Hospodin si spomenul...
Suspírium: „Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku
chválu o ňom? Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú
spravodlivo.“ (Žalm 106,2-4) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 209: „Nový rok nám požehnaj...”
Pozdrav: „Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja
usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky
vytrhnúť!“ (VMojž 32,39) Amen.
Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Piatej Mojžišovej
knihe v 9. kapitole v druhom a v treťom verši takto:
„‚Kto obstojí pred Anákmi? Preto poznáš, že Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred
tebou ako stravujúci oheň. [...] ako ti povedal Hospodin.“ (VMojž 9,2-3) Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Žalm č. 98: „Spievajte Bohu novú pieseň…“
Vzdych: „...bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste stále viac
rástli v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete.“
(ITes 4,1) Amen.
Lekcia: Kniha Žalmov 98. kapitola
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Žalmov v deväťesiatej ôsmej kapitole
nasledovne:
„Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil
svojou pravicou, svojím svätým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju
spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo,
na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj
Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte sa, spievajte, spievajte Hospodinovi pri
citare, pri citare nech zaznie spev! Za zvuku trúb a rohov plesajte pred
Hospodinom, Kráľom! Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom
bývajú! Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú 9 pred
Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy
podľa práva.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.

Modlitba:
Slnko duše, Kriste môj! Ďakujem, že stojíš pri mne i v tento deň. Môj zrak Ťa
nestratil, ani vtedy, keď vôkol je tma a kryje ma mrak. Vyznávam pred Tebou, že
stratil som sa vo víre času. Plynie i tento deň, hoc len teraz sa začal, ale prosím Ťa,
Všemohúci Otče, nech Tvoja blízkosť ma ubezpečuje o tom, že Ty ma vždy
privinieš k Sebe. Modlím sa, aby po celý rok si bol so mnou, veď bez Teba
nemôžem žiť. Len na Tvoj hlas sa prinavrátim k životu, práve preto, prosím Ťa
chráň ma pred nástrahou hriechov. S chorými bdej a biednym praj svoju milosť a
udeľ im tak štedro, ako si aj mňa obkľúčil svojou láskou a obetavosťou. Žehnaj mi
aj teraz, aby som Tvojmu slovu porozumel, od Teba prijal i karhanie, s Tebou
prežil túto šťastnú hodinu, a všetko, čo je v Tebe a od Teba nech je aj pre mňa
samozrejmosťou. Pretvor moju dušu na Tvoj chrám a zmeň moje zmýšľanie
ohľadom uponáhľaného spôsobu života, aby som len Tebe bol vďačný za všetko.
Prebuď ma Pane môj, aby po celý žitia čas som bol pripravený na odchod k Tebe.
Amen.
Pieseň: Chválospev č. 598: „Nastal nový rok...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta
Vzdych: „Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie
zúfalí;sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme;
Neboj sa, veď som s tebou...“ (IIK 4,8-9, Iz 43, 5a) Amen.
Textus: Kniha Žalmov 98, 3
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Knihe Žalmov v deväťdesiatej ôsmej kapitole
v treťom verši nasledovne:
„Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. ”
Milí bratia a drahé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu
Ježišovi Kristovi!
Sprevádza nás Božia láska. Žalmista vidí Božie víťazstvo vo svojom vlastnom
živote, i v živote jednotlivcov Božieho ľudu. Oznamuje také jednoznačné poučky
o Bohu, ktoré človek potrebuje počuť každý deň, a pritom sa musí uistiť, že o čom
počuje, to nie je len starodávna historka, ale nevyhnutná súčasť jeho jedinečného
života a už prežité roky po boku Hospodina sú zárukou a garanciou spásonosnej
jedinečnosti Jeho konania.

Drahí bratia a milé sestry! Radi spievame v každom veku. Hlasy detí nám
pookrejú celé vnútro. Ich spev sa ozýva po celom svete a sme nadšení ich
vystúpeniami. Spev dospelých berieme vážne a ich náročná príprava nás núti
premýšľať, ako sa môže stať i môj spev nástrojom Božej slávy. Hudba v každom
veku obohatí človeka. Hudba v každom veku daruje o mnoho viac, ako si
myslíme. Zvlášť kresťanská hudba. Zvlášť tá hudba, ktorej nástrojom nie je len
človek, ale sám Pán. Kresťanská hudba, ktorej obsahom je môj Pán. Nová pieseň
o Pánovi v novom roku 2022. Píšeme rok 2022, ale o Kom budeme spievať po celý
rok? Čo, presnejšie KTO bude zárodkom našej viery? Budeme spievať i tento rok
o Pánovi? Jemu, jedine JEMU a o Ňom, jedine o ŇOM bude znieť naša nová
pieseň? Máme pripravené vlastné svedectvo pre tento svet o Hospodinovi?
Žalmista má obrovský tip, aký obsah potrebuje naša nová pieseň.
V prvom rade spievaj o Bohu ako o Vysloboditeľovi. Potrebujeme oporu do
všedných dní. Mnohí v najťažších chvíľach života zostávajú sami. Jeho
prítomnosť sa nám stáva zjavnou, keď nás každý opustil. Sme zraniteľní. Sme
slabí. Sme málomyslení na duchu. Kto nám pomôže ľudkovia Boží? Mnohí bez
detí a bez vnúčat. Mnohí bez súrodencov. Mnohí bez pomoci a bez útechy. Kto
dáva vyslobodenie? Niet človeka, ale Boha áno. Kto daruje istotu duši? Niet
človeka, ale Hospodina áno. Náš Boh ako Spasiteľ nás upokojuje. Otvorene nám
povie, kde je problém a Jeho obdivuhodná rada nám je skutočnou pravdou.
Drahý brat vo viere! On povie to, čo potrebuješ. On vykoná to, čo si naozaj
v duchu žiadaš. Drahá sestra vo viere! On prebuduje to, o čom si myslíš, že to je
pre teba bezpečné. On prebúdza v teba to, čo si si nechala dlho uležať.
Pán je môj Spasiteľ a Vysloboditeľ skrze Ježiša Krista. O tom spievať novú pieseň
je mojou a tvojou, našou výsadou. Jeho záchrana je jedinečná. Však si ju už
okúsil? Jeho spasenie je okúzľujúce. Však si ho už zažil na vlastnej koži? Jeho
cesty sú nevyspytateľné. Tak teda spievaj, a nech je obsahom Tvojho spevu to, že
Kristus je Tvoj osobný Spasiteľ, Ktorý prišiel na tento svet, aby sme sa neľakali

a neznepokojovali pre malichernosti sveta, ale žili z vôle Božej, ktorá je nám
sprístupnená vďaka Kristovej jedinečnej obete.
V druhom rade Boh je verný a milujúci Pán. Ak by som sa ťa spýtal, kto ťa
najviac miluje, koho by si menoval / menovala na prvom mieste? Kto ťa nikdy
nepodviedol? Kto ťa podržal a podporoval? Určite by si o tej osobe premýšľal /
premýšľala. Boh veľmi miloval Izrael. Urobil pre nich všetko, a to boli skutočne
zázračné veci vykonané Jeho svätým ramenom a pravicou. Vždy bol s nimi. Vždy
stál pri nich. Jeho očividné víťazstvo je milosrdenstvo a milosť. Verne a oddane
slúžil ľudu, ktorého vyviedol z Egypta. O tom sme sa presvedčili pri čítaní
Božieho slova práve včera na základe sprievodcu čitateľa Biblie: „Hospodin si vás
zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy; veď
medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou
rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás
miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Vedz
teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh...“ (VMojž 7,7-9a)
Túto pomoc videli i okolité národy. Božie víťazstvo v živote Izraela videl celý
svet. Celé stvorenstvo pozorovalo a spozornelo, čo a ako Boh koná. On nielen raz,
ale neustále si spomenul. On nielen raz, ale neustále sa rozpomenul. Zviditeľnil sa
tam, kde už pre Neho nebolo miesta. Preukázal svoju milosť tam, kde Ho len
obviňovali. Preukazuje sa aj nám. Spomenie si aj ohľadom nás na to, čo už
vykonal. Človek zabúda a nevie si spomenúť. Máme obrovské výpadky ohľadom
vlastného bytia. Zabúdame na mená rodinných príslušníkov. Zabúdame na
vlastné povinnosti. Zabúdame si zobrať lieky. Zabúdame pri nakúpe potravín
zabezpečiť to najdôležitejšie. Zabúdame na príchod rodiny. Zabúdame na
dohodnuté termíny. Všetko sa nám a v nás prelína. Odchody a príchody našich
blízkych si musíme dôkladne preštudovať. Ako bude vyzerať náš zajtrajšok?
Budeme žiť ako zábudliví a zabudnutí? Nie, nám kresťanom sa to nemôže stať.

Alebo áno? Martin Luther na jednom ríšskom sneme vlastným urodzeným sa
takto vyjadril: „Každú nedeľu kážem o spravodlivosti z viery, lebo ľudia na to
každý týždeň zabúdajú.“
Boh sa rozpomenie na to, čo už v súvislosti s nami dávno vykonal. On si
spomenie, že čo je výsadou spravodlivých: Jeho milosť. On svojou horlivosťou
vykoná všetko, čo my budeme potrebovať. Smutné je to, že na Božie
milosrdenstvo Izrael i duchovný Izrael upovedomia práve okolité národy. Ich
bohabojnosť je väčšmi prítomná a musí nás viesť k pokániu v tento deň. Celý svet
vidí Božie vedenie. Celý svet badá Jeho dobrodenia. Celý svet vie, ako si
spomenul na to, čo vykonal. Áno, veď víťazstvá po boku Hospodina sú
jednoznačné, ale nie sú samozrejmosťou. Okolitý svet, pohania vedia, Kto je víťaz,
lebo ich prehry boli obrovské. Všetko stratili, veď na čele Izraela stál, stojí a bude
stáť vždy horlivý Hospodin zástupov. Teda víťaz. Pred očami národov Boh
vykonal to nadčasové spasenie, na ktoré ľud častokrát zabudol, ale On nie. On
spomenul a aj dnes sa rozpomenie na svoju milosť. Kto si zaslúži našu novú
pieseň? Komu by sme chceli v tomto Novom roku zaspievať a o kom bude znieť
naše svedectvo v Novom roku? Koho postavu by sme mali lepšie zviditeľniť ako
dom Izraela? Pána večnosti, Ktorý ponúka pokoj v čase. Pána večnosti, Ktorý má
zdvihnutú ruku v žehnaní. Pána večnosti, Ktorý bude prítomný so svojou
milosťou pri nemocničnom lôžku, pri prehrách všedných dní, pri skúškach, pri
našich chválospevoch a žalospevoch, lebo On sa má na čo rozpomenúť. On vie, čo
je zárodkom našej spásy.
Drahý brat! Vyber si Boha a Hospodina Tvojho. Drahá sestra! Pritúľ sa k Pánovi
a spievaj z celej Tvojej duše, aby tento svet spozornel na tvoje a na moje
svedectvo. Nový život, nový rok s novou piesňou o Pánovi. Treba viac? Amen.
Modlitba:
„Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho spásu!“
(Žalm 96,2)

„...lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až
naveky! Haleluja!“ (Žalm 117,2)
„V spravodlivosti budeš upevnená, ďaleko sa drž od útlaku, aby si sa nemusela
báť, a od hrôzy, aby sa nepriblížila k tebe.“ (Iz 54,14)
„Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých,
nedaroval s ním všetko?“ (Rim 8,32)
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako
svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“ (Jn 14,27).
„Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja
duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. K
Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.“ (Žalm 57,2-3)
Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastiera a
ovce sa rozpŕchnu.“ (Mk 14,27)
Modlitba Pánova
Ofera: „Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách
má Boh záľubu.“ (IIK 13,8)
Požehnanie: „Povedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli...“ (Jn 1,39) Amen.
Záverečná pieseň: Chválospev č. 599: 3-5: „Bože, ktorý si nás hojne požehnal...“
Zlatica Oravcová
Pán je môj život
Ak by som žila rokov milióny
A každý rok mal tisíc dní
A každý deň bol plný krásnych vôní,
Radostí prameň bezodný...
Ak by som mala všetku slávu sveta
A priazeň ľudí, obdiv aj,
A slnka plné boli moje letá
A mladý bol môj obličaj...
Ak by som mala krídla divých husí,

Alebo orlích krídel pár,
Priateľstvo vernej šťastnej múzy,
V srdci by stále kvitla jar...
Ak by ma vencom veľkým ovenčili,
Dali mi vavrín na hlavu,
Ak by som mala zdravie, mnoho sily,
Neznala chvíľu boľavú...
A splnilo sa každé moje prianie,
Hoc‘ túžob kopa nemalá,
Ja mŕtva by som bol, drahý Pane,
Ak by som Teba nemala!

