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Drahá zborová rodina, milovaní bratia a sestry! 

 
   „A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho 
Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i 
telo bez úhony.“ 1 Tesaloničanom 5,23 – Novoročný text.  

   Bratia a sestry, priatelia, apoštol Pavol dôrazne potvrdzuje, že sám 
Boh je konečným zdrojom nášho posvätenia. My ako veriaci v tomto 
prebiehajúcom procese posväcovania prispôsobujeme svoj život Jeho 
vôli, v žiadnom prípade by sme sa nemali domnievať, že sme na 
dosiahnutie tohto cieľa (posvätenia) odkázaní sami na seba. Boh je ten, 
kto nás povolal a bude vykonávať svoje dielo v našich životoch 
prostredníctvom Ducha Svätého.  
   Apoštolova modlitba je výnimočná tým, že očakáva, že v čase 
príchodu nášho Pána Ježiša Krista budeme vo svojom posvätení 
nájdení bezúhonní.  
   Modlí sa s prianím, aby boli duch, duša a telo veriacich v 
Tesalonikách celé zdravé. To, že typ zdravia, ktorý má na mysli, je 
morálne a duchovné, podčiarkuje modlitba za ich posvätenie a želanie, 
aby boli pri Pánovom príchode nájdení bez úhony, bez vady. 
   Posvätenie je proces oddelenia od inklinácie tela k hriechu ku 
svätosti a čistote. Hriech stráca moc, už nie sme jeho otrokmi. To je 
Pavlovo modlitebné bremeno, aby sa zmenšovala pripútanosť k 
hriechu, zväčšovala pripútanosť k svätosti, aby sa zmenšoval výskyt 
hriechu a zväčšoval výskyt svätosti, aby sa zmenšovala frekvencia 
hriechu a zväčšovala frekvencia svätosti. Veriaci sú skrze vieru v 
Ježiša Krista Bohom oddelení pre Jeho zámery. Oddelení od tmy, pre 
svetlo, od špiny, pre čistotu. Oddelení pre vzťah lásky s Bohom. To je 
cesta posväcovania. Podobať sa stále viac na Krista, ktorý je jediný 
úplne čistý, nevinný, bezhriešny a dokonalý. V Kristovi je naša nádej. 
 

S láskou      Andrej Kraljik, kazateľ zboru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kazateľ zboru: Andrej Kraljik 
akraljik.kosice@gmail.com 
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Február 2023  
1. st  

2. št          18:30 Biblická hodina – A. Kraljik 

3. pi      16:00 Kontakt/Dorast  18:00 mládež 

4. so  

5. ne   9:30 Bohoslužby s Večerou Pánovou /B. Bánová, A. Kraljik/ 
        17:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./  

6. po  

7. ut                                          

8. st    

9. št         18:30 Biblická hodina – A. Kraljik 

10. pi     16:00 Kontakt/Dorast 18:00 mládež 

11. so  

12. ne  9:30 Bohoslužby - /Hanyusovci, D. Fedoriak, Badiar/ 
    15:00 Stretnutie seniorov /J. Baláž/ 

13. po  

14. ut  

15. st                                                           

16. št         18:30 Biblická hodina – A. Kraljik 

17. pi     16:00 Kontakt/Dorast 18:00 mládež 

18. so  

19. ne  9:30 Bohoslužby /YWB (mládež), M. Lapčák/ 
  Rozlúčka s BJB Prešov - spoločný obed 
  Výročná zborová schôdza 

20. po  

21. ut  

22. st  

23. št         18:30 Biblická hodina – A. Kraljik 

24. pi     16:00 Kontakt/Dorast 

25. so    

26. ne   9:30 Bohoslužby – /Frištikovci, P. Jurčo/ 
       17:00 Večerné zhromaždenie /J. Bán st./ 

27. po  

28. ut  
 

 
 
 
 

Blahoželáme seniorom 

 

16.2. V. Praženicová 
23.2. M. Barger 
24.2. A. Fedoriaková 
24.2. J. Balážová 
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