INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
1.12.

ne

9:00

A. Benka, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Dömötör

4.12.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

8.12.

ne

9:00

Praženica, Číčel

17:00

Vianočný koncert – BJB Palisády

11.12.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

15.12.

ne

9:00

Balážová, Baláž

18:00

St. Kráľ

18.12.

str 18:00

Biblická hodina – D. Uhrin – (Adventná téma)

22.12.

ne

9:00

Dinka, Baláž

18:00

M. Kráľ

25.12.

str 10:00

Baláž – Prvý sviatok vianočný

29.12.

ne

9:00

Csanda, Dömötör

31.12.

ut

17:00

Baláž – Silvester 2013

1.1.2014

str 10:00

Baláž – Nový rok 2014
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Verš pre zbor na rok 2013

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Žalm 50, 15

Nekonečne štedré Vianoce
Celé týždne pred Vianocami k nám zaznievajú z reklám vianočné
melódie a špeciálne ponuky rôznych obchodníkov určené len na toto
predvianočné obdobie. A medziiným znejú aj rôzne slogany. Najčastejšie
však znie: „Nedajte sa ničím obmedzovať...“ , „Zažite nekonečne štedré Vianoce...“,
„Čas Vianoc môže byť vďaka nám lepší“, atď.
Ale čo to všetko má spoločné s Vianocami? Skôr nám to pripomína
„slogan“ lakomého boháča z podobenstva Pána Ježiša. Tento človek sa tiež
nemienil obmedzovať a chcel mal všetkého hojnosť. Keď mu to všetko
naozaj vyjde, potom povie svojej duši: „Duša, máš dosť všetkého na
mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi, veseľ sa!“ (Lk 12,19) Vieme, aký bol
jeho koniec: „Ale Pán Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj
život od teba...“ (Lk 12,20)
Obávam sa, že väčšina ľudí si tiež povie niečo podobné ako ten
lakomý boháč, a to práve pred Vianocami. Na Vianoce sa nikto nechce
v ničom obmedzovať. Väčšina ľudí vtedy túži zažiť nekonečne štedré Vianoce.
Pre nich je predvianočný čas najmä časom veľkých nákupov. Zabezpečiť
všetko, na čo si len človek spomenie, aby nám na Vianoce nič nechýbalo. Je
však toto zmyslom Vianoc? Mnohí sú práve aj kvôli tomu dosť znechutení
z Vianoc a vôbec sa na ne netešia. Keď si len spomenú, čo ich zas čaká...

Či nás môžu Vianoce ešte niečím prekvapiť?
Je vôbec pre nás ešte pravda, čo spievame vo vianočných piesňach:
„Čas radosti, veselosti...“ alebo „Vianoce sa priblížili, radostný čas nastal nám!“ ? Je
pre nás tento čas naozaj radostný? Aký je vlastne zmysel Vianoc? Aby sme
sa vtedy v ničom neobmedzovali? V skutočnosti sa neváhame na istý čas
zaviazať v nejakej zmluve a potom po celý rok tento svoj záväzok splácať?
Božie slovo nám o zmysle Vianoc hovorí niečo iné. Anjel, ktorý
zostúpil z neba, zvestuje pastierom radostnú novinu: „Nebojte sa, veď
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu...“ – teda je
to veľká radosť pre mňa i pre teba – „lebo narodil sa vám dnes v meste
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11)
Zvláštne je, že pri narodení Pána Ježiša nie je ani jediná zmienka
o blahobyte a hojnosti. Práve naopak! Pán Ježiš sa narodil do ľudskej biedy
a chudoby - v jasliach, na slame. Tí, čo bývali v blahobyte, o tom, čo sa
stalo v Betleheme, ani len netušili. Oni mali iné starosti. Možno to, aby si
mohli povedať, čo ten lakomý boháč: „Duša, máš dosť všetkého...“
Čo je dnes našou prvoradou starosťou? Aké asi budú tieto naše
Vianoce? Nekonečne štedré, takže sa nebudeme musieť v ničom
obmedzovať alebo radostné a pokojné – a hlavne požehnané, i keď možno
skromnejšie? To záleží aj od nás. Apoštol Pavol nám veľmi dôkladne
pripomína:
„aby tí, čo žijú (vďaka Pánu Ježišovi), nežili viac sebe, ale Tomu,
kto bol za nich umrel a z mŕtvych vstal.“ (2Kor. 5,15);
„aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti
a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom
Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu
pravdy.“ (1Tim 2,2-4)
Aj keď naše Vianoce nebudú o blahobyte a hojnosti, aj tak to budú
pre nás Nekonečne štedré Vianoce vďaka Pánu Bohu. On nám dal dar nad
všetky dary - Svojho jediného Syna . Keď si apoštol Pavol na to spomenie,
radostne zvolá: „Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!“ (2Kor 9,15)
Áno, vďaka Pánu Bohu za Jeho Syna, Pána Ježiša Krista! Vďaka
Nemu máme zaistenú našu budúcnosť (J 3,6). Len vďaka tomuto daru
môžu byť aj tieto Vianoce pre mňa i pre Teba také, aké majú naozaj byť!
Radostné!
Stanislav Baláž
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Ježiš a Emanuel
„Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida,
neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je
z Ducha Svätého.
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho
hriechov.
Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom
proroka:
Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo
v preklade znamená: Boh s nami.“ (Mt 1, 20–23)
Keď anjel prišiel k Jozefovi a rozprával mu o dieťati, ktoré mala
porodiť jeho žena Mária, hovoril dve mená: Ježiš a Emanuel. Tento
Duchom Svätým splodený Syn bol a je Boh, ktorý k nám prišiel ako človek
– čo je nevysvetliteľné tajomstvo.
Ako sme my ľudia prijali Boha, keď k nám takto prišiel? Od samého
začiatku bol život dieťaťa Ježiša v nebezpečenstve. Kráľ Herodes chcel
tohto novonarodeného kráľa Židov odstrániť. A keď Pán Ježiš neskôr vo
veku asi 30 rokov začal svoju verejnú službu, vyvolalo to odpor židovskej
vládnucej vrstvy. Títo muži nenávideli Ježiša, človeka z neba a spriadali
stále nové plány, aby ho mohli dostať do svojej moci a zabiť. A počas toho
času Pán Ježiš uzdravoval chorých, sýtil hladných, miloval tých, ktorých
nikto nemiloval, učil nevedomých a robil zázraky medzi svojím ľudom.
Skutočne bol Boh s nami.
Táto osoba ale je aj Ježiš, Záchranca, a ako taký musel zomrieť na
kríži. Táto obetná smrť za hriešnych ľudí bola na konci Jeho života plného
utrpenia – a On o tom vedel! Keď tam visel a nevýslovne trpel, urobil Boh
Jeho, ktorý nepoznal hriech, za nás hriechom a zaťažil ho našimi hriechmi.
Svojou obetnou smrťou Ježiš Kristus pykal za hriechy všetkých, ktorí
v neho uveria. Teraz Boh môže odpúšťať a zachraňovať hriešnikov.
Jasle a kríž – tieto dve veci patria k sebe. Boh sa stal človekom –
dieťaťom v jasliach, aby nakoniec za nás zomrel na kríži.
Dobrá sejba 2013
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