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Mt 10:34 – „Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem;
neprišiel som dať pokoj, ale meč!“
Podľa mojej skromnej mienky, vstupujeme čoraz viac do doby, v ktorej budú
platiť hore citované slová Pána Ježiša Krista. On ich vraví, veľmi otvorene
a priamo, svojím nasledovníkom. V histórii to platilo a stále bude platiť. Tí, ktorí si
vybrali vernosť Kristovi a Jeho hodnotám boli vždy prenasledovaní. Nechcem
strašiť, ale „Nedomnievajte sa!“ je veľmi jasné varovanie.
V celej „západnej“ spoločnosti dochádza k veľmi zaujímavému javu. Čím viac
sa v spoločnosti volá po tolerancii, tým je menej tolerantná k iným názorom,
a obávam sa, že si ešte užijeme totalitných spôsobov presadzovania rôznych cieľov.
Pán Ježiš vždy rozdeľoval a bude rozdeľovať, už len svojím nenásilným spôsobom
založeným na dôvere v „neviditeľného otca – Boha“. Dobrovoľne a z lásky prišiel
na túto zem, aby všetkým ponúkol večnú spásu cez obetovanie seba na golgotskom
kríži. Kríž bude vždy rozdeľovať. Ľudia si z mnohých príčin radšej vyberú svoju
osobnú slobodu a odpor voči Bohu ako by sa mu mali poddať a dôverovať mu.
Tento jav sa tiahne celou existenciou ľudstva od čias Adama a Evy (Gen 3).
Vnútorný pokoj s Bohom je niečo odlišné od pokoja blahobytne a pohodlne
nastavenej spoločnosti. V hriechu podliehajúcom svete nenájdeme skutočný pokoj,
len falošný pokoj, ktorý si bude vždy navliekať iné šaty. Raz ako celosvetový mier,
inokedy ako ekonomický rast. Raz ako sociálna spravodlivosť a rovnosť
príležitostí pre všetkých, inokedy ako odstránenie príčin všetkých klimatických
zmien, atď.
...potom ten pokoj už určite nastane...
Nenastane. Skutočný pokoj prichádza len s Ježišom Kristom, darcom pokoja.
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie tak, ako dáva svet, ja vám
dávam. Preto, nech sa v roku 2021 neľaká vaše srdce ani nestrachuje!“
(Jn 14,27)
S láskou

Dali Smolník, kazateľ zboru

B lah ožel áme senio rom
2. 1. M. Bargerová
2. 1. T. Jakubčiaková
3. 1. A. Vincová
13. 1. D. Štepitová
Kazateľ zboru: Dalibor Smolník

15. 1. R. Štepita
17. 1. B. Janovová
23. 1. J. Jágerský
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Január 2021
1. pi 10:00 Novoročné bohoslužby /D. Smolník, R. Hanyus/
2. so
3. ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, J. Bán st., B. Bánová/
17:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
4. po
5. ut
6. st
7. št
18:30 Biblická hodina /F. Čurilla/
8. pi
18:00 Mládež
9. so
10. ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /R. Hanyus, D. Smolník/
17:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
12. ut
18:00 Muži v Slove
13. st
14. št
18:30 Aliančný modlitebný večer?
15. pi
18:00 Mládež /A. Kraljik/
16. so
17. ne 9:30 Bohoslužby /Youth Worship Band, hosť: A. Kraljik/
17:00 Stretnutie vo Vajkovciach 17:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
18. po
19. ut
18:00 Muži v Slove
20. st
21. št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
22. pi
18:00 Mládež
23. so
24. ne 9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/
17:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
25. po
17:00 Stretnutie učiteľov besiedok
26. ut
18:00 Muži v Slove
27. st
28. št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
29. pi
18:00 Mládež
30. so
31. ne 9:30 Bohoslužby /P. a A. Čurillovci, D. Smolník/
17:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
10. 1. – 17. 1. – Aliančný modlitebný týždeň (Vzhľadom na situáciu, nie je potvrdený)
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