Štvrtok 31. december 2015 – Závierka občianskeho roka
Text: 4M 6, 22 – 27
22Hospodin hovoril Mojžišovi: 23Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac
požehnávajte Izraelcov: 24Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25Nech
rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 26Nech obráti Hospodin
svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 27Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich
požehnám.
Piesne: ES č. 66, 222
Zamyslenie nad Božím slovom:
V dnešný deň sa obraciame späť a pozeráme sa na prežitý rok. Rozmýšľame, čo sme
v ňom prežili, s kým sme sa stretli, s kým sme sa rozlúčili. Ak sa pozrieme späť vo svetle
Božieho slova, objavíme mnohé Božie požehnanie. Náš Boh nás v nebeských veciach
požehnáva v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Ef 1, 3). Občiansky rok
sa takmer úplne prelína s cirkevným rokom. Cirkevný rok upriamuje našu pozornosť na
Slnko, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. Počas cirkevného roka sme si pripomínali Božiu
otcovskú lásku, Kristovo vykúpenie i pôsobenie Boha Ducha Svätého, ktorý nás napĺňa
svojimi darmi. Udalosti toho cirkevného roka sa majú odraziť aj v občianskom roku.
Všeličo sme mali na starosti, iste sme dosiahli mnohé úspechy. Možno sme na takej
ceste, po ktorej my sami netúžime ísť, ale ak sa rozmnožuje naše utrpenie pre Krista, tak
sa rozmnožuje i naše potešenie skrze Krista (2K 1, 5). Aj v Áronovskom požehnaní, ktoré
nám zaznieva na každých službách Božích, je nám vyprosované, aby nás Boh požehnal
a ochraňoval. Pán Boh chce, aby sme zotrvali vo viere. Pán Boh rozjasňuje svoju tvár nad
nami a je nám milostivý. Toto sa udialo v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Boh sa v Ňom
láskavo usmieva nám, je pre nás zjaveným Vykupiteľom, ktorý nás zo svojej milosti
vykupuje zo všetkých bied, najmä zo smrti večnej a z moci diabolskej. Pán Boh nám
dáva časný i večný pokoj. Aj keď okolo svet buráca a chce hlučne vítať nový rok, my,
naopak, máme od Boha pokoj, ktorý je s nami napriek plynutiu rokov a našej pozemskej
existencie. V nábožnej piesni, ktorá je v Evanjelickom spevníku pod číslom 222, spievame a prajeme si: „Amen! V tom požehnaní nech vždy účasť máme a po časnom skonaní
s Tebou prebývame, s anjelmi v nebies ríši, chváliac Hospodina; daj nám to, ó, Ježiši, Ty,
Spása jediná!“ Amen.
Modlitba:
Bože a Otče môj, ďakujem za ďalší prežitý rok, najmä za Božiu milosť a požehnanie,
ktoré ma v ňom sprevádzali. Ďakujem za Tvojho syna, s ktorým máme všetko potrebné
pre náš časný i večný život. Ochraňuj a požehnávaj mňa, mojich blízkych i všetkých ľudí
dobrej vôle aj v ďalšom roku v tejto časnosti aj na veky vekov. Amen.
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