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Bohoslužby
4.12.

SPRAVODAJ

9:00

Praženicová, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Pivka

7.12.

str 18:00

Biblická hodina – Číčel – (Voľná téma)

11.12.

ne

9:00

Makovíni, Kerekréty

18:00

Praženica

Verš pre zbor na rok 2011
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre
mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.
Mk 8, 35

Čas radosti, veselosti...

14.12.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

18.12.

ne

9:00

Praženica, Dömötör

18:00

Číčel

21.12.

str 18:00

Biblická hodina – Pribula – (Voľná téma)

25.12.

ne 10:00

Baláž – Prvý sviatok vianočný

28.12.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

31.12.

so 17:00

Baláž – Silvester 2011

1.1.2012

ne 10:00

Baláž – Nový rok 2012 – VP
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Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe. Celý svet je zmietaný rôznymi
nepokojmi. Z televízie, rozhlasu neustále počujeme len samé negatívne
správy. V mnohých krajinách sú nepokoje, prevraty, vzbury, ale aj rôzne
nešťastia a katastrofy. Ale my sa pomaly, ale isto, stávame voči takýmto
veciam imúnni. Keď sa hovorí o nejakom nešťastí, že sa niekde stala nejaká
tragédia, tak to vnímame už skoro ako úplne bežnú vec. Ale to nie je
všetko. Okrem toho sa neustále hovorí o veľmi vážnej kríze, ktorá zasiahla
mnohé krajiny a šíri sa stále ďalej a ďalej ako nejaký nákazlivý mor. Politici,
ekonómovia si s ňou nevedia dať rady. Nevedia na ňu nájsť účinný liek,
ktorý by ju vedel aspoň zastaviť, ak nie vyliečiť.
Nedávno sa mi dostal do rúk článok istého známeho politológa, ktorý
o tom hovorí toto: „To čo dnes nazývame krízou, v čom sme už dva roky,
je nič oproti tomu, čo nastane. Je to len taký úvod, naladenie, ako pri
predohre k opere... Všetko sa to podobá na zmenu, aká nastala pri páde
Rímskej ríše. Nadobúda to mnohé spoločné črty. Spoločnosť stráca svoje
ciele, stáva sa cynickou, nemá nijakú perspektívu, akoby len prežívala...V
takýchto obrovských zlomoch vznikajú vždy nové civilizácie.“ A následne
vyzýva ľudí, aby boli na ten čas, ktorý príde, pripravení, lebo to bude veľmi
ťažká doba. Sú to veľmi vážne slová. Čo je zvláštne a zarážajúce, že to
nehovorí nejaký kazateľ či kresťanský vizionár.

A ako sa na to všetko pozeráme my kresťania? Berieme to, čo sa deje
v tomto svete, vážne? Alebo sme sa už aj my stali voči takýmto veciam
imúnni? A žijeme si tu svojím vlastným životom, ako keby sa nás to vôbec
netýkalo? A pritom Pán Ježiš už pred takmer dve tisíc rokmi hovoril
o istých znameniach posledných časov. Je viac než isté, že doba, ktorú
práve žijeme, sa veľmi začína podobať na dobu, o ktorej hovoril náš
Pán. (Mt 24, 4–44; Lk 21, 25–28) Pán Ježiš nakoniec dodáva: „Pozrite si
figovník a všetky stromy; keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto už blízko; tak aj
vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie.“ (Lk 21, 29–31).
Zo srdca si prajem, aby sme vedeli rozpoznať ten čas, o ktorom tu
hovoril Pán Ježiš. Ale ešte dôležitejšie je, aby sme boli pripravení na čas
Jeho príchodu. Aby to bol pre nás naozaj čas radosti a veselosti a nie
zármutku, strachu a obáv z toho, čo nás čaká.
Znova sme sa dostali do zvláštneho času pred Vianocami – do
adventu. Času, keď žijeme v očakávaní na nášho Pána. Je to čas, ktorý ma
slúžiť k našej príprave na Jeho príchod. Sme dnes pripravení na Jeho druhý
príchod? Čo keby prišiel dnes?
Aj tento svet využíva tento čas. Skôr ho zneužíva na rôzne komerčné
účely. Z reklám sme vyzývaní k veľkému nakupovaniu a neobmedzenému
míňaniu peňazí na množstvo darčekov, ktoré nesmú chýbať pod žiadnym
vianočným stromčekom. Ľudia túžia aspoň na chvíľu zabudnúť na to, čo sa
deje v tomto svete. Všade prevláda nádherná vianočná pohoda, všetci sú
veselí a naradostení. A čo príde po Vianociach, na to radšej nemyslieť.
Dnes si chceme užívať! Tak ako ten lakomý boháč z podobenstva Pána
Ježiša, ktorý si sám v sebe povedal: „Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov,
odpočívaj, jedz, pi, veseľ sa!“ (Lk 12, 19) Mnohí si niečo podobné túžia dopriať
aspoň na Vianoce, keď už nie počas celého roka. Ale Pán Boh mu riekol:
„Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba, a čo si pripravil, komu to zostane?“
(Lk 19, 20)
Pán Ježiš nás nie náhodou vyzýva a o to viac v tomto adventnom čase:
„Dbajte, aby vaše srdcia neboli obtiažené obžerstvom a opilstvom a starosťami
o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všetkých,
ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte teda každého času a modlite sa, aby ste mohli ujsť
všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ (Lk 21, 34–36)
Bdejme o to viac, práve v tomto čase, ktorý prichádza! Nech je aj
tento sviatočný čas pre nás časom radosti a veselosti, aby sme ho prežili
v Božej prítomnosti a nie v nejakých svetských radovánkach.
Stanislav Baláž
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Je dobré zakončiť rok spolu s Pánom Ježišom!
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“ (Žid 13, 8)
Ľahko vchádzame do pokušenia, aby sme sa pozerali okolo nás na
svet, na ľudí, na čas v ktorom žijeme, na nás samých a našu úbohosť.
Na tomto svete nie je nič, čomu môžeme dôverovať. Nič, čo vydrží.
Žiadna útecha, žiadna istota, ktorá dáva nádej do budúcnosti, nijaká radosť
v srdci a úprimnosť voči Bohu a iným ľuďom.
Ale toto všetko máme v Pánovi Ježišovi!
On je ten istý dnes, ako bol včera, a bude taký istý naveky. Boh ti dal
svojho vlastného Syna. Pokúšal si sa pozrieť na neho, na to, čo v ňom
vlastníš, čo ti v ňom Boh dáva?
V Pánovi Ježišovi máme svoju múdrosť. On je naša spravodlivosť
pred Bohom. On je naše posvätenie. On spôsobuje všetko v nás tak, aby
sme mohli byť, žiť a konať ako kresťania. On je naším Osloboditeľom.
Oslobodzuje nás z tohto sveta a my môžeme kráčať spasení a blahoslavení
domov k Bohu, keď príde náš čas.
On je naša odvaha a otvorenosť pred Bohom.
On je náš prístup k Otcovi.
On je naša sila. Ten, kto nie je silný, je silný v ňom!
Stručne povedané, On je naším všetkým!
„Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“ (1Kor 1, 31)
To, čo nám dal Boh, s čím môžeme počítať, v čo môžeme vložiť
svoju nádej a čím sa môžeme chváliť, to je pevné ako skala! Nezávisí to od
času, v ktorom žijeme! A vôbec to nie je závislé od toho, čo sa deje a mení
v nás!
„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“
Biblické výklady: PRI PRAMENI

Modlitba – volanie k Bohu
Modlitba zdržiava od hriechu, hriech zdržiava od modlitby.
Cieľom pravej modlitby nie sú pominuteľné hodnoty, ale hodnoty
vyššie a večné, vzťahujúce sa na Boha a na dušu.
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