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Bratia a sestry v Pánovi.

Opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID – 19 platné od 15. októb-

ra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretávaní a aktivít. Nariadenia krízového štábu hovoria jednoznačne: „Zakazujú sa všetky hromadné podujatia“. Všetky

kostoly sa zatvoria, ale Božie Slovo ktoré „nie je v okovách“ (2Tim 2, 9), dostane
priestor na oveľa väčšom počte miest – priamo v našich domácnostiach. Prosíme
Vás, aby ste sa duchovne občerstvovali vo svojich domovoch; či už v osobných stíšeniach s Bibliou v ruke, prijímaním posolstiev z vysielaní na internete, sledovaním

počtom posilnených prenosov náboženských vysielaní v rozhlase a v televízii, ale
najmä pri pobožnostiach v kruhu svojich najbližších.

Keďže nie každý má prístup k internetu, chceme sa Vám prihovárať aj touto

cestou tlačených Informačných listov. Sme presvedčení, že v tejto dobe obzvlášť
potrebujeme Božie povzbudenie a posilu.

Prajem Vám veľa zdravia a sily pod vedením nášho Pána Ježiša Krista.
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Domáca pobožnosť
19. nedeľa po Svätej Trojici

dý čas / zbožne pred všetkými, / dokiaľ
sme v časnosti, / nech v láske si slúžime
/ a Teba velebíme / v srdca úprimnosti.
4. Prosíme vrúcne Teba, / láskavý Ježiši, / Ty cesta si do neba / a Vodca najvyšší, / kiež nás slovo sväté / a pravá živá
viera / na ceste podopiera / a ku spáse
vedie!
5. Keď rozkážeš nám, Kriste, / dokonať naše dni / a na života ceste / príde
ten posledný, / pomôž nám vykročiť /
z domova pozemského / a v sláve nebeského / príbytku s Tebou žiť!

ÚVOD
V mene Boha Otca i Syna i Ducha
Svätého.
PIESEŇ EV. SPEVNÍK 485
1. Bože, Ty poznáš cesty / ľudského
života, / sprevádzaj na nich vždycky /
nás Tvoja dobrota, / aby sme kráčali /
dľa Tvojich prikázaní, / tak vieru po všetky dni / skutkom dokázali.
2. Nedopusť nám zablúdiť / na cestu
hriešnikov / a skutky si obľúbiť / ľahkomyseľníkov, / nedaj ísť cestou zlou / za
lakomstvom a pýchou, / za telesnou žiadosťou / a túžbou nečistou.
3. Duch Tvoj dobrý tak veď nás / sťa
po rovnej zemi, / dopraj žiť nám v kaž-

ODRIEKANIE 10 BOŽÍCH
PRIKÁZANÍ
Aby sme si všetci spoločne pripome2

nuli zákon Boží, odriekajme spoločne
desať Božích prikázaní:
Ja som Hospodin, tvoj Boh:
1. Nebudeš mať iných bohov okrem
mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na
zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti
svojmu blížnemu!
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani
nič, čo je jeho!

kými živými tvormi zo všetkého tvorstva;
a vody sa už nestanú potopou, aby zničili
každé z tvorstva. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom
a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. Vtedy riekol
Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy,
ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi
každým tvorom, čo je na zemi.“

ZAMYSLENIE NAD BOŽÍM SLOVOM
(1. KNIHA MOJŽIŠOVA 9, 8-17)
S úctou si vypočujme slová Písma,
ktoré sú zapísané v prvej knihe Mojžišovej 9, 8-17:
„Potom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním: Ajhľa, ja ustanovujem
svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim
potomstvom aj s každým živým tvorom,
čo je pri vás, totiž s vtáctvom, dobytkom a všetkou poľnou zverou pri vás, od
všetkého, čo vyšlo z korábu, až po všetky živočíchy zeme. Ustanovujem s vami
svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy,
aby zničila zem. Boh ďalej riekol: Toto
bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky
budúce pokolenia robím medzi sebou a
medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: svoju dúhu kladiem na
oblaky; bude znamením zmluvy medzi
mnou a medzi zemou. Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu
medzi mnou a medzi vami i medzi všet3

Milí bratia a sestry!
Príbeh o Nóachovi a potope sveta
dôverne poznáme. Učíme ho už na detskej besiedke a patrí k tým príbehom,
ktoré nás svojou veľkoleposťou privádzajú do úžasu. Veď predstava zeme,
zaliatej vodou iba s jedným korábom
na hladine je rovnako desivá pre svoje
zhubné následky ako fascinujúca pre
veľkosť Božej moci, ktorá sa v takomto
skutku dokázala. Na jednej strane sa krčíme pred Božím hnevom, ktorý bol pre
ľudský hriech už taký veľký, že sa Boh
rozhodol zničiť všetko živé na zemi, na
druhej strane sa radujeme pre Božiu
milosť, ktorá sa aj v takej ťažkej situácii
predrala na povrch spod Božieho hnevu,
prevládla nad ňou a hoci Pán Boh najprv
odsúdil zem, predsa napokon Nóach
našiel u Neho zmilovanie a vďaka nemu
sme tu vlastne aj my dnes.
Slová, ktoré dnes čítame, sú už záverom drámy, ktorá sa odohrala, a ktorá
nás môže osloviť hneď viacerými momentmi. V prvom rade je to hriech, ktorý
sa tak veľmi rozmohol na zemi, že Boh
až oľutoval, že stvoril človeka (1M 6,56). Aj o dnešnom svete často hovoríme,
že je skazený, no zrejme si ani nevieme
predstaviť ten morálny úpadok a dno,
na ktoré kleslo ľudstvo, keď Hospodin
– ten láskavý a milostivý tvorca života

– dospel k takémuto záveru. Čítame, že
Ho zabolelo srdce a oľutoval. Aj nás neraz pre kadečo zabolí srdce napr. v manželstve či práci, no to ešte neznamená,
že sa hneď rozvádzame alebo dávame
výpoveď. Máme určitú dávku tolerancie, ktorá nám umožňuje ono „bolenie
srdca“ nejaký čas znášať. O čo vyššie je
nastavený prah tolerancie u Hospodina,
ktorý je láska. Ani On určite nekonal prhko a hneď. Zabolelo Ho srdce a oľutoval,
že stvoril človeka. No ak prikročil k tvrdému skutku potopy, musel byť hriech
ľudstva naozaj veľmi veľký, dlhotrvajúci
a bez nádeje k zlepšeniu. Tak nám príbeh o potope hovorí, že každé zlo je potrestané a aj keď sa často zdá, že sa nám
hriešny skutok „prepečie“, skôr či neskôr
nás jeho následky dostihnú. Svedectvo
o potope ukazuje, že aj Božia trpezlivosť
má svoje hranice a v okamihu keď Pán
Boh povie „dosť“, je to naozaj vážne.
A predsa dnešné slová znejú optimisticky. Pán Boh uzatvára zmluvu s Nóachom a všetkým živým. Kladie na nebo
dúhu a robí ju znamením tejto zmluvy.
Kedykoľvek sa ona objaví na nebi, bude
pre Hospodina i človeka rozpomienkou
na tie hrozné udalosti a prísľubom, že
sa už nebudú opakovať. To by mohlo
znamenať, že sa môže všetko vrátiť do
starých koľají. Hospodin tvrdo zakročil
proti hriechu, no potom Ho to akoby
mrzelo a sľúbil, že to už neurobí. Asi takto by mohla znieť zjednodušená interpretácia Jeho zmluvy, z ktorej by človek
mohol vyčítať, že Hospodin už zlo nebude trestať. Avšak omyl! Dúha na nebi
neznamená, že Hospodin prestal nenávidieť hriech, že nebude viac trestať
zlo, že nezakročí, ak sa hriech na zemi
priveľmi rozmnoží. Dúha na nebi je len
prísľubom toho, že Pán Boh nezakročí
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takým ráznym a mimoriadne deštruktívnym spôsobom. Stále však platí, že nenávidí hriech a bude ho trestať.
V čom je teda sila Nóachovho príbehu? Je v poukaze na silu viery. Tento
príbeh nám nechce rozprávať hororovú drámu o smrti, ani sladký príbeh o
sentimentálnom Bohu, ktorý sľubuje, že
bude už len dobrý. Tento príbeh nám
hovorí o tom, ako dokáže viera zvrátiť
aj to najväčšie zlo. Nad skazeným svetom zaznel ortieľ smrti. A predsa Nóach
našiel milosť v očiach Hospodinových,
pretože mal v srdci vieru. Táto viera spôsobila, že sa Boh rozhodol zachrániť ho.
Tak sa zvrátil beh udalostí, lebo bez tejto
viery nebolo by korábu a človeka, ktorý
by prežil. Viera spôsobila, že Hospodin
dal nielen Nóachovi, ale celému ľudstvu
novú šancu. Vďaka viere prežil Lót zničenie Sodomy, vďaka viere Abraháma
mohla byť i celá Sodoma zachránená.
Vďaka viere stal sa Abrahám praotcom
národa a vďaka viere sa môže zvrátiť aj
náš údel, ak veríme v toho, ktorý prišiel,
aby nás zachránil – totiž Ježiša Krista –
Božieho Syna.
Zmluva, o ktorej rozpráva dnešný
text je uzatváraná medzi Bohom a tými,
ktorí verili – totiž Nóachom a jeho rodinou. Je veľmi podobná tej, ktorú uzatvoril Boh na Golgote skrze svojho Syna
a opäť s tými, ktorí v Neho veria. Obe
tieto zmluvy sú o tom, že hriech bude
odpustený a človeku bude darovaný
nový život. Obe zmluvy sú o tom, že viera človeka zachraňuje, pretože ak ju má,
stáva sa zmluvnou stranou a začínajú sa
ho týkať zasľúbenia Hospodinove o novom živote.
Aj teraz prežívame ťažké časy. Svet
sužuje pandémia novej choroby. Niekto
hovorí, že je to Boží trest, iný za ňou vidí

udalosť, podobnú potope, kedy Boh
chcel vyhladiť človeka z povrchu zeme.
No aj takú katastrofu ako bola potopa,
dokázala zvrátiť viera. Ani v tej najťažšej situácii pandémie či nejakej osobnej
drámy nestrácajme teda vieru. Ona má
veľký význam, ona zachraňuje. Je jedinou istotou v neistom svete. Vierou
priľnime k Pánu Bohu a očakávajme od
Neho pomoc. On neraz pomohol, zachránil, odpustil. Jeho moc sa už neraz
dokázala. Dnešné slová Písma sú toho
jasným dokladom. Povzbudzujme sa
nimi, hľaďme na milostivého Pána Boha,
zachraňujúceho Božieho Syna a do Jeho
rúk vkladajme svoju budúcnosť, nádeje
i očakávania. Amen.
POMODLIME SA
Láskavý náš nebeský Otče, k Tebe
dnes voláme, počúvajúc správu o tom,
ako si zachránil Nóacha a vložil znamenie mieru na nebesá. Vidíme, aká veľká
je Tvoja trestajúca moc, avšak aká veľká
je aj Tvoja odpúšťajúca láska. Vieme, že
aj my často hrešíme, že aj dnešné ľudstvo je skazené a vieme, že si zasluhujeme trest, ktorý na nás zosielaš v podobe
pandémie, či našich osobných trápení.
Predsa sa však k Tebe vierou upíname a
prosíme Ťa v mene Tvojho Syna a nášho
Pána Ježiša Krista: odpusť nám, zľutuj sa
a zachráň nás. Dôverujeme Ti a veríme,
že Ty ostaneš s nami a prevedieš nás
cez všetky skúšky. Veď aj keby sa zem
prevrátila a vrchy sa klátili v srdci mora,
Ty si s nami, hradom prepevným si nám,
ó Bože Jákobov. Amen.
Teraz spoločne odriekajme modlitbu
Pánovu:
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť
sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje!
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!

Chlieb náš každodenný daj nám dnes!
A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás
do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo
Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Amen.
VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ
Napokon spoločne vyznajme vieru
v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny,
trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do
pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil
na nebesá, sedí na pravici Boha Otca
všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých
i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev
všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.
PIESEŇ ES 634
1. Pane, vieru daj blúdiacim, / Pane,
vieru daj všetkým nám, / pevnú vieru
daj, Bože náš, / ó Pane vieru daj!
2. Pane, lásku daj prosiacim, / Pane,
lásku daj všetkým nám, / vrelú lásku daj,
Bože náš, / ó Pane, lásku daj!
3. Pane, nádej daj trpiacim, / Pane,
nádej daj všetkým nám, / živú nádej daj,
Bože náš, / ó Pane, nádej daj!
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ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
Prijmite požehnanie: Vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa
Ježiša Krista. Jemu sláva teraz i naveky!
Amen.

Máme veľký zisk?
Kázeň k Poďakovaniu za úrody zeme z nahrávky služieb Božích z nášho
cirkevného zboru k 18. októbru 2020. Počas pandemických opatrení budeme nahrávať služby Božie s počtom účastníkov do 6. Služby Božie si môžete
pozrieť na stránke cirkevného zboru ecavliptovskyjan.sk, facebook.com/
ecavliptovskyjan, na YouTube kanáli CZ Liptovský Ján alebo v podcastovom kanáli Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
vo vašich podcastových aplikáciách. Tieto služby Božie budú mať premiéru
v nedeľu 18. 10. 2020. o 9,00 hod.
Dobrodinec z neba, Hospodár náš milý,
ajhľa, kvety vädnú, jeseň k nám sa chýli,
a my za úrody rodnej našej zeme
dnes Ti celým srdcom vrúcne ďakujeme.
I za tie skromné dary, čos‘ požehnal nám,
veď Ty si všetkého mocným Otcom sám.
Žehnaj hospodárom, nech si odpočinú,
a zas veď ich v diele, popraj šťastia k činu.
Žehnaj roliam, sadom – chráň od nepohody,
nechže ťažká práca na zmar nevychodí,
uchráň od každého sklamania a bôľu.
Obrob však i obsej duší našich roľu,
jak zem nám, by aj raz my sme dali Tebe,
až raz znesieš klasy sŕdc ta, v Tvoje nebe! Amen.
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1 Timoteovi 6, 6 – 9: 6 A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom;
7
lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme.
8
Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. 9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých
žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.
ZVLÁŠTNE POĎAKOVANIE
Bratia a sestry,
pri príležitosti Poďakovania za úrody
zeme by sme sa dnes veľmi chceli radovať a jasať a spievať Bohu na chválu, predsa to však akosi nejde tak, ako
by malo. A to z jednoduchého dôvodu.
Chrámy sú zavreté, obávame sa nákazy
koronavírusu, mnohí trpia v jeho dôsledku zdravotnými ťažkosťami ako aj dopadmi ekonomickými – chýbajú zisky,
chýbajú výplaty. Preto v tejto súvislosti
sa pýtame: ako zhodnotiť uplynulý rok?
Máme toho veľa, alebo málo? Aký je náš
zisk?
Keď sa pýtame na zisk, znie nám
k tomu slovo apoštola Pavla, ktorý hovorí o veľkom zisku. A v tejto súvislosti
uvádza dve veci, ktoré sú spojené s tým,
čo by sa dalo označiť ako veľký, obrovský zisk. Sú to pobožnosť a spokojnosť.
Skúsme si bližšie rozobrať 4 situácie, aké
môžu v súvislosti s nimi vzniknúť. Uvidíme tak bližšie, či je to skutočne pravda.

com, že sa o nás stará, že nám chystá
miesto vo svojom kráľovstve. Z tohto
takýto človek nevie vôbec nič a navyše
je naplnený nespokojnosťou.
A aká je to nespokojnosť? Zdá sa, že
u takéhoto človeka, ktorý nenašiel vieru
v Boha, je trochu aj prirodzená, pretože takýto človek nemá žiadnu nádej po
smrti. Všetok jeho život je sústredený
v tomto svete. Nemá žiadny cieľ života
mimo tejto časnosti, ku ktorému by neustále smeroval a ktorý by ho neustále
poháňal a dával mu zmysel kráčať ďalej.
Pre neho teda nutne platí: (1. Korintským
15, 32) „Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.“ Takýto človek si bude klásť stále
nové ciele v tomto živote: najprv dobre
vyštudovať, potom dobre zarábať, potom mať super auto, parádny dom… Ale
až pokiaľ si bude človek klásť ciele, aby
stále mal cieľ, aby stále mal zmysel života? Dobre píše apoštol: „ 9 Ale tí, čo chcú
zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do
osídla…“

BEZ POBOŽNOSTI A SPOKOJNOSTI
Prvá situácia môže nastať taká, že
človek nemá ani pobožnosť ani spokojnosť s tým, čo má. Môžeme povedať,
že to je najtragickejší stav života. Takýto
človek totižto nespoznal žiadny úžitok
z pobožnosti. Nevie nič o tom, že Boh
nás má rád, že nechal za nás obetovať
svojho Syna, aby nám získal odpustenie
hriechov, že sa stal naším nebeským Ot-

SPOKOJNÝ BEZ POBOŽNOSTI
Druhá situácia môže nastať taká, že
človek síce nemá pobožnosť, ale našiel
spokojnosť vo svojom živote. Nie je však
takáto spokojnosť skôr výsledkom krátkozrakosti ako skutočnej naplnenosti
života? Ak človek nemá nič spoločné
s pobožnosťou, teda neverí v Boha Otca
a v Spasiteľa Ježiša Krista, nedôveruje Božím zasľúbeniam, nemá vyhliadku
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do budúcnosti, potom si asi málo uvedomuje skutočnosť, že: „7 … nič sme
nepriniesli na svet a nepochybné je, ani
nič odniesť nemôžeme.“ Zrejme sa nikdy
nepýtal otázku: Čo bude so všetkým, čo
som v tomto svete získal, keď zomriem?
A ešte dôležitejšia otázka: A čo bude so
mnou, keď zomriem? Ak si človek vážne položí takúto otázku, a nemá na ňu
uspokojujúcu odpoveď, tak ťažko môže
ostať spokojný.

vi, hriechu, smrti, ale aby patril Jemu ako
Pánovi života a nádeje.
Ak však takýto človek nenašiel spokojnosť, je to zrejme kvôli tomu, že Pánovi málo dôveruje. Pán Ježiš predsa
povedal množstvo zasľúbení, o. i.: (Mt
6,31-34) „31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo:
Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme
odievať? 32 Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to
všetko potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv
kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť
a všetko toto bude vám pridané.“ Podobá
sa apoštolom, ktorí boli spolu s Pánom
Ježišom na lodi, keď prišla veľká búrka.
Oni sa strašne báli, a Ježiš spokojne spal.
Keď Ho potom zobudili, napomenul ich,
že sú maloverní, a sám mocne utíšil búrku. A my predsa veríme, že tento Ježiš je
stále s nami!

POBOŽNÝ BEZ SPOKOJNOSTI
Tretia situácia môže nastať taká, že
človek našiel pobožnosť, ale nemá spokojnosť. Ak tento človek našiel pobožnosť, znamená to že uveril v Pána Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.
Znamená to, že vie, že Pán Ježiš za neho
zaplatil svojou krvou, aby už nepatril
akýmkoľvek iným mocnostiam, Diablo-
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Tu treba poznamenať, že táto situácia je veľmi blízka tej prvej. V tej prvej
totiž nekvitne človeku vôbec žiadna
nádej. Ale pozrite sa, čo tu: „9 Ale tí, čo
chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia
a do osídla, do mnohých nerozumných
a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí
do záhuby a zatratenia.“ Teda ten výsledok je tu veľmi podobný tomu prvému
i druhému. Prečo?
Lebo vo svojej nespokojnosti zatúžili
po bohatstve. Hriechom nie je byť bohatý. Hriechom je túžiť po bohatstve. Tí,
ktorí túžia po bohatstve, nie sú spokojní a túžia mať stále viac. Takáto túžba
ich vedie do pokušenia. Aby dosiahli
cieľ, sú zvádzaní k nečestným a často aj
násilným metódam. Môže ísť o hazard,
špekulácie, podvody, klamstvo, kradnutie a dokonca i vraždy. Takýto človek sa
dostáva do pasce. Túžba je taká silná,
že sa z nej nedokáže dostať. Možno si
sľúbi, že keď dosiahne určité množstvo
bohatstva, tak prestane. Ale to sa nedá.
Keď ten cieľ dosiahne, túži po ďalšom.
A táto túžba so sebou prináša aj starosti
a obavy. A tak postupne takýto človek,
ktorý chce dosiahnuť určitú spoločenskú úroveň, postupne musí prinášať
obete skutočných hodnôt života. Túžba
po bohatstve ohrozuje aj zdravie a hazarduje s dušou človeka. Deštrukcia
človeka je úplná. Totálna ruina šťastia,
cností, dobrého mena a duše.
POBOŽNÝ A SPOKOJNÝ
Nuž a môže byť ešte štvrtá situácia,
a to keď človek našiel pobožnosť a tiež
spokojnosť. Takýto človek spoznal Boha
ako svojho Stvoriteľa, Jeho Syna Ježiša,
ktorý sa za nás obetoval, aby nás uči-
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nil Božími deťmi, a Ducha Svätého ako
mocnú silu, ktorá nás mení a vedie.
A našiel aj spokojnosť. Pozor nie tú spokojnosť, ktorá by si vravela, že už dosiahla všetko v tomto svete, čo mohla, ako
ten boháč, ktorý si povedal: „Duša, máš
dosť všetkého na mnoho rokov, jedz, pi
a veseľ sa!“ Nie! Spokojnosť tu vychádza
z iného. Takýto človek si dokázal uvedomiť, že všetko, čo potrebuje a čo je skutočne dôležité a jedine podstatné pre
život, má v Ježišovi Kristovi.
Narodil som sa na tento svet. Prečo?
Je to Boží dar. On mi vdýchol život a dovolil, že som smel prísť na svet.
Stará sa o mňa. Pán Ježiš predsa
jasne prisľúbil, že Otec nebeský vie, čo
potrebujem. Takže už o to nemám byť
príliš ustarostený a môžem bez obáv
pracovať a žiť život.
Navyše viem, že Pán Ježiš je môj
mocný Ochranca. Vie, čo mi môže uškodiť a čo nie. Vie, čo je pre mňa dobré.
Prisľúbil, že je so mnou po všetky dni
až do konca sveta. A tiež, že milujúcim
Boha, povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobré. Nebojím sa teda,
ale správam sa zodpovedne, lebo tak to
chce môj Pán, aby som poslúchal vrchnosť a miloval ostatných ľudí.
A viem, že Pán Ježiš mi získal miesto
v nebi. On svojou smrťou porazil smrť,
svojím vzkriesením priniesol nový život
a keď som v Neho uveril a bol pokrstený, tak mi prisľúbil miesto v Jeho kráľovstve.
Pozrite, čo všetko v Ježišovi máme!
Skutočné bohatstvo, o ktorom jedinom
neplatí to, čo píše apoštol, že by sme si
ho odniesť z tohto sveta nemohli. Tak
teda prečo máme byť nespokojní? Nič

nás nemôže pripraviť o pokoj, keď vieme, čo všetko nám Pán Ježiš pripravil.
Takýto človek je teda pobožný. Číta
Božie slovo, počúva kázne, chodí na
služby Božie, lebo tam hľadá svojho
Spasiteľa JK a spoznáva Jeho slová, príkazy i zasľúbenia. Modlí sa k Pánu Bohu,
lebo vie, že to je jeho nebeský Otec.
Koná skutky lásky, lebo sám prijal mnoho lásky.
AKO VYSTÚPIŤ Z KRUHU
Tak teda, keď sa pýtame, ako zhodnotiť uplynulý rok a aký je náš zisk, faktom je, že aj keby bol tento rok menej
komplikovaný, aj keby boli polia zasypané úrodami, zrejme aj tak by sme neboli
spokojní. Pretože hľadanie zisku v tomto svete vedie do pasce, do začarovaného kruhu, z ktorého sa človek len veľmi
ťažko dostane.
Ak sa mu však z neho podarí vystúpiť
a vstúpiť k Ježišovi, tam zrazu môže odhaliť úplne iné smerovanie. Tam zrazu
môže nájsť slobodu od tohto a radosť
z toho, že v Ježišovi získavam nádherné bohatstvá, večnú perspektívu, spokojnosť, radosť, nádej, a to všetko nie
preto, že by som si to zaslúžil, ale jedine
preto, že Pán Ježiš je milostivý a láskavý
Pán, ktorý ma nesmierne miluje. Amen.
MODLITBA
Drahý Pane Bože, nebeský Otče, ktorý
sa s láskou skláňaš k svojmu stvorenstvu,
dávaš vychádzať slnku na zlých i na dobrých a aj dážď zosielaš na všetkých, Ty si
prisľúbil, že dokiaľ bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani
zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Ďakujeme Ti, že aj v tomto roku si doprial,
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že sa na poliach, v sadoch, v záhradách
urodili úrody. Že nám tiež dávaš možnosť pracovať. Najmä ti však ďakujeme
za to, že nám ukazuješ, v čom smieme
nájsť skutočný zisk. Nie v zháňaní úrod
a bohatstva. Ani nie vo falošnej spokojnosti. Lebo to všetko v konečnom dôsledku neprináša šťastie a vedie do záhuby.
Ty nás voláš k tomu, aby sme našli pravú
pobožnosť. Pobožnosť, v ktorom milujeme svojho Pána a Spasiteľa JK, pozorne
počúvame Jeho slová, dôverujeme im.
Pomáhaj nám k nej. Iste tak nájdeme
i pravú spokojnosť, aby sme sa už zajtrajška nebáli, ale očakávali ho v nádeji.
S touto nádeje ťa teda prosíme, aby si
pomohol všetkým, ktorí sa trápia počas
tejto situácie s ekonomickými problémami. Predovšetkým by sme boli radi, aby
všetci našli dôveru v Teba, aby tak sami
neboli zúfalí, ale spoznali, že Ty sa staráš o svojich, a čo skutočne potrebujú, im
dáš. A pomôž im v ich ťažkostiach.
Prosíme Ťa za všetkých, ktorí sú už
chorí, aby mohli chorobu znášať ľahko
a dostať sa z nej, aby sa z nej dobre vyliečili.
Za zdravotníctvo ťa prosíme, za všetkých pracovníkov, aby situáciu zvládali.
I za vládu a za všetkých, ktorí nesú
v tejto dobe zodpovednosť za rozhodnutia, aby múdro a zodpovedne rozhodovali.
Za celú cirkev ťa prosíme, aby si ju
v tejto chvíli takisto mocne držal a pomohol všetkým veriacim, aby napriek situácii mali prístup k Tvojmu slovu a kslužbám Božím iným spôsobom, aby ho
s radosťou využívali a aby aj takto mohli
byť v Tvojom slove. Amen.
Peter Taját, zborový farár

Oznamy

Poďakovanie za úrody zeme toho roku nemôžeme sláviť v chráme na službách
Božích. Je nám to ľúto, lebo si uvedomujeme, že máme za čo nášmu nebeskému
Otcovi poďakovať. Preto vás chceme poprosiť, aby ste na tento sviatok nezabudli.
• Ak sa vám urodilo niečo pekné, s čím sa radi pochválite, odfoťte to a pošlite
nám (Messenger, email a pod.). Radi to uverejníme na stránkach cirkevného
zboru.
• Býva dobrým zvykom z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko dobré i za Jeho
ochranu podporiť finančne aj cirkevný zbor. Ak ste tejto myšlienke naklonení, môžete tak urobiť finančným darom na účet cirkevného zboru: IBAN:
SK8702000000003265514051 BIC: SUBASKBX.
Ďakujeme!
Keďže v tomto období nemôžu bývať služby Božie, chceme sa vám pravidelne
prihovárať touto formou. Budeme radi, ak využijete tento spôsob a budete sledovať nahrávky cirkevného zboru.
Okrem týchto možností je tu každú stredu o 17,30 na Rádiu Regina evanjelická
pobožnosť.
V tomto období nebýva ani detská besiedka. Na druhej strane
si uvedomujeme, že je veľmi dôležité, aby aj v tomto čase deti
spoznávali pravdy Božieho slova a duchovne napredovali. Z toho
dôvodu sme sa v cirkevnom zbore rozhodli, že budeme s vami a
s vašimi deťmi komunikovať na diaľku prostredníctvom pracovných listov. Tieto pracovné listy doručujeme do domácností alebo
je možné si ich stiahnuť aj zo stránky cirkevného zboru. Z každého
pracovného listu je možné odoslať spätnú väzbu na farský úrad.
Všetci, ktorí sa zapoja a vypracujú aspoň polovicu pracovných listov, budú na konci
tejto práce ocenení. Vyhodnotenie bude v decembri.
Opäť nie je možné prispieť na oferu pri východe z chrámu. Ale práve preto vás
pozývame k forme podpory cirkvi, ktorá podľa všetkého má budúcnosť, a to sú
pravidelné mesačné prispievanie formou platby na účet. Sme radi, že už máme
niekoľko takýchto dobrovoľných prispievateľov.
Naše zvony budú zvoniť pravidelne o 20:00 ako pozvánka pre všetkých v cirkevnom zbore, aby sme sa v našich domácnostiach pridali k spoločným modlitbám
a prosili o Božiu pomoc v boji proti koronavírusu.
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Program verejnoprávnych médií
17. 10. – 29. 10. 2020
ROZHLAS

SOBOTA – 17. október
Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00
s Bohdanom Hroboňom

Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

TELEVÍZIA

NEDEĽA – 18. október
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

SOBOTA – 17. október
:3 Mimoriadny prenos ev. pobožnosti
z ev. a. v. kostola v Trnave 18.00 – 18.55
Káže: zborový farár Radomír Vařák

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

NEDEĽA – 18. október
:2 Mimoriadny prenos Služieb Božích
z ev. a. v. kostola v Trnave 09.00 – 09.55
Káže: Ján Hroboň, biskup Západného
dištriktu

STREDA – 21. október
Rádio Regina
Evanjelická pobožnosť 17.30-18.00
káže: Eva Oslíková, organ: Stanislav
Tichý
NEDEĽA – 25. október
Rádio Slovensko
Prenos Služieb Božích z evanjelického
kostola v Nemcovciach 09.00 – 10.00
Piesne: 189, 457, 202, 496, A 56
Encyklopédia spravodlivých 10.05 –
11.00

:2 Orientácie 12.50 – 13.16
Slovo 19.50 – 19.55 Príhovor ev. farára
Tibora Jančíka, Senec
:3 Malé biblické príbehy 08.40 – 08.45
ŠTVRTOK – 22. október
:2 Rozprávnica Pavla Emanuela Dobšinského 14.55 – 15.21
NEDEĽA – 25. október
:2 Orientácie 13.20 – 13.46

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
Starojánska 127/43, 032 03 Liptovský Ján
Telefón: 044/5263 328
Web: www.ecavliptovskyjan.sk
Mobil: 0918 828 334
Facebook: www.facebook.com/ecavliptovskyjan
Email: lipt.jan@ecav.sk
Youtube kanál: CZ Liptovský Ján
Podcastový kanál: Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján
vo vašich podcastových aplikáciách
Bankové spojenie: IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051 BIC: SUBASKBX
Pravidelný príspevok: VS 1
Cirkevný príspevok: VS 2 Milodary a ofery: VS 3

