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Suspírium: „Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosrdenstvo a vernosť 

predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý vie jasať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, 

Hospodin.” (Ž 89,15-16.) Amen 

Pieseň: Chválospev č. 153.: „Naša pomoc je od Boha...“ 

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba 

samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, 

nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov.” (Gal 1,3-5) Amen  

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Lukáša v 12. 

kapitole v tridsiatom piatom a v tridsiatom šiestom verši: „Majte bedrá opásané a lampy 

zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu 

otvorili hneď, ako príde a zaklope.” Amen 

Pieseň: Chválospev č. 319: „Len na Boha spolieham sa...“  

Vzdych: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho 

skutky!“ (Ž 105, 1) Amen. 

Lekcia: Kniha Žalmov 96. kapitola 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich 

sŕdc, je zapísané v Knihe Žalmov v deväťdeisatej šiestej kapitole. Slovo Božie so vypočujte 

v sede. 

„1 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! 2 Spievajte 

Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho spásu! 3 Hovorte medzi 

pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi, 4 lebo Hospodin je veľký a 

hoden všetkej chvály, báť sa ho treba viac než všetkých bohov. 5 Všetci pohanskí 

bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia. 6 Predchádza ho veleba a 

dôstojnosť, moc a nádhera je v jeho svätyni. 7 Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, 

vzdávajte Hospodinovi slávu a moc! 8 Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena! 

Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí! 9 Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej 

nádhere. Chvej sa pred ním, celá zem! 10 Hlásajte medzi pohanmi: „Hospodin kraľuje!“ 

Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo. 11 Nech sa radujú 



nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom! 12 Nech jasá pole i všetko, čo je na 

ňom! Nech plesajú všetky lesné stromy 13 pred Hospodinom, lebo prichádza, prichádza 

súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.”  

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu a v pravde, 

modlíme sa. 

Modlitba 

Pane náš, Kráľu náš! Dnes prichádzame pred Tvoju tvár s vďačnosťou, keď môžeme byť opäť 

v Tvojom chráme a cítiť Tvoju milosť, milosrdenstvo, vernosť a lásku. Ďakujeme, že v našom 

cirkevnom zbore Ťa môžeme osobne osloviť, počuť o Tebe. Prosíme Ťa, využi našu 

prítomnosť na šírenie Tvojho Slova a nájdi nás v stave, v akom aktuálne sme pred Tebou. 

Vyznávame sa Ti, že sme toľko stretnutí zameškali s Tebou a navzájom s bratmi a so 

sestrami, preto Ťa prosíme o požehnanie, že čítame, počúvame a prijímame Tvoje živé Slovo 

do našich sŕdc. 

Dnes sa modlíme predovšetkým za našu novú pieseň a nové srdce, aby všetko, čo 

kontaminovalo našu vieru, naše vzťahy, čo v nedávnej minulosti nakazilo naše myšlienky, 

bolo teraz očistené. Pomôž nám hľadieť len na Teba, prinášajúc naše špinavé životy, aby sme 

mohli vyznať svoje slabosti a opomenutia. Modlíme sa za fyzickú a duchovnú integritu bratov 

a sestier, chráň nás pred všetkými našimi viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi. Prosíme, 

osloboď nás od zlého, aby sme rozpoznali, čo nás môže odtrhnúť od Tvojej milosti, čo môže 

znova a znova zašpiniť naše životy a vzťahy. Príď medzi nás, Duchu Svätý, a požehnaj 

všetkých, po čom ako chudobní v duchu žíznime. Prosíme, vypočuj nás pre Pána Ježiša 

Krista. Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 5:1-5: Ó, vypočuj ma Bože, Kráľu...“ 

Vzdych: „Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie hlasný chválospev! On nás 

zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili. Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, 

ako sa čistí striebro.“ (Ž 66,8-10) Amen. 

Biblický text: Kniha Žalmov 96. kapitola 2. verš: 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha 

svätého je zapísané v Knihe Žalmov v deväťdesiatej šiestej kapitole v druhom verši 

nasledovne:  „Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho 

spásu!“ Toľko slov Písma Svätého 



 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v Pánu 

Ježišovi! 

 Spievajte! Zvelebujte Jeho meno! Ohlasujte Jeho spásu! Rozprávajte o Jeho 

veľkoleposti.  Chválte Jeho sväté meno! Padnite pred Neho! Radujte sa! Nič iné nezmôže 

človek v stvorenstve, ktorý už zažil spásu Pána, ako tieto úctyhodné činy konať pred Kráľom 

neba a zeme. Novú pieseň môže spievať len človek, ktorému do úst vložil Pán novú pieseň a 

bol obdarený novým životom, ktorý nemôže zabudnúť, že v jeho živote je každý deň 

prítomný Boh Spasiteľ.    

Žalmista oslovuje celú zem, aby spievala novú pieseň Pánovi. Veriaci v trápeniach sľubuje 

novú pieseň Bohu Spasiteľovi. Navyše, Pán je schopný vložiť novú pieseň do úst veriaceho, 

tak ako sa o tom dočítame v štyridsiatom žalme: „Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev 

na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina.” (Ž 40,4)  

Príbeh o vyslobodení sa znova a znova prerozprával na sviatok vďakyvzdania. Každý, kto 

prešiel veľkou fyzickou chorobou alebo bolesťou na osobnej a rodinnej úrovni, skutočne vie, 

čo znamená spievať niečo nové Pánovi. Kto sa dokázal vytrvalo modliť vo všetkých ťažkých 

situáciách a pozná obdobie duchovných i fyzických bolestí, vie, čo znamená radovať sa z 

Božieho vyslobodenia, ďakovať Bohu formou piesne, modlitby i celého života. V takých 

časoch je chrámové uctievanie nielen miestom, kde môžeme spievať o Božom vyslobodení, 

ale každý deň žijeme v Jeho príťažlivej sfére.  

Hlavnou úlohou Božieho ľudu v každom čase je ohlasovať Božie diela medzi národmi. Poď, 

môj drahý brat a milá sestra, a vierou prehovor slová tohto žalmu so žalmistom, ktorý uveril 

dobrodeniam Pánovým. Dnes príchádzaš do Božieho chrámu, aby si sa radoval z Božích 

darov? 

Charakterizuje toto všetko našu osobnú vieru, keď prichádzame na bohoslužby? Z času na čas 

sa zhromažďujú aj vyvolení ľudia Starého zákona, aby chválili Boha jednými ústami a 

jedným srdcom. Ak človek chce byť spolu, stráviť čas v spoločenstve, prežíva požehnania. 

Lebo len v tomto stave môže človek počuť ďalšie Božie vedenie. A tak je aj dnes pripravený 

Boh radiť, ochraňovať, prikrývať a vyživovať, očisťovať Teba a mňa ako striebro a znovu nás 

pretvoriť svojím Slovom. 

A hoci sme rôzni, dnes nás spája to, že spoločne počúvame Božie slovo, lipneme na jednom 

Ježišovi Kristovi, vtedy keď je všetko v poriadku, ale aj keď sa cítime pohltení temnotou a 

beznádejou. Ľudský život sa nedá žiť úplne sám. Aj v našej viere je požehnaním ten druhý 



a cirkevné spoločesntvo, s ktorým a v ktorom môžem spievať novú pieseň. Kto vie, o kom sa 

rozprávame, keď je Pánovo vyslobodenie stredobodom rozhovoru. 

Vieš dnes zaspievať novú pieseň Pánovi? Sú žalmy a chvály prítomné v našich domovoch, v 

našom uponáhľanom, ba dokonca všednom živote? Činné sloveso hovorí nielen o jednom dni 

v týždni, ale o každom dni. Verme, že život človeka, ktorý dokáže ďakovať Pánovi za každú 

maličkosť, je úplne iný. Ten, kto spieva nielen preto, že to patrí k bohoslužobnému poriadku a 

musí sa spievať teraz, ale spieva tak, aby po každom slove a každej vete vedel, Komu spieva, 

Komu patrí, Kto je Jeho Spasiteľ a Strážca. 

Keď sa nezameriam na rýchlo sa šíriace nákazlivé zlo skazeného sveta, ale na to, že sám Pán 

je kráľom celej tejto zeme, viem spievať novú pieseň Pánovi. Viem a stotožním sa s tým, čo 

urobil pre svoj ľud, a Jeho večný plán je rozdelený do životov nás všetkých. Vieme však, čo 

pre nás urobil náš Spasiteľ? Ešte si pamätáte, ako nás v detstve hnali do stáda Božieho a ako 

sme sa mohli čudovať Jeho obrovským činom. Pamätáš si ešte, drahý brat, milá sestra, keď sa 

tvojho srdca dotkla Jeho oslobodzujúca milosť a láska? Môžeme žiť v tieni Jeho krídel, aby 

sme verili, že nás ochráni pred všetkými problémami a môžeme Mu spievať. Každá minúta 

strávená tu je príležitosťou stretnúť sa s ním. V takých chvíľach môžeme vymenovať Božie 

dobré skutky v speve a v modlitbe. A len tak môže v našich srdciach rásť vďačnosť, radosť a 

dôvera. Len radosť v Pánovi môže byť našou posilou. 

A hoci všetci máme dôvod na obavy, strach, úzkosť a pocit straty, zatiaľ čo sme bezmocní vo 

všetkom, čo sa deje v nás a okolo nás, neprestávajme ohlasovať spásu Pána. Lebo na Koho 

sme sa doteraz mohli spoliehať, v Ňom môže zostať naša dôvera pevná, lebo On je ten istý 

včera, dnes i naveky. Čas nášho života, každý deň nášho života je v rukách Kráľa celej zeme. 

A našou povinnosťou je spievať Pánovi, dobrorečiť Jeho menu a ohlasovať Jeho vyslobodenie 

každý deň. Si na to pripravený? Si na to pripravená?  

On bol pripravený a ochotný poslať Spasiteľa. Ešte dnes môžeme pred ním vyznať a oľutovať 

svoje hriechy. Miluje nás takých, akí sme. Môžeme vidieť svoj aktuálny stav pred Jeho 

osobou. Vie všetko, od čoho sme sa v minulosti oslobodili, počul každú novú pieseň z naších 

úst, ktorú sme spievali a požehnal nás s úprimným a novým srdcom vzhliadajúcim. 

Neprestávajme dobrorečiť Jeho menu a ohlasovať Jeho spásu, ktorá je pre nás pripravená v 

Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. 

 

 

 

 



Modlitba:  

Milostivý Pane náš! Chceme dnes spievať sami len Tebe. Sme Ti vďační za spoločenstvo, v 

ktorom sa k Tebe môžeme modliť a spievať ústami a vzývať srdcom Tvoje meno. Vyznávame 

Ti, že je veľkým zdrojom vidieť a cítiť v našich životoch, že nemusíme kráčať sami vierou, 

ale že Ty si nás obdaril spoločenstvom, členmi našej rodiny, známymi, členmi biblickej 

hodiny, a údmi cirkvi, s ktorými môžeme ďakovať Tebe ako Vykupiteľovi a Spasiteľovi za 

všetko, čo konáš v našom každodennom živote. 

Pane, ja Ti ďakujem za nášho kantora, že jeho službou môže byť aj náš spev iný, ale prosím, 

nepremieňaj náš chrámový spev na vonkajší zvuk, ale dotýkaj sa aj nášho vnútra. Prosíme, 

aby Tvoje dotyky zanechali v našich srdciach takú hlbokú stopu, že Ti môžeme zaspievať 

novú pieseň. Pomôž nám, aby sme neprestali žehnať Tvoje sväté meno. Pomôž nám, aby sme 

sa nesústreďovali na neisté veci, ale aby sme sa pripútali len k Tebe, Ktorý si jediným istým 

bodom nášho života, našej rodiny a našej cirkvi. 

Prosíme Ťa, veď nás svojím Duchom Svätým, aby sme mohli ohlasovať Tvoju spásu. 

Pomáhaj a posilňuj, aby sme mohli plniť príkaz misijnej služby Ježiša Krista. Ideme a 

budeme vyučovať všetky národy, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Pomôž nám posilniť a povzbudiť 

iných Tvojím svätým slovom, spásonosnou mocou a milosťou Tvojho Syna, že Ty riadiš a 

spravuješ celú zem. Modlíme sa za všetkých pacientov našej krajiny, ktorí trpia, za 

príbuzných, za členov naších rodín a mládež. Modlime sa za cirkevné a štátne školy. Modlime 

sa za všetky rodiny v našom zbore, ktoré bojujú s chorobou. Prosíme, daruj pokoj a radosť do 

srdca Tvojho ľudu. Prosím, daj nám dôveru, aby sme zostali vo viere po celý čas. Pomôž nám 

ctiť Ťa nielen ústami, ale aj srdcom. Vyslyš nás pre Pána Ježiša Krista. Amen. 

Modlitba Pánova 

Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného 

darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)  

 

Požehnanie: „Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista 

Ježiša, aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša 

Krista.“ (R 15,5-6) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 573: „Nauč nás prikázania svoje...“   


