
Vianoce 2020 
Milí bratia a milé sestry vo viere,  
prežili sme veľmi náročné časy, ale na-
priek všetkým našim obavám, stratám 
a bolestiam, ktoré sprevádzajú dni náš-
ho života sa blížia Vianoce, ktoré nám 
otvárajú svoje brány dokorán, pozývajú 
nás k modlitbám, aby nám pripomenuli 
aj v tomto roku čin Božej lásky na zá-
klade Jánovho evanjelia: „Lebo tak 
Boh miloval svet, že svojho jednorode-
ného Syna dal, aby nezahynul, ale več-
ný život mal každý, kto verí v Neho.” 
Božia láska vstúpila do nášho sveta 
skrze Pána Ježiša. Preto Vianoce pred-
stavujú čosi viac. Božiu prítomnosť v 
našich životoch. Vianoce to nie je len 
idylka štedrovečernej atmosféry, malé-
ho či už veľkého prekvapenia, rodinnej 
atmosféry, to nie sú len darčeky pod 

vianočným stromčekom. Vianoce nám 
prinášajú Božiu odpoveď, ktorá bola 
vložená do betlehemských jaslí. Prorok 
Izaiáš vo svojom proroctve prorokoval: 
„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám 
je daný; na jeho pleciach spočinie knie-
žatstvo, jeho meno bude: Predivný rad-
ca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža 
pokoja. To Dieťa nám prinieslo spase-
nie. Vianoce sú prejavom Božej lásky, 
ktorú všetci potrebujeme. Prajem Vám 
pokoj a porozumenie, veľa lásky, pev-
né zdravie, zarmúteným útechu, 
chorým zmiernenie ich trápenia, hľada-
júcim nádej. Všetkým ľuďom dobrej 
vôle požehnaný nový rok 2021.  
 

Viktória Lisáková 
seniorka Rimavského seniorátu 

C I R K E V N Ý  Z B O R  E C AV  R I M AV S K Á  S O B O T A  



Štedrý vecer ˇ 

S L UŽ B Y  B OŽ I E  V  M É D I Á C H  
 

T A 3 ,  1 7 : 0 0  -  Služby Božie z 
CZ Senec  

R á d i o  R e g i n a ,  1 6 : 0 4  -
rozhlasový  

prenos z CZ Martin  

Otvorme srdcia! 
 
Pred Bránou do Betlehema 
Pokorná stojí žena— 
Mária krásou odliata 
Noc skveje sa sťa zo zlata 
 
Pred bránou do maštaľky 
Sa rozprestreli diaľky 
Mária Panna vojde dnu 
Boh zakryl priepasť bezodnú 
 
Pred bránou do Edénu 
Zas vidno čakať ženu 
Tmu čiernu svetlo rozkrája 
Ľudstvo má prístup do raja!  
 
Pred bránou nášho srdca 
Pán slávy peklo rúca  
A klope srdca na dvere 
Prísľubom Veľkej Večere 
 
Večerať s Ním, to je spása,  
V Ňom nebol otvára sa -   
Z výsosti nebies prišiel Pán! 
Otvorme srdcia dokorán! 
 

Zlatica Oravcova 

Hádam každá rodina na Slovensku má vlastné 
štedrovečerné zvyky a tradície, no medzi tie naj-
zaujímavejšie zvyky Malohontských evanjelikov 
iste patria aj tieto: po domiesení cesta na Štedrý 
deň si gazdiná obtrela oblepenú ruku o všetky 
ovocné stromy, aby prinášali úrodu. Kúsok vy-
mieseného cesta hodila aj sliepkam, aby znášali 
vajíčka. Pred večerou sa psovi a kohútovi hodil 
cesnak, aby boli „ostrí“.  Pod štedrovečerný stôl 
sa položil najväčší železný predmet, ktorý rodina 
mala - zvyčajne sekera. Ten kto sa počas večere 
dotkol nohou sekery, mal mať budúci rok železné 
zdravie. Nohy stola obopnuté reťazou symboli-
zovali súdržnosť a celistvosť rodiny v nastávajú-
com roku.  Na stole nesmelo chýbať obilie a stru-
koviny, ale aj urodené ovocie, ako symbol požeh-
nania a budúcoročnej úrody. Tento rok asi neza-
žijeme všetky tie veci a tradície, na ktoré sme 
zvyknutí my, neuvidíme svojich priateľov a prí-
buzných, ale využime tento čas, aby sme si vy-
tvorili novú tradíciu v kruhu tých najbližších!  



Prvá slávnost vianocná ˇ  ˇ

S L UŽ B Y  B OŽ I E  V  M É D I Á C H  
 

D v o j k a ,  1 0 : 0 0  -  Služby Božie z  
CZ Obišovce  

D v o j k a ,  1 9 : 5 5  -  Sviatočné slo-
vo brata biskupa J.  Hroboňa  

Vianočné metamorfózy  
 
Ach, drevo požehnané,  
Mohlos´ byť jasľami! 
Srdce však tŕpne: 
Tie isté tvrdé dlane 
Z dreva kríž zbili 
Klincami. 
 
Ach, oči požehnané,  
Žasnúca duša nemá 
Kráľa ste videli! 
Však kdesi rastie des: 
Tam blízko Betlehema 
Býva kráľ Herodes!  
 
Ó pieseň prevelebná 
Nesie sa tichom tajomným. 
Prestávam o tom sniť! 
Pod nebol otvoreným 
Dal katom deti povraždiť!  
 
Ach Sväté Pramenenie,  
Čo si sa zmenilo  
Kvôli nám! 
Zmeň nás i naše chcenie,  
Nech srdce neskamenie,  
Na jasle 
Na kríž,  
Na priaď sveta... 
Nech hviedzou stane sa,  
Čo svieti, hreje, trblieta!  
 

Michal Slavka 

Vianočný stromček sa na Slovensku začína ob-
javovať už pred prvou svetovou vojnou. Boha-
té rodiny mali veľkú jedličku postavenú na ze-
mi, iní sa uspokojili so stromčekom na stoličke, 
alebo visiacom na háku zo stropu. Boli na ňom 
povešané jablká, pozlátené orechy, svätojánsky 
chlieb, domáce salónky z páleného cukru a me-
dovníky. Bohaté rodiny už koncom 30. rokov 
mali aj elektrické sviečky.  

Vianočný vinš z 19. storočia  
z Klenovca:  
 
Vinšujem vám štastlivé sviatki,  
Aby k vám choďili miši na priadki,  
A podkani na preďená,  
Abi ste ňemali veľa trápeňia.  
 
Vianočný vinš z Vlachova:  
 
Vinšujem vám ščastlivé svätki,  
Abi se vám rodili všelijaké statki: 
Husi chocholatie, kone grošovatie,  
Voli rohatistie, aj ovečki krutorožečkí. 
Kelo mate za rámom ložišok 
Abi ste mali telo jahnišok,  
Kelo máte za rámom džbanškov,  
Aby ste mali telo baranškov. 



Druhá slávnost vianocná ˇ ˇ

PA M I A T K A  M U C E N Í K A  Š T E FA N A  

Mnoho razy a rozličným spôsobom ho-
voril Boh voľakedy otcom skrze proro-
kov, na sklonku týchto dní prehovoril k 

nám v Synovi, ktorého ustanovil za dedi-
ča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento 
Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Je-
ho podstaty udržuje všetko svojím moc-
ným slovom a posadil sa na pravici Ve-
lebnosti na výsostiach, keď prv spôsobil 
očistenie od hriechov;  o toľko je dôstoj-

nejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje 
menom, ktoré zdedil. Veď kedy ktorému 
anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja 
som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu bu-
dem otcom a On mi bude synom. A keď 

zase uvedie Prvorodeného na svet, hovo-
rí: Nech padnú pred Ním na kolená vše-

tci anjeli Boží!  List Židom 1, 1– 6 
 

Milí bratia, milé sestry, drahý čitateľ !  
Vŕta aj vám v hlave to, prečo každý rok 
v tomto krásnom Vianočnom období vy-
tiahneme na svetlo sveta príbeh zo Skut-
kov apoštolov o tom, ako ukameňovali 
Štefana? Prečo radšej nezostaneme pri 
správach o narodení pacholiatka, ne-
mluvniatka na zime? Veď komu sa chce 
v tomto období voňavých stromčekov, 
chutných perníkov a rozbaľovania dar-
čekov myslieť na to, ako pred dvetisíc 
rokmi ukameňovali muža, len preto, že 
veril v niekoho iného ako ľudia, ktorí ho 
kameňovali.  
Je to preto, aby sme si v tento krásny 
sviatočný deň uvedomili, že byť kresťa-
nom len na Vianoce, keď je všetko slad-
ké, usmievavé a príjemné nestačí. Samo-
zrejme, príchod tohto dieťatka zmenil 

chod dejín, ale vnímať Ho iba takto ne-
stačí. Viera v Krista nemôže byť založe-
ná len na nemluvniatku v plienkach.  
Dnešný text nám opisuje príchod Pána 
Ježiša na svet v inom svetle. Vo svetle 
reality. Vo svetle dôsledkov ktoré tento 
príchod priniesol na svet.   Autor listu 
opisuje Ježiša niekoľkými spôsobmi- 
ako toho, cez koho Boh prehovoril 
k ľudom, ako dediča všetkého, ako toho 
cez koho Boh stvoril veky, ako odblesk 
Božej slávy, obraz Božej podstaty, ako 
toho ktorý udržuje všetko svojim slo-
vom a posadil sa na pravici Božej, ako 
toho ktorý spôsobil očistenie od hrie-
chov, ktorý je dôstojnejší ako anjeli 
a ktorý prevyšuje anjelov menom Toto 
všetko nie sú práve slová, ktoré by sme 
použili keď stojíme pred Betlehemom. 
Ako Boh cez Ježiša prehovoril 
k ľudom? Počas Vianoc sa pozeráme na 
nemluvňa a toho veľa nerozprávajú, no 
Božie slová k nám práve cez to batoľa 
znejú aj tak. Boh tak miluje svet, že 
svojho jediného Syna na tento svet po-
siela. Syna, ktorý je dedičom všetkého 
a cez ktorého Boh stvoril veky. Práve to-
ho posiela na svet, práve ten na seba be-
rie ľudské telo. Toto dieťa v plienke je 
odbleskom Božej slávy a obrazom Božej 
podstaty. Ak chcete vedieť, aký je Boh 
pozrite sa na Ježiša. Malé dieťa usmie-
vajúce sa v jasliach nám ukazuje Božiu 
tvár. Muž zomrierajúci, aby zachránil 
celý svet, je obrazom Božej podstaty. 
Usmievajúce sa dieťatko svoj príbeh ne-
končí v plienkach. Toto malé dieťatko 
neskôr ako dospelý muž zomrie a vstane 

ˇ 



z mŕtvych, aby nám zabezpečilo večný život. Na toto pamätajme aj počas vianoč-
ných sviatkov. 

 Bez Ježišovej smrti a vzkriesenia by ani Vianoce nemali význam. Boh prichá-
dza na svet nie na to, aby bol učiteľom, alebo filozofom. Ani nie preto, aby bol za-
kladateľom nového náboženstva. Prichádza, aby nám dal odpustenie hriechov 
a večný život.  „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom 
skrze prorokov. Na sklonku dní prehovoril k nám v Synovi.“ Keď Boh hovorí, našou 
úlohou je počúvať, čo hovorí. Nie len počuť, ale počúvať. Natŕčať uši na každé jeho 
slovo, podísť bližšie keď dobre nepočujeme, zatajovať dych, aby sme lepšie počuli. 
Veď predsa hovorí sám mocný Boh.  

Počúvali sme počas týchto sviatkov pozorne to, čo Boh hovoril? Počúvali sme 
o Jeho láske zjavenej v Jeho synovi? Počúvali sme o milosti, ktorá sa zjavila a je 
spásnosná všetkým ľudom?  O vianočnom príbehu sme určite už aj predtým počuli, 
no počúvali sme ho naozaj? Prijali a uverili sme tejto zvesti? Uverili sme tomu, že 
Ježiš naozaj prišiel na svet kvôli tomu, aby sme mohli mať večný život a vyhli sa 
smrti? V Skutkoch apoštolov sa píše o niekom kto kľačal pred Ježišom. Bol to Šte-
fan, ktorý si kľakol počas toho, ako ho kameňovali. Urobil tak pravdepodobne kvôli 
bolestiam ktoré mal, no kľačal a modlil sa. Prosil Boha, aby odpustil ľudom, ktorý 
ho kameňovali. Posledné slová ktoré povedali boli „Pane, nepočítaj im tento 
hriech“. Ako to dokázal? Ako vedel v srdci nájsť lásku v tejto príšernej situácií?  
Ako vedel prosiť o odpustenie ich hriechov a modliť sa za to k Ježišovi, keď práve 
kvôli viere v Neho ho zabíjali?  

Práve preto, že on o Ježišovi Kristovi nie len počul, ale počúval. Jeho viera 
bola taká silná, že nie len že nezaprel Ježiša, aj keď ho mali zabiť, ale dokázal pro-
siť o milosť voči vlastným vrahom. Aj naša viera taká môže byť! Verme teda 
v toho, cez koho Boh prehovoril k ľudom, ktorý je dedičom všetkého, toho cez ko-
ho Boh stvoril veky, toho ktorý odblesk Božej slávy, obraz Božej podstaty. Amen 

Nedela po Vianociach ˇ  

S L UŽ B Y  B OŽ I E   
V  M É D I Á C H  

 
 Rádio Regina, 9:05—
rozhlasový prenos z 

CZ Dudince  

Vianočný pozdrav 
 
Nie v kvete ľadovom,  
Čo kvitne na Vianoce,  
Nie v stromku voňavom,  
Čo lesnú báj šepoce,  
Ani v hodokvase,  
Čo sýti iba telo,  
Je pravé čaro týchto 
dní ... 
 
 

Ono je v Dieťatku, čo te-
ší nás,  
Roztápa ľudský ľad, roz-
tápa mráz.  
A v hrudi budí nádej,  
Že púť pôjde ďalej 
Ana druhom brehu 
Vo víťaznom behu 
Sa nám zás rozodní...!  
 

Daniel M. Fakla 



Silvester 
Hospodin kráčal pred nimi vo dne v obla-
kovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v no-

ci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže 
mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp sa 
vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil 
spred ľudu.  2. Mojžišova  13, 21 -  22 

 
Milý brat, milá sestra, drahý čitateľ !  
Na mieste je asi otázka- aký bol váš uply-
nulý rok? Ako ste ho strávili? Čo veľké 
a zlomové sa vo vašich životoch stalo? Vo 
svete, ale aj na Slovensku sa stalo veľa 
vecí – dobrých aj zlých a rovnaké je to asi 
aj v živote každého jedného z nás. Na čo 
budete myslieť pár minút pred začiatkom 
nového desaťročia? Budete ustarostení 
kvôli tomu, čo vás čaká? Alebo budeme 
smutní kvôli tomu, čo sme prežili tento 
rok? Budeme na tento rok spomínať 
s úsmevom, alebo sa spomienkam radšej 
vyhneme? Stalo sa tento rok niečo za čo 
sa výslovne hanbíme, alebo n 
aopak niečo na čo budeme chcieť spomí-
nať do konca nášho života? Každý z nás 
tento rok prežíval vo svojom živote niečo 
úplne odlišné ako zvyšok sveta, no 
s istotou môžeme dnes všetci vyznávať, 
že pri nás stál Pán Boh. Slová z druhej 
knihy Mojžišovej, ktoré sme počuli sú 
opisom toho, ako Hospodin sprevádzal 
Izrael na púšti po tom, čo ich vyviedol 
z Egyptského zajatia.  
Hospodin bol pri Izraeli neprestajne – po-
čas celých 40 rokoch, ktoré strávili na 
púšti – cez deň ako oblak, ktorý ich kryl 
pre pálivým slnkom a v noci, ako ohnivý 
stĺp, aby ich zohrieval, ale aj svietil, keď-
že na púšti si asi ťažko mohli nájsť dosť 
dreva na to, aby každý večer zakladali 
oheň. Je to pozoruhodné, že Pán Boh sa 
staral o svoj ľud takto konkrétne, fyzicky. 
To, čo im poskytoval neboli žiadne nábo-

ženské frázy, nebolo to niečo čo im farár 
hovoril z kazateľne – ale bola to fyzická 
pomoc, ktorú mohli vidieť a cítiť. Každý 
z nás by počas horúceho, pálivého dňa 
ocenil oblak, ktorý by ho zakryl. Každý 
z nás by sa potešil, ak by na temnej 
a studenej nočnej púšti mohol sedieť pri 
ohnivom stĺpe a nie v desivej, studenej 
tme.  
Vnímame takéto konkrétne Božie kona-
nie aj v našich životoch? Pán Boh sa rov-
nako stará aj o nás dnes, pretože si nás 
vyvolil za svoje deti - aj keď už nemusí 
byť oblak a ohnivý stĺp, no jeho pomoc je 
viditeľná a zrejmá aj v našich životoch, 
aby  „sme mohli kráčať dňom i nocou“, 
ako je napísané v dnešnom kázňovom 
texte.  Dnešný večer je dokonalou príleži-
tosťou, aby sme sa zastavili a zamysleli 
nad tým, ako sa Boh zjavoval a ukazoval 
v našich životoch počas tohto roka – a to 
nie len pri významných a veľkých situá-
ciách, keď pred nami otváral more, ale aj 
pri dennodenných maličkostiach našich 
životov. Kedy pred nami kráčal Hospo-
din? Bratia a sestry, pozývam nás všet-
kých k tomu, aby sme sa dnes naozaj as-
poň na chvíľočku zamysleli a zastavili – 
obzrime sa späť a vo svetle slov druhej 
knihy Mojžišovej preskúmajme svoj uply-
nulý rok. V závere dnešného textu je na-
písané, že oblakový ani ohnivý stĺp sa ne-
vzdialil spred ľudu. Nech je toto Božím 
zasľúbením pre nás všetkých. Hospodin 
sa nikdy od svojho ľudu nevzdiali. Aj keď 
ľud odíde od neho – on od svojich detí 
neodstúpi nikdy. Nech budú kroky nás, 
našich priateľov, našich detí a vnúčat, 
kroky celej tejto krajiny nasmerované 
kamkoľvek – Hospodin sa od nás nikdy 
nevzdiali so svojou pomocou. Amen. 



Nový rok  
Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým 

slúžili vaši otcovia za Veľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi! Ak sa vám nepáči slú-
žiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otco-
via za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom 

budeme slúžiť Hospodinovi.  A ľud odpovedal: Nech je vzdialené od nás, že by sme 
opustili Hospodina a slúžili iným bohom!  Joz, 24, 14– 16  

 
Milí bratia a sestry,  
Ako ste začali tento nový rok? Nový rok je vždy zvláštnym dňom – akosi nám už všet-
kých dochádza, že je po sviatkoch, že pomaly sa už musíme vrátiť do práce, do školy, 
do našich bežných koľají. No zároveň nad nami visí aj veľká výzva našich predsavzatí, 
túžba po tom v našom živote niečo zmeniť. K tomu aby sme niečo zmenili nás vyzýva 
aj Józua v dnešnom Biblickom texte. Samozrejme pôvodne hovoril k Izraelu, ktorý stál 
na prahu vstupu do zasľúbenej krajiny. Ten istý národ o ktorom sme včera čítalii, že vy-
šiel z Egypta a bol na púšti, kde ho Boh ochraňoval pred slnkom, aj pred zimou. No Jo-
zua ich musí teraz znova vyzývať, aby na Hospodina nezabudli, aby sa rozhodli či mu 
chcú slúžiť. Aj pre nás všetkých dnes znie Jozuove pozvanie a výzva – pre tých, ktorí 
s Pánom Bohom žijú a milujú ho, ale aj pre tých, ktorí o ňom pochybujú, ktorí s ním ne-
majú vzťah, ktorí ho nepoznajú. Nás všetkých dnes nabáda k tomu, aby sme si vybrali, 
aby sme sa rozhodli – či chceme s Bohom kráčať v tomto roku. Či chceme jeho prítom-
nosť v našich životoch aj na ceste ktorá nás čaká tento rok. Jozue to hovorí veľmi jasne 
– vyvoľte si dnes komu chcete slúžiť. Chceme byť oddaní Hospodinovi Bohu lásky? 
Tomu, ktorý sa za nás vydal na kríž?  Chceme tento rok stráviť v jeho blízkosti, s Jeho 
pomocou? Alebo nechceme? Bude nám lepšie samým? Dokážeme sa o seba a o svoje 
problémy postarať sami? Netreba sa nám meniť, lebo sme taký aký chceme byť? Roz-

hodnutie je len na nás, no musíme ho urobiť! 
Biblický text nás pozýva k tomu, aby sme sa báli Hospodina, slúžili mu úprimne 
a verne. To je veľmi vážne pozvanie. Veľmi vážna výzva. Sme dnes volaní k tomu, aby 
sme žili svoj život s Bohom. Aby sme mu boli verní, hľadali jeho pomoc, spoliehali sa 
na neho, ale aj aby sme ho spoznávali a hľadali. Ako na to? Ako vôbec zistiť čo je jeho 
vôľa? Ako spoznať kým Hospodin je? Ako vedieť, či mu slúžim, alebo nie? Na to máme 
veľmi jednoduchý spôsob-  a to čítanie Jeho Svätého Písma. Pozývam nás všetkých 
k tomu, aby sme tento rok spoznávali Hospodina v Jeho Svätom Slove. Pozývam nás 
všetkých k tomu, aby sme sa odhodlali Jeho Slovo dennodenne čítať, každý deň ho skú-
mať a každý deň hľadať pána Boha. Samozrejme, ak je pre nás zložité čítať Starozmluv-
né texty, môžeme začať čítaním Novej zmluvy a potom pokračovať Starou. A pozývam 
nás všetkých, aby sme prijali Jozuovo pozvanie a tento rok slúžili Hospodinovi úprimne 
a verne. Amen.  



Zjavenie Krista Pána mudrcom 
Medzi tými, čo prišli vykonať pobož-
nosť na slávnosti, bolo niekoľko Gré-
kov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý 
bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho 
hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježi-
ša!  Filip išiel a povedal Ondrejovi, 

potom Ondrej a Filip išli a oznámili to 
Ježišovi. Ježiš im riekol: Prišla hodina, 

aby bol oslávený Syn človeka.   
Ján 12, 20– 23 

 
Príbeh o cudzincoch, Grékoch, ktorí chcú 
vidieť Ježiša. Títo Gréci nie sú špecifiko-
vaní na troch a neprinášajú žiadne dary. 
Ich zámer je však veľmi podobný so zá-
merom iných pohanov, ktorých si dnes 
pripomíname. Veta „chceme vidieť Ježiša“ 
však vychádza nielen z úst Gréckych pro-
zelitov a z úst mudrcov. Vyslovujú ju rôz-
ni ľudia, rôznych národností,  počas mno-
hých generácií. Táto veta znie už dvetisíc 
rokov. Ozýva sa aj dnes. Chceme vidieť 
Ježiša. Koľko krát to už bolo povedané aj 
našimi ústami, aj v našich modlitbách? 
Príbeh o zvedavých Grékoch v Jeruzale-
me, príbeh o dobrodružných mudrcoch, 
ktorí sa vydali na dlhú púť, aby sa poklo-
nili Ježišovi, je príbehom všetkých nás.  
Hľadanie Ježiša v tejto biblickej epizóde, 
je aktívnym konaním. Ján píše, že títo 
mužovia našli učeníkov, pristúpili k nim 
a prosili ich. Oni naozaj chceli nájsť 
a vidieť. Na druhej strane sú aktívni uče-
níci. Filip nájde Ondreja, obaja idú za Je-
žišom. Zvláštne je to, že práve  Ježiš je 
v tomto príbehu jediný statický, to On nič 
nerobí, on nikam nejde, no akoby zázra-
kom ľudia prichádzajú za ním.  
Tri krátke verše. Pár krátkych viet. Znie 

z nich však veľká výzva, pozvanie 
k aktivite. Toto môže byť príbeh aj 
o tebe a o mne. Z úst nás všetkých dnes 
môže zaznieť že chceme vidieť Ježiša. 
Nie ako fráza, nie ako náboženský po-
krik, ale ako úprimne vyznanie, ako 
prosba k Bohu. Chcem vidieť  – výzva 
do boja. Výzva k hľadaniu Krista, k  čí-
taniu Biblie, k aktívnemu počúvaniu 
Božieho hlasu. Rozhodnutie, že chcem 
vo svojom živote nájsť a vidieť Božieho 
Syna, nemôže byť len pasívnym výro-
kom, alebo príkazom pre Boha, aby sa 
zjavil. Je to moja činnosť, moje hľada-
nie, môj smer duchovného života. Ja 
chcem nájsť a vidieť Ježiša. Som od-
hodlaný hľadať, študovať, prosiť ako 
prosili grécky muži, prejsť dlhé dni a ki-
lometre, tak ako mudrci z východu, klo-
pať, zastavovať ľudí a pýtať sa ich, tak 
ako mudrci.  
Nech nás v tomto hľadaní vedie Betle-
hemské svetlo, nech nám svieti sám 
Duch Svätý na cestu. Amen.  
 

 


