
Pondelok 25. decembra 2017 – 1. slávnosť vianočná 

Piesne: ES č. 59, 38 

Text: G 4, 4 – 7 

„4Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod 

zákonom, 5aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. 6A keďže ste 

synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče! 7Takže už nie 

si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Mnohí čitatelia Biblie, ktorí po prvýkrát čítajú List Galatským, sú prekvapení jeho ostrým 

tónom. Táto epištola nie je tým „mliekom“, o ktorom hovorí apoštol Pavel ako o učení pre 

začiatočníkov, ale je už „tuhou stravou“, na strávenie ktorej je nutné už niečo o Biblii 

a teológii vedieť. List Galatským je uholným kameňom, ktorým sa láme teológia Starej 

zmluvy zákona Hospodinovho do teológie zmluvy Novej o príchode Pána Ježiša Krista. Išlo 

tu o veľa, o pochopenie podstaty kresťanstva, o jeho jedinečnosť, ktorou sa líši od všetkých 

ostatných náboženstiev. Kto číta List Galatským, musí si uvedomiť, že číta dejiny 

vrcholiaceho a vášnivého teologického zápasu apoštola Pavla o evanjelium. To je príčina 

naliehavého tónu, ktorý zaznieva z tejto epištoly. Rovnako naliehavo oslovuje táto epištola aj 

nás v súčasnosti. Aj do týchto vianočných sviatkov nám prináša čisté evanjelium a pozýva nás 

k novému životu. Veď aj my, podobne ako starozmluvný ľud, si často hovieme vo svojej 

duchovnej pohodlnosti, ktorá nám zabraňuje poznať plnosť synovstva Božieho. Vianočné 

rozjímanie nad jasličkami Jezuliatka je pekné a upokojujúce. No drevo jaslí stalo sa i drevom 

kríža. Aj to musíme prijať, aby sme neboli len jednorazovými vianočnými kresťanmi. Byť 

synmi Božími je nesmierna výsada a dar z milosti Božej. No syn nemá len výsady a práva, ale 

i zodpovednosť a povinnosti. Len príchodom Božieho Syna, a nie žiadnou našou ľudskou 

zásluhou, by sme sa nimi nestali. Je to podobné, ako s naším ľudským synovstvom, ktoré 

nemôžeme ovplyvniť, lebo je dané rozhodnutím našich rodičov. Každý pokrstený kresťan sa 

stáva synom Božím, otázkou však je, akým bude. Môžeme sčasti ovplyvniť to, či budeme 

synmi dobrými alebo márnotratnými. Kalvinistická teológia je presvedčená, že charakter 

nášho synovstva je vopred daný – predestinovaný. My evanjelici však pripúšťame aj našu 

ľudskú spoluúčasť v procese spásy a zodpovednosti za to, či sme alebo nie sme dobrými 

synmi Božími. Ďakujme preto nielen tieto vianočné sviatky, ale i každý deň narodenému 

Pánovi Ježišovi Kristovi za výsadu môcť Pána Boha osloviť „Otče“ a očakávať to 

najvzácnejšie dedičstvo – spásu v kráľovstve Božom. Amen. 

 

Modlitba:  

Narodený Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že s Tvojím príchodom na svet mohli sme sa i my 

stať dietkami Božími. Pomáhaj nám, prosíme, aby sme boli nie márnotratnými, ale dobrými 

synmi nášho nebeského Otca. Tvoj príchod na svet nám otvára možnosť byť Tvojimi deťmi. 

Chráň nás, prosíme, od všetkého zlého, v čase sviatočnom i všednom, čo by nás chcelo zviesť 

z pravej cesty za Tebou. Aby raz, keď budeme vydávať počet zo svojho šafárenia, mohol si 

o nás vyznať, že sme Ti boli dobrými dietkami. Amen.  
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