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Milosrdenstvo a milosť  

Milosrdenstvo je akt stiahnutia zaslúženého trestu, kým milosť je akt udelenia nezaslúženej priazne.  

Pre svoje milosrdenstvo nám Boh nedáva trest, ktorý si zaslúžime, teda peklo, kým pre svoju milosť 

nám Boh dáva dar, ktorý si nezaslúžime - nebo.  Milosrdenstvo a milosť sú najvyššie možné prejavy 

lásky.  

Milosrdenstvo a milosť sú si navzájom veľmi blízke. Oba výrazy majú podobný význam, avšak milosť 

a milosrdenstvo nie sú úplne rovnaké. Milosrdenstvo je o láskavosti a zľutovaní; často sa o ňom 

hovorí v kontexte toho, že Boh nás netrestá za naše hriechy tak, ako si zaslúžime. Milosť je tiež o 

láskavosti a zľutovaní, ale zároveň má v sebe myšlienku udelenia daru, či priazne. Pomôcť nám môže 

vidieť milosrdenstvo ako podskupinu milosti. V Písme je milosrdenstvo často synonymom 

vyslobodenia spod súdu (napr. Deut. 4:30,31; 1 Tim 1:13)1 a milosť je vždy prejavom požehnania pre 

nehodného.  

Podľa Biblie sme všetci zhrešili (Kazateľ 7:20; Rim 3:23; 1 Ján 1:8)2. Dôsledkom tohto hriechu je, že si 

všetci zaslúžime smrť (Rim 6:23)2 a večné odsúdenie v ohnivom jazere (Zjav 20:12-15) 2. Rozumejúc, 

čo si zaslúžime vieme, že každý deň, ktorý žijeme, je prejavom Božej milosti. Ak by nám všetkým 

dával Boh to, čo si zaslúžime, všetci by sme práve teraz boli odsúdení na večnosť. V 51. žalme Dávid 

volá (Žalmy 51:3-4) - Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho 

milosrdenstva zahlaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho 

hriechu. Prosba o Božie milosrdenstvo je žiadosťou o prejavenie láskavosti a stiahnutie súdu, ktorý si 

zaslúžime.  

Od Boha si nezaslúžime nič dobré. Boh nám nič dobré nedlží. To dobré, čo zažívame, je prejavom 

milosti Božej (Ef 2:5)3 . Milosť sa jednoducho definuje ako nezaslúžená priazeň. Boh je k nám 

priaznivý - preukazuje nám prijatie a dobrotu tým, že nás žehná dobrými vecami, ktorých nie sme 

hodní a ktoré si nikdy nedokážeme zaslúžiť. Bežná milosť je tým požehnaním, ktoré Boh dáva na celé 

ľudstvo bez ohľadu na jeho duchovný stav pred Bohom, kým spasiteľná milosť je tým špeciálnym 

požehnaním, ktorým Boh udeľuje nezaslúženú nadprirodzenú pomoc svojím vyvoleným, aby ich 

obnovoval a posväcoval.    

Milosrdenstvo a milosť sú jasne viditeľné v spasení, ktoré je dostupné v Ježišovi Kristovi. Zaslúžili sme 

si súd, ale v Kristovi sme dostali od Boha milosrdenstvo a boli sme vyslobodení spod odsúdenia. 

V Kristovi prijímame večné spasenie, odpustenie hriechov  a prehojný život (Ján 10:10)4 – to všetko sú 

dary milosti. Naša reakcia na Božie milosrdenstvo a milosť by mala byť pokľaknutie pred Ním 

v uctievaní a ďakovaní. Židom 4:16 hovorí: Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby 

sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. 

 

 

1 Deuteronomium 4:30,31  keď ti raz bude úzko, a keď prídu na teba všetky tieto veci, v posledných 

dňoch, a keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas. Lebo Hospodin, 

tvoj Boh, je silný Boh ľútostivý; neopustí ťa ani ťa neskazí ani nezabudne na zmluvu tvojich otcov, 

ktorú im prisahal. 

1 Timoteovi 1:13  ktorý som bol predtým rúhač a prenasledovateľ a trýzniteľ, ale som dostal 

milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti v nevere. 
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2 Kazateľ 7:20  Lebo niet spravodlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil. 

Rímskym 3:23  Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej 

1 Ján 1:8  Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy. 

Rímskym 6:23  Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu 

Ježišovi, v našom Pánovi. 

Zjavenie 20:12-15  A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa 

knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané 

v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo dali mŕtvych, 

ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do 

toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A ak niekto nebol nájdený zapísaný v 

knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. 

 

3 Efezským 2:5  aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení  

 

4 Ján 10:10  Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali 

život a aby mali hojnosť. 

 

 

 


