
Nový rok – 1.1.2019 

Heslo roka 

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. 

 

Žalm 34:15 „Odvráť sa od zlého a čiň dobro, hľadaj pokoj a snaž sa oň“.  

 

Z Božej milosti sme v zdraví, pokoji, radosti, ale aj s chorobami, smútkami 

a zraneniami vstúpili do nového roka. Tak ako vždy, aj teraz sa pred nami 

otvára prázdna kniha, ktorej počet listov pre nás zostáva neznámy, ale je 

dôležité do tej knihy vpisovať čo najlepšie poznámky. Na jednej strane je to 

radosť: môcť začínať nanovo a tešiť sa z toho, čo príde, čo môže byť. Na 

strane druhej je to aj veľká zodpovednosť: vkladať do všetkého svoje srdce 

a byť pripravený aj na sklamania. Pán Boh nás však povolal k tomu, aby sme 

vytvorili nádherný obraz, krásny príbeh a úžasný život v roku 2019 a dal nám 

k tomu všetko potrebné. Len sa musíme naučiť správne využívať, čo sme 

dostali. K tomu nám má pomôcť aj heslo, ktoré nás bude sprevádzať počas 

tohto roka z knihy žalmov: „Odvráť sa od zlého a čiň dobro, hľadaj pokoj 

a snaž sa oň“. 

 

Máme tu  4 príkazy v dvoch fázach:  

1. fáza je: odvráť sa od zlého a čiň dobre – nedá sa robiť iba jedno 

z toho. Nestačí sa odvrátiť od zlého, pretože sa k niečomu musíme otočiť. Ak sa odvraciame od 
zlého, nemôžeme sa znovu otočiť k zlému, pretože to by bolo potom jedno. Ak sa odvraciame od 
zlého, musíme sa obrátiť k dobrému. Ale ako vidíme, ani to nestačí. Nestačí prestať obdivovať 

zlo a začať obdivovať dobro. Nestačí fandiť dobrým ľuďom. Treba aj vedome konať dobro. 

 

My ľudia radi hovoríme o tom či onom, že je to dobrý nápad, dobrý človek, 

dobrá zásada, dobré rozhodnutie... Oveľa dôležitejšie je – okrem obdivovania – 

začať aj pracovať, snažiť sa a konať dobro aj vo svojom živote. To sa však dá 

iba vtedy, keď zanecháme zlo. Predstavte si, že pred vami je zlo – tak je to aj 

v reálnom živote: to zlé sa nám priam núka, dáva sa nám na obdiv, ukazuje sa 

nám pred oči. A teraz sa odvráťte od neho: ale nielen tak, že odvrátime pohľad, 

ale že sa celou bytosťou odvrátime od zlého. To neznamená, že ono prestane 

existovať, ale v našom živote už nebude mať prioritu, nebude zvádzať celú našu 

pozornosť, nebude stredobodom nášho života. Už bude za našim chrbtom. 

A my s ním budeme z času na čas konfrontovaní, ale nebude udávať náš smer.  

 

Odvrátenie od zlého nestačí. Treba si dať pred oči niečo, čo budeme 

nasledovať, čo nás bude motivovať. A to je práve dobro a jeho vedomé 

konanie. Pán Boh nám nehovorí, že to bude hneď dnes a zrazu možné v našom 

živote, ale že sa o to máme snažiť a zlepšovať sa. Učiť sa konať dobro znamená 



aj zlyhať, ale zároveň sa postaviť a začať odznova. Konať dobro znamená, že 

budeme prosiť Pána, aby ho On cez nás realizoval v tomto svete. Konať dobro 

znamená každé ráno nového roka vstať s tým, že chcem robiť len dobré veci. 

Konať dobro znamená nechať Pána meniť náš charakter tak, že sa konanie 

dobra stane podvedomou činnosťou, teda, že už nebudeme premýšľať nad tým, 

že robíme dobré veci, ale že ich budeme robiť bez rozmýšľania. Konať dobro 

znamená  čítať Písmo, poznávať Pána Ježiša a konať podľa Jeho životného 

príkladu.  

 
Máme pred sebou mnoho dní nového roka je len na nás, či naša tvár 

bude obrátená k zlému alebo k dobrému. Mnohokrát ešte zlyháme, ale aj to 

je dobré, ak si to uvedomíme a znovu a znovu sa odvrátime od zla a obrátime 

k dobrému. Nenechajme sa pokušením diabla, zlými ľuďmi, negatívnymi 

udalosťami a nezdarmi odradiť do štýlu života Pána Ježiša, pretože On toto 

presne robil: odvracal sa od zlého a obracal sa k dobru. A tým obracal na dobré 

aj ostatných. Kiežby sa aj nám to podarilo.  

 

2. fáza : hľadaj pokoj a snaž sa oň – každý z nás chce mať pokoj – od ľudí, 

od zlého, od chorôb, od povinností. Hľadáme pokoj pre seba. Nie je to zlé, samozrejme, že každý 
chce vo svojom živote mať pokoj. Je to naša túžba, ktorú sa snažíme v živote aj realizovať, preto 
mnoho ľudí to poníma ako prioritu pre seba a chce mať od všetkého svätý pokoj, nepestuje 
vzťahy, ale uzatvára sa do seba a do svojej ulity. No Božie slovo pokračuje a hovorí: to nestačí – 
o pokoj sa treba snažiť. Teda nielen ho chcieť pre seba, ale aj rozdávať okolo seba. To, čo má 
človek vo vnútri, to dáva aj iným – niekedy vedome a inokedy podvedome. Ale ak nemáme v sebe 

pokoj, nemôžeme ho dávať iným.  

 

Pán Ježiš hovorí, že je rozdiel medzi slovom pokoj a pokoj. Tento svet dáva iný 

pokoj ako Boží Syn.  Je dôležité rozlišovať medzi nimi. Pokoj, ktorý dáva tento 

svet je dočasný a závislý na tom, čo práve prežívame: zmenili sa nám rodinné 

pomery – sme nepokojní, stratili sme prácu alebo zvýšili životné náklady – sme 

vystrašení, zradili nás priatelia alebo nám nerozumejú ľudia – sme 

dezorientovaní, príde choroba alebo nás zarazí smrť blízkeho – sme beznádejní 

a depresívni. Pretože pokoj tohto sveta je dočasný, nestabilný a nedokonalý.  

 

Pán Ježiš nám však dáva svoj pokoj, ktorý je závislý jedine na Ňom a na 

našej dôvere v Neho. Je to pokoj, ktorý neprichádza a neodchádza 

s ťažkosťami, ale ktorý je založený na viere v Boha, ktorý je Zdrojom pokoja. 

Je to pokoj, ktorý zbavuje strachu, pretože miluje a dáva dôraz na lásku: 

„dokonalá láska vyháňa strach“. Je to pokoj, ktorý dokáže vyznávať pri 

všetkých stratách: „Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je pochválené meno 

Hospodinovo“. Je to pokoj plynúci z Božej priazne a zároveň povzbudzujúci 



v nás radosť, ktorá nikdy nekončí. Je to pokoj nádeje, že čokoľvek sa deje, 

hocičo nás čaká, máme Boha, ktorý si po nás príde. Je to pokoj, ktorý sa nebojí 

konfrontácie so zlom, pretože vie, že dobro má vždy navrch. Je to pokoj, ktorý 

nás sprevádza cez život až do času, keď budeme odchádzať z tohto sveta. 

 

Tento pokoj nám je ponúkaný Kristom, preto treba hľadať Boha a vďaka tomu 

nájsť pokoj. Nestačí to však. Je potrebné pokoj aj tvoriť, snažiť sa ho, svojimi 

rozhodnutiami, rečami a skutkami máme ten pokoj podnecovať. Nie za každú 

cenu. Sú situácie, kedy nie je pokoj prioritou, najmä ak ide o ten falošný pocit 

pokoja. Izraelskí proroci vyvolenému ľudu často zvestovali pokoj, ako sa píše: 
„Hovoria: pokoj, pokoj, a pokoja  niet“. Preto je dôležité, aj v tomto novom 

roku, najprv sa nechať naplniť pokojom Ježiša Krista a až potom, s Jeho 

pomocou, vo svojom živote ten pokoj prinášať, vytvárať, snažiť sa oň.  

 

Z Božej milosti začíname rok 2019. Nikto z nás nevie, či ho spolu aj dožijeme. 

Preto je dobré, ak využijeme každý deň, ktorý dostaneme naplno. Nech nás 

k tomu motivuje aj heslo roka: „„Odvráť sa od zlého a čiň dobro, hľadaj pokoj 

a snaž sa oň“. Amen.  


