XXVII. ročník

MÁJ 2022
Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry!
Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak
mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: „Z Jeruzalema
neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa
počuli: Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“Skutky 1,
3-5.
Svätý Duch je všade tam, kde Boh niečo začína a niečo obnovuje. Boh zosiela svojho
Ducha, aby zmocnil svojich vyvolených ľudí ku dôležitému poslaniu, ktoré sa Boh rozhodol
vykonať cez ľudí. Boží Duch bol pri stvorení sveta a človeka. Zmocnil Mojžiša, aby viedol
Izrael z Egypta do zasľúbenej zeme. Naplnil Józuu, aby uviedol svoj národ do Kanaánu.
Zostúpil na sudcov, ktorí vyslobodzovali Izrael z područia nepriateľov. Nadchol a zmocnil
prvého kráľa Šaula po tom, ako bol pomazaný za kráľa. Duch Svätý zostúpil aj na kráľa
Dávida, ktorý sa stal človekom podľa Božieho srdca a vybojoval pre svoj národ veľké
víťazstvá. Duch Boží inšpiroval umelcov pri stavbe Božieho chrámu. Zmocnil sa prorokov,
ktorí prorokovali o príchode záchrancu, mesiáša. Duch Boží spočinie na mesiášovi a tiež
na Božom ľude.
„Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch
Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej
bázne.”Izaiáš 11, 1-2.
Pán Ježiš po svojom vzkriesení odovzdal cirkvi poverenie a poslanie. Pán však
neočakával, že toto poslanie, niesť a žiť evanjelium, zvládnu uskutočniť sami zo svojich síl.
Najprv počkali v Jeruzaleme, kým boli zmocnení a naplnení Duchom Svätým. Povedal im:
V mojom mene „sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na
odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy
však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.“ Lukáš 24, 47-49.
Boh posielal svojho Ducha počas celej histórie. Je to znamením, že stále pracuje na našej
záchrane, nevzdáva sa nás a stále napĺňa svojich ľudí, aby niesli a žili evanjelium. Pán
Ježiš má všetku moc na nebi a na zemi. On nás zmocňuje svojim Duchom Svätým.
Premieňa naše srdcia a vystrojil nás pre svoje konkrétne poslanie.
Skúmajme svoje životy, poslanie, službu. Robíme to iba nasilu, akoby z vlastných síl? Keď
si čítame očakávania, príkazy a zákazy z Písma, ktoré na nás kladie náš Boh, zdá sa nám,
že je toho priveľa? Možno sme zabudli, že Pán neočakáva, že to všetko zvládneme sami,
preto nám dáva svojho Ducha. My sa pridávame do práce, ktorú robí v našom okolí. Preto
nás veľmi rád vystrojí, pre svoje zámery a ciele, pretože pokračujeme v diele spásy, ktoré
začal a dokonáva Pán.
Prosme o naplnenie Duchom, o silu a zápal do služby. Prosme o oheň, zápal pre
Ježiša Krista. Na to bol Duch poslaný, aby oslávil Krista. „Náš Pane, nech je oslávené
sväté meno Ježiš aj skrze cirkev v Košiciach!”
S láskou,
Andrej Kraljik, kazateľ zboru
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ne 9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, D. Smolník, A. Ionova/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /D. Smolník/
pi
18:00 Mládež
so
ne 9:30 Bohoslužby /D. Smolník, R. Hanyus, M. Bíša/
15:00 Stretnutie seniorov
po
ut
st
št
18:30 Modlitby za evanjelizáciu /D. Smolník/
pi
18:30 Evanjelizácia (Mládež, J. Haller)
so
18:30 Evanjelizácia (J. Haller)
ne 9:30 Evanjelizačné bohoslužby /BJB Worship, A. Kraljik, J. Haller/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /A. Kraljik/
pi
18:00 Mládež
so
ne 9:30 Bohoslužby /Frištikovci, P. Šrankota, A. Kraljik/
18:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut
st
št
18:30 Biblická hodina /A. Kraljik/
pi
18:00 Mládež
so
ne 9:30 Bohoslužby /Detský program, R. Hanyus, D. Smolník/
18.00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./
po
ut

Blahoželáme jubilantom
6.5. A. Jágerská
7.5. J. Fedoriak

9.5. S. Jurkin
18.5. M. Balážová

24.5. K. Šarköziová
24.5. G. Libár

Oznamy
6. 5. 2022 o 8:00 – Modlitby farárov, pastorov a kazateľov v KE /ECAV/
15. 5. 2022 – Deň matiek
22. 5. 2022 – Deň misie BJB SR
Vydal cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach pre vnútorné potreby.

