
Radosť alebo šťastie?

„Ovocím Ducha je ...radosť...“ G 5,22

V uplynulé dni sme svätili Svätodušné sviatky a pripomínali sme si dielo Bo-
žieho Ducha medzi nami a s nami. Jeho dielo je zamerané predovšetkým na 
oslavu Pána Ježiša Krista. On nás vyučuje o Kristovi tým, že nám dáva schop-
nosť porozumieť Božiemu slovu, ktoré svedčí o Ňom. Je to Duch Svätý, ktorý 
priťahuje ľudí ku Kristovi a v kresťanoch buduje Kristov charakter. Koná tak 
prostredníctvom duchovných darov a duchovného ovocia. Jednou črtou ovo-
cia je aj radosť, ktorá vo svete neveriacich zodpovedá pojmu šťastie. Ale medzi 
radosťou a šťastím je kvalitatívny rozdiel. Šťastie je závislé od okolností. Keď 
okolnosti pominú, pominie sa s nimi i šťastie. Radosť je však založená na po-
znaní kto je Boh a čo pre nás urobil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože vieme, 
čo pre nás urobil - prijal nás za svoje deti a stal sa našim nebeským Otcom - 
môžeme prežívať radosť i uprostred fyzického utrpenia alebo v ťažkých chví-
ľach. O túto radosť by nás nemal okradnúť nikto a nič. Krásnou ilustráciou tej-
to radosti je apoštol Pavol. Vo svojich listoch nám píše o radosti, ktorú prežíva 
aj v ťažkých životných situáciách. Prežívajme, podľa Pavlovho príkladu, aj my 
radosť zo spasenia, z Božej lásky a z darov, ktorými aj nás obdarúva.

Dr. Libor Bednár 
zborový farár
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DeO POSuit cOetuS eVAngelicuS AnnO 1834 

Ing. Zuzana Hybenová

takýto nápis má dominantná stav-
ba popradského námestia – evanjelic-
ký a. v. Kostol Svätej trojice. Aké boli 
jeho začiatky?

Prvý, drevený kostol, ktorý mali 
evanjelici postavený, časom veľmi 
schátral, preto sa rozhodli postaviť si 
nový z pevného materiálu. Po dlhých 
peripetiách, konečne v roku 1829, do-
stali povolenie až od cisára Františ-
ka i., aby mohli zbúrať starú radni-
cu a jatky v centre mesta a postaviť si 
nový kostol. Stavba prebiehala s veľ-
kými ťažkosťami, lebo v roku 1831 sa 
v meste rozšírila cholera a niekoľko-
ročné neúrody spôsobili veľkú draho-
tu. napriek tomu ľudia usilovne pra-
covali a na jeseň v roku 1834 skonči-
li stavbu, na priečelie ktorej dali ná-
pis deo posuit coetus evangelicus 
anno 1834 – Bohu postavil zbor evan-
jelický v roku 1834. Keďže neboli pro-
striedky na vnútorné zariadenie chrá-
mu, jeho posvätenie odložili a usku-
točnilo sa na sviatok Svätej trojice 
v roku 1835. Od toho času uplynulo 

175 rokov a toto dielo je aj dnes ozdo-
bou námestia i celého Popradu. 

Pri tomto vzácnom výročí sme my, 
dnešní potomkovia horlivých stavi-
teľov tohto chrámu, na službách Bo-
žích 30. mája radostne oslavovali tvor-
cu všetkých hodnôt a darcu múdrosti, 
trojjediného Pána Boha, a ďakovali 
sme Mu za náš kostol. Ďakovali sme 
aj za silu viery našich predkov, ktorá 
pomáhala budovať tento Boží stánok. 
Dôstojnou oslavou bol potom aj sláv-
nostný podvečerný koncert, v ktorom 
vystúpil spevokol, vokálna skupina 
Agapé, vokálni i inštrumentálni só-
listi aj deti so zvonkohrou. Úprimná 
vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli 
uskutočniť toto podujatie a všetkým 
účinkujúcim za jeho zdarný priebeh.

Pri 175-tom výročí posvätenia pro-
síme, aby Pán mal tento chrám i na-
ďalej vo svojej ochrane, aby sme my 
i naši potomkovia mohli oslavovať 
Pána Boha, spievať Mu na chválu, ra-
dostne sa k nemu modliť, Jeho slovo 
počúvať, a tak sa povznášať k životu 
večnému. 

Deo posuit coetus
evangelicus anno 1834



175 ROKOV OD POSVäteniA chRáMu 

Zuzana Valeková

na trojičnú nedeľu si vždy pripo-
míname Pamiatku posvätenia chrá-
mu, každoročne pripočítavame rok, 
až sme sa v tomto roku dopočítali 
175 rokov od slávnostného posväte-
nia nášho milého a drahého kostola 
v centre popradského námestia. Mys-
lím, že môžem za všetkých nás pove-
dať, že nám je náš kostol milý a drahý 
a radi ho navštevujeme, lebo nám je v 
ňom dobre – veď jeden deň v Božom 
chráme je lepší ako inde tisíc! V ňom 
môžeme slúžiť trojjedinému Bohu a 
Boh môže slúžiť nám, v ňom môže-
me zažívať i príjemné spoločenstvo 
sestier a bratov pri Slove Božom, du-
chovných piesňach a modlitbách.

Kázeň brata zborového farára libo-
ra Bednára nás preniesla do atmosféry 
Slávnosti posvätenia kostola, predsta-
vovali sme si v hlahole zvonov zástupy 
veriacich, mnohých farárov i superin-
tendenta Pavla Jozeffyho, ktorý kostol 
posvätil. 

Z vďačnosti Pánu Bohu a tým, kto-
rí nám zanechali takéto úžasné dedič-
stvo, akým náš Kostol Svätej trojice 
je, sme v cirkevnom zbore pripravili 
na podvečer podujatie, v ktorom hlav-

ným účinkujúcim bol zborový spevo-
kol, ktorý vedie dirigentka e. Blažko-
vá, so sólistami manželmi lichvárov-
cami, V. Percelom, B. Balážovou, A. 
Brutvanovou, ďalej skupina Agapé a 
deti so zvonkohrou pod vedením ses-
try K. hulkovej. inštrumentálni sólis-
ti M. Bednárová, M. nikerle, J. Sará-
ková, V. Andráš a t. hulka majstrov-
sky zahrali hodnotné hudobné diela. 
Krásny program obohatili i príhovory 
zborového farára l. Bednára a farára v. 
v. V. Blažka. Manželia Blažkovci boli 
iniciátori i gestori tohto pekného du-
chovného podujatia. 

naši predkovia pred 175-mi rok-
mi na priečelie kostola napísali: Bohu 
postavil zbor evanjelický a mne v 
túto nedeľu napadla v mysli asociá-
cia: Boha dnes vďačne oslavoval zbor 
evanjelický... Zachovaj nám úprimnú 
vďačnosť za tvoje dobré dary, Pane! 



Zuzana Valeková

Milí konfirmandi!
Aj vy ste sa počas konfirmačnej prí-

pravy naučili, že naša evanjelická a. 
v. cirkev má „len“ dve sviatosti – Krst 
svätý a Večeru Pánovu. len dve sú 
preto, lebo práve tieto dve ustanovil 
sám Pán Ježiš, o ktorom vyznávame, 
že je Boží Syn a náš Spasiteľ a Vyku-
piteľ. Dnes sa z milosti Božej v našom 
cirkevnom zbore tešíme zo Slávnosti 
konfirmácie a v tejto slávnosti sa vzác-
ne spájajú obe Ježišom Kristom usta-
novené sviatosti. 

Každý z vás, milí konfirmandi, je 
teraz mladý človek, ktorý už dospel vo 
vývoji tak, že je schopný sám za seba 
vedome potvrdiť svoju krstnú zmluvu 
– zmluvu Boha s človekom – a sľúbiť 
vernosť Bohu, ktorý ho od narodenia 
obdarúval len dobrými darmi, a sľúbiť 
aj vernosť svojej evanjelickej cirkvi, 
cez ktorú mal – a aj do budúcnosti 
bude mať, ak to sám bude chcieť – tie-
to Božie dary sprostredkúvané. 

Keď máme na mysli vernosť Bohu a 
cirkvi, Boh nám k tomu v Biblii hovo-
rí so zasľúbením: (Pr 3:1-2) Syn môj, 
(rovnako i dcéra) nezabúdaj na moje 
naučenie a tvoje srdce nech zachová-
va moje príkazy, lebo ti predĺžia dni 
a roky života a rozhojnia tvoje bla-
ho. Keď človek žije v súlade s Božím 
učením, prináša mu to pokoj a dáva 
múdrosť, ale nielen to, dokonca mu to 
vlieva do tela sviežosť a zdravie. taká-
to harmónia nastáva vtedy, keď človek 
žije v súlade s Božím učením, keď prí-

kazy Boha plní zo srdca, teda ochot-
ne. Veľmi záleží, čo motivuje našu po-
slušnosť. Môžeme byť poslušní preto, 
lebo musíme, ale Bohu oddaný kres-
ťan ho poslúcha preto, lebo vie, že je 
to pre jeho dobro, a že je vďačný za to, 
čo môže z milosti Božej poznať a okú-
siť. 

áno, dospeli ste vo vývoji tak, že 
dnes budete slávnostne prijatí me-
dzi dospelých členov cirkvi tým, že po 
prvý raz prijmete sviatosť Večere Pá-
novej. táto sviatosť má dva významy: 
1.) symbolický – pripomienka posled-
nej večere Pána Ježiša, ustanovenia 
sviatosti Večere Pánovej a pamiatka 
Jeho vykupiteľskej smrti; 2.) osobný 
– prijatie Pána Ježiša do nášho života. 

(Kol 2:6-7) Keď ste teda prijali Kris-
ta Ježiša, Pána, tak v Ňom žite zako-
renení a na Ňom budovaní v pevnej 
viere, ako ste boli učení; rozhojňujte 
sa vo vzdávaní vďaky. Kristus je zák-
lad nášho duchovného života. Keď 
sme ho vierou prijali, máme v Ňom 
aj rásť. Kresťan, aby prospieval, po-
trebuje svetlo Božieho slova, teplo Bo-
žej lásky, citlivú starostlivosť a správ-
nu duchovnú výživu v pravom učení, 
v kázaní a práci, aby rástol a v pravý 
čas priniesol ovocie. My kresťania sa 
nikým a ničím nemáme dať odvrá-
tiť od čistej viery v Ježiša Krista. Vie-
rou sa ho pevne držíme a za všetko 
vzdávame vďaku nášmu Bohu. Mar-
tin luther povedal, že vďačný kres-
ťan je neporaziteľný. Čím viac bude-
me Bohu ďakovať a chváliť ho za Jeho 
dobrotu a vedenie, tým radostnejší a 
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šťastnejší bude náš život – len si vší-
majme dôvody na vďačnosť v našom 
živote, v životoch našich najbližších, v 
našom okolí, všade ... 

Bohatého zberateľa obrazov raz na-
vštívil neznámy mladý muž a rozpo-
vedal príbeh o tom, že s jeho synom 
boli priatelia a na znak priateľstva do-
stal od neho autoportrét. Syn zberate-
ľa obrazov mu dokonca zachránil ži-
vot, ale sám pritom zahynul. Zbera-
teľ zavesil obraz svojho syna na čest-
né miesto medzi ostatné majstrovské 
výtvarné diela. Keď po čase zomrel, 
na dražbe jeho vzácnej zbierky sa ziš-
lo mnoho nedočkavých záujemcov. 
Podľa poslednej vôle sa ako prvý dra-
žil portrét zberateľovho syna, ale nik 

nemal oň záujem. nakoniec ho pred-
sa len za 10 dolárov kúpil zberateľov 
záhradník. Všetci ostatní kupci sa te-
šili, že dražba už bude nerušene po-
kračovať, ale veľmi sa prekvapili, keď 
dražiteľ vyhlásil koniec aukcie. Pod-
ľa poslednej vôle zberateľa totiž celá 
zbierka obrazov pripadla tomu, kto si 
kúpil obraz jeho syna. 

Poučme sa, že nie všetko má večnú 
hodnotu. Pravý poklad je Ježiš Kristus 
a všetko, čo je s ním spojené. Ak sme 
Jeho a On je náš, spolu s ním dosta-
neme všetko.

Pane Ježiši Kriste, ty si pre nás všet-
ko. Daj, aby sme sa s radosťou o teba 
delili. Amen.

Kázeň seniora SCEV Tomáša Tyrlí-
ka 14. marca v Poprade počas 21. konfe-
rencie MoS ECAV, (redakčne skrátené) 

Preto kľakám na kolená pred Ot-
com, po ktorom sa volá každá rodina 
na nebi aj na zemi, aby vám podľa bo-
hatstva svojej slávy dal skrze svojho 
Ducha mocne zosilnieť na vnútornom 
človeku, aby Kristus prebýval vierou 
vo vašich srdciach, a vy, zakorene-
ní a založení v láske, aby ste mohli so 
všetkými svätými vystihnúť, aká je to 
šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať 
Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko 
poznanie, aby ste sa dali naplniť ce-
lou Božou plnosťou. tomu však, kto-
rý môže nad toto všetko učiniť omno-
ho viac, ako my prosíme alebo rozu-
mieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí 

v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kris-
tovi Ježišovi po všetky pokolenia až na 
veky vekov. Amen. (ef 3,14-21) 

 Dnes každý z nás určite ra-
ňajkoval. Posilnili sme telo a je veľmi 
dobre, že sme prišli do tohto chrámu, 
aby sme posilnili a upevnili i nášho, 
ako hovorí apoštol „vnútorného člo-
veka“, teda naše vnútro, naše srdce. 
Vnútorný človek – to je to, čoho sa do-
tkol náš Pán a znovu zrodil dychom 
svojich úst. Kedysi sme boli duchovne 
mŕtvi vo svojich vinách, ale keď sa nás 
dotkla Božia moc, povstal v nás nový 
človek a my toho vnútorného človeka 
musíme sýtiť a posilňovať tak, ako to 
robíme s naším telom, ktoré sýtime, 
aby sme nezomreli od hladu. Duchov-
ný človek v nás má tiež byť neustále 
sýtený, a to Božím slovom, spoločen-

BOžiA láSKA A JeJ ROZMeRy 



stvom bratov a sestier, aby Kristus 
v nás prebýval prostredníctvom viery 
a lásky. 

 V liste efezským apoštol Pa-
vol hovorí o Božej láske a prosí Boha, 
aby sme poznali čo je to za šírka a dĺž-
ka, výška a hĺbka. Je zrejmé, že láska 
nie je jednorozmerná. lásku nemô-
žeme sploštiť len na cit alebo telesný 
styk. Kresťanskú lásku totiž nemô-
žeme zjednodušiť ani na líniu príka-
zov a zákazov, ktoré človek plní a pri-
tom to nazýva láska k Bohu a svojmu 
blížnemu. Milovať znamená poznávať 
nové rozmery vzťahu k Bohu a k ľu-
ďom. Zamyslime sa nad rozmermi 
a dimenziami Božej lásky: 

a)najprv je tu šírka. Keď vystrieme 
ruky do šírky, naznačíme tým čo všet-
ko sme schopní objať do svojej náruče. 
Šírka Božej lásky je najlepšie vyjadre-
ná slovami: „tak Boh miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nik kto v neho verí nezahynul, ale mal 
život večný“. Keď počujeme o Bohu, 
ktorý miluje celý svet, je to dôvod na 
úžas. Šírka Božej lásky v nás je však 
v tom, že máme zvádzať sami v sebe 
boj, aby sme milovali ten svet, ktorý 
sa dotýka práve nás a našich životov. 
Aby sme nezavrhovali tých ľudí, ktorí 
nás rušia v našom pokoji a znepríjem-
ňujú nám život. Aby sme neboli ľaho-
stajní ku svojim blížnym, ktorým sme 
schopní pomôcť. Zahrňme do svojich 
modlitieb i susedov, za ktorých sme 
sa nikdy predtým nemodlili, ktorí nás 
doteraz nezaujímali. Susedov z kos-
tolných lavíc i z domova. Za koho sa 
modlíme, ten nám prestáva byť ľaho-
stajný. 

b)Ako druhý rozmer je uvedená 
dĺžka. Dĺžka ako doba trvania. lás-
ka je spojená s trpezlivosťou, pretože 
ten, koho máme radi, nie je dokonalý. 
Ktosi niekedy povedal, že čím viac po-
znávame Boha, tým viac máme dôvod 
milovať. Ale u ľudí je to, zdá sa, úpl-
ne naopak. Čím viac ho poznávame, 
tým je ťažšie mať ho rád. Pre trpezli-
vosť je v novozákonnom gréckom ori-
gináli použité slovo „makroqumia“, čo 
znamená dlhý dych. ide o vytrvalosť 
bežca na dlhej trati, ktorú potrebuje, 
aby vystačil s dychom až do cieľa. A ak 
hovoríme o dĺžke ako o rozmere Božej 
lásky v nás, potom tento rozmer, na 
rozdiel od toho prvého, sa týka hlav-
ne našich najbližších. Čo sa týka šírky, 
tam nemáme so svojou rodinou prob-
lémy. Ba práve naopak. Väčšina z nás 
má rada seba, svoje deti, súrodencov, 
rodičov, manželku alebo manžela, ka-
marátov, priateľov. Ale tu často šírka 
ľudskej lásky končí. Je mnoho tých, 
ktorým sa do náručia lásky okrem 
svojej rodiny už nikto ďalší nevojde. 
u svojich najbližších v rodine často 
zápasíme s tým, aby naša láska vysta-
čila s dychom. Manželstvo, to je vlast-
ne dlhý beh – maratón na celý život. 
niekedy je so silami na dne len jeden 
a niekedy obidvaja a už majú chuť ten 
svoj beh vzdať. A do toho sa obidvom 
bežcom  na ich trati lásky motajú do 
cesty deti, s ktorými sú večne neja-
ké problémy. A tak nečudo, že niek-
torí bežci so svojim dychom nevysta-
čia a všetko vzdajú pred cieľom. Dlhý 
dych – to je to, čo potrebuje naša láska 
k najbližším. to je, keď zakopneš, po-
zbieraš sa, vstaneš a bežíš ďalej. Keď 



sa zdá, že ten druhý vedľa teba je ten 
protivný a divíš sa, ako sa ti niekedy 
mohol zdať pekný, vtipný a milý. Veď 
je to predsa tiež bežec a má za sebou 
už pekný kus trate. A žiadny bežec 
nevyzerá po tridsiatich kilometroch 
taký čerstvý ako bol na štarte. 

c)na treťom mieste apoštol hovorí 
o výške, ktorú si môžeme predstaviť 
ako vysoko položenú latku. Čím vyššie 
si športovec latku položí, tým má väč-
šiu šancu doskočiť vyššie. nízko polo-
žená latka totiž na víťazstvo nestačí! 
Každý športovec sa snaží byť lepší než 
tí ostatní a od nás sa tiež očakáva, že 
sa budeme snažiť byť v láske lepší než 
ostatní. túžba byť lepší – predovšet-
kým, aby som bol lepší dnes, než som 
bol včera – aby som sa páčil Bohu a Je-
žišovi Kristovi. takáto túžba je správ-
na! Aby atlét skočil víťaznú výšku, 
stojí ho to veľa odriekania a driny. Aby 
horolezec zdolal vysokú horu, musí 
drieť a prinášať obete. A obeť a od-
riekanie patrí predsa k láske, ktorá je 
v novom zákone pomenovaná Aga-
pé – totiž láska, ktorá je činná, ktorá 
pracuje a prináša obete. láska z vlast-
ného rozhodnutia, nie zo sympatie. 
láska, ku ktorej sa rozhodol Boh sám 
a my sa k tomuto jeho rozhodnutiu 
milovať len pridávame. 

d)Ako posledný rozmer je v našom 
texte uvedená hĺbka. Je spojená so zo-
stupovaním dolu. Možno nám v tejto 
súvislosti napadne myšlienka na Ježi-
ša Krista, ktorý zostúpil z Božej slávy 
na túto zem. Z nebeskej radosti, z po-
koja a slávy, zostúpil do sveta problé-
mov, starostí, bolesti, ale i nenávisti. 
Ježiš, aby nás zachránil, bol ochotný 

zostúpiť na samé dno! Ježišovo dob-
rovoľné zostúpenie do hĺbky, je pre-
javom dospelosti v láske. A to je tá 
pravá láska! láska, ktorá sa nezastaví 
pred žiadnou obeťou, len aby dosiah-
la účinnú pomoc pre iných – záchra-
nu iných. 

ešte jednu vec si všimnime: „Aby ste 
zakorenení a založení v láske mohli so 
všetkými svätými vystihnúť čo je to za 
šírka a dĺžka, výška a hĺbka...“ So všet-
kými bratmi a sestrami hovorí Pavol. 
Kresťanskú lásku totiž nemožno pes-
tovať v súkromí.

Záver. Bratia a sestry, premýšľa-
li sme o dimenziách Božej lásky. Za-
myslíme sa všetci, či nemáme problé-
my v tom, že naša šírka lásky je príliš 
úzka, zameraná len na najbližšiu ro-
dinu, pri ktorej nevnímame širokosť, 
ku ktorej nás vedie Písmo. Alebo nám 
možno chýba dlhý dych a vytrvalosť 
v láske k blížnym, inokedy zase za-
búdame na veľkosť a hĺbku Božej lás-
ky. Premýšľajme, v čom potrebujeme 
objaviť a odkryť dimenzie lásky v na-
šom živote. Pán Boh nás chce naplniť 
svojou láskou, preto sa modlime, aby 
sa naplnili i v našich životoch slová, 
ktoré sa modlil apoštol Pavel: „tomu 
však, ktorý pôsobením svojej moci 
medzi nami môže učiniť omnoho 
viac, ako prosíme, alebo rozumieme, 
a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 
tomu buď sláva v cirkvi a v Kristu Je-
žišovi po všetky pokolenia až na veky 
vekov. Amen. 



J. H. M., prevzaté z knihy
Pramene v púšti

Pred mnohými rokmi našli najveľ-
kolepejší diamant v histórii afrických 
baní. Darovali ho anglickému kráľo-
vi, aby ním bola ozdobená kráľovská 
koruna. Kráľ ho poslal do Amsterda-
mu, aby ho opracoval odborník, bru-
sič drahých kameňov. Viete si predsta-
viť, čo s ním urobil? Vzal tento draho-
kam nevyčísliteľnej hodnoty a vyrezal 
doň zárez. Stačil jediný silný úder kla-
divom a veľkolepý drahokam sa roz-
padol na dve časti. Aká nedbanlivosť! 
Aká škoda! Aká trestuhodná nepozor-
nosť! 

V skutočnosti to však vôbec nebo-
lo tak. lebo ten jediný úder kladivom 
bol študovaný a pripravovaný mnoho 
dní, ba dokonca týždňov. Kvôli dra-
hokamu robili rôzne kresby a modely. 
Jeho kvalita, chyby a možné línie, po 
ktorých by sa mohol kameň rozdeliť, 
boli preštudované do najmenších de-
tailov. A človek, ktorému kameň zve-
rili, bol jedným z najväčších odborní-
kov na drahokamy na svete. 

 Veríte teraz, že ten úder bol 
chybný? nie, bolo to vyvrcholenie, 
kulminácia brusičovho majstrovstva. 
Keď zasadil úder, spôsobil ním, že 
kameň získal ideálny tvar, lesk a naj-
väčšiu nádheru, akú drahokam môže 
mať. Úder, ktorý bol zdanlivo skazou 
tohto nádherného vzácneho kameňa, 

bol vlastne jeho perfektná záchrana, 
lebo z dvoch častí boli vytvarované 
dva veľkolepé diamanty. Jedine skú-
sené oko experta brusiča dokázalo vi-
dieť krásu dvoch diamantov, ukrytú v 
hrubom, neobrúsenom kuse kameňa, 
ktorý našli v bani. 

niekedy Boh tak isto dopustí, aby 
na tvoj život dopadol bolestivý úder. 
Krvácaš, cítiš bolesť a tvoja duša kričí 
v agónii. najskôr si myslíš, že ten úder 
je strašný omyl. Ale nie je, pretože ty 
si pre Boha tým najvzácnejším draho-
kamom na svete. A On je tým najskú-
senejším brusičom vo vesmíre. 

Jedného dňa sa máš stať klenotom, 
ktorý bude zdobiť korunu Kráľa. Keď 
si teraz v Jeho rukách, On presne vie, 
čo má s tebou urobiť. Ani jeden úder 
nepadne na tvoju ustráchanú dušu 
bez povolenia Božej lásky. A ty si mô-
žeš byť istý, že z hĺbky tejto skúsenos-
ti uvidíš nevýslovné požehnanie a du-
chovné obohatenie, ktoré si si pred-
tým ani nevedel predstaviť. 

“RuKA hOSPODinOVA tO uROBilA” JóB 12:9



(Príslovia: „Kvapka lásky je viac, než 
vodopád zlata.“) 

Evanjelický východ, apríl 2010

Moody, známy kazateľ, bol zvyknu-
tý na to, že denne dostával veľa pošty. 
Myslel si, že ho už nič nemôže prekva-
piť. Jedného dňa však dostal list, kto-
rý okrem iného obsahoval aj prosbu: 
„Pán Moody, mohli by ste, prosím, 
prísť zajtra o desiatej k nám do väz-
nice? Budú prepúšťať jedného väzňa, 
ktorý nemá na tomto svete nikoho. 
Porozmýšľajte, či by ste nemohli pre 
neho niečo urobiť. no, musíme vás 
upozorniť na to, že už len jeho vzhľad 
vzbudzuje strach. Dokonca ani spolu-
väzni nechcú mať s týmto človekom 
nič spoločné…“

Moody chvíľu zaváhal, no rozho-
dol sa, že sa toho človeka ujme. na-
sledujúce ráno bol pri väznici keď 
väzňa prepustili. Moodyho okamži-
te zaplavil úprimný súcit s týmto mu-
žom. Pristúpil k nemu a spýtal sa ho 
milým tónom: „Drahý priateľ ako sa 
máte?“ Muž na neho zachmúrene po-
zrel a hrubo odsekol: „Aký priateľ! 
Ja nemám priateľov a ani vy nie ste 
môj priateľ!“ „Ale vy ste môj priateľ,“ 
ubezpečil ho Moody. „hneď vám to 
dokážem. Pozrite sa. Práve ste sa na-
raňajkovali, ale čo budete obedovať? 
tu máte niekoľko dolárov na obed 
a na večeru vás pozývam do môjho 
domu. Moja manželka vás rada u nás 
privíta. tu je moja adresa.“ Muž si zo-
bral peniaze, no nesľúbil, že večer prí-
de. nastal večer. V Moodyho dome 

bol prestretý stôl aj pre prepusteného 
zločinca. Všetko bolo pekne a poho-
dlne pripravené, ako keď sa očakáva 
milý hosť. V malej izbe mu pripravili 
vodu na umytie a uterák, kefu a hre-
beň. Zrazu zaznel zvonček. ten muž 
skutočne prišiel! Moody šiel k dverám 
a uviedol zvláštneho hosťa do domu. 
najprv ho voviedol do malej izby: 
„nemáte domov. tu máte to najzák-
ladnejšie, čo potrebujete. upravte sa 
a príďte k stolu.“

Moody sa pred jedlom, tak ako 
vždy, pomodlil, a potom sa pokúšal, 
ako najlepšie vedel, spríjemniť situ-
áciu, na ktorú nebol muž zvyknutý. 
Keď dojedli, opýtala sa malá dcérka: 
„Oci, môžem si ti sadnúť na kolená?“ 
„iste“, odpovedal otec a zobral si ju na 
kolená. Potom jej niečo pošepkal do 
ucha. Dievčatko sa začervenalo, zo-
šuchlo sa z otcových kolien a šlo k cu-
dziemu mužovi. trošku ustráchane 
mu podalo ruku a odrazu ovinulo svo-
je ručičky okolo krku cudzieho muža 
a dalo mu pusu. Zločinec chvíľu sedel 
zarazený. Pomaly si vložil tvár do dla-
ní, položil hlavu na stôl a začal srdcer-
vúco plakať.

láskou, ktorú Moody preukázal 
tomuto mužovi, a spontánnou dôve-
rou dieťaťa sa zlomil vzdorovitý odpor 
v srdci tvrdého hriešnika. Zažil oslo-
bodzujúcu moc Pána Ježiša a stal sa, 
ako Biblia hovorí, novým stvorením.

SilA láSKy 



Anna Chábová spracovala veľmi za-
ujímavú príhodu z románu Paula Coel-
ho, Alchymista, ktorá hovorí o skrom-
nosti, láske a ochote pomôcť druhým, 
ale najmä o hlbokej viere v lásku Ježi-
ša Krista.

V starom Ríme za cisára tibéria žil 
jeden dobrý muž, ktorý mal dvoch sy-
nov. Jeden bol vojak, ktorého poslali 
do najvzdialenejších končín Rímskej 
ríše. Druhý bol básnik a krásnymi ver-
šami okúzľoval celý Rím. 

Otcovi sa raz prisnil anjel, ktorý 
mu povedal, že jedného z jeho synov 
bude poznať celý svet a všetky budú-
ce pokolenia. Starec onedlho zomrel, 
keď sa snažil zachrániť dieťa spod ko-
lies voza. Keďže žil spravodlivo a s lás-
kou, prišiel rovno do neba. tam stre-
tol aj anjela zo svojho pozemského 
sna. „Svoj život si prežil dôstojne“ po-
vedal anjel, „preto ti teraz môžem spl-
niť akékoľvek želanie“. „život bol ku 
mne dobrý“ povedal starec. „Pre seba 
nič nežiadam. Ktorého otca by však 
nepotešila sláva toho, o koho sa staral 
a vychovával v detstve? Rád by som 
vedel ako budú znieť v ďalekej budúc-
nosti verše môjho syna.“

Anjel sa dotkol starca a preniesli sa 
do budúcnosti. našli sa na rozľahlom 

priestranstve, kde tisíce ľudí hovorili 
cudzím jazykom. Starec sa rozplakal 
od radosti. „Vedel som, že verše môj-
ho syna básnika sú dobré a nesmrteľ-
né. Rád by som počul niektorú báseň, 
ktorú si ľudia opakujú.“

„Verše tvojho syna básnika boli 
v Ríme obľúbené„ povedal anjel, „keď 
však skončila vláda tiberia, ľudia na 
ne zabudli. Ja ti však poviem niečo 
o slovách tvojho druhého syna, kto-
rý vstúpil do vojska. Slúžil na jed-
nom ďalekom mieste a stal sa stotní-
kom. Bol to spravodlivý a dobrý člo-
vek. Jeho sluha ochorel. tvoj syn sa 
dopočul o veľkom Rabbim, ktorý lie-
čil chorých, a tak šiel za ním, aby slu-
hovi prišiel na pomoc. cestou prišiel 
na to, že muž, ktorého hľadá, je Syn 
Boží. Osvojil si jeho učenie, a aj keď 
bol rímsky stotník, prijal jeho vieru. 
Keď prišiel k Rabbimu, pozrel sa mu 
hlboko do očí a pochopil, že skutočne 
stojí pred Synom Božím. toto sú slo-
vá tvojho syna povedal anjel starco-
vi: Pane, nie som hoden, aby si vošiel 
pod moju strechu. Ale povedz len slo-
vo a uzdraví sa môj služobník.“

A na tieto slová sa až doteraz neza-
budlo...

neZABuDnuteľné SlOVá



Vypísané z matRík V mesiaci mÁJ 2010
sviatosť krstu svätého prijala: Barbora Korenková. 
do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Pavol Roško (100) a Margita 

Kunošová (89).
konfirmovaní boli: Bianka graindová, Jana hotáryová, natália ilavská, 

Jakub Korenko, Michaela Korenková, tibor Kvaššay, eva Kvaššayová, Denisa 
Mlynárová, René Molnár, Matúš Münnich, Martina Radeková, Rút turzáková, 
Patrik Weiss.

pozýVame na pRaVidelné stRetnutia

konfirmandi – každý utorok, 1. roč. o 15:00 h a 2. roč. o 16:30 h
spevokol – každú stredu o 17:00 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas Služieb Božích



JÚn

6. ne. 09:00 - Poprad, 1. nedeľa po Svätej trojici
   10:30 - Stráže, 1. nedeľa po Svätej trojici
13. ne. 09:00 - Poprad, 2. nedeľa po Svätej trojici
   10:00 - Poprad, Sviatosť Večere Pánovej
20. ne. 09:00 - Poprad, 3. nedeľa po Svätej trojici
   10.30 - Stráže, 3. nedeľa po Svätej trojici
24. Št. 15:00 - DD Xenón, biblická hodina
27. ne. 09:00 - Poprad, 4. nedeľa po Svätej trojici
   10:30 - Spišská Sobota, 4. nedeľa po Svätej trojici
29. ut. 18:00 - Poprad, Sviatok apoštolov Petra a Pavla
30. St. 15:00 - DD Komenského, biblická hodina

ROZPiS SlužieB BOžích A ĎAlŠích ciRKeVnO-ZBOROVých AKtiVít


