
Dary má rád každý človek, nie? Opak by bol anomáliou. 
Keby sme sa netešili na nové veci, ktoré dostávame od 
svojich blízkych, to by sme neboli normálni. Teda – ak sú 
dary dobré a nespôsobujú nejaké problémy. 

Veľkým zážitkom býva sledovať deti, ako na Štedrý ve-
čer berú spod stromčeka so zatajeným dychom zabalené 
krabice a ako sa pritom tešia. Aj my sme takí bývali, sláv-
nostná večera s oblátkou a rybou vôbec neboli dôležité. 
Úzkostlivo sme sledovali hodiny a vnímali blikotajúci 
stromček. Najviac rástlo vzrušenie, keď mama musela od 
stola pre niečo akože odísť a my sme už vedeli, že pod 
stromček pribúda to, kvôli čomu boli pre nás Vianoce. Te-
da to keď sme už boli starší a vedeli, že s tým „Ježiškom“ 
je to inak a že darčeky nosí ktosi celkom iný.  

Kdesi som čítal, že štedrovečerné darčeky – to je pô-
vodne naša, evanjelická záležitosť. Katolíci dávali deťom 
darčeky na pamiatku biskupa Mikuláša 6.12., ale Dr. M. 
Luther to zakázal vo svojej rodine ako niečo nebiblické 
a bludárske. Potom však, keď to sledovala jeho manželka 
Katarína a videla, že iné deti dostávajú darčeky a ich deti 
sú smutné, vymyslela, že bude svoje deti obdarúvať na 
narodeniny Pána Ježiša Krista. Od nej sa potom tento 
zvyk rozšíril do celého sveta – evanjelického, aj toho os-
tatného. 

Naozaj, dostávať dary – to je krásna vec. Nikdy nevieš, 
čím ťa tvoji najbližší prekvapia a potešia. A je prejavom 
múdrosti dať najavo svoju vďaku. Ten, kto ti niečo daro-
val, by mal vidieť nejakú spätnú väzbu, odpoveď, tvoj pre-
jav radosti, ako si rád, že si obdarovaný. Ak dostaneš dar-
ček a ty len pokrčíš plecami štýlu: „Hmm, zas len ponož-
ky...“, asi to nezdvihne náladu u vás doma. Určite lepšie 
bude s radosťou dar prijať a tešiť sa z neho. Práve tak sa 
posilňujú vzťahy a rastie láska. 

A ako reagovali vaši blízki na darčeky od vás? Mali ra-
dosť, alebo dali najavo svoje sklamanie? Čakali možno 
bohatšiu nádielku zabudnúc, že žijeme zložité časy ... 
A možno sa naozaj tešili a vy ste mali radosť... 

 

Vianoce však nie sú iba o NAŠICH daroch! Keby pod 
stromčekom neležal ani jeden malý balíček, ba keby 
stromček vôbec ani nebol v našej obývačke, Vianoce by 
stále boli Vianocami darom z celkom inej strany, nie od 
našich rodičov, nie od  nás našim deťom, či inak blízkym . 

 

Keď anjeli na nebesiach s nadšením spievali pastierom 
najkrajšiu anjelskú pieseň: „Sláva na výsostiach Bohu 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“, muselo to byť nao-
zaj veľkolepé. Uprostred noci, niekde v samote, na poli sa 
vystrašení pastieri stali svedkami nezvyčajných nebeských 
osláv. To Pán Boh poslal svojho Syna, aby ľudia mali 
opäť cestu k Bohu! 

„NEBOJTE SA!“ upokojuje jeden z anjelov. Nebojte sa, 
Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi a už sa nemusíte báť. Zas 

je s vami! Naopak, radujte sa! Zvestujem vám veľkú 
radosť, lebo dolu, v meste Betlehem sa práve dnes na-
rodil Spasiteľ sveta, Kristus Pán. 

Vianoce sú predovšetkým o BOŽOM dare! Boží Dar, 
Jeho Syn bol položený do jasieľ v maštali, v Dávidovom 
meste. Pastieri – najprv vystrašení – sa neskôr Dieťaťu 
klaňali. Tak je to správne. To Dieťa – to je Boh sám, Je-
mu sa máme klaňať a k Nemu sa máme modliť. 

Potom sa pastieri vrátili a oslavovali Boha za všetko, čo 
čo počuli a videli. Ich pôvodný strach a osamelosť sa 
zmenili na jasavú radosť. 

Brat, sestra, včera si si prevzal od svojich najbližších 
viaceré podarúnky - aj tak si oslávil narodeniny Ježiša 
Krista. Mal si z nich patričnú radosť? Videli ju na tebe 
tvoji blízki a naplnil si tak ich vnútorné potreby? Odvďa-
čil si sa radosťou? 

Tak potom presne toto isté očakáva aj Pán Boh. Chce 
vidieť našu radosť, že máme Jeho Syna! Našu jasavú 
radosť, pretože v Ňom sme dostali milosť. My, hriešnici 
odsúdení na trest sme u Boha v Jeho dare dostali milosť. 
To je dobré, nie? 

Niekedy na Štedrý deň prejavujeme iba hranú radosť, 
pretože sú darčeky všedné, alebo sa radovať nevieme 
z iných príčin. A tak, aby sme nikoho neurazili a najmä 
nepokazili vianočnú náladu, hráme tú svoju radosť. Aj 
radosť pred Pánom Bohom sa dá hrať, ak sa 
v skutočnosti netešíme z Ježiša nám daného na našu zá-
chranu. Môžeme chodiť do kostola – akože s radosťou, 
môžeme doma pri vianočnej večeri či obede sa dokonca 
aj pomodliť – opäť akože s radosťou, dokonca si aj – vý-
nimočne, práve na Vianoce – zaspievať vianočné koledy. 
Celkom iné však je, ak svoju radosť nemusíme hrať, ale 
vychádza naozaj z nášho srdca, z kresťanskej viery. 

 Anjelské „Nebojte sa“ pastierom hovorilo o celom 
ľudstve, aj o nás, že nám je prinesená veľká radosť. 
Náš život už dnes nemusí byť prázdny, bez cieľa, orien-
tovaný len niekam k cintorínu. Od tej chvíle, ako sa 
v Betleheme narodil Kristus, má každý človek právo ísť 
svojím životom k cieľu. 

Dnes oslavujeme plné jasličky, dieťa do nich polože-
né. Včera sme mali pochopiť veľké očakávanie, včera 
bol Štedrý večer, keď sa otvárali naše srdcia a keď sa 
štedro otvárali pre človeka aj nebesá, aby vydali svoj-
ho Boha ľuďom. Dnes už zvestujeme, že sa tak stalo.  

Máme Spasiteľa, ktorý bude vyučovať svoj ľud 
a privedie ho do neba. Kto len bude chcieť, kto prejaví 
záujem, dostane „lístok“ Božej milosti, „vstupenku do 
Božieho neba“.  

Radujme sa, bol nám daný veľký Dar. Radujme sa, le-
bo keď našu radosť uvidí náš nebeský Otec, bude sa ra-
dovať z nás aj On a veľká radosť bude aj v celom nebi. L 
15,7   Amen. 

25.12.2020 
1. slávnosť  

vianočná 
ecav.rankovce.sk 

Tešíme sa my, teší sa aj Pán Boh  
L 2,10-11: „Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude 
radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


