
Nedeľa po Vianociach  - 29.12.2019 

Zmierenie 

Milosť od narodeného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.  

 

2 Korintským 5:18-19 „A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou 

v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet 

so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie 

zmierenia“.  

 

Príchod Božieho Syna na svet  - to bola udalosť, ktorej bola účastná len malá 

skupina ľudí. Bola to akási vzorka  spoločnosti: rodina, pracujúci a vzdelanci, 

domorodci aj cudzinci a popri nich aj nábožensky založení ľudia a kráľ. Nielen 

Ježišovo narodenie, ale aj život, smrť  a vzkriesenie ovplyvnilo také množstvo 

rôznych ľudí, že sa preto Ježiš považuje za najvplyvnejšiu osobnosť svetových 

dejín. Zmenil srdcia mnohých, ktorých správa o Jeho milosti zasiahla 

v hlbokom vnútri ich bytia a osobnosti.  

 

Takou zmenou prešiel aj apoštol Pavol. O ňom sme na druhý sviatok vianočný počuli, 
že schvaľoval, že Štefana ukameňovali. Bol to muž, ktorý stál prísne na židovskom 
náboženskom systéme, bol verný aj filozofii ako životnému štýlu a nepripúšťal žiadne zmeny či 
vybočenia. Každý, kto nezdieľal jeho názory bol nepriateľ, ktorého bolo treba zničiť, aby 

neohrozoval jeho názorový systém. Pavlova posadnutosť strážením hodnôt prešla až do 

fanatizmu, ktorý vo svojom boji nepoznal nič, okrem toho svojho a nepripúšťal 

žiadnu zmenu.  

 

Až pokým sa Pavol nestretol s Kristom. Na vlastnej koži pocítil tú zmenu, 

rozhodol sa ju žiť a nielen to, ale aj ostatným hovoril o tom, čo zažil a kto  ho 

ovplyvnil. Práve o tom podáva správu a tým motivuje aj nás v prečítanom 

kázňovom texte. Hovorí o znovuzrodení, o premene, ako keď sa z húsenice 

stane motýľ. Taká premena má nastať aj v našom srdci pri stretnutí 

s narodeným a večne živým Kristom.  

 

1. Za všetkým je Boh. Radi si pripisujeme všelijaké zásluhy alebo za nimi 

vidíme náhodu či zhodu okolností. Všetko ostatné, len  aby to nebol Boh. Ale 
pravda je taká, že za skutočnou zmenou, vnútornou premenou a zásadnou 

premenou života, stojí výlučne Boh. Sami od seba by sme sa nikdy 

nedokázali zmeniť, ani uveriť v Krista, ani žiť lepším životom. Preto si Pán 

Boh berie právo i povinnosť riešiť situáciu hriechu v nás i mimo nás.  

 

Apoštol Pavol preto hovorí všetko je z Boha, On nás zmieril so sebou, On nám 

zveril službu zmierenia, On bol v Kristovi, On nepočítal ľuďom ich 



priestupky... Vďaka Bohu, že to nenechal na nás, ale všetko vzal pevne do 

svojich rúk.  

 

Je to pre nás nádej a zároveň úľava: nádej, že ak to robí Boh, potom bude 

všetko urobené dobre a dokonalo. A úľava je to v tom, že my sami nemusíme 

nič robiť, nemusíme Boha podplácať ani sa trápiť nad svojimi hriechmi, ale 

všetko smieme poručiť do Božích rúk a milosti. Len vďaka Jeho milosrdenstvu 

môžeme byť spasení.  

 

2. Zmieril nás so sebou. Vianočné obdobie je čas, kedy sa snažíme zmieriť 

medzi sebou navzájom. No je to také krehké spojenie, že zväčša nevydrží ani 

počas sviatkov. A keby sme sa chceli zmieriť s Pánom Bohom, bolo by to 

oveľa ťažšie, pretože ako ulahodí hriešny človek svätému Bohu a čo dáte 

Tomu, ktorý všetko stvoril, ako sa správne budete modliť k Tomu, čo vymyslel 
modlitby? Zmierenie nemohlo vyjsť od nás k Bohu, pretože my sme sa tak 

udomácnili v hriechu, že nám – bez Božieho zásahu – nepripadal zlý.  

 

Apoštol Pavol preto hovorí, že Pán Boh sa pokúsil o zmier skrze Pána Ježiša 

Krista. Poslal Ho ako dôkaz svojej dobrej vôle, ako záruku odpustenia i nádej 

večného života. Boh urobil prvý krok a vykonal ho dôsledne. Sám seba 

obetoval, vzdal sa výhod, stal sa človekom, len aby sme pochopili, že On 

nebojuje, ale chce sa zmieriť, ponúka nám pokoj vo vzťahu k Nemu. Vďaka 

Bohu, že s tým začal prvý, pretože my by sme nikdy nepocítili túžbu sa zmieriť, 

nedovolila by nám to pýcha.  

 

Je to pre nás nádej a úľava: nádej, že aj tým najväčším hriešnikom, ktorí 

činia pokánie, bude odpustené. Úľava preto, lebo my sami nemusíme prísť až 

na dno svojich síl, aby sme dosiahli vnútorný pokoj vo vzťahu s Pánom 

Bohom. Sme Ním prijatí a milovaní, je nám odpustené a môžeme večne žiť – to 

všetko len a len vďaka Božej milosti a Jeho kroku zmierenia smerom k nám.  

 

3. Zveril nám službu zmierenia. Žiť  zmierený s ľuďmi, to je to, čo človek 

potrebuje hádam hneď po zmierení sa s Bohom. Veď ak žijeme v neustálom 

boji s tými druhými, nenachádzame pokoj v duši a vzťahy, ktoré nám majú 

pomáhať, nám skôr ubližujú. Preto následkom zmierenia s Bohom je aj 
zmierenie s blížnymi a zvestovanie evanjelia. Pán Boh nás nielen zmieril so 

sebou, ale postavil nás aj do služby voči tomuto svetu, aby sme šli 

a zvestovali tú dobrú správu až do posledných končín zeme. Je to 

povolanie, ktoré platí pre každého, kto uveril v Krista, bez ohľadu na vek, 

postavenie či zamestnanie.  

 



Apoštol Pavol vie o čom hovorí, pretože on sám zažil toto povolanie byť 

apoštolom národov. Hoci začal medzi Židmi, neskôr prešiel k pohanom a tak 

hovoril všade, čo Boh v Ježišovi Kristovi dáva ľudstvu. Ako dobre, že nás Pán 

Boh sám k tejto službe volá, vyzbrojuje, pripravuje, pretože my sami by sme 

dobrovoľne nikdy nešli do sveta hriechu, aby sme hovorili, že sa ľuďom treba 

obrátiť a žiť vo viere. Pretože to so sebou prináša prenasledovanie, utrpenie, 

výsmech alebo aj smrť.  

 

Je to pre nás úľava a nádej: nádej, že každý môže byť spasený a my sme 

povolaní k tomu, aby sme boli svedkami Krista aj v našej rodine aj vo svojom 

okolí. Je to pre nás úľava, že sme k tomu povolaní Ježišom, lebo On nás 

nenechá v tej službe samých, ale dá nám svojho Ducha, ktorý nám pomôže 

stáť možno aj pred mocnými tohto sveta a hovoriť o Božej láske voči nám. 

Máme významné miesto v Božom pláne záchrany ľudstva, len sa tej úlohy 

treba zhostiť.  

 

Ježiš Kristus prišiel na túto zem kvôli každému jednému z nás a hoci nás miluje 

takých, akí sme, nechce, aby sme takí zostali, ale túži po zmene, skutočnej, 

úprimnej a zásadnej zmene nášho srdca a tým aj života. Pri tom všetkom si 

máme uvedomiť, že za tou zmenou stojí On a Jeho milosť voči nám, že On 

k nám urobil prvý krok a my Ho preto smieme milovať a že sme povolaní ku 

službe hlásateľov evanjelia do celého sveta. Nech nám v tom Trojjediný Boh 

pomáha. Amen.  


