
Božia zmluva                                                                                                                                   Nedeľa po Vstúpení, 
16.5.2021 
Biblické texty: 1Pt 4,7-11; J 14,12-17                                            Piesne: 242,448,158,162,A39 
Text: Jer 31,31—34 
„Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie 
zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni 
zrušili, hoci ja som bol ich pánom - znie výrok Hospodinov. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela 
po oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich 
Bohom a oni budú mojím ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte 
Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od naj menšieho až po najväčšieho - znie výrok Hospodinov - lebo im 
odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem“. 
Milé sestry milí bratia. Ľudia už oddávna zjednávali robili rôzne obchody a vymieňali tovar. Bolo to potrebné ak chceli 
získať niečo čo nemali no potrebovali. Problémy s tým spojené však boli tie, že pri obchode mohlo zostať len pri 
slovách. Slová niekedy zostali „prázdne“. My ľudia  toho neraz veľa nasľubujeme a nakoniec nič z toho. No sme veľmi 
vynaliezaví a preto sme zaviedli zmluvy. Niekde som počul a iste sa to dostalo aj k vám, že čo nie je na papieri akoby 
ani neplatilo.  
Každopádne často, aj dnes sa stretávame so zmluvami, najčastejšie keď niečo kupujeme napríklad auto. Keď sa dvaja 
ľudia „berú“ podpisujú zmluvu, že sa stali manželmi. Alebo, keď podpisujeme niečo dôležité v banke. Takto by som 
vedel pokračovať naozaj ešte dlho. Ale čo je najpodstatnejšie na zmluvách je to, že majú pre nás veľký význam. Nie sú 
to len zdrapy papiera, ale je to niečo za čím sa skrýva akási hodnota. Snažíme sa držať svoje zmluvy v poriadku pre 
prípad, že by napríklad druhá strana niečo nedodržala, alebo aj na našu obhajobu. Ale existuje aj iný druh zmluvy, 
ktorú som ešte nespomenul, tú najpodstatnejšiu zo všetkých. Je to zmluva s Bohom. Boh sa už oddávna „skláňal“ k 
ľuďom.  Viete, ktorá je prvá zmluva spomenutá v Biblii? Zmluva s Noachom o tom že Boh už nezošle na zem 
potopu. To že Boh dodržiava svoje slovo vidíme dodnes.  Ďalšia zmluva ktorú Boh uzavrel bola zmluva s Abrahámom. 
Tomu Pán Boh povedal, aby sa pozrel na hviezdy neba pričom mu sľúbil, že toľko bude jeho potomstva. Tiež mu sľúbil 
krajinu ktorú jeho potomkovia skutočne aj dostali. Tak isto zmluva s Mojžišom. Boh bude Bohom Izraelskému ľudu, 
bude sa o nich starať a Izraelci budú dodržiavať Božie prikázania, ktoré skrze Mojžiša dostali.  
Týchto zmlúv, ktoré Boh ustanovil je viacero. Ale chcem prejsť ku tej najdôležitejšej zmluve pre nás. Zmluvu ktorú 
s nami uzavrel Boh. A práve na toto by som chcel upriamiť vašu pozornosť. My ľudia máme radi veci pod kontrolou 
keď všetko ide podľa nás. Ale pri Bohu to tak nie je. Boh je iniciátorom tejto zmluvy. Nekonečný Boh vo svojej sile sa 
skláňa k nám ľuďom. Nedáva ju víťaz porazenému, ale vysloboditeľ a záchranca vyslobodeným a zachráneným. Toto 
potvrdzuje  aj svojimi slovami, keď dal Mojžišovi  10 prikázaní. V pôvodine začínajú slovami: „Ja som Hospodin, tvoj 
Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva“.  
Ďalšou dôležitou časťou zmluvy sú jej samotné podmienky. Je veľmi dôležité, aby sa podmienky zmluvy dodržiavali 
inak je zmluva úplne zbytočná. A toto od nás vyžaduje Boh. Vieme že Boh je verný. On sám sa zaviazal ju dodržiavať. 
A to ako ju on dodržiava vidíme naprieč celou Bibliou... Bratia a sestry, ale čo my? Aký postoj máme k Božej zmluve 
s nami? Aký máš ty postoj ku tejto zmluve medzi tebou a Bohom? Boh sa zaviazal, že ju bude dodržiavať.. ale si aj ty 
ochotný alebo ochotná dodržiavať jej podmienky? Zlyhávame v tom. Kvôli nášmu hriechu, ktorý nás ťahá preč od 
Boha, kvôli našej túžbe po šťastí v tomto svete, po sláve... po bohatstve ... po rôznych vzťahoch s ľuďmi... toto všetko 
a omnoho viac vecí nás odvádza od Božej zmluvy s nami. A má to aj svoje následky. Začneme sa odvracať od Boha ... 
doslova ignorovať ho. Odmietneme jeho dary ktoré nám zasľubuje. Týmto odmietame Ducha Svätého v našom 
živote. Opúšťame spoločenstvo, zabúdame na náš duchovný rast. A koniec koncov dobrovoľne sa vzdávame nároku 
na večný život. Aj taký môže byť  náš postoj ku Božej zmluve. My ju našim životom a žitím môžeme odmietať.  
Ako iste vieme za porušenie zmlúv sa platí. Neraz sú to nemalé peniaze. No niekto ich musí zaplatiť. Často sa stáva, že 
ich vymáha práve tá druhá strana. V našom prípade je tou druhou stranou pre nás Boh, ktorý by si mal vymáhať od 
nás nejaké sankcie za porušenie zmluvy. Ale Boh toto nerobí. Nerobí to, že poukazuje na tvoj život aha čo si spravil... 
pozri ako si sa mi obrátil chrbtom.  Boh sám v tomto proroctve u proroka Jeremiáša hovorí lebo im odpustím ich viny 
a na ich hriech si už nespomeniem. Boh robí to že zaplatil za nás, naše hriechy. Preto musel byť Boží syn obetovaný, 
aby sme mohli byť zmierení s Bohom, aby obe strany tejto zmluvy boli vyrovnané. Bez Jeho dobrovoľnej obete na 
kríži by táto zmluva bola úplne neplatná. Toto  je evanjelium ktoré nám znie dodnes. Milostivý Boh sa ku tebe milý 
brat a milá sestra skláňa, aby mohol uzavrieť s tebou zmluvu. No doteraz som nehovoril o tom čo je podstatou tejto 
zmluvy... Po vyvedení Izraelského ľudu z Egypta Boh s ľuďmi skrze Mojžiša uzavrel zmluvu. A spečatil to na 
kamenných doskách. No v tejto novej zmluve Boh hovorí: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja 
budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Znie to tak náročne, lebo pod slovom zákon si predstavíme len príkazy, 
ktoré musíme dodržiavať a keď nie čaká nás trest! Toto je také ľudské nazeranie na zákon. Ale zákon môže byť aj 
niečo čo chceme. Chceme milovať! Chcem ľúbiť! A chceme byť ľúbení! To je podstatou Božieho zákona. Je to 
najkrajšia, najúžasnejšia vec, ktorú nám Boh dal - lásku! Dokazuje to každý jeden deň v našich životoch. Dokázal to na 
kríži, keď poráža samotnú smrť. Preňho nič nie je náročné. No pre nás je to o inom... často to nie je také jednoduché. 
Len sa pozrite na ľudí, ktorí sedia okolo vás v obývačke, alebo odkiaľkoľvek pozeráte tieto služby Božie a skúste ich 
milovať tak ako seba samého. To je podstatou Božieho zákona. A takto ho aj môžete naplniť...  Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou, 



a svojho blížneho ako seba samého. Toto je podstatou zmluvy medzi nami a Bohom. Toto je ten zákon, ktorý máme 
vpísaný do našich sŕdc. Bratia a sestry táto zmluva medzi nami a Bohom je večná a nemenná... nikto sa nemôže 
vyhovárať na to, že to nezvládol. Každý ju máme v srdci... a každý vie milovať.  Boh chce byť naším Bohom a túži po 
tom, všetky naše skutky o tom svedčili. Amen. 

(spracoval: Filip Kriško – študent evanjelickej teológie) 

Milodary 
Upravujeme milodar z minulej nedele a ospravedlňujme sa za chybu:  Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za 
zdarný priebeh operácie a životnú silu. Prosiac o zdravie a milosť do ďalších dní obetuje pre potreby CZ 100,-Eur 
(pôvodne uvedené 10,-Eur).  
Pri životnom jubileu 80-tich rokov ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie sestra Berta Kubecová. Prosiac o silu, 
zdravie no predovšetkým Božiu milosť a vedenie obetuje nasledovne: 100,-Eur na cirk. ciele a 50,-Eur na 
plynofikáciu.  
Pri 1. výročí úmrtia Jozefa Surovčeka si na neho spomína blízka rodina, predovšetkým sestra Alena s neter Marieta. 
Vkladajú sa do Božích milostivých rúk a vyprosujú požehnanie, silu a zdravie. Pri tejto príležitosti obetujú: 20,- Eur 
a Viera Homolová 20,-Eur. Zároveň spomínajú na pred 7. rokmi  zosnulú Ruženu Surovčekovú a obetujú 20,-Eur pre 
potreby CZ. 
V týchto dňoch uplynulo 30 rokov od smrti mamy a starej mamy Zuzany Vevericovej. Pri tejto príležitosti si na 
rodičov spomína dcéra Naďa s rodinou a zároveň prosí Pána Boha o silu a zdravie do ďalších dní. Z vďačnosti 
obetuje pre potreby CZ 50,-Eur.  
Peter Kuna s manž. obetujú na plynofikáciu 80,-Eur a 20,-Eur na kvety na oltár. Na DM prispel Dušan Stacho 10,-
Eur a Elena Podhorányová 20,- Eur na plynofikáciu.  
Ďakujeme za prinesené milodary, oferu a obete 
Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:   10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 
  18:00  online služby Božie - Vstúpenie Krista Pána – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
piatok:               18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 

18:30  online stretnutie dorastu cez zoom 
sobota:  10:30  online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:30  online mládež 
nedeľa:              10:00   online služby Božie – Svätodušná nedeľa - facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
Služby Božie pre verejnosť 
Od 19. apríla je možné organizovať bohoslužby pre verejnosť. Počet účastníkov na službách Božích je závislý od 
rozlohy chrámu ( 1os./15m2) čo v našich podmienkach predstavuje 10 osôb. V prípade, že sa zlepší pandemická 
situácia v okrese L. Mikuláš, bude možnosť zúčastniť sa služieb Božích v počte, ktorý predstavuje 25% kapacity 
chrámu Božieho.  
Vzhľadom k uvedenému prosíme o nasledovné:  

1. záujemcovia nech sa prihlásia telefonicky u br. farára na t. č. 0918828329 
2. prosíme tých, ktorí majú možnosť sledovať služby Božie prostredníctvom internetu, aby prenechali 

možnosť účasti na službách Božích v chráme tým, ktorí túto možnosť nemajú 
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme zodpovednosť za 
svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme: - zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané 
lekárom / - prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19  
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok / telefonický rozhovor / prislúženie 
Večere Pánovej v domácnosti 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. K podpore činnosti, ale aj k plneniu 
záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje: IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS: 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary)  VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, ktorý 
je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky je 
potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe

