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Utorok 3. januára 2017  

Piesne: ES č. 71, 222 

Text: Mt 2, 13 – 15. 19 – 23 

„Ale keď Herodes umrel, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte  a povedal: Vstaň, 

vezmi dieťatko a jeho matku a choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Tešíme sa z najdrahšieho daru, ktorý nám dal Otec nebeský. Narodené Dieťa je zárukou, že nás 

Pán Boh miluje nevýslovnou a s ničím neporovnateľnou láskou. Dostali sme ju z čistej otcovskej 

a božskej dobroty a milosrdenstva, bez akýchkoľvek našich zásluh a hodností. Za to všetko sme 

povinní Jemu ďakovať, Jeho chváliť, Jemu slúžiť a Jemu byť poslušní, ako nás učí náš 

reformátor. Sme však naozaj takí? Je stredobodom nášho života Pán Ježiš Kristus –  alebo naše 

ego? Podobáme sa viac na Ivana z rozprávky Mrázik, ktorý sa kochá svojím obrazom: Aj pekný 

som, aj múdry som... – alebo pokornému Jozefovi z Nazareta? O Jozefovi nie je veľa zmienok 

v Písme. Stojí v úzadí. No aj z toho mála sa o ňom dozvedáme veľa. Prvé svedectvo je Matúšovo. 

Nazýva ho spravodlivým. Tým ukazuje na jeho ľudské hodnoty, ktoré vyplývali z viery v Boha. 

Ona pomohla Jozefovi prijať zvesť, že skrze Máriu prichádza na svet Mesiáš. Dala mu silu 

poslušne a oddane slúžiť Mesiášovi. Žalmista píše (Ž 119, 130): „Výklad Tvojich slov osvecuje a 

prostých robí rozumnými.“ Poslušne a rozumne konal pri Božej záchrane Dieťaťa a Márie pred 

Herodesom. Hospodin nám dal Jozefa za vzor rozumného a verného služobníka. Chce, aby sme 

sa nespoliehali na svoj úsudok, nepozerali na seba a svoje záujmy, ale aby sme hľadali 

Hospodina a žili podľa Jeho slova, dali sa osvietiť Jeho slovom, poslušne plnili Jeho vôľu 

a dôverovali Jeho slovu aj vtedy, keď sa nám Božia cesta môže zdať nepochopiteľnou. Jozefov 

príklad nech nám je povzbudením, že Pán vie o svojich, aj keď zverenú službu konajú v tichosti, 

poslušne a pokorne, mimo pozornosti očí sveta. On na svojich verných nezabúda. Vopred im 

pripravuje všetko potrebné na oddanú službu. Pozrime sa len na dary mudrcov, ktorými 

zabezpečil pobyt Jozefa a Márie s Dieťaťom v Egypte, lebo vedel, o čo sa bude usilovať Herodes. 

A jeho smrťou pripravil aj bezpečný návrat svojich vyvolených do Nazareta. Amen. 

 

Modlitba:   

Svätý Bože, Darca všetkých darov dobrých a dokonalých, ďakujeme Ti za najdrahší dar, Tvojho 

Syna, daného nám na spasenie. Chceme Ti zaň byť úprimne vďační. Preto Ťa prosíme: Odpusť 

nám naše hriechy a daruj nám nový život. Pane, požehnaj nám silu viery, ktorá by túžila po 

osvietení Tvojím slovom. Požehnaj nám silu nádeje, ktorá by sa len na Teba upierala, a silu 

lásky, ktorá by ochotne plnila Tvoju vôľu. Amen. 
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