Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho muštu a obilia.
V pokoji ľahnem si a zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som
sám, dáš prebývať mi bezpečne. (Žalm 4,7b-9)

22. nedeľa po Trojici
Znamenia konca
8.11.2020
ev. cirk. zbor Rankovce
ecav.rankovce.sk

Drahí a milovaní bratia a sestry v Pánu Ježiši Kristu! Dostali sme sa do záverečného obdobia nášho cirkevného roku.
Pred nami, spolu s tou dnešnou nedeľou, sú posledné tri nedele, ktoré majú upriamiť náš pohľad k večnosti. Rozmýšľať
o svojej večnosti a spolu s tým súčasne o svojej prítomnosti pred nás kladie mnohé otázky a výzvy. Kým som ja vo svetle večnosti a kým je Boh pre mňa v prítomnosti? Touto dnešnou nedeľou sme pozvaní k hľadaniu odpovedí na tieto
otázky. Slovami dnešného kázňového textu sme pozvaní do Božej prítomnosti a iba v nej je odpoveď na to, kým som ja.
Pozývam vás k rodinnej bohoslužbe. Tento čas je časom výziev pre našu cirkev. Je ale tiež príležitosťou otvoriť Bohu naše rodiny a domácnosti a nespoliehať sa iba na kostoly. Premeňme aj dnes naše domovy a domácnosti na Božie svätyne, miesta Božieho kráľovstva tu na zemi, kde Pán Boh prebýva so svojimi deťmi. Milosť a pokoj nech sa aj týmto spôsobom rozhojňujú medzi nami cez známosť Boha a Ježiša Krista. Amen.
Pozývame vás aj k sledovaniu internetovej webstránky nášho cirkevného zboru (rankovce.sk), na ktorej môžete
nájsť naše videopríhovory, pozvánky, biblické príbehy pre deti na nedeľu, či iné zaujímavé informácie o našom cirkevnom zbore.
Rozlúčili sme sa: s Jánom Milanom Dolným (77 r.) z Ďurďošika, Martou Damovou (66 r.) z Rankoviec a s Ondrejom
Šupom (87 r.) z Čakanoviec. Pozostalým rodinám prajeme Božiu milosť a prítomnosť, ako aj nádej vzkriesenia
a opätovného stretnutia sa. Myslime na nich v modlitbách.
Milodar: Pri pohrebe brata Jána Milana Dolného z Ďurďošíka, ktorý zomrel vo veku 77 rokov, sme prijal od najbližšej rodiny, blízkych a známych milodar pre potreby cirkevného zboru vo výške 890,-€ (na želanie rodiny venované fílii
Bačkovík). Nech sám Hospodin požehná ochotných darcov.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí i počas tohto obdobia budú pamätať na to, že Cirkevný zbor opäť nebude mať žiadne príjmy z
ofier a milodarov. Ak chcete prispieť, svoj milodar môžete poslať na účet cirkevného zboru. IBAN: SK43 0900 0000 0001 0925 5082,

Modlime sa spolu: Svätý a spravodlivý Hospo-

dine, ďakujeme Ti, že v Pánovi Ježišovi Kristovi si
naším Spasiteľom a Vykupiteľom. Prosíme Ťa, veď
nás k úprimnej pokore a požehnaj nás svojou
múdrosťou, aby sme túžili po spoločenstve
s Tebou, vytrvali v modlitbách a v pravej viere trpezlivo čakali na príchod Tvojho Syna. Tiež prosíme, povzbuď nás dnes pravdou svojho Slova
a naplň nádejou, že aj nás raz vzkriesiš a uvedieš
do svojej slávy. Prosíme o to v mene nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Amen.

Nech sa páči, tu sú piesne na nedeľu:

190, 660, 218, 668, 662
- prečítať si aj biblické texty:
text zo Starej zmluvy: Zachariáš 1,1-6
text z Novej zmluvy: Zjavenie Jánovo 9,13-21
evanjelium: Matúš 24,15-28

Námety na modlitby – modlime sa:
- za rodiny, ktoré v minulom týždni prišli o svojich najbližších a vyprevadili ich na večnosť
- za vytrvalosť vo viere a dobré svedectvo života medzi svojimi blízkymi a známymi
- za náš cirkevný zbor, aby rástol na slávu Božieho mena
- za našu cirkev, aby hľadala spôsoby, ako niesť evanjelium do moderného sveta
- za spoločnosť, ktorá je už unavená situáciou okolo opatrení, aby v nej nedochádzalo k nedorozumeniam
- za situáciu na celom svete, pretože v neustálom tlaku môže rásť napätie a prepuknúť aj do násilia
- za všetkých tých, ktorí aj v čase krízy stoja verne vo svojich úlohách a konajú si svoju prácu, či službu
- za politikov, lekárov, zdravotnícky personál, vojakov, policajtov, hasičov a všetkých ostatných,
ktorí musia robiť vážne rozhodnutia a stáť v prvej línii
Stále vám ponúkame k dispozícii svoj čas i svoje modlitby.
Povzbudzujeme vás, aby ste kedykoľvek, keď sa budete cítiť sami, unavení, zranení, vystrašení, neistí, nám volali,
alebo písali. Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová; mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez
sociálne siete.
Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach! (Matúš 5,16)
Mgr. Monika Beňová

Čítanie medzi riadkami

8.11.2020

22. po Trojici

Matúš 22,1-14: „Kráľovstvo nebeské podobné je človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. ... Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; preto choďte na rázcestia a
koho len nájdete, pozvite na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. A naplnila sa svadobná sieň
hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel ... uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúch, a povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš
svadobné rúcho? A on onemel. Vtedy kráľ povedal: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. Lebo
mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“
Na prvý pohľad vyzerá, že posolstvo tohto príbehu je
jasné: Je Ježišovou kritikou židovského národa a otvára
dvere pozvaným pohanom. - Hovorí o tom, že vyvolený národ zlyhal a preto Pán Boh otvoril dvere pohanom. - Ukazuje na ľudí, ktorí pre svoju potrebu dokazovať si zbožnosť
dobrými skutkami a záslužníctvom zabudli na spoločenstvo
so svojím Bohom. - Človek, ktorý napokon nemal svadobné
rúcho, je hriešnik, ktorý nedokázal dodržiavať Božie prikázania, či udržať sa ďaleko od hriechu apod.
Naozaj, toto všetko v Ježišovom príbehu môžeme vyčítať a je to aj z veľkej časti pravda. Ale nie je to celá pravda.
Pretože vo všetkých týchto pravdách som „JA“ vlastne na
tej lepšej strane... Ak prijmem tieto pravdy, nič sa v mojom
živote nemení a ani nezmení. A predsa, dielo Ducha Svätého v nás, Božie dielo v nás, je dielom, ktoré nie je statické,
ale je dynamické. Má v nás rásť a zväčšovať sa.
Prvým a dôležitým aspektom tohto podobenstva je
definícia Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa podobá
človeku-kráľovi: Božie kráľovstvo nie je o určitom mieste,
ani o nejakom priestore, a tiež to nie je len eschatologický
pojem. Kráľovstvo nebeské je Pán Boh, ktorý ho svojou
prítomnosťou prináša a vnáša do života človeka. Ja aj ty
už dnes žijeme v Božom kráľovstve, ak žijeme v Božej prítomnosti. Rodinné bohoslužby, ktoré prežívame, sú Božím
kráľovstvom, lebo sú konané v Božej blízkosti. Moja rodina
je Božím kráľovstvom, pretože v nej, v jej vzťahoch prebýva
svätý Boh. Môj cirkevný zbor je Božím kráľovstvom, pretože je miestom, kde sa stretávame v Božom mene a v Jeho
prítomnosti....Božie kráľovstvo je tam, kde je Jeho kráľ, náš
trojjediný Boh, Hospodin.
Druhým aspektom hodným všimnutia je konštatovanie, že „hostina je pre pozvaných pripravená“. Najprv pripravená pre pozvaných, potom vlastne pre všetkých, ktorí
chcú prísť. Kto boli tí pozvaní? Farizeji? Zákonníci? – Pán
Ježiš vlastne hovoril tieto slová im. Alebo Izrael ako taký?
Vyvolený národ? Oni skutočne pohrdli hostinou – a zašli
tak ďaleko, že zabili Syna svojho Kráľa. Je to naozaj príbeh
o zlome dejín, kde sa vymenili dve veličiny a cirkev nahradila tzv. vyvolený národ? Alebo je to príbeh o mne a tebe?
V skutočnosti mňa aj Teba, Kráľ, môj i Tvoj Boh, pozýva každý deň na hostinu svojho kráľovstva. Je pripravená!
Sú nachystané tie najlepšie dobroty Božieho kráľovstva, od
lásky, milosti, milosrdenstva až po pokoj, ktorý nemôže dať
tento svet v ničom a nikom. Len sa ponúknuť! Koľko iných
vecí si v našom každodennom živote zvolíme namiesto

hostiny v Božej prítomnosti a blízkosti. A náš Kráľ čaká...
no my neprichádzame, aby sme sa ponúkli z Jeho plných
stolov. No prichádzajú iní – takí, ktorými pohŕdame, odmietame ich, nechceme ich pustiť do svojich kostolov, zatvárame pred nimi dvere svojich domácnosti. A predsa,
Biblia nám svedčí o tom, že oni sa najedia na hostine Božieho kráľovstva, nasýtia sa v Božej blízkosti. Pretože Jeho
uprednostnili pred svojimi záujmami. Pozvaní sme všetci, ja
aj ty, je to len o našej odpovedi na pozvanie nášho Kráľa.
Každý deň sa môžeme rozhodnúť, ako odpovieme. A každý

deň môžeme byť tými, ktorí odmietli, alebo tými, ktorí prijali. Kým sme?
A tretím dôležitým aspektom tohto Ježišovho podobenstva je „človek neoblečený do svadobného rúcha“.
Kto je ten človek? V našich kostoloch mnohokrát počujeme
len časť pravdy. Bol to niekto, kto bol špinavý od hriechu. A
áno, je to pravda. No nie je pravdou, ak budeme tvrdiť, že
svadobné rúcho môžeme získať tým, že nebudeme hrešiť,
že budeme dodržiavať prikázania, že budeme robiť dobré
skutky... Pretože svadobné rúcho je súčasťou pozvania Kráľa – pozvania, ktoré platí všetkým – dobrým, aj zlým.
Človek bez svadobných šiat bol teda niekto, kto dostal
všetko potrebné – Pán Boh cez svojho Syna, Ježiša Krista,
urobil všetko potrebné, aby sme mohli prísť na kráľovskú
hostinu, aby sme mohli vziať z Božieho požehnania – zničil
hriech; zvrhol Diabla, aby nemohol na mňa a teba žalovať
dňom i nocou; vybojoval odpustenie všetkých našich hriechov; premohol smrť; rozhodol sa a sľúbil, že nám nikdy
viac nepripomenie naše previnenia a hriechy. A zároveň
bol natoľko pyšný a samoľúby, že sa rozhodol ukázať Kráľovi, že jeho dary a šaty nepotrebuje. Inými slovami - tento človek prišiel kráľovi ukázať, že jeho vlastná spravodlivosť (vlastná definícia náboženského života, vlastná pravda
a vlastná predstava zbožnosti) úplne postačuje, aby obstál
pred svojím Kráľom, Pánom Bohom.
Pokojne to nemusí byť tzv. „ukážkový“ hriešnik – smilník, cudzoložník, vrah alebo zlodej. Môžem to byť ja, Ty,
hocikto z nás „ukážkových kresťanov“, ktorí sa usilujeme
dodržiavať prikázania. Robíme dobre, kadiaľ chodíme. Pretekáme sa v tom, kto skôr skončí plán čítania Biblie. Kto dá
viac námetov na modlitby. Napíše viac kresťanských a biblických statusov na sociálne siete. Vysloví viac zbožných
slov a náboženských fráz. Pri tom všetkom ale nepotrebujeme pokánie. Nepoznáme každodenné vyznávanie hriechov. Odmietame Božie odpustenie a milosrdenstvo, pretože sme presvedčení, že to nepotrebujeme. To, častokrát
podľa nášho presvedčenia, potrebujú „tí ostatní“.
Zabudli sme, že jedine “tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi, budú
môcť vstúpiť bránami.” (Zjav 7,14 + 22, 14).
A tak vlastne celé toto podobenstvo hovorí o mne a o
tebe. Ak pozorne čítame medzi jeho riadkami, nájdeme
tam sami seba. Tiež tam nájdeme posolstvo nádeje, ako
odvrátiť „osud“ človeka bez svadobného rúcha. Náš Kráľ
nás dnes pozýva na svoju kráľovskú hostinu. Práve teraz
prijímame z Jeho ruky vzácny dar chleba života a živej vody
v podobe Jeho slova. Hostina Jeho lásky, milosti, milosrdenstva, odpustenia, zmierenia, porozumenia, pokoja a
mnohých ďalších darov je pripravená. A my už dnes môžeme byť hosťami nášho Kráľa v Jeho kráľovstve.
Naši drahí, je čas zasadnúť. Obliecť ponúknuté svadobné rúcho – odev vypraný v krvi Baránka Božieho, ponúknuť
sa z bohato prestretého stola Božej milosti, a tešiť sa
z prítomnosti svojho Kráľa v Jeho kráľovstve. To prajem
nám všetkým v týchto dňoch. Milosť Božia nech je s nami!
Amen.
No smrti sa bojí spravidla každý človek, či dokonca

