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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!
Jeden z Bohom ustanovených sviatkov v roku mala byť „slávnosť
žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si posial na poli, slávnosť spratávania
plodov na konci roka, keď spraceš svoju prácu z poľa.“ (Ex 23,16). Inými
slovami – vďakyvzdánie. Bol to týždeň osláv vďaky za Božiu starostlivosť na
ceste z Egypta do Kanaánu a vďakyvzdanie za plodnosť Kananánu.
Vďačnosť za Božie zaopatrenie a starostlivosť chcel Pán Boh votkať
do DNA svojho ľudu, pretože Boh Otec vie, že vďačnosť lieči. Lieči z našej
hriešnej nezávislosti, našej sebeckosti, spoliehania sa len na seba, z našej
sťažovačnosti, lieči zo závisti, lieči z depresie, malomyseľnosti, lieči
všadeprítomnú ľudskú nespokojnosť obyčajným pripomenutím si dobrého,
čo v živote máme a dostávame. Obyčajné ďakovanie lieči mnoho chorôb.
Žalm 107 začína takto: „Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, jeho
milosť trvá na veky.“ Tento žalm má 43 veršov a je preplnený poukazmi na
Božiu milosť a zaopatrenie v životoch jeho detí. Žalm 107 končí takto: „Kto
je múdry, nech si to zapamätá; nech si všíma milostivé skutky Hospodina!“
Múdrosť je spojená s pamätaním si na Božie dobrodenia. Múdrosť si
všíma Božie milostivé skutky. V inom preklade je zdôraznené, že rôznej
milosti Hospodina porozumejú len tí, ktorí si to pamätajú (zachovávajú).
Nemúdrosť je spojená so zabúdaním a nevšímaním si dobrých vecí. Vždy,
keď prestávame byť vďační, začíname byť veľmi nemúdri.
Preto, keď budeme sláviť „Božie zaopatrovanie“, rozpamätávajme sa
na všetky Jeho milostivé skutky v našich životoch a buďme vďační.
A hovorme o tom. Nedajme sa zastaviť.
S láskou
Dali Smolník, kazateľ zboru

Oznamy
22. - 24. 11. - Víkend pre pracovníkov s mládežou

Kazateľ zboru: Dalibor Smolník
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November 2019
pi
18:00 Mládež
so
ne 9:30 Vďakyvzdanie s Večerou Pánovou /Mládež, R. Hanyus, D. Smolník/
Spoločný obed v jedálni zboru
po Svetový deň modlitieb baptistických žien
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/
pi
18:00 Mládež
so
ne 9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/
15:00 Stretnutie seniorov
16:30 Na raste záleží /Vajkovce/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
18:00 Mládež
so
ne 9:30 Rodinná nedeľa /Mládež, D. Smolník/
16:30 Na rodine záleží /V zbore/
18:00 Otvorené zhromaždenie /J. Bán st./
po
17:30 Ženy spolu
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
18:00 Mládež
so
15:00 Pred adventné stretnutie po dennom tábore?
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/
16:30 Na raste záleží /Vajkovce/ 18:00 Otvorené zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
18:00 Mládež
so
15:00 Pred adventné stretnutie po dennom tábore?

Program v Prešove

3.11. Vďakyvzdanie v BJB Košice o 9:30
10.11. Modlitebné stretnutie cirkví za parlamentné voľby v Cirkvi Bratskej o 17:00
17.11. Oblastná Konferencia zborov BJB v Poprade
24.11. v DEPE v Prešove o 17:00

Vydal cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach pre vnútorne potreby.

