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Vianoce podľa človeka  

Milosť a pokoj od narodeného Pána a Záchrancu pre každého, kto má otvorené srdce, aby prijal lásku a požehnanie Zhora.  

 

Ján 1:11-12 „Do svojho vlastného prišiel a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi 

Božími, tým, čo veria v Jeho meno“.  

 

Milí priatelia! 

Všetci veľmi dobre vieme, ako vyzerajú Vianoce podľa Boha. Ale akoby vyzerali Vianoce podľa človeka? Ako by to 

vyzeralo, keby nechal Hospodin vianočné sviatky v našej réžii? 

 

1.Človek sa chce stať Bohom. Tá túžba je v nás. Adam s Evou, na podnet hada, zatúžili byť ako Boh. Chceme si 

sami riadiť život a nemusieť nikoho poslúchať. Chceme vládnuť nielen nad sebou, ale aj druhými. Chceme 

rozhodovať o prítomnosti i budúcnosti a túžime po moci, vďaka ktorej by sme mohli manipulovať situácie vždy v náš 

prospech. Chceme riadiť počasie a súdiť ľudí tak, aby sa im dialo zlo, keď sa my tak rozhodneme a dobro, ak uznáme 

za vhodné, aby to tak bolo. Vianoce podľa nás by vyzerali tak, že by sme Boha zhodili z Jeho trónu a sami sa stali 

bohmi.  

 

A Boh? On prišiel dolu a stal sa jedným z nás. Nezničil nás, ale stal sa našou súčasťou. Nezosadil nás z trónu, ale 

práve s Ním sa viac stávame ľuďmi. Keď sa obzriete okolo seba, ľudia žijú bez Boha a prestávajú byť ľuďmi. Lebo 

kde nie je Boh, niet ani správneho človeka. Preto vianočné sviatky nám pripomínajú, že nie my sa stávame Bohmi, ale 

Boh sa stal človekom. My sme Boha, keď prišiel, neprijali, ale On nás prijíma stále a vždy, napriek tomu, ako biedne 
to s nami vyzerá. Ako dobre, že Vianoce prebehli v Božej réžii. Ak by boli podľa nás, bolo by tu veľa bohov, ale  

málo ľudí.  

 

2.Človek nepotrebuje Spasiteľa. Nechceme Ježiša, túžime iba po Ježiškovi. Nechceme Boha, chceme bábku. 

Netúžime po Záchrancovi, ale po deduškovi, čo nosí darčeky. Lebo ak by Ježiš prišiel ako Spasiteľ, potom by to 

znamenalo, že my potrebujeme spásu, záchranu. Ak by Ježiš prišiel ako Záchranca, potom by to znamenalo, že sme zlí 

a hriešni. A to si pripustiť za žiadnych okolností nechceme. My sme predsa dobrí, bez chýb, žijeme najlepšie ako 

vieme a dokážeme viesť správny život aj bez nejakého Božieho zásahu a pomoci. Vianoce by podľa nás vyzerali tak, 

že by sme spievali o nejakom sladkom bábätku, ktoré sa dá počas zvyšku roka odložiť do skrine spolu s ozdobami. 

 

A Boh? On nám poslal pomocníka. Videl našu situáciu. Videl našu biedu. Naše hriechy. Preto malý Ježiš vyrástol na 

Krista. Lebo ľudia potrebovali a stále potrebujú Ježiša, ktorý položil svoj život za hriešnikov a tak im ponúkol 

odpustenie hriechov. Príchod Božieho Syna ako záchrancu nám pripomína, že sme zlí, ale aj to, že sa zlo dá poraziť 
láskou. Ako dobre, že zostali Vianoce v Božej réžii. Keby boli podľa nás, bolo by tu mnoho ľudí, ktorí si myslia, že 

sú dobrí, ale nebol by tu ani jeden človek, ktorý by reálne dokázal dobro konať.  

 

3.Človek by žil len pre tento svet. Nemyslíme na večnosť, žijeme len pre prítomnosť. Chceme si užiť dni na 

tomto svete a preto ideme aj cez mŕtvoly a kráčame aj po zlých cestách, lebo život je iba jeden. A to tento pozemský. 

Neberieme ohľad na druhých, nerešpektujeme Božie zákony, vysmievame sa z Pána Ježiša... Vianoce podľa nás by 

teda vyzerali takto: žiadny Boh, žiadne hriechy, žiadna večnosť, žiadna láska, iba holdovanie alkoholu, plné stoly, 

veľa darčekov, celé dni preležané pred telkou, boli by sme na chvíľu lepšími ľuďmi, aby sme znovu po Vianociach 

prišli do rovnakého stereotypu. Pretože treba využiť každý deň tohto života, lebo nič viac nebude.  

 

A Boh? Poslal svojho Syna, aby nám priniesol nádej. Nádej do smútku, že v nebi bude radosť. Do trápenia, že tam 

nebude hriech. Do nelásky, že tam budeme dokonalo milovaní. Do bolesti, že tam už nebudú ani slzy. Do smrti, že 

tam bude život. Do opustenosti Bohom, že tam Ho uvidíme tvárou v tvár. Príchod Pána Ježiša je príchodom nádeje 
a večnosti do pominuteľnosti nášho života aj sveta. Ak by boli Vianoce v našej, nie v Božej réžii, tak by sme mali 

iba to, čo máme dnes. Ale vďaka Bohu, v Kristovi, nás čaká viac ako máme dnes, v Kristovi je nám daná 

večnosť v Jeho kráľovstve. V Ňom nezostaneme tu – v tom čo aktuálne žijeme – ale pôjdeme tam, kde bude už 

iba dobre.  

 

Ak by ste mali napísať nový vianočný príbeh, aký by bol? Stal by sa človek Bohom alebo Boh človekom? Tvárili by 

sme sa všetci ako dokonalí alebo by sme mohli byť dokonalí vďaka Spasiteľovi? Žili by sme iba pre dnešok alebo 

by sme mohli hľadieť do budúcnosti neba? Boh však napísal príbeh, ktorý je platný a ak necháme Krista narodiť sa 

v nás, bude v nás vianočný zázrak znieť aj po zvyšok roka, aj po zvyšok nášho života. Amen.  

 


