K Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu, Bože môj, v Teba dúfam: nech nevyjdem na hanbu, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nevyjde na hanbu nik
z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny.
Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Žalm 25,1-4

1. adventná nedeľa
28.11.2021
ev. cirk. zbor Rankovce

Drahí a milovaní bratia a sestry, 1. adventná nedeľa je časom, o ktorom v cirkvi hovoríme, že je to čas čakania na
príchod nášho Spasiteľa a vrcholí nádherným vianočným posolstvom. No ponúka sa nám aj prepojenie s tzv. „Červenou
stredou“, dňom modlitieb za prenasledovaných kresťanov, ako ak s Medzinárodným dňom boja proti týraniu žien. Prepojenie týchto tém s Adventom vidím napr. v tom, že cez cirkev môže a podľa mňa aj má vstupovať Pán Ježiš, svetlo
Jeho lásky, do životov takýchto žien, či prenasledovaných kresťanov cez naše modlitby a cez našu podanú ruku
v podobe lásky. Pán Ježiš prichádza. A my, Jeho deti, sme tými, cez ktorých toto posolstvo nesie tomuto svetu v podobe
lásky, záujmu, pomoci, obete a služby. Prežime túto 1. adventnú nedeľu aj v modlitbách a myšlienkach na tých, ktorí to
naozaj potrebujú.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú na duchovné i hmotné potreby nášho cirkevného zboru. Ďakujeme za
príhovorné modlitby všetkých, ktorým leží náš cirkevný zbor na srdci. Povzbudzujeme vás k duchovnému zápasu o náš
cirkevný zbor.
November 2021: Pri 1. výročí smrti s. Huľvejovej z Mudroviec prináša najbližšia rodina milodar na potreby nášho cirkevného zboru – pre zborový časopis - vo výške 100,-€.
Ak chcete prispieť, svoj milodar môžete poslať na účet cirkevného zboru. IBAN: SK43 0900 0000 0001 0925 5082, do
správy pre prijímateľa napíšte: Milodar. Alebo svoj milodar odovzdajte vašim 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 a Bože náš, plný lásky a milosti, Ty si poslal svojho Syna na
svet, aby hľadal a spasil, čo by pre hriech muselo zahynúť. Prosíme Ťa pokor, rozlievaj cez svojho Ducha moc lásky v našich
srdciach. Lásky, ktorá sa vrúcne teší na príchod Pána Ježiša. Lásky, ktorá v ústrety Jeho príchodu, túto lásku rozsieva do sveta
a prináša evanjelium všetkým tým, ktorí Ho potrebujú. Otvor
nám oči, aby sme videli volajúce srdcia a vystreté ruky. A nás
napĺňaj vďačnosťou za dar spasenia, ktorý sme prijali. Tebe,
nášmu nebeskému Otcovi, vzdávame česť a chválu teraz i na
veky. Amen.

Nech sa páči,
tu sú piesne na nedeľu:

2, 14, 23, 15, 12
biblické texty (kontinuálne):

Jób 2,1-10
Zjavenie Jánovo 22, 1-10
evanjelium: Matúš 21,1-9

Modlime sa:
Iné námety na modlitby:
- modlime sa za náš cirkevný zbor, aby aj v tomto čase rástol na Božiu chválu a milosť Božia prebývala medzi nami
- za stále ťažkú situáciu v našej krajine, i v celom svete
- za všetkých tých, ktorí stoja na akýchkoľvek postoch v boji proti vírusu
- za múdrosť a porozumenie nás všetkých, ktorí sme už unavení z celej situácie
Opäť vám ponúkame svoj čas, ak vás treba vypočuť, povzbudiť, modliť sa za vás. Aj napriek lockdownu je možnosť
individuálnych stretnutí. Preto ponúkame pastoračné návštevy v rodinách, súkromné a rodinné Večere Pánove,
osobné rozhovory, pomoc pri zabezpečovaní nákupov, sprevádzanie k lekárom, úrady apod. Prosíme, neváhajte
zavolať.
Vaši farárovci
Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová; mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete.
Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je
kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. V Teba dúfame a Ty nás požehnáš!
1. Kronická 29,11

Sú medzi nami...
Marek 12, 8-34: Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im
1. adventná n.
správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal, že prvé je
28.11.2021
toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z ecav.rankovce.sk
celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad
tieto niet iného väčšieho prikázania. Tu povedal Mu zákonník: Dobre, Majstre, pravdu si povedal...

Posolstvo prvej adventnej nedele je veľmi jasné:
Pán Ježiš prichádza! Ale čo to pre nás skutočne znamená? V poslednom čísle nášho časopisu SLOVO bolo
krátke svedectvo na biblický verš, ktorý je zvolaním
plným túžby: Maranatha! Príď, Pane Ježiši! Okrem
iného v tom svedectve zaznelo: „Čakám na Neho každý deň.“
PRÍĎ – už v tomto slove je túžba, pozvanie, čakanie, radosť, nadšenie, otvorené dvere... Skúste si sami
pre seba povedať toto slovo, a rozmýšľajte, čo všetko
vo vás vyvoláva? Ak niekomu povieme „Príď!“ , asi
ťažko mu pred nosom zavrieme dvere. A určite nepozveme k nám niekoho, koho sa bojíme, alebo mu neveríme, či je nám nepríjemný, alebo jednoducho,
s kým sa netúžime stretnúť. A my vyznávame v 1. adventnú nedeľu: „Príď, Pane Ježiši“!
Komu to vlastne hovoríme? Kto je to Ježiš? Kto je
Ježiš pre teba? Okrem toho, že chce byť s nami každú
minútu nášho života, je Ježiš náš Záchranca a Boh.
ZÁCHRANCA, ktorý šiel až za hranice svojich možností. Dotýkal sa tých, ktorými iní pohrdli. Jedával
s hriešnikmi a neviestkami. Nemal problém porozprávať sa s nemocnými na tele i na duši. Kým Ho jedni
nenávideli, iní Ho milovali, kým jedni od Neho utekali,
iní Ho nasledovali. A predsa miloval všetkých. Je Bohom paradoxov a predsa je stále ten istý. Je čistý
a svätý, je bez hriechu. No paradoxne zomieral ako
najhriešnejší človek na celom svete. Niesol hriech
každého človeka, ktorý kedy žil, žije i bude žiť. Skončil
v hrobe, no my Ho dnes oslavujeme ako večne živého
Kráľa! Jemu hovoríme: Príď!
ON PRÍDE! Ale kým sa tak stane, je tu Jeho cirkev,
ktorá je miestom Jeho prebývania. A svojej cirkvi položil na srdce poslanie! Tým poslaním je prikázanie
lásky, ktoré sme dnes počuli. Rozumieme mu?
MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA... Milovať –
skúste mi povedať, čo to znamená? Mať rád, akceptovať, chrániť, spolu žiť, odovzdať sa, vnímať toho druhého, pozerať sa na druhého s radosťou, mať pozitívny
postoj k tomu druhému. Ako ľahko sa to všetko vyslovuje v našom vzťahu s Pánom Bohom. Naozaj! No –
kto bude hodnotiť napokon silu mojej lásky k Nemu,
nie? Navyše Pán Boh je neviditeľný a preto veľa vecí
môžeme voči Nemu predstierať. A na všetko to, čo
som tu doteraz povedala, kľudne pritakať. Áno, toto
všetko je pravda.
To isté urobil aj zákonník: „Dobre, Majstre, pravdu
si povedal...“.
No, ak poviem, že najväčšie prikázanie je: Milovať
budeš Pána, svojho Boha, potom musím prijať ešte
jeden rozmer tohto prikázania lásky – náš vzťah
k ľuďom. To je ten viditeľnejší prejav našej lásky. Je
odrazom nášho skutočného milovania Pána Boha.
A na to častokrát zabúdame. Zabúdame, že práve to,
čo žijeme navonok, hovorí o našom skutočnom vzťahu
s Pánom Bohom. Vždy mi je veľmi smutno, keď vidím
doslova nenávistné komentáre a reakcie niektorých
„kresťanov“ na sociálnych sieťach. Nikdy som si ne-

zvykla na nadávky a škaredé slová, ktorými kresťania
okoreňujú svoju reč. Prečo? Aby mala väčšiu váhu,
aby vyznela dôležitejšie? Vždy ma bolí, keď vieme
o zúfalstve a bolesti iného človeka a my sa mu vedome vyhýbame. Vidíme napriahnutú ruku a radšej sa
odvrátime, aby sme si vytvorili iluzionistický obraz, že
tá napriahnutá ruka tam vlastne nie je.
Dnes tu máme pred oltárom obraz bolesti, zúfalstva, trápenia, strachu. Prázdna stolička, červená šatka/ prehoz, topánky, červené svetlo. Všetky tieto veci
symbolizujú človeka, ktorý tu dnes s nami nie je, pretože mu v tom bráni bolesť a utrpenie. Červená farba
šatky i kahanca hovoria o bolesti. O zúfalstve,
o samote. Hovoria o tom, že medzi nami sú ľudia, ktorým doteraz nikto nepodal pomocnú ruku. Skrývajú sa
so svojím trápením, pretože nemajú odvahu sa niekomu zveriť. Veď, kto by im dnes uveril? Prázdna stolička a topánky hovoria o túžbe týchto ľudí, môcť slobodne fungovať. Nebáť sa vyjsť von a stretávať sa
s ľuďmi. Hovoria o slobode života, ktorá je pre nich
nedosiahnuteľná, lebo je tu niekto, kto ich násilne
o túto slobodu pripravil.
Pán Ježiš veľmi zreteľne vystupoval proti
akémukoľvek násiliu. Jeho jedinečným prejavom boja
bola láska ku všetkým ľuďom. Tam, kde iní delili na
zbožných a hriešnych, On odpúšťal a nabádal
k odpusteniu. Tam, kde pohŕdali, On sa sklonil. Tam,
kde všetci utekali od nečistých, On sa pýtal: „Čo chceš,
aby som ti urobil?“ Viete, to nie je o tom, že Pán Ježiš
je Boh. A robil to preto, lebo bol Bohom. Celý Jeho život na tejto zemi bol svedectvom pre Jeho cirkev,
ktorá má ten Jeho život ďalej žiť. Všetko, čo Pán Ježiš
konal v ústrety ľuďom, to všetko má dnes konať Jeho
cirkev.
Keď dnes hovoríme, na 1. adventnú nedeľu, že Pán
Ježiš prichádza, potrebujeme k tomu dodať: Príď, Pane Ježiši, lebo Tvoja Cirkev je pripravená!“
A pripravená Cirkev je Cirkev, ktorá žije život Pána
Ježiša na tejto zemi. Je to Cirkev, ktorá MILUJE! Cirkev, ktorá podáva pomocnú ruku tomuto svetu. Som
to ja aj ty, ktorí sa láskou dotýkame iných ľudí. A naša
láska je viditeľná a dôveryhodná. Tá Ježišova bola –
prichádzali za Ním tí, ktorí sa pred ostatnými radšej
skrývali. A On im nielen veril, ale navyše stál pri nich,
podoprel ich, zaštítil ich pred výsmechom, uchránil
pred smrťou. Aj o tom je 1. adventná nedeľa. Ako cirkev, ktorá čaká príchod svojho Spasiteľa, sme volaní
k službe tým najpotrebnejším. Ľuďom násilím pripraveným o slobodu. Ľuďom bez mena, bez zastania,
bez práva, bez pomoci.
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a
z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného
väčšieho prikázania. Láska k Bohu sa zákonite musí
pretaviť do lásky k ľuďom. A čakanie na nášho Spasiteľa sa zákonite musí stať aktívnym čakaním na víťazstvo
Jeho moci a lásky v životoch ľudí okolo nás. Amen.

