
ecavza 

Ako premýšľať nad odchádzajúcim a prichádzajúcim rokom? 
 

„Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať, áno, rozpomínať sa na Tvoje pradávne divy. O každom 
Tvojom diele hĺbať, o Tvojich skutkoch rozjímať. Svätá je, Bože, Tvoja cesta! Ktoré božstvo je tak veľké ako 

Boh?“  Žalm 77:12-14  
 
Milí priatelia prelom rokov je dobrým priestorom na uvažovanie nad tým, čo je za nami a tiež premýšľaním                  
nad obdobím pred nami.  
Tento materiál chce byť malou pomôckou, aby sme sa vedeli lepšie pripraviť na rok, ktorý prichádza. 
 
Odporúčam pri premýšľaní zamerať sa na štyri oblasti života: 
1. Modlitba - čas strávený osamote s Ním. Plánovať a vytvárať v novom roku dostatok priestoru na osobnú                 

modlitbu 
2. Odpočinok - plánovať starostlivosť o seba samého, nastaviť si jeden deň odpočinku v týždni a               

pravidelne ho zachovávať  
3. Vzťahy - zamerať sa na vzťahy napr. manželstvo, rodina, cirkevný zbor, škola, práca, kamarátstva 
4. Práca/služba/škola - premýšľanie nad prácou/službou a jej miesto v živote, kde by som mal pridať, kde                

ubrať, čo znameniť, čo začať, čo zanechať.... 
 
Skús premýšľať nad každou oblasťou aj pomocou nasledovných otázok: 
1. Kde som videl Božie konanie a kde som videl Božie divy? 
2. Čo sa dialo v tvojom živote v roku 2020 v oblasti modlitby, odpočinku, vzťahov a práce? Kde to bolo                   

požehnané? Z čoho sa musím poučiť?  
3. Čo by som mal prestať robiť novorom roku? Čo naopak by som mal začať robiť?  
4. Čo by som chcel, aby sa dialo v týchto štyroch oblastiach v roku 2021?  
 
Aby sme sa lepšie pripravili na nové obdobie: 
● Nechaj si na premýšľanie dostatok času, ticha, samoty. Aj viac dní 
● Modli sa, aby ťa Pán Boh viedol v celom procese 
● Čítaj pritom nasledovné  biblické texty a uvažuj nad nimi: 

○ Žalm 1 
○ Žalm 27,4 
○ Žalm 77 
○ Žalm 84 
○ Žalm 90 
○ Žalm 139 
○ Plač Jeremiášov 3,22-24 
○ Matúš 5,1-16 
○ Lukáš 10,38-42 
○ či iné... 

● Použi prípadne Lectio Divina v premýšľaní nad predchádzajúcimi biblickými textami 
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● Používaj poznámkový zošit, počítač, tablet, kde budeš písať svoje myšlienky, postrehy, možno si to              
nakresli, aby si tomu lepšie rozumel 

● Skús si v každej oblasti naplánovať niekoľko cieľov, max.7 pre každú oblasť 
● Podeľ sa s niekým o svoje úvahy 
 
Pomôcky  na ďalšiu prácu: 
● YouVersion plán - Jedno Slovo, ktoré zmení tvoj život | Plán čítania so zamyslením | YouVersion                

Biblia  
● Vyučovanie zborového  k téme plánovania času - Inšpiratívne o využívaní času | Marián Kaňuch 
● Vyučovanie k téme Návyky  - Inšpiratívne o návykoch 1 | Marián Kaňuch  
● Lectio Divina 
 
 

Lectio Divina 

1. Čítanie biblického textu  
○ biblický  text je potrebné  prečítať pomaly, aj viackrát. Potichu, polohlasne.  
○ Skús prečítať aj v rôznych prekladoch Biblie (napr. ekumenický, Roháčkov, katolícky) 
○ Vnímaj konkrétne slová, frázy alebo verše, ktoré ťa zaujali, či oslovili a poznač si ich. 

2. Rozjímanie/premýšľanie: 
○ Prečo ma práve tieto slova zaujali? 
○ Čo je na nich výnimočne? 
○ Kde sa tieto slová pretínajú s mojim životom? 

3. Tichá modlitebná chvíľa, kde si človek v tichosti môže klásť nasledovné otázky.  
○ Čo mi Pane hovoríš?  
○ Ako ma chceš zmeniť? 
○ K akým činom ma voláš?  
○ Aký obraz máš pre mňa?  

4. Odpočinutie  
○ Zostaň chvíľu ticho v Božej prítomnosti.  
○ Čas tichej vďaky za prejavenú Božiu lásku voči nám 
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https://www.bible.com/sk/reading-plans/809-one-word-that-will-change-your-life
https://www.bible.com/sk/reading-plans/809-one-word-that-will-change-your-life
https://www.youtube.com/watch?v=zVRCsG5b1GA&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=_KYt9G4wY2A&list=PLhwRRMzlZOHfXp0cZnOK1DpbttR61mHeh

