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Vianočný pozdrav! 

 

Veľké prípravy na vianočné slávnosti, túžobne očakávané zážitky z 

Tichej noci, rozžiarené očká detí a spokojné, vyrovnané pohľady 

dospelých, dostatok zemských darov, či už na stoloch alebo pod 

ozdobenými stromčekami, to všetko na nás tak zapôsobilo, že sa 

úprimne radujeme radosťou nevýslovnou, radosťou nebeskou. 

Radujeme sa aj napriek tomu, že nás po všedné dni tlačili a tlačia mnohé 

starosti, že na nás čaká vyriešenie mnohých úloh, pred ktoré sme boli 

postavení. Pri tom, však, nechceme zabúdať na povinnosti, ktoré na nás 

po sviatkoch čakajú, lebo ich za nás nikto iný nevykoná a nevyrieši.  

Radujeme sa nevýslovnou radosťou nebeskou preto, lebo "tak Boh 

miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nik, kto verí v 

Neho, nezahynul, ale mal večný život." (Ján 3,16) Radosť z narodeného 

Spasiteľa je základným mottom z ktorého vychádza a o ktorom stále 

hovorí celá kresťanská cirkev.  

Jedným z veľkých dôvodov našej radosti je aj to, že "Syn človeka 

neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za 

mnohých." (Mt. 20, 28) Služba Syna človeka bola tak veľká, úplná a 

dokonalá, že nebolo, a nie je ani dnes potrebné ku nej pridávať alebo 

niečo z nej uberať a zakrývať. Ten, ku ktorému sa hneď ako prví 

poponáhľali betlehémsky pastieri, Ten narodený, Ukrižovaný a 

Vzkriesený, jasne dokázal, že radostná služba Bohu a človeku nikdy 

nepozná hranice. Pán Ježiš neslúžil pre slávu, ale preto, že bol každého 

dňa pripravený vykonať službu zmierenia.  

Služba Kristova zaväzuje zase len ku službe rovnako aj nás. Veď cirkev a 

jej údovia boli od samého Boha vyvolené k tomu, aby slúžili svojmu 

Pánovi. Cez vianočné slávnosti zdá sa nám byť celkom samozrejmou táto 

radostná služba. A to, čo je samozrejmé, k tomu predsa netreba ponúkať 

alebo povzbudzovať. Ani jednému živému tvoru nie je potrebné prikázať 

"dýchaj", lebo keby nedýchal tak by nežil. Ani jednému kvetu nie je 

potrebné privolať "kvitni", lebo keby nekvitol tak by nepriniesol ani 

ovocia. Našu službu Bohu častokrát nepovažujeme za samozrejmú, preto 

nám vianočná slávnosť privoláva "s radosťou slúžte Hospodinu". Aká je 

to radostná služba Hospodinu?  

Reformácia zdôraznila predovšetkým to, aby radostná služba Bohu 

ostála na báze evanjelia, na Slove Božom, ktorému pripisovala prvú a 
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hlavnú úlohu. Vieme, síce, že reformácia sa neobmedzila len na túto 

formu služby, ale ukázala aj na iné možnosti služby Bohu a človeku. 

Predsa len pri Slove Božom sa chceme zastaviť aj teraz na Vianoce. Slovo 

Božie, konkrétne apoštol Pavel nám odporúča, aby sme našu radostnú 

službu konali vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti.  

Pokora, to je pripravenosť ku službe a zrieknutiu sa akejkoľvek slávy. 

Pokora, to je skromnosť, ktorá sa dáva poznať aj druhým. Pri našej 

spoločnej práci musíme si uvedomiť, že sme ešte nie pri cieli a preto sme 

povinní hľadať aj s našimi blížnými tú spoločnú cestu šťastia.  

Okrem služby v pokore treba slúžiť aj vo všetkej nežnosti. Je už skutočne 

načase, aby sme nežnosť začali presadzovať v našich rodinách a vo 

vzájomných ľudských vzťahoch. Nežnosť nám diktuje skloniť sa či už k 

malému dieťaťu alebo k hriešnikovi. Lebo nás Boh neurčil k hnevu, ale 

na to, aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Spasenie dosiahneme iba cestou pokoja. Aj cez tohoročné vianočné 

slávnosti ešte statočnejšie a radostnejšie snažme sa pochopiť a prežiť 

šírku a dĺžku, výšku a hĺbku lásky a pokoja Kristovho pre všetky národy 

na tejto zemi.  

S radosťou máme slúžiť Hospodinu vo všetkej trpezlivosti. Trpezlivosť je 

zhovievavosť. S ostatnými bratmi a sestrami kráčame dlhou životnou 

cestou, na konci ktorej sa raz budeme zodpovedať nášmu nebeskému 

Sudcovi. Práve na tejto životnej ceste sme málo zhovievaví, ale snažíme 

sa posúriť zlo a nezodpovednosť. Sme predsa ľudom Božím, ktorý na 

tomto svete vykonáva službu Kristovu. Buďme zhovievaví aj voči 

bratom či sestrám, aj voči všetkým ťažkostiam. Nebuďme zhovievaví, 

však, proti hriechu alebo proti ľahostajnosti. Služba cirkvi, však, smeruje 

k tomu, aby nás raz a všetkých, ktorým slúžila, odovzdala späť do 

Božieho vlastníctva.  

Všetkým Vám, milí bratia a sestry v Kristu Ježiši želám požehnané 

Vianoce a pokojný nový 2017. rok.  

Samuel Vrbovský, biskup    


