
Štvrtok 24. decembra 2015  

Štedrý večer 

 

Text: 1Tim 3, 16 
16Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený 

bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý 

bol v slávu. 

Piesne: ES č. 8, 41 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Máte radi tajomstvá? Myslím si, že každý z nás má svojím spôsobom rád tajomstvá. 

A práve tento dnešný deň skrýva v sebe veľa tajomstiev. V tento deň chceme byť 

štedrejší k svojim blízkym, ale zároveň v sebe nosíme tajomstvá, ktorými chceme 

obdarovať svoje rodiny. Sú to príjemné tajomstvá, ktoré dopĺňajú atmosféru dňa. Tento 

deň však nesie v sebe aj iné tajomstvo, ktoré si každoročne pripomíname aj na 

štedrovečerných službách Božích. S radosťou si pripomíname to veľké tajomstvo viery, 

o ktorom nám hovorí apoštol Pavel v Prvom liste Timoteovi: „On, ktorý sa zjavil v tele, 

ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na 

svete, vzatý bol v slávu.“ Tým tajomstvom viery je Pán Ježiš Kristus. Jeho narodenie si 

dnes pripomíname. Z veľkej Božej milosti sa zjavil v ľudskom tele. Pre každého jedného 

z nás je pripravený odhaliť to tajomstvo, ktoré skrýva. Je to Jeho obrovská láska. Láska, 

ktorá znesie všetko. Láska, ktorá nadovšetko miluje. Dnes sa zvestuje radostná zvesť 

o Jeho láske po celom svete. O tej láske, ktorá prišla k nám skrze Neho. Mnohí v Neho 

uverili a veria aj dnes. Veria, že On je tým pravým Božím Synom, ktorý mal prísť, aby 

vykonal veľké dielo spásy.  

A dnes, práve dnes sa tešíme a v srdci cítime veľkú radosť a lásku, pretože v Ježišovi 

Kristovi sa nám zjavila Božia milosť. To je tá skutočná viera: veriť tomu, prijať túto 

milosť a lásku a podľa toho aj žiť na tomto svete. Nech všetky tajomstvá, ktoré dnes 

ukrývame v sebe alebo pod vianočným stromčekom, prinášajú ľuďom lásku, pokoj 

a porozumenie. A to najväčšie Tajomstvo nesie v sebe život, Božiu lásku a požehnanie. 

Je to sám Pán Ježiš Kristus. Prijmime toto Tajomstvo a naplňme ním svoje životy. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši Kriste, v Tebe sa ukázala Božia láska zostupujúca k nám, ľuďom. Ďakujeme 

Ti za všetko, čo si pre nás urobil. Zjavil si sa v ľudskom tele, aby si nás zachránil. Daj, 

aby sme sa z Tvojho narodenia úprimne tešili a touto radosťou mali naplnené svoje 

srdcia. Nech sa Tvoja sláva rozmáha medzi nami. Vylej svoje požehnanie na všetkých 

ľudí, aby vládol medzi nami pokoj. Amen. 
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