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Pred mnohými rokmi našli baníci 
v jednej africkej bani najkrajší diamant. 
Podarovali ho anglickému kráľovi, aby 
žiaril v jeho korune. Kráľ poslal tento 
diamant do Amsterdamu, aby ho vy-
brúsili. Zverili ho do rúk najlepšieho 
brusiča. Čo si myslíš, že s ním urobil? 
Vzal tento drahokam nezmernej ceny, 
urobil doň zárez a potom po ňom veľmi 
silno udrel práve na najslabšom mieste. 
Nádherný klenot sa pri údere rozpolil. 
Bola to od tohto majstra nerozvážnosť, 

márnotratnosť a odsúdeniahodná ľa-
hostajnosť? Určite nie! Celé dni a týžd-
ne tento úder pripravovali a plánovali. 
Kreslili tento drahokam a robili jeho 
modely. Jeho kvalitu, chyby a ryhy skú-
mali s najväčšou starostlivosťou. Muž, 
ktorému bol drahokam zverený, bol jed-
ným z najzručnejších brusičov na svete.

Bol tento úder chybou? Nie! Bolo to 
vyvrcholenie brusičovej zručnosti a ši-
kovnosti. Úderom po drahokame spô-
sobil, že drahokam získal najdokonalejší 
tvar a jas. Úderom, ktorým – ako by sa 
na prvý pohľad mohlo zdať – sa zničila 
nádhera tohto vzácneho kameňa, získal 

v skutočnosti svoju dokonalosť a krásu. 
Z dvoch polovičiek boli vybrúsené dva 
nádherné drahokamy, ktoré skúsené 
oko brusiča videlo ukryté v neopracova-
nom a nevybrúsenom kameni z bane.

Niekedy Boh dovolí v našom živote 
nepríjemný úder. Človek prežíva úz-
kosť a trápenie. Zdá sa nám, že sa stala 
strašná chyba. Ale nie je to tak, pretože 
ty si na tomto svete pre Boha ten neoce-
niteľný a nekonečne vzácny drahokam. 
A On je najzručnejší a najskúsenejší 
brusič vo vesmíre. Sme v jeho rukách 
a On najlepšie vie, čo s nami urobiť, aby 
sme zažiarili najkrajším leskom.
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„Prepáč, Štefan, ale nakoniec som sa 
rozhodol, že od teba to auto nekúpim,“ 
povedal mi švagor a podal mi kľúče od 
auta. Dal som mu auto s tým, že na kon-
ci leta mi zaplatí 200 eur. Stalo sa to 15. 
augusta, tri dni pred mojou svadbou. 
V lete som si zarobil 720 eur. Keď z toho 
dám desiatok na podporu cirkvi a zapla-
tím školné na ďalší školský rok, ešte nie-
čo mi zostane na ostatné výdavky. 200 
eur, ktoré som mal dostať za auto, som 
chcel použiť na živobytie pre našu novú 
rodinu, kým dostanem štipendium. Bez 
nich som si nevedel predstaviť, ako vyži-
jeme. Prečo musím teraz pred svadbou 
riešiť takéto problémy?!

17. augusta som sedel na bohosluž-
be v zbore a rozmýšľal, či dať desiatok 

z môjho prázdninového zárobku. Pán 
Boh by to určite pochopil, keby som 
si tieto peniaze na chvíľu požičal. Veď 
zajtra mám svadbu – čo je po krste 
azda najdôležitejšia a najradostnejšia 
udalosť v živote. Naozaj Boh chce, aby 
som sa teraz musel trápiť s tým, že 
nebudeme mať z čoho žiť? Váhal som. 
Obálka s desiatkom putovala niekoľ-
kokrát z vrecka a späť do vrecka. Keď 
ku mne počas zbierky prišiel košík 
na dary, viera a svedomie zvíťazili. 
V peňaženke mi zostali dve bankovky 
v hodnote 20 a 5 eur.

S kreditnou kartou a malou sumou 
v hotovosti, ktorú sme dostali ako sva-
dobný dar, sme sa vybrali na krátku sva-
dobnú cestu. V moteli, kde sme chceli pre-
spať, majiteľ zistil, že sme novomanželia 
a prenajal nám izbu za polovičnú cenu.

Keď začal školský rok, manželka 
si hľadala miesto učiteľky v miestnej 
škole. Riaditeľ jej povedal, že pôvodne 
chcel prijať niekoho s inou kvalifiká-
ciou, ale pretože nemá nikoho iného, 
zamestná ju. Ja som chodil od domu 
k domu a ponúkal maliarske práce. 
Vďaka tomu sme zakrátko mali viac 
než bol priemerný príjem.

V priebehu týchto dvoch týždňov sa 
o nás Boh postaral výnimočným spôso-
bom. Odvtedy prešlo vyše 30 rokov. Ni-
kdy viac som nemal pokušenie požičať 
si peniaze, ktoré – ako som presvedčený 
– patria Bohu.

Niekde vo svete sa bojuje. Zbraňa-
mi, ktoré prinášajú smrť. Rozstrieľa-
jú, roztrhajú, zabijú. U nás je mier. Je 
u nás mier? Nezabíjajú tu zbrane. Ale 

... zabíjajú tu slová. Lebo aj slová môžu 
zabíjať.

Slovo je zbraň. Strieľame na seba slo-
vami nenávisti, hnevu, sebectva, pýchy, 
závisti ...

Keď vás zasiahne strela zo zbrane, 
zabije vás. Prestanete dýchať. Ste mŕtvy.

Aj slová vo vás niečo zabijú.
Vieru v dobro. Sny. Zásady. City. 

Vzťahy. Zodpovednosť. Empatiu. Ľud-
skosť. Túžbu žiť. 

Dávaj pozor na to, čo vyslovíš.
Dávaj pozor na to, čo počúvaš.

dobreranko.sk (LM)

Pán Boh sa postará

Slovo je zbraň
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) trieda (balkón) deti A deti B Mládež

6. 10. Vilček R. Priehradný M. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
13. 10. Vilček R. Cecková J. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
20. 10. Grešová M. Majdiš D. ml. Resutík Ľ. Fúčela L. Vilčeková Z.
27. 10. Filčáková E. Matisová D. Resutík Ľ. Fúčela L. Vilčeková Z.

Služby Uvádzanie Ďalšie
sáldiakonia príbeh pre deti sobotná škola otváranie zboru pobožnosť technika doprovod

6. 10. Dudášik S. Majdiš D. ml. Priehradný M. Fúčela D. Fúčela D. Vilček R. Uhrinová L.
13. 10. Resutík Ľ. Chyla P. Vilček R. Cecková J. Blizniak Ľ. Majdiš D. ml. Filčáková E.
20. 10. Komora T. Majdiš Ľ. Vollman P Pravdová H. Majdiš D.st. Fúčela T. Pravdová H.
27. 10. Majdiš D.st. Grešová M. Filčáková E. Uhrin M. Matis P. Majdiš D. ml. Fúčelová S.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

6. 10. Uhrin M. Trulík M.
13. 10. Video kázeň Uhrin M.
20. 10. Matisová D. Hric P. Uhrin M.
27. 10. Uhrin M. Šebeková H.

Program na mesiac  OKTÓBER 2018

oznam zborového výboru: 

K ProGramu:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIaTKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

aDra marTIn - informuje 
1.  Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2.  Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov 

týkajúcich sa pomoci)
3.  Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Ban-

gladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach 
samostatne s písomnou informáciou určenia)

Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na 
spoluprácu.
Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011

•	 br. kazateľ nás pozýva do služby „MODLI SA ZA MŇA“. Kto sa chce zapojiť, nech sa hlási u br. kazateľa

Nasledujúce stretnutie ZV 1.10. o 18.00 h.

NARODENINY ČLENOV ZBORU:
2. 10. alojz Svetlák  
9. 10. René Fučela 
9. 10. Marta Veselovská
13. 10.  Martina Gembalová
14. 10. Marta Ostrodická
15. 10. Karol Kmoštinec
16. 10. Monika Majdišová
19. 10. Janette Kohutová
27. 10. Ingrid Fučela Fáberová27. 10. Gabriela Gembalová

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
0. 10. Zara Fúčelová
22. 10. Peter Priehradný
23. 10. Oskar Fučela
30. 10.  Timotej Komora 

Inzercia:
Darujem koliesko pre škrečka (ako nové). Stano


