„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!
Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových... “
(Žalm 84,2-3)

6. pôstna nedeľa
5. 4. 2020

ecav.rankovce.sk

Milí naši, ako zvlášť citlivo v našej situácii vyznievajú slová horeuvedeného žalmu! Je to už štvrtá nedeľa,
ako naše kostoly ostávajú zatvorené kvôli našej vlastnej ochrane. Veríme, že takto pripravené kázne
a pozdravy aspoň čiastočne zapĺňajú našu túžbu po spoločenstve a my aj takto vieme byť duchovne spojení
navzájom, ale najmä s naším Pánom Ježišom Kristom. Nemajú slúžiť iba ako papier s napísanou kázňou na
prečítanie si vo chvíľke pokoja po obede pri káve. To vôbec nie! Majú poslúžiť v domácnostiach ako pomôcka
k domácim bohoslužbám.
6. pôstna nedeľa je v našej cirkvi už druhou pašiovou. To znamená, že na službách Božích používame Pašie
s čítaním príbehu o ceste Pána Ježiša do Jeruzalema na samotný kríž, aby tam vybojoval boj dejín sveta.
Ponúkam vám peknú možnosť – vezmite si doma, v rodinnom kruhu, do rúk všetci pašie a započúvajte sa
do pašiového príbehu, prečítajte si ho. Skúste si aj zdôrazniť niektoré časti. Napr. takto:
Ak ste doma sami, tak slová, ktoré v príbehu hovorí Pán Ježiš, pri tichom čítaní vyslovte nahlas, aby vynikli.
Ak ste dvaja, jeden nech číta priamu reč všetkých postáv, druhý zase rozprávača.
Ak ste viacerí, rozdeľte si, kto bude čo čítať. Otec – hlava rodiny – nech číta slová, ktoré hovorí Pán Ježiš.
Mama nech zase číta rozprávača. Ostatní nech si rozdelia – napríklad na striedačku – ostatnú priamu reč postáv, alebo si postavy dopredu rozdeľte medzi seba.
Ak si trúfnete, zaspievajte si aj piesne, alebo si vyberte, ktoré z nich.
Kázeň nech opäť prečíta otec, alebo starý otec, kázňový text najstaršie dieťa... Po kázni nezabudnite na
spoločný čas modlitieb, môžete prečítať aj tu napísanú. Nezabudnite na konci na modlitbu Pánovu – Otčenáš.
Tak vytvoríte doma nádhernú atmosféru a naplníte tak slová Písma svätého: 1K 14,26. Čo sa tam píše?
Schválne, pozrite si.
Prajeme vám požehnaný čas domácich bohoslužieb!
Pred Veľkou nocou zvykneme – najmä na Veľký Piatok pristupovať aj k Večeri Pánovej. V cirkvi hľadáme
spôsoby, ako by sme v tomto čase dokázali urobiť.

Modlime sa: Drahý náš Pane a Bože, Ty sprevádzaš človeka na všetkých jeho cestách. Ty si ho z lásky
stvoril, dal si mu miesto po svojom boku v raji, potom si bdel pri ňom, keď on páchal zlé a musel z Tvoje
blízkosti odísť. No ani potom si ho nezavrhol, ale po všetkých pokusoch ako mu pomôcť si napokon zo
svojho neba zostúpil v podobe svätého Dieťaťa Ty sám. Takto si sa nám priblížil, prežil si si mnoho zlého
namiesto nás. Áno, kvôli nám a namiesto nás si vystúpil na desivú Golgotu s krížom Tvojej smrti.
Aj podľa toho vieme, že Ti na nás stále záleží a stojíš pri nás i v tomto náročnom, ťaživom období. Prosíme,
posilni našu vytrvalosť, aby sme sa nepoddávali úzkosti, depresii, ani zlým myšlienkam, ale aby sme aj
v tomto čase dokázali byť k sebe navzájom milí, plní milosrdenstva k sebe navzájom a tak aby sme napĺňali
príkaz lázky, ktorý si nám dal. Len vtedy bude mať pre nás aj Tvoje utrpenie zmysel, pretože len vtedy, keď
budeme ostávať pri Tebe a plniť Tvoju vôľu, len vtedy sa bude Tvoje veľkonočné víťazstvo týkať aj nás.
Amen.
Námety na ďalšie modlitby:
- modlime sa jeden za druhého, aby medzi nami neprestajne panovala kresťanská láska
- modlime sa za nemocných a ich rodiny, aby nachádzali pokoj
- modlime sa za nešťastných ľudí, ktorí sa nachádzajú v záchytnej karanténe
- modlime sa za všetkých obetavých ľudí, ktorí sú napriek nepriaznivej situácii ochotní pomáhať iným
- modlime sa za zdravotnícky personál, za všetkých, ktorí musia byť v práci napriek hrozbe nákazy
- modlime sa aj za vládu SR a ich múdre rozhodovania pre našu krajinu
Stále vám ponúkame k dispozícii svoj čas i svoje modlitby. Povzbudzujeme vás, aby ste kedykoľvek, keď sa
budete cítiť sami, unavení, zranení, vystrašení, nám volali, alebo písali. Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo;
0918 828 309 – M. Beňová; mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete.

Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní! Všetko nech sa deje medzi vami v láske! 1K 16,13-14
Mgr. Ľuboslav Beňo

Aj teraz príde Baránok Boží – nájde nás pripravených?
Zjavenie Jánovo 5,1-7: „V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť túto
knihu a zlomiť jej pečate? Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani nazrieť do nej.
Nato som veľmi plakal, že nikto nebol hoden otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Vtedy mi povedal jeden zo starších:

Neplač, ajhľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí!

Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími Baránka, ktorý stál ako
zabitý, mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem duchov Božích, poslaných na celú zem. I prišiel a vzal knihu z
pravice Sediaceho na tróne.“
my na vidieku, máme veľké domy, záhrady, okolo reOpäť - naši milovaní v Pánovi! Všimli ste si
latívne bezpečnú prírodu. Ale čo ľudia v meste, zatvov kostole, že sme na Službách Božích začali ako norení do malých bytov? Viete, akú „ponorkovú chorovozmluvný text čítať apokalyptickú knihu Novej zmlu- bu“ prežívajú oni a čomu sú vystavení vrátane deprevy – Zjavenie Jánovo? A ak ste si čítali aj doma pred
sie a aj stúpajúceho domáceho násilia? Už aby bolo
dvoma týždňami, keď sme ešte nemali Pašie, nopo tom všetkom!
vozmluvný text, tak ste si spolu s nami čítali text Zjav
Tak by sme už aj my chceli mať otvorené kostoly,
4,1-11. Apoštol Ján – bol to sen, vízia, videnie? – vi- navštevovať opäť kiná, divadlá, športové zápasy,
del zvláštny výjav: podivný trón s bytosťou akoby
cestovať, či len tak si zájsť s rodinou či priateľmi na
sudcu celého sveta. Iste bol presvedčený, že tá neo- večeru do reštaurácie ...
písateľná bytosť je sám Pán Boh. Pred Ním množstvo
Prosím, vydržme. V Českej republike, ako inforiných bytostí, ktoré Mu volali na slávu a klaňali sa Mu.
movali banky, až 46% (to je takmer polovica) ľudí,
Ten dnešný kázňový text je priamym pokračovaním.
ktorí prišli zo zahraničia a mali poctivo sedieť doma
Pred trónom sa nachádza zapečatená kniha, ktorú
v 14-dňovej karanténe, aby chránili ostatných, tak
však nik nemôže otvoriť. Spolu s Jánom dychtivo
nevydržali a vyšli z domov na nákupy či na cesty!
čakáme, čo sa bude diať. Tak dychtivo, že Ján –
Buďme trpezliví a ohľaduplní k sebe aj k ostatným.
veľký apoštol – má v očiach až slzy! To sa nik nenájde, Nie je to ľahké, ale – vydržme! Oplatí sa to.
kto by tú knihu otvoril a prečítal, čo sa v nej píše?
„Kto otvorí tú knihu, na ktorú je celý svet zvedaDnešná Kvetná nedeľa môže byť nazvaná pokojne aj vý?“ takto od dychtivosti až plakal Ján, keď mal videnedeľou dychtivosti. Text pašiového príbehu začína
nie a vnímal, ako si ani anjeli, ani žiadna z bytostí nesvedectvom všetkých štyroch evanjelistov
trúfala siahnuť na zapečatenú knihu, aby sa dozvedeo slávnostnom vstupe Pána Ježiša do Jeruzalema pred li, čo do nej Sudca – Pán Boh zapísal. Čo len v nej je?
sviatkami Veľkej noci. Poslednej Jeho Veľkej noci.
Čo sa v nej píše o každom z nás, čo sa v nej píše
Veľký zástup ľudí bol presvedčený, že tento muž
o celom svete? Aký bude jeho ďalší údel, čo sa bude
z Galiley je skutočne Mesiášom, Záchrancom Izraela. diať a ako? Všetko je to tam, na dosah ruky, len otvoOn vytrhne z biedy, zachráni Boží ľud z problémov
riť a čítať. Ale kto, kto bude môcť? Nik nemôže, nia ťažkostí, v akých sa celý národ nachádzal. Zaslúži si komu to nedovolia, nik totiž nie je hoden na to, aby
úctu a slávnostné privítanie. Preto ten „červený kobe- siahol na knihu od Svätého Boha.
rec“ z palmových ratolestí a plášťov ľudí. Králi predsa
O týždeň nás už čaká Veľká noc. Bude to zvláštna
vstupujú do mesta po červenom koberci! A tento Ježiš, Mesiáš, Kristus, prináša záchranu. Všetci sú dych- Veľká noc s ťažkým pôstnym obdobím pred ňou. Ľutiví od túžby konečne už vidieť, ako budú nepriatelia dia v minulosti už prežili mnoho zvláštnych Veľkých
za pomoci Božských vojov porazení a izraelský národ nocí.
Najprv bola cirkev prenasledovaná a kresťania si iba
bude opäť povýšený na piedestál, ktorý mu určil svopotajme
pripomínali, že aj Pán a Spasiteľ najprv trpel,
jím vyvolením sám Pán Boh!
ale – malo to význam, veď potom vstal z mŕtvych.
Aj my sme dychtiví od túžby po skončení situácie,
V období mnohých vojen – od staroveku až po tie
v ktorej sme sa dnes tak náhle, počas pár týždňov
z ničoho nič ocitli. Celý svet začal žiť ako v zovretí ne- v 20. storočí – pri každej z nich boli životy ľudí ohrozené a mnohé skutočne násilím, zbraňou skončili. Ako
jakých obrovských klieští. Taký život nie je jednoduchý. Jednou zo základných hodnôt a túžob človeka tam, vtedy ľudia prežívali Veľkú noc? Vo veľkom stráje sloboda. Každá demokratická krajina si ju zakotvila daní. Aj tam však Pán Boh cez cirkev a jej zvesť priaj do svojej ústavy ako najvyššieho štátneho zákona. pomínal svoju moc a víťazstvo.
No teraz máme pocit, akoby nám ju ktosi bral a cítime
sa tak trochu ohrození. Nie sme zvyknutí žiť
v „zatvorenom“ svete, do akého sme pre vlastné dobro vstúpili. Deti už tri týždne sedia doma, ani
s kamarátmi sa nemôžu hrať. (Nemali by!) A čo ešte

Aj teraz, v tomto našom roku 2020 opäť príde
Baránok Boží so svojou Veľkou nocou. V Jánovom
videní bol napokon práve On hoden otvoriť veľkú
knihu tajomstiev Božích. On bude aj teraz Víťazom,
s ktorým to stojí za to žiť a vydržať! Amen.

