
3. pôstna nedeľa 
7.3.2021 

ev. cirk. zbor Rankovce 

      Stále upieram oči na Hospodina,  
lebo On mi vyslobodzuje nohy zo siete.  Žalm 25,15 

Ďalšie námety na modlitby: 
- už celý rok pandémie – modlime sa za vytrvalosť viery ľudí v cirkvi i spoločnosti 
- modlime sa za našu vládu, aby vystupovala pred ľuďmi jednotne a nerozbíjali ju vzájomné spory 
- modlime sa za spoločnosť a cirkev, aby v nich vládla láska, pokoj a úcta k pravde 
- modlime sa za rodiny, ktoré v tejto situácii trpia  
- modlime sa za bratov a sestry nášho zboru, ktorí bývajú sami a táto situácia ich samotu ešte stupňuje 
Pozývame vás aj k spoločnému životu cirkevného zboru – cez internet stretnutia konfirmandov, doras-

tu, mládeže, rodiniek, sestry 1. pondelok v mesiaci, pribudli nám online biblické hodiny v piatok večer 
a pôstne zamyslenia v podcastoch – linky na tieto stretnutia nájdete na webstránke zboru.  

A pozývame aj k pozretiu si online nahrávku tejto dnešnej pobožnosti.  
 Vaši farárovci  

Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk. 
 

Slúžte Hospodinu s bázňou a s chvením ľúbajte Mu nohy. Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú.   
Žalm 2, 11-12 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tretia pôstna nedeľa, nedeľa Oculi, dvíha náš pohľad na Hospodina. Je dobré si pripomenúť, že aj v tých najťažších 
chvíľach života môžeme dvihnúť svoj pohľad hore, k nášmu Pánu Bohu, veď odtiaľ nám príde a prichádza pomoc. Lebo 
naša pomoc je u Hospodina. Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, pozývam vás dnes do spoločenstva ľudí, 
ktorí našli v sebe odvahu pozrieť hore a svojou vierou tak priniesli svedectvo o Božej sláve v tomto svete. Ap. Pavel ta-
kýchto ľudí prirovnáva k jasným hviezdam, ktoré svietia v tomto pokolení. Pán Ježiš o nich hovorí, že sú svetlom sveta. 
V dnešnej kázni si ich dovolím prirovnať k vzácnemu drahokamu, k diamantu. Prečo práve k nemu? Verím, že v kázni 
zodpoviem túto otázku. A na jej konci vy zasa budete vedieť povedať, či ste tými vzácnymi diamantmi v tomto svete. 
Praje nám všetkým, aby sme nimi boli. Pozývam vás k požehnanému a pokojnému prežitiu rodinnej pobožnosti. 

V spoločenstve nášho cirkevného zboru, kde, veríme, že platí „Jedni druhých bremená znášajte“ a „myslite na seba 
navzájom na modlitbách“, vám vo svetle týchto slov ponúkame: pastoračné rozhovory po telefóne, pomoc pri regis-
trácii na očkovanie, pomoc pri elektronickej registrácii sčítania obyvateľov 2021, informácie o duchovných aktivitách 
zboru (kde a ako ich nájsť, či sa pripojiť).  

 

Opäť vyslovujeme aj úprimné ďakujem za vaše modlitby za náš zbor, za vašu službu v našom cirkevnom zbore, za 
vaše finančné dary, ktorými podporujete duchovný život nášho zboru. Povzbudzujeme aj ostatných bratov a sestry 
k takejto službe a spolupodieľaní sa na živote nášho cirkevného zboru. 

Milodar: Pri dožití sa Pánom Bohom požehnaného veku života 82 rokov – brat Ján Hrehor st., potom pri dožití sa 
požehnaného veku života 73 rokov – sestra Božena Hrehorová a pri polookrúhlom jubileu 45 rokov – sestra Andrea 
Hrehorová prinášajú spoločne na potreby cirkevného zboru milodar vo výške 100,- € (50 € na zborovú pokladňu a 50 € 
pre fíliu Boliarov). Ďakujeme. Nech Pán Boh požehná ochotného darcu.  

 
 

Finančne prispieť a podporiť naše spoločenstvo môžete aj vy zaslaním milodaru 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. 
„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:  
Pane Ježiši Kriste, prišiel si, aby si nás zachránil od zlého, daro-
val nám spasenie a vrátil nám slobodu Božích detí. Ďakujeme Ti, 
že aj v tomto čase dávaš možnosti a spôsoby, ako nakloniť naše 
srdcia k viere a povzbudiť nám v usilovnom nasledovaní Teba. 
Poznáš naše slabosti a náklonnosť neustále pochybovať. Prosí-
me, prenikni nás mocou svojho Ducha, otvor nám srdcia pre sú-
časné formy spoločenstva v našom cirkevnom zbore. Daj nám 
ochotne prijímať Tvoje slovo. Nech nás ním formuje Tvoj Svätý 
Duch a my prinášame dobré ovocie Teba na česť a slávu. Amen. 

Nech sa páči,  
tu sú piesne na nedeľu: 
 
 
 
 
 
 

119,120,115,97 
 

biblické texty (kontinuálne): 
Zachariáš 7,4-14 

Zjavenie Jánovo 14,14-20 
 
evanjelium: Lukáš 4,31-37 



Príbeh afrických diamantov sa začína roku 1866, kedy 
jeden farmár spozoroval v rukách chlapca zo susedstva 
trblietavý kamienok. Diamant dostal meno Eureka a je vy-
stavený v múzeu v Kimberley. Posledné vedecké výskumy 
tvrdia, že diamanty sú staré od 3 až do 4,5 miliardy rokov. 
Ide o priehľadný kryštál čistého uhlíka. Medzi jeho najvý-
raznejšie vlastnosti patrí mimoriadna tvrdosť a odolnosť 
a vysoká disperzita (rozptýlenosť svetla) svetla a sú zákla-
dom väčšiny moderných využití diamantov. 

Dnešný biblický text nás vovedie do spoločnosti ľu-
dí, ktorí – inými slovami povedané – sú takými ľudskými 
diamantmi v tomto svete. Prejavili svojim životom nez-
lomnú odolnosť v mnohých skúškach a vytrvali a ich život 
bol plný svetla. Plný prítomnosti Baránka Božieho, 
v ktorého krvi si oprali svoje rúcha.  

- samotné prečítanie textu 
Vrátim sa ešte na chvíľu k diamantom. Tie sú charak-

teristické nádhernými výbrusmi. Zistila som, že existuje 
niekoľko spôsobov brúsenia diamantu a že sa brúsia do 
niekoľkých základných tvarov – je ich 12, ktoré sú odlišné, 
unikátne a charakteristické pre každý svoj brus. Tvar pou-
kazuje potom na hlavnú líniu diamantu a umocňuje tak 
krásu hotového šperku. Jeden zo spôsobov brúsenia dia-
mantu je taký, že brusič neobrúsi diamant naraz a kom-
pletne, ale postupne pracuje na viacerých diamantoch. Be-
rie ich, obrúsi jednu, maximálne dve plochy a potom vez-
me ďalší diamant. Napriek tomu, že kamene ešte nie sú 
dokonale hotové, každá vybrúsená plocha znamená zdo-
konalenie diamantu a zvýšenie jeho hodnoty.  

V dnešnom prečítanom texte sme sa dozvedeli 2 dô-
ležité informácie: že tí, ktorí sú oblečení do bieleho rúcha, 
prišli z veľkého súženia. Keď Pán Ježiš povedal učeníkom, 
že sú blahoslavení, keď ich prenasledujú a hanobia 
a klamú na nich a hovoria o nich zlé veci, myslel to veľmi 
vážne. Upozornil ich na to, že ak Ho budú nasledovať, ne-
bude to jednoduché. A vzápätí na to im povedal, že majú 
byť svetlom sveta. Ako keby sa utrpenie a svetlo nevylu-
čovali. A oni sa naozaj nevylučujú v živote Božích detí. Tak, 
ako diamant, čím je na ňom viac výbrusov, tým viac sa 
v ňom rozptýli svetlo a tým viac sa trbliece.  

Tak isto je to aj s nami. Každé utrpenie v našom živo-
te vykoná na nás vzácny výbrus, vďaka ktorému prijme-
me viac svetla z prítomnosti Pána Ježiša a tým viac svie-
time týmto svetlom v tomto svete. Ap. Pavel cirkevnému 
zboru do Filipis napísal, že ako kresťania sa javia ako jasné 
hviezdy uprostred tohto pokolenia.  

Ak je to všetko pravda, potom máme možno teraz na 
mysli otázku: Tak prečo cirkev, kresťania takto nesvietia? 
Prečo sa uprostred cirkvi stretávame s tmou hriechu, ne-
odpustenia? Prečo toľkí kresťania žijú v nevyznanom hrie-
chu?  

                               DIAMANT      
Zjavenie Jána 7,13-17:  Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo 

oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?  Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi 
povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Barán-
kovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne 
ich bude zatieňovať ako stan. Nebudú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko 
ani horúčava,  lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prame-
ňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí. 
 Ako odpoveď na to, je v prečítanom texte ponúknutá 

druhá dôležitá informácia: tí, ktorí prichádzajú z veľkého 
súženia, si oprali a zbielili rúcho v krvi Baránka: V tom je 
ich sila a z toho pramení ich čistota. Evanjeliá začínajú 
udalosťou, ako bol Ján Krstiteľ pri Jordáne, kde krstil a 
keď videl prichádzajúceho Ježiša, povedal: „Hľa, Baránok 
Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ A o tri a pol roka neskôr 
bola na kríži vyliata Baránkova krv. 

Podľa listu Židom zákon kedysi ustanovil veľkňazov 
na prinášanie obetí za ľudí i seba. Ale Boží Syn, ako naj-
vyšší Veľkňaz priniesol obeť, ktorou navždy zdokonalil 
tých, čo sa posväcujú (Žid 10,14). Bez vyliatia krvi totiž 
nie je možné očistenie a iba Kristova krv je jedinou ko-
moditou, ktorá dokáže vyvážiť hriech. V každodennom 
pokání a posväcovaní prijímame a absorbujeme viac 
a viac prítomnosti Pána Ježiša a v moci Jeho Ducha sa 
v nás rozlieva Jeho svetlo a my tak môžeme žiariť Jeho 
slávou vo svete aj uprostred skúšok a neľahkých dní. Aj 
o tomto poznaní je čas pôstu. Dnešná 3.pôstna nedeľa sa 
nazýva Oculi (oko), podľa 25 žalmu, kde vo verši 15 číta-
me: „Moje oči sú upreté na Hospodina, lebo On vyprostí 
mi nohy z osídla!“ A Pán Boh nám k tomu dnes hovorí: 
„Poďme a vyjasnime si to!..., Ak sú vaše hriechy ako šar-
lát, môžu zbelieť ako sneh, a ak sú červené ako purpur, 
môžu byť ako vlna. Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite 
dobro krajiny.“ (Iz 1,18-19). 

Moji drahí, pozývam vás dnes do blízkosti nášho 
Hospodina. Na Neho nech sú stále upreté naše oči. On je 
ten, kto nám chce dať okúsiť dobro krajiny, tej súčasnej 
i tej budúcej. On je Ten, ktorý tých, ktorí prišli z veľkého 
súženia a oprali a zbielili si rúcho v krvi Baránka, vovádza 
do svojej blízkosti a zaľubuje im: Nebudú viac hladní ani 
smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava,  le-
bo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, do-
vedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú 
slzu z očí. 

Tak, ako sa raz začal príbeh diamantov, tak sa kedysi 
začal aj príbeh človeka. Bol stvorený na Boží obraz. A Boh 
tento obraz v nás brúsi a formuje každým dňom nášho ži-
vota. Chce z nás mať tie najkrajšie diamanty, ktoré budú 
žiariť vo svete Jeho svetlom. Pozývam vás medzi tých, 
ktorí síce prišli z veľkého súženia, ale ich oči boli upreté 
na Hospodina, zbielili si rúcha v krvi Baránka a preto 
môžu stáť pred Božím trónom a slúžiť Mu dňom i nocou. 
Pozývam vás žiariť svojou vierou v tomto svete ako jas-
né hviezdy. Aby ľudia okolo nás zatúžili po Pánu Bohu, za-
túžili po pokání a odpustení. Zatúžili po Jeho každodennej 
prítomnosti. Amen.  
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OCULI 

ecav.rankovce.sk 
7.3.2021 

 


