
Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Novom roku 

 

Nedeľa 3. januára 2016 – Nedeľa po Novom roku 

Text: 1J 5, 11 – 13 
11A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. 12Kto 

má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. 13Toto som napísal vám, 

veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 

Piesne: ES č. 72, 316 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Prežívame prvé dni nového roka. Každý má svoje predstavy, túžby a nádeje do 

budúcnosti, ale neraz aj obavy, starosti, ba i strach z toho, čo je pred nami. Pýtame sa: 

Aký to bude rok pre mňa, pre moju rodinu, pre môj cirkevný zbor, pre tento svet? 

Všetko okolo nás sa tak rýchlo mení! Hodnoty, ktoré nám boli nedotknuteľné, priam 

sväté, sú zrazu akoby bezcenné, stali sa prežitkom. Občas sme z toho vykoľajení. Čo to 

len bude? Kam to spejeme? Ani veriaci kresťania sa neubránia takýmto otázkam 

a pocitom. No tieto obavy a pokušenia, vedúce k malodušnosti, premáhame vierou 

v Boha a v Pána Ježiša, Božieho Syna, ktorého nám Otec nebeský dal za Spasiteľa. To je 

jediná istota a pevný bod, ktorého sa môžeme držať v chaose, neistote a nestálosti tohto 

sveta a bytia v ňom. Ježiš je Vysloboditeľ, Záchranca. V Ňom je Boh s nami. „Keď Boh 

za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, 

ako by nám nedaroval s Ním všetko?“ (R 8, 31 – 32) Skrze Neho a pre Neho nám Pán 

Boh daroval odpustenie hriechov, zmierenie, pokoj, radosť v Duchu Svätom. V Ňom 

nám dal v tejto časnosti Vodcu a pomoc v súžení vždy osvedčenú. V našom texte svedčí 

o tom, že nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Teda Boh nám dal vo svo-

jom Synovi všetko potrebné pre požehnanú časnosť a blahoslavenú večnosť. Potrebné je 

však mať Syna! To znamená veriť Mu, milovať Ho a nasledovať Ho v pokore 

a poslušnosti. Vtedy On prebýva v nás. Vždy a všade je s nami, máme Ho a s Ním 

máme i večný život. Toto svedectvo nášho Boha je povzbudením, posilou a útechou 

veriaceho v každom čase a situácii.  

I v tomto novom roku dôverujme Jeho slovám a kráčajme v pevnej istote, že je stále 

s nami. Buďme Mu za to vďační, oslavujme Ho svojím životom a slúžme Mu 

s radosťou. Amen. 

Modlitba: 
Oslavujeme Ťa, drahý Pane Bože, že sme z Tvojej milosti mohli nastúpiť v tomto 

novom roku nový úsek svojho života. Prosíme, Pane, daj, nech sa neobávame toho, čo 

nás čaká. Posilňuj našu vieru a dôveru v Tvoje slovo a v Tvoj prísľub, že budeš s nami 

po všetky dni. Prosíme o čisté srdce a pevného ducha. Požehnaj nás a daj, aby sme boli 

požehnaním pre svojich blížnych na slávu Tvojho mena. Amen. 
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