Bude ma vzývať a vypočujem ho; budem s ním v súžení;
vytrhnem ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom
a ukážem mu svoje spasenie. Žalm 91,15-16

1. pôstna nedeľa
21.2.2021
ev. cirk. zbor Rankovce

Prvá pôstna nedeľa – čas, kedy v cirkvi začíname sprevádzať Pána Ježiša cestou do Jeruzalema a na Golgotu. Evanjeliá nám veľmi plasticky približujú posledné okamihy života nášho Spasiteľa. No predsa z týchto ťažkých chvíľ cítime
nádej a pokoj vo všetkom, čím náš Spasiteľ prechádzal. Pôst totiž nekončí smrťou, ale vzkriesením; nie je svedectvom
o ceste do hrobu, ale o ceste do slávy. Pôst je obrazom aj nášho života. Života, ktorý prechádza skúškami a utrpením,
ale ktorý smeruje nie k smrti, ale do večného Jeruzalema. Téma a hlavná myšlienka kázne na prvú pôstnu nedeľu nás
tiež vovedie do témy skúšok a utrpenia v živote. Verím, že jej vyvrcholenie nám pomôže reflektovať a zvládať skúšky,
ktorými prechádzame. Prajem požehnanú rodinnú pobožnosť u vás doma. Prežite ju v mene nášho Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.
Kto má záujem a možnosti, môže si na internete pozrieť aj nahrávku tejto pobožnosti. Odkaz nájdete na našej
zborovej webstránke https://ecav.rankovce.sk.
V týchto dňoch sa tešíme spolu s naším spolubratom Milanom Vojtkom a jeho rodinou. Pán Boh mu dovolil dožiť
sa požehnaných rokov jeho života – oslávil 77. narodeniny. V súvise so svojím jubileom prináša brat Milan Vojtko
s rodinou na potreby nášho cirkevného zboru milodar vo výške 100,-€ a naďalej sa kladie do Božích rúk s prosbou
o požehnanie, milosť a pomoc v ďalších dňoch svojho života.
Opäť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú aj na hmotné potreby cirkevného zboru, viacerí z vás ste už
poslali svoj dar na číslo zborového účtu, iní priniesli v hotovosti, máme aj pravidelných darcov, ktorí sa rozhodli prispievať na naše spoločenstvo pravidelne každý mesiac. Tieto potom súhrnne uvedieme na konci mesiaca. Srdečne
ďakujeme.
Svoj milodar môžete aj vy poslať na účet cirkevného zboru. IBAN: SK43 0900 0000 0001 0925 5082. Prípadne ak
chcete prispieť adresnejšie, na webstránke zboru nájdete aj špecifické variabilné symboly. Svoj milodar môžete odovzdať aj našim kurátorom. Ak chcete odovzdať svoj milodar osobne, potom najneskôr do utorka daného týždňa.
Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 2K 9,7

Modlime sa spolu:
Svätý Bože, v pokore srdca sa skláňame pred Tebou. Ďakujeme
za milosť, ktorú si nám preukázal v obeti svojho Syna. Cez Neho
nám odpúšťaš naše viny a v Ňom nám prinášaš nádej vzkriesenia, víťazstva nad mocou hriechu a smrti, nádej večnosti. Nauč
nás využívať Tebou dané príležitosti na konanie dobrého. Vyuč
nás svojej ceste, aby sme chodili v Tvojej pravde. Buď nám Svetlom a Silou, Spasením a Životom svojmu ľudu až na veky. Amen.

Nech sa páči,
tu sú piesne na nedeľu:

80, 117, 112, 101, 93
233

biblické texty (kontinuálne):

Zachariáš 5,5-11
Zjavenie Jánovo 14, 1-5

evanjelium: Matúš 16, 21-28

Modlime sa – spolubrata Milana Vojtku pri jeho požehnanom jubileu:
Drahý Hospodine, ďakujeme Ti za Tvoju priazeň, ktorú nám prejavuješ každým novým dňom nášho života. Už Dávid vyznal: Hospodin, moja skala, hrad môj a môj Vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam, môj štít, roh
mojej spásy... Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, lebo som zachránený.“ Toto spolu s naším bratom vyznávame aj my. Ty, nebeský Otče, nás sám zachraňuješ pre večnosť. Prosíme, požehnaj, naplň svojou milosťou
a pokojom ďalšie dni života nášho spolubrata, buď mu skalou, útočištným hradom i Vysloboditeľom. Nech môže vyznávať: „Hospodine, dúfam v Teba, lebo Tebou som zachránený pre večnosť.“ Amen.
Ďalšie námety na modlitby:
- za rozlišovanie pravdivých a falošných správ, nech kresťania nepodliehajú konšpiračným teóriám a nepodieľajú
sa na ich šírení, ale nech sa stanú tvorcami pokoja v tomto čase (Žalm 63, 12)
- za múdre rozhodnutia politikov, lekárov, vedcov, učiteľov, podnikateľov a ďalších, aby vedeli, ako v tejto dobe
fungovať a dobre využívať možnosti, ktoré máme
- za dobré vzťahy v rodinách, ochranu manželstiev – dôvera, komunikácia, múdre hospodárenie s priestorom
i časom, nech nepribúdajú násilnosti ani rozvody
Opäť ponúkame svoj čas, ak vás treba vypočuť, povzbudiť, modliť sa za vás, možno aj poradiť. Taktiež nám dajte vedieť, ak vám nemá kto pomôcť s očkovaním proti vírusu (zaregistrovať sa, ísť na samotné očkovanie). Vaši farárovci
Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová; mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete.
Okúste a viďte, aký dobrý je Hospodin! Blahoslavený je každý, kto dúfa v Neho! Žalm 34,9

Odháňanie vtákov, alebo Ako zvládať skúšky?

2. Samuelova 21,10: Ajjova dcéra Ricpa vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu
od začiatku žatvy, až kým na nich nespŕchlo z neba, a nedovolila nebeskému vtáctvu
sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci.
Poznáte príbeh Ricpy? Začína sa v Biblii tým, že kráľ
Dávid vzal jej dvoch synov, ktoré porodila kráľovi Saulovi
a vydal ich do rúk Gibeóncov ako satisfakciu za utláčanie
a odmietanie kráľom Saulom. No ona radšej všetku svoju
bolesť nasmerovala do obrazného činu. Vzala vrecovinu,
prestrela ju na skalu a odháňala vtákov, aby na ňu nesadli. Jej smútok trval celé to dlhé obdobie žatvy a určite
aj dlhšie. No, všetok ten svoj hnev, žiaľ a smútok neobrátila proti pôvodcovi svojho utrpenia – proti kráľovi Dávidovi. Odovzdala ho Hospodinu v tomto obraznom čine....Toto motivovalo kráľa Dávida, aby odpovedal - priviezol kosti jej muža Saula, švagra Jonatána a dokonca aj
kosti jej synov domov a pochovali ich doma.
Viac o Ricpe v Biblii napísané nemáme, no jej krátky
záznam života nám dnes bude odpoveďou na podstatnú
otázku: Čo je zmyslom všetkých tých skúšok v živote,
ktorými prechádzame?
V Biblii sa slovo skúška/skúšať objavuje viac ako
200x. To je celkom dosť. Boh skúšal Adama s Evou, Abraháma, keď chcel, aby obetoval svojho syna, Dávida,
keď mu dal príležitosť zabiť Saula, Jóba, ktorému dovolil
zobrať celú rodinu, majetok a zdravie. Skúšal svoj ľud, Izrael, ale skúšal aj Petra, Pavla, Barnabáša, Ananiáša so
Zafirou. Ich príbehy sú príbehmi, v ktorých museli konať
rozhodnutia a buď obstáli, alebo nie.
Ak Pán Boh dovolil, aby hlavné postavy Biblie prechádzali skúškami, potom môžeme povedať, že 1. jedným zo zmyslov života tu na zemi je obstáť v skúškach,
ktorými prechádzame.
Moja predstava skúšok ale určite nie je veľmi príjemná. Vďaka Pánu Bohu za to, že náš mozog má jednu
úžasnú vlastnosť – vytesní z mysle takmer všetko, čo
nám je nepríjemné. A tak, na tie moje skúšky – napr. na
vysokej škole, si už tak veľmi nepamätám. Skôr mám
s nimi spojené zábavnejšie okamihy, ako tie stresujúce.
No dnes si to môžem veľmi skutočne pripomenúť cez
naše deti v ich skúškovom. Nie je to nič príjemné, ani čo
by sme asi chceli prežívať každý deň.
Otázkou však nie je, aká predstava sa mi páči, ale čo
je pravda. Dovoľte mi parafrázu jedného príkladu ktorý
som čítala:
Ak šoférujem auto (idem rýchlejšie ako by som mala) a zrazu sa predo mnou objaví pán v zelenej uniforme
s blikajúcim majákom, môžem sa tváriť, že je to údržbár,
a prefrčať okolo neho, ale to nič nemení na tom, že je to
policajt, ktorý sa ma snaží zastaviť a ak nezastavím, na
konci dopadnem ešte horšie a pokuta bude oveľa väčšia.
Môžem sa tváriť, že život nie je o skúškach, ale to
nič nezmení na tom, že raz keď skončí, tak sa postavím
pred Pána Boha a spolu sa naň pozrieme. A potom platia
slová, že: "Aj tá najmenšia udalosť má význam, lebo
formuje môj charakter. Každý deň je dôležitý, 2. v každej
sekunde môžeme budovať svoj charakter, preukázať
lásku alebo vytrvať v Bohu. Niektoré skúšky sú zdrvujúce,
iné si ani nevšimneme. Všetky však majú večné dôsledky."
Ak sa teda pýtam, aký zmysel majú skúšky, ktorými
v živote prechádzame? – Musím si aj správne odpovedať: Nejde o to, len ich spraviť, a už vôbec nie, mať
z každej skúšku Áčko, Ich zmyslom a cieľom je pripraviť
nás na život po skúške. Nadobudnuté vedomosti
a skúsenosti sú predpokladom, že dokážeme v živote
riešiť skutočné problémy. Načo budem mať dobrú
známku, ak nedokážem nič z toho, čo som sa naučil použiť? Cieľom/zmyslom nie je samotná skúška, ale život po
skúške. Rovnako tak, cieľom skúšok v živote nie je prežiť život na jednotku. 3. Ale pripraviť sa na večnosť. Získať charakter, ktorý sa viac podobá na Ježišov charakter.
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Obrazne povedané príbehom Ricpy: Ricpa vo svojom žiali a bolesti odháňala vtákov, my máme odháňať
všetky svetské a hriešne myšlienky, ktoré zneucťujú naše mysle a s tým aj naše telá. Ricpa znášala teplo leta,
nočnú rosu a dažde, sama a bez prístrešia. Jej uplakané
oči odohnali spánok, jej srdce bolo príliš plné bolesti. Milovala svoje deti! A vytrvala! Odohnala dokonca aj divé
zvery, na ženu s nezvyčajnou odvahou. Iní zabili jej deti
a ona strážila a bojovala svoj boj. My máme
s trpezlivosťou a pokorou rovnako bojovať a vytrvať
v každej skúške. Dokonca motivovala svojho nepriateľa,
aby vykonal niečo, k čomu ona nemala dostatok prostriedkov a ani síl. Výsledok: Milosť zo strany kráľa Dávida a jeho uznanie. Aj my máme svojím životom
v skúškach motivovať ľudí k správnym rozhodnutiam.
Dovoľte mi tri rady, ktoré nám pomôžu obstáť
v skúškach života a pripravia nás na skutočný život
v nebi: Použijem k tomu slová listu, ktorý cez Jána dostal
zbor v Laodikei:
Prvá rada: „...kúp si odo mňa ohňom prepáleného
zlata...“
Zlato prečistené v ohni v Biblii znamená Duchom
Svätým očistenú a preskúšanú vieru, ako sa píše aj
v prvom liste Petra o viere trénovanej v skúškach.
O takúto vieru potrebujeme prosiť v modlitbe! Iba vtedy,
ak si uvedomíme a prijmeme, že bez každodennej Božej
prítomnosti nedokážeme žiť život viery v tomto svete
a že naša sila k tomu nestačí, iba vtedy sa staneme úplne
závislými na nebeskom Otcovi. A byť na Ňom závislý
znamená nechávať Ho konať a smerovať náš život nie
podľa našej vôle, ale podľa tej Jeho. Potom naozaj
v našom živote začne platiť: „...buď vôľa Tvoja!“
Druhá rada: „...kúp si odo mňa ... biele rúcho...“
Máme si od Pána Ježiša kúpiť biele rúcho, aby nebola vidieť hanba našej nahoty. Charakteristiku tohto biele
rúcha nám opisuje Ján v 19.kapitole Zjavenia, kde píše:
„...smela sa obliecť do skvúceho, čistého kmentu! Tým
kmentom sú spravodlivé skutky svätých.“ (Zj 19:8)
Grécke slovo dikaiómata (spravodlivosť) znamená presnejšie legálne, zákonité skutky. Teda Pán Ježiš tu dáva
dôraz na to, že v týchto časoch obzvlášť máme dávať pozor na korektné, legálne správanie sa v súkromných, cirkevných, obchodných aj iných vzťahoch a kontaktoch,
pretože toto obdobie charakterizuje záplava bezzákonnosti, nekorektnosti. Je to najmä vo svete, ale tento tlak
sa prejavuje aj v cirkvi. Iba prítomnosť Pána Ježiša
v našom živote nám pomôže k čistote a teda k získaniu
bieleho rúcha, aby sme obstáli v skúškach
a pokúšaniach.
Tretia rada: „...kúp si kolýriovej masti...“
Ježišova tretia rada sa týka kolýriovej masti, ktorú
máme vziať a natrieť si ňou oči, aby sme videli. Pomazanie je dielom Ducha Svätého. On je ten, ktorý nás posväcuje a teda oddeľuje od tohto sveta pre nášho Hospodina. On je ten, ktorý nás povedie k tomu, aby sme
hľadali, videli, prijímali, porozumeli a zachovávali Božie
Slovo. Pretože Diabol chce ukradnúť naše oči, naše videnie, pretože vie, že „kde nie je zjavenia/videnia, ľud sa
zvrhne.“ (Pr 29:18).
Kúpme si dnes od nášho Spasiteľa zlato prečistené
v ohni, biele rúcho a kolýriovú masť. Iba s nimi obstojíme
v skúškach života. Odháňajme vtáky pokušení, zlých
myšlienok, reptania a vzbury proti Pánu Bohu a buďme
víťazmi. Veď skúšky nášho života nás nemajú umoriť, ale
pripraviť na skutočný život vo večnosti. Nie je totiž dôležitých tých pár rokov na zemi, ale oveľa dôležitejšia je
večnosť. A do tejto Božej večnosti nás dnes pozývam.
Amen.

poznámky ku kázni:
2.Samuelova 21,8-14: 8Kráľ vzal dvoch synov Ajjovej dcéry Ricpy, ktorých porodila Saulovi
- Armóního a Mefibóšeta - a piatich synov Saulovej dcéry Méraby, ktorých porodila Adrielovi, synovi Barzillaja Mechólskeho. 9Vydal ich do rúk Gibeóncov, ktorí ich obesili na vrchu pred Hospodinom. Tak zahynuli v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň,
naraz siedmi. 10Ajjova dcéra Ricpa vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu od začiatku
žatvy, až kým na nich nespŕchlo z neba, a nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo
dne, ani poľnej zveri v noci. 11Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ricpa, druhá Saulova
žena, 12zobral Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš-Gileádu, ktorí
ich ukradli z námestia Bét-Šánu, kde ich Filištínci obesili v ten deň, keď zabili Saula na
Gilbói. 13Odniesol odtiaľ Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána; a pozbierali aj kosti
obesencov. 14I pochovali kosti Saula a jeho syna Jonatána v krajine Benjamín v Cele, v
hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všetko, čo rozkázal kráľ. Po tomto sa Hospodin zmiloval
nad krajinou.
21: 1-7 Príbeh nadväzuje na oznámenie viny Saula voči Gibeoncom kráľovi Dávidovi. V čase
trojročného hladu kráľ Dávid hľadá odpovede u Hospodina a ten mu oznamuje: „Na Saulovi
a jeho krvožíznivom dome leží krvná vina, pretože pobili Gibeoncov.“ (2S 21,1). Všimnime si
dve znepokojujúce otázky v súvise s týmto textom:
1. Sú všetky prírodné katastrofy, ku ktorým trojročný hlad patrí, dielom Hospodina? – Tu
môžeme len konštatovať, že Hospodin naozaj môže aj pomocou prírodných katastrof
súdiť svoj ľud a povzbudiť ho, aby poslúchal (5M 11,13-17). To ale neznamená, že
všetky prírodné katastrofy a zmeny počasia čo prírodné udalosti sú priamo zaslané,
alebo spôsobené Pánom Bohom. Žijeme v úžasnom, Bohom stvorenom, ale súčasne
padlom svete. A pád do hriechu so sebou priniesol aj porušenie dokonalých zákonov
prírody a tým dodnes prináša silnú konfrontáciu človeka s prírodou. V Starej zmluve
potrebujeme vnímať, že Božie konanie priamo súviselo s Jeho zmluvným národom.
Ale – Nová zmluva zvíťazila nad SZ (por. Mk 7kap., Sk 15kap., G 3kap.).
2. Môže ľudská obeť detí tých, ktorí spáchali trestný čin, vykonať zmierenie? Môže byť
dostačujúca? – Podľa „freebiblecommentary.org“ sa táto udalosť z 2. knihy Samuelovej dá považovať iba za akt spravodlivosti v mene zákona „oko za oko, zub za zub.“
(3M 24,20). Nebola to ľudská obeť v pravom slova zmysle. Bolo vykonané len to, čo
Saul vykonal na Gibeóncoch.
Špeciálna téma: Trest smrti v Izraeli:
Pentateuch uvádza niekoľko kategórií:
1. hriechy proti Hospodinovi (Kanaánske praktiky uctievania – 2M 22:18; 3M 20: 2 - 3, 27; 5M.
18: 10-11// modlárstvo (nebeskí hostitelia) – 2M 22:20; 5M 17: 2-7// rúhanie – 2M 22:28; 3M
24: 15-16//falošné proroctvo – 5M 13: 1-11; 18: 20–22// Porušovanie soboty – 2M 31: 14-15;
35: 2)
2. sexuálne hriechy (incest – 3M 20: 11–21// smilstvo – 3M 19:29; 21: 9; 5M. 22: 13-21; 23: 1718// cudzoložstvo – 2M 20:14; 3M 20:10; 5M 22: 23-24// sodomia – 3M 18:22; 20:13, 2M
22:19; 3M 20: 15-16)
3. porušenie zmluvných predpisov proti ostatným Izraelitom (vražda – 2M 20:13; 21: 12-14; 3M
24:17; 4M 35: 16-21; 5M 5:17// únos (predať) – 2M 21:16; 5M 24: 7 a pravdepodobne aj 2M
20:15; 5M. 5:19// vzbura proti rodičom – 5M 21: 18-21// falošný svedok// brať svätú vojnovú
korisť - Joz 7)
Spôsoby vykonania boli tiež rôzne.
1.
2.
3.
4.

ukameňovanie - najčastejšie
pálenie – 1M 38:24; 3M 20:14; 21: 9
obesenie / napichnutie – 5M 21: 22-23
meč – 5M 13:15

Výnimky pre špeciálne prípady.
1. útočiskové mestá a následný súdny proces – Joz 20
2. prísne vyšetrovanie obvinení – 5M 13:14; 17: 4; 19:18
3. potreba dvoch svedkov - počet 35:36; 5M 17: 6; 19:15
Trest smrti mal byť
1. spôsob čistenia krajiny – 5M 13: 5; 17:12; 19: 13,19; 21: 9,21; 22: 21,22,24; 24: 7
2. odstrašujúci prostriedok pre ostatných – 5M 17:13; 19:20; 21:21
3. spôsob zastavenia násilia v klane (tj. žiadna osobná pomsta, okrem predpisov stanovených pre
krvavých pomstiteľov)

21: 7-8 Saulovými potomkami boli dvaja synovia a päť vnukov.
21: 8 uvedený „Méfibošet“ nie je syn Jonatána, ktorý je uvedený v 2S 21: 7, ale ďalší Saulov
syn.
21: 9 Zdá sa, že tento verš potvrdzuje obetnú povahu tejto udalosti. „Na vrchu pred Hospodinom “ sa pravdepodobne vzťahuje na vysoké miesto v Gibeone (tj. 1 Kr 3: 4).
„Prvé dni zberu úrody“ - celá táto časť súvisí s hladomorom. K smrti týchto siedmich zo
Saulovej rodiny došlo v čase žatvy. Môže to byť viac než len časová značka. Zvyčajne niekoľko mesiacov nepršalo. Ricpa držala svoj smútok niekoľko mesiacov (pravdepodobne od
apríla do septembra / októbra). Zrejme to pohlo Dávidovým srdcom (v. 11).
21:10 „vrecovina“ – Izraelci vyjadrovali zármutok nad smrťou milovaného človeka niekoľkými spôsobmi (1. roztrhnutie plášťa/odevu 1M 37,29// oblečenie si vrecoviny 1M 37,34; 2S
3,31// vyzutie si topánok 2S 15,30// položenie rúk na hlavu 2S 13,19// posypanie hlavy popolom 2S 13,19; Joz 7,6// ležanie alebo sedenie na zemi Ez 26,16; 2S 12,16...)
„Na skale“ „ Môže to znamenať„ veľký kameň v Gibeone “(2S 20: 5). Táto skala / kameň
musela byť posvätným miestom, miestom obetovania.
21: 12–14 Aj keď bol Dávid aktívnym konateľom pri smrti týchto siedmich detí Saula, ctí ich
aj Saula zvláštnym pohrebom celej rodiny v krajine Benjamin (tj Kišova rodinná hrobka).

