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Cestovanie s mapou
Obsievaj pôdu našich sŕdc, nebeský Rozsievač, / tu v tomto údolí, kde vládne
plač… / A ak by mala škoda prísť / na slovo Tvojej pravdy, / posilni nás, nech Tebe
/ vernými sme navždy. Amen.

Jonáš 3, 1 – 10
Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: Vstaň, choď do veľkého
mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu
Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom, na tri
dni chôdze. Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: Ešte štyridsať
dní, a Ninive bude vyvrátené! Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od
najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. Keď sa správa o tom
dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel
sa vrecovinou a sadol si do popola. Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie
kráľa a jeho šľachticov: Nech ani ľudia ani zvieratá, rožný statok ani ovce neokúsia
nič, nech sa nepasú, ani vodu nepijú. A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou
a mocne volajú k Bohu; nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo
má na rukách. Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho
hnevu a nezahynieme. Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty,
bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.

Kto nepotrebuje mapu?
Keď kráčate neznámou krajinou, myslíte, že je dobré mať pri sebe mapu? Celkom
určite! Vďaka nej môžete bezpečne kráčať aj neznámym územím a ak sa náhodou
stratíte, môže vám veľmi pomôcť opäť nájsť správnu cestu. To iste však platí aj
pre život človeka. I tu je veľmi dôležité mať mapu, ktorá by človeka viedla dobrou

cestou. A pre nás tým prameňom viery a pravidlom života je Biblia. Biblia je sprievodca, ktorý nás vedie neznámym územím. Biblia je mapa, ktorá ukazuje správnu
cestu. Ona je tým smerovníkom, ktorý ukazuje, kde je správny smer.
Sú ľudia, ktorí zásadne odmietajú používanie máp. Nemôžu sa však potom čudovať,
ak zablúdia. Práve tak sú ľudia, ktorí zásadne odmietajú používanie mapy života –
Biblie. Povedia si: ja si chcem žiť po svojom. Ja sám si chcem stanoviť smer svojho
života a nikto iný mi do toho nesmie hovoriť. Ignorujú mnohé výzvy Písma, mnohé
dobré rady i varovania. Avšak potom sa nemôžu čudovať, ak v živote zablúdia.

Mapa pre domácich i pre cudzích
O podobných blúdiacich ľuďoch nám hovorí dnešný úryvok z Božieho slova. Sú
to Ninivčania. Ale nielen oni! Ani Jonáš sa neriadil Božím slovom. Ba navyše, do
istej miery bol na tom Jonáš horšie. Bol to prorok. Slovo Božie bolo, takpovediac,
jeho povolaním. A predsa, keď prišlo na to, že sám má podľa toho slova konať,
nekonal. Prvýkrát, keď mal ísť do Ninive, obrátil sa v druhú sveta stranu a utekal
pred Božím volaním.
Ninivčania však mali tiež príležitosti počúvať Božie slovo. Žili v susedstve Izraela,
prichádzali s ním do kontaktu, nejednu vojnu s ním viedli, stretávali sa s ním v obchodnom styku. Museli vedieť, že je tu Hospodin.
A táto situácia je tu, bratia a sestry, aj dnes! Na jednej strane veriaci ľudia, aktívni
členovia cirkvi, ktorí počúvajú slovo Božie, a na druhej strane, ľudia mimo cirkvi,
ktorí možno s tým nič nechcú mať spoločné, ktorí však žijú v tejto spoločnosti,
v tomto svete, vnímajú, čo sa okolo nich deje. Áno, ten, kto pozná Božie slovo, má
v prvom rade sám podľa neho žiť. Má si ho dennodenne čítať, má v ňom hľadať odpovede na svoje otázky, má sa pýtať, čo to pre neho v ten deň znamená. Obraciam
sa na vás, milí priatelia, ktorí ste kolegovia farári, alebo presbyteri, či dlhotrvajúci
členovia cirkvi. Nezabúdajte čítať Božie slovo ako živé slovo pre vás! Berte ho vážne ako pravidlo svojho života. Ak ešte nejakú Bibliu dnes číta svet, tak je to práve
život veriacich ľudí. A tu z toho vidíme, že má zmysel kázať slovo Božie a žiť ho
v tomto svete a šíriť, kde sa dá. Ono si už nájde cestu k svojim Ninivčanom, ktorí
ho budú počuť, aj keď mu najprv neuveria.
Do istej chvíle toto všetko Jonáš aj Ninivčania ignorovali. Ninivčania si hádam
povedali, že nebudú počúvať nejaké náboženské výmysly z Izraela. Že si budú rozhodovať sami o svojom živote! Ba dokonca, že zničia Izrael aj s jeho slovom! Koľko
vojen viedli proti Izraelu! Koľko obetí, koľko nešťastia spôsobili v tomto národe!
Lenže pozrite sa, aké to malo v ich živote následky. Keď kráľ prikazuje pôst Ninivčanom vyjadruje svoj pocit zo seba zo svojho ľudu takto: (8) „… nech sa každý
odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách.“Uvedomoval si: môj život, život môjho národa je zlý. Na našich rukách je krv našich obetí.
A Jonáš? On nechcel ísť k Ninivčanom. Ninivčania bojovali proti Izraelu. Zabili
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mnoho ľudí, iste aj jeho príbuzných a známych. Nenávisť voči tomuto ľudu bola
zakódovaná v jeho národe a v ňom samom. Božie slovo ho tam síce posielalo, ale
či sa mu tam nestane niečo zlé? Radšej sa vybral na more. A tam skoro zahynul
v morských hlbinách.
Chceš si sám viesť svoj život a spoliehaš sa na vlastnú múdrosť, na vlastné schopnosti? Sám si to najlepšie zariadiš sám? Pozri sa, ako hlboko môžeš klesnúť, alebo aké nebezpečenstvo môže na teba prísť. Nazdávaš sa, že sám všetko zariadiš
a samé šťastie si privodíš? Jedného sa vyvaruješ, a druhé na teba spadne. Pretože
človek vie veľmi málo o sebe, o svete, o okolnostiach.

Hľadanie stratenej cesty
Potom však sa Jonáš umúdril. Rozhodol sa zrušiť ten rozpor medzi počúvaním
Božieho slova a životom bez Božieho slova. Mal už dosť všetkých dobrodružstiev,
ktoré mu privodila jeho neposlušnosť. Išiel do Ninive, hoci s nechuťou, a kázal
proti mestu. A div divúci, nikto sa proti nemu nepostavil, nikto mu ani vlások na
hlave neskrivil. Ba naopak, dostalo sa mu počutia nielen u ľudí na uliciach, ale
dokonca u samotného kráľa. Pretože, milý priateľ, ak kráčaš podľa Božieho slova,
síce to neznamená, že budeš vždy v pohodlí a v bezpečí, ale znamená to že budeš
kráčať spolu s Bohom, ktorý je najlepšou ochranou a najlepšou istotou. Aj doma
si môžeš ublížiť, aj doma na teba môže prísť nešťastie, ale ak si s Bohom aj na to
najnebezpečnejšom mieste, si v bezpečí a stane sa ti len to, čo On sám dovolí.
A Ninivčania? Keď teraz nanovo počuli Božie slovo, a to oveľa jasnejšie, zrozumiteľnejšie, a keď videli človeka, ktorý sa nebál prísť do ich stredu a kázať slovo Božie,
pretože bol poslušný v tej chvíli Božiemu hlasu, to slovo sa ich hlboko dotklo.
Jonáš skoro zahynul v morských hlbinách. On nechcel ísť k Ninivčanom. Tak sa
zdá, že Pán Boh ich okolnosťami už predtým priviedol k citlivosti na Božie slovo.
Veď sme už počuli, aké vyznanie hovorí kráľ, že v ich národe vládne násilie a na rukách majú krv. Kráľ sám si je vedomý rozkladu spoločnosti, ku ktorému dochádza.
A teraz mu to potvrdzuje aj Božie slovo. Kto pomôže?

Zúfalé volanie zvierat a ľudí
Kráľ hľadá útočisko v Bohu. To slovo ho privádza k tomu, že prikazuje celému národu volať k Hospodinu, aby ich zachránil. Ba prikazuje, aby aj zvieratá nič nežrali
a nič nepili. Aby aj ich ručanie a bučanie prišlo k Božiemu sluchu, aby ich zachránil
z ich strašnej situácie a z tej katastrofy, v ktorej sa ocitol. Samozrejme, to je už príliš a dnes by niečo také neprešlo, takto týrať zvieratá. Ale tu vidieť, aké zúfalé kroky už robia Ninivčania, len aby si Pán Boh všimol ich volanie a túžbu po záchrane.
Toto slovo Božie, ktoré dokáže takto nasmerovať človeka a takto ho urobiť citlivým,
zároveň ukazuje, že Pán Boh počuje takéto volanie. Áno, keď Mu nie je ľahostajný
žalostivý krik hladných a smädných zvierat, o čo skôr vypočuje zúfalých a volajú3

cich ľudí? Pán Ježiš povedal: (Matúš 10,29-31) „Či nepredávajú dvoch vrabčekov
za groš? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca. A vám aj všetky
vlasy spočítal na hlave. Preto nebojte sa, vy ste viac ako mnoho vrabcov!“ (Izaiáš
65,24) „Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem.“
Hospodin nakoniec odvrátil od Ninive katastrofu a získal mnoho ľudí. Množstvo
ľudí sa odvrátilo od svojich zlých ciest a od životov, ktoré boli zničené zlobou.
A dnes? V komentári na jednom portáli som čítal: „Pandémia koronavírusu podčiarkla neudržateľnosť doterajšieho spoločenského systému. Ľudská túžba po
šťastí, ktoré do veľkej miery spočíva v materiálnom komforte, totiž ohrozuje celú
planétu.“ Čo s tým spravíme?
Pán Ježiš povedal: (Matúš 12,40n) „… ako Jonáš bol vo veľrybe tri dni a tri noci,
tak aj Syn človeka bude v lone zeme tri dni a tri noci. Mužovia ninivskí povstanú
na súde s týmto pokolením a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo,
a hľa, tu je väčší ako Jonáš.
Vtedy boli mužovia ninivskí a Jonáš, dnes je tu dnešné pokolenie a väčší ako Jonáš,
Pán Ježiš. I dnes si smieme vybrať, ktorou cestou budeme kráčať. Či sa rozhodneme
pre vlastnú múdrosť, ale či sa vyberieme cestou podľa Božieho slova, podľa Biblie.
Hospodin volá slovami proroka Izaiáša: (Izaiáš 45,22) „Obráťte sa ku mne a dajte
sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto.“ A apoštol Peter
napomína: (Skutky 2,40) „Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia!“

Modlitba po kázni
Milostivý Bože, Otče, Synu a Duchu Svätý. Daj nám pravú lásku k Tvojmu slovu,
aby sa nám stalo denným pokrmom duše. Daj, aby sa nám Tvoje slovo stalo svetlom duše. Daj nám poslušné srdce. Milostivo nám dožič, aby sme oľutovali svoje
hriechy, aby sme ich opustili a nenávideli a utiekali sa k Tebe, náš Spasiteľu, aby
sme znovunarodení slovom pravdy, ospravedlnení podľa sľubov slova poslušne
kráčali podľa prikázaní, v obnove a vo vzraste na milosti a aby sme mohli vojsť do
kráľovstva, ktoré si pre svoje sväté meno prisľúbil všetkým verným. Amen.

Kristína Royová: Bez

Boha na svete

(Čítanie na pokračovanie, 4. časť)
Na druhý deň zobudil sa Martinko neobyčajne veselý. Umyl, učesal, obliekol sa
poriadnejšie než inokedy, a keď mu vyháňali poslednú hrobárovie Belenu, opýtal
sa zrazu tety hrobárky:
„Tetička, prosím vás pekne, a vidí Boh všetko čo my robíme?“
Žena sa zamračila. Vadila sa predtým s mužom; uderil ju.
„Veru vidí, synku; a keď budeš zle robiť, potresce ťa!“ Zamrmlala mrzute.
„Ja nebudem zle robiť, tetička,“ sľuboval chlapec. „S Pánom Bohom!“
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„Choď s Bohom!“
„A tetička,“ obrátil sa Martinko ešte raz, „vidí nás aj ten jeho Syn?“
„Aký Syn?“
„Ježiš.“
„Kristus Pán? Nuž pravda! Ale choď už!“
Martinko šiel, ale celou cestou sa mu zdalo, že kráčajú spolu: Syn Boží, Ježiš tam
hore a on tu dolu. Od toho dňa neopovážil sa viac zahrešiť dobytku ako inokedy;
lebo keď ho Ježiš videl, tak ho aj počul.
*
Tak prešiel Martinkovi celý týždeň v šťastí a spokojnosti. Raz, keď v sobotu večer
hnal z poľa, práve zvonili na večer. Zvuk veľkého zvona slávnostne letel dolinou.
„Bude nedeľa,“ pomyslel si Martinko, „zvonia na veľký; zajtra pôjdu ľudia do
kostola. Ba, čo tam v tom kostole robia?“
On ešte nikdy vnútri v kostole nebol. Keď gazdiná umrela, sedel pri truhle pod
žobráčňou. Počul, že vnútri hrali, spievali a že pán farár čosi ľuďom rozprával, ale
von rozumieť nebolo.
Raz v zime pýtal sa bol aj on do kostola; v lete nemal kedy odísť od husí. „Čo by si
tam ty robil?“ – povedala gazdiná. „Čítať nevieš, ani šiat nemáš. Netreba takých
ľudí v kostole darmo zavadzať.“
„Čo tam len tí ľudia chodia? Rozprávať sa s Bohom? Alebo im tam o Ňom voľačo
rozprávajú, aj o Ježišovi? Istotne, a ja ta ísť nesmiem!“
Nechcelo sa dnes Martinkovi večerať; darmo k nemu Bundáš strapatú hlavu túlil.
Tak sa mu srdce zarmútilo, že najradšej by bol utiekol späť do hôr a ešte radšej za
mamičkou.
Vybral sa ju hľadať – aspoň na cintorín. Neraz už doniesol kvieťa na jej hrob, neraz
si tam posedel a premýšľal, kam to tá jeho mamička odišla, a či sa jej tam dobre
vodí. Dnes nedoniesol kvieťa, zato polieval to, čo na hrobe rástlo, horkými slzami.
„Mamička moja dobrá, či vás ani tam u Boha do kostola nepustia, keď ste boli vandrovná, tak ako mňa tu? Ach, mamička moja!“
Neďaleko kope hrobár hrob. Počuje chlapca nariekať; poznal ho. Odhodí motyku,
rýľ a ide k nemu. „Čo plačeš, Martinko! Čo ti je?“ – vraví. Vyrozprával chlapec svoju
žalosť. Nerozumel ho hrobár, lebo hoci on sám každú nedeľu do kostola chodieval
a mnoho o Bohu a Jeho Synovi vedel, nemyslel nikdy na Boha.
„Neplač!“ hovorí. „Zle je len to, že ťa nechali takého sprostého. A to nie je pravda, čo hovoríš; ty si náš obecný pastier, nijaký vandrovný! Môžeš smelo ísť medzi
chlapcov na pavlače, nikto ťa nevyženie.“
„Ale ujček, keď ja nemám šaty!“
5

„Nuž, v lete aj tak do kostola ísť nemôžeš, musíš pásť. Ale na jeseň ti obec spraví
nové, potom choď hoci aj každú nedeľu.“
„A čo tam budem robiť? – Ujčíčko, naučte ma, pekne vás prosím, čo vy tam robíte!“
„Spievame, chlapče; to ty nemôžeš, keď nepoznáš v knižke. Ale môžeš počúvať, čo
pán farár pred oltárom čítajú, môžeš sa s nimi modliť a počuješ kázať.“
„Čo je to kázať?“
„Ach, však si sprostý! To nás akoby učia, čo máme robiť.“
„Ja som myslel, že vám vyprávajú o Bohu.“
„No, však to! Rozprávajú nám o Ňom a o Kristu Pánu – aký je kedy čas. O Viano
ciach ako sa Kristus Pán narodil, v pôste zase, ako mnoho od ľudí trpel, ako Ho
Židia zviazali, na smrť odsúdili, na kríž pribili, až na tom kríži umrel. Keď príde
Veľká noc, tak nám vyprávajú, ako po smrti na tretí deň vstal z mŕtvych a z hrobu
vyšiel živý. A na Vstúpenie, ako išiel k Otcovi svojmu do neba. Ale chlapče, už mi
daj pokoj, kedy dokopem hrob!?“
„Ujčíčko môj, však vám pomôžem; len to mi ešte povedzte, ako Ho to tí Židia na
ten kríž pribili?“
„Ľahni si na zem, ukážem ti! Tak, teraz natiahni ruky, ako najlepšie môžeš. Vidíš,
tu cez nohy a sem do dlaní zatĺkli veľké klince, a tak Ho pribili. Taký pribitý visel,
dokiaľ neumrel.“
Vyskočil Martinko.
„Ale však Ho to bolelo! – Prečo Ho tak mučili? Čo urobil?“
„On nikdy nič zlého neurobil, ani nikdy zlého slova nepreriekol, dobre robil ľuďom. Zďaleka za Ním chodili a chorých k Nemu nosili, a On každého uzdravil.
Pritom učil ľudí, ako majú žiť a slúžiť Bohu. Zabili Ho, lebo nemohli počúvať, že
im pravdu hovoril.“
„Ach, však boli zlí!“
„Veru zlí. On medzi nimi chodil ako pastier; práve tak, ako ty svoj dobytok pasieš
na tráve, tak On tých ľudí pásol Slovom Božím, a oni Ho zabili.“
Nechcel hrobár ďalej hovoriť o Kristu. Tak mu prišlo v srdci úzko, ako keď máme
dobrého priateľa, ktorý nám preukázal veľké dobrodenie, zabudneme na neho, až
zrazu nás voľakto upamätá, že sme nevďační.
Nebol hrobár Písma neznalý; kedysi prečítal celú Bibliu, čo mal po tatíčkovi. Chodil aj do školy, učil sa biblické histórie, chodil do kostola, vedel všetko, čo kresťan
má znať o Kristu, – ale nemyslel na Neho nikdy. Zabudol – zabudol; a teraz mu Ho
Martinko pripomenul.
Keď dokopali hrob, išli každý svojou stranou.
(Pokračovanie nabudúce)
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Oznamy

Možnosti podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informačného listu prínosné a chceli by ste ho podporiť milodarom, môžete tak urobiť bankovým prevodom na účet cirkevného zboru.

Potrebné údaje: IBAN SK87 0200 0000 0032 6551 4051,
BIC SUBASKBX, VS: 3, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko Informacne listy.Za váš milodar vám vopred ďakujeme.
listy detskej besiedky: Opäť doručujeme deťom v cirkevnom zbo) Pracovné
re v rámci detskej besiedky pracovné listy. Ak sa deti zapoja a budú ich vypraco-

vávať, okolo Veľkej noci budú aj odmenené. Prosíme vás, pokiaľ máte záujem o
tieto pracovné listy, aby ste sa prihlásili na farskom úrade.

ľudu: od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 nás čaká na Slovensku elektro) Sčítanie
nické sčítanie obyvateľstva (www.scitanie.sk). Povzbudzujeme vás, aby ste sa

v ňom prihlásili k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prosíme, aby ste k tomu
povzbudzovali aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Evanjelická cirkev pripravila ku sčítaniu webovú stránku s názvom www.evanjelici.sk,
kde sú uvedené aj povzbudzujúce rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sa hlásia
k Ev. cirkvi. Odporúčame spropagovať túto stránku aj v kruhu svojich známych

TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2021 sa bude odohrávať DOMA. Tím
) NÁRODNÝ
tejto kampane preto prináša aktivity priamo do Vašej obývačky. Od 7.-14. febru-

ára sa môžete inšpirovať novými podnetmi, ako pestovať v manželstve BEZPEČNÉ PROSTREDIE a učiť sa, čo pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje. Vybrali
sme štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným
miestom: ZÁVÄZOK - PRIJATIE - PRIATEĽSTVO - ODPUSTENIE a štyri, ktoré
bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA - EGOIZMUS -NEÚCTA - NUDA. Tieto oblasti v rámci „NTM doma“ postupne predstavíme - ku každej téme budete
môcť vidieť video alebo prednášku. Zaujímavosťou je aj tip na aktivitu vo dvojici
pre strávenie spoločného času. Sledujte web www.ntm.sk

) Námety k modlitbám:

Za pracovníkov v zdravotníctve – aby im Pán Boh dal silu, trpezlivosť, zdravie,
ale tiež ochotu pomáhať v zápase s pandémiou.
Za cirkevný zbor – aby bol oporou. Za ich pôsobenie a duchovnú obnovu.
Za všetkých sužovaných, utrápených, chorých, blúdiacich.
Za rodiny, ktoré riešia školské a pracovné povinnosti.
Za ľudí v sociálnych zariadeniach, ktorí nemajú kontakt so svojimi blízkymi.
Za spomalenie nárastu koronavírusu, za vládu, za všetkých slúžiacich v zápase
s koronavírusom.
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
Starojánska ulica 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 Milodary, ofery: VS 3

