XXVI. ročník

MAREC 2022
Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!
Pomaly, ale iste, sa vynárame z čierneho mraku pandémie, ktorým bola zatiahnutá
obloha, ľudské mysle a ľudské srdcia na celom svete. Je to fantastická správa. O to viac
teraz potrebujeme zobrať osobnú zodpovednosť za „Obnovu vzájomnosti.“
„A pozorne si všímajme jeden druhého(navzájom), aby sme sa roznecovali k láske
a dobrým skutkom, neopúšťajúc svoje zhromaždenie, ako majú niektorí obyčaj, ale
napomínajúc sa, a to tým viac, čím viac vidíte, že sa blíži ten deň.“ (Heb 10,24-25).
Pozorne si všímať jeden druhého sa nedá bez toho, aby som patril do spoločenstva.
Bez toho, aby som urobil záväzok urobiť to spoločenstvo svojím domovom. Nedá sa
pozorne si niekoho všímať bez toho, aby som pozorne o ňom uvažoval, nedá sa to bez
investovania do vzťahov. Vo vzájomných vzťahoch (ktoré sú viac ako náhodné a
zriedkavé) sa máme roznecovať (stimulovať) k láske a dobrým skutkom. To je iritujúca
stránka zdravých vzťahov. Že hovoríme aj to, čo trochu irituje. Nikto nechce počuť
napriamo o tom, že by mohol niečo zmeniť, že by mohol s niečím prestať a niečo iné
začať. Alebo že by mohol hovoriť iným spôsobom. Prosto, zmeniť správanie, je niekedy
ťažké a akýkoľvek stimul tým smerom dráždi. Cieľom takej stimulácie by však mal byť
rast v láske a dobrých skutkoch. Pisateľ listu Hebrejom vie, že len tak budú všetci
skutočne rásť. Keď sa to budú učiť robiť s cieľom niekoho budovať v láske --- tak sami
musia skutočne vytrvalo a pravdivo milovať. Nie je to ľahké, ale je to možné a želané.
O to viac, keď vieme, že ten konečný deň a posledný deň sa veľmi rýchlo blíži.
Nevzdávajme sa jeden druhého, naopak, neopúšťajúc svojho zhromaždenia sa navzájomn
povzbudzujme k láske a dobrým skutkom.
Keď som pred týždňom písal tento úvodník nikto z nás netušil, že v susednej krajine,
v našom bratskom národe, odkiaľ pochádza mnoho študentov, z ktorých viacerí sa stali
našimi dobrými priateľmi, vypukne vojna. Vojna! So všetkou hrôzou, ktorá sa jej týka.
Teraz príde čas na test lásky a dobrých skutkov! Zjednoťme sa k modlitbám. Pôstom.
A pripravme srdcia, ruky a nohy na obete lásky a dobrých skutkov. Nech sa Pán Ježiš
Kristus zmiluje nad Ukrainou.
S láskou
Dalibor Smolník, kazateľ zboru
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st
18:00 Stretnutie staršovstva
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
18:00 Mládež
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, D. Smolník/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
18:00 Klub dobrej zvesti
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /A. Kraljik/
18:00 Mládež
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /R. Hanyus, D. Smolník/
15:00 Stretnutie seniorov
po
ut
18:00 Stretnutie staršovstva
st
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
št
18:00 Mládež
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /BJB Worship, A. Kraljik/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
st
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
št
18:00 Mládež
pi
so
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
18:00 Stretnutie staršovstva
st
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
št

Oznamy
3. 3. – Stretnutie pastoračného tímu po biblickej hodine.
24. - 27. 3. – Motivačný víkend pre manželov v Račkovej doline
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