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Na Silvestra a Nový rok sme čítali slová apoštola Petra, ktoré píše bratom
a sestrám, ktorí zažívajú utrpenie, pretože celospoločenské kultúrne
a náboženské nastavenie neprialo kresťanom a ich posolstvu o osobnom,
jedinom Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi (1Pet 5). Bohu, ktorý nebol
ľudský poskok a služobníček, ale Jediný Pán (Kyrios). Iného Boha a Pána
niet! Apoštolove posolstvo je zvláštne, pretože namiesto vzopretiu sa
spoločnosti volá ku vzopretiu sa diablovi (pánovi spoločenských nálad
a zmýšľania). To vzopretie sa diablovi tu prichádza nie cez silový stret
a vyháňanie démonov alebo diabla z každého kúta a rohu a miesta, ale cez
vnútorné nastavenie viery k poslušnosti: cez poddávanie sa starším
a poddávanie sa jeden druhému, cez obliekania sa do pokory voči ľuďom, cez
pokorenie sa Bohu, cez zloženie starostí na Boha, cez triezvosť v hodnotách,
žiadostiach a potrebách, cez neustálu bdelosť voči nepriateľovej stratégii
a útokom.
Ich užitočnosť pre Cirkev a užitočnosť pre rozširovanie neviditeľného
Božieho kráľovstva cez záchranu stratených, začína takýmto základnými
vnútorným nastavením poslušnosti viery.
To je dobrá výzva do roku 2020. Poddávať sa druhým, pokoriť sa Bohu,
skladať starosti, byť triezvy, bdieť, stavať sa na odpor Zlému (a zlému). A to
stále znova a znova a stále a stále. Úplné základy... Prinášajú však silu pre
víťazstvo nad zmýšľaním a útlakom doby. Nedajme sa pomýliť, potrebujeme
to aj dnes, pretože tých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi budú vždy
čeliť nejakej forme utrpenia (2Tim 3,12).
S láskou

Dali Smolník, kazateľ zboru

Blahoželáme seniorom
2.1. M. Bargerová
2.1. T. Jakubčiaková
3.1. A. Vincová
13.1. D. Štepitová

15.1. R. Štepita
17.1. B. Janovová
23.1. J. Jágerský

Oznamy
13. 1. – 19.1. – Aliančný modlitebný týždeň
22. 1. Pracovné stretnutie kazateľov a misijných pracovníkov v LM
Kazateľ zboru: Dalibor Smolník

dalifrinton@yahoo.co.uk
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Január 2019
st 10:00 Novoročné bohoslužby /D. Smolník, R. Hanyus, B. Bánová/
št
18:30 Biblická hodina nie je!
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /J. Bán, D. Smolník, B. Bánová/
17:30 Otvorené zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /J. Bán st./
pi
18:00 Mládež
so
ne 9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/
15:00 Stretnutie seniorov
16:30 Na rodine záleží
po
18:00 AMOT – ECAV
ut
18:00 AMOT – CB
st
18:00 AMOT – BJB /F. Čurilla/
št
18:00 AMOT – AC
pi
18:00 AMOT – Ref.KC /D. Smolník/
so
ne 9:30 Rodinné bohoslužby /Youth Worship Band, D. Smolník/
16:30 Na duchovnom raste záleží 17:30 Otvorené zhromaždenie /J. Bán st./
po
17:30 Ženy spolu
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/
pi
18:00 Mládež
so 9:00 – 16:00 Víkend o výchove detí
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/
17:30 Otvorené zhromaždenie
po
17:30 Stretnutie učiteľov besiedok
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /Začiatok prípravy na službu Slovom/
pi
18:00 Mládež

Program v Prešove

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

