Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu.
Ony nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý vrch
a ku Tvojim príbytkom, aby som pristúpil k Božiemu oltáru
a k Bohu svojho radostného plesania. (Žalm 43,3-4)

5. pôstna nedeľa
29.3.2020

ev. cirk. zbor Rankovce
ecav.rankovce.sk

Milovaní, srdečne Vás pozdravujeme v 5.pôstnu nedeľu. Začal nám čas pašií a my si chceme pri ich čítaní
spolu s vami pripomenúť dielo vykúpenia a Božej lásky k nám, ktorá sa zjavila v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je to
už tretia nedeľa, kedy naše kostoly ostali zatvorené, nestretávame sa, neprežívame spoločenstvo na jednom
mieste. Ale v duchu lásky, pravdy a na modlitbách sme spolu spojení a v moci Ducha Svätého smieme tento
pôstny čas prežívať spolu, pri spoločných rodinných pobožnostiach. Povzbudzujeme Vás k čítaniu pašiového
príbehu, k zaspievaniu si pôstnych piesní a k spoločným modlitbám. Prinášame vám opäť zamyslenie sa nad
Božím Slovom, ktoré je pre nás chlebom života a živou vodou. Prijímajme ho s vďačnosťou a pokorou pred
naším nebeským Otcom. Prijmite opäť tieto naše kázne ako prejav našej lásky voči Vám a túžby v ničom neostať dlžní zvestovaniu evanjelia v našom cirkevnom zbore. Veríme, že si nájdete spoločný čas a s otvoreným
srdcom prijmete povzbudenie a posilnenie zo Slova Božieho.

Modlime sa spolu:

Bože náš a Otče v Pánovi Ježišovi Kristovi, prichádzame k Tebe aj v túto pôstnu nedeľu a túžime po
Tvojom odpustení a požehnaní. Sľúbil si nám, že
ten, kto verí v evanjelium, bude zachránený
a neuzrie smrť naveky. V tejto nádeji, uprostred
vonkajšieho ohrozenia i vnútorných pochybností,
uprostred každodenného boja s pokušením
a hriechom, Ťa prosíme: utvrď nás vo viere, že jedine Tvoj Syn, Pán Ježiš Kristus, je nám cestou,
pravdou i životom, mocou Božou na spasenie. Cez
Neho sme boli draho vykúpení a v Ňom máme
spasenie a večný život. Veď nás svetlom svojho
slova po cestách života, posilňuj a podopieraj nás
svojou prítomnosťou a pomôž nám kráčať životom
tak, aby sme raz s Tebou prebývali v Tvojej sláve.
Amen.

Ponúkame možnosť a pozývame:

- zaspievať si piesne, ktoré sú uvedené v našich
Pašiách na Smrtnú nedeľu
- prečítať si texty z Pašií, ktoré nás budú sprevádzať príbehom utrpenia, odsúdenia a smrti nášho
Spasiteľa – Pána Ježiša Krista
- modliť sa spoločne:
- jeden za druhého, aby sme sa správali zodpovedne k sebe navzájom a dodržiavali pokyny vlády
a krízového štábu, aby sme neohrozovali svojou
laxnosťou iných
- za lekárov, zdravotné sestry a zdravotníkov, ich
ochranu, ochotné srdcia, múdrosť a šikovnosť
- za otvorené srdcia pre hľadajúcich ľudí, ktorí
v tejto dobe majú vážne otázky o živote

Stále vám ponúkame k dispozícii svoj čas i svoje modlitby. Povzbudzujeme vás, aby ste kedykoľvek, keď sa
budete cítiť sami, unavení, zranení, 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 pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými
na všetko dobré, aby ste plnili Jeho vôľu, a nech pôsobí v nás skrze Pána Ježiša Krista,
čo mu je milé. Jemu česť a sláva na veky. Žid 13,20-21

ZÁCHRANCA
text ku kázni - 3. Mojžišova 25,8-10:
„Odpočítaj sedem rokov slávnostného odpočinku, sedemkrát sedem rokov a čas siedmich rokov
slávnostného odpočinku ti vydá štyridsaťdeväť rokov. Potom v siedmom mesiaci, desiateho dňa tohto
mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine. A tak posväťte päťdesiaty rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý sa má vrátiť ku svojej čeľadi ...“

Naši milovaní v Pánovi! Potrebovali ste už niekedy
záchrancu? Niekoho, kto by pre vás urobil to, čo ste
vy nemohli? Boli niekedy vaše deti v situácii, kedy ste
sa pre nich stali záchrancami? Celou Bibliou sa nesie
ako zlatá niť téma našej záchrany. To je presne to, čo
sa pre nás rozhodol urobiť náš nebeský Otec, keď nás
Boží nepriateľ od Neho odvliekol preč – sme Jeho prioritou, netúži po ničom inom, iba zachrániť nás! Boh
použil voči hadovi jedno z najtvrdších vyjadrení: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi
tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape
hlavu, ty mu však zraníš pätu!“ (1M 3,15) Inými slovami povedané: Nemysli si, že ti to len tak prejde. Ja
som ten, kto ťa zničí a pošliape. Toto nie je koniec. Ja
sa pre svoje deti vrátim! Odmietam stráviť večnosť
bez svojich detí!
Pôstne obdobie nás vedie k poznaniu, že náš nebeský Otec sa nás, svojich detí, nikdy nevzdal. Boli
sme unesení z Jeho blízkosti, ale On nás prekvapil
svojou láskou. Už v raji rozhodol, že Jeho deti budú
zachránené.
Keď sa niekto v Izraeli dostal do problémov
a potreboval záchranu, jeho najbližší príbuzný mu
mohol podľa zákona pomôcť. Keď človek nemal na živobytie, mohol sa vzdať svojho majetku alebo dedičstva a pokiaľ to nestačilo, mohol sám seba predať do
otroctva. Ale aj v tejto hroznej situácii jestvoval záblesk nádeje. Najbližší príbuzný mohol pomôcť – odkúpiť majetok a vrátiť ho majiteľovi; mohol vyplatiť
príbuzného z otroctva. Mohol prijať zodpovednosť za
svojho príbuzného v núdzi.
3. kniha Mojžišova, 25. kapitola a neskôr aj iné
časti Biblie dokresľujú úlohu „goela“ (hebr.) – príbuzného v úlohe záchrancu, vykupiteľa: hovoria o vykúpení majetku odpredaného chudobným príbuzným
(3M 25,25-34), o vykúpení príbuzného, ktorý sa predal do otroctva (3M 25,47-54), o pomste krvou zavraždeného príbuzného (4M 35,12.19-27; 5M
19,6.12; Joz 20,2), či o predstúpení pred súd v úlohe
pomocníka odsúdeného príbuzného (Pr 23,11; Jer
50,34; Ž 119,154). Vieme si vôbec predstaviť človeka
v otroctve, zúfalstve, bez majetku, alebo odsúdeného? Máme vôbec predstavu o beznádeji a bezmocnosti, ktoré prežíva? A vieme si predstaviť úľavu
a záblesk nádeje, keď uvidí prichádzať svojho „goela“? „Goel“ – „Záchranca“ – bol človek, ktorý sa
staral o vaše bezpečie a urobil, čokoľvek bolo nutné,
aby vás zbavil hanby a vrátil vám slobodu.
Aj keď človek nemal svojho príbuzného, stále mal
nádej. Jeho Záchrancom sa stal samotný Hospodin,
ktorý zasiahol v tzv. jubilejnom roku. Pre každý 49.
rok Hospodin nariadil: „Odpočítaj sedem rokov odpo-

činku, sedemkrát sedem rokov a vyjde ti, že obdobie
siedmich rokov odpočinku je štyridsaťdeväť rokov. Potom v desiaty deň siedmeho mesiaca daj trúbiť na
zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v
celej krajine. Tak posvätíte päťdesiaty rok a vyhlásite
v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to
pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a
každý sa vráti k svojmu rodu.“ (3M 25,7-10)
V jubilejnom roku sa Pán Boh stal Vykupiteľom.
Stal sa Goelom. Koncept dňa odpočinku, koncept milostivého dňa a Dňa zmierenia bude navždy spojený
s vykúpením a záchranou.
Tým, že nás Pán Boh cielene a vedome stvoril na
svoj obraz, stal sa naším najbližším príbuzným. On je
naším „Goelom“, Záchrancom a Vykupiteľom. Od samého počiatku boli koncept stvorenia a vykúpenia
prepojené. Vo stvorení nás Boh označil ako svoje deti,
keď do nás vložil svoj obraz. Keď sme upadli do hriechu, dobrovoľne sa stal naším Záchrancom. Prorok
Izaiáš nás o tom uisťuje slovami: „Naším otcom si
predsa ty, lebo Abrahám o nás nevie a Izrael nás nepozná. Ty, Hospodin, si náš otec, „náš vykupiteľ“ je
oddávna tvoje meno.“ (Iz 63,16)
Čas pôstu nám tak pripomína, že Náš Stvoriteľ,
nebeský Otec, prišiel do tohto sveta, aby nás zachránil. V osobe svojho Syna sa stal naším „goelom“. Pán
Ježiš sám povedal, že to bolo dôvodom Jeho smrti:
(Mk 10,45) „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal
obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“ Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nás
zachránil a vykúpil.
Celá Biblia je príbehom, ako Pán Boh dostal svoje
deti naspäť a vykúpil ich. Keď sa ľudia rozhodli nasledovať Božieho nepriateľa, stali sa hriešnymi
a smrteľnými. Nemohli sa sami zachrániť. Zomierali,
pretože „.... odplatou za hriech je smrť!“ (R 3,23) Diabol si nedokázal predstaviť, že by nás Pán Boh mohol
tak veľmi milovať. Bol presvedčený, že Boha preľstil
a oklamal, že navždy ukončil vzťah medzi Ním a ľuďmi
a ľudia už nikdy nebudú mať šancu vrátiť sa k Pánu
Bohu späť. Nikdy by mu nenapadlo, že by láska mohla
zvíťaziť. Ap. Pavel konštatoval veľkú pravdu: „ ... kde
sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť.“ (R 5,20) Náš nebeský Otec nás prekvapil
svojou láskou a sám sa vo svojom Synovi stal naším
Záchrancom. Zasiahol v prospech svojich detí. Utekal
za nimi, zomrel za ne, zaplatil výkupné a vrátil im slobodu. Sme slobodní.
Nech sú nám tieto slová povzbudením aj pre tie
ďalšie dni pôstu, ktoré sú pred nami. Milosť Pána Ježiša nech je s nami! Amen.
Monika Beňová

