„Spievajte Hospodinu novú pieseň! Lebo vykonal divné veci;
pravica Jeho pomohla Mu i Jeho sväté rameno!
Hospodin svoju spásu oznámil,
vyjavil svoju spravodlivosť národom.“ (Ž 98,1-2)

4. nedeľa po Veľkej noci
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Cirk. zbor ECAV Rankovce
DEŇ MATIEK

Nedeľa Cantate je oslavou nášho Pána Boha a pozvaním k radosti. Verím preto, že nie náhodou práve počas tejto
nedele sa môžeme opäť vrátiť k našim bohoslužobným stretnutiam. Opäť prichádza čas radosti a oslavy, čas, v ktorom
môžeme vyjadriť svoju vďaku Pánu Bohu za Jeho ochranu, Jeho starostlivosť o nás, Jeho silu a povzbudenie k odvahe
zvládnuť aj čas odlúčenia. Touto nedeľou si tiež chceme pripomenúť aj Deň matiek. Počas iných rokov sme sa tešili na
vzácne vystúpenia našich detí a ich radostné priania našim matkám. Tento rok toto neprežijeme, ale o to úprimnejšie
vás povzbudzujem, aby ste sa osobne poďakovali svojim matkám za ich život viery a modlitby, ktorými vás sprevádzajú.
A tí, ktorí svoje drahé matky už odprevadili na večnosť, poďakujte nebeskému Otcovi za nich, za život, ktorý ste mohli
s nimi prežiť a prijímať ich lásku a za dar viery, ktorý vám odovzdali. Prežime túto nedeľu oslavou nášho nebeského
Otca za dar spasenia, posvätenia, milosti.

Modlime sa spolu:
Všemohúci a večný Pane Bože, na Tvoju poctu
dnes prežívame spoločenstvo okolo Tvojho Slova,
aby sme prosili o novú silu a moc Tvojho Svätého
Ducha, ktorý nás utvrdzuje vo viere a podopiera
a posilňuje v ťažkostiach. Pomáhaj nám vzrastať
vo všetkom dobrom, čistom a šľachetnom, aby
sme mali pokojné svedomie a čisté srdce. Aj
v tomto čase nás posilňuj v trpezlivosti, aby sme
v túžbe po vykúpení neochabovali, ale pevne na
Teba očakávali a dôverovali vo vykúpenie do
slobody a slávy u Teba na veky vekov. Amen.

K domácej pobožnosti:
- počas nej odporúčame zaspievať si piesne vybraté na túto
nedeľu: 132, 147, 149, 150, 151
- prečítať si biblické texty:
starozmluvný: Nehemiáš 8,1-8
novozmluvný: Zjavenie 5,8-14
evanjelium: Ján 15,10-17
- námety na modlitby
-

o pomoc predkladať Pánu Bohu v dôvere všetky naše
bremená
nech si Pán Boh používa všetky naše slabosti na svoju
slávu
ďakujem za dobrú epidemiologickú situáciu v našom štáte
prosme za krajiny, kde ľudia trpia
za duchovné prebudenie v cirkvi i našom cirkevnom zbore
za svet a jeho hľadanie Pána Boha
modlime sa za naše matky, prosme o Božiu ochranu pre
ne a odvahu žiť život viery a ďakujme za tie, ktoré nám
svoju vieru odovzdali a dnes už sú u nebeského Otca

OZNAMY:
Ďakujeme za trpezlivosť počas karantény a mimoriadnych opatrení; ďakujeme za modlitby vysielané za náš cirkevný zbor; ďakujeme za
ochotu pomáhať a slúžiť si navzájom v tejto situácii podľa našich možností; ďakujem obecným úradom i ochotným bratom a sestrám, ktorí
počas mimoriadnych opatrení nám pomáhali s tlačou a distribúciou rodinných pobožností do rodín v našom cirkevnom zbore – tlačili sme ich
200 ks/nedeľa.
Ďakujeme aj tým, ktorí pamätali na finančné potreby cirk. zboru, a aj takýmto spôsobom náš cirkevný zbor podporovali.
V kázni hovoríme o zasľúbení a dare Ducha Svätého. Nech nás On a Jeho múdrosť vedie v týchto i ďalších dňoch. Pozývame tiež
k prislúženiu VP v domácnostiach, nie iba pri nemocných, ale táto možnosť je daná a ponúknutá všetkým – ako spoločenstvo tých, ktorí
s vďačnosťou plnia Kristov príkaz: „Toto robte na moju pamiatku!“

Srdečne vás pozývame na obnovené bohoslužobné stretnutia: od nedele 10.5.2020 budú služby Božie prebiehať vo
svojich časoch, ako máme zaužívané – Čakanovce, Bačkovík o 9.00; Rankovce, Boliarov o 10.30. Pre ľudí nad 65
rokov budú samostatné služby Božie o 9.00 v Bačkovíku.
Pre tých, ktorí majú prístup na internet, ponúkame biblické zamyslenia uprostred týždňa (téma: Modlitba); misijný príbeh pre deti (Bež,
Ma, Bež – o misionárke Márii medzi kanibalmi v Afrike), videopozvánky k nedeliam, ako aj pripravené kázne a rodinné pobožnosti
Stále vám ponúkame k dispozícii svoj čas i svoje modlitby. Povzbudzujeme vás, aby ste kedykoľvek, keď sa budete cítiť sami, unavení, zranení,
ale aj keď prežijete niečo radostné a chcete sa s tým podeliť, nám volali, alebo písali. Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M.
Beňová; mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete.

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou
Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. (R 15,13).
Mgr. Monika Beňová

Duch Svätý ako objatie mamy

J 14, 16-17: „...ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky. –
Ducha Pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte,
pretože pri vás zostáva a bude vo vás. “
Duch Svätý ako objatie mamy:
Predstavte si okamih, v ktorom prežívate veľkú
radosť a chcete sa s ňou podeliť s najbližšími a tak, čo
vám napadne – vbehnúť svojej mame do náručia,
objímať ju, smiať sa a tak s ňou zdieľať svoju radosť.
Ale tiež si skúste predstaviť svoj najsmutnejší okamih
a moment, kedy do maminho náručia vojdeme plní
bolesti a smútku. Nech prežívame akúkoľvek situáciu,
v maminom náručí, v jej blízkosti je nám – dobre.
Počas posledných týždňov som rozprávala s mojou
mamkou každý deň a uvedomila som si, že si stále máme
čo povedať. Smiala sa so mnou, plakala so mnou a ja s ňou
– a hoci sme si len telefonovali – bolo nám spolu dobre. Po
rozhovore s ňou som sa cítila spokojne.

Práve tento pocit uspokojenia, práve ten moment,
kedy sa cítime takí naplnení z prítomnosti nám tak
blízkej osoby, akou je mama, nám môže pomôcť
predstaviť si, aké to je, keď nás naplní Duch Svätý.
Keď sme plní Ducha Svätého, sme spokojní, cítime sa
dobre, naplnení Jeho láskou a pokojne odpočívame
v Jeho prítomnosti. Je to nádherný pocit, ktorý
nechceme stratiť.
Poznáme tie slová: „Pane, dobre je nám tu!“ (Mt
17,4)? – Presne tak sa cítime.
Duch Svätý ako povzbudenie od mamy:
To, že sa cítime dobre v blízkosti našich mám,
v kruhu našej rodiny, je pre nás darom, ktorý vedie
k aktivite. Nedokážeme sedieť len tak. Chceme pre
našich blízkych niečo urobiť. Spomeňme si, koľkokrát
sme našim blízkym poslúžili – len tak, z vďaky za to,
že ich máme.
Po naplnení Duchom svätým nám rovnako nestačí
len pocit, že teraz sa mám dobre a spokojne. Túžime
začať meniť veci. Cítime, že musíme všetkým v okolí
hovoriť o požehnaní, ktoré sme dostali z prítomnosti
Ducha Svätého v našom živote.
Duch Svätý ako prvá telefónna voľba
Spomeniete si, ako Ježiš podal svojim učeníkom
to, kým pre nich bude Duch Svätý? Ak pozorne čítame
slová Božieho Syna o Duchu Svätom, potom zistíme,
že ho predstavil ako Radcu, Učiteľa, Advokáta
i Prokurátora, Lekára, Pomocníka i Tešiteľa... No,
predstavte si, že takúto osobu máte na prvej voľbe vo
svojom telefóne?! Neviem, koho vy máte na prvej
voľbe vo svojom telefóne, ale ja tam mám manžela,
deti , moju mamku..... Nech sa udeje čokoľvek,
zoberiem, vytočím, zavolám a - cítim sa lepšie.
My takúto nám veľmi blízku osobu poznáme aj
v tom duchovnom živote – je ním práve osoba Ducha
Svätého. Ako o tom vieme?
Možno tie pocity poznáte - Cítime v sebe lásku
k ľuďom a vieme, že nepochádza z nás. Cítime v srdci
teplo, ktoré nás uisťuje, že sme v Božích rukách a že
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nás nikdy neopustí. Cítime znovunájdenú radosť,
ktorá nás povznáša a vyháňa strach, úzkosť, smútok a
hnev.
Znie to veľmi sentimentálne, či nadnesene?
Spomeňme si na objatia našich mám, koľko energie,
koľko lásky, koľko nádeje nám vliali. V istom slova
zmysle to tak cítime aj pri naplnení Duchom Svätým!
Apoštol Pavel to vystihuje ešte inak. On totiž hovorí o
„triezvej opitosti“- zaujímavý pohľad na to, čo urobí
Duch Svätý s naším životom. V liste kresťanom v
Efeze naísal: „...ale buďte naplnení Duchom.
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v
mene nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5, 18. 20).
Triezva opitosť v Duchu Svätom:
Ako si ju Pavol predstavoval? Je to pocit, ktorý
prichádza, keď nás Duch presvedčí, že nás nič
neodlúči od Božej lásky (Rim 8, 39).
Keby Pavol žil dnes, bez váhania by nám povedal,
že na to, aby nás naplnil Duch Svätý, máme potenciál.
Bez váhania by nám povedal, aby sme sa neopíjali
vínom, ale radšej napĺňali sa denno-denne Duchom
Svätým – a to pravidelne. Vedel, že Duch nás chce
vždy znova a znova naplniť milosťou a láskou, aby
sme nikdy nezabúdali, ako veľmi nás Boh miluje.
Bude nás pobádať, aby sme spievali piesne a vzdávali
vďaky Bohu, hoci neprežívame práve najšťastnejšie
a najradostnejšie chvíle v živote. Vedel, že čím viac
pozdvihneme srdcia a hlasy na Božiu chválu, tým viac
sa otvoríme moci Ducha, ktorý nás naplní.
Prečo nedeľa Cantate, Duch Svätý a čo to má
spoločné s našimi mamami?
Duch nám neotvára len srdcia. Otvára nám aj oči.
Robí v našom živote „aha“ moment, vďaka ktorému
vidíme Pána Boha a Jeho konanie v našom živote.
Všetky biblické príbehy nás môžu presvedčiť, že Duch
nám dáva „aha“ momenty. Chce nám dať momenty,
keď si zrazu uvedomíme, že sme Bohu vzácni.
O tomto učil Pán Ježiš svojich učeníkov. O tomto im
rozprával, keď hovoril o Duchu Svätom. Týmto ich
povzbudzoval, keď ich pripravoval na svoj odchod.
Viedol ich k vďačnej radosti a odvahe nasledovať Ho,
aj keď už nebude medzi nimi.
O tejto radostnej oslave je nedeľa Cantate, ktorá
nás pozýva, aby sme oslavovali nášho Boha – za dar
Ducha Svätého, ktorý nás napĺňa a my vďaka Jeho
moci môžeme prežívať radosť, pokoj a požehnanie vo
svojich životoch. A práve Jeho prítomnosť nás vedie
k úprimnej vďake za naše mamy, našich blízkych,
rodiny, ktoré sme prijali z Božej ruky ako vzácny dar.
Modlime sa za ne a ďakujme. Prosme o Ducha
Svätého do našich životov. K tomu vás povzbudzujem.
Amen.

