. Božia vernosť presahuje všetky hranice. Božia štedrosť je 

prítomná aj vtedy, keď si človek uvedomí, kde je a žije náš Spasiteľ a Vykupiteľ.  



Drahí bratia a milé sestry! Naše dnešné putovanie do chrámu Božieho je 

obrovskou túžbou po Kristovi? Tu nás nikto iný nečaká, iba mocný Kristus, ktorý 

v sprievode vlastných sa ozýva: „Ja som svetlo sveta.” (Jn 8,12) Tvoje každodenné 

putovanie môže mať charakter túžby, môže mať charakter novej šance, nových 

poznatkov s tým Pánom, ktorý sa ponížil a prijal Boží plán zbaviť nás hanby a 

lstí. On prišiel preto, aby spríjemnil naše putovanie, a tí, ktorí ho dnes 

nachádzajú, bytostne vedia, Koho hľadajú v modlitbách, vo vlastnej komôrke, na 

bohoslužbách v spoločenstve bratov a sestier. To nie je klam, to je žiara, pravé 

svetlo, ktoré zasvieti tam, kde nikto iný nevie. To nie je klam, to je jasná ranná 

hviezda (viď. Zjav 22,16), ktorá sa zastaví na mieste, kde sa narodil Kristus Pán.  

Vianoce s Ježišom nás nikdy nesklamú. Jas Krista nikdy nevyhasne. Žiara, to 

pravé svetlo nikdy nezanikne, lebo Kristus je živý a mocný Pán. Všetko pominie, 

aj sviatky pominú, ale Kristus zostáva ten istý, práve preto nájsť ho v tento čas, je 

našou kresťanskou výsadou. My už vieme, Koho hľadame. My sme už o Ňom 

veľa počuli, veľa čítali, rozprávali sme sa s Ním o sebe a o vlastných. My už 

vieme, ako sme s Ním prekonali choroby, životné traumy, ťažkosti, alebo sme sa 

mu poďakovali za Jeho pomoc, útechu a vyvedenie z ťažkých chvíľ.  

 Táto hviezda sa nakoniec zastaví na mieste, kde je Kristus. Prekvapenie 

mudrcov je obrovské. Ich nadšenie sa mení na radosť. Sme tu, dorazili sme, to je 

tá destinácia, kde sme sa neoblomne hnali, a hnala nás túžba po spoločenstve 

s Kráľom kráľov a Pánom pánov. Radosť. Veľmi veľká radosť. Zrazu sa ich 

putovanie končí, ale s touto radosťou sa iba všetko začína. Radosť. Veľmi veľká 

radosť. Radosť z Krista nie je úľava na dva dni. Radosť z Ježiša nie je vykonávanie 

svojich zameškaných povinností. Radosť z Ježiša neznamená i prácu cez sviatky. 

Veľmi veľká radosť znamená, to, že skutočne našli, koho hľadali. Ich putovanie 

nevyšlo nazmar. Cieľom ich putovania bolo nájsť Krista. Cieľom ich hľadania 

bolo stretnúť sa s Kráľom, Ktorého ohlasovali proroci. Cieľom ich putovania bolo 

pozrieť sa na život Mesiáša. Čo je cieľom nášho celoživotného putovania? Mudrci 



našli, Koho skutočne hľadali. Ich veľmi veľká radosť bola skutočná, a z tejto 

radosti vedeli žiť aj vo všedných dňoch vo vlastnej krajine.  

Drahí bratia a milé sestry! Radosť z príchodu Spasiteľa. Radosť s naplnenia 

putovania. Nesmierna radosť zo stretnutia s Kristom. Evanjelista Matúš 

zdôrazňuje radosť, lebo v živote neradosti, nesvarov, nepokojov je obrovským 

darom skutočná radosť a nábožná veselosť. Ježiš je tu, našli sme HO, a tá temnota, 

ktorá prebýva v Jeruzaleme, nás nesmie a nevie odlúčiť od Krista. Mudrci sú 

pohania. Boh zapísal práve do ich srdca vzplamenú túžbu po Kristovi. Toto 

putovanie nebolo len dobrodružstvo, veď potom by sa tak netešili z Krista. Toto 

putovanie nebola len premyslená expedícia, veď potom výsledkom by nebola 

veľmi veľká radosť. Oni to konali z presvedčenia, že nakoniec uvidia Mesiáša a 

Kráľa. 

Čo sa vytratilo z našich kresťanských sviatkov? Čo sa zmenilo ohľadom našich 

Vianoc? Práva tá skutočná veľmi veľká radosť, ktorej zárodkom je detinská viera. 

Práve to pravé potešenie, že našli sme Mesiáša. Práve tá skutočnosť, že naše 

hľadanie sa naplnilo a Betlehem je skutočný, ako aj v Ňom narodený Spasiteľ. 

Ako a kde budeme putovať po týchto dňoch? Koho nachádzame vo všedných 

dňoch? Ako sa budeme chovať, keď na vlastných cestách nachádzame Ježiša, 

nášho osobného Spasiteľa a Kráľa? Bude to veľmi veľká radosť? Bude to pre nás 

láskyplné potešenie nebies? Ak, áno, tak každý deň budeme veselí s Kristom 

a prostredníctvom Krista. Amen.   

Modlitba: 

„Potom k nim Ježiš znova prehovoril: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 

nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12)  

„Chváľte sa jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú 

Hospodina!“ (Ž 105,3)  

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať 

vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža 

pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho 



kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. 

Horlivosť Hospodina zástupov to urobí.“ (Iz 9,5-6) 

 „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo 

sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.“ (Jn 

1,12-13) 

 „Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s 

plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, 

nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky 

veky. Amen.“ (Jud 24-25) 

„Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na 

ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania 

a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude 

súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým 

počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v 

krajine. Palicou svojich úst bude biť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí 

bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude 

remeňom na jeho drieku.“ (Iz 11,1-5) 

Ty však, Hospodin, Pán, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa 

dobroty svojej milosti, lebo som úbohý, chudobný a srdce mám zranené.“ (Ž 

109,21-22).  

 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, 

[...] ale zriekol sa jej, a ponížil sa...“ (Fil 2,5.6a.7a.8a)  

 

Požehnanie: „Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho 

slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých 

národov: svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael.“ (Lk 2,29-32) 

 

Pieseň: Chválospev č. 383: 6-8: „Nad Pánovu lásku niet...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


