XXVI. ročník

NOVEMBER 2021
Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!
„Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po
novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme
veľkého kňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote
viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.”
Hebrejom 10, 19-22.
Môžeme vojsť do svätyne? Môžeme byť v intímnej Božej blízkosti? V deň
sviatku zmierenia bol izraelskému veľkňazovi povolený vstup do svätyne svätých,
aby pálil kadidlo a kropil krv obetného baránka na vrchu archy zmluvy, ktoré sa
volalo miesto milosti. Kňaz týmto rituálnym úkonom vykonal zmierenie a
odpustenie za svoje vlastné hriechy aj hriechy ľudu. Boh vo svojej prítomnosti
nemohol zniesť hriech. Veľkňaz mohol vojsť len kvôli krvi baránka, ktorá ho
očisťovala od hriechu.
Jeruzalemský chrám bol zničený rímskou armádou okolo roku 70 nášho
letopočtu. Nie sme veľkňazi a hmatateľná svätyňa jeruzalemského chrámu už
neexistuje. Ako by sme mohli vstúpiť do svätyne?
Boh už neprebýva v Jeruzalemskom chráme. Nebýva v žiadnom dome, ktorý
vyrobil človek. On sám postavil svoj nový chrám. Postavil novú svätyňu svätých.
„Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?“ 1 Kor 3, 16.
Pán Ježiš povedal: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj
Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.“ Ján 14, 23.
Bratia a sestry, priatelia, Boh postavil svoj chrám v našom vnútri. Nie je to
úžasné? Chrám Ducha Svätého je teraz cirkev, spoločenstvo veriacich v Ježiša
Krista a každý znovuzrodený veriaci človek, pretože v nás býva Duch Svätý.
Smelo sa priblížme k Bohu, On je neustále blízko. Vyhľadávajme Boha na
tichých modlitbách a v zhromaždení veriacich, kde pôsobí. Je vždy oveľa bližšie
ako si myslíme.
S láskou
Kazateľ zboru: Dalibor Smolník
Andrej Kraljik

Andrej Kraljik, kazateľ zboru.
dalifrinton@yahoo.co.uk
akraljik.kosice@gmail.com
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15:00 Kontakt

18:30 Stretnutie staršovstva
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
18:00 Mládež

9:15 Bohoslužby s Večerou Pánovou I /B. Bánová, D. Smolník/
11:10 Bohoslužby s Večerou Pánovou II /L. Smolníková, D. Smolník/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./

15:00 Kontakt

18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
18:00 Mládež

9:30 Bohoslužby s Inštaláciou /D. Smolník, Speváci + kapela, B. Uhrin,
A. Kraljik, ďalší hostia/
15:00 Stretnutie seniorov

15:00 Kontakt

18:30 Biblická hodina /A. Kraljik/
18:00 Mládež

9:15 Bohoslužby I /BJB Worship Band, A. Kraljik/
11:10 Bohoslužby II /L. Smolníková, D. Smolník, A. Kraljik/
18:00 Večerné zhromaždenie/J. Bán st./

18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
15:00 Kontakt
18:00 Mládež
9:15 Bohoslužby I/ Frištikovci, D. Smolník/
11:10 Bohoslužby II /L. Smolníková, D. Smolník/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./

29. po
30. ut
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