
Utorok 5. januára 2016 

Text: Iz 1, 3 
3Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce 

chápať. 

Piesne: ES č. 62, 45 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Poznáme mnoho biblických textov Starej zmluvy, ktoré boli prorockými textami. 

V mnohých z týchto textov kresťania rozpoznali zasľúbenia, ktoré sa mali naplniť 

v osobe Ježiša Krista a Jeho diela. Jedným z takýchto textov môžu byť aj úvodné slová 

z proroka Izaiáša, ktorých naplnenie môžeme nepriamo vidieť aj v Evanjeliu podľa 

Lukáša (L 2, 7). Tieto slová nám poukazujú na to, ako sa vôl a osol dostali do 

vianočných betlehemov. Keď som hľadala dejiny betlehemov, dočítala sa, že pre vznik 

tradície jasieľ má význam udalosť z roku 1223, keď taliansky šľachtic Giovanni di 

Velita pozval Františka z Assisi, aby strávil Vianoce na jeho panstve. František z Assisi 

si vraj želal vidieť, ako práve narodený Ježiško leží v jasličkách, a rozhodol sa, že tento 

výjav zobrazí. Vybral si preň jaskynku na vrchole kopca, ktorú upravil ako kaplnku, 

a usporiadal v nej výjav narodenia Pána. Sem pozval v noci 24. decembra dedinčanov zo 

širokého okolia. O polnoci sa rozozneli zvony a kopec sa rozžiaril mnohými svetlami 

z pochodní prichádzajúcich ľudí. V jaskynke boli jasle, oslík a teliatko, pri ktorých kňaz 

slúžil omšu a František čítal úryvky z Evanjelia podľa Lukáša, ktoré jediné podrobnejšie 

opisuje Kristovo narodenie. Podľa tradície bola táto udalosť prvým „betlehemom“, 

a zároveň sa tu po prvýkrát slúžila polnočná omša. Keď sa vrátime naspäť k zvieratkám, 

ktoré sa dostali do zobrazovaných betlehemov, bolo to práve vďaka spojeniu Izaiášovho 

a Lukášovho výroku. Bádatelia nehovoria, že Lukáš bezprostredne nadväzoval na 

Izaiáša. Napriek tomu sú slova proroka Izaiáša dosť tvrdé, keď hovorí ľudu: „Vôl pozná 

svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.“ 

Rovnako sa však správal Boží ľud aj pri narodení Ježiša; no nielen vtedy, ale i dnes, keď 

si toto Jeho narodenie počas vianočných sviatkov intenzívne pripomíname. Ľud 

nepozná, nechce chápať. Jedine v jasliach Ho poznajú – veď jediní, ktorí prijali Ježiša, 

sú obyvatelia jasieľ – dobytok: vôl a osol. Ony poznávajú Pána na rozdiel od ľudí 

v meste Betleheme. Vôl a osol poznajú svojho Pána, aj keď práve ich mená často 

používame v nadávkach, keď chceme zdôrazniť nechápavosť či nerozumnosť niekoho. 

Boží ľud, do ktorého neraz svojím správaním a slovami patríme i my, je však na tom 

horšie: veď dobytok Pána poznal, a my? Nepredbehli nás v poznaní Boha osol a vôl? 

Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, ďakujeme Ti, že si sa nám dal poznať vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. 

Zároveň prosíme, odpusť nám, ak Ťa neraz nespoznávame a nechceme poznať; ak sa za 

Teba, nášho Spasiteľa hanbíme. Amen. 

Mgr. Anna Debnárová, duchovná správkyňa v Teologickom domove ECAV pri EBF UK 

(BAS) 

 


