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V piatok 23. marca 2018 sa na juhozápade Francúzska odohrala hrozná dráma,
v ktorej prišli štyria ľudia o život a viac ako desať bolo zranených. Muž ozbrojený
strelnou zbraňou prepadol a uniesol auto, spustil paľbu na policajtov a potom zadržiaval rukojemníkov v supermarkete, pričom kričal arabskú frázu „Alláhu akbar“.
Prihlásil sa k extrémistickej organizácii Islamský štát a od úradov žiadal prepustele
Salaha Abdeslama, jediného preživšieho príslušníka teroristickýchh kománd, ktoré
v novembri 2015 útočili v Paríži. Policajti nakoniec do supermarketu vtrhli a útočníka zastrelili.
Jeden z policajtov požiadal, aby ho vymenili za jedného z rukojemníkov. Bol to
45-ročný podplukovník Arnaud Beltrám. Tomuto policajtovi sa v prítomnosti ozbrojeného muža podarilo ponechať si zapnutý mobilný telefón a celé hodiny udržiaval
kontakt s kolegami mimo supermarketu. Policajt na druhý deň zraneniam, ktoré pri
útoku utrpel, podľahol.
Túto nezvyčajnú obetavosť vyzdvihli mnohé významné osobnosti krajiny ako aj
pápež František. Prezident Emmanuel Macron vyhlásil: „„Arnaud Beltrame zomrel
v službe vlasti, ktorej obetoval veľmi veľa. Pri ponúknutí samého seba ako ruko-

jemníka v supermarkete v Trèbes zachránil Beltrame život civilistu, čo je znakom
výnimočnej odvahy a sebaobetovania. Tým, že obetoval vlastný život pre ukončenie
vraždenia džihádistického teroristu, zomrel ako hrdina.“ Beltramovu matku konanie
jej syna neprekvapilo, keďže svojho syna opísala ako „lojálneho a nezištného“, pre
ktorého „byť policajtom znamenalo ochraňovať ľudí“.
Táto obetavosť nám pripomína obeť Božieho Syna. To my sme si zaslúžili kráčať
na Golgotu, to my sme mali niesť svoj kríž a byť na ňom pribití. A predsa sa s nami
vymenil Ježiš. On, ktorý nič zlého nevykonal, sa vydal ľuďom do rúk. Navyše, Jeho
bolesti boli znásobené tým, že On skutočne niesol nie svoje hriechy, ale išiel tam pre
hriech celého sveta. Súd nad všetkými týmito neprávosťami dopadol na Jeho hlavu.
Ani učeníci tomu spočiatku nerozumeli. I pre nich to bolo spočiatku fatálne zlyhanie
projektu, ktorý vyzeral najprv tak sľubne. Až veľkonočné ráno im dalo červíka do
hlavy, keď s prvými rannými lúčmi prišli i prvé správy od hrobu: hrob je prázdny!
A potom prišli ďalšie a ďalšie správy, nová a nová skúsenosť a všetky potvrdzovali:
Áno, Kristus na kríži všetko dobre vykonal! Skutočne dokonal dielo vykúpenia hriešneho človeka, aby sme mohli žiť s Pánom. Lebo aj On sám neostal v náručí smrti, ale
vstal a je živý naveky vekov.

Pastiersky list k Veľkej noci
Drahí, sestry a bratia, vážené cirkevné zbory,
srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2021! Prežili
sme zvláštnu pôstnu dobu. Pre mnohých mala znaky osobnej kalvárie. Bolo v nej
omnoho viac ticha, samoty a odriekania ako predtým. Mnohí už cítia únavu z koronakrízy a z uzamknutia. Sme znepokojení počtami nakazených a umierajúcich.
Medzi zosnulými sú žiaľ aj naši duchovní pastieri, neordinovaní služobníci, či verní
členovia cirkevných zborov. Pozostalým rodinám a cirkevným zborom vyjadrujeme
úprimnú sústrasť. S vďačnosťou voči Bohu spomíname na zosnulých. Ľúto je nám
ale vôbec každého, kto zomrel na následky onemocnenia vírusom Covid-19. A ďakujeme Bohu za každého uzdraveného.
Náš život nadobudol viditeľne inú podobu. Mnohí stratili finančné a sociálne istoty.
Okrem mnohých pekných vecí a príkladov vzájomnej pomoci sa vyplavilo aj mnoho
odcudzenia, prázdnoty a agresivity. Všetko je ešte sprevádzané politickou krízou. Na
tomto pozadí prežívame túžbu normálne žiť, bojíme sa ochorenia, smrti, staráme sa
o školákov či seniorov. Túžime byť opäť spolu v zhromaždeniach cirkvi, dovtedy sme
vďační za duchovný pokrm cez tlač, médiá a internet.
vVo viere sme povolaní k tomu, aby sme svoje osobné i spoločné kalvárie niesli v
závislosti na Bohu. Vyznávame, že bývame okolnosťami zaskočení a nereagujeme
správne. Nie je to dobré svedectvo svetu. Kedy, ak nie v zložitých časoch má viera
dávať správnu orientáciu, ukazovať svoju silu a ovocie?
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Apoštol Peter sa prihováral svojej cirkvi v zložitej situácii: „Milovaní, nedivte sa
ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné.
Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním
radovali aj pri zjavení Jeho slávy“ (1. list Petra 4, 12 – 14). Kresťanov jeho doby prekvapilo, že do ich života vstúpilo utrpenie v podobe prenasledovania. Podoby ľudských kalvárií bývajú rozličné. Petrove slová pomáhajú akékoľvek utrpenie začleniť
do súvislostí viery a uniesť ho. Počujme Petrovu kázeň a prijmime ju ako povzbudenie na ďalšiu cestu!
Peter najprv obracia náš pohľad na Ježišov kríž. Hovorí: „Podieľate sa na Kristových utrpeniach“. Utrpenie je premietaním kríža Ježiša Krista do nášho života. Zároveň sa utrpenie môže prekvapivo zmeniť na priestor, kde prežívame stretnutie a
spojenie s Pánom. Potom Peter obracia náš pohľad na Ježiša vzkrieseného. Hovorí:
„Budete sa radovať aj pri zjavení Jeho slávy“. Opisuje nepredstaviteľný moment,
v ktorom bude celému stvoreniu odkrytá sláva vzkrieseného Krista. Tí, ktorí Mu
vierou patria, budú s Ním. Aká úžasná nádej! Neprináša však útek zo sveta. Stále zostávame v prítomnosti. Vierou však vidíme za všetky ťažké a skľučujúce veci. Vidíme
vzkrieseného Pána, Jeho absolútnu moc a lásku. Jemu patríme! To je najrozhodujúcejší moment našej existencie. To je silou preniesť utrpenie a kráčať ďalej.
Bratia a sestry, nič z toho, čo sa deje, nemá nad nami rozhodujúce slovo. Má ho Pán
Ježiš Kristus; za nás trpiaci a pre nás vzkriesený. Toto je najdôležitejšie. S týmto
znášame osobný kríž, nespokojnosť, nedostatky, zlé položenia a smútky. S týmto
sme slobodní k láske, k službe, k obetavosti. S týmto sa stávame soľou a svetlom.
Vďaka tomu neustávame v modlitbách, či v pôste; nie len za seba a svoje rodiny, ale
za všetkých. Všetkým žehnáme. Sme trpezliví a pokorní, prinášame povzbudenie a
úsmev. Opakujeme: Nie z vlastných síl, ale „z podieľania sa na Kristovi trpiacom a
vzkriesenom“. On mení lockdown – uzamknutie, na otvorenie sa životu, ktorý je žitý
z väzby na Jeho kríž a na Jeho slávne vzkriesenie.
V plnosti Vám i Vašim cirkevným zborom taký život želáme a vyprosujeme! Tešíme
sa s Vami z veľkonočných sviatkov. Srdečne pozdravujeme každého brata a sestru,
bohumilé cirkevné zbory. Mnohé plány, ktoré mali posunúť naše spoločenstvá dopredu, pohltila korona. Dnes je pred každým z nás predovšetkým jedna úloha: Obstáť v tomto čase skúšky ako ľudia, ktorí žijú z Krista ukrižovaného a vzkrieseného....
Milovaní, nech je s Vami náš Pán! Jemu nech je vzdávaná naša úcta, vďaka, česť a
chvála!
Vaši v Pánovi
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV
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Kristína Royová: Bez

Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 9. časť)

Od tých čias donášal Jožko do horárne a Martinko ho poslal vždy aj na poštu, či
niečo nedošlo pre pána horára. Počul, ako sa žalovali raz ženy, že dlho čakali na list;
jedna od muža, druhá od syna, a listy ležali vraj týždeň na pošte a druhý u listára.
Pochválil horár chlapcov, že múdro urobili. Počuli o tom susedy pri horárni a zjednali i ony Jožka, aby im z mesta donášal. Nemusel mu už Martinko zo svojho chleba
odlamovať, ba ešte si aj všeličo nanosili na zimu. Jedna gazdiná dala vajce, druhá
pár zemiakov alebo repy, iná trochu mrkvy, ba čo viac: zarodili toho roku kopaničiarom jablone a hrušky, a tak dovolili podaktorí chlapcovi nazbierať si, koľko uniesol.
Neskôr dali mu i sušeného. Vážili si toho chlapci, odkladali na zimu, lebo Martinko
vedel, že hlad v zime je horší, keď si v poli ničoho nenájdeš.
*
Neľúbilo sa Jožkovi, že ho Martinko v nedeľu nechcel brať do hôr. On
najradšej býval len okolo neho, ale
Martinko hovorieval: „Čítať vieš,
všetko rozumieš a nešiel by si do
kostola? Choď a dávaj dobrý pozor,
aby si mi vedel povedať o čom pán
farár kázali.“
Nuž, mnoho si toho Jožko nezapamätal, ale aspoň keď spievali známu pieseň, ktorú vedel spamäti,
zaspieval ju Martinkovi; áno, musel mu ju tak dlho opakovať, kým
aj on mohol spievať s ním. Všetky
sa mu ľúbili, ale jedna nadovšetky.
Tú, keď bol sám, vždy si spieval:
Kde jsi, můj přemilý Ježíši Kriste?
Kde Tě hledat budu, na kterém
místě?
Pusť od sebe světlost, neb jsi
jasný,
bez Tebe žít nechci, neb jsi krásný.
Dokud Tě nenajdu, hledat Tě
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budu,
Ve dne, také v noci volati budu:
Ukaž se, Ježíši, mně smutnému,
Ráč dát potěšení mně hříšnému.
„Ten, ktorý túto pieseň kedysi skladal,“ myslel si Martinko, „tiež iste tak nič o Tebe,
môj Pane Ježišu, nevedel, ako ja.“
Keď chlapci podvečer prišli z poľa, zažali si lampičku, ktorú mal Jožko po mamičke;
kúpili si každú sobotu do nej oleja a Jožko musel čítať z Biblie o tom, ako Pán Ježiš
trpel a umrel. Neraz chcel Jožko čítať iné, ale Martinko nedal.
„V zime prečítame celý Nový zákon, aj zo Starého; teraz si musíme len toto čítať tak
dlho, kým nebudeme vedieť všetko naspamäť, ako sa On pre nás trápil, aby sa nám
to nikdy nevytratilo z pamäti, aby sme to mali v srdci.“
Nuž, Jožko ešte dlho bude musieť čítať históriu o utrpení Pána Ježiša, kým ju bude
mať v srdci. Je mnoho detí aj starších ľudí, ktorí na to nikdy nemyslievajú, čo pre
nich Boží Syn podstúpil. Jožko len preto rád čítaval, že ho Martinko chválil a divil
sa, aký je múdry. Martinko ale, najmä keď bol sám, neprestajne o tom premýšľal.
Raz v nedeľu, ako sa vracal z hôr — ešte len zo seči vyháňal, už sa bolo zotmelo
a mesiačik svietil — zrazu sa pozdalo Martinkovi, že vidí na zemi ležať človeka s rukami nad hlavou zloženými a že ho počuje stonať, akoby od veľkej bolesti. Najprv
sa naľakal, no potom sa presvedčil, že to tam ležalo drevo; mesiac naň svietil a hory
stonali.
Zastal Martinko nad drevom a myslel si: „Tak ležal Boží Syn tam v tých horách a stonal, plakal, prosil, až sa krvou potil a to všetko za mňa.“
Ach, taká žalosť napadla Martinka nad tým, že idúc cestou plakal a žiadal si: „Keby
som len mohol skorej k Bohu odísť a vidieť Pána Ježiša; padol by som pred Ním na
kolená a tak by som Mu za všetko poďakoval!“
V ten večer, ba aj inokedy, videli gazdiné, že je Martinko akýsi vážny a tichý; posmie
vali sa mu:
„Však si musí viesť, keď je tatkom takého veľkého chlapca!“
Neodpovedal Martinko na také reči. „Však Boží Syn ani ústa neotvoril, keď si z Neho
robili posmech a keď Ho bili, ani sa nechcel brániť,“ premýšľal. No nezasmial sa už
ani raz, keď počul všelijaké škaredé žarty, ani keď sa gazdovia dušili a prisahali. Najradšej utiekol, keď mohol. „Keď je Boh všade a všetko počuje a vidí,“ myslieval Martinko, „patrí sa, aby sme pred Ním chodili tichí, krotkí a dobrí, ako Jeho milý Syn.“
Cítil Martinko, že ľudia zabúdali na Boha a žili tak, akoby Ho nebolo.
(Pokračovanie nabudúce)
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Presne rok od prvého zaznamenaného
úmrtia sme si pripomenuli takmer 10
000 obetí pandémie koronavírusu na Slovensku zvonením na evanjelických zvonoch. V utorok, 30. marca 2021 o 15:00
sme rozkolísali srdcia našich evanjelických zvonov a ich hlaholom sme prejavili
súcit pozostalým a takisto poďakovanie
všetkým, ktorí o naše zdravie a životy už
viac ako rok neúnavne bojujú.
Bola to príležitosť, aby sme sa v modlitbách, spomienkach a pri zvuku zvonov
na 10 minút zastavili a uctili si ich pamiatku.
Zvestujme v tohtoročnej veľkonočnej dobe, ktorá nabrala aj podobu veľmi zložitého
času, jedinú trvalú a nemennú istotou, ktorú máme uprostred všetkých neistôt tu
vo svete, nášho Pána Ježiša Krista. Očakávajúc na Neho, na Jeho silu do každého
smútku- aj po strate blízkeho človeka.

)

Oznamy

V nádeji vzkriesenia vám oznamujeme, že nás v utorok 23. marca 2021 opustila
naša spolusestra Anna Droppová, rod. Repčeková z Liptovského Jána vo veku
79 rokov. Pohrebná rozlúčka sa konala vo štvrtok 25. marca 2021 za účasti najbližšej rodiny. Nech sa vám srdce nestrachuje, hovorí Pán Ježiš. Verte v Boha a verte
vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol
povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem
a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

YouTube Detskej misie si môžete pozrieť detský Veľkonočný program 2021
) Na
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4kGhKhvkA
Božie z nášho cirkevného zboru si môžete pozrieť každý týždeň online:
) Služby
Na webe: www.ecavliptovskyjan.sk
Na Facebooku: www.facebook.com/ecavliptovskyjan
Na Youtube kanáli: CZ Liptovský Ján

Premiéra pobožností je vždy v nedeľu o 9,00 hod. Môžete si ich však pozrieť aj
neskôr zo záznamu.
Pomôžte šíriť tieto pobožnosti aj ďalej. Zdieľajte ich na sociálnych sieťach. Staňte sa odoberateľom noviniek na YouTube kanáli. Pomôžete tak šíreniu Božieho
slova a nádeje v tomto náročnom období.
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príspevok: jeho výška je 10,- € ročne. Tento cirkevný
) Cirkevný
príspevok je to minimum, ktorým môžeme cirkevný zbor podporiť.
V tomto období je aj cirkevný príspevok potrebné platiť na účet.
Potrebné údaje: IBAN SK87 0200 0000 0032 6551 4051, BIC
SUBASKBX (Všeobecná úverová banka), VS: 2, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko alebo názov rodiny a počet osôb.

podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informačné) Možnosti
ho 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.

v cirkevnom zbore: Členom cirkevného zboru je každý pokrstený
) Členstvo
evanjelik s trvalým pobytom na úztemí cirkevného zboru (Liptovský Ján, Beňadi-

ková, Podtureň, Uhorská Ves). Ak máte pochybnosti o tom, či vás evidujeme medzi členmi cirkevného zboru, alebo ak ste novoprisťahovaní na území cirkevného
zboru a doteraz ste sa v cirkevnom zbore nezahlásili, povzbudzujeme vás k tomu.
Ozvite sa na farský úrad. Kontakty nájdete v tiráži Informačného listu.

a modlitby: Stále každý deň o 20:00 zvonia zvony v Liptovskom Jáne
) Zvonenie
a v Podturni ako pozvánka pre všetkých k modlitbám v boji proti pandémii. Srdečne vás pozývame, aby ste sa zapájali k týmto modlitbám.

Martin Rázus: Suspírium
Na tej Tvojej ceste, Kriste Trpiteľu,
dal si za nás biednych svoju dušu bielu.
Pustil si sa v boj – a s celým mocným svetom,
ľud i pochopil Ťa, posial cestu kvetom.
Uvädol kvet skoro, jak u ľudí býva,
ale Tvoja láska na kvet pamätlivá.
Spomeň si i na nás, čo ťa radi máme
a na Tvoju ťažkú cestu spomíname.
Keď i slabí sme, však vernosť v našej duši,
jej kvet Tebe patrí, jej kvet Tebe sluší.
Ó, prijm’ ten kvet od nás – vďačnosti to kvieťa
a nech oči Tvoje s láskou na nás svietia.
Nech tak našou Tvoja krásna, múdra hlava,
Tvoje utrpenie, však i Tvoja sláva.
A keď prídeš niekdy, až deň veľký stane,
na tej svojej púti – priviň i nás, Pane! Amen.
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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

