XXVII. ročník

APRÍL 2022
Milí bratia a sestry,
„…Ježiša Nazarejského … ste vzali a rukou bezbožných pribili na kríž a zavraždili,
ktorého Boh vzkriesil oprostiac bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby ňou bol
držaný…“ (Sk 2,22-24)
Takto pred dvoma rokmi alebo takto aj pred rokom, sme zostávali natvrdo zavretí
doma pretože na veľkonočných bohoslužbách sa mohlo kvôli pandémii zúčastniť iba
šesť ľudí, ktorí zabezpečovali jej vysielanie. Len málokto si vedel predstaviť, že tretiu
Veľkú noc za sebou budeme prežívať za tak dramatických okolností. My sa už
môžeme stretávať, ale v susednej bratskej krajine sa vedie vojna s obrovskými
stratami na ľudských životoch, s obrovskými zničujúcimi dôsledkami v ekonomike,
kultúre, cirkvi a národe. Všetci sú zasiahnutí, všetci budú potrebovať odpustenie,
zmierenie a obnovu. A nielen na Ukraine, ale aj za jej hranicami.
Znovu sa blíži Veľká noc. Čítali sme, že ruky bezbožných priklincovali Ježiša na
kríž a zavraždili. Takto odvážne káže apoštol Peter v svojej prvej veľkonočnej kázni.
Až nato, že to povie oveľa konkrétnejšie: “vy ste ho rukou bezbožných pribili na kríž
a vy ste ho zavraždili”. Bodlo to ich srdce. Hlboko boli dojatí, keď to počuli.
Nepohoršili sa. Nezdvihli sa a neodišli, ale pochopili, že toto urobil ich hriech a
zloba, pribíja Ježiša na kríž. Iba takto usvedčení sa mohli pýtať, čo majú robiť. Iba
takto usvedčení, môžu urobiť pokánie a prijať odpustenie. Iba takto usvedčení môžu
prežiť, že Boh vzkriesil Ježiša a oslobodil Ho od bolesti smrti, ktorou nemohol byť
držaný v hrobe.
Smrť nemohla udržať Božieho pomazaného v ríši smrti.
Peter odvážne zvestuje Krista, ktorý neostal v hrobe, ktorého neporazila smrť,
ktorého neporazila moc hriechu, aj keď na kríži to na chvíľu tak vyzeralo. To isté
platí aj v tejto situácii. Ľudský hriech, zloba, smrť, NEZVÍŤAZÍ.
Zvíťazí Kristus, pretože On sa postavil nad smrťou a ktorý pravicou Božou
povýšený, vládne a bude vládnuť. A tí, ktorí Jemu veria, dostanú zasľúbenie Svätého
Ducha od Otca, pretože On je i Pánom i pravým Spasiteľom (Sk 2:36).
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pi
18:00 Mládež
so
18:00 Večer modlitieb a chvál
ne 9:30 Bohoslužba s Večerou Pánovou /B. Bánová, D. Smolník/
15:00 Stretnutie s Radou BJB 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 /R. Hanyus, D. Smolník/
15:00 Stretnutie seniorov
po
ut
st
18:30 Biblická hodina /A. Kraljik/
št
13:00 Pašiový sprievod
pi 10:00 Bohoslužby na Veľký piatok /J. Bán st./
so
ne 9:30 Veľkonočné bohoslužby /Youth Worship Band, D. Smolník/
po 10:00 Bohoslužby /B. Bánová, A. Kraljik/ 10:00 Zborový výlet
ut
st
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
št
18:00 Mládež
pi
so 9:00 Diskusná konferencia delegátov zborov
18:00 Večerné zhromaždenie
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, D. Smolník/
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
18:00 Mládež
so

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