
Silvester 2021 – 31.12.2021 

Som na konci 

 
Stojíme na konci, Rok sa s rokom míňa / Pre vďačnosť nastala teraz vhodná chvíľa.  
Len z Tvojej milosti a lásky došli sme do cieľa / od Teba prijali sme darov veľmi veľa.  

Preto Ťa slávime, že strážil si kroky naše / a cestou časnosti viedol k večnej spáse. Amen.  

 

Príslovia 30:1-5 „Slová Agúra, Jakeho syna. Och, som hlúpy viac než ktokoľvek iný a nemám ľudský rozum, nenaučil 

som sa múdrosti a nemám ani poznanie o Najsvätejšom. Kto vystúpil do neba a odtiaľ zostúpil? Kto do svojej hrsti 

vietor nazbieral? Kto zabalil vodu do plášťa? Ktože vytýčil všetky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? 

Isto to vieš! Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú“.  

 

Stojíme na konci občianskeho roka 2021. Ani sme si nemysleli, že ho prežijeme. Ani sme nedúfali, čo všetko dobré 

nás stretne a čo všetko zvládneme. Neočakávali sme, čo všetko zlé sa udeje a koľkí nám blízki opustia tento svet. 

Robili sme si plány, ktoré nevyšli a to, čo sme nepredpokladali, že sa stane, sa udialo. A dnes s pokorou v srdci 

ďakujeme, lebo  - napriek všetkému – máme za čo byť vďační.  

 

Čo sme o sebe zistili v tieto posledné dni? Možno sme podobní Agúrovi, ktorý o sebe vyznáva: som unavený 

a sprostý. Napriek tejto sebakritike nás vedie k trom myšlienkam.  

 

1.Človek nemusí mať vysokoškolské vzdelanie, aby poznal dôvod na vďačnosť. Agúra si uvedomuje, že 

nepatrí medzi odbornú elitu, nemá tituly pred a po mene, nemá vyštudovaných niekoľko vysokých škôl a nie je ani 

nadmieru inteligentný či vedecky založený. Uvedomuje si, že má medzery tak v bežnom živote, v základnom vzdelaní 

ako aj v poznaní Pána Boha. Ako je to s nami? Iste aj my veľa vieme a vo veľkom množstve odborov a oblastí máme 

veľké medzery. Celý život sa učíme a stále je to tak, že  hlúpi zomierame. Veľa zabúdame a málo dokážeme 

absorbovať. Možno sa Agúrovi podobáme viac, ako si dokážeme priznať.  

 

Napriek tomu: stačí mať otvorené oči a srdce, aby sme vedeli povedať, za čo všetko môžeme byť vďační. Iste: diabol 

odvádza našu pozornosť od toho, čo máme k tomu, čo nemáme a my sa nechávame zviesť. Ale dôležité je vždy, každý 

deň v roku, si pripomenúť, čo všetko sme od Pána Boha dostali, čo nám nechýba, v čom nie sme obmedzení a čo je 

pre nás požehnaním.  

 
Byť vďační znamená všímať si veci okolo seba. A na to netreba titul ani vzdelanie. Preto, ak nevidíme, čím všetkým 

sme požehnaní, je to vecou nášho rozhodnutia a nie vedomostí. Obráťte sa dnes za rokom 2021 a určite v ňom nájdete 

veľa vecí, ľudí, udalostí, pocitov, za ktoré môžete byť Pánovi vďační.  

 

2.Aj dnes, skúmajúc, čo bolo, máme rôzne otázky. Na niektoré odpoveď poznáme a niektoré zostanú 

nezodpovedané. Agúra sa pýta rôzne otázky, na ktoré nepozná odpovede. Sú to otázky o Božej identite, o Jeho 

spôsobe práce, o Jeho moci a úsudku. A to sú otázky, ktoré si v konečnom dôsledku kladieme my všetci: prečo 

sa toto a toto v mojom živote stalo? Čo zlé som urobila, že ma postihol takýto osud? Prečo Boh nevypočuje moju 

modlitbu? Ako sa mám s nádejou pozerať do budúcnosti  po všetkom, čo som zažila? Ako môžem zvládnuť túto 

skúšku? Ako mám ešte veriť v lásku a v Božiu pomoc? A ďalšie a ďalšie otázky, ktoré sme položili sebe, Bohu, 

blížnym... Niekedy sme sa dočkali odpovedí a boli sme spokojní, niektoré odpovede všetko iba zhoršili a boli otázky, 

ktoré asi zostanú nezodpovedané. 

 

Klásť si otázky nie je zlé, akurát môžeme prísť do stavu, že sa budeme nimi príliš umárať. Lebo mnohému 

nerozumieme, niečo nevieme identifikovať a často nedokážeme pochopiť, aké sú Božie cesty pre náš život. Písmo 

hovorí, že naše myšlienky sú na míle vzdialené tým Božím a Božie cesty len málokedy dokážeme pochopiť svojim 

rozumom, či prijať srdcom. Klásť si otázky treba, lebo to znamená, že sme pre niečo zapálení, niečo je pre nás 

dôležité. Je potrebné aj hľadať odpovede, lebo niekedy sa bez odpovedí nedá pohnúť ďalej. Ale neumárajme sa nad 

otázkami, ktoré zostávajú otvorené, jednoducho sa musíme zmieriť s tým, že niektoré odpovede nás čakajú vo 

večnosti.  

 
Prajem vám, aby ste si kládli správne otázky, lebo otázky typu: prečo – sú často nezodpovedateľné. Prajem 

vám, aby ste sa dočkali odpovede na dôležité otázky. A tiež vám prajem odvahu a silu nečakať na odpoveď. 

Nemusí byť uspokojivá. Niekedy ste si na otázku odpoveďou vy sami a niekedy je tou odpoveďou iba väčšia dôvera 

v Pána. Možno niektoré vaše minulé otázky zodpovie budúci rok.  

 

 



3.Boh a Jeho slovo je jedinou istotou v tomto míňajúcom sa čase. Rok sa strieda s rokom. My sme 

chvíľu tu a o chvíľu tu nebudeme. Všetko tak rýchlo plynie a my sa v celom tom „systéme“ strácame. Preto je dobré si 

pripomenúť to, o čom hovorí aj Agúra: spoľahnúť sa môžeme iba na Boha a Jeho slovo. To platí, je vždy aktuálne 

a jasné. Preto, keď sa obzeráme za seba či už s vďačnosťou alebo ľútosťou a keď sa pozeráme pred seba či už so 

strachom alebo dôverou, pamätajme na to, že Božia reč je tu pre nás, o Jeho slovo sa môžeme oprieť a v Jeho 

blízkosti sa môžeme skryť. Nech nám On sám dá k tomu silu. A nech vždy vyznávame: k Tebe utekám, lebo Ty si 

mojím štítom v čase akejkoľvek búrky.  

 

Ak si dnes teda nespomenieme na niečo, za čo môžeme byť vďační, môžeme ďakovať za Božie slovo a Pána Ježiša 

Krista. A s Jeho milosťou vykročiť do ďalších dní. Nie je totiž dôležité  mať titul, ale všímať si Božie požehnanie. Nie 

je dôležité  dočkať sa všetkých odpovedí na otázky, ale dôverovať Pánovi, že On vie, čo robí. Spoľahnime sa na Neho 

a nech je Jeho slovo, Biblia, každodenným pokrmom pre naše hladné duše. Amen.  


