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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry! 

Posledné dva mesiace uvažujeme počas mojich kázní o tom, čo je Evanjelium 
a aká je jeho moc. V tomto úvodníku sa vrátim k niekoľkým myšlienkam. Evanjelium 
je biblické posolstvo o Božej milosti pre tých, ktorí si ju nezaslúžia, posolstvo o tom, 
že: „Boh, skrze dokonalý život, zmierujúcu smrť a telesné vzkriesenie JEŽIŠA 
KRISTA, vyslobodzuje svoj ľud z HNEVU BOŽIEHO do vzťahu zmierenia a pokoja 
s Bohom, a kvôli sláve svojej MILOSTI sľubuje plnú obnovu JEHO stvorenia, ktorá 
bude trvať NAVEKY!“ Toto posolstvo musí s jeho ľuďmi niečo robiť! Musí premeniť 
náš život. Preto rozmýšľame o kultúre evanjelia v spoločnom živote Jeho ľudu. 
O spoločne zdieľanej skúsenosti milosti s tými, ktorí si ju nezaslúžia. Vernosť 
evanjeliu si vyžaduje doktrinálnu čistotu cirkvi! Vernosť doktríne si vyžaduje aj 
vernosť vzťahovej kráse v Cirkvi! Bolo by protirečením si vychutnávať krásu 
evanjelia, nezaslúženej Božej milosti voči mne a pritom nezaslúženú Božiu milosť 
upierať mojim blížnym! *Je to každodenný zápas cirkvi!  

*Aby sa v našom zbore dalo čítať evanjelium na „papieri“ (vyjadrené v doktríne 
učenia o spasení z milosti), musí v našom zbore byť doktrína a kultúra evanjelia 
v ZHODE! 

Preto sme rozmýšľali o posolstve evanjelia na troch úrovniach:  
- O evanjeliu pre svet: Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, 
aby nik kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný (Jn 3:16). V slove svet je 
ukryté meno každého jedného z nás. Je tam vaše a moje meno! 
- Evanjelium je dobrou správou pre Cirkev, ktorá z neho žije – pretože je Kristovou 
nevestou (Ef 5:25-26)! Pán Ježiš Kristus uzavrel s Cirkvou zmluvný vzťah. V takomto 
vzťahu lásky nás posväcuje, premieňa a čistí svojím slovom!  
- Evanjelium prináša však nádej aj pre celé stvorenstvo (Zj 21:5)! Boh vykúpi 
z hriechu aj celú zem! Jeho vykúpenie sa týka nielen mňa osobne, vykúpenie 
z hriechu a porušenosti sa týka aj celého vesmíru! 

Kvôli kráse evanjelia v našom strede sa neustále musíme pýtať samých 
seba (a nesmieme s tým prestať): 

„Vidia ľudia, bratia a sestry, návštevníci, ktorí prídu do nášho zboru, krásu 
a moc evanjelia v realite krásy a príťažlivosti našich nových ľudských vzťahov, 
ktoré budú trvať NA VEKY? 

S láskou 

Dali Smolník, kazateľ zboru 
 

Blahoželáme seniorom 
 

27. 10. L. Šarközi  27. 10. O. Balážová 
 
 

Kazateľ zboru: Dalibor Smolník       0907 614678 
   Dodo Michalec    0904 555151 

http://www.kosice.baptist.sk/


 

Október 2018 
1. po   

2. ut  

3. st  

4. št     18:30 Biblická hodina - List Filipským /D. Smolník/ 

5. pi     18:00 Mládež 

6. so  

7. ne  9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, D. Smolník/ 
    18:30 Bohoslužby (Dielo Ducha Svätého) /D. Smolník/ 

8. po     17:30 Ženy spolu 
9. ut  

10. st  

11. št     18:30 Biblická hodina - List Filipským /D. Smolník/ 

12. pi     18:00 Mládež 

13. so  

14. ne  9:30 Boslužby /R. Hanyus, D. Smolník/ 
     18:30 Bohoslužby (Dielo Ducha Svätého) /D. Smolník/                  

15. po  

16. ut  

17. st  

18. št     18:30 Biblická hodina - List Filipským /D. Smolník/ 

19. pi     18:00 Mládež 

20. so  

21. ne  9:30 Rodinné bohoslužby /M. Bačo, D. Michalec/ 
 15:00 Stretnutie seniorov   16:00 Príprava na krst 

22. po   

23. ut  

24. st  

25. št      18:30 Biblická hodina / D. Michalec / 

26. pi      18:00 Mládež       

27. so  

28. ne  9:30 Slávnosť vďakyvzdania so spoločným obedom  
 /R. Hanyus, D. a J. Frištikovci, D. Michalec, D. Smolník/ 

29. po  

30. ut  

31. st Deň Reformácie 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oznamy 
17. 10. Stretnutie kazateľov a misionárov oblasti v Košiciach 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vydal cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Košiciach pre vnútorne potreby. 
- Nepredajné - 

V nevyhnutných prípadoch je zmena možná.          


