
6. Prvý svedok narodenia Božieho Syna 

Narodenie Pána 

Prežívame už druhý adventný týždeň, čiže druhý týždeň príprav na Narodenie Pána. 
Našou adventnou cestou nás sprevádza sv. Jozef, pestún a zároveň strážca najdôležitejších a 

najcennejších pokladov na svete.  

Cisár chcel vedieť, koľko ľudí žije v jeho krajine. A Jozef, poctivý muž, ktorý si ctil 
právo, si nevedel predstaviť, že by nevykonal cisársky rozkaz. Ale ako mohol nechať doma 
Máriu? Ale ona neváhala. Jeho žena chcela putovať s Jozefom do mesta, z ktorého pochádzal, 
do Betlehema. Jozef s veľkou nádejou vchádzal do rodného mesta, ale vtedy zistil, že nikde niet 
pre nich miesto. Nikoho nezaujímalo, že sú veľmi unavení, hladní, že Mária čaká dieťa. V 

Betleheme bolo toľko ľudí, že ďalší putujúci boli len na ťarchu.  

Úryvok z knihy Tieň otca: 

Žiadna brána sa neotvorila. Prešli okolo posledného domu. Ďalej boli už len lúky a polia. 
Niekde tu bolo Dávidovo pole, ktoré mu otec zanechal. Vtedy si spomenul… Tam, na jeho roli, 
stál kedysi malý chudobný dom. Ľudia, ktorí tam žili, nepatrili do rodu, neboli dokonca ani 
Židmi. Prišli zďaleka. Nikto ich nechcel prijať. Len Jakub, jeho otec, sa nad nimi zľutoval a 
dovolil im postaviť si dom na starej rodnej zemi. Poďme ešte kúsok - povedal. - Tu 
vyskúšame…Mária zostala pri bráne. Bola veľmi vyčerpaná. Jozef zabúchal na dvere. Kto je 
tam? - spýtal sa ženský hlas. To som ja, Jozef, syn Jakuba. Pokoj s tebou, Jozef. Dnes som 
prišiel do Betlehema. Išli sme s manželkou dlho, sme veľmi unavení. A moja manželka čaká 
dieťa. Nikde nás neprijali… Môžeš nás ty prijať? Dom je malý a špinavý, ale hneď za domom 
v skale je veľká a suchá jaskyňa. Tam je miesto pre nášho vola. Ak chceš, pôjdem s vami. Môj 
syn rozloží oheň, v jaskyni bude teplo. Prinesiem vám jedlo.  

Jozef si vydýchol a poďakoval Stvoriteľovi. Tento opis hľadania miesta pre Jozefa s 
manželkou je veľmi zaujímavý. Zaujímavé je, že nocľah sa našiel na otcovskej zemi, nazývanej 
Dávidovo pole. Zaujímavé je, že v teplej skalnej jaskyni bol vôl…Ale v skutočnosti nevieme, 
ako sa to všetko stalo. Možno takto, možno inak. Evanjelista Lukáš o tom píše: „Kým tam boli, 
nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila 
do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci”. (Lk 2,1-7). Z  toho  vyplýva, že Ježiš sa 
narodil ešte skôr, ako bol Jozef u úradníkov. Vďaka tomu zapísal do cisárskych kníh nielen 
seba a svoju manželku Máriu, ale aj novonarodené dieťa, voči ktorému si plnil povinnosti 
pozemského otca. V meste nikoho nenapadlo, že v takých podmienkach sa narodil Ten,  ktorý 
ich mal spasiť. Iba pastieri, ktorí neďaleko strážili svoje stáda, si všimli čudné svetlo. Veľmi sa 
naľakali. Ale anjel ich ukľudnil. Povedal im, aby sa nebáli, ale že sa majú tešiť, lebo “v 
Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: 

Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach…” (por. Lk 2,11-12) 

Otázky: 
1. Kto sa prvý prišiel pokloniť narodenému Mesiášovi?  
2. Podľa čoho mali pastieri spoznať, že sa narodil Mesiáš – Spasiteľ?  
3. Kedy slávime sviatok Narodenia Pána?  

Úlohy: 
1. Poďakuj svojej mame za to, že žiješ. 
2. Pomodli sa večer za novonarodené deti a ich rodičov. 
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