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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!

„Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa
prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. Keby ti po boku padli
tisíce a desaťtisíce po pravici, teba to nezasiahne.“ (Ž 91,5-7)

Dovolil som si použiť tento verš, ktorý si vytiahli seniori na tento
rok, pretože ma na začiatku roka veľmi povzbudil. Čitateľovi tohto
textu Pán Boh hovorí: „Nemusíš sa báť!“ Nemusíš sa báť žiadnej
okolností, ktorú nedokážeš ovládať alebo ovplyvniť. Tak radi by sme
veci dokázali ovplyvniť, ale niekedy idú na nás „mimo nás“. Text
presnejšie povie „Nebudeš sa báť.“ Vážne? Vážne!
Ak veríš, že Hospodin je tvoje útočište a Najvyšší je tvojím
príbytkom. Juniori a seniori musia veriť Bohu. Nie v seba. Nie v svoju
sebazáchranu. Jahve – je môj úkryt a príbytok.
Ak máš osobný vzťah lásky s Bohom. Nielen, že o Ňom vieš, ale
sa k nemu s láskou vinieš, pretože „poznáš – zakúšaš“ kto On je. To
zakúšanie Boha Otca sa prejavuje aj v modlitbách. V osobnom
rozprávaní sa s Bohom. Takom, v ktorom mu s vďakou predkladáš
všetky svoje túžby, obavy a potreby.
Takým, Pán Boh sľubuje svoju ochranu! Takým, ktorí veria.
Veria, že sa ohlási, keď na Neho budú volať.
To, čo je pre nás v tomto žalme najfascinujúcejšie je to, že kvôli našej
časnej aj večnej ochrane, Pán Ježiš Kristus sa na konci svojho života
zriekol „Božej-Otcovej“ ochrany, aj keď mu to bolo sľúbené a mohol
si to nárokovať. Odmietol vytrhnutie zo skúšky, z bolesti, z utrpenia,
kvôli nám bol zranený, naše previnenia niesol, aby sme my boli
zachránení Jeho smrťou! Pretože bol verný za nás, Boh-Otec, Ho
svojím Duchom vzkriesil z mŕtvych. A to kvôli tomu, aby sme my,
hriešni bojazlivci, mohli zažiť Božiu ochranu NA VEČNÉ VEKY.
S láskou
Dalibor Smolník, kazateľ zboru
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so Víkendovka mládeže v Gerlachove
ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, D. Smolník/
17:30 Otvorená skupinka /J. Bán/
po
17:30 Stretnutie pracovníkov s deťmi a dorastom
ut
st
št
18:30 Rast v porozumení Písma/D. Smolník/
pi
18:00 Mládež
so
Prípravný seminár k ESDM (Ženy KE)
ne 9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/
13:00 Výročná zborová hodina
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/
pi
so
17:00 Valentínsky večer
ne 9:30 Rodinná nedeľa /Mládež, D. Smolník/
15:00 Stretnutie seniorov
17:00 Na raste záleží /Vajkovce/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
18:00 Mládežnícka konferencia v BB
so Mládežnícka konferencia v Banskej Bystrici
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/
17:00 Na rodine záleží /D. Smolník/
17:30 Otvorená skupinka /J. Bán/
po
17:30 Ženy spolu
ut
st
št
18:30 Modlitby za voľby /D. Smolník/
pi
so
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznamy




7. 2. o 8:00 - Modlitby farárov a kazateľov Evanjelickej aliancie v KE
5. a 19. 2. - Stretnutie staršovstva
19. 2. - Stretnutie kazateľov a misijných pracovníkov v PP
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