Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie a na svoju
milosť, ktorá je od vekov.
Žalm 25,6

5. pôstna nedeľa
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ev. cirk. zbor Rankovce

Záverečným obdobím pôstu je tzv. pašiové obdobie. Pašie znamenajú "pasio Christi", utrpenie Krista, o ktorom
nám podávajú správu evanjeliá. Práve dnešná 5. pôstne nedeľa, ktorú nazývame aj Smrtnou, nás povededie svojím čítaním k samotnému jadru a podstate toho, čo prichádza a čo si počas tohto obdobia pripomíname. Pašie majú vysloviť význam, zmysel a cieľ Kristovho utrpenia. Dnes nás texty Starej zmluvy privedú k textom novozmluvným, ktoré podávajú správu o naplnení toho, čo Kristus hovoril emauským učeníkom po vzkriesení, "počnúc od
Mojžiša a všetkých prorokov" (L 24, 27). Pri výbere starozmluvných textov sa preto siahlo až k správam o páde a
hriechu človeka, jeho následkom až po zasľúbenia , že Pán Boh sám pošle Vykupiteľa. Božie zasľúbenia sa naplnili
v Ježišovi Kristovi. On je hlavnou postavou nielen tohto pašiového obdobia a Veľkej noci, ale aj celých dejín cirkvi.
Ku kázni si môžete nájsť na našej internetovej stránke cirkevného zboru aj ďalšie zaujímavé informácie, či už
ohľadne nedele, alebo výkladu kázňového textu. Celú kázeň aj krátku pobožnosť nájdete tiež na našej webstránke.
Pozývame vás aj k cirkevnozborovému životu, ktorý beží v online priestore formou internetových stretnutí.
Zvlášť pozývame na spoločné stretnutia, konkrétne biblické hodiny, ktoré mávame v piatok o 19.00 hod. Zaoberáme sa podobenstvami Pána Ježiša v Lukášovom evanjeliu. Treba k tomu počítač pripojený na internet, viete sa
spojiť aj viacerí v domácnosti a byť tak spolu, vidieť sa a počuť s bratmi a sestrami celého cirkevného zboru. Ak
máte pripojenie, ale neviete, ako na to, zatelefonujte nám napr. deň vopred a skúsime vám pomôcť. Link nájdete
na webstránke zboru.
Počas pôstneho obdobia si môžete na internete vypočuť aj audionahrávku pôstneho zamyslenia (namiesto
pôstnych večierní), tento týždeň nám s ním pomohla sestra Janette Peková, srdečne ďakujeme.
Ďakujeme vám všetkým ktorí ste dosiaľ pamätali aj na potreby cirkevného zboru a poslali ste už svoj dar na číslo zborového účtu. Obraciame sa aj na ostatných, aby boli tiež štedrí a i takto budovali naše spoločenstvo.
Milodar: Pri rozlúčke so svojou mamou a starou mamou Elenou Mičkovou (Bačkovík, 92 rokov) synovia Milan
a Miroslav s rodinami venujú na cirkevné ciele v Bačkovíku 300,- €, pohrební hostia namiesto vencov 200,- €.
Pri vzácnom jubileu spoločne prežitých 10 rokov života, prinášajú manželia Lušeckí milodar na potreby CZ vo
výške 40,- € (20,- € fília Bačkovík a 20,- € spevokol Spievajúce srdce).
Ak chcete aj vy finančne prispieť a podporiť naše spoločenstvo aj vy, svoj milodar môžete 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. Srdečne ďakujeme.
„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, náš Spasiteľu, srdečne Ti ďakujeme, že si sám
seba vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie.
Prebuď, prosíme, naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť
vážili a prijali nesmierny dar Tvojej milosti a lásky. Nech nás
pripomenutie si Tvojho nevinného umučenia utvrdí v pevnej
viere, že nie je v nikom inom spasenie, okrem Teba, jediný náš
Vykupiteľ a Záchranca, požehnaný na veky vekov. Amen.

Nech sa páči,
tu sú piesne na nedeľu:
105, 104, 454, 448
biblické texty (kontinuálne):

čítanie pašií

Modlime sa aj:
- za celú situáciu okolo pandémie, za múdrosť pre politikov v ich rozhodovaniach, silu pre tých, ktorí stoja
v prvých líniách, vytrvalosť a jednotu pre všetkých v boji s vírusom
- modlime sa za cirkev v jej súčasných výzvach, aby konala svoje dielo lásky a odolávala tlakom Zlého
- modlime sa za rodiny a jednotlivcov, ktorí sú vystavení silnejšiemu náporu samoty
- modlime sa za posolstvo Veľkej noci a Jeho dosah na ľudské životy, nech vzkriesený Pán Ježiš naplní srdcia ľudí
Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová; mail: ecav@rankovce.sk. Vaši farárovci
Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma privedú na Tvoj svätý vrch
a ku Tvojim príbytkom! Žalm 43,3

Aký je Pán Boh?
Izaiáš 45,21: „Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a
predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.“
Lukáš 10,21: „Zvelebujem ťa Otče, Pane neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi
a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“
Aký je Pán Boh? Jednoduchá otázka – odpovedzme si na ňu jednoduchou odpoveďou.
Položila som túto otázku raz ráno môjmu manželovi. Jeho spontánna odpoveď bola: „dobrý“. Ja som na
to reagovala s tým, že vo mne slovo „dobrý“ vyvoláva
pocit priemernosti. Niečoho, čo ničím nevyniká.
A manžel mi na to odpovedal: „Pod slovom „dobrý“ si
predstavujem všetky atribúty/vlastnosti Pána Boha,
ktoré sa vymykajú bežnému konaniu človeka – je milostivý a milosrdný, je láskavý; odpúšťa viac, ako si
vieme predstaviť; miluje človeka láskou, ktorú nevieme našimi slovami opísať ... jednoducho – Pán Boh ale
je dobrý“ .
Veľakrát máme pocit, že práve pri Pánu Bohu musíme alebo vymyslieť čím viac atribútov a vlastností,
alebo vytiahnuť nejaký, ktorým ohúrime okolie
a vlastne aj sami seba. Čítala som nedávno zamyslenie
práve o tom, aký je Pán Boh. A v tom zamyslení bolo
povedané, že je „jednoduchý“. No skúste, čo si predstavíte pod slovom „jednoduchý“? Určite čokoľvek,
ale pravdepodobne nič, čo by sa vám spájalo s Pánom
Bohom.
Jednoduchý Pán Boh? Nie, to nám neladí. Dovoľte
mi, aby som vás presvedčila o tom, s čím som aj ja napokon súhlasila. V evanjeliu podľa Lukáša 10,21 Pán
Ježiš hovorí: „Zvelebujem ťa Otče, Pane neba i zeme,
že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a
zjavil si ich maličkým.“ Nech si pod slovom „maličký“
predstavíme kohokoľvek, Pán Boh by nikdy ich život
neskomplikoval zložitými teologickými frázami, či zložitým výkladom svojho zákona. Pretože tá najdôležitejšia vec, ktorú Pán Boh zjavil „maličkým“ medzi nami, je Jeho láska. Môžeme o Biblii filozofovať, môžeme ju podrobiť kritickému skúmaniu, môžeme používať najdokonalejšie teologické výklady a komentáre
k jej pochopeniu – aj tak stále bude platiť to, čo povedal Pán Ježiš. Skutočné Božie veci, Jeho Slovo
a pravda v ňom ukrytá je tak jednoduchá, že ju pochopia a prijímajú tí, o ktorých si myslíme, že sú medzi nami „najmenší“. Jednoduchosť týchto Božích
vecí je práve v Jeho láske.
Všetko, čo by sme o Pánu Bohu povedali, napísali,
akokoľvek by sme Ho vykreslili, pripísali mu akúkoľvek
vlastnosť, vždy to bude vyvierať z Jeho lásky k človeku
i celému stvoreniu. A láska naozaj nie je zložitá. Ani
jej požiadavka nie. Jediné, po čom láska túži, je odovzdať sa tomu druhému.
Dnes pred nami stojí výzva. Božia výzva: Oznámte
to a predložte! Nech sa spolu radia... A k akému po-
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znaniu máme dôjsť? K poznaniu Božej lásky. „Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa
nieto okrem mňa.“ Už v Starej zmluve, ktorú častokrát vnímame ako zmluvu zákona, Pán Boh oznamuje
svoju lásku k človeku. Jej najväčším dôkazom je uzatvorenie novej zmluvy, ktorá bola napokon podpísaná
na Golgote krvou Jeho samotného. Jej uzatvorenie je
len a len prejavom Božej lásky. Celé naše obdobie
pôstu stojí na tejto Božej láske. V nej sa nám zvestuje
to najláskavejšie Božie rozhodnutie: „Milujem ťa, človek, a keďže zákon, ktorý som ti dal, na teba uvalil ešte väčšiu ťažobu trestu, rozhodol som sa priniesť tú
najväčšiu a najdokonalejšiu obeť – svoj vlastný život.
To bude obeť, ktorá bude stačiť na veky vekov. Zákon
bude naplnený a ty, človek, dostaneš nádej na záchranu a večnosť. Budeš sa môcť vrátiť ku mne! Som tvojím osobným „goélom“ – vykupiteľom, záchrancom,
spasiteľom.“
Smrtná nedeľa – konfrontuje nás s naším vlastným
hriechom; odzrkadľuje našu vlastnú neschopnosť sa
z hriechu dostať; zvestuje najláskavejšie Božie rozhodnutie v celých dejinách sveta i človeka. Pán Boh sa
rozhodol stať človekom, aby sa človek, Ja aj Ty, mohol stať naspäť Jeho obrazom, Jeho dieťaťom.
Áno, Pán Boh je jednoduchý. Jeho jednoduchosť je
v Jeho láske k človeku. Ona je určovateľom každého
Jeho konania v ústrety nám. A áno, aj čas koronakrízy
je prejavom Jeho lásky k človeku. Dostali sme, každý
z nás osobne, v tomto čase milosť zamyslieť sa nad
svojím životom a vrátiť sa k svojmu Bohu. Počula
som od jedného z našich bratov, aký obraz vidí
v súčasne pandémii. Povedal: „Pre mňa je to obraz
hriechu a jeho šírenia sa vo svete. Začalo to jedným
človekom a rozšírilo sa to na celý svet.“ Čo s tým urobíme? Pán Boh nám dnes hovorí: Nieto iného Boha
okrem mňa. Nikde inde nenájdeme záchranu, len
u Neho!
Aj Cirkev dostala milosť na nachádzanie nových
spôsobov a ciest k človeku. Museli sme sa zdvihnúť
z našich vysedených miest a vystúpiť z vychodených
koľají. Boli sme prinútení utíchnuť pred Hospodinom
a dovoliť Mu, aby nám ukázal, akým novým spôsobom
môže Cirkev slúžiť v tomto svete.
Aký je Pán Boh? Už poznáte odpoveď? Moja odpoveď je – Pán Boh je jednoduchý – Jeho láska je dôkazom tejto jednoduchosti. V nej nás pozýva k sebe
a tým najjednoduchším spôsobom nám hovorí: „Nieto iného Boha okrem mňa a nieto Spasiteľa okrem
mňa!“ Veríš tomu? Amen.

