XXVI. ročník

FEBRUÁR 2022
Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!
„Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti
ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď to, čo možno o Bohu poznať, je
im zrejmé; Boh im to totiž zjavil. ... A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci
poznali Boha, neoslávili ho ako Boha ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom
uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. ... Preto pre túžby
ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá.“
Rimanom 1, 18-21; 24.
Apoštol začína rozvíjať tému Božej spravodlivosti poukázaním na to, že všetci
zhrešili a preto potrebujú spravodlivosť, ospravedlnenie, ktoré nám môže dať jedine
Boh.
Boží hnev nie je podráždený, iracionálny výbuch hnevu, aký často prejavujeme
my, ale svätý, spravodlivý odpor voči všetkému, čo je opakom jeho svätej vôle a
prirodzenosti. Boží hnev voči ľuďom z nášho textu nie je obmedzený len na posledný
súd. Tu sa Boží hnev prejavuje tak, že ich vydal napospas ich hriechom.
Čo to znamená? V Rimanom 1 boli ľudia vydaní napospas niečomu, čo je ich
vlastné alebo pre nich vlastné. Ich nečistote v. 24, ich hanebným vášňam v. 26 a ich
skazenému rozumu v.28. Ich nehanebné správanie nemá pôvod v neznalosti Boha a
jeho požiadaviek, ale v ich svojvoľnosti, tvrdohlavosti a vzbure. To sa prejavuje aj
schvaľovaním, ba až pochválením hriechov druhých. Boh ich nechal, aby si žili podľa
vlastných žiadostí, podľa túžob svojho srdca. Boh dovolil, aby hriech išiel svojou
cestou - bola to súčasť súdu.
Božie slovo nám nastavuje zrkadlo, aby sme videli svoju hriešnosť a
nedostatočnosť pred Bohom. Zaslúžime si Boží hnev a spravodlivosť. Zrkadlo však
slúži aj na to, aby sme sa nie len uzreli, ako vyzeráme, ale tiež preto, aby sme sa
mohli zmeniť. Pri pohľade na seba vidíme hriech a trest, smrť. Evanjelium Ježiša
Krista je radostná správa pre tých, ktorí si svoj hriech priznávajú a túžia po novom,
čistom a svätom živote. „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý:
Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ 1 Jána 1,9.
„A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rim 8,1.“
Andrej Kraljik, kazateľ zboru.
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18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
18:00 Mládež
pi
so
ne 9:00 Bohoslužby /D. Smolník, B. Bánová/
10:15 Výročná zborová hodina (Stretnutie členov zboru)
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
18:00 Mládež
pi
so
Večer pre manželov - NTM /On-line/
ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /D. Smolník, R. Hanyus/
15:00 Stretnutie seniorov
18:00 Klub dobrej zvesti
po
ut
st
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
št
18:00 Mládež
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /D. Smolník, M. Bíša, BJB Worship/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
st
18:30 Biblická hodina /A. Kraljik/
št
18:00 Mládež
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /A. Kraljik, P. Bán, Frištikovci/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
18:00 Klub dobrej zvesti

Oznamy
11. 2. o 8:00 – Modlitby EA Košice
13.-14. 2. – Time out, stretnutie pracovníkov BJB na Slovensku v Račkovej
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