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Veľký zisk zbožných
Modlitba
Pane, zapáľ slovom v srdci lásku k Tebe, aby nám všetky veci poslúžili na dobré. Amen.

1. kniha Mojžišova 39, 1 – 6
Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Pótifar, dvoran faraónov, veliteľ te
lesnej stráže, od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Ale Hospodin bol s Jozefom, takže
sa mu všetko darilo; býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že Hos
podin je s ním; čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách.
Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu; ten ho ustanovil za dozorcu nad
svojím domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za
dozorcu nad svojím domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin kvôli Jozefovi požeh
nal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome
i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal, a popri ňom sa nestaral
o nič, iba ak o chlieb, ktorý jedol. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Amen.

Môže ťa mať niekto skutočne rád?
Mnohí ľudia si nedokážu predstaviť, že by Pán Boh mohol mať nejaký špeciálny zá
ujem práve o nich. Patríš k nim aj ty? Tiež si myslíš: „To nie je možné, že by Pán Boh
miloval aj mňa?“
Mnohí si to nedokážu pripustiť preto, lebo si pomyslia: „Veď Pán Boh je nad celým

svetom, nad miliónmi ľudí, tak prečo by sa mal skláňať akurát ku mne, jednoduché
mu, ničím nie význačnému človeku?“ Zase iní ľudia si to nepripustia, lebo povedia:
„Ja mám predsa toľko hriechov, že na mňa Pán Boh určite nemyslí.“
A predsa, predstavte si, že Pán Boh miluje nesmiernou láskou teba aj mňa. A tá láska
je taká veľká, že aj teba aj mňa chce Pán Boh zachrániť. Dosvedčuje to celé Písmo
sväté. Už pri Jozefovi to celkom jasne vidíme, že ho nechal prejsť veľmi ťažkými
vecami preto, aby nakoniec zachránil a veľmi vyvýšil jeho samého a dal potravu pre
mnohé národy. Nová zmluva nám zase ukazuje, že Pán Boh miluje každého jedného
hriešnika, aj teba milá sestra, milý brat, a preto práve kvôli tebe poslal Pána Ježiša
Krista na svet, aby nás zachránil.
A túto našu záchranu má pri nás neustále na mysli, takže robí všetko potrebné, aby
sme boli zachránení. Už pri Jozefovi takto konal a všetko, čo sa pri ňom dialo, sme
rovalo k tomu, aby prišla spása. Rozhodujúce je len to, či je s nami. Lepšie povedané:
Boh nás nikdy neopustil. On chce byť s nami. Ponúka nám našu prítomnosť. Je na
dosah ruky. Len či my sme s Ním, či túžime po Jeho záchrane, či počúvame Jeho
hlas, či Ho hľadáme.
Jozef mohol zabudnúť na Boha a buď sa poddal osudu alebo bol zúfalý, keby bol pyš
ný, keby si nekonal poctivo prácu, nič by nebolo zo záchrany. Ale miloval Hospodina.
Vedel, že je to v Božích rukách. Nerozumel, ale konal podľa toho, čo ho Boh naučil.

Všetko, čo mám, je Božie
Ak je s nami Boh a koná pri nás s myšlienkami o našej spáse, potom prichádzajú do
života človeka veci dobré i zlé. Podobne ako pri Jozefovi. Dokonca do toho jeho živo
ta prišli veci hádam najhoršie na svete i najlepšie. K tým najhorším patrí iste to, keď
bratia chcú zabiť svojho brata, keď urobia z neho otroka, človeka bez práv, predajú
ho. Potom to boli tie najlepšie, keď sa stal krásnym mužom, mal nesmierny úspech
v Egypte, všetko Pán Boh požehnával, takže sa mu darilo. To všetko smerovalo ale
k tomu, aby sa nakoniec Jozef stal správcom v Egypte, zabezpečil zásoby potravín
pre roky neúrod a zachránil tak národy.
V tom vidíme, že kresťan si nesmie myslieť, že pre svoju vieru v Pána Boha je už
uchránený dobrého či zlého. Prichádza oboje, ba dokonca, ako vidíme na Jozefom
živote, tá dráha života prestáva byť pokojná a prináša výšiny i pády. Ale podobne
ako Jozef človek si nesmie pri pádoch zúfať – veď je s ním Boh a i ten pád vie použiť
na dobré a na záchranu pre človeka. A naopak pri výšinách nesmie človek spyšnieť.
Všimnite si, Jozef, hoci bol krásny, úspešný, predsa ostáva zbožný, skromný, poctivý
v práci. Vie, že to všetko mu dal Boh.

Všetko poslúži k dobrému
Ale Pán Boh to všetko využíva pre svoje účely, pre dobro človeka a najmä pre to, aby bol
zachránený, pokiaľ to človek dovolí a nechá pri sebe konať Boha. Tak ako napísal apoš
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tol Pavel: „Milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobré.“

Zisk pre široké okolie
Požehnanie prešlo z Jozefa aj na okolie. Kým bol u Pótifara, celý dom sa tešil z po
žehnania, ktoré Boh dával. Neskôr Boh dal požehnanie cez Jozefa na celý Egypt.
A ono je skutočne tak, že veriaci človek, ktorý sa úprimne drží Pána Boha v dobrom
i zlom, je požehnaním pre celé svoje okolie. Tak ako Jozef zabezpečil dostatok všet
kého pre Pótifarov dom, tak aj takýto človek každému, kto je v jeho blízkosti, kto mu
je zverený, dáva požehnanie na každý deň, stará sa. Egypťan uvidel, že Boh je s ním,
a podobne aj naše okolie vďaka nám sa môže dozvedieť o Bohu a to sa môže stať pre
nich najväčším požehnaním. Amen.

Modlitba po kázni
Pane Bože, ďakujeme Ti, že nás miluješ a chceš nás zachrániť. Nikto nie je ako Ty,
kto by tak miloval všetkých ľudí a každého z nich osobitne a kto by túžil dať toľko
dobrého ako Ty. Všemožne sa snažíš, aby sme boli zachránení, voláš nás a obraciaš
veci dobré i zlé na dobré. Pomôž nám, aby sme neboli hluchí k Tvojmu hlasu, aby sme
neodmietali Tvoje pozvanie, neboli ľahostajní. Dávaj ochotu prijať dobré i zlé, nebyť
zúfalý ani pyšný, ale vo všetkom Ti ďakovať a všetko prijímať, lebo Ty všetko na
dobré obrátiť a prídeš s požehnaním nám i všetkým. Hospodine, príď skoro so svojou
záchranou a teraz nám pomáhaj, aby sme oči upierali na kríž Pána Ježiša a upevňovali
sa vo viere, že v ňom je všetko naše vykúpenie. Amen.

Požehnanie
Skrze svoju moc a slávu, skrze svoju lásku a milosrdenstvo, skrze svoju trpezlivosť
a zhovievavosť nech vás náš Pán chráni dnes i naveky. Amen.

V premiére o viere

Na biblickej hodine sa zrejme tak skoro ešte
stále naživo nestretneme. Nič nám však ne
bráni byť na nej prostredníctvom internetu.
Preto sme sa rozhodli začať nahrávať tento
podcast, v ktorom sa venujeme dôležitým
otázkam kresťanskej viery. Prvá téma je
dôležité heslo reformácie: SOLUS CHRIS
TUS. Pozývame vás teda na takúto biblickú
hodinu!
Podcast nájdete vo vašich podcastových
aplikáciách Spotify, Google Podcasts
a iných, alebo na internetovej adrese
anchor.fm/vpremiereoviere.
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10 ciest, ako prejsť pôstnou dobou

1. Premýšľaj o Kristovom kríži. Zamýšľaj sa nad mocou, ktorá je skrytá v príbehu
Ježiša Krista, uvažuj o význame Jeho smrti a vzkriesenia, pripomínaj si Božiu lásku
k tebe.
2. Modli sa. Oddeľ si každodenne čas na osobné modlitebné stíšenie.
3. Čítaj Bibliu. Urob si každý deň čas na čítanie Biblie a premýšľanie o prečítanom.
4. Vzdaj sa niečoho. Býva zvykom počas pôstu sa v niečom obmedziť, dať tak na
javo, že sa vzdávame i dobrých vecí kvôli ešte lepším, že náš život nie je závislý na
vonkajších veciach a okolnostiach. Boju so svojimi slabosťami či zlozvykmi. Vzdaj sa,
hoci len dočasne, nejakej technológie, sociálnych sietí, sladkostí, alkoholu, kávy…
Takáto pôstna detoxikácia môže pomôcť zvíťaziť nad závislosťami i mimo pôstu.
5. Rozvíjaj zdravé návyky. Neuspokoj sa len s potlačovaním zlozvykov, pokús sa
osvojiť si a rozvíjať správne, zdravé, žiadúce návyky či pozitívne zmeny životného
štýlu. Kedy, ak nie práve teraz? Duch Svätý bude tvojím sprievodcom a pomocníkom.
6. Obetuj svoj čas. Zamysli sa, čo dobré by si mohol urobiť pre svoje okolie – a pusti
sa do toho práve teraz!
7. Veď si denník. Pokús sa zapisovať si počas tohtoročného pôstu, čo si prežil, za
čo si sa modlil, čo si si čítal v Biblii či iných knihách, čo ťa napadalo, čo by si si prial,
s čím si si nevedel rady, čo ti naopak prinášalo radosť. S odstupom času majú takéto
poznámky o vlastnom vnútre neoceniteľnú cenu.
8. Urob si čas pre rodinu. Ak máš deti, naplánuj niečo špeciálne pre nich a s nimi.
Venuj výnimočný čas svojmu partnerovi, pokúste sa prežiť niečo výnimočné.
9. Dávaj. Daruj peniaze núdznym, rozhodni sa podporovať svoju cirkev, charitu či
neziskovku v okolí, ktorá robí to, čo sám robiť nemôžeš či nevieš.
10. Odpúšťaj. Pôst má znamenať i „prepustenie väznených“, obnovenie a nápra
vu medziľudských vzťahov. Je niekto, komu potrebuješ odpustiť? Je niekto, koho
naopak potrebuješ ty sám prosiť o odpustenie? Pôst je tu práve preto, aby umožnil
„vyrovnať cesty“ medzi nami. Modli sa za to. A potom choď a odpúšťaj…
ZDROJ: www.krestandnes.cz
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Kristína Royová: Bez

Boha
na
svete
(Čítanie na pokračovanie, 7. časť)

„Ideš sa ponosovať na gazdiné, že ťa dobre nechovajú? Alebo ti chalupa letí? Či si stra
til kravu?“ – robil richtár žarty a tešil sa, že je Martinko červený až po uši. – Žalovať,
a on, Martinko, na gazdiné! Je pravda, niektoré mu dávali jesť len takú vodu, miesto
polievky a chleba taký krajíček, aj vežu si cezeň videl: no nepovedal by to na ne do
smrti. Však zase iné boli milosrdnejšie; dali toľko, že si aj k druhému dňu odkladal.
„Žalovať som sa neprišiel,“ vyhováral sa úprimne. „Mám sa, chvála Bohu, čoho najesť!“
„A čo teda?“
„Prišiel som sa popýtať, čo spraví obec s Jožkom Brezovanom.“
„O koho on má starosť!“ zadivil sa richtár. „Nuž, dáme ho tebe,“ hovorí so smiechom,
„odsluhuj sa obci, že ťa prijala.“
Martinkovi akoby slepý mak bol na lícach prekvitol.
„Však to, ujček, to som vás prišiel prosiť, dajte ho mne! Máte pravdu, však ja sa obci
musím akosi odslúžiť. Tak vás pekne prosím, neposielajte ho po pýtaní, ani do služ
by k husiam; dajte ho mne!“
„Ale chlapče, ja len žartujem a ty to myslíš naozaj! Môj milý gazda – a čím ho budeš
chovať, há…?“
Prišla richtárka, počula o čom je reč, nahnevala sa.
„Oh, sprosták akýsi! Snáď si nemyslí, že miesto jedného budeme chovať dvoch, že
mu hádam budeme držať paholka – môj milý pán!“
„Nemyslím gazdinka,“ bránil sa chlapec, „mám už pár grajciarov za metly odložené
a ešte si vyrobím. Však nás Boh, keď ľuďom i dobytku všetko dáva, tiež neopustí, dá
aj nám.“
Darmo ho richtár so ženou od toho odhovárali, darmo predpovedali: „Ale sa máte
biedy natrieť!“ „Pokapete hladom!“ Všetko darmo, neveril Martinko, len prosil.
Zahnal ho richtár, vraj aby sa išiel najprv vyspať. Nahnevali sa skoro všetky ženy
v dedine. Každá chlapca hrešila, čo len vymýšľa. Zriekli sa, že mu budú menší kúsok
chleba dávať, keď si toľko trúfa. Ale aká pomoc?! Keď len deň čo deň k richtárovi o to
chodil a prosil, dali mu konečne Jožka.
*
Ach, to bol pre Martinka deň! Vo svojom živote radostnejšieho nepamätal. Požičal si
od hrobára kárua šiel Jožka odvážať.
Čo chlapcovi po matke ostalo: truhla plná šiat, veľká perina, lavica, stôl, stolička – to
5

predala obec. Vyplatili pohrebné trovy a ešte zostalo chlapcovi na obecnom dome
desať zlatých. Zídu sa mu, až pôjde dakedy na remeslo.
Zhŕkli sa ženy k Hudcovie chalúpke. Niektoré div smiech nezadusil, keď videli Mar
tinka s károu ťahať k domu, ale druhé si aj poplakali: „Chúďatká, rovné s rovným;
však ste obaja jednakí!“
Vyložili ženy na káru malú truhielku Jožkových šiat, zviazali do nôšky perinku, dve
podušky, naložili ešte kadejaké haraburdie aj trochu strovy, zemiakov, mrkvy, cibule
– čo po Anne zostalo. Zapriahli sa chlapci do káry a veselo ťahajú hore dedinou.
„Dobre toho tatíčka poslúchaj!“ volali mladé, rozpustilé ženy za Jožkom.
Neprehovorili chlapci spolu ani slova, iba keď zastali pred chalúpkou, pozreli jeden
na druhého. Pustil sa Jožko do plaču; zaplakal si s ním aj Martinko.
„Neplač, Joženko,“ teší ho v slzách. „Aj ja som sirota, ako ty; ale odkedy viem, že ma
Boh tak veľmi miluje, že za mňa svojho Syna dal na kríž pribiť, a že mňa Pán Ježiš
vždy vidí, nie je mi už tak smutno na svete. Ani ty sa neboj, dobre nám tu spolu bude,
len sa majme radi!“
Jožko prestal plakať. Zložili chlapci truhielku a všetko ponosili dnu, potom zaviezli
káru hrobárovi. Hrobár im odkrojil, čo žena nevidela, kus chleba; hrobárka, čo muž
nevidel, strčila Jožkovi homôlku. Naobedovali sa idúc cestou.
Keď prišli domov, poskladal Martinko posteľ; veru ešte nikdy v živote nespal v peri
nách; líhal na slame, zakrytý starou halenou. Teraz si postlali. Jožko otvoril truhiel
ku. Nechali mu gazdiné jednu z mamičkiných plachiet aj obrúsok. Plachtu dali na
posteľ, obrúskom prikryli stôl.
„Tuto si dáme knižky,“ hovorí Jožko.
„Mali by tam v rohu byť knihy, ale ja nijakých nemám; a načo aj, keď neviem čítať,“
smutno priznával sa Martinko. „Však preto som ťa k sebe vzal,“ hovorí ďalej, „keď
nechcem, aby si po službách zabudol, čomu ťa v škole naučili, ale aby si mohol školu
vychodiť a mohol si sám prečítať, čo je o Bohu v knihách napísané, aj ako Syn Boží za
nás umieral, a že zase príde.“
„Veď ja už čítať viem,“ pochválil sa Jožko a bolo mu divné, že taký veľký chlapec ako
Martin, nevie čítať. „Keď boli mamička nezdravá, práve to som im čítal, ako Kristus
Pán z hrobu vstal. My máme dosť kníh.“
Prehŕňa Jožko v truhielke, vytiahne uzlík, rozviaže a začne po stole rozkladať: naj
prv šlabikár, potom čítanku, katechizmus, biblickú históriu, ešte celkom novú – po
sledný dar od mamičky. Potom veľký Kancionál, Studničku a po dedkovi starú Posti
lu. Konečne vytiahol osobitne v ručníku zviazanú knihu.
(Pokračovanie nabudúce)
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Oznamy

Možnosti podpory: ak sa vám zdá vydávanie tohto Informačné
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 priezvis
ko Informacne listy.Za váš milodar vám vopred ďakujeme.

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. Od 1. 4. do
31. 10. prebehne asistované sčítanie pre tých, ktorí nevedia pracovať s technikou.
Toto sa bude riadiť odporúčaniami hygienika. Ak nie ste schopní sčítať sa sám a
nemôže vám pomôcť ani nikto z rodiny, počkajte na termín po 1. 4. Kto potrebuje
pri sčítaní asistenciu, môže sa obrátiť na farský úrad a radi mu pomôžeme.

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 med
zi 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. Srdeč
ne vás pozývame, aby ste sa zapájali k týmto modlitbám.

Detskej misie: Detská misia na svojich stránkach ponúka množstvo ak
) Ponuka
tivít a materiálov pre duchovnú prácu s deťmi. Ozblášť dávame do vašej pozornos

ti online stíšenia pre deti, ktoré sa konajú každú sobotu o 18:30 na ZOOM-e.
Odkaz na prihlásenie nájdete na https://www.detskamisia.sk/calendar.

deň modlitieb: v tomto roku sa nemôžeme stretnúť na Svetovom dni
) Svetový
modlitieb. Technika však ponúka zapojiť sa napriek tomu. Preto Vás srdečne po
zývame sledovať Svetový deň modlitieb online na https://www.youtube.com/
watch?v=aA3TEEezRF8.

stretnutie dorastu: Každý piatok o 18:00 je na Youtube pripra
) Seniorátne
vený online dorast. Najnovšie vytvárame aj priestor pre online stretnutie, ktoré

začne hneď po odvysielaní dorastu. Čas začiatku je hneď po skončení vysielania
o 18:30. Stretnutie bude prebiehať cez Zoom. Prihlasovacie údaje sú nasledovné:
Meeting ID: 946 5177 5538 Passcode: dorastlos
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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

