
Štedrý večer – 24.12.2019 

Pokoj vám! 
Zostúpil Boh na zem k nám, aby prišla láska, Vzdal sa slávy, dal ju nám, zaznela pieseň 
krásna. 
Anjeli to zvestovali, pastieri to pochopili, Mudrci to vyskúšali, ľudia tomu uverili. 
Príď dnes Kriste aj tu k nám, k Tvojej sláve zhromaždeným, V našich srdciach urob chrám 

a daj pokoj zachráneným. Amen.  

 

Lukáš 2:14b „...a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.  

 

Atmosféra Vianoc sa dotýka každého z nás. Či sme veriaci či neveriaci, toto je 

obdobie, kedy znežnie srdce aj toho najtvrdšieho človeka. Ale vianočný čas nie 

je len o pohode, pokoji, láske a pozitívnej atmosfére. Štatistika ukazuje, že 

najviac sa ľudia hnevajú a vyvolávajú hádky práve okolo Vianoc. Súvisí to 

s prípravami, kupovaním darčekov, zabezpečovaní všetkého potrebného. A tak 

sa z nás v tomto období môžu stať najmilší, ale aj najhorší ľudia pod slnkom. 

Alebo možno sa vôbec nemeníme a sme takí, ako vždy. 

 

Tieto sviatky sú o láske. V prvom rade o tej Božej. Pán Boh sa zaujíma 

o človeka a vidí jeho aktuálnu situáciu. Tá sa od počiatku v podstate nezmenila. 

Človek sa nezmenil. Stále sme uhundraní, nespokojní, nevďační, neláskaví, 

stále neveríme. Vyberáme si život bez Boha a chceme sa stať sami sebe bohmi.  

Občas nám to aj vychádza a tak nadobúdame presvedčenie, že Pána Boha nám 

netreba a že si večnosť vieme zabezpečiť sami. Práve preto, že sa takto 

dokážeme oklamať, Pán Boh situáciu hriechu začal riešiť. Dal nám ponuku 

v Ježišovi Kristovi, ktorú sa oplatí prijať. Ale samozrejme slobodne ju môžeme 

aj odmietnuť. Predtým však, ako sa k tomu jasne postavíme, mali by sme zvážiť 
dôsledky, lebo to rozumní ľudia robia. Božia ponuka však platí akokoľvek 

sa rozhodneme. Pretože Pán Boh nám chce v Kristovi zoslať pokoj.  

 

Pán Boh nám teda praje dobro. Pokoj nie je len neprítomnosť vojny, ale je to aj 

vnútorné zadosťučinenie, je to odpočinok. Pokoj to je, keď sú vzťahy v pohode 

a keď darí žiť v súlade s Božou vôľou. Keď je človek zmierený so sebou, 

s druhými aj s Hospodinom. Toto nám priniesol Ježiš, keď prišiel na túto zem 

a pripomenul nám, že mať pokoj v tomto zmysle, je fakt možné a reálne.  

 

Ale ako je to s nami? Ako mám mať pokoj v živote, keď...? Dá sa získať pokoj, 

keď máte zlého alebo nevďačného šéfa, ktorý nevie oceniť vašu snahu, záujem 

a pracovitosť? Dá sa získať pokoj, keď rodina, ktorej ste pomohli, veľa pre ňu 

urobili, sa zrazu tvári, že vás nepozná? Dá sa dosiahnuť pokoj, keď váš životný 

partner sa o rodinu nezaujíma, využíva vás, je lenivý alebo si vás neváži? Dá sa 



získať pokoj, keď vás trápi choroba a vy ste na ňu prikrátki a ani lekári vám 

nevedia pomôcť? Ako si zabezpečiť pokoj, keď potrebujete životnú zmenu, ale 

nemáte na ňu síl, prostriedky či  možnosti? Môžeme získať pokoj, keď nám 

nerozumejú ľudia alebo keď nás posudzujú či ohovárajú? Môžem dosiahnuť 

pokoj, keď....? Môžu ľudia, ktorí nám znepríjemňujú život alebo ho robia 

ťažkým, dosiahnuť pokoj? Kde mám nabrať silu, aby som im tento pokoj prial? 

 

Tento pokoj je darom. Prináša nám ho Kristus. My ho môžeme iba prijať  

a potom s ním narábať, ako s niečím vzácnym a úžasným. Tento pokoj totiž 

môžeme ľahko stratiť a to vtedy, keď ho hľadáme bez Božieho pôsobenia, len 

vlastnými silami. Jednou z ciest, ako ho získať a aj udržať je modlitba. V nej 

prosíme o dar pokoja, ale zároveň v nej môžeme vyprosiť pre seba či pre iných 

múdrosť, rozvahu, správne rozhodovanie či slová. Pretože tie sú pre udržanie 

pokoja veľmi dôležité. Modliť sa nie je ťažké, stačí Pánovi Ježišovi povedať, 

čo prežívame.  

 

Aby sme si pokoj udržali, treba hovoriť pravdu, ale nezabúdať pri tom na 

lásku. Pokoj väčšinou strácame vtedy, keď nie sme schopní či ochotní byť 

pravdivými. To nás obmedzuje vo vzťahu k iným a my musíme hrať určité roly, 

musíme byť inými ako sme. Možno práve pre pokoj, ale paradoxne ho vtedy 

akurát strácame. Ak nie sme pravdivými, potom strácame pokoj, pretože iné 

cítime a iné prezentujeme a ten rozdiel medzitým nám prináša pokoj. Pravda je 

tiež dôležitá vo vzťahu k Pánu Bohu a tá znie, že bez Neho nemôžeme žiť ani 

tu na tomto svete a ani vo večnosti. Kým si toto nepriznáme a nepozrieme sa 

pravde do očí, nemôžeme si udržať pokoj.  

 

Pokoj si udržia ľudia dobrej vôle, resp. ľudia, v ktorých má Boh záľubu. 

Patríme medzi nich?  Ľudia dobrej vôle to sú tí, ktorí svoj život prežívajú vo 

vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, prijímajú Jeho milosť a dôverujú Mu. Sú to 

ľudia, ktorí aj keď zhrešia, padnú, zmýlia sa, nemajú problém prosiť 

o odpustenie a začať odznova. Ľudia dobrej vôle sú tí, ktorí sa snažia žiť 

láskou, hoci to niekedy vyžaduje obetavosť, sebazaprenie či oddelenie sa od 

ľudí. Tí, ktorí sú dobrej vôle, to sú ľudia, ktorí si vážia iných a zodpovedne 

pracujú tam, kde ich Pán Boh postavil. Sú to ľudia, ktorí si uvedomujú svoju 

nedostatočnosť pred Pánom Ježišom a potrebu Jeho prítomnosti vo svojom 

živote. Ľudia dobrej vôle sú tí, ktorí sa nevzdávajú nádeje a hoci ich život 

v tomto svete nie je dokonalý, očakávajú večný život v Božej prítomnosti. 

Presne pre tých je určený vianočný pokoj, presne takí si ho potom dokážu 

aj udržať.  

 



Ako prežívame tohto ročné Vianoce? Stali sme sa lepšími či horšími ľuďmi? 

Ak chceme dosiahnuť ten skutočný, dlhotrvajúci pokoj, musíme ho v prvom 

rade prijať ako dar, ktorý nám prináša Ježiš Kristus. Musíme o zachovanie 

tohto daru prosiť  v úprimnej a oddanej modlitbe. Musíme čeliť pravde 

a žiť ňou a musíme sa stať ľuďmi dobrej vôle. Práve Vianoce sú na to  

najvhodnejším časom.  Škoda len, že do zajtra už na toto všetko mnohí z nás 

zabudnú. Amen.  


