
Bratislava, NK, 18. 12. 2022 o 18.00, predvianočný program detí z hodín ev. náboženstva
Vážení rodičia, milé príbuzní, bratia a sestry, drahé deti!
Deti,  kto  z vás  má  dne  narodeniny?  Prípadne

včera,  predvčerom,  alebo  najbližšie  k dnešnému
dátumu? 

Keď  máte  narodeniny,  ako  to  vás  býva:  Dávate
darčeky vy kamarátom, alebo ich dávajú oni vám?  

O týždeň sú  Vianoce  a tešíte  sa  na  darčeky.  Na
Vianoce si pripomíname – slávime Ježišovo narodenie.
Darčeky by mal  dostať Ježiš. 

Tak tomu rozumeli aj pastieri z jedného dávneho
príbehu. Ten hovorí, ako pastieri prišli k miestu, kde sa
Ježiš  narodil  a priniesli  svoje  dary.  Každý  to,  čo  mal:
jeden  priniesol  chlebík,  druhý  kus  syra,  tretí teplú
kožušinku,  ďalší sušené  figy.  Všetci  s láskou
a štedrosťou obdarovali Máriu, Jozefa a malého Ježiša. 

Ale...  ale  1  z  pastierov  bol  veľmi  chudobný.
Nemal  naozaj  nič.  –  Vôbec  nič. Kým  ostatní  sa
predbiehali  v  odovzdávaní  darov,  on  stál  smutný
bokom. 

Jozef  a  Mária  dary  nečakali.  Boli  v rozpakoch.
Keď  uvideli  pastiera,  ktorý  mal  prázdne  ruky  a stojí
smutný  bokom,  zbadali,  že  v rozpakoch  nie  sú  sami.
Vyzvali  chudobného  pastiera,  aby  prišiel  bližšie.  On
prišiel a Mária mu vložila malého Ježiša do náručia. 

Pastier vzal Ježiša na ruky a vtedy mu to došlo.
Uvedomil si, že sa mu dostalo výsady, akú si nezaslúžil:
v náručí drží najväčší dar na svete. 

Jeho ruky boli  vždy   prázdne,  ale  teraz  sa  stali
kolískou  Božieho  Syna. Pastier  sa  cítil  sa  poctený  a
milovaný. Už nebol smutný,  ani zahanbený. 

S radosťou  išiel ukázať Ježiša všetkým ostatným,
pretože si tento dar nemohol nechať pre seba. 

Milé deti, je dobre, keď sa usilovne učíte, keď sa
snažíte poslúchať, keď pomáhate rodičom, keď chodíte
na  náboženstvo,  na  nedeľnú  besiedku   či  do  kostola.
Týmto všetkým Pánu Bohu ďakujeme.   

No  Vianoce  sú  svedectvom,  že  Pán  Boh  chce
obdarovať nás. Aj  keby sme boli  majstri  sveta,  a mali
celý  život  samé  jednotky  a ďalšie  úspechy,  V BOŽÍCH
OČIACH JE BOHATÝ TEN, KTO DOVOLÍ,  ABY MU PÁN
BOH NAPLNIL PRÁZDNE RUKY SVOJOU LÁSKOU. 

Vianoce hovoria,  že  každý z nás  môže mať  ten
najväčší  dar  na  svete. V Ev.  Lukáša  1,  53  čítame:
„Hladných zahrnul svojimi darmi a bohatých prepustil
naprázdno.“ 

 Modlitba:  Pane Ježiši  Kriste, Ty si prišiel,  aby si
nás  obdaroval.  Ty  si  najkrajší  a najväčší  dar  Vianoc.



Ďakujeme Ti za všetky deti a ich blízkych, ktorí ich vedú
k Tebe. 

Prosíme, naplň naše  prázdne ruky, aby sme mali
čo  ponúknuť  ďalším.  Požehnaj  nám  vianočné  sviatky
a buď  aj  so  všetkými,  ktorí  majú  ťažší  život  ako  my.
Amen.  
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