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Trvalo udržateľný rast viery
Kázeň k nedeli 8. 11. 2020 z nahrávky služieb Božích z nášho cirkevného zboru. Môžete si ju pozrieť na internete.

Bdieť nám treba! – slovo káže,
ktoré s Tebou dnes nás viaže,
bo len v bdení nezaspíme,
z cesty správnej nezblúdime,
nestratíme život cenný,
Duchom Svätým posvätený.
Daj čuť, Pane, hodín tikot,
verne čakať na Tvoj príchod. Amen.
2. Tesalonickým 1, 3 – 10: „Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí,
pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha, takže sa my
sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho
súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. Spravodlivé je totiž
u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo
nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich
svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.

Príkladný cirkevný zbor

(1. Jána 4, 19) „My milujeme, lebo On nás
miloval ako prvý.“

Prišlo obdobie, kedy je vhodné sadiť
stromčeky. Mnohí si chcú obohatiť svoje
záhradky a sady novými čerešňami, jabloňmi či slivkami. Zaiste by však nikoho
nepotešilo, ak by sa taký stromček neujal. Alebo ak by sa síce ujal, ale by chradol, prinášal len slabé ovocie a sám by
bol slabý a neduživý. Pán Ježiš často používal príklad stromu, kmeňa či rastliny
ako príklad duchovného rastu kresťana.
V dnešnom vypočutom texte apoštol Pavel nepoužíva príklad, ale konkrétnych
rastúcich kresťanov v Tesalonikách.

Boh bol prvý, On prvý miloval, On si nás
prvý vyvolil, On nás vytrhol z duchovnej
smrti. A to všetko sa stalo tak, že do života človeka vstúpil ukrižovaný a vzkriesený Pán Ježiš Kristus. Zrazu sa v ich živote rozjasnilo, zrazu spadli z očí akoby
šupiny, zrazu nastal nový deň! Samozrejme, túto prvú etapu nemožno vidieť. Tá
prebieha v skrytosti, v hlbinách človeka.

Hyperrastúce semienko
Potom má nasledovať druhý krok, a to
duchovný rast, rastúca viera. Vieru človeka síce tiež nie je vidieť, ale možno vidieť
jej dôsledky. Nemyslíme pritom len na
vieru, že nado mnou čosi je. Je to viera,
že PB je dobrý. A že v Pán Ježiš ma zachránil. Je to dôvera v Božie zasľúbenia.
Tu je práve to, podľa čoho sa ona aj prejavuje. Keď prichádzajú problémy, tak kde
je viera, nie je strach. Je tam dôvera, že
Pán Boh sa postará, že splní svoj sľub, že
je blízko!

Táto veľká postava kresťanstva za Tesaloničanov ďakuje, ba dokonca kde chodí po akých cirkevných zboroch, týmito
Tesaloničanmi sa chváli. To už je niečo,
keď sa apoštol Pavel nejakými kresťanmi
chváli. Tak sa pozrime na duchovný rast
a duchovný život Tesaloničanov.

Semienko v zemi
Keď sa pozrieme na počiatok ich duchovnej cesty, tak vieme povedať jedno: nie
oni sami si nezasiali vieru do srdca. To
nie je možné. Podobne ako v prírode ak
záhradník chce niečo dosiahnuť v záhradke, musí sám rastlinku zasadiť, podobne
je to pri nás. To nám je jasné z mnohých
svedectiev Písma.

O Tesaloničanoch Pavel hovorí, že ich
viera pekne narastá, po gr. hyperauxanei
– kde je hyper, vieme, že je niečo príliš,
že je to veľmi. Takto rástla viera Tesalonických. Ako jej to možné? Keď rastlinka
dobre rastie, je to preto, lebo má dobrú
pôdu. A podobne viera môže rásť len vtedy, keď si zakorenený v dobrom základe.
Treba sa sústrediť na základ. Nemôžno
s rastlinkou špekulovať, stále ju presádzať, meniť základ.

(Efezským 2, 4 – 5) „Ale Boh, bohatý na
zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou
si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď
sme boli mŕtvi v prestúpeniach…“
(Efezským 1, 4) „Veď ešte pred stvorením
sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí
a bez úhony pred Ním…“

Som presvedčený, že Tesaloničania nespájali svoju vieru ešte s niečím. Neboli to
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Medzi najrýchlejšie rastúce kresťanské cirkvi dnes patrí prenasledovaná
cirkev v komunistickej Číne
to nie je vec prirodzená. Prirodzene sa
vieme rozhádať. Ale spoločenstvo, v ktorom sú dobré vzťahy a vládne tam láska,
to je jasne dôsledkom Božieho pôsobenia.

cirkevný zbor, ktorý má výborný futbalový mančaft. Neboli najlepší v technickom
zabezpečení. Neusporadúvali vynikajúce koncerty. Sústredili sa na Pána Ježiša
Krista! Pavel tak hovorí: „Nechcem medzi
vami vedieť nič iného, len Ježiša Krista, a to
toho ukrižovaného.“ A v Zjavení Jánovom
máme povzbudenie: (Zjavenie Jána 2, 4 –
5) „Mám však proti tebe, že si opustil svoju
prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol,
kajaj sa a rob prvotné skutky!“

Palma pod bremenom rastie
A ďalší krok je utrpenie. Tesaloničania
nereagujú spôsobom ako mnoho kresťanov, že by utiekli z nepríjemných situácií.
Nepýtajú sa, čo to má byť, prečo majú trpieť. Naopak, hľadia na ťažkosti ako na
Božiu vôľu. A vedia, že neobstoja v ťažkej situácii vlastnou silou. Verili v Boha.
Očakávali od Neho milosť, aby vydržali
a prijali okolnosti ako cestu k Jeho sláve.

Úhľadný záhon
Keď je rastlinka v starostlivosti dobrého
záhradníka, potom to vidieť aj vo vzťahu
k iným rastlinkám. Záhradka takého záhradníka je úhľadná, rastliny nežijú jedna
na úkor druhej. A podobne viera, ktorá je
pripútaná k Pánovi Ježišovi, nikdy neostáva sama, ale prejavuje sa aj nápravou
medziľudských vzťahov. Pavel sa chválil
aj láskou, ktorú Tesaloničania medzi sebou prejavovali. Milujúce spoločenstvo,

Istý človek raz išiel okolo malej palmy. Z
akejsi roztopaše vzal veľký kameň a položil ho na tento stromček. Bol presvedčený, že stromček pod týmto bremenom zahynie. Keď išiel tým istým miestom o pár
rokov, spomenul si na svoj čin ahľadal ten
strom. Bol veľmi prekvapený, keď uvidel nádhernú vysokú palmu, vyššiu ako
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spýtal: „Vieš, čím je pre nás väzenie? Dostávame v ňom teologické vzdelanie. Väzenie v Číne je pre nás ako vo vašej krajine štúdium teológie.“

okolité stromy. Čo sa stalo? Pod ťažkým
bremenom bola palma nútená zapustiť
korene hlbšie. Našla lepšie zdroje živín.
Vďaka tomu všetkému bola silnejšia a vyšvihla sa vyššie ako ostatné stromy.

Neuveriteľne spravodlivý súd

Rovnakú úlohu má utrpenie pri nás. Misionár Nik Ripken navštívil kresťanov
v Číne. O tejto návšteve píše v knihe
Božie bláznovstvo!? V tejto komunistickej krajine je kresťanská viera prenasledovaná. Prakticky každý veriaci, ktorého
v Číne stretol, bol vo väzení pre svoju vieru, alebo aspoň niekoho takého poznal.
Ich viera vyzrela. Taktiež sa posilnil ich
vzťah s Pánom. Jeden z nich sa misionára

Keď bude Boh súdiť Tesalonických, ako
ich posúdi? Iste ich prijme do Božieho
kráľovstva. Prečo? Pretože boli bez chyby, bez hriechu, dokonalí? To nie. Dokonca ani vzťahy plné lásky, ani vytrvalosť v utrpeniach im nemôžu zabezpečiť
miesto v nebi. Ale môžu to prijať ako dar
pre vieru v Pána Ježiša Krista. Jednoducho, prijali tohto dobrého záhradníka do
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dáva Pán Ježiš šancu, aby sme našli milosť a aby sme nás vzal do rúk ako výborný záhradník. Aby sme vyrástli a urodili
ovocie pre Božie kráľovstvo. Amen.

svojho života. Odovzdali sa do Jeho rúk.
Boží súd v Biblii je neuveriteľne spravodlivý. Je to celkom prirodzený dôsledok.
Podstatou hriechu je „Nechcem Boha
v mojom živote.“ A podstatou Boieho
súdneho hnevu je, dať nám to, čo sme žiadali. Nie nič je spravodlivejšie a nič nie
je hroznejšie. Ak v tomto živote nikdy
nepovieš Bohu „Bu´d vôľa Tvoja,“ potom
po jeho skončení Boh povie tebe: „Dobre,
nech sa stane tvoja vôľa.“ Ak chceš slobodu od Boha, potom spravodlivo dostaneš
to, po čom túžiš. A to bude utrpením.

Pokázňová modlitba
Pane Ježiši, Ty veľký a premocný Sudca
živých a mŕtvych. Ty si od svojho nebeského Otca prijal moc súdiť, lebo si Synom
človeka. Pretože Otec nesúdi nikoho, ale
Tebe ako svojmu Synovi odovzdal všetok
súd. Ďakujeme Ti, že Ti na nás záleží, a že
nechceš aby zahynul, ale aby sa všetci dali
na pokánie a boli zachránení. Ty si dobrý
základom, na ktorom môžeme rásť a stavať. Ty si dobrým Staviteľom a Záhradníkom i Pastierom, ktorý sa o svojich stará,
aby mali všetkého potrebného nadostač.
Ty obnovuješ naše vzťahy s nebeským
Otcom, takže smieme spoznávať Jeho
lásku, Jeho dobrotu, Jeho veľkosť a moc.
Ty obnovuješ i naše vzájomné vzťahy,
takže sa smieme cvičiť v láske, ďakovať
jedni za druhých, znášať bremená iných.
Ty vedieš bezpečne i školou, a to i tou
VŠ utrpenia, aby sme boli zrelí pre Tvoje
kráľovstvo. Ďakujeme Ti, že v tom všetkom môžeme obstáť, ak sme v Tebe a Ty
v nás, ak je pri nás Tvoja výzbroj, ak nás
Tvoja moc drží. A ďakujeme Ti aj za to
vzácne uistenie, že kto je Tvoj, ten sa už
nemusí báť ani súdu, lebo i tam budeš Ty
s nami a namiesto našej chudoby ukážeš
svoje bohatstvo. Len nám pomôž na Tebe
rásť, na Tebe stavať, vracať sa k tej prvotnej láske. Pomôž viere rásť, láske sa rozhojňovať a pomáhaj obstáť v utrpeniach.
Amen.

Nádej pre stratených
Je v tomto všetkom nejaká nádej pre
tých, ktorí neuverili v Pána Ježiša Krista? Je! O tejto nádeji hovorí svedectvo
z Norimbergu, kde boli súdení nacistickí
pohlavári pre svoje zločiny. Jeden z týchto mužov bol obľúbený Hitlerov generál.
Vojenský kaplán, ktorý ho mal na starosti, videl jeho obrátenie sa ku Kristovi.
Spočiatku bol skeptický a považoval to
za pretvárku. Keď ho po prvýkrát uvidel
čítať si Bibliu, pomyslel si: „Podvodník jeden!“ Keď s ním ale za nejaký čas strávil
dlhé hodiny v rozhovoroch, napísal: „Čím
ďalej som ho počúval, tým silnejší som
mal dojem, že jeho slová môžu byť pravdivé a úprimné. Priznával sa, že nebol
dobrým kresťanom. Vyjadroval úprimnú
radosť z toho, že národ, ktorý ho pravdepodobné odsúdi k smrti, myslí na záchranu jeho duše a posiela mu kaplána. S Bibliou v ruke povedal: „Z tejto knihy viem,
že Boh môže milovať i takého hriešnika
ako som ja.“

Peter Taját, zborový farár

Áno, ešte stále je čas milosti, ešte stále
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Domáca pobožnosť
23. nedeľa po Svätej Trojici
V tomto náročnom období sa nemôžeme stretnúť v chrámoch, aby sme tam počúvali slovo Božie, spievali Bohu na chválu a spoločne sa modlili. Preto je dôležité
pamätať na slovo Božie v našich rodinách. Aby zákaz vychádzania nespôsobil duchovné problémy, či dokonca duchovnú smrť, potrebujeme sa v našich rodinách
stretávať spoločne pri Božom slove a modlitbe. Preto vás pozývame, aby ste našli
odvahu, zhromaždili si svojich blízkych spoločne vykonali túto domácu pobožnosť.

Úvod

a k nemu sa nepriznali,

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

5. tí pôjdu do zatratenia, / večného ohňa,
súženia; / bo blížnym pomôcť nechceli /
a tým aj Pána zapreli.

Pieseň Ev. spevník 686
1. Keď Pán Ježiš k súdu príde, / všetkých
ľudí súdiť bude, / jedni budú požehnaní /
a tí druhí odsúdení.

6. Ó Ježiši, Pane milý, / daj, aby sme
v každej chvíli / Tvoj súd na pamäti mali,
/ vierou skutkom dokázali.

2. Tým, čo hladných nasýtili / a nemocných potešili, / čo zaodiali biedneho, / navštívili väzneného.

7. Odpusť naše neprávosti, / a daruj spásu z milosti, / nech nás minie večný plameň, / zmiluj sa nad nami. Amen.

3. Kráľovstvo je pripravené, / Kristom Pánom zasľúbené, / lebo tým Jemu slúžili, /
keď blížnym dobre činili.

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

4. Ale tí, čo od biedneho, / väzneného, nemocného / bezcitne sa odvrátili /
6

im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým
na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do
večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho
anjelom. Lebo hladný som bol, a nedali ste
mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť;
prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma;
bol som nemocný a vo väzení, a nenavštívili
ste ma. Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme
Ťa videli hladného alebo smädného, alebo
ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného
alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? Vtedy
odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste
neurobili jednému z týchto najmenších, mne
ste neurobili! I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“

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!

Zamyslenie
S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré
sú zapísané v Evanjeliu podľa Matúša 25,
31 – 46:

Milí bratia a sestry!

„Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej
slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce
od kozlov, a postaví si ovce sprava, kozlov
však zľava. Vtedy povie Kráľ tým na pravici:
Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako
dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo hladný som bol,
a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste
mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste
ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som
nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne. Odpovedia Mu spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného,
a nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili
sme Ťa? A kedy sme Ťa videli ako cudzinca,
a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli
sme Ťa? A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe? Odpovie

Je predposledná nedeľa cirkevného roka
a tá hovorí o poslednom súde. Pri takej
téme sa v nás automaticky ozýva potreba
nejako si ten súd predstaviť a dnešné rozprávanie Pána Ježiša Krista nám k tomu
dáva dobrú príležitosť. Veď je asi najnázornejším obrazom o poslednom súde,
aký kedy Pán Ježiš povedal. Získavame
z neho dojem, že tí, čo robia dobré skutky, pôjdu do neba a tí ostatní do pekla. Je
to však naozaj tak? Nie je takéto chápanie
dnešného textu v rozpore s reformačným
učením, ktoré hovorí, že spasení nebudeme za svoje skutky ale za vieru, ktorou
veríme, že Pán Ježiš zaplatil za nás?
Mne sa pri čítaní dnešného textu vynorí
v mysli otázka: Je Pán Boh detailista? Záleží Mu na každom jednom našom slove
a skutku, alebo je pre Neho dôležitý ce7

rodilo sa chudobné dieťa, akých sa narodili tisícky. A čo sa stalo na Golgote? Ukrižovali človeka rovnako, ako ukrižovali
tisícky ľudí pred Ním i po Ňom. Že žiarila
hviezda či triasla sa zem? Aj to sa už stalo
mnohokrát. A predsa pri pohľade na celý
život Pána Ježiša, keď hľadíme na Jeho
skutky, slová i pôsobenie a dáme si všetko do súvislostí spoznávame, že to nebol
človek ako iní a vidíme za Jeho životom,
príchodom i odchodom Božiu moc. Alebo
iný príklad: ak hľadíme na ostatné storočie dejín cirkvi i nášho národa, vidíme

lok? Po rokoch čítania Písma a spoznávania Pána Boha v osobnom živote som presvedčený, že Pán Boh nie je detailista. On
sám nekoná demonštratívne´, pompézne
a tak, aby sme mohli povedať: Aha, včera o 18:00 vykonal Pán Boh zázrak!!! On
koná v skrytosti a tak, že Jeho pôsobenie
uvidíme, až keď trochu pooodstúpime
a pozrieme sa na veci ako na celok. Ako
maliar, ktorý na chrámovú stenu nanáša
farbu, no až keď trochu odstúpi, uvidí výsledný obraz. Božie konanie je rovnaké.
Veď čo sa vlastne stalo v Betleheme? Na-
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rakterizujete vášho známeho. Viete, že je
ochotný vám kedykoľvek pomôcť alebo
že sa na neho môžete spoľahnúť a tento
obraz nenaruší, ak náhodou raz práve
nemôže. Naopak, ak o niekom na základe
skúseností viete, že vám povie nie, ani ho
už so žiadnou prosbou neoslovíte.

v každom desaťročí nejaké utrpenie v podobe 1. či 2. svetovej vojny, komunizmu
či kapitalizmu. No ak pozrieme na celé
storočie ako celok, uvidíme Božie pôsobenie, ktoré viedlo nás ako Slovákov i cirkev
od prvých krôčikov cez mnohé neslobody a ťažkosti až k pokroku, slobode a samostatnosti. Aj v našom individuálnom
živote je to tak. Možno neprežívame zázraky v podobe náhlych uzdravení alebo rozmnoženia jedla v chladničke. No
predsa, ak pozrieme na náš život ako na
celok, vidíme Božie konanie a milostivé
vedenie.

Chce nám teda Pán Ježiš pri poslednom
súde vytýkať každý náš skutok? Určite
nie. Chce, aby naše celkové životné nastavenie bolo také, ako hovorí Biblia: aby
sme mali srdce otvorené pre vieru v Pána
Boha i lásku k blížnym. K tomu nás Písmo sväté nabáda a tak nás ovplyvňuje,
vychováva, formuje. Lenže nie každý sa
chce dať ovplyvňovať a formovať. Práve
preto na začiatku rozprávania Pán Ježiš
hovorí o ovciach a kozloch – teda capoch.
Ovečka je typický symbol krotkosti a poslušnosti, kým cap je symbol svojhlavosti.
Aj ovečka sa občas stratí – veď inak by nebolo treba dobrého Pastiera, ktorý ju nájde a privedie späť. Rozdiel je však v tom,
že ovečka sa na rozdiel od capa nechá priviesť späť a zasa kráča za Pastierom.

Viete si predstaviť, že by vás takto konajúci a zjavujúci sa Pán Boh odsúdil na
večné utrpenie za to, že ste niekoho nešli
navštíviť do nemocnice alebo niekomu
nepodali pohár vody? Ja nie. Sám viem,
ako to v živote je. Niekedy do nemocnice
zájdem a chorého navštívim, no stane sa
aj to, že to nestihnem, alebo mi to okolnosti nedovolia. Čo teraz? Vytkne mi to
Pán Boh pri poslednom súde?
Vymenované skutky v dnešnom rozprávaní Pána Ježiša neslúžia ako obvinenie
z jednotlivých priestupkov, ale sú opisom
charakteru. Na jednej strane stoja tí, ktorí
jednoducho boli ochotní pomôcť, navštíviť, vypočuť či zaodieť. Aj im sa určite niekedy stalo, že práve nemohli alebo nemali
čas. To však nie je dôležité. Dôležitý je celok – že žili spôsobom života, ktorý bol
takémuto uvažovaniu a konaniu otvorený. To sa nedá povedať o tých druhých.
Nepomohli, neprichýlili, nenavštívili. Aj
im sa pritom možno stalo, že výnimočne
urobili dačo dobré, no ich celkové nastavenie bolo iné. Je to to isté ako keď cha-

Po pravici Pána Ježiša pri poslednom
súde nestoja tí, ktorí boli dokonalí vo
svojej obetavosti ale tí, ktorí sa nechali
Písmom svätým usmerňovať a vychovávať k viere, láske a nádeji. Možno neraz
aj zlyhali, ale dôležité je, že boli poslušnými ovečkami a keď mohli, tak ochotne
pomohli, prichýlili či navštívili. Po ľavici
stoja tí, ktorí to nerobili a ani nechceli robiť. Slová o potrebe viery a lásky šli mimo
nich, hľadeli iba na seba a svoje pohodlie
či záujmy. Aj keď tu a tam možno hodili
demonštratívne nejaký ten groš žobrákovi, ich srdce bolo plné egoizmu. To ich
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pošle Sudca do večného trápenia.

teľa neba i zeme.

Aj keď nám teda občas niečo nevyjde alebo v niečom zlyháme, netrápme sa. Reformačná zvesť o láskavom Pánovi stále
platí a naše pochybenia i slabosti nám
Pán Boh milostivo odpúšťa. Dbajme však
na to, aby sme svoje srdce a svoj život sýtili Písmom svätým a aby sme sa ním nechali usmerňovať a nabádať k viere, láske
a nádeji. To je totiž to, čo sa nám nakoniec stane záchrannou vestou. 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.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie
a život večný. Amen.

Pomodlime sa:
Pane a Spasiteľu náš, ďakujeme Ti za to,
že si umrel za nás a tak zaplatil za naše
hriechy a zlé skutky. Aj keď sa snažíme
podobať sa Ti a žiť podľa Tvojho svätého
príkladu, nie vždy sa nám to darí. Prosíme Ťa, odpusť nám to a nesúď nás za to.
Pomáhaj nám však, aby sme otvárali srdcia Tvojmu slovu a aby sme sa ako krotké
ovečky nechali Tebou viesť, vychovávať
a usmerňovať, lebo len tak prídeme do
večného cieľa v Tvojom kráľovstve. Amen.

Pieseň ES 672
1. Svetská nádhera a sláva, / buď už milá,
komu chceš, / tvoja radosť nie je pravá, /
nesplníš, čo sľubuješ; / tí, čo nebo nemilujú, / nech len v tebe rozkoš majú, / mne
je predsa najmilší / život v Kristu Ježiši.
2. Ľudia prácou vysilení / klesajú od únavy, / žiadajú si: Otče verný, / uľav slnka
páľavy, / aby sme po práci ťažkej / spočinutie našli ľahké; / mne je oddych najmilší / v Tebe, drahý Ježiši.

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.

3. Často vravím si sám sebe, / často, azda
tisíckrát, / aby som už v svojom hrobe /
mohol tíško spočívať; / a na krídlach viery pravej / do otčiny vzlietol drahej, / tam
žil s Tebou, najmilší, / Pán a Boh môj, Ježiši.
4. Prosím, aby stánok tela / mohol som
už opustiť, / z vrúcnej viery v Spasiteľa /
smel do nebies k Bohu prísť, / aby pieseň
vďaky spieval / a na Božiu tvár sa díval; /
pre Tvoju smrť, najmilší, / daj to, drahý
Ježiši!

Viera všeobecná kresťanská
Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvori10

že vo svete sa stále bojuje. Ani dnešná civilizácia, zdá sa, nie je vždy schopná riešiť
konflikty mierovou cestou. Pri 102. výročí ukončenia prvej svetovej vojny chceme
prízvukovať potrebnú naliehavosť: nepretržite sa usilovať o mier a bezpečnosť
vo svete.

V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11.
minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila 1. svetová vojna. Dňa 11. 11. 2020 o 11.11 hod.
sa na 11 minút rozozvučali zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby
nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes
môžeme žiť v mieri. Zároveň nechceme
zabudnúť na obete, ani na trvajúce utrpenie následkom trvajúcich vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu
všetkých ozbrojených konfliktov.

Modlitba
Bože pokoja, keď si pripomíname 102.
výročie konca 1. svetovej vojny, spoznávame, aké veľké dobrodenie je pokoj
a mier. Preto Ťa zo srdca prosíme, zachovaj nám trvalý pokoj, aby sme mohli
pokojne konať všetky práce svojho povo-

Chceme pripomenúť množstvo padlých
vojakov, poďakovať za mier v ktorom
dnes žijeme, ale zároveň upozorniť na to,
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je o pokoji a nie o trápení. Preto nám pomôž k trvalému mieru. Posilňuj nás v boji
s hriechom, aby sme neboli prekážkou
pre vznik vnútorného zmierenia s Tebou
a vyrovnania sa vo svedomí. Až sa skončí
náš pozemský život, priveď nás do stánkov večného pokoja, kde už nebude viac
ohrozenia, utrpenia ani kriku, smrti ani
bolesti, kde zotrieš každú slzu z našich
očí. Amen.

lania. Nech je, Pane, Tvoja pomoc blízka
nám, ktorí sa Ti koríme a nech v našej
krajine prebýva Tvoj pokoj. Ty máš aj
srdcia najmocnejších z ľudí vo svojich
rukách, preto ich spravuj tak, aby premýšľali o pokoji pre celý svet. Vykoreň
nepriateľstvo medzi národmi, zblíž navzájom, aby neprepuklo krviprelievanie,
či dnes až ohrozenie skazy Zeme a zániku
života. Vieme, že Tvoje zmýšľanie o nás

Program verejnoprávnych médií
14. – 22. november 2020
ROZHLAS
Rádio Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

SOBOTA – 14. november
Rádio Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

STREDA – 18. november
Regina
17.30 – 18.00 Evanjelická pobožnosť

NEDEĽA – 15. november
Rádio Slovensko
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
22.19
Encyklopédia spravodlivých
Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

ŠTVRTOK – 19. november
Rádio Regina
21.05 – 21.50 Viera v živote
21.50 – 22.00 Ekuména vo svete
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SOBOTA – 21. november
Rádio Regina
06.05 – 06.15 Ekuména vo svete
17.15 – 18.00 Duchovné horizonty

kostola v Krajnom
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodlivých
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše
Rádio Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

NEDEĽA – 22. november
Rádio Slovensko
09.05 – 09.59 Prenos Služieb Božích z ev.

TELEVÍZIA
SOBOTA – 14. november

Piesne z Evanjelického
spevníka: 649, 652
14.25 – 14.50 Orientácie

:3
08.50 – 08.56 Malé biblické príbehy
18.00
Prenos Služieb Božích z
ev. kostola v Modre
Piesne z Ev. spevníka:
366, 445, 434, A 84

:3
08.35 – 08.41 Malé biblické príbehy
UTOROK – 17. november

:2

NEDEĽA – 15. november

15.10 – 16.43 FILM: Fair play
20.00 – 21.20 Udeľovanie Ceny pamäti
národa

:2
09.03 – 10.30 Prenos evanjelických
Služieb Božích z Modry
pri ukončení Roku cirkevného školstva

NEDEĽA – 22. november
:2
14.55 – 15.21 Televízny posol
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Online programy
Dolný Kubín
Nedeľa • Príhovor (FB Evanjelický Kubín)
Nedeľa • Príhovor (FB Evanjelická Horná Orava, Youtube Filiálka Tvrdošín)
Detská besiedka (YouTube Besiedka Kubín)

Hybe
Nedeľa 10:00 • Služby Božie (YouTube ECAV HYBE)
Raz do mesiaca • Besiedka pre deti Lienky Janinka a Magdalenka (YouTube ECAV HYBE)
Raz do mesiaca • Videožalm (YouTube ECAV HYBE)

Istebné
Nedeľa 9:00 • Služby Božie (FB ECAV Istebné)

Liptovská Kokava
Nedeľa • Služby Božie (Youtube Mario Činčurák)

Liptovský Hrádok
Nedeľa 9:30 • Služby Božie(FB ECAV LH)

Liptovský Ján
Nedeľa 9:00 • Služby Božie (YouTube CZ Liptovský Ján, FB Liptovský Ján, podcastový kanál, ecavliptovskyjan.sk)

Liptovský Mikuláš
Nedeľa priebežne po 9:00 • (TV Liptov, web TV Liptov, YouTube TV Liptov, ecavlm.sk)

Liptovský Mikuláš – Palúdzka
Nedeľa 9:00 • Služby Božie (YouTube Palúdzka ECAV)

Liptovský Ondrej
Nedeľa 10:00 • Služby Božie ( YouTube ECAV Liptovský Ondrej)

Pribylina
Nedeľa 8:45 • Pobožnosť (FB Pribylina, Youtube kanál, Digitálna TV Pribylina)

Párnica
Nedeľa 10:00 • Služby Božie (YouTube CZ ECAV Párnica)

Veličná
Nedeľa 9:00 • Kázeň (FB, YouTube kanál)
14

Oznamy
Zvonenie o 20:00
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. Tiež vás prosíme, aby ste konali vo svojich domácnostiach
domáce pobožnosti. Keď sa nemôžeme stretnúť v chrámovom spoločenstve, je naším
chrámom domácnosť. Nezabúdajme pestovať duchovný život, aby sme boli duchovne
zdraví a silní. Potešíme sa, ak nám zašlete fotografiu s krátkym popisom z vašich
domácich pobožností, prípadne, kto vie, môže natočiť na mobil aj krátke video, kde
porozpráva, ako u neho takéto domáce pobožnosti prebiehajú. Radi by sme takýmito
ukážkami prispeli do budúcich videopobožností.

Pracovné listy pre deti
Tešíme sa z toho, že sa mnoho detí zapojilo do práce na pracovných listoch, ktoré
distribuujeme v cirkevnom zbore. Tieto listy rozdávame v škole, do schránok, ale je
možné si ich vytlačiť aj zo zborovej stránky. Kto si ich vyžiada, ochotne ich doručíme
aj osobne. Sme vďační aj za spätnú väzbu. O kom vieme, že na pracovných listoch
pracuje, ten bude v decembri odmenený.

Kráľova Lehota prosí o pomoc
V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kráľova Lehota vo filiálke Vyšná Boca postupne v etapách uskutočňujú generálnu opravu evanjelického kostola – národnej kultúrnej pamiatky. Cirkevný zbor Kráľova Lehota patrí počtom veriacich k najmenším
v Liptovsko-oravskom senioráte. S Božou pomocou však pri oprave chrámu mnohé
práce zvládli. Finančne sa však
už vyčerpali. Hľadajú preto možnosti, ako získať prostriedky
potrebné na dokončenie opravy
kostola. Touto cestou nás preto
prosia o finančný príspevok. Finančné dary môžete zasielať na
číslo účtu: IBAN SK17 0900 0000
0003 3323 3400, vedený v SLSP
a.s., pobočka Liptovský Hrádok.
„Ochotného darcu miluje Boh.“
(2. Korintským 9, 7)
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým vám, ktorí aj v tomto období pamätáte na cirkevný zbor a podporujete jeho prácu milodarmi. Ďakujeme všetkým, ktorí tak robíte pravidelnými mesačnými platbami na účet cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi.

Biblická hodina mužov
Pred pandémiou sa skupina mužov z nášho cirk. zboru pravidelne každý mesiac zúčastňovala biblickej hodiny mužov, ktorá sa konala raz do mesiaca postupne v cirkevných zboroch L. Ján, L. Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba. Konečne sa chceme
po čase opäť stretnúť na biblickej hodine, a to v online priestore. Stretnutie sa má
uskutočniť v stredu 18. 11. 2020 o 18:00 hod. prostredníctvom
služby Google Meet. Potrebujete počítač s webkamerou a zabudovaným mikrofónom, resp. smartfón, a internetový odkaz: meet.
google.com/mqs-iffy-eew . Naskenovať si môžete aj qr kód. Ak
potrebujete pomoc s pripojením, ozvite sa na farskom úrade.

Ponuka kalendárov
Na farskom úrade ponúkame na predaj kalendáre na budúci rok: Evanjelický stolový kalendár 3,20 €, Nástenný kalendár 5,– €, Tranovského kalendár 3,60 €
a Tesnou bránou 3,20 €. Záujemcovia, hláste sa na Ev. farskom úrade v L. Jáne.

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

