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Jubilate!
„Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym 
robte Jeho chválospev! Povedzte Bohu: Aké úžasné sú Tvoje skutky! Pre 
Tvoju veľkú moc Ti pochlebujú Tvoji nepriatelia. Nech sa Ti klania celá 
zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! Poďte a pozrite sa 
na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom.“

Žalm 66, 1 – 12 . 20

Téma 3. nedele po Veľkej noci je definovaná latinským imperatívom: Jubilate! To v 
preklade znamená: Oslavujte! Nejde však o hocijakú oslavu, nakoľko oslavovať mô-
žeme narodeniny, meniny, či kadečo iné, čo súvisí s človekom a ľudským životom 
vo všeobecnosti. Našu oslavu preto jasne definuje starocirkevná biblická perikopa, 
ktorú nachádzame v Žalme 66, 1 – 3: „Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Spievajte na slávu 
jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom! Povedzte Bohu: Úžasné sú tvoje skutky!“ 
To znamená Jubilate Deo! Oslavujte Boha!

Je priam typické, že práve v túto nedeľu sa môžeme opäť vrátiť do kostolov a oslavo-
vať nášho Boha. Zaslúži si to. Nielenže je vynikajúcim ochrancom aj v takých kritic-
kých chvíľach, aké práve prežívame, On nám ponúka aj duchovné uzdravenie, nád-
hernú budúcnosť a večnú perspektívu.

Peter Taját, zborový farár svätojánsky
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Služby Božie 25. 4. 2021
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne, 9,00 hod. 

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. 
Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. (2. Korintským 5, 17)

Liturgické texty
Jób 19, 25 – 27; Ján 16, 16 – 22

Kázňový text
Ozeáš 2, 25: Zasejem si ho v krajine, omilostím Lóruchámu; Lóammímu poviem: 
Ľud môj si ty, a on povie: Bože môj!

Rímskym 9,25: Ako aj v knihe Ozeášovej hovorí: Pomenujem si ľudom, čo mi nebo-
lo ľudom, a milovanou, ktorá nebola milovaná.

Pieseň z Evanjelického spevníkia 456
1. Ježiši, Ty sám / kliesni cestu nám – / a my váhať nebudeme, / v šľapajach Ti kráčať 
chceme, / za ruku nás veď, / k Otcovi priveď.

2. V biede, ťažkosti, / popraj stálosti; / hoc mnohé tu tŕne rania, / daj to znášať bez 
prestania: / viera i v kríži / k Tebe priblíži.

3. Ak nám vlastný žiaľ / srdce rozorval, / ak nás cudzia bolesť tlačí, / potešuj nás 
v každom plači, / povznes myseľ nám / k nebies výšinám.

4. Ježiši, krok náš / spravuj v každý čas / tŕnistými aj cestami, / len Ty kráčaj vždy 
pred nami – / a keď skončí boj, / raj nám otvor svoj!

Oznamy
	)Služby Božie sa v cirkevnom zbore konajú nasledovne:
• Štvrtok: stredtýždňové služby Božie o 18:00 v ev. kostole v Liptovskom Jáne
• Nedeľa: hlavné služby Božie v ev. kostole v Liptovskom Jáne sa konajú 

dvakrát: 
9:00 pre Beňadikovú, Podtureň a Uhorskú Ves 
10:00 pre Liptovský Ján

Je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
• Maximálne 25 osôb v interiéri (1 osoba na 15 m2). Netýka sa to detí do 

10 rokov. Je však zabezpečené sedenie a ozvučenie pred kostolom, kde však 
rovnako treba dodržiavať vzájomný odstup.

• Dýchacie cesty prekryté respirátorom.
• Dodržiavať odstup, respiračnú etiketu, nepodávať si ruky.
• Negatívny test nie je potrebný. Služieb Božích sa však nesmú zúčastniť 

osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračné-
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ho infekčného ochorenia.
Máme radosť, že aj napriek obmedzeniam máme možnosť sa opäť naživo stretnúť 
a budovať tak spoločenstvo cirkvi, rodiny Božích detí.

	)Živý prenos: Kto predsa nemôže prísť do kostola, toho pozývame sledovať živý 
prenos na internete v YouTube kanáli CZ Liptovský Ján alebo na stránke cirkev-
ného zboru www.ecavliptovskyjan.sk.

	)Konferencia Evanjelizačného strediska pre masmédiá: Aj tento rok vás sr-
dečne pozývame na konferenciu EVS s témou Dobrý Boh. Naplánovaná je ON-
LINE v dňoch 7.-9. mája 2021. Bližšie informácie nájdete na konferencia.evs.sk.

	)Ostatné podujatia sa zatiaľ nemôžu konať naživo. Preto sa zatiaľ nekoná detská 
besiedka. Príprava konfirmandov prebieha online formou cez platformu ZOOM. 
Odporúčame vám, aby ste využívali možnosti, ktoré moderná technika dáva, a 
sledovali program Detskej misie pre deti (www.detskamisia.sk), programy senio-
rátu pre dorast (YouTube kanál Liptovsko-oravský seniorát).
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Nedeľná pobožnosť
Úvod

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

Pieseň ES 128
10 Božích prikázaní

Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Bo-
žích prikázaní: Ja som Hospodin, tvoj Boh...

Jób 19, 25 – 27
 „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď 
moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím 
pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom.“

Prvé slová dnešného biblického textu „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa 
postaví nad prachom“ sú veľmi známe. Často sa objavujú na drevených tabuľkách či 
výšivkách s biblickými citátmi. Sú vyznaním viery v Ježiša Krista, ktorý žije a jedné-
ho dňa zjaví svoju prítomnosť. V skutočnosti však ide o viac. Skúsme sa dnes pozrieť 
na pravý význam týchto slov a preniknúť do hĺbky tohto vyznania.

V prvom rade si musíme uvedomiť, kto a za akých okolností tieto slová hovorí. Je 
to Jób, ktorý sa ocitol vo veľmi ťažkej situácii. Bol bohatý a bohabojný, čo už samo 
o  sebe je ojedinelá kombinácia, pretože bohatý človek je často srdcom ďaleko od 
Boha. Jób dostal od Hospodina veľa milosti, uvedomoval si to a verne Bohu slúžil, 
dokonca prinášal obete zmierenia aj za svoje deti, mysliac si: čo ak náhodou, hoc 
i nechtiac, zhrešili? Jóbovi veľmi záležalo na tom, aby si on i jeho rodina zachovali 
mier s Hospodinom, preto konal všetko, čo od neho náboženský kult vyžadoval. Na-
priek tomu sa dostal do ťažkostí. Prišiel o všetky deti, o majetok i o zdravie. To samo 
osebe mu prinieslo mnoho utrpenia, no to sa ešte viac prehlbuje, keď k nemu prídu 
traja priatelia, aby ho potešili. V skutočnosti mu však vôbec nerozumejú, jeho slová 
a počínanie sa im zdá zvláštne a obviňujú Jóba z hriechov, ktoré ukrýva pred Hos-
podinom, obviňujú ho tiež z namyslenosti či sebaklamu, vytýkajú mu, že sa Bohu 
vysmieva a že sa rúha. Mylne interpretujú Jóbove slová a tak sa Jób stáva vo svojom 
utrpení osamelý. Obrazne by sa dalo povedať, že sa dostal na samé dno telesného i 
duševného utrpenia. To je stav, kedy má človek tendenciu hnevať sa na Boha, všetko 
Mu vytýkať a dávať za vinu. Z nášho pohľadu ho k tomu oprávňuje práve skutoč-
nosť, že Bohu tak verne slúžil. Veď prečo takto nedopadne ten, kto sa naozaj rúha 
a vysmieva Bohu, kto sa Mu obracia chrbtom a žije si svoj život podľa seba? Prečo 
takto dopadne práve ten verný?

Toto je veľmi ťažká otázka, ktorá sa bytostne dotýka aj nás. Aj pri nás sa totiž často 
deje niečo podobné. Niekoho v zbore stihne ťažká choroba, všetci sa modlia za jeho 
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uzdravenie, no on svojej nemoci podľahne. Niekto utrpí úraz a všetci sa modlia, aby 
sa mohol vrátiť do normálneho života, jemu však ostanú ťažké trvalé následky a 
nemôže už normálne žiť a pracovať, čo má vplyv na kvalitu nielen jeho života ale aj 
na kvalitu života jeho rodiny, ktorú nemôže zabezpečiť. Ako ľahko by sa nám, kres-
ťanom, vydávalo svedectvo o Bohu, keby nebolo takýchto smutných koncov našich 
životných príbehov a modlitebných zápasov. Spomíname si na uzdravenia, ktoré ko-
nal Pán Ježiš, dokonca na zázraky, ktoré konali apoštolovia v prvej cirkvi a hovoríme 
si: keby aj dnes Pán Boh konal viac zázrakov, bolo by naše svedectvo pred ľuďmi 
hodnovernejšie. Takto sa nás neraz pýtajú: kde je ten váš Boh, keď ste sa modlili 
za sestru a ona umrela, keď ste prosili o uzdravenie brata a on ostal na vozíku? Náš 
zármutok je o to väčší, ak oná sestra či brat verne slúžili Pánu Bohu a boli tak nielen 
svojím údelom ale aj svojou službou podobní Jóbovi.

Jób však práve na dne svojho utrpenia vyznáva: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije 
a nakoniec sa postaví nad prachom .. srdce mi v hrudi prahne po tom!“ Tým nám 
ukazuje, že práve toto je chvíľa, kedy človek musí lpieť na svojom Bohu. Ak sa turis-
ta či záchranár vydáva do nebezpečných miest, istí sa lanom. Ak ide všetko hladko 
a nepríde žiadny problém, lano ani nie je potrebné. Je tam len „pre istotu“. Ak ale 
nastane problém, človek sa pokĺzne a spadne do priepasti, vtedy to lano začína byť 
dôležité a práve to je chvíľa, kedy sa naň človek spolieha, ono mu zachraňuje život 
a môže mu pomôcť opäť sa vrátiť do bezpečia. Bola by hlúposť práve v takej chvíli sa 
od lana odviazať a povedať: „Kašlem na lano, veď napriek tomu že som ho mal, spa-
dol som do priepasti.“ Rovnako je chybou, ak sa človek vzdáva Boha práve vtedy, keď 
Ho najviac potrebuje. Nikto iný nemôže človeka vytiahnuť z dna utrpenia, iba Boh.

Nie vždy rozumieme tomu, prečo sme sa na dno dostali. Možno niekedy je to aj naša 
vlastná vina, naša hlúposť či neopatrnosť, niekedy je to možno Božia skúška našej 
viery, niekedy možno lekcia, ktorá nás má niečomu naučiť. Niekedy nás možno Pán 
Boh vovedie do ťažkostí práve preto, aby nám vo chvíli, keď zlyhávajú naše ľudské 
možnosti a my sme úplne závislí na Ňom, ukázal svoju moc. V každom prípade práve 
to je chvíľa, kedy sa nám treba najviac Pána Boha držať. Pokušenie útočí a prichádza-
jú otázky „prečo“, pochybnosti či strach. To je práve okamih najväčšieho duchovného 
zápasu, do ktorého však tiež preniká lúč Svetla – Pána Ježiša Krista. Nechajme sa 
týmto svetlom presvietiť práve vo chvíľach utrpenia, otázok či pochybností srdce 
Duchu Svätému a skrze Neho novej sile viery a spolu s Jóbom vyznávajme: „Ja viem, 
že môj Spasiteľ žije a nakoniec nad všetkým zvíťazí, všetko zlé premôže a postaví sa 
nado mnou, aby ma vzal za ruku a dal mi lepší a krajší život. Srdce mi po tom túži, 
už teraz sa na to teším.“ Ak ostaneme verní Bohu, budeme možno prekvapení novou 
milosťou, ktorej sa nám od Neho dostane už v tejto časnosti. Veď ani Jóbovo utr-
penie netrvalo do smrti, ale Pán ho za jeho vernosť odmenil a už tu na zemi mu dal 
nové požehnanie, novú milosť a tým aj nový život. Možno sa tak stane aj pri nás, ak 
vo viere vytrváme. Amen.



6

Kristína Royová: Bez Boha na svete
(Čítanie na pokračovanie, 11. časť)

Nuž, prišla jar, pominula sa Martinkova radosť. Ale s jarou prišiel do dediny akýsi 
cudzí, pocestný človek. Ponúkal Sväté písmo aj všelijaké iné knihy. Ako išiel dedinou, 
vošiel aj do pastierskej chalúpky. Videl, ako tu chlapci sami bývajú; posedel si u nich 
a oni mu ponúkli chlebíka, čo im včera dala hrobárova žena. Ukázal chlapcom všetky 
svoje knihy a všelijaké obrázky. A keď zbadal, ako rád by mal Martinko taký malý Nový 
zákon, ktorý by si mohol aj na pole vziať a nemal si ho za čo kúpiť, nuž daroval mu ho, 
a ešte každému pridal pekný obrázok. Na Martinkovom bola namaľovaná obloha a na 
nej biela holubička, ktorá mala v zobáčiku lístoček a na ňom napísané zlatými literami: 
„Ja milujem tých, ktorí mňa milujú a tí, ktorí ma skoro a usilovne hľadajú, nachádzajú 
ma.“ Na Jožkovom bol venček z poľných kvetov a na ňom napísané: „Daj mi, syn môj, 
svoje srdce.“ Nevedel sa Martinko dosť vynadívať a načítať tých pekných slov!

„Pravda,“ hovorí predavačovi, „to Pán Ježiš mňa miluje a keď ho usilovne hľaďám, dá 
sa mi nájsť? A On to žiada od nás, aby sme Mu dali svoje srdcia.“

Dlho sa predavač s chlapcami rozprával a ešte nestačil Martinkovi na všetky otázky 
odpovedať. Dozvedel sa zase Martinko mnoho o Pánu Ježišovi, o tej druhej zemi 

Pomodlime sa:
Pane a Spasiteľu náš, Ježiši Kriste, často nerozumieme tomu, čo sa v našom živote 
deje a nechápeme, prečo nás vedieš práve tou cestou, ktorou nás vedieš. Vnímame 
zlo, bolesť a utrpenie okolo seba a neraz sa stávame aj jeho súčasťou. Radi by sme 
žili život bez starostí a zármutku, no Tvoja vôľa je iná. Prosíme Ťa, daj nám pevnú 
vieru, aby sme sa Ťa nikdy nespustili, aby sme vždy pevne dôverovali Tvojej svätej 
vôli a aj vtedy, keď je naše srdce smutné a telo rozrušené pevne vyznávali, že veríme 
a čakáme ten deň, keď Ty zjavíš svoju prítomnosť a postavíš sa nad nami. Posilňuj 
nás mocou svojho Svätého Ducha a evanjeliom o Tvojom vzkriesení uisťuj nás kaž-
dodenne o tom, že ako Ty žiješ, aj my po našom časnom žití budeme s Tebou v sláve 
žiť večne. Amen.

Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu: Otče náš, ktorý si v nebesiach...

Viera všeobecná kresťanská
Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyz-
nania: Verím v Boha Otca všemohúceho...

Pieseň ES 132
Záverečné požehnanie 

Prijmite požehnanie: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, 
Otcovho Syna, buď s vami v pravde a láske! Amen.
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a večnom živote.

Tri dni sa predavač zabavil v dedine, a každý večer navštívil chlapcov. Keď odchádzal, 
bola práve sobota, odniesol mu Martinko jeho veľkú kapsu až do mesta. A hoci sa mu 
pod ňou plece ohýbalo, za pol sveta by to nebol dal, že mohol aj on raz to Sväté písmo 
odnášať. Veru, nebolo mu ťažké.

„S Pánom Bohom putujte, priateľko,“ zaželal predavačovi, „nech vám je Pán Ježiš ná-
pomocný, aby ste to všetko predali! Bárs by si ešte mnoho ľudí tie sväté knihy kúpilo, 
aby v nich čítali a neboli ďalej živí ako bez Boha na svete.“

„Dal by Pán Boh, syn môj. Nasleduj len verne Pána Ježiša, dokiaľ nepríde, aby sme 
si tam pred Jeho tvárou mohli raz ruku podať. A Martinko, keby ti ako zle bolo na 
svete, vždy sa len tým potešuj, že Pán Ježiš povedal:

„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, povedal by som vám to, 
pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem 
zase a poberiem si vás k sebe.““

Sľúbil Martinko, že si to zapamätá, ale keď mu potom predavač chcel od cesty platiť, 
skoro sa rozplakal.

„Toľko dobrého ste ma naučili, tú svätú knihu aj obrázky ste nám dali a ja by som sa 
vám ničím neodslúžil?“

Predavač pohladil chlapca, pritúlil si ho k sebe, pozrel sa mu do pekných čiernych očí 
a bozkal ho na pekné čelo, ako dobrý otec milé dieťa. Tak sa rozišli.

Dlho potom sedel Martinko na hrobli kamenia a hľadel za ním. Veril, že tak, ako 
tento dobrý muž, pritúli si ho raz k sebe i Otec nebeský. Už vedel, ako mu tam bude.

Priletelo jaro, priletelo zlaté,
rozosialo svetom tisíc krás,
priletelo v rúchu novom zaodiate.
Zaspievali vtáčky: „Už je čas,
ej, že už tá tuhá zima pominula,
nejednému vtáčku mamička zhynula.“

Tešili sa i gazdovia, že už môžu dobytok na pašu vyháňať, lebo sa rozsvetlilo v sto-
dolách, šopách, šústnikoch, ale všade. Potešil sa aj Martinko, že zase uvidí svoje milé 
hory. Len mal veľkú starosť, čo robiť s Jožkom. Zo školy ho vziať pred skúškou ne-
chcel, ale keď nebude pásť, kto mu ho prechová?

V pondelok, mali už po prvý raz vyháňať na pašu. V nedeľu odpoludnia stál Martin-
ko pred chalúpkou a premýšľal: „Ba, kam to len Pán Boh tie ľady a snehy podieva? 
Nedávno stáli pred našou chalúpkou celé hory snehu a teraz je tu zelený trávniček! 
A tam dolu na lúkach, len pred pár týždňami ešte si boli deti urobili veľkú kĺzačku 
a dnes až sem ich počuť ako sa chlapci hrajú s loptou a dievčence na chytanie.“
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ROZHLAS
3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl     
Rádio Slovensko
09.05 – 10.00 Služby Božie zo Senice
12.27 – 12.57 Opri sa o mňa
10.05 – 11.00 Encyklopédia spravodlivých

Rádio Devín
07.00 – 08.00 Krajina duše

Regina
05.00 – 05.45 Duchovné horizonty

STREDA – 29. apríl 
Regina
17.30 – 18.00 Večerná pobožnosť

TELEVÍZIA
3. NEDEĽA po Veľkej noci – 25. apríl 
:2
10.00 – 11.00 Prenos ev. Služieb Božích 

z Bratislavy – Petržalky
13.15 – 13.40 Orientácie
13.40 – 13.45 Slovo – Príhovor ev. farára 

Ľuboša Činčuráka

:3
08.40 – 08.45 Malé biblické príbehy

PONDELOK – 26. apríl 
:2
15.50 – 16.15 Malé tajomstvá veľkých 

obrazov Svadba v Káne 
Galilejskej

STREDA – 28. apríl 
:2
22.00 – 22.50 Do kríža

Ako tak Martinko myslí, ani nezbadal, že ide k nemu richtárka, až keď ho oslovila 
a do reči sa s ním dala.

„Idem k hrobárke,“ hovorila medzi rečami, „no, musím priznať, Martinko, že si hod-
ný všetkej chvály. Pekne si sa o Jožka cez zimu staral, môže ťa jeho mati na tom dru-
hom svete požehnávať. Ale keď ona je nebohá, a ty si len za tou školou, nuž sme sa 
my ženy zriekli, že ti chlapca prechováme, nech si už tú školu vychodí až do skúšky. 
Tak jeden týždeň bude chodiť k nám, druhý k hornej mlynárke a tretí k Hudcovej.“

Nevedel Martinko, ako len má richtárke poďakovať. „Nech vám to, tetička, Pán Boh 
tisíckrát vynahradí!“

(Pokračovanie nabudúce)


