Štedrý večer 2020 – Závažná Poruba (24.12.2020)
Počas Vianoc 1879 videl istý neveriaci novinár stáť tri dievčatká pred výkladom
s hračkami. Jedno z nich bolo slepé. Počul, ako vidiace dievčatká popisujú hračky
svojej priateľke. Nikdy predtým si neuvedomil, aké nesmierne ťažké je vysvetliť
niekomu, kto nevidí, ako veci vyzerajú. Táto príhoda bola podnetom na napísanie
článku do novín. O dva týždne prišiel novinár na evanjelizačné stretnutie ktoré
viedol Dwight Moody. Novinár chcel evanjelizátora nachytať na nejakých
výrokoch, aby ho mohol zosmiešniť. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď Moody
použil článok v novinách na ilustráciu pravdy. Hovoril: Presne tak ako si slepé
dievčatko nevedelo predstaviť hračky – povedal Moody – tak aj neveriaci človek
nevidí Krista v celej Jeho sláve. – Keď sa Ježiš narodil, iba niekoľko ľudí
pochopilo, kto vlastne je. Mnohí počuli zvesť od pastierov a žasli nad ňou, ale na
dieťa v jasliach sa nedívali ako na Božieho Syna. Veľa ľudí si ani dnes
neuvedomuje pravú identitu Ježiša, lebo sú duchovne slepí. Prosme Boha, aby nám
otvoril oči, aby sme pochopili, kým Ježiš skutočne je.
Prečítajme si k tomu niekoľko veršov z Lukášovho evanjelia z 2. kapitoly:
„A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať
v jasliach. A hneď s anjelom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí
chválili Boha volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobre vôle.
Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema
a viďme, čo sa stalo, čo nám oznámil Pán.“
Na štedrovečerné chvíle nezvykneme zabúdať, lebo naše srdcia azda viac ako
inokedy sú preniknuté Božou láskou, ktorá až po okraj napĺňa dušu človeka
a obdarí nás jedinečným, nádherným pocitom, ktorý nie sme schopní ani dokonale
vyjadriť. Uvedomujeme si, že tento dnešný deň je darom Božím pre nás. Veď
mnohí z našich spolupútnikov, s ktorými sme na začiatku Nového roka vykročili,
už viac nie sú medzi nami. Aj pri slávnostnom stole ostalo nejedno miesto prázdne.
My sme sa tohto dňa dožili. Duch Boží nás oslovil, my sme jeho oslovenie prijali
a prišli do Božieho chrámu, aby tu, sediac pri nohách Pánových, sme zložili všetky
starosti, bolesti a nemoci, aby tu v prítomnosti Pánovej, napriek ťažkej dobe
v ktorej žijeme, aby sme svoj život s dôverou vložili do Božích rúk, presvedčení
o tom, že Pán Boh sa o nás vo svojej láske postará.
On nás miluje. Či Jeho láskavé oko nebdelo nad nami a to aj vo chvíľach rôznych
ťažkosti, skúšok, nemoci? Či nie On nám dal láskavé a milujúce srdcia, ktoré nás
milovali, nám pomáhali a to bez ohľadu na to, či v tejto chvíli myslíme na svojich
milých rodičov, partnerov, poslušné deti, či našich priateľov a známych. Milujúce
Božie srdce nám dalo viac. Dal nám svojho jediného Syna, ktorého narodenie dnes
s celým kresťanským svetom oslavujeme. Toto vianočné posolstvo počuli pastieri
a prijali v pokore a poslušnosti srdca: narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.
Vedeli a verili, že dieťatko Ježiš, ktorého anjeli zvestovali je Božím Synom.
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Aj od nás, od dnešných prijímateľov vianočného posolstva požaduje Boh, aby sme
ho prijali vo viere, s pokorným a poslušným srdcom. Nestačí nám len si vypočuť,
čo nám Boh v evanjeliu zvestoval, a koho nám v osobe betlehemského Dieťaťa
daroval. Ísť do Betlehema neznamená len si pripomenúť, čo sa v onú svätú noc
stalo, ale aj vedieť a chcieť vo viere prijať, že Ten, ktorý sa v Betleheme narodil, je
Spasiteľom sveta a tak aj mojim Spasiteľom. Vám sa narodil –každému.
Pastieri sa teda ponáhľali a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach.
Kde môžeme v Betleheme narodeného Spasiteľa nájsť my? Isté je, že Ho
nemôžeme nájsť a vidieť zoči-voči, ako Ho videli betlehemskí pastieri. Kde teda
máme hľadať nášho Spasiteľa? Hľadaj Ho v chráme Božom, posvätnom mieste
stretania sa človeka s Bohom. Hľadaj Ho v Písme svätom, v Biblii, tak ako Ho
horlivo hľadali aj naši predkovia vo viere. Hľadáme Ho dnes? Je slovo Božie
skutočne našim duchovným chlebom, ktorý s vďakou prijímaš, alebo azda patríš
medzi tých, ktorí nemajú čas, takmer nikdy nemajú čas, aby otvorili slovo Božie?
Hľadaj svojho Spasiteľa v úprimnej modlitbe. Máme čas sa s Ním rozprávať?
Prosíš Ho aby ťa v každej chvíli života sprevádzal cestami života?
Ak si našiel Spasiteľa, tvoj život sa zmení. Z betlehemských jasličiek vyviera sila
a požehnanie k tvojej službe blížnym, k tvojim prácam a zápasom, i bojom, ako aj
útecha a potešenie uprostred tisícorakých bolesti, sklamaní i strát blízkych, ako aj
upokojenie a nádej v posledných chvíľach života. Za všetko toto, ako aj za všetko,
čo Pán pre teba urobil, oslavuj a zvelebuj narodeného Pána s vďačným srdcom aj
ty. Hľadaj Ho a ver v Neho. Amen
Modlitba: Nebeský Bože, ďakujeme Ti, že si v plnosti času poslal svojho Syna
do tohto sveta a tak si v Ňom zjavil svoju milosť spásonosnú všetkým ľuďom. Dar,
ktorý nám dávaš, je tým najštedrejším darom pre hriešneho človeka. Ďakujeme, že
v tomto dare môžeme prijímať pokoj, radosť a lásku, ktorá z nás robí dobrých ľudí.
Otvor oči všetkým, ktorí doposiaľ nepoznali biedu svojho života a neprijali milosť
zjavenú v Ježišovi Kristovi a daj im spoznať hodnotu štedrého daru, ktorý nás
vychováva a vedie do Tvojej slávy. Amen – Otče náš...
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