Suspírium: „Nech sa spolu zhromaždia všetky národy a nech sa zídu ľudia. Vy
ste mi svedkami,“ znie výrok Hospodina, „môj služobník, ktorého som si vyvolil,
aby ste spoznali, uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený
boh a ani po mne nebude. Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa.” (Iz 43,911) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 593: „Ó, Kráľu vekov dôstojný,…”

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.“(Zj 1,4a)
Amen.

Suma evanjelia: „Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako
aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej
vône. ”(Ef 5,1-2) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 594: „Jeden rok zase odchádza...“

Vzdych: „...kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne bez strachu zo
zla.”(Prís 1,33) Amen.

Lekcia:Iz 43, 11-21
„Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. Ja som oznamoval, zachraňoval a
zvestoval, a niet medzi vami cudzieho boha. Vy ste mi svedkami,“ znie výrok
Hospodina, „ja som Boh. A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek
vytrhol z mojej ruky. Kto zvráti to, čo urobím?“ Takto hovorí Hospodin, váš
vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory
a jasot Chaldejcov zmením na nárek. Ja som Hospodin, váš Svätý, stvoriteľ
Izraela, váš kráľ.“ Takto hovorí Hospodin, ktorý urobil cestu cez more a chodník

cez divé vody, ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy: Ležia spolu, nevstanú,
vyhasli, dotleli ako knôt. „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych
nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím
cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a
pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil
svoj ľud, svojho vyvoleného. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju
chválu.”
Modlitba: Náš Večný Spasiteľ! Boh počiatku a konca!
Vyznávame Ti, že aj dnes môžeme iba žasnúť nad tým, aký si bol a aký si mocný,
ale my sme si mysleli, že hĺbka hriechov nás pohltí, napriek tomu, že Tvoja
mocná ruka vždy zasiahla. Ďakujeme, že si nás mohol opakovane pozdvihnúť.
Nikdy si sa nepozeral na to, koľkokrát sme klesli na duchu, ale na to, že si nás
kedysi povolal menom. A okrem toho, že nás po jednom poznáš, Ty vieš, čo sa v
nás deje, keď pred Tebou stojíme s vďačnosťou a nedokážeme slovami povedať,
čo k Tebe cítime. Boli sme od Teba toľkokrát vzdialení a Ty si sa nás stále
nevzdal. Ďakujeme, že si pripravený nás objať a požehnať zo všetkých strán. Ty
nehľadíš na minulé dni a mesiace, ale na to, že sme tu teraz a prosíme Ťa, aby si
v našich životoch konal. Konaj s nami podľa Tvojej milosti a lásky, keď sa dotýkaš
bolestivých miest a radostí tohto roku a keď v nás vidíš pád slabého človeka. My
sami nie sme schopní uzdraviť vlastné srdcia, pretože je toho toľko, čo nám môže
ublížiť. Bez Teba je naša duša škvrnou prachu vo veľkom vetre. Bez Teba by nás
naše hriechy strávili a neboli by sme schopní milovať, ďakovať a odpúšťať. Preto
k Tebe dnes prichádzame ako tí, ktorí čakajú na Teba, aby si urobil niečo nové.
Naše vyschnuté studne potrebujú živý prúd vody, hľadajú prameň života
a nachádzajú ho v Tvojom Slove pre vlastné mysle, srdcia a duše. Duchu Svätý,
Bože náš, požehnaj nás Tvojou prítomnosťou. Ak potrebujeme povzbudenie,
povzbuď nás. Ak potrebujeme útechu, utíš nás. Ak potrebujeme pomoc, pomôž
nám, aby sme si Ťa vážili a ctili, ako tí, ktorí vedia že si naším Bohom, bez
ktorého z našich hláv nemôže spadnúť ani jeden vlas. Pre Pána Ježiša Krista,
prosíme, počuj nás. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 595: 1-4: „Rok už dokonávame“
Vzdych: „Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec. „Áno, prídem
čoskoro!“ Amen, príď, Pane Ježišu!.“ (Zj 22,13.20.) Amen
Biblický text: Iz 43,18.19

„Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi
nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na
pustatine.” Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Kým z tohto roka za pár hodín sa stane nový, zastavme sa na chvíľu a
zamyslime sa nad týždňami a mesiacmi, ktoré sú za nami a ktoré sa takmer
mihnutím oka skončili. Čo by sme najradšej vymazali? Pretože všetko, čo sa deje
okolo nás a v našom vnútri je nepochopiteľné, veď karanténou sa vybudoval múr
medzi rodinami a priateľmi. Boží chrám bol a zostal natrvalo zavretý.
Ale toto je minulosť. A dnes znejúce Božie slovo neznamená, že by sme sa mali
začudovať, spomínať a uvažovať o tom, čo sa stalo, ale aby sa naša viera prehĺbila
natoľko, aby sme v Hospodinovi videli Spasiteľa našich životov, ktorý je
pripravený tvoriť niečo nové. A z toho síce my ešte netušíme konečný výsledok,
nevieme náš rok 2020 nazvať požehnaným rokom, kým v Jeho Slove: „zistíš“ sa
neuistíme, že On nielen v tom čase svojmu vyvolenému ľudu sa prihováral ako
Spasiteľ, ale aj dnes k nám, a len vďaka Nemu pochopíme, prečo sme to všetko
museli zažiť. Kto sa vie učiť z vlastných hĺbok, dostane odpoveď na vlastné
otázky, ktoré sa začínajú so slovom „prečo.“ Koniec koncov, diamanty sa tvoria
pod obrovským tlakom. Ukončime náš rok očakávaním druhého adventu: Božie
„zistíš“ je jasné. Náš Boh, ktorý pozná našu minulosť, bude s nami aj
v nepoznanej budúcnosti. Na Neho sa vždy môžeme spoľahnúť. K nemu vždy
môžeme utiekať.
Keď sa Bohu zodpovedáme, to nikdy nie je dobou vyfintenia sa. Boh od nás
žiada, aby sme boli čestní, a musíme si Ho vážiť natoľko, že nezostaneme v stave
minulosti, keď si spomenieme na staré veci a budeme sa diviť len jej temnosti.
Pretože zatiaľ čo vidíme výsledky a dôsledky našich činov a slov v našich
vlastných životoch a vzťahoch, Boh nám hovorí, aby sme sa od nich odtrhli. Je

dôležité, aby sme z času na čas trhali rany vlastnej minulosti, keď sme pred
Bohom. Pri prežívaní bolesti konkrétneho dňa nespomínajme staré veci,
neuvažujme nad minulosťou, pretože každý deň mal a má svoje vlastné starosti.
Je čas na narodenie. Je čas na smútok. Je čas na sobáš. Je čas na konfirmáciu. Je čas
na vierovyznanie. Je čas na pokánie. Je čas na odpustenie.
A keď si svoj rok premietneš do všednosti, môj drahý brat a moja drahá sestra,
musíš vedieť, že Boh má plán aj pre tvoj osobný život. Hoci tomu veľmi
nerozumieme, nevieme, prečo to tak muselo byť. Prečo, keď sme to nečakali?
Prečo sme nedostali viac času na to, aby sme sa rozlúčili? Prečo sme sa museli
vysporidať s takou odpoveďou, akú sme dostali? Prečo bolo také ťažké odpustiť
alebo počúvať? Konajúci Boh vie, čo robí, stačí, ak ja žehnám Jeho sväté meno,
veď On dáva, ale aj berie. "Pretože robím niečo nové, teraz sa to začína rozvíjať ..."
Boh koná v pozadí. Jeho mlyny melú, možno mnohokrát nie takou rýchlosťou,
akú by sme očakávali, ale v pravý čas, ak sľúbi niečo nové, vykoná to. Preto nás
žiada aj dnes, aby sme sa neobzerali späť, pretože potom sa staneme
pochmúrnymi,
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ustarostení. Bojíš sa nového, ale zároveň dúfaš? Dnešní ľudia sa už teraz boja
dúfať, keď vidia na konci roka iba jeden dátum a nevidia koniec utrpenia, ktoré sa
okolo nich deje.
Existuje spôsob, ako žiť náš každodenný život s vnútorným pokojom, a to keď
zmeníme smer, keď pritĺkame svoje oči a myšlienky na konajúceho Boha. To
neznamená, že každý náš deň bude naplnený úsmevom, ale že vzkĺznutím do
Božej vôle akceptujeme, že všetko ľudské úsilie je škodou tam, kde má Boh iný
účel. Pretože On už vie, čo chce z našich životov vyťažiť, teraz už vie, koho chce
použiť na formovanie vlastného obrazu. A vie, že Jeho najväčšie skutky môžu
zachrániť životy pred úplným zničením a erodovať rieky v púšti. A prúdy živej
vody môžu v nás bublať, ak sa môžeme pozerať na toho, kto už za nás konal, má
pre nás pripravený nový život, nenechá nás znechutených sami sebou, ale uzná,

že Boh nás prijal skrze poslušnosti Krista. On uzatvára zmluvu s človekom v
Božom Synovi. Pristupuje k nám svojou láskou a vie, že On jediný môže v našom
živote vykonávať zmysluplnú prácu so svojou prejavenou láskou a tým, ktorí sú
okolo nás, nemôžeme pridať väčšiu hodnotu ako Jeho lásku.
A keď sa to začne rozvíjať, Pán zástupov hovorí, že to budete viditeľné. Budeme
vedieť, že On už pripravil cestu v divočine, aby sme mohli Jemu dôverovať a
zároveň Jeho službu prijímať. Aby sme sa nezahrávali s dôverou toho druhého,
ale aby sme dokázali nezištne milovať tam, kde nás Pán umiestnil, pretože časy
sú zlé, púšte a pustiny zapĺňajú rozsiahle oblasti okolo nás, a ak už nebudeme
spomínať na staré veci a premýšľať o minulosti, potom nebezpečenstvo
dezertifikácie môže uniknúť z nášho osobného života, našich vzťahov a našej
dôveryhodnosti. Jedine On môže odhaliť, čo nás vedie k činom, ktorým už nestačí
minulosť smútku a zmienka o nej. Prajem Vám, drahí bratia a milé sestry, aby
sme si dali posledný deň v roku čas na to, keď sa obzrieme späť, pohľadáme
kroky konajúceho Boha vo všetkom, čo sa nám prihodilo, aby sme sa mohli
úprimne poďakovať a pýtať sa a očakávať od Boha odpovede. Lebo už pripravuje
cestu na púšti a na púšti sú to rieky. A keď dostaneme Jeho odpoveď čierno na
bielom, pochopíme Jeho nepochopiteľnú milosť chrániť a hľadať srdcia všetkých,
ktorí mu patria.
„Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi
nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na
pustatine.“ Nech sa tak stane. Amen.
Modlitba: Akčný Bože náš v mene Pána Ježiša Krista!
Ďakujeme Ti, že Ty vlastnými slovami hľadáš oblasti divočiny nášho života, a si
pripravený vodu darovať tam, kde badáme iba zhoršenie stavu, stratu, smútok a
bolesť spomienok. Pane náš, modlíme sa za všetkých, ktorí zažili rok 2020 ako
najťažší rok. Za tých, ktorí zažili svoje prázdniny po prvýkrát bez lásky člena
rodiny. Pane náš, veríme, že Ty daruješ Ducha útechy tomu, kto od Teba to žiada.
Nám, Tvojím deťom zostali už len spomienky. Konaj svoju prácu v našich

životoch, pomôž nám pochopiť, že si s nami a nemusíme znášať bremená sami,
ale v Tvojom spoločenstve môžeme nájsť pokoj, prijatie, priateľské objatie a lásku.
Ďakujeme, že si pre nás v Ježišovi konal a dodnes konáš. My máme Boha, Ktorý
vedie svoje stádo a Ktorý k nám hovorí jazykom lásky. Ďakujeme teda za všetky
bohoslužby, keď Tvoje Slovo prehovorilo v tomto chráme, a zasiahlo naše mysle a
srdcia. Ďakujeme, že interpretuješ Tvoje Slovo pre náš život a pre našu situáciu.
Ďakujeme, keď sme stáli pred Tebou sami. Spoznali sme sa vo všetkom, čo sme
počuli, a mohli sme sa pokáním postaviť na Tvoju stranu. Vyznávame Ti, že
potrebujeme vedenie Slova, a je tak dobré, že sme sa na konci každého týždňa
mohli stáť v cirkevnej komunite, ako tí, ktorí prichádzajú ďakovať za to, že si nás
zanechal v Tvojej milosti, ktorú nám dávaš, aj keď mnohokrát neboli a nie sme jej
hodní.
Ďakujem ti, Otče, že si namiesto nás konal. Zverujeme Ti každý deň nášho života,
pretože už vieme, po čom budeme musieť kráčať. Keď musíme prekročiť vodu
alebo cítiť prúd riek, osloboď nás od zla, aby nad našimi životmi nevládli, ale
obnovili naše vnútro a silnú dušu v nás. Prosíme Ťa, aby si rozdrvil akýkoľvek
vzťah, ktorý len otrávi naše dni.
Modlíme sa za tu prítomných všetkých našich bratov a naše sestry, našich členov
rodiny, všetkých tých, ktorí dnes slávia a spomínajú sami, modlíme sa za jednotu
našich rodín, aby sme mohli obrátiť vlastné myšlienky a oči iba na Teba a čakať
na Tvoje požehnanie.
Prinášame pred Teba životy všetkých tých, ktorí sú na nemocničnom lôžku, daruj
im nádej tam, kde sa k modlitbe otvárajú pery, a ako jedinú nádej vzývajú Tvoju
pomoc. Pre Pána Ježiša Krista, prosíme, vypočuj nás. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Každý tak, ako si zaumienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia,
lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)
Požehnanie: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj.
Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa.
Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Veď ja som Hospodin,
tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ.“ (Iz 43,1b-3c) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 595: 5-7: „Nemáš ty zaľúbenie...“

