
Piatok 1. januára 2016 – Nový rok 

 

Text: Kol 3, 17 
17A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu 

Otcu skrze Neho. 

Piesne: ES č. 72, 73 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Jedno z prekvapivých zistení života (v akomkoľvek veku) je, keď si uvedomíme, že 

príslovie „Kto nič nerobí, nič nepokazí“ v skutočnosti neplatí. Či kresťan, či neveriaci 

človek, aj keď nerobíme, robíme, aj keď mlčíme, hovoríme. Nedá sa „nič nerobiť”. 

Zvlášť v novom roku, na jeho začiatku, si zvykneme aspoň v mysli urobiť zoznam 

aktivít, ktorým by sme sa chceli v najbližších mesiacoch vyhnúť. Človek od stvorenia bol 

povolaný k tomu, aby konal – dobre a spravodlivo. Hriech však otrávil naše motívy, 

zahmlil to pôvodné, najčistejšie konanie. No aj tak, brat, sestra, máš povinnosť konať 

a hovoriť, lebo to svedčí o tvojej viere. Žiaľ, znova, platí aj opak: Ak nehovoríš, aj tak 

hovoríš. Ak nekonáš, aj tak konáš. Konať však niečo (presnejšie všetko) v mene Pána 

Ježiša ťa blahodarne obrusuje: Je tento môj skutok, toto moje slovo naozaj také, aby 

slúžilo na slávu Pána Ježiša? Robím to pre Jeho meno, či pre svoje? Som presvedčený, že 

takáto otázka môže v tomto roku prefiltrovať mnoho našich skutkov a slov, postojov, 

nálad, ale možno aj mlčaní. No nie je v tom iba strach, ktorý by ťa nútil robiť veci podľa 

Božej vôle, z donútenia, bez radosti, s cieľom len si to s Bohom „nerozhádzať” už na 

začiatku roka? Pavel totiž hovorí o vďačnosti Bohu a tá sa nedá nasimulovať. Tá 

prichádza z úprimnosti srdca, ktoré zažilo v minulom roku toľko Božej lásky a vernosti, 

že ani v tomto začínajúcom sa roku nechce konať inak. Chce dôverovať Bohu. Je tu 

priestor na vďačnosť za možnosť robiť veci pre Krista, byť láskavým, lebo On bol a je 

láskavý ku mne. „Či nevieš, že dobrotivosť Božia vedie ťa k pokániu?” − tak vraví Pavel 

v inom liste.  

Jedna vec (z mnohých) je na Bohu úžasná: On si nedáva novoročné predsavzatia: Budem 

viac milovať toho a toho… On miluje stále rovnako. Naplno, nemenne. V tom je 

dokonalý. To by mohol byť motív konania a vďačnosti aj pre nás. Amen. 

Modlitba: 
Pane, premývaj naše motívy aj v tomto roku. Nechceme ísť bez Teba, nechceme ani 

konať, ani hovoriť bez Tvojej prítomnosti a bez poukázania na Tvoju slávu. Stále sme len 

prach, preto zaobchádzaj s nami, prosíme, milostivo, pripomínaj nám svoje skutky, 

a najmä to, že si nešetril svojho Syna, keď išlo o našu záchranu, a dal si Ho, aby si 

dokázal, že Tvojím cieľom je spasiť hriešnika, nie ho zatratiť. Pane, nech sme povoľní 

Tvojej pravde a vedeniu v novom roku. Amen. 
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