Ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať.
Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania.
Keď ho počuje, vyslyší ťa...
Izaiáš 30,19

2. adventná nedeľa
5. 12. 2021
ev. cirk. zbor Rankovce

Drahí naši, advent nám pokračuje už druhou nedeľou, zameranou na vstup Božieho kráľovstva do nášho sveta. Veru, prichádzajúce Vianoce a tento prípravný čas pred nimi nie sú iba o Ježišovi z Nazareta. S Ním prichádza celé Jeho
kráľovstvo aj s odkazom o tom, že sa to týka celého sveta, aj nás. Už to nie je iba On, niekde v Galilei, ale sme to aj my,
tu, ktorí máme taktiež miesto v tom Jeho svete. Je to o budúcnosti, o čase, keď budeme po smrti? Mnohí sa nazdávajú,
že o Ježiša sa zaujímame iba ohľadne večnosti. Lenže Božie kráľovstvo je už teraz tu a vstúpiť do neho sa dá len z tejto
strany života...
Nech je advent plný úprimného očakávania Pána, ako to robievali kedysi aj naši predkovia. Doba sa síce zmenila
a stále sa rýchlo mení, spasenie však ostáva stále rovnaké. Kristus a nikto iný, Kristus s Jeho svetom určeným aj pre nás.
Iného Spasiteľa nemáme, ani iného nenájdeme.
Naše kostoly sú kvôli opatreniam u nás zatvorené, preto sa snažíme zabezpečiť, čo sa dá, cez internet.
Srdečne Vás pozývame k sledovaniu internetovej nahrávky onlinepobožnosti, alebo ak máte záujem aj o hlbšie
štúdium kázňového textu a o moju predprípravu ku kázni, nájdete to všetko na zborovej internetovej webstránke.
V piatok chceme mať už konečne opäť našu biblickú hodinu cez internet, čas o 19.00 hod., viac o nej opäť na
webstránke zboru. Príďte, ak ste aj dosiaľ neboli. Nie je nič jednoduchšie než z domu sa pripojiť.
Deti, konfirmandi, dorast, mládež, rodinky, tí všetci sa tiež stretávajú dištančnou formou.

Večera Pánova v advente – i keď ešte stále nevieme, ako budeme, no sme realisti a predpokladáme pokračovanie lockdownu. Sviatosť nemáme zakázanú, len s určitými obmedzeniami. Preto vám navrhujeme takúto možnosť:
na budúcu, teda v tretiu a aj vo štvrtú adventnú nedeľu budeme obaja pripravení v kostoloch od 9.00 hod. prijať vás
k sviatosti. Treba sa však dopredu telefonicky objednať na presný čas, ktorý budeme zapisovať a do počtu 5 ľudí plus
farár môžeme urobiť Večeru Pánovu v rámci tzv. individuálnej pastorálnej starostlivosti. V nedeľu 12.12. budeme
k dispozícii v Rankovciach a v Bačkovíku, v nedeľu 19.12. zase v Boliarove a v Čakanovciach.
Taktiež sme ochotní prísť aj k vám domov, ak budete chcieť i v iný termín. Nevynechávajme možnosť byť pri stole
Pánovom! Je to dôležité.
Snáď na Vianoce sa už uvidíme! Kiežby... Pane, prosíme, zmiluj sa nad nami!
Modlime sa spolu:
Milý a svätý Pane Bože náš, prosíme Ťa pokorne, prebuď nás,
aby sme boli pripravení, keď podľa zasľúbenia príde Tvoj milý
Syn Ježiš Kristus. Dopraj nám, Bože pokoja, privítať a prijať Ho
s radosťou a tak Ti so srdcom čistým a úprimným s ostatnými
ľuďmi, ba so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti.
Napokon nám daj, aby sme Ťa mohli i vo večnosti oslavovať
jedným srdcom a jednými ústami, Teba, Boha v Trojici jedného,
požehnaného na veky vekov. Amen.

Z adventných piesní
sme mali vybraté tieto:

7, 24, 20, 11
biblické texty k 2. adv. nedeli:

Izaiáš 11,1-6
Rímskym 15,7-13
Lukáš 21,25-33

Povzbudzujeme sa aj k darcovstvu i smerom k nášmu spoločenstvu! Veď sa tým staráme o svoje dedičstvo, žijeme
iba zo svojich príspevkov. Prispieť možno buď na zborový účet, alebo u našich kurátorov osobne.
Vopred všetkým, ktorí majú záujem, ďakujeme.
Počas týždňa sme prijali tieto milodary: Pri svojom životnom jubileu 60. rokov rankovský brat kurátor František
Haško ďakuje Pánu Bohu za ochranu a doterajšie požehnanie a spolu s rodinou venuje na cirkevné ciele 60,-€.
Potom ešte bohuznáma rodina pri prijatí sviatosti Večere Pánovej ďakujúc Pánu Bohu za Jeho lásku, milosť a pomoc
s prosbou o Jeho ďalšiu ochranu, silu a trpezlivosť v ťažkom navštívení na cirkev venuje 50,- €. A pri rovnakej príležitosti kladúc sa do Božích rúk s prosbou o silu v náročných chvíľach nemoci rodina Petrová venuje na cirkev 25,- €.
Myslíme vo svojich modlitbách na všetkých skúšaných, myslíme na tých, ktorí sú vystavení ťažkým náporom pri zvládaní pandémie či už na strane pacientov, zdravotníkov, alebo aj ostatných, ktorí sú už z toho všetkého veľmi, veľmi
unavení... a to sme vlastne všetci.

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

Usteľme si v obývačke!

2. adventná nedeľa - 5.12.2021 - ecav.rankovce.sk

L 17,20-21: „20 Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak,
aby to ľudia pozorovali. 21 Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“

Ktorá z miestností vo vašom byte/dome je najkrajšie vybavená? Kde máte najdrahší koberec, kam
vodíte hostí, keď ku vám prídu na návštevu? Spravidla
– do obývačky. To je miesto, kde radi trávime čas, kde
sa večer mnoho rodín stretáva pri pozeraní televízie,
v nedeľu tam po obede spolu hrajú spoločenskú hru,
alebo na Vianoce práve tam stavajú stromček.
Ktoré miesto a ktorý čas v celom našom živote
považujeme za to najkrajšie miesto a najkrajší čas?
Ja viem, že sme obmedzení iba pohľadom do minulosti, no ak veríme slovám Pána Ježiša, tak vieme, že najkrajším miestom pre nás určeným je Jeho kráľovstvo
a najlepším časom je čas strávený v ňom.
- Preto je celkom normálne a správne, ak sa pýtame, aké je a kde a kedy bude? Pán Ježiš o ňom najviac hovoril iba v podobenstvách, pretože naša ľudská reč nedokáže obsiahnuť jeho nádheru
a veľkoleposť. No len skúste aj vy opísať nádheru pohľadu napr. z našich Rankovských skál! Nazdávate sa,
že ten, kto vás bude počúvať, bude prežívať rovnaké
nadšenie z vášho zážitku, ako ste ho prežili vy? Nie,
ľudské slová nevedia dostatočne opísať ani pozemskú
skúsenosť, nieto ešte nebeskú. Apoštol o Božom kráľovstve a jeho nádhere napísal: „Ani oko nevídalo, ani
ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo
pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1K 2,9)
- Keď sa farizeji pýtali Pána Ježiša, ako je to s tým
Jeho kráľovstvom, kedy príde, kde bude a tak, On ich
otázky zastavil: „Božie kráľovstvo nepríde podľa našich predstáv. Nebude to presne také, ako všetci
očakávajú. Ba dokonca, ono ani nepríde iba
v budúcnosti, pretože – ono je už tu teraz ... a je medzi vami.“
Už vidím, ako sa tí farizeji na seba pozerajú
a pýtajú sa, kde tu medzi nimi je Božie kráľovstvo
a vôbec nepochopili, že to sám Ježiš je Božie kráľovstvo! A kto v Neho verí, už je v Jeho kráľovstve.
Každý, kto začal žiť svoj život so Spasiteľom, má vo
svojom živote niečo podobné ... a tu môžeme snáď
menovať všetky podobenstvá jedno za druhým, ako
trebárs z Mt 13:
- je podobný štvorakej pôde a môže prinášať aj
stonásobný úžitok pre samotné nebo (1n),
- kúkoli medzi pšenicou, keď sa aj v živote veriaceho objavia nedobré veci, no tie zhoria v očistnom ohni
(24n),
- horčičnému zrnu či kvasu, keď človek vo viere bude rásť ako rastie zrno či kvas a z malej viery vyrastie
pre človeka veľké nebo (31n),
- alebo je jeho život podobný pokladu na poli či
perle, kvôli takému životu sa oplatí aj všetko zanechať
(44),
- alebo sieti, ktorá zachytí všetko, ale ostanú iba
verní (47n).

Ak sme už hovorili o obývačke v našom byte ako
o reprezentatívnej miestnosti, kde sa cítime dobre,
vieme si predstaviť svoje bývanie bez nej? Niektorí ľudia, žiaľ, nijakú nemajú. Vtedy im ju nahrádza trebárs
kuchyňa, alebo aspoň čas niektorej izby...
Je správne, ak je aj Božie kráľovstvo vítané
v našich domácnostiach, v našich rodinách. Keď má
svoje miesto, ako napríklad tá naša obývačka,
v ktorej nám je dobre.
Keď mu, tomu kráľovstvu, dávame miesto pri čítaní
Biblie a na modlitbách namiesto každodenného ranného chaotického stresu a pobehovania.
Keď mu dávame miesto v našich vzťahoch a sú založené na čistom pomere a láske jedných k druhým.
Keď mu dávame miesto v láskavosti a úprimnosti,
namiesto lži a násiliu.
Aké veľké šťastie – my v cirkvi tomu hovoríme blahoslavenstvo – zažívajú deti, ak vyrastajú v rodine,
kde Božie kráľovstvo má svoje miesto! V akej úžasnej
milosti nažívajú manželia, ak sa vedia so svojimi
problémami spolu obracať k Najsvätejšiemu Bohu,
v Trojici jednému! Aký úžasný majú pokoj aj jednotlivci, ktorí žijú vo svojom byte sami, pretože vedia, že
nie sú sami, ak žijú svoj život so svojím Bohom
a Spasiteľom!
- Keď Pán Ježiš povedal farizejom, že Božie kráľovstvo je medzi nimi, môžeme my povedať opačne, že
my sme v kráľovstve Božom?
Celkom iste áno. Božie kráľovstvo predsa nie je iba
o tom, čo nás čaká po smrti. To je posmrtný život, nie
Božie kráľovstvo! V Božom kráľovstve sme vtedy, ak
má v našom živote pevné miesto Pán Boh, ak sme
Mu dovolili ovplyvniť naše hodnoty a ak do svojej budúcnosti rátame s Ním. To vtedy aj nám Pán Ježiš ako
farizejom povie, že kráľovstvo Božie je medzi nami,
ba že je v nás a vôkol nás. A svet pri nás to bude vnímať. Budeme preň požehnaním. Budeme preň svetlom. Budeme preň soľou, ktorá dáva chuť a zmysel.
Pozvánka tejto 2. nedele adventu je práve
o Božom kráľovstve pre nás. Blíži sa čas Vianoc, ja
každému z nás prajem, aby neboli iba sviatkami radosti a pokoja. Hoci sú to krásne hodnoty, ale je to
málo! Radosť a pokoj vedia byť aj umelé, keď sa rodiny zastavia v hádkach, zlosti a ubližovaní, aby hneď
po sviatkoch opäť nechali vzbĺknuť svoje ohne hnevu
a zlosti. Vianoce nech v žiadnom prípade nie sú umelé! Byť súčasťou Božieho kráľovstva a tak prežívať Vianoce, je niečo diametrálne odlišné.
Ak sme obývačku označili za najlepšie miesto doma a Božie kráľovstvo za najlepšie pre náš život, tak,
obrazne povedané, usteľme si v takejto obývačke
a ostaňme bývať v Kristovom svete Jeho kráľovstva!
Amen.

návrh kompozície kázne (propozícia):
Kde máme my kráľovstvo Božie?
1. Je správne sa po ňom pýtať
2. Je správne ho mať uprostred svojej rodiny
3. Je správne byť jeho súčasťou

rozbor textu L 17,20-21:
Po uzdravení desiatich malomocných evanjelista Lukáš pridáva scénu nevedno odkiaľ
o rozhovore s farizejmi aj učeníkmi. Najprv odpovedá farizejom, potom sa obracia
k učeníkom s apokalyptickou rečou o konci dní a druhom príchode Syna človeka. To už je
rozhovor identický so synoptikmi Mt 24 24,37-44 a Mk 13,33-37, Lukáš v opise pokračuje ešte v 21. kapitole. Do kázne zameranej na prítomnosť Božieho kráľovstva v našich rodinách
však použijem iba prvú časť, práve tú k farizejom.
Cambridge Bible school tejto časti dáva trefný názov: „Kedy“ a „kde“ Božieho kráľovstva. :)
v. 20a: Otázka budúcich dní v Božom dianí bola medzi Židmi stále veľmi živá. Veľmi
chceli vedieť, kedy nastane súdny deň. Farizeji na rozdiel od sadukajov verili na posmrtný život a aj na veľa vecí zjavených v bohatej apokalyptickej literatúre tých čias (teda nielen biblickej!).
Lukáš nehovorí, akí farizeji boli pri Ježišovi pri tomto rozhovore. Vo verzii Mt a Mk sú
prítomní iba učeníci. Je pravda, že nie všetci farizeji boli automaticky proti Ježišovi (viď napr.
Nikodém). Možno farizeji, s ktorými hovorí Ježiš, patrili tiež medzi učeníkov, aj keď nie medzi dvanástku. Dosť na tom, Lukáš nezaznamenáva Ježišov ostrý tón vo vysvetľovaní toho,
ako je to s KB (na rozdiel napr. s L 11,37nn).
Otázka prítomných farizejov na Ježiša je typická na tú dobu: Kedy nastane deň D (pozri
dychtivú židovskú túžbu ohľadne súdneho dňa napr. v Am 5,18). Farizeji v tom dni očakávali
príchod Mesiáša a Jeho kráľovstva. Je Ježiš iba predvojom Mesiáša, alebo je samotným Mesiášom a kde je potom to jeho kráľovstvo??
Farizeji sa pýtali priamo slovami Pána Ježiša, deň D spájali s ježišovským Božím kráľovstvom. Aj to je doklad, že pravdepodobne patrili k nemu a otázka nebola nepriateľskou,
farizejskou zádrapkou, ako to často bývalo (možno viac zo strany sadukajov).
v. 20b-21a: Odpoveď Pána Ježiša: KB nepríde tak, aby to ľudia pozorovali...
Farizeji (a priznajme si s nimi, že aj my) by radi videli na vlastné oči zjavne vstupujúce
KB do tohto sveta. Preč s Rimanmi, preč s nespravodlivosťou, chudobou, chorobami, násilím
... Tu musí prísť nejaký Vodca, ktorý tento svet zachráni z každej krízy a povedie nás ako pastier ovce ...
Tak takto to nenastane. KB takto do sveta nepríde. To by bolo násilné, nedobrovoľné
a PB dáva možnosť vojsť každému, nikoho nenúti. Skrze vieru, nie cez osobnosť v podobe
silného politika, Vodcu, Führera = Zvodcu.
Lukáš v pôv. jazyku použil lekársky termín, ktorý sa v slovenčine už nezobrazuje. Doslova je tam: Nepríde so sledovaním /príznakov/. μετα παρατηρησεως Lekár sleduje príznaky
choroby a podľa toho stanovuje diagnózu, tak evanjelista videl aj farizejov a ich vyhľadávanie
znamení (L 11,29n). Nie, KB neurobí tento svet odrazu vznešený a dokonalý, aby ste si mohli
povedať: tak, už nastal ten náš/Hospodinov deň... KB prichádza celkom inak.
A nebude to ani tak, že by niekto mohol povedať: tento národ (teda iba jeden, že?) bude
mať KB. KB bude tu, resp. tam, a inde nebude.
v. 21b: Dôležitý záver: Lebo – ajhľa – KB je medzi vami!
Pomocné slovíčko „ajhľa“ v gréčtine hovorí: „pozri“. Tento týždeň som manželke hovoril, že také „Ajhľa, človek!“, lat. Ecce homo sa po rómsky povie Dikh more! ;-) Aké milé
a používané slovo... :-)
Ale poďme k vážnemu výkladu. Farizeji sa pýtali, kedy príde KB. Oni čakali, že KB ešte len príde. Dôležitý zlom v Ježišovej odpovedi je v tom, že on im hovorí, že KB tu už JE!
Z farizejského budúceho času tu je ježišovský prítomný. Na KB netreba čakať, že niekedy
príde. KB tu už je! KB nie je otázkou konca sveta, ani posmrtného života! KB je, má byť,
resp. môže byť súčasťou aj nášho života! To je podstatné.

A kde to KB vlastne je? Podľa Ježiša „medzi vami“. Iste každému udrie do očí práve
tento výraz. Kde, medzi kým? Medzi farizejmi? Aj preto sa niektorí vykladači domnievali, že
Lukáš možno urobil v zápise iba chybu a Pán Ježiš aj toto hovoril učeníkom. Prípadne že títo
farizeji boli skrytými učeníkmi ako Nikodém.
V gr. jazyku je tu slovo ENTOS, čo znamená vo vnútri, na vašej strane (opak je slovo
EKTOS, zvonku). V patristickej literatúre prvých storočí sa stretneme s tromi významami: 1.
„vo vás“ (tak napr. Origenes, Ambrózius, ale aj také Tomášovo evanjelium ;-)), 2. „uprostred
vás“ (Cyril Alex.), 3. „na dosah roky“ (Tertulián, Cyprián). 1. možnosť by hovorila o tom, že
KB je v srdci človeka, čo niektorí komentátori odmietajú s tým, že Pán Ježiš by to určite nepovedal farizejom. Lenže ja si myslím, že pokojne mohol, najmä ak ho títo farizeji ako skrytí
učeníci nasledovali. 2. a 3. možnosť prekladu hovoria o tom, že kým KB niekto hľadá vonku
za oknami, ono prišlo v samotnom Ježišovi. Keď stoja farizeji a učeníci v danej scéne okolo
neho, nebolo nič ľahšie a presnejšie než povedať: KB je medzi vami!
Otázka: Nemohol Pán Ježiš povedať rovno: KB – to ja som? Aj áno, aj nie. Hoci by mal
plnú pravdu, ale to by stačilo na príliš skoré obvinenie z rúhačstva. Dokonca aj niektorí
z verných učeníkov by ho kvôli tomu ako verní Židia mohli odmietnuť. (A napokon je tu ešte
aj tá možnosť, že pre Lukáša bolo nemožné, aby „vznešenému Teofilovi“ /L 1,3/ skôr, než
príde k zvesti o veľkonočnom ráne, napísal, že tento Ježiš je sám Boh. To si nedovolil na rozdiel od napr. takého Jána /J 20,28/ napísať ani neskôr.)
v. 22n: Pokračujúce verše určené učeníkom sú už o tak vyhľadávanej budúcnosti, po
ktorej bažili aj oni. Pre niekoho sú to slová o druhom príchode Pána Ježiša, pre iného predzvesťou /už dokreslenou Lukášovými vedomosťami o tom, čo sa už vlastne stalo/ o tom, čo sa
bude diať v samotnom Jeruzaleme v r. 70... V kázni sa na ne nebudeme zameriavať.
ešte k 2. adventnej nedele:
Advent je rozdelený na dve polovice, prvé dve adventné nedele sa pozerajú viac na druhý príchod Pána Ježiša, druhé dve na Jeho prvý príchod (tesne pred Vianocami). Kým prvá
nedeľa ako úvodná býva otvorením adventu a s ním aj nového cirkevného roku – niekde je
vtedy biele rúcho, táto je už typická fialová, niekde nosí názov Populus Sion (dosť zložité
s vysvetľovaním, prečo).
V našej agende je k nej predpripravená téma Kráľovstvo Božie prichádza, v predošlej
agende (Petríkovej) bola téma: Príchod Syna človeka. Typické evanjelium nedele je L 21,2533.
pramene:
Biblia (slov. ev. preklad, grécka – Nestle)
slovník: Tichý v apl. MyBible
mob. apl. Greek reference
D. Gooding: Lukášovo evangelium, Návrat 1994
biblehub.com
freebiblecommentary.org
k nedeli: wikipedia (zahr.)

