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Nebudem sa báť!
som ja a moji blížni našiel kráľovstvo Božie.

Situácia, v ktorej sa nachádzame a v ktorej žijeme, zaiste je vážna. Avšak som presvedčený, že vďaka tomu, že veríme v Boha
a v Jeho Syna Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa, nemusíme sa obavám poddávať a už
vôbec nemusíme byť zúfalí. Tvrdím to kvôli
nasledujúcim dôvodom.

2. Boh je dosť mocný, aby so situáciou niečo
urobil. Stvoril celý svet. Pán Ježiš dokázal
utíšiť búrku, kráčať po vode, jediným slovom spôsobil uschnutie figovníka, ale aj
kriesil z mŕtvych a sám vstal z mŕtvych.
Boh má dosť moci na to, aby zasiahol do
pandémie koronavírusu. Je zároveň zvrchovaný Pán, takže On sám vie najlepšie,
čo je dobré a správne pre nás.

1. Boh sám sa stará o túto situáciu. Prislúbil
predsa: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto
pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie,
že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv
kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko
toto bude vám pridané.“ (Matúš 6, 31 – 34)
Som presvedčený, že tieto slová platia nielen o jedení, pití a obliekaní, ale o všetkých
dôležitých ľudských potrebách. Pán Boh
o všetkom vie a stará sa o svojich. Našou
hlavnou úlohou má byť starosťou to, aby

3. Boh nám dáva do rúk mocnú zbraň
v podobe modlitby. Vďaka nej môžeme
prichádzať pred Božiu tvár aj v našich zavretých príbytkoch a odovzdávať naše starosti Pánu Bohu. On nás k tomu mnohokrát
volá: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete;
klopte a bude vám otvorené.“ (Matúš 7, 7)
„A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť
v modlitbe s vierou.“ (Matúš 21, 22) „Na Neho
uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás
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vam totiž, že v tomto svete je v podstate
všetko pominuteľné a márne. Prišiel som
na tento svet s prázdnymi rukami a takisto z neho aj odídem. Môj odchod môže
prísť skôr či neskôr. Avšak Pán Ježiš svojím
vzkriesením priniesol realitu nového života a nádeje. Vďaka tomu už smrť pre veriacich nie je tým hrozným strašiakom, ktorý
by pripravil o všetko. Pán Ježiš dáva večný
život tým, ktorí v Neho veria. A preto sa nemusím báť!

stará.“ (1. Petrov 5, 7)
4. Boh dokáže všetko obrátiť na dobré.
V Biblii je napísané jedno vzácne zasľúbenie: „Milujúcim Boha, povolaným podľa rady
Božej ,všetky veci slúžia na dobro.“ (Rímskym
8, 28) Teda ani krízy a ohrozenia nemôžu
uškodiť tomu, kto miluje Boha. Naopak, sú
pre neho dobrou školou, v ktorej sa učí trpezlivosti, pokore, dôvere v Božiu ochranu,
obetavosti, láske a mnohým ďalším dôležitým vlastnostiam.

Peter Taját, zborový farár

5. Nemôžem prísť o nič podstatné. Spozná-

Domáca pobožnosť

20. nedeľa po Svätej Trojici
Úvod

uľavíš / chvíle života.

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pieseň Ev. spevník 394

3. Kiežby som tento deň / Tvojej lásky hoden / bol, ó Pane môj, / kiežby som Ti slúžil,
/ k dobrému využil / krátky život svoj.

1. V tejto rannej chvíli / prijmi, Bože milý,
/ vďaku za úsvit, / keď po nočnom čase /
doprial si mi zase / zo sna sa vzbudiť.

4. Daj do práce chuti, / aby um a ruky, /
nezaháľali, / veď život si mi dal, / aby som
pracoval / v čas vymeraný.

2. Tak vraví mi srdce, / že veľká je, Otče, /
Tvoja dobrota; / dni moje predĺžiš / a ťažké

5. Daj srdcu dobrotu, / v myslení čistotu /
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stále zachovať; / i slovom i činom / v duchu
opravdivom / Ťa oslavovať.

rozkázal, a miesto ešte je. Vtedy povedal pán
sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a
prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo
hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli
pozvaní, neokúsi moju večeru.“

10 Božích prikázaní
Aby sme si všetci spoločne pripomenuli
zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

Milí bratia a sestry!
20. nedeľa po Svätej Trojici má tému „stratená príležitosť“ a pri počutí tohto slovného spojenia sa každému z nás určite vynorí
v mysli nejaký životný okamih, o ktorom
si myslí, že v ňom niečo premárnil. Nie je
to nič mimoriadne. Stratených príležitostí
máme v živote veľa. Niektoré sú menej významné, keď sme napríklad premrhali príležitosť vidieť dobrý film alebo sa stretnúť
so starým známym, iné sú zásadnejšie, keď
sme nejakým spôsobom prišli o príležitosť
zmeniť prácu, získať lepšie vzdelanie alebo
zažiť niečo mimoriadne.

Ja som Hospodin, tvoj Boh:
1.
2.
3.
4.

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
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!

Možno si takéto stratené príležitosti vyčítať? Je možný život bez nich? Myslím
si, že nie. Hlavne v dnešnej dobe. Veď žijeme taký rýchly a intenzívny život, že nie
je azda ani možné naplno využívať všetky
príležitosti ku každej aktivite. Stačí, aby
sa nám v jeden deň stretli dve pozvánky
na dve rôzne – hoci rovnako zaujímavé –
udalosti a už musíme jednu prijať a druhú
odmietnuť, čím možno strácame príležitosť
niečo nové sa dozvedieť alebo niekoho zaujímavého spoznať. Náš život je dnes už sám
o sebe tak veľmi zložitý, že pri mnohých
životných zmenách musíme zohľadňovať
veľa okolností. Napríklad: máme síce príležitosť zmeniť prácu a dostať sa na lepšiu
pozíciu, no musíme brať ohľad aj na svoju
rodinu, časové možnosti, zdravie, záľuby
a podobne. Preto nie je vždy jednoznačné,
ako sa k takej ponuke postavíme a či príležitosť využijeme alebo nie.

Zamyslenie
S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré sú
zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša 14, 16 –
24:
„Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval
mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby
povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko
hotové! Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil,
musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: Päť párov volov som
kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor
ma. Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto
nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to
pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta
a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a
chromých. Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si
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na veľmi jasný odmietavý postoj Židov voči
Nemu. To On – Pán Ježiš – je tým pozývajúcim človekom, ktorý pozýva svojich priateľov na hostinu. Nepozýva hocikoho ale
toho, kto mu je blízky. Tak Pán Ježiš pozýva
do nebeského kráľovstva najprv svojich najbližších – Židov, súkmeňovcov. Až keď oni
odmietnu, začína pozvanie platiť pre všetkých ostatných – v príbehu pre pocestných,
v realite pre nežidov.

Predsa však z času na čas prídu príležitosti,
ktoré nechceme premárniť za žiadnu cenu.
Teenager povie, že ak do našej krajiny príde
koncertovať svetová americká kapela, musí
na jej koncert ísť, nech sa deje čokoľvek,
pretože takú príležitosť už možno nikdy
mať nebude. Ak má človek v zamestnaní
možnosť odcestovať na ročnú lukratívnu
stáž do zahraničia, uvedomí si, že taká príležitosť sa nemusí opakovať a chce ju využiť
za každú cenu. Vidíme teda, že my – ľudia
– automaticky vyhodnocujeme naše príležitosti a dávame im rôzne priority. O niektoré nechceme prísť v žiadnom prípade, za
inými nás srdce ani trochu nebolí.

Pre Izraelcov príchod Pána Ježiša a odmietnutie Jeho pozvania predstavuje jasnú stratenú príležitosť. Rovnaké je to však aj dnes
s tými, ktorí Pána Ježiša a Jeho pozvanie
odmietajú.

Práve o týchto prioritách je aj téma dnešnej
nedele. Písmo sväté nás neustále pozýva do
spoločenstva s Pánom Ježišom. Biblia pritom hovorí nielen o tomto poznaní a o príležitosti žiť s Pánom Bohom ale aj o tom,
ako človek už neraz túto príležitosť premárnil. Spomeňme si len na prvých ľudí –
Adama a Evu. Mali možnosť žiť večne v raji,
no premárnili ju tým, že uverili diablovi
a dali prednosť hriechu. Alebo si spomeňme na izraelský národ, ktorý po ročnom
putovaní púšťou stál na hranici Kanaánu
a mohol vojsť do zasľúbenej zeme, no zľakol sa, nedôveroval Hospodinovi a vrátil
sa do púšte, na ktorej zotrval 40 rokov.
Spomeňme si na Izrael v neskorších dobách, keď sa neustále odvracal od Hospodina a privolal tak na seba mnoho ťažkostí
a problémov a napokon si spomeňme na
samotného Pána Ježiša, ktorý pre ľud predstavoval možnosť spásy, no oni Ho odmietli
a ukrižovali.

Otázkou teda je, akú veľkú prioritu má
v našich príležitostiach Pán Ježiš a Jeho
pozvanie. Pre mnohých ľudí je táto priorita
veľmi nízka a pozvanie k Božiemu slovu či
aspoň k zamysleniu sa nad svojim vzťahom
k Pánu Bohu odmietajú s ľahkým srdcom.
Dokážu ho v jednej chvíli počuť a v druhej
pustiť z hlavy. To je ale chyba. Písmo sväté nás chce upozorniť, aby sme príležitosti
stretnúť sa s Pánom Ježišom nikdy nedávali nízku prioritu, ale aby sme ju považovali
za veľmi dôležitú. V závere podobenstva
bohatý muž hovorí: „ani jeden z pozvaných
neokúsi moju večeru“. A keďže oná večera
predstavuje večný život, je tento výrok jasným varovaním, že ten, kto neprijme pozvanie od Pána Ježiša Krista, príde o večný
život. Ide teda o veľa – ide o život! Kto by
odmietal také vážne pozvanie a kto by premrhal takú významnú príležitosť?
Žiaľ je veľmi veľa takých ľudí, ktorí za každú cenu musia vidieť koncert americkej
kapely či využiť možnosť zahraničnej stáže.
Je však málo takých, ktorí za každú cenu
chcú večne žiť v Božom kráľovstve. Buď-

Práve o tomto poslednom – o odmietnutom pozvaní do spoločenstva s Pánom Ježišom hovorí aj dnešný text. Pán Ježiš Ho
rozprával ako podobenstvo, no naráža ním
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Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

me takí aj my. Aj keď nám v živote mnoho
príležitostí unikne a veľa pekných a zaujímavých udalostí zmeškáme, dbajme na to,
aby sme o možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a žiť s Ním v Jeho kráľovstve nikdy
neprišli. Amen.

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.

Pomodlime sa
Drahý Spasiteľu náš, Pane Ježiši Kriste, Ty
si prišiel na túto zem, aby si hľadal a spasil, čo by inak zahynulo. Ty si pozýval všetkých do nebeského kráľovstva a sľuboval
večný život tým, ktorí v Teba veria, lebo
Ty si cesta, pravda i život a nikto nemôže
prísť k Otcovi, ak len nie skrze Teba. Mnohí
odmietli a stále odmietajú Tvoje pozvanie
a premárňujú tak jedinečnú príležitosť života. Prosíme, skrze svojho Svätého Ducha
nám pomáhaj, aby sme na Teba nikdy nezabúdali a nadovšetko sa vždy usilovali zotrvať v Tvojej svätej blízkosti vediac, že Ty
si to najvzácnejšie, čo v živote máme. Kiež
sa Ťa verne pridŕžame a s Tebou kráčame
v istote, že Ty nás privedieš do večného
kráľovstva, kde budeme s Tebou, Otcom
i Duchom Svätým naveky prebývať. Amen.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život
večný. Amen.

Pieseň ES 634
1. Ó Bože, Darca požehnania, / sám dielo
naše požehnaj, / dosiaľ pracuješ bez prestania, / aj nám pri prácach pomáhaj, / nech
verne všetko robíme / a z výsledkov sa tešíme.
2. Nectí Ťa ten, kto v lenivosti / premárni
dni, čo si mu dal, / na škodu sebe, cirkvi,
vlasti, / zverené hrivny zakopal. / Ty miluješ usilovnosť, / kiež zdobí aj nás táto cnosť.

Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

3. Na oblohe si rozžal slnce, / čo slúži svetlom každému, / daj nech sťa rozožaté sviece / slúžime aj my blížnemu, / navzájom si
pomáhame, / bremená iných znášame.

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.

4. Nech modlitbou i prácou, Pane, / Teba
vždy velebí Tvoj ľud, / udeľ nám svoje požehnanie, / pri prácach prítomný nám buď.
/ Napokon pozvi si nás tam, / kde kraľuješ,
Boh náš a Pán.

Viera všeobecná kresťanská

Záverečné požehnanie

Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:

Prijmite požehnanie: Vzrastajte v milosti
a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista. Jemu sláva teraz i naveky! Amen.
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Vykúp čas!
Kázeň k 20. nedeli po Svätej Trojici (25. 10. 2020) z nahrávky služieb Božích
z nášho cirkevného zboru.
Pomodlime sa slovami žalmistu:
Bože, učil si ma od mojej mladosti, a dosiaľ hlásam Tvoje divné skutky. Ani do staroby a šedín
neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam. Tvoja moc
a Tvoja spravodlivosť siaha do výšin, Bože, ktorý si veľké veci vykonal; kto Ti je podobný, Bože?
Ty si mi dal skúsiť mnohé súženia a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova. Potom Ti aj ja budem ďakovať na harfe za
Tvoju vernosť, Bože môj; ospevovať Ťa budem na citare, Svätý Izraela. Nech mi plesajú pery, keď
Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Aj jazyk môj nech celý deň hovorí o Tvojej
spravodlivosti (Ž 71, 17 – 24)
Efezským 5, 16 – 21:
Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.
18
A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19 Hovorte medzi
sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. 20 Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.
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Veľké kamene ako prvé

dou. Požiadal žiakov, aby naplnili týmito
všetkými zložkami zaváraninový pohár.
Žiaci začali sypať piesok, nalievať vodu, ale
nakoniec im nezostalo miesto pre tie veľké

Pán učiteľ raz doniesol na hodinu veľký
sklenený pohár na zaváranie, veľké kamene, maličké kamienky, piesok a vedro s vo6

Myslím, že dnes máme práve tak zlé dni.
Platia veci, ktoré som spomenul. Ale navyše je tu koronavírus. Áno, rozhodne aj naše
dni sú zlé!

kamene. Pán učiteľ ich upozornil, že urobili
chybu. Najprv treba začať veľkými skalami.
Keď tie najprv dostanete do pohára, potom môžete pokračovať menšími skalkami.
Potom pieskom ktorý povypĺňa medzery
medzi skalkami, a nakoniec vodou.

Preto stojí za to si všimnúť Pavlovu radu:
„Vykupujte čas, lebo dni sú zlé!“ Slovo vykupujte, v pôvodine exagoradzó, znamená, kúpiť niečo od niekoho, taktiež kúpiť
z väzenia na slobodu. V tomto prípade to
znamená, že čas potrebujeme oslobodiť od
všetkých tých premárnených chvíľ a príležitostí, aby sme ho mohli venovať ľuďom
a veciam a príležitostiam, ktoré za to stoja
a sú podstatné.

Tento príklad možno iste aplikovať na všeličo. Vyjadruje, že najprv sa treba venovať
tomu podstatnému. Celkom iste to platí aj
o našom čase. Čomu venujete svoj čas? Najprv ho treba venovať veciam podstatným,
a potom tým ostatným.
Lenže čo sú tie veci podstatné? To je zásadná otázka. Iste na túto otázku bude inak
odpovedať burzový maklér, inak zdravotnícky pracovník zápasiaci o životy pacientov a inak človek v zajatí závislosti na nejakej látke. Každý z nich by uviedol čosi iné,
čo je dôležité a čomu musí venovať čas. Ba
navyše, je množstvo vecí nepodstatných,
ktoré však tak zaujmú našu pozornosť
v danom momente, že sa nevieme od nich
odpútať. A tak dokážeme venovať svoj čas
aj veciam celkom nepodstatným: leňošeniu
pred televíziou, pripútaním na sociálne siete či na počítačové hry a pod.

Zaujímavé je že toto slovo exagoradzó = vykúpiť je použité aj v tomto verši: (Galatským
4, 4 – 5) „4 Ale keď prišla plnosť času, poslal
Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5 aby vykúpil tých, čo sú
pod zákonom, aby sme prijali synovstvo.“ A to
nie je náhoda. Ukazuje, že v skutočnosti
potrebujeme čas vyslobodiť z rúk Božieho
nepriateľa diabla, z márnosti, z hriechu,
ktorý ovláda náš čas. A to môže jedine Pán
Ježiš.
Samozrejme, On nemôže vykúpiť čas. Môže
zachrániť nás. Keď sa Ježiš stane Pánom
života človeka, vtedy sa zmení všetko v živote, zmení sa poradie hodnôt, zmení sa
náhľad na svet. A vtedy zrazu človek zistí,
ktoré sú tie veľké kamene, ktoré potrebuje
dať do fľaše ako prvé.

Ako včera, tak aj dnes
Keď apoštol Pavel uvažuje o čase, uvedomuje si predovšetkým: Dni sú zlé! Za jeho čias
to bolo z viacerých dôvodov: mnohí boli
v zajatí vecí, ktoré upútavali ich pozornosť
a pripravovali ich o podstatné veci v živote.
Venovali sa zábavám, záhaľke, a pod. A na
druhej strane kresťania zažívali prenasledovanie, takže takisto veľa času strávili
v strachu a zaoberaní sa sebou samým.

A v tomto bode práve prichádzame k nášmu textu, kde v ďalších veršoch hovorí niečo o týchto podstatných veciach a o tom,
ako s nimi prakticky narábať.
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Viete, čo sú podstatné veci?

srdca hovoria ústa. Ak však čítame a pozeráme veci nepodstatné, nehodnotné, ako
môžeme vravieť veci bohaté a duchaplné?
Nie je možné prečítať všetky knihy sveta.
Nie je možné pozrieť všetky filmy sveta. To
je nemysliteľné. Ale práve preto musí človek čítať to najlepšie, to najbohatšie, to, čo
najviac buduje. A podľa možnosti, aby ho to
i duchovne budovalo.

Milí priatelia, ak ste našli v Ježišovi svojho Spasiteľa, tak potom nemáte nikoho
lepšieho, koho by ste sa mali pýtať na veci
podstatné, ako Jeho. „17 Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“
Preto pre veriaceho človeka nebude nikdy
hanbou vziať Bibliu a čítať ju, alebo ísť do
kostola a počuť slovo Božie. Pretože tam
človek spoznáva Pánovu vôľu. Dennodenne
bývame formovaní televíziou, ľuďmi okolo
nás. O to viac potrebujeme čítať Božie slovo, aby nás ono formovalo. Veľmi dobrou
vecou je učiť sa naspamäť dôležité biblické
citáty, najmä Božie zasľúbenia. Medzi dôležité slová, ktoré by sa človek mohol naučiť,
by malo patriť práve aj toto slovo o vykupovaní času.

Nieto času na hnev
„20 Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v
mene nášho Pána Ježiša Krista.“ Tieto slová
hovoria o našej reči. Koľko málo času mám
a aký je vzácny! Aké je to preto nesprávne
mrhať ho na to, aby som sa hádal, aby som
ohováral, aby som ubližoval slovom. Radšej
chcem chváliť Boha, radšej chcem povzbudzovať ľudí a radšej chcem svedčiť o Ježišovi
všetkým.

Prostriedok pravej radosti
„18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ To je
ďalší zabíjač nielen času, ale aj človeka – alkohol a vôbec všetky závislosti. Neprinesú
skutočnú radosť, iba jej karikatúru, ale na
konci dňa iba nešťastie. Pripravujú človeka
o rozum, oberajú o čas, a teda v konečnom
čase aj o slovo Božie, o modlitbu, o spoločenstvo, a teda aj o spásu. Aký je to rozdiel
keď namiesto plnenia sa alkoholom sa nechá človek naplniť Duchom Svätým. On
prináša radosť, On otvára oči, On premieňa
človeka, On prináša istotu do srdca.

Pán Ježiš si ma získal. Dal mi najväčšie bohatstvo v podobe spasenia. Preto rozumiem, aké je dobré vytrhnúť každú chvíľočku
môjho života z moci márnosti a zahynutia
a venovať ju Ježišovi.

Aj ty si dôležitý
Za istým múdrym človekom ktosi prišiel
a pýtal sa ho, ktorá je najdôležitejšia chvíľa
života, ktorý je najdôležitejší človek, a ktorý je najdôležitejší skutok. A on odpovedal:
Najdôležitejšia chvíľa je tá, ktorú práve prežívaš. Najdôležitejší človek je ten, ktorý je
práve pred tebou. A najdôležitejší skutok je
skutok lásky, ktorý môžeš práve vykonať.
Nezabúdajme na to, že každá chvíľa môže
byť zachránená a stať sa dôležitou. Práve
tak ako Pán Ježiš aj za teba umrel, aby si

Z plnosti srdca hovoria ústa
„19 Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách
a duchovných piesňach, spievajte a plesajte
Pánovi srdcom.“ O človeku platí, že z plnosti
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bol zachránený, pretože si preňho dôležitý.
Amen.

me, že to všetko môžeš Ty, ktorý naše časy
vykupuješ.

Modlitba po kázni

Prosíme Ťa, aby si pomáhal všetko dobre
zvládať. Pomáhaj vláde a všetkým zodpovedným, aby múdro viedli krajinu. Zdravotníkom daj silu, trpezlivosť, múdrosť aj
odolnosť. Stoj pri tých, ktorí sú najzraniteľnejší: pri starých, slabých, ale aj pri tých,
ktorí prežívajú tieto časy v strachu, úzkostiach. Pane, pomôž, aby aj k nim prišlo
Tvoje svetlo a ukázalo nádej a silu. Pomáhaj
aj pracovníkom úradov verejného zdravotníctva, aby zvládali svoju prácu. Policajtom,
vojakom, učiteľom, dopravcom, predavačom, nech zodpovedne plnia svoje úlohy
a Ty buď ich ochrancom. Rodičom pomáhaj, aby viedli deti k dobrému učeniu sa.
A všetkým žiakom, študentom pomáhaj,
aby aj v tomto ťažkom čase získavali dôležité poznatky askúsenosti.

Nebeský Otče, Ty si nám dal čas nášho života ako vzácny dar, ktorý máme rozumne
využívať. A nikto nám nemôže pomôcť lepšie narábať s naším časom ako Ty. Lebo len
Ty dokážeš ukázať, čo je skutočne dôležité,
čím máme naše dni napĺňať. Ďakujeme Ti,
že Bibliu máme dnes už hádam v každej
domácnosti, že si ju dokonca kedykoľvek
môžeme prečítať aj cez mobil. Pomôž nám,
aby nám o to bližšia a vzácnejšia, aby sme
ju radi čítali a spoznávali v nej Tvoju vôľu
pre nás. Chráň čistotu našej mysle, aby ju
neničili žiadne závislosti. Ak sa tak už stalo, Pane, Ty pomôž dostať sa z jej pút. Veď
Ty si prelomil aj putá smrti. Pomôž, aby
sa naše vnútro plnilo kvalitným obsahom.
A naše ústa otvor k tomu, aby vydávali svedectvá, chválu, vďačnosť a aby aj naše slová
budovali a prinášali požehnanie. Pane, vie-

Pane, uč nás tak počítať dni života, aby sme
múdre srdce získali. Amen.
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Michel Quoist::

Pane, mám kedy
Vyšiel som z domu, Pane.
Po ulici chodili ľudia
– odchádzali, prichádzali, náhlili sa, bežali.
Bicykle sa náhlili,
vozy sa náhlili,
autá sa náhlili.
Ulica bežala,
mesto bežalo,
celý svet bežal.
Bežali, aby nestratili čas,
aby ho dohonili, aby čas získali.
Dovidenia, Pane, odpusťte, nemám kedy.
Prídem druhý raz, nemôžem čakať,
nemám kedy.
Nemôžem to prijať,
nemám kedy.
Rád by som vám pomohol,
nemám kedy.
Končím tento list, lebo nemám kedy.
Nemôžem premýšľať, som rozptýlený,
nemám kedy.
Ty ich, Pane, rozumieš, nemajú kedy.
Dieťa sa hrá,
nemá kedy, neskôr.
Školák musí písať úlohy,
nemá kedy, neskôr.
Študent má svoje cvičenia,
nemá kedy, neskôr.
Mladík športuje,
nemá kedy, neskôr.
Mladoženáč má nový dom, musí ho zariadiť,
nemá kedy, neskôr.
Otec má deti,
nemá kedy, neskôr.
Starí rodičia majú vnúčatá,
nemajú kedy, neskôr.
Chorí majú svoje trápenia,
nemajú kedy, neskôr.
Zomierajú, nemajú...

Už je neskoro, už vôbec nemajú kedy.
Takto, Pane, všetci bežia časom.
Prechádzajú životom bežiac, štvaní,
zmietaní, preťažení, pobláznení, bezuzdní.
A nikdy nikde nedôjdu, chýba im čas,
i napriek všetkému snaženiu chýba im čas,
a veľa času im chýba.
Pane, azda si sa pomýlil
vo svojich výpočtoch,
je v nich akási základná chyba.
Hodiny sú príliš krátke,
životy sú príliš krátke.
Ty, ktorý stojíš mimo času, ty sa usmievaš,
Pane, keď vidíš, ako s nim zápasíme.
A ty vieš, čo robíš.
Ty sa nemýliš, keď ľuďom rozdeľuješ čas,
Každému dávaš potrebný čas,
aby vykonal, čo od neho žiadaš,
ale čas neslobodno strácať,
ani časom mrhať, ani čas zabíjať.
Pretože čas je dar, ktorý nám ty dávaš.
Pane, ja mám čas, všetok čas mi patrí,
všetok čas, ktorý mi dopriavaš,
roky môjho života,
dni mojich rokov,
hodiny mojich dní,
vždy mi patria.
Patria mi, aby som ich spokojne naplnil,
aby som ich naplnil, až po samý okraj,
aby som ti ich ponúkol
– a ty, aby si premenil ich vodu
na výborné víno,
ako si ju premenil kedysi na svadbe
v Káne.
Pane, dnes večer ťa už neprosím o čas,
aby som mohol urobiť to alebo ono.
Prosím len o milosť, aby som v čase,
ktorý mi dávaš
svedomite urobil to, čo odo mňa žiadaš.
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Oznamy
Vstupujeme do týždňa, v ktorom nás čakajú dva významné kresťanské sviatky. V sobotu
31. októbra to bude Pamiatka reformácie. V tento deň, 31. októbra 1517 Martin Luther
pribil 95 výpovedí proti odpustkom na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu. Táto
udalosť bola impulzom pre začiatok hnutia za obnovu cirkvi, teda reformácie. Premiéra
pobožnosti pri tejto príležitosti bude v sobotu 31. októbra o 9. hod. V nedeľu 1. novembra budeme vysielať premiéru pobožnosti, na ktorej si chceme pripomenúť aj Pamiatku
zosnulých.
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. Pozývame vás k forme podpory
cirkvi prostredníctvom pravidelných mesačných platieb na účet. Sme radi, že už máme
niekoľko takýchto dobrovoľných prispievateľov.
Naše zvony zvonia 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
proti koronavírusu.
Pozvanie pre všetkých, ktorí sú na Facebooku. Práve v tomto čase, keď sa nemôžeme stretávať vo svojich zboroch, seniorátoch, dištriktoch alebo na celoslovenských akciách, vás
pozývame na facebookovú stránku ECAV s vami. Je to priestor, kde môžeme byť dnes
spolu. Denne tam nájdete nové informácie o dianí v cirkvi, zaujímavosti, pozvánky, zamyslenia, biblické texty a mnohé iné. Stačí, ak si na Facebooku vyhľadáte „ECAV s vami“
a dáte LAJK stránke.
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Program verejnoprávnych médií
25. – 31. 10. 2020
ROZHLAS
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
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

TELEVÍZIA
NEDEĽA 25. október
:2 Orientácie 13.20 – 13.46
SOBOTA 31. október
:1 Slávnostné služby Božie 10.00
Televízny priamy prenos slávnostných
Služieb Božích pri príležitosti 500. výročia
od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina
Luthera na Slovensku. Evanjelický kostol
v Ľubici. Kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD.

STREDA 28. október
Rádio Regina
Evanjelická pobožnosť 17.30
SOBOTA 31.október
Rádio Regina
Služby Božie k Pamiatke reformácie 16.00
Rozhlasový prenos Služieb Božích pri príležitosti Pamiatky Reformácie z Auly Evanjelickej bohosloveckej fakulty (kazateľ: Ivan
Eľko, generálny biskup)
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

