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Stretnutie sestier
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Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2014

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá
naveky.

Vianočný koncert – BJB Palisády
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Biblická hodina – Baláž – (Adventná téma)
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Praženicová, Baláž

18:00 Baláž, Dömötör
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Baláž – Prvý sviatok vianočný
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ne
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M.Kráľ, Číčel
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Baláž – Silvester 2014

1.1.2015 štv 10:00

december 2014

Žalm 125, 1
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Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svetlo.
Opäť máme december - posledný mesiac v roku, je pred nami advent
a Vianoce. Z kazateľní budeme počuť známy vianočný príbeh o narodení
Spasiteľa sveta. Možno si v tomto období hovoríme, že to všetko už dobre
poznáme. A máte pravdu. Ale poznať vianočnú zvesť len rozumom nie je
ešte plnosť poznania. Poznať Boha podľa Biblie znamená v prvom rade
spoznávať ho na svojich cestách v bežnom živote. Som totiž presvedčený,
že nikto z nás nemôže sebavedome vyhlásiť s úprimným postojom: „Ja už
Boha poznám dokonale, nepotrebujem Ho už viac spoznávať. A ak Ho
chceme spoznávať aj v tento adventný a vianočný čas, potrebujeme od
Neho to Jeho svetlo, ktoré nám osvieti nielen myseľ, ale v prvom rade naše
často krát „duchovne spyšnelé srdce“.
Prorok Izaiáš žil 700 rokov pred Pánom Ježišom a už vtedy predpovedal
radostnú zvesť, že sa narodí na svet Spasiteľ – Záchranca. Nie náhodou je
práve Izaiáš nazvaný aj evanjelistom SZ. V proroctve proroka Izaiáša
čítame tieto slová: „Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svetlo.“ Každý
z nás veľmi dobre vie, ako je svetlo veľmi dôležité pre náš každodenný
život. Iste sme už zažili výpadok elektrického prúdu a predpokladám, že to
bolo pre mnohých z nás veľmi nepríjemné. Nič sme nemohli robiť, museli
sme odložiť svoje práce a pri svetle sviečky alebo baterky sme čakali, až
opäť bude svetlo.

Myslím si, že sa zhodneme na tom, že sedieť v tme nie je nič príjemné
a vydýchneme si, keď sa rozsvietia žiarovky v našom dome či byte.
Božie slovo nám však hovorí, že okrem fyzickej tmy, ktorá nás môže
pohltiť, existuje aj duchovná tma, ktorá je omnoho vážnejšia. Niet väčšej
choroby pre ľudskú dušu, ako keď žije v tme bez poznania Boha, bez
vzťahu s Ním. Najhorší problém, aký môže mať človek na zemi, nie je
chudoba v materiálnych veciach, aj keď mnohí ľudia žijú tak, akoby od
veľkosti bankového konta závisel ich život. Najväčší problém pre človeka
je, keď je jeho duchovný život mŕtvy, keď žije na svete bez Boha. Keď má
prázdny účet v tej duchovnej banke.
Ešte stále žije veľa ľudí na svete bez Boha. Nepoznajú toho, ktorý
prišiel na svet pred vyše 2000 rokmi v ľudskom tele ako malé dieťa.
Nebolo to však obyčajné ľudské dieťa, lebo týmto spôsobom prišiel na
zem sám Boží Syn, ktorý mal naplniť najväčší Boží plán – zachrániť
ľudstvo od definitívnej záhuby. Od tej chvíle, keď On vstúpil na túto Zem,
už človek nemusí tápať v tme. Sám Boh sa postaral o to, aby sme nemuseli
žiť v tme a v putách našich hriechov.
Svetlo prišlo v dare vianočného nemluvňaťa – Ježiša Krista! V Ježišovi
Kristovi prišlo na svet skutočné svetlo, ktoré je schopné prežiariť všetku
tmu. Nielen na tejto zemi, ale predovšetkým v našom vnútri. Jedine vtedy,
keď do nášho vnútra vstúpi Pán Ježiš, môže nastať v našom duchovnom
živote zmena. Môžeme sa pohnúť od smrti k životu, a to nie k hocijakému,
ale k životu v spoločenstve s Božím Synom, Ježišom Kristom, ktorý už
dnes nie je nemluvňa, ale je zvrchovaný Pán a Boh, knieža Pokoja! Prorok
nám predpovedá, že Jeho vláda nebude mať konca, On je ten, ktorý
zasadne na tróne Dávidovom. On je tým svetlom, ktoré svieti uprostred
každej tmy v tomto svete .Chce doniesť svetlo všade tam, kde ľudia ešte
chodia v tme, aby všetci mohli uzrieť veľké svetlo. Príchod Pána Ježiša na
zem mal svoj konkrétny cieľ. Apoštol Ján to vyjadril veľmi jasne: „Lebo

neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil!“ (Ján
3,17) Prišiel pre moju a tvoju záchranu, pre záchranu každého jedného
človeka na tejto zemi.
Na záver spomeniem slová veriaceho astronauta Jamesa Irwina, ktorý
bol v r. 1971 na Mesiaci. Vyznal vianočnú zvesť týmito slovami:
„Skutočnosť, že Boh chodil po Zemi, je dôležitejšia ako to, že človek
chodil po Mesiaci. Verím, že pred 2000 rokmi chodil po Zemi Boh
v osobe Ježiša Krista.“ Na to môžeme povedať len - amen.
Pali Pivka
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Som pripravený ?
„Lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci.“
1. Tes. 5, 2
Pred mnohými rokmi, keď bol prezident USA Eisenhower na
dovolenke v Denveri, jeho pozornosť upútal otvorený list v miestnych
novinách. Bolo tam napísané, že šesťročný Paul Haley, umierajúci na
nevyliečiteľnú rakovinu, mal prianie vidieť prezidenta USA. Spontánne,
rozhodnutím, na ktoré sa spomína ešte dlho potom, čo na jeho prejavy,
ktoré boli starostlivo vypracované, sa už zabudlo, rozhodol chlapcovo
prianie splniť.
V jedno nedeľné augustové ráno zastala pred domom pána Haleya
veľká limuzína a vystúpil z nej prezident. Pristúpil k dverám a zaklopal. Pán
Donald Haley otvoril dvere. Bol neoholený a mal na sebe staré rifle a starú
košeľu. Za ním stál jeho malý chlapec Paul. Ani si neviete predstaviť ich
zaskočenie, keď zbadali prezidenta Einsenhowera vo dverách. „Paul,“
povedal prezident chlapcovi, „dozvedel som sa, že ma chceš vidieť. Som
rád, že som sa s tebou stretol.“ Podal šesťročnému chlapcovi ruku,
vyviedol ho von, aby sa pozrel na prezidentskú limuzínu, ešte raz mu
potriasol ruku a odišiel.
Haleyovci, ich príbuzní a mnoho ďalších ľudí budú asi dlho spomínať
na tento hlboký čin veľmi zamestnaného prezidenta. Len jeden človek
nemal z toho všetkého dobrý pocit – pán Haley. Nikdy nezabudne na to,
ako bol oblečený vo chvíli, keď otvoril dvere. „Tie rifle, stará košeľa,
neoholený – to je ale spôsob, ako privítať prezidenta USA!,“ povedal.
Samozrejme, tá návšteva bola neohlásená a za týchto okolností sa
nedalo očakávať, že bude oblečený v najlepšom obleku. Ale celý život si
bude vyčítať, že mohol vstať o niečo skôr, oholiť sa a vziať si čistú košeľu
prv, než prišiel prezident.
Byť pripravený a bdelý, k tomu nás Písmo neustále vyzýva, aby nás
Kristov nečakaný príchod nezastihol nepripravených.
Billy Graham
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