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Oznamy Myjavského 
cirkevného zboru 
Milí bratia a sestry v Kristu Pánu, vážené evanjelicko-kresťanské 
rodiny Myjavského CZ ECAV! 

Prihovárame sa Vám najskôr slovami kresťanského adventného 
pozdravu: “Maranatha !” — Príď, Pane Ježiši!  

Je to iste spoločná túžba cirkvi, našich rodín, detí i dospelých. K 
tomu, aby mohol Pán Ježiš prísť k nám a osloviť nás svojím 
slovom evanjelia, majú poslúžiť aj tieto Vianočné noviny, ktoré v 
jednoduchej forme prichádzajú k Vám, do Vašich rodín. Sú 
určené k domácim pobožnostiam a domácemu čítaniu. 

Vianočné Noviny 1

Vianočný vinš 
Vianočný vinš si prizval 
koledu: 
vraj pôjdu, kam ich oči 
povedú- 
hornatým krajom, šírou 
rovinou, 
s tou tisícročnou novinou, 
že časy sviatkov ľuďom 
nastali. 

Dieťatko narodené v maštali 
svet požehnáva znovu 
pokojom. 
nech privíta ho každý po 
svojom, 
a nech mu lásku sveta 
popraje. 

ako ono symbolom dobra je 
nech dobrá vôľa k nám si 
prisadne 
a skutky naše nech sú 
príkladné, 
nech k našim blížnym cestu 
zaviatu 
vyznačia v snehu stopy 
návratu 

vianočný stromček nech nám 
zarodí, 
nech stôl je štedrý ako na 
hody 
a v dušiach našich dobrá 
pohoda 
nech v jasličkách to dieťa 
pohojdá. 

Webstránka 

http://evanjelik.sk/temy/
myjava 

VIANOČNÉ NOVINY 
 CZ ECAV MYJAVA  

http://evanjelik.sk/temy/myjava
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Pandemická situácia v našej vlasti znamenala najskôr 
obmedzenie počtu prítomných na Službách Božích ( 1 človek 
na 15 m2).  Keďže posledná úprava pre Trenčiansky kraj a tak aj 
okres Myjava je úplný zákaz (lock down) konania služieb Božích,  

nebudú sa konať služby Božie počas Vianočných sviatkov, 
počnúc 4. adv. nedeľou, na Starý a nový rok a Zjavenie Kr.P. 
6.jan.2021 -   až do odvolania.  

V plnej zodpovednosti pred Pánom Bohom i ľuďmi 
rešpektujeme všetky príslušné predpisy a doporučenia a 
želáme si, aby chorých ľudí bolo čo najmenej. Vo filiálkach 
mimo kostola SLB tiež nebudú.  

Preto Vám odporúčame sledovanie duchovných programov v 
masmédiach - (program je na str. 2) a tieto Vianočné noviny. 

 Adventné a Vianočné kázne a články z CZ Myjava sú dostupné 
aj na web.stránke: www.evanjelik.sk ( s možnosťou spätného 
reagovania, čo na iných weboch nie je možné). 

Aktuálne v CZ Myjava slúžia ako zastupujúci farári: 

Administrátor Mgr. Peter Švehla zo Skalice - a od.1. dec 2020 

Mgr. Ľubomír Batka, námestný farár ( Kontakt: 0918 828 138) 
alebo E-mail: lubobatka@gmail.com 

Prajeme Vám milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok !  

Vianočné Noviny 2

VIANOČNÉ 
PRENOSY SLUŽIEB 
BOŽÍCH V MÉDIACH 

Rozhlasový prenos z Martina- 
Štedrý večer,  

Rádio Regina o 16.04 hod                 

Liturgovia: M.Kubík. P. Šofranková 

Piesne ES: 19, A -10, 5 , 14, A-11, 
60 

Televízny prenos TA3 - Štedrý 
večer 

Senec - 24.12.2020 o 17.00 hod 

Liturg: T. Jančík 

Piesne ES: 25, A-16, 11, 42, 60 

Televízny prenos: 1.sviatok 
vianočný  

z Obišoviec, 25.12. 2020 dvojka o 
10.00 hod,  

Liturg: J. Petro   

Piesne ES:42, 34, A-13, 54, 35, 
A-14.592 

Rozhlasový prenos z Dudiniec 

Nedeľa po Vianociach- 
27.12.2020 

Rádio Regina o 9.05 hod 

Liturg: M.Teleky, kantor: 
M.Cmarko 

Piesne ES: 37,55, 36, 53, A-16

http://www.evanjelik.sk
mailto:lubobatka@gmail.com
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Domáce Služby Božie        
pri štedrovečernom stole 2020 
(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.)

V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Milá moja rodinka, opäť prišli Vianoce, i keď ich prežívame inak, ako po minulé roky. Prišli by aj 
vtedy, ak by bolo všetko zatvorené a každý bol úplne izolovaný vo svojom dome. Vianoce sú 
opripomenuím a oslavou narodenia a príchodu Božieho Syna na svet. Táto správa nám zneje za 
každých okolností. Príchod Božieho Syna nemôže nikto obmedziť. Pán Ježiš Kristus prichádza aj do 
tohto dnešného zneisteného sveta a prináša istotu, o ktorú sa možno oprieť, prináša lásku, prináša 
pokoj. Čo viac si môžeme priať? Jeho dary robia Vianoce Vianocami a tak keď On k nám prichádza, 
Vianoce sú tu a my sa môžeme aj pri tomto stole spolu radovať. Tak, ako nám to pripomína naša 
známa a obľúbená pieseň: Čas radosti, veselosti. ( ESP č. 41) Zaspievajme ju spoločne:

Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď 
Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny; v 
mestečku Betleme v jasličkách na slame leží 
malé Pacholiatko na zime, leží malé Pacholiatko 
na zime.

Čo sme všetci ľudia hriešni / túžobne čakali, / to 
anjeli pre svet celý / mocne zvestovali; / a preto 

plesajme, / spolu sa radujme. / Pacholiatko - 
Nemluvniatko vítajme, :/:

Spasiteľu, nebies Kráľu, / Pane náš Ježiši, / z 
čistej Panny narodený, / Poklad náš najdrahší, / 
Kriste náš, Pane náš, / skloň sa k nám ako Pán, / 
a z milosti do radosti uveď nás! :/: 

Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše 2-14: 

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď 
sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 
Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá 

Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, 
ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho 
prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. 
A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa 
vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď 
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom 
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, 
ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: 
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Amen. 

Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne slovami 
Apoštolského vierovyznania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Vianočné Noviny 3
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Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z 
Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v 
tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde 
súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z 
mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Deti môžu predniesť básničku alebo modlitbičku. Napr.: 
Otvorte brány dokorán, prichádza požehnaný 
Pán, 
Kráľ nad kráľov najslávnejší a Spasiteľ 
najmocnejší,  
prináša radosť, spasenie, nech znejú piesne 
oslavné:  
Požehnaný Boh náš, Stvoriteľ všetkých nás! 

Príď ku nám, Pane Ježiši, príď, náš Baránok 
najtichší,  
osvecuj svojou milosťou a obdar dobrotivosťou.  
Ty Duchom svojím sám nás veď a vysloboď zo 
všetkých bied,  
len Tebe, náš Pane, chválospev spievame. 

Skloňme sa a takto sa pomodlime:

Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že si aj v tomto zvláštnom roku stál verne pri nás. 
Aj keď nás postretlo mnoho skúšok a navštívení, Ty si nám ukázal aj svoju lásku a milosť a dokázal 
nám, že hoci na nás kadečo dopustíš, nikdy nás neopustíš. Dával si nám mnoho darov – vieru, silu, 
nádej – a dávaš nám aj dnes ten najvzácnejší dar – svojho Syna. Vidíme tak, že Tvoja milosť stále trvá. 
Preto sa radujeme, ďakujeme Ti a oslavujeme Tvoje meno. Veď v Tvojom Synovi prichádza dnes na 
svet Tvoje nebeské kráľovstvo. Kiež to tento svet spozná, vidí a radostne Tvojho Syna víta a Tebe 
na slávu spieva. Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v 
nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my 
odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo 
i moc i sláva naveky. Amen. 

Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy, na veky vekov. Amen.

Na záver ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“ (ESP60): 
Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len 
bdejú v Betleheme; v jasliach Dieťa tam utešené 
tíško, spokojne spí tíško, spokojne spí. 

Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli / najprv 
pastierom radostnú zvesť, / z nej teší sa i dnes 
celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! :/: 

Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši-Dieťati / Boh sa 
láskavo usmieva nám, / anjel zvestuje: Buď pokoj 
vám! / Kristus je daný nám. :/: 

 

A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska 
Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými 
nami. Amen.  

Vianočné Noviny 4



Cirkevný zbor ECAV Myjava 24 December 2020

Božie narodenie 

Za milosť veľkú, čo svet raz zmôže, 
chvála Ti Bože - chvála Ti , Bože ! 
Milosťou touto ráč srdcia vznietiť a daj 

dnes svätiť - radostne svätiť! Amen  (M.Rázus)

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Prvé a základné posolstvo, 
ktoré sa viaže k 
Vianociam a ktoré 
vychádza z evanjelia, je 
posolstvo o možnosti 
prekonania strachu. 
“Nebojte sa !”...hovorí 
Boží posol tomuto svetu. 
Základom viery v Ježiša 
Krista ako Pána, nemá 

byť strach, ale radosť. Evanjelium, radostná 
správa o Kristu, znamená najskôr povalenie 
strachu, ktorý spútava človeka. 

Stav človeka, ktorý prichádza na svet je stavom 
hriešnika vyhnaného z raja. Je stavom neistoty 
pred Pánom Bohom, ktorý sa javí prirodzenému 
človeku ako nezmieriteľný nepriateľ. Základný 
pocit a prirodzené vedomie o Bohu je obava a 
nedôvera pred Tým, ktorý je Pánom a Darcom 
života. Martin Luther sám našiel pokoj práve v 
slove evanjelia: “Nebojte sa”! Našiel ho v Ježišovi 
Kristovi a preto aj nám radí: “Chceš naozaj 
poznať Pána Boha? Chceš vedieť či je priateľsky 
naklonený svetu a človeku? Pozri sa nie do výšok 
neba, ale na zem. Skloň sa k jasličkám! Pozri do 
betlehemskej maštale! Pozri do plienok, aby si 
našiel a spoznal odpoveď- tu nájdeš poklad - 
Boží úsmev!

        “Nebojte sa”! - potrebuje počuť aj tento 
svet. Napríklad mladí    ľudia, ktorí sa boja 
vstúpiť do manželstva, oženiť sa, alebo vydať sa. 
Skúsme počúvať ich dôvody. Zistíme, že ich 
hlavným refrénom je strach z budúcnosti. Ak 
žijú spolu - boja sa mať deti. Dôvody? Ako ich 
vraj vychovajú, ako ich môžu zabezpečiť? Iní 

hovoria, že majú strach priviesť ich do tohoto 
zlého sveta. Dôsledok je jeden - postupné 
vymieranie národa i cirkvi! Starí ľudia hovoria o 
strachu, keď vidia úpadok vlastných síl. Na koho 
a na čo sa ešte dá spoľahnúť? -Tí, čo sú v 
pracovnom procese hovoria o strachu zo straty 
zamestnania, o obavách z budúcnosti, o 
permanentnej kríze…Tí, čo majú živé a citlivé 
svedomie, majú strach z moci hriechu, keď s 
apoštolom Pavlom musia vyznať: ”Biedny ja 
človek! Kto ma vytrhne z tohoto tela smrti?!”  

      Aj pre tento a rôzny iný strach, pre stav 
človeka, ktorý je stavom“na úteku pred  Bohom” 
- zneje dnes opäť zvesť vianočného evanjelia, 
ktorá je jedinečná! “Nebojte sa, lebo narodil sa 
vám dnes Spasiteľ”! Toto je Božie posolstvo, 
ktoré platí všetkým ľuďom. Pán Boh hovorí: 
”Neutekajte! Nebojte sa! … Preto si aj dnes 
povedzme s betlehemskými pastiermi:“Poďme 
až do Betlehema a viďme, čo nám oznámil Pán!” 
K tejto odvahe viery sme opäť vyzvaní aj v 
dnešný deň a sviatok Božieho narodenia. Po 
štedrej večeri a pobudnutí vo svetle vianočných 
stromčekov, nanovo pohliadnime do 
betlehemských jaslí. Skôr však, vyžiadajme si k 
tomu pomoci v modlitbe Pánovej:

O t č e n á š ....

Text: 1 Ján 3, 1-6:

“Viďte, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa 
menovali dietkami Božími, a nimi sme. Preto 
nás svet nezná, že nepoznal Jeho. (2) Milovaní, 
teraz sme dietkami Božími, a ešte nevyšlo 
najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, 
Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, 
aký je. (3) A každý, kto má takúto nádej v Ňom, 
očisťuje sa, ako je čistý On. (4) Každý, kto páše 
hriech, koná aj proti zákonu; hriech je 
prestúpením zákona. (5) A vy viete, že On sa 
zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu. 
(6) Ktokoľvek zostáva v Ňom, nehreší; a 
ktokoľvek hreší, nevidel Ho, ani nepoznal”. 
Amen

Vianočné Noviny 5
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         Bratia a sestry v Pánovi !

 Apoštol Ján tiež vedel o ľudských obavách a 
strachu ľudí pri pomyslení na Pána Boha. Preto 
povzbudzujúco hovorí: “Pozrite, viďte akú lásku 
dal nám Otec…”!  V betlehemských jasliach je 
Božie osobné vyjavenie.“Slovo, ktoré sa stalo 
telom”. Ježiš je stelesnená Božia láska. Pán Boh 
nie je vysokoučeným slovom o láske. On je láska. 
Nie je prúdom básnickch slov o láske, On je 
láska sama. To, čo videli pastieri, apoštolovia a 
mnohí iní svedkovia, sú naplnené slová prorokov 
Starej zmluvy. Spomeňme napríklad Izaiáša: 
”Ajhľa, panna počne a porodí syna a dá mu 
meno Imanuel” (= Boh s nami).(Iz 7, 14) V 
Ježišovi sa skutočne stal Boh človeku blízky a je 
s nami. Prorok Micheáš (5, 1)predpovedal: ”A ty 
Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi 
judskými čeľaďami, z teba mi výjde ten, ktorý 
bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, 
v časoch večnosti ”. Na svet prišlo a narodilo sa 
veľa významných ľudí a osobností, ale ani o 
jednom z nich nikto nič nepredpovedal a vopred 
neoznamoval. Také slová sú len o Ježišovi, ktorý 
sa narodil z panny Márie v judskom Betleheme.

Pohľad na narodeného Božieho Syna si 
však vyžaduje aj určitú trpezlivosť, lebo to Božie 
Dieťa vidíme v nedôstojnom prostredí. Je “v 
jasliach a v plienkach”. Žiaden kráľovský palác, 
ani luxus si Boh nevybral, ale “ustlal si v jasliach”. 
“Na sene a slame” (ESP) . Hľadá niekto Pána 
Boha? Chce Ho vidieť? - Náš Boh je v 
plienkach! Oni sú obalom, možno až príliš 
tvrdou škrupinou, v ktorej je skryté cenné 
jadierko. Je ním Život, ktorý chce byť naším 
životom! “Pozrite, akú lásku dal nám Otec” - 
povzbudzuje nás Ján a hovorí o sile tejto lásky.

Pán Boh nám dal svoju lásku v Synovi 
preto, aby sme sa my stali Božími deťmi. “Aby 
sme sa menovali dietkami Božími”.  Aby sme 
boli synmi a dcérami nebeského Otca a súčasne 
dedičmi Božími.“A nimi sme!” ujisťuje nás aj 
apoštol Pavel. Súčasne sme sa stali navzájom 

bratmi a sestrami. Dostali sme milosť povedať: 
sme bratia a sestry! 

        To všetko je plodom, ovocím a cieľom 
tohoto Božieho Daru.        Aby sme neboli 
ľuďmi na úteku od nášho Otca, od nášho   
skutočného domova v nebesiach a od dedičstva 
nám pripraveného. Pán Boh chce, aby sme sa 
stali spoludedičmi Kristovými. To, čo Pán Boh 
stvoril - patrí deťom. To, čo posvätil - posvätil 
pre nás. “Goliáš” ( v pôvodnej českej piesni) čiže 
“ ten starý nepriateľ,” (Ev.hymna), lúpežník, sám 
je Kristom olúpený o korisť, ktorú si privlastnil. 
Preto spievame: ”Narodil sa Kristus Pán, 
veseľme sa!…”. Všetko, čo sme stratili hriechom, 
nám vracia a ponúka Otec v Synovi. To, čo si 
sami spôsobujeme naším konaním, On napráva 
tým, že nám ponúka zmierenie. Odpúšťa nám 
náš veľký dlh.“Boh je zmierený, svet je 
vykúpený, radujme sa, radujme sa, kresťania” - 
spievame oprávnene slovami známej ukrajinskej 
koledy.

Bratia a sestry -  Božími deťmi sme sa 
nenarodili, ale nimi sme sa “stali”. Stali sme nimi 
duchovným znovuzrodením v Krste svätom. Je 
dielom celej Trojice Svätej a darom jej lásky. 
Deťmi a dedičmi sme dovtedy, kým za toto 
dedičtsvo ďakujeme a vážime si ho a kým sa ho 
ľahkovážne nevzdávame. Kým sme v “dome 
nášho nebeského Otca” a v cirkvi Ježiša Krista. 
Kým sa nestaneme ľuďmi, ktorí povedia: Otče 
daj mi môj podiel - a ja urobím so svojím 
životom čo chcem sám. Preto zostaňme v 
spoločenstve a v dome nášho Otca!

     “Svet nás nepozná” - hovorí Ján o Božích 
deťoch, o Božej cirkvi a o spoločenstve 
veriacich. Nepozná a neprijíma nás, lebo svet 
nepoznal a neprijal Toho, ktorý je obsahom a 
pravým Darom Vianoc. Svet vidí vždy iba ten 
obal. Uznávame, že to nie je nejaký vábny obal. 
Majme však odvahu pozrieť sa ďalej. Odvahu 
nazrieť do “obalu”. Lebo v cirkvi je v Slove a 
Sviatostiach Ježiš Kristus prítomný stále.
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    “Ešte nevyšlo najavo, čím budeme”, vyznáva 
apoštol. Základné rozhodnutie Božie už padlo: 
On prišiel do tohoto sveta a skrze Krista nás 
hľadá. Povzbudzuje nás k trvalej dôvere voči 
hlasu nášho dobrého Pastiera. “A každý, kto má 
takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý 
On”. On je vždy to pravé a čisté zlato, ktoré nie 
je znehodnotené ani v plienkach, ale ani vtedy, 
keď ho nosíme na našej hrudi. “ Zlato zostáva 
zlatom, aj na ruke, či na hrudi padlej ženy” - 
pripomína náš reformátor Martin Luther.

        Pán Ježiš sa nenarodil preto, aby nás, 
žijúcich v hriechu, odsúdil. Apoštol Ján svedčí o 
tom, čo sám spoznal a prežil. Ježiš prišiel preto, 
aby “nás očistil od hriechov”. Aby sňal hriechy a 
ich jarmo z nás. Boží Syn je preto našou 
radosťou a nádejou. “Dobrý Pastier sa narodil, 
by ovečky vyslobodil”...To je dôležité posolstvo 
pre každého z nás. To je “radosť nad radosti”, 
(ESP 55) ktorá má trvať a prebývať v nás trvalo.

      Odvaha skloniť sa nad pred Božím 
Dieťaťom a Synom panny Márie a prijať Krista 
Pána ako Spasiteľa, je obohatením a netušeným 
prínosom pre každého človeka. Preto “postojme 
aj dnes pri jasliach v Betleheme”  a príjmime 
nám narodeného Pána, aby sme smeli žiť novým 
a potom večným životom! Amen.      

 1. sviatok vianočný - Božie narodenie  -  
Ľubomír Batka st.

Posolstvo 
vianočného 
stromčeka  
Milé deti, bratia a sestry!  Viete si predstaviť 
Vianoce bez vianočného stromčeka? 
Sotva.Každoročne ho pripravíme v domácnosti i 
v chráme, v škole i na námestiach. Ozdobíme ho 
rôznymi ozdobami a sviečkami, s betlehemskou 
hviezdou na vrcholci. Chceme vám dnes 
povedať, aké krásne a hlboké posolstvo 
môžeme z tohto známeho symbolu Vianoc 

prijať. Nikto z kresťanov sa mu neklania ako 
nejakej modle. Už starozmluvnému ľudu 
Božiemu sa Hospodin vyjavil takto: "Ja som ako 
zelený cyprus, tvoje ovocie pochádza zo 
mňa" (Ozeáš 14,9b). Každý vianočný stromček 
má tiché, ale jasné a mocné posolstvo pre 
každého, kto má uši na počúvanie (Zj 2,7), 
pretože rozpráva o obsahu prvých Vianoc, 
ktorým je Kristus Pán. 

2. Niektorí hovoria, že to bol reformátor Martin 
Luther, kto ozdobil prvý vianočný stromček pri 
jednom vianočnom programe v kostole. Iní 
hovoria, že sa objavil v 17.storočí v meste 
Štrasburg. Odtiaľ sa táto tradícia rozšírila po 
celom Nemecku, potom do Anglicka (1841) a 
vysťahovalci ju priniesli do Severnej Ameriky. 
Príjmime jeho posolstvo a dajme sa ním osloviť 
aj my, pretože poukazuje na betlehemské 
jasličky i kríž Pána Ježiša Krista. 

3. Tradícia hovorí, že vianočný stromček 
znázorňuje strom života z raja, zo záhrady 
Eden. Prví ľudia, Adam a Eva, pre hriech raj 
stratili a tak aj prístup k ovociu zo stromu 
života. Na prvé Vianoce však prišiel pre ľudí 
Spasiteľ, Ježiš a On“človeku vrátil raj, čo Adam 
stratil”.(ESP 3O,1) 

Vianočný stromček tak pripomína “radosť, 
ktorá je pre všetkých ľudí”(Lk 2, 10) a zvestuje 
naplnenie veľkého Božieho zasľúbenia 
hriešnikom. (1M 3,15). 

4. Všimnime si, že vianočný stromček, či už je to 
smrek, jedlička, borovica, alebo aj stromček 
umelý - je vždy zelený! Zelená farba je 
symbolom života, rastu a nádeje. Poukazuje na 
nádej večného života, ktorý Boh v Ježišovi 
ponúkol všetkým veriacim v Neho. Pán Ježiš 
hovorí: ”Ja som prišiel, aby ste život mali a hojne 
mali!”(J 10,10) 

5. Vianočný stromček ozdobíme ozdobami i 
sladkosťami. Skôr sa dávali naň jabĺčka, orechy a 
perníky. Ovocie pripomína požehnanie 
zasľúbenej zeme, ktorú dal Boh z milosti ľudu 
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SZ. Poukazuje tiež na zasľúbené ovocie strom 
života, ktorý rodí dvanástoré ovocie a je verným 
pripravený v raji Božom. (Zj 22,2) Perníčky a 
sladkosti pripomínajú nebeskú mannu, i chlieb 
života - Pána Ježiša Krista, narodeného v 
Betleheme, Dome chleba. On povedal: “ Ja som 
ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto 
je z toho chleba, bude žiť naveky”.(J 6,51). 

6. Na stromček sa dávajú svetlá. Kedysi to boli 
sviečky voskové, dnes skôr elektrické. Všetky 
rovnako poukazujú na Pána Ježiša, ktorý 
povedal: “Ja som Svetlo Sveta. Kto mňa 
nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať 
svetlo života”.(J 8,12) Pán Ježiš sa narodil preto, 
aby nás vyslobodil “z tmy bludu a povery, z tmy 
hriechu a nevery”.(ESP 63,1) 

7. Vetvičky vianočného stromčeka sú rozložené 
na všetky strany. Tak je aj Božia láska ponúknutá 
všetkým ľuďom. Aj Pán Ježiš otvára svoju náruč 
a hovorí: ”Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení, ja vám dám 
odpočinutie!”(Mt 11,28)Aj anjel na 
betlehemských poliach hovorí: ”Zvestujem vám 
veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu...”.
(Lk 2,10). 

8. Pod stromček sa dávajú darčeky pre celú 
rodinu. To nám pripomína tú pravdu, že Pán 
Boh nám dal nádherný dar vo svojom 
milovanom Synovi. Príjmime Ho s vierou, úctou 
a vďačnosťou. Lebo “tým, čo Ho prijali, dal moc 
stať sa dietkami Božími”.(J 1,12) Stromček nám 
pripomenie aj apoštolské slovo:”Vďaka Bohu za 
Jeho nevýslovný dar!”( 2 K 9,15). 

9. Vianočný stromček nám vôňou dreva a živice 
pripomenie skutočnosť, že Pán Ježiš bol po 
svojom narodení položený do drevených jasieľ, 
ako to anjel povedal pastierom.”A toto vám bude 
znamením:nájdete nemluvniatko, obvinuté 
plienkami, ležať v jasliach”( Lk 2,12). 

10. Stromček tiež poukazuje na golgotský kríž. 
Jeho kúzlo a krása nesmie zatieniť tú pravdu, že 
Pán Ježiš, ktorý po narodení ležal v jasličkách, 

zomrel neskôr na dreve kríža na Golgote, aby 
ľudstvo vykúpil z moci hriechu, zla a večného 
zatratenia. Na kríži “vymazal a odstránil” náš dlh 
lásky voči Pánu Bohu a blížnym, “pribijúc ho na 
KRÍŽ”.( F 2,14) Preto stromček pripomína 
“veľkú radosť”, lebo sa nám narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán. (L 2,11). 

11. Je dôležité poznamenať, že stromček, skôr 
ako ho doma ozdobíme, musí byť najskôr vyťatý 
tam, kde rástol.Tým sa stromček pripraví o 
život, aby nám poslúžil. To nám pripomína dve 
naplnené posolstvá z knihy proroka Izaiáša: 
“Ježiš je mládnik a výhonok z pňa Izajovho”( Iz 
11,1), čiže narodil sa podľa tela z rodu 
Dávidovho. Potom však bol ako mládnik 
“vyťatý z krajiny živých”( Iz 53,8) a to pre naše 
viny, aby sa nám “Jeho ranami dostalo 
uzdravenia”(Iz 53, 5). 

12. Stromčeky sú drahé a ich ceny stúpajú. Aj 
cena nášho vykúpenia bola vysoká, ako nám to 
pripomína apoštol Peter: ”Vykúpení ste boli nie 
porušiteľnými vecami, striebrom, alebo zlatom, 
ale drahou krvou nevinného a nepoškvneného 
Baránka, Krista”. (1 Pt 1,18) Preto je stromček 
oslovením ľudí: ”... radujte sa nevýslovnou 
radosťou plnou slávy”(1 Pt 1,8). 

13. Napokon, vrchol vianočného stromčeka 
ukazuje smerom hore, k nebu. 
To nás učí dve dôležité pravdy. Najskôr tú, že 
Ježiš prišiel z neba dolu na našu zem, aby sa stal 
naším Spasiteľom. Po svojom zmŕtvychvstaní sa 
vrátil do neba a pripravil nám večné príbytky. 
Vetvičky, obrátené k nebu nás učia pozerať tam, 
“odkiaľ prichádza každý dobrý dar a pomoc v 
pravý čas pre každého.” ( Jk 1,17) 

Preto oznamuje vždy znovu na Vianoce radosť a 
požehnanie mladým i starým. Stíšme sa v jeho 
blízkosti aspoň na chvíľu, aby sme počuli jeho 
tiché, ale jasné a krásne posolstvo.

(Podľa úvahy rev. J Nováka, Ontário, Canada 
preložil a upravil Ľubomír Batka st.)
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