Dokáž svoju moc, Bože! Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás
zo svojho chrámu nad Jeruzalemom! Žalm 68,29-30a

1. slávnosť svätodušná

23. 5. 2021
ev. cirk. zbor Rankovce

Drahí naši bratia a sestry, počas 1.slávnosti svätodušnej si kresťanské cirkvi vo svete pripomínajú zoslanie Ducha Svätého na túto zem. Pán Ježiš zasľúbil svojím učeníkom „Ducha Radcu“, ktorý ich poučí o všetkom, čo
majú robiť. Bude im Pomocníkom, Učiteľom, Potešiteľom. V duchu tohto posolstva sa nesie aj dnešná kázeň,
ktorá je zameraná na konanie Ducha Svätého v našich životoch a cez nás v Kristovej Cirkvi a cez Kristovu Cirkev v tomto svete. Srdečne vás pozývame k našim pobožnostiam a tešíme sa z toho, že napriek mnohým obmedzeniam, Božie Slovo v našom cirkevnom zbore neprestalo znieť.
V tomto týždni sme dostali prípis z GBÚ ohľadom konania služieb Božích, ktorý reaguje na priebežne aktualizovaný Covid automat. V dôsledku tohto prípisu pokračujeme v našich stretnutia na bohoslužbách
s prislúžením sviatosti VP tak, ako to bolo avizované na počiatku mája – účasť je obmedzená počtom m2, preto prosíme, aby ste sa dostatočne dopredu hlásili u svojich kurátorov, resp. v Rankovciach na fare. Akonáhle
prídu ďalšie usmernenia, budeme sa snažiť promptne reagovať.
Čo sa týka ďalších nahrávok rodinných pobožností a online výročných a iných príležitostných modlitieb,
nakoľko už teraz je možné prihlásiť sa na bohoslužby, online pobožnosti budú nahrávané a zverejňované
v skrátenej podobe – 2 piesne a kázeň; rodinné pobožnosti budú naďalej pripravované do vašich domácnosti
v nezmenenej podobe (až do výraznejšieho uvoľnenia opatrení) a výročné a iné príležitostné modlitby
a milodary budú zverejňované v kostoloch na bohoslužbách. Ďakujeme za vaše porozumenie.
Povzbudzujeme vás aj k službe modlitbami, vzájomnými povzbudzujúcimi rozhovormi, v ktorých sa budeme posilňovať Božím slovom v našej viere i k darcovstvu. Piliermi prvého cirkevného zboru boli spoločenstvo, modlitby, čítanie Božieho slova, lámanie chleba – teda dnes Večera Pánova, a tiež spoločné vlastníctvo,
na ktoré všetci prispievali. Povzbudzujeme vás aby sa tieto veci stali piliermi aj nášho cirkevného zboru – veď
on je naším spoločným vlastníctvom.
Všetci buďte požehnaní: vytrvalí vo viere a obozretní v tomto svete nielen pred vírusom, ale aj pred všetkými nástrahami.

Modlime sa spolu:
S radosťou a vďakou spomíname dnes na veľké veci, ktoré si
s nami učinil, Hospodine. Zoslal si podľa svojho zasľúbenia múdreho Radcu, láskavého Tešiteľa, trpezlivého Učiteľa – Ducha
Svätého svojej cirkvi. V Ňom Ty sám so svojím Synom prichádzaš k nám a uisťuješ nás o svojej prítomnosti v našich životoch
i v živote Tvojej cirkvi. To nás napĺňa pokojom, ktorý prevyšuje
každý ľudský rozum a my tak môžeme kráčať cestou posvätenia
v tomto živote v ústrety Tvojej sláve. Tebe patrí česť i chvála na
veky. Amen.

Z piesní vám
odporúčame tieto:

166,167,171,170,174,178
biblické texty :

Žalm 118, 24-29
J 14,23-27

Modlime sa aj:
- za porozumenie medzi ľuďmi, keď vplyvom pandémie vzrástla neistota a nepokoj
- za postupné oživenie „zamrznutého“ života cirkvi pri uvoľňovaní opatrení
- aj za Izrael, kde sa opäť začína bojovať a silnie nestabilita
Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová; mail: ecav@rankovce.sk. Vaši farárovci
Vylejem svojho Ducha na všetkých ľudí, hovorí Pán, a každý, kto by vyznával Jeho meno, bude spasený.
Skutky 2,17

Otcova láska
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1.Ján 4,9-13: „V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby
sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna
ako obeť zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. Podľa
toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha.!“
Spomeniete si, ako znie verš Ján 3,16? „Lebo tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v
Neho.“ Je to jeden z najznámejších veršov Biblie.
A súčasne sa jedná o zvrchované prehlásenie všemohúceho Boha. Z právneho hľadiska ide o posolstvo
platné pre svet, ale tiež ide o zákon, ktorý si Pán Boh,
náš nebeský Otec a zároveň všemohúci, vševedúci
a všadeprítomný Hospodin vydal sám pre seba.
V ňom demonštruje svoju lásku – On nás miloval, On
vydal svojho jednorodeného Syna. V týchto slovách
nachádzame mohutný prísľub Božieho postoja voči
celému svetu. A týmto postojom je LÁSKA.
Dnes slavíme 1. slávnosť svätodušnú a teda pripomíname si splnenie Ježišovho zasľúbenia, ale tiež
prežívame opätovné potvrdenie a uistenie o Božej
láske. Aj prítomnosť Ducha Svätého v tomto svete je
totiž dôkazom Božej otcovskej lásky voči nám.
Na našich rodinkách, rodinnom spoločenstve nášho cirkevného zboru, teraz preberáme témy o Duchu
Svätom. Povedali sme si, že chceme túto osobu bližšie spoznať. A osobne sa priznám, čím viac spoznávam túto osobu Božej Trojice, tým viac si uvedomujem jej veľkosť a dosah na naše životy. Po tom, čo
Pán Boh splnil svoje zasľúbenia a obetoval svojho jediného Syna na Golgote, aby zachránil a vykúpil človeka z moci hriechu a smrti, nie je nič iné tak veľkolepým dôkazom Božej lásky k človeku, ako prítomnosť Ducha Svätého v tomto svete.
Pamätám si, že ako teenagerka som raz na letnom
tábore dostala otázku: „A máš v sebe Ducha Svätého?“ Vtedy som na to možno ešte nevedela odpovedať, ale táto otázka ma sprevádza a sprevádza celý
môj život. Kým som bola mladšia, sprevádzala ma
preto, lebo som prežívala neistotu a otázky vo vzťahu
s Pánom Ježišom Kristom. Neskôr som nad ňou rozmýšľala v súvislosti s tým, ako pomôcť veriacim
ľuďom objaviť silu Ducha Svätého, Jeho prítomnosť
a konanie v ich živote. Pretože Ducha Svätý bol daný
Kristovej Cirkvi, bol a je rozliaty v srdci každého človeka, ktorý vyznal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa.
Duch Svätý a Jeho konanie v našom živote je každodenným dôkazom Božej lásky voči človeku.
Tieto slová sú len potvrdením toho, čo som už povedala. Duch Svätý je súčasťou Božích detí a ich života. Ako? Ak vychádzame z konštatovania Jána, že láska v nás je dokonalá, a to preto, lebo Boh je láska
a my sme stvorení na Jeho podobu a cez vieru v Pána
Ježiša a cez Jeho obeť na Golgote sme sa stali naspäť
Božími deťmi, potom prvou známkou prítomnosti
Ducha Svätého v nás je LÁSKA. Láska, ktorá nerobí
rozdiely a jej charakteristiku popisuje ap. Pavel v 13.
kapitole vo svojom 1. liste do Korintu. Prečítajte si
túto kapitolu a čítajte si ju každý deň. Pretože takúto
lásku v nás buduje prítomnosť Ducha Svätého.
Druhým prejavom prítomnosti Ducha Svätého
v našom živote, ale aj v živote cirkvi, je ŽIVOT
Z VIERY. Život, ktorý je svedectvom o Božom jedinečnom konaní. Život, o ktorom sa píše v liste Židom
1,11: „Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme.“ Viera je hybnou silou života Božích detí. Napĺňa ich radosťou, pokojom, nádejou, dvíha, keď klesajú a padajú pod náporom skúšok, pokúšaní, ťažkostí. Táto viera je

kotvou nášho života, ktorá nás udrží v blízkosti nášho
Spasiteľa a nebeského Otca, aj keď naším životom budú otriasať vlny búrok.
Treťou neklamnou známkou prítomnosti Ducha
Svätého je to, keď má niekto SPRÁVNE SVEDOMIE, citlivé a pohotové pre všetko dobré. Ap. Peter o tomto
svedomí napísal: „...buďte stále pripravení vydať počet, pravda, v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie...“ (1Pt 3,15b-16a). Inými slovami, človek,
v ktorom prebýva moc Ducha Svätého, naplno prežíva
to, čoho tak veľmi chceli dosiahnuť v raji Adam s Evou
– zatúžili po tom, aby vedeli rozoznávať dobro a zlo.
Vtedy ale boli hnaní zlou silou, nespoznali pokušenie,
ktoré k nim prišlo od Božieho nepriateľa, Satana,
v podobe hada. V prítomnosti Ducha Svätého a Jeho
moci už toto vieme – rozpoznáme dobro od zla. Dokonca máme schopnosť rozlišovať duchov, tzn. rozpoznáme, čo je konané z Božej moci a čo z moci Božieho nepriateľa.
A napokon štvrtým dôležitým dôkazom prítomnosti a pôsobenia Ducha Svätého je SCHOPNOSŤ VIDIEŤ SVOJ VLASTNÝ HRIECH. Dielom Ducha Svätého
podľa Ježišových slov je okrem iného i to, že „ukáže
svetu, čo je hriech“ (Ján 16, 8). Duch Svätý vedie k pokore, ktorá v pravde vidí svoj hriech a je ho schopná
uznať pred Bohom i druhým človekom. A vidieť svoju
hriešnosť znamená pokoriť sa pred nebeským Otcom,
zatúžiť po Jeho milosti a odpustení, každodenne objavovať silu Bože milosti a milosrdenstva vo svojom živote, ale tiež nehľadať chyby na iných ľuďoch. Ale naopak – milovať ich tak, ako Kristus miluje nás.
A nakoniec ešte len 2 veci: Duch Svätý je Darca darov. V 1. liste Korintským, ale aj na iných miestach, sa
opisujú duchovné dary dané veriacim, aby sme mohli
fungovať ako telo Kristovo na zemi. Všetky tieto dary,
veľké a malé, sú dané skrze Ducha, aby sme mohli byť
Jeho vyslanci vo svete, ukazovali na Jeho milosť a velebili Ho.
Duch Svätý necháva dozrievať svoje ovocie v našich životoch. Keď On prebýva v nás, začína práca
žatvy Jeho ovocia v našich životoch – láska, radosť,
pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie (Gal 5, 22-23). Toto nie sú skutky
nášho tela, nie je to ani dôsledok nášho vlastného
snaženia sa. Je to výsledok prítomnosti Ducha Svätého
v našich životoch.
Zo všetkých darov, ktoré nám Pán Boh daroval, nie
je nič väčšie, ako Božia láska zjavená na Golgote
a prítomnosť Ducha Svätého. Keď uveríme v Pána Ježiša, sme spasení a patríme celým svojím životom Pánu Bohu. Duch Svätý vtedy zaberá miesto v našich
srdciach naplno a navždy. Zapečatí nás potvrdzujúcim
dôkazom nášho večného poastevnia Božích detí. Pán
Ježiš povedal, že pošle Ducha, Radcu. „A ja budem
prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až
naveky.“ (Ján 14, 16). Grécke slovo preložené ako
„radca“ znamená: „ten, ktorý bol pozvaný, aby bol po
boku“ niekto, kto podporuje a povzbudzuje. Duch Svätý prebýva natrvalo v srdciach veriacich. Ježiš dal Ducha ako „náhradu“ za Jeho neprítomnosť, aby pre nás
konal to, čo by On robil, keby zostal s nami osobne.
Amen.

myšlienky k nedeli:
1.slávnosť svätodušná – kresťanské cirkvi vo svete si pripomínajú počas tejto nedele zoslanie
Ducha Svätého na túto zem. Pán Ježiš zasľúbil svojím učeníkom „Ducha Radcu“, ktorý ich poučí o všetkom, čo majú robiť. Bude im Pomocníkom, Učiteľom, Potešiteľom. V duchu tohto
posolstva sa nesie aj dnešná kázeň, ktorá je zameraná na konanie Ducha Svätého v našich životoch a cez nás v Kristovej Cirkvi a cez Kristovu Cirkev v tomto svete.
1J 4,9: Boh jasne ukázal, že nás miluje, a to tým, že poslal svojho jediného Syna, aby zomrel
namiesto nás (R 5: 8; 1J 4:10). Láska je čin, nielen pocit. Veriaci to musia napodobňovať vo
svojom každodennom živote (porov. Ján 3:16). Poznať Boha znamená milovať tak, ako miluje
on.
1J 4,10: „V tom je láska“ - Božia láska sa zreteľne prejavuje v Ježišovom živote a smrti (R 5:
6,8). Poznať Ježiša znamená poznať Boha. Poznať Boha znamená milovať!
„že nie my sme milovali Boha“ NZ je medzi svetovými náboženstvami jedinečná s ňou jej posolstvo. Typické je náboženstvo, v ktorom ľudstvo hľadá Boha, ale kresťanstvo prináša správu, že Boh hľadá padlé ľudstvo! Úžasnou pravdou nie je naša láska k Bohu, ale Jeho láska k
nám. Hľadal nás prostredníctvom nášho hriechu a seba, našej vzbury a pýchy. Slávna pravda
kresťanstva je, že Boh miluje padlé ľudstvo a inicioval jeho záchranu.
1J 4,11: Boh nás miluje (porov. R 8,31)!„Boh nás tak miloval“ to môžeme chápať „takým spôsobom“ ako v Jánovi 3:16.
„tiež by sme sa mali milovať navzájom“ Pretože On miloval nás, musíme sa navzájom milovať
(porov. 1J 2:10; 3:16; 4: 7). Toto vyhlásenie o nevyhnutnosti vzájomnej lásky je priamym protiútokom proti rušivým činom a postojom falošných učiteľov.
1J 4,12: „Boha nikto nikdy nevidel“ Slovo nevidel v tomto prípade znamená „intenzívne hľadieť na niekoho alebo na niečo“ (2M 33,20–23; J 1:18; 5:37; 6:46; 1Tm 6:16). Je možné, že
gnostickí učitelia, trochu ovplyvnení východnými tajomnými náboženstvami, požadovali určitý druh vízie od Boha alebo od Boha. Ježiš prišiel naplno zjaviť Otca. Pohľadom na Neho poznáme Boha!
1J 4,13: „Dal nám svojho Ducha“ Prebývajúci Duch Svätý (porov. 1J 3:24; R 8: 9) a Jeho premieňajúci vplyv sú dôkazom našej skutočnej spásy (porov. R 8:16). Zdá sa, že 1. Jána 4:13 je
subjektívnym svedectvom Ducha, zatiaľ čo 1. Jána 4:14 je objektívnym svedkom apoštolského svedectva. Tri osoby Trojice sú zreteľne uvedené v 1. Jána 4: 13–14.

https://www.verim.sk/duch-svaty-v-zivote-cloveka/
https://blog.postoj.sk/8088/viditelne-znamky-ducha-svateho
https://biblia.sk/citanie/sep/1pt/3
https://dailyverses.net/sk/viera

