
Pondelok 1. januára 2018 

Nový rok  

Piesne: ES č. 70, 71 

Text: Pr 16, 1 – 9  

„1Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. 

2Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. 3Uvaľ na Hospodina 

svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. 4Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného 

na deň pohromy. 5Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi; ruku na to, že nezostane 

bez trestu! 6Láskou a vernosťou zmieruje sa vina, a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa 

zlému. 7Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho 

nepriateľa. 8Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. 9Myseľ 

človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Z  Božej milosti sme vstúpili do nového roku. Je to vzácna chvíľa, slávnostný okamih, aj keď 

sa zdanlivo pre mnohých nič nemení. A možno predsa. Naše očakávania sú rôzne. Tí mladší 

túžia, aby čím skôr dokončili školu, zmaturovali, tí starší chcú vybudovať rodinný domov, iní 

sú v očakávaní dieťatka. Jeden by rád upevniť si pozíciu v práci, druhý je z nej unavený 

a uvažuje o zmene. Starší túžia byť pomocou pre svoje deti a čakajú na to, keď sa aj pre nich 

ujde kúsok z ich času a pozornosti. Ale sú aj takí, ktorí bojujú s chorobou a myšlienka na 

nových 365 dní je pre nich veľkou neznámou. Popri tom si však uvedomujeme, že na našej 

životnej ceste sa máme posunúť o kus ďalej. Preto hneď v prvých momentoch tohto dňa 

prosme Pána Ježiša Krista, aby sa stal naším Sprievodcom. Cesty sú totiž nevyspytateľné. 

Nikdy nevieme, čo nás na nich zastihne. Nevieme, či počas cesty niekoho nestratíme, 

nevieme, na koho natrafíme a nevieme ani to, či nás niečo nepomýli, aby sme neminuli cieľ. 

Preto na začiatku tohto nového úseku je veľmi vzácne predložiť svoje myšlienky Pánu Bohu 

a očakávať Jeho odpoveď. V knihe Prísloví sú pre tento dnešný deň dôležité okamihy. S čím 

môžem na ceste v tomto roku počítať a čoho sa mám vyvarovať. A tak: Skúmaj, či sa tvoja 

cesta života sa uberá dobrým smerom. Skontroluj, či máš dobrého Sprievodcu, s ktorým sa 

môžeš o všetkom radiť. Nespoliehaj sa len na svoje sily. Buď vďačný za pomoc a modli sa za 

všetkých, ktorí ti pomáhajú. Na tabuľu srdca si napíš lásku a vernosť (Pr 3, 3). Uplatni ju 

predovšetkým v rodine a ona sa ti stane skutočnou oázou života. Neboj sa skúšok a 

nepriateľov, lebo aj ich kroky môže Hospodin viesť k pokoju. Pros o málo s požehnaním, ak 



dostaneš viac, nezabudni sa podeliť a poďakovať. Takto vykroč na cestu už prvý deň, 

neodkladaj na zajtra. Podaj Pánu Bohu ruku a On ťa prevedie. Amen. 

 

Modlitba: 

Nebeský Otče, ďakujem Ti za vzácnu chvíľu, keď vstupujem do nového roku. Neviem, čo ma 

čaká, ale úprimne Ťa prosím, kráčaj so mnou. Posilni ma vo všetkých úlohách, ktorými ma 

poveríš. Spolieham sa na Tvoju pomoc a múdrosť v mojich rozhodovaniach. Upevni ma 

v láske a vernosti, aj keby ma iní vysmiali a konali celkom inak. Mojich nepriateľov veď k 

pokoju a moje kroky k odpusteniu. Daj mi toľko, koľko potrebujem. Do Tvojej starostlivosti 

kladiem svoju rodinu, cirkev i vlasť. Nech Ti je česť a chvála na veky Amen. 

Mgr. Iveta Vachulová, zborová farárka v CZ ECAV Turá Lúka a konseniorka Myjavského 

seniorátu  


