Prislúžte právo slabému a sirote, priznajte spravodlivosť biednemu a núdznemu!
Vyslobodzujte slabého a chudobného, z rúk bezbožníkov vytrhujte!... Povstaň, ó Bože,
súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy.! Žalm 82, 3-4.8

3. adventná nedeľa
12.12.2021
ev. cirk. zbor Rankovce

Dnešná tretia adventná nedeľa je nedeľou pozvania a radosti. Čas čakania sa kráti a to nás má naplniť radosťou, že
príchod Božieho Syna sa blíži. Blíži sa čas radosti a veselosti. No dnes je tu ešte čas pozvania. Pozvania k stíšeniu, zamysleniu sa nad sebou samým, k pokániu a zmiereniu sa s Pánom Bohom. „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo
nebeské!“ – oznamoval Ján Krstiteľ. A mnohí k nemu prichádzali, aby sa dali pokrstiť v rieke Jordán krstom pokánia.
„Pokánie čiňte, lebo kráľovstvo nebeské je medzi nami!“ – to je pozvanie pre všetkých nás. Boží Syn už raz prišiel
a s Ním aj Jeho kráľovstvo. Je čas, aby sa o tom dozvedel celý tento svet. Aby počul aj cez nás posolstvo lásky a nádeje.
Prajeme požehnané prežitie 3. adventnej nedele pri rodinných pobožnostiach či nahratých Službách Božích na You Tube kanáli nášho cirkevného zboru.
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú na duchovné i hmotné potreby nášho cirkevného zboru. Ďakujeme za
príhovorné modlitby za náš cirkevný zbor. Povzbudzujeme vás k duchovnému zápasu o náš cirkevný zbor. A tiež
k tomu, aby ste svoje námety na modlitby napísali do facebookovej skupiny nášho cirkevného zboru, aby sme mohli
spoločne modliť aj za vaše potreby.
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.
Milodar: Pri pohrebe brata Daniel Barana najbližšia pozostalá rodina prináša na potreby cirkevného zboru milodar
vo výške 150,-€. Sám Hospodin nech požehná srdce ochotného darcu a podoprie svojou milosťou pozostalú rodinu.
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, na
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.
„... počul som o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, (preto) neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách...“ Ef 1,15-16

Modlime sa spolu:
Pane náš, Ježiši Kriste, my veríme a vyznávame, že Ty si ten,
ktorý mal prísť na svet a že iného Spasiteľa čakať nemáme.
Utvrď svojím slovom našu vieru, aby v nás i medzi nami rástlo
Tvoje kráľovstvo. Zmiluj sa nad nami a posilni nás, aby sme tu
žili životom viery, lásky, služby, vzájomnej pomoci a nádeje,
ktorá dvíha náš pohľad k nebesiam, domovu, ktorý si pripravil
pre všetkých svojich verných. Prosíme, daj, aby sme aj my boli
medzi tými, ktorých si raz vezmeš k sebe. Amen.

Nech sa páči,
tu sú piesne na nedeľu:

6, 21, 3, 25, 9
biblické texty (kontinuálne):

Jób 42, 10-15
Zjavenie Jánovo 22, 11-21
evanjelium: Matúš 11, 2-10

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
Vo štvrtok sme sa rozlúčili s bratom Danielom Baranom z Trsťan, ktorý zomrel vo veku 61 rokov. Tento týždeň sme
tiež boli zasiahnutí bolestnou stratou syna nášho brata Františka Korečku a jeho manželky Andrey. Filip Korečko
zomrel po ťažkej autonehode v utorok nadránom vo veku 14 rokov. Pohrebná rozlúčka je dnes, v 3. adventnú nedeľu, o 14.00 hodine na miestnom cintoríne. Prosíme o modlitby za žialiace rodiny. Nech Hospodin mocností naplní ich
životy svojím pokojom a nesie v náručí svojej lásky. „Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú
Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ Božie Slovo nám prináša nádej spoločného domova v nebi, kde
všetka bolesť, plač, smútok a smrť pominú. Tam sa stretneme so svojimi drahými a milovanými. Modlime sa o túto
nádej pre zarmútené rodiny.
Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť,
aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý dobrý skutok. 2K 9,8

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je

Dnes som to JA aj TY...
Izaiáš 40, 9-11: Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, 3. adventná n.
12.12.2021
ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judským mestám:
ecav.rankovce.sk
„Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť.

Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu,
do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

Ján Krstiteľ – človek, ktorý bol Pánom Bohom
predurčený k tomu, aby sa stal Pripravovateľom
cesty Pánovi. S ním sa nám spájajú starozmluvné
slová proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho: „Pripravte
cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu
Bohu.“ V ňom vidíme toho, ktorý šiel pred Pánom
Ježišom a pripravoval Mu cestu tým, že volal ľudí
k pokániu. Oznamoval, že práve teraz je ten správny čas pre Hospodina, aby poslal na svet zasľúbeného Mesiáša. Prihováral sa ľuďom s túžbou, aby
Božieho Syna prijali s vďačnosťou, aby sa tešili
z toho, že prišiel na svet, že Pán Boh splnil svoje zasľúbenie. Svoje poslanie a Bohom zverenú úlohu
robil tak dokonale, že aj samotný Boží Syn ho nazval najväčším z prorokov. Nie preto, že azda oslovil veľké množstvo ľudí, ale preto, že svoje poslanie
naplnil nadšením z toho, že Mesiáš naozaj prišiel.
Dnešný starozmluvný text je časťou proroka Izaiáša, ktorej môžeme hovoriť aj Slová útechy Izraela.
Je odpoveďou na otázku, ktorá trápila Izraelský národ v babylonskom zajatí: Môže a chce Hospodin
zachrániť svoj národ? Zachráni ho z ponižujúcej situácie vyhnanstva tak, ako to urobil v prípade vyslobodenia z egyptského otroctva? Naozaj sa Pán
Boh postará o to, aby sa Židia vrátili do svojej krajiny a obnovili chrám a náboženský život národa sústredený okolo chrámu a obetí? Inými slovami: Naozaj Hospodin, Boh Izraela, môže, chce a postará sa
o to, aby sa život Izraelcov vrátil do normálu?
Táto otázka spojená s túžbou nám nie je cudzia
ani dnes. Predpokladám, že mnohí z nás sa pýtajú
podobne: Vráti sa vôbec niekedy náš život do normálu po tejto pandémii? Môže, chce a postará sa
Pán Boh o to, aby zasa bolo všetko v poriadku? Aby
sme sa ako kresťania mohli naspäť vrátiť do svojich
kostolov, spoločne sa stretávať, konať misijnú službu lásky v tomto svete?
Prorok Izaiáš na túto otázku židovskému národu
odpovedá veľmi jasne: vyslobodenie zo zajatia sa
blíži! No toto vyslobodenie nebude ľudským, ale
Božím dielom. Bude to čin záchrany zo strany Boha
Izraela. Ale táto záchrana sa nemôže stať bez viery
Jeho ľudu. Preto Hospodin posiela svojho posla,
ktorý má dôležitú úlohu – priniesť posolstvo nádeje
a pripraviť srdcia ľudí na Boží zásah a Jeho konanie.
Prináša pozvanie k pokániu a nádej odpustenia.
Nejde tu o organizáciu alebo vonkajšiu prípravu
plánovanej cesty púšťou či pustatinou pre ľud, ale
o cestu pre samotného Pána Boha do ľudských sŕdc.
Židia potrebujú uveriť zvesti spásy o vyslobodení
a tak budú pripravení na návrat do vlasti.
Je to radostné posolstvo, plné lásky a nádeje
Hospodina k svojmu ľudu vtedy a rovnako aj dnes.
A takým bolo aj slovo pozvania Jána Krstiteľa v čase,
keď na túto zem prišiel Pán Ježiš. Slovo lásky
a nádeje.
Týmto slovom chce Pán Boh aj dnes naplniť našu zem. On prichádza so všetkou svojou mocou

a Jeho ruka bude a chce vládnuť v živote každého
človeka na tejto zemi. On je tým dobrým Pastierom,
ktorý chce viesť svoj ľud na zelené pastviny svojho
požehnania a k živým vodám svojho milosrdenstva
a lásky.
Možno niekedy čítame tieto slová s takou nostalgiou. V duchu si povieme, ako dobre to Pán Boh
zariadil, že ku svojmu ľudu posielal prorokov, potom poslal zasa Jána Krstiteľa, neskôr učeníkov. Ale
ako keby v tomto momente pre nás končí Božie konanie v tomto svete. Ako keby dnes Pán Boh už
neposielal svojich ľudí so slovom lásky a nádeje.
Ako keby dnes sme už nerátali s tým, že Pán Boh zasiahne a vykoná.
3. adventná nedeľa prináša ale posolstvo o tom,
že tomu tak nie je! Hovorí nám, že Pán Boh koná!
Ako? „Vystúp na vysoký vrch ty, čo hlásaš radostnú
zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas...“ Ak teraz
čakáte, že sa vrátim k prorokovi či Jánovi Krstiteľov
– nevrátim sa. Toto sú slová tebe i mne. To my sme
tí, čo máme vystúpiť na vysoký vrch a zodvihnúť
mocne svoj hlas a konečne otvoriť ústa
a prihovoriť sa tomuto svetu, ľuďom okolo nás, svojim blízkym, svojmu manželovi, manželke, deťom –
slovom lásky a nádeje. Pán Boh dnes posiela nás –
nielen kazateľov, farárov, ale každého, kto Ho vyznáva ako svojho Pána a Spasiteľa, aby sme šli
a celým svojím životom pripravovali cestu Božiemu
konaniu v tomto svete. Prestaňme sa ako kresťania
„hrabať“ na svojom piesočku. Prestaňme sa na
všetko sťažovať a nariekať, akí sme len obmedzovaní. NIE SME! Pán Boh nás teraz v túto chvíľu posiela,
aby si povzbudil kohokoľvek vo svojom okolí, vo
svojej blízkosti slovom lásky a nádeje.
To ty i ja sme dnes Pripravovateľmi cesty Pánovi. On prišiel ako dieťa, ale On príde ako Pán Pánov a Kráľ Kráľov druhý krát. To, či nájde vieru
v tomto svete je aj o tom, či ja aj ty mocne zodvihneme svoj hlas a budeme zvestovať svetu evanjelium.
V knihe Skutkov 12,24 je napísané: „Božie Slovo
však rástlo a rozmáhalo sa!“ Je to svedectvo o tom,
že ak sa Pán Boh rozhodne niečo urobiť, nič Ho
v tom nezastaví. A ak budeme nepoužiteľní my, použije si iných k tomu, aby v tomto svete znelo Jeho
Slovo lásky a nádeje. No zapamätajme si, že ten istý
Hospodin, ktorý bol za čias proroka Izaiáša, za čias
Jána Krstiteľa, chce pôsobiť aj dnes prostredníctvom Teba, aby si zasiahol/zasiahla svet Jeho slovom. Aj dnes sú medzi nami ľudia, ktorí čakajú na
to, aby ich Božie Slovo premenilo. A ty aj ja dnes
a každý ďalší deň, ktorý nám Pán Boh zo svojej milosti daruje, máme jedinečnú príležitosť týmto
ľuďom zvestovať evanjelium o láske, pokoji
a nádeji. Lebo Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou
mocou a jeho ruka bude vládnuť. Amen.

POZNÁMKY KU KÁZNI:
Druho-Izaiáš, ako nazývame túto časť knihy proroka Izaiáša, sa vo svojom spise snaží odpovedať na otázku, ktorá trápila Izraelitov v babylonskom zajatí: Môže a chce Jahve zachrániť Izraelitov z ponižujúcej situácie
vyhnanstva, tak ako to urobil v prípade vyslobodenia z egyptského otroctva? Môže a chce Jahve navrátiť Židov
do vlastnej krajiny a obnoviť chrám a náboženský život Izraela sústredený okolo chrámu a jeho obiet? Na túto
otázku prorok z Božieho vnuknutia odpovedá celkom jasne: vyslobodenie národa zo zajatia a návrat späť do
vlasti sa blíži. Dôvodom je odpustenie hriechov, pre ktoré sa národ dostal do cudzieho područia, zo strany Pána,
ale aj pokánie národa (por. vv. 1-2).
Vyslobodenie národa a jeho návrat do vlasti nebude ľudským ale Pánovým dielom, teda typicky spásnym
činom, lebo len Pán je Záchranca, len Jahve je Spasiteľ svojho ľudu. Ale tento čin sa nemôže uskutočniť bez viery jeho ľudu. Pán preto posiela svojho posla (asi proroka, ktorý prináša Pánovu zvesť o spáse národa, ale
v „hlase volajúceho“ možno vidieť aj nejakú nebeskú bytosť, t.j. anjela, ktorý oznamuje prorokovi Božie rozhodnutie, prípadne aj hlas vodcov a pastierov Božieho ľudu), ktorý má pripraviť srdcia členov národa na tento
Boží zásah. Bez tejto viery v dobrotu a moc Jahveho je vlastne návrat národa do vlasti nemožný, lebo ak sa ľud
samotný, ktorý si už zvykol na život v cudzine medzi pohanmi a prispôsobil sa mu, nebude chcieť vrátiť, aj
Jahve je bezmocný. Ak má niekto otvorené dvere, to ešte neznamená, že cez ne vojde, ak sám nechce. Najdôležitejšie je, aby samotní ľudia uverili, že „Pán naozaj prichádza so svojou mocou“. Výzva „pripraviť cestu Pánovi
na púšti“, ktorú nachádzame aj v dnešnom úryvku z evanjelia, je teda čisto duchovného rázu. Nejde tu teda
o organizáciu alebo vonkajšiu prípravu plánovanej cesty púšťou či pustatinou pre ľud, ale o cestu pre samotného
Pána do ľudských sŕdc, aby Židia uverili zvesti spásy o vyslobodení a boli pripravení na návrat do vlasti.
Úprava ciest pre Pána je vlastne duchovný obraz pre pokánie. Navonok to vyzerá, že to my sami sa vraciame k Pánovi, ale v skutočnosti my sami od seba nie sme toho schopní, On tú cestu k nám musí podniknúť sám,
my mu môžeme tú cestu len uľahčiť, aby k nám mohol prísť skôr. Máme pripraviť cestu Pánovi, teda pripraviť
cestu Bohu k nám, nie cestu pre nás k Bohu. My nie sme schopní sami od seba priblížiť sa k Bohu ani o krok. Tú
hlavnú prácu musí vždy urobiť Boh. Prorok (Druho)Izaiáš to dobre chápal, a hoci jeho slová môžeme chápať aj
ako obraz „víťazného návratu“ Pána z poníženia v Babylone (poníženie či porážka národa sa v staroveku týkali
aj božstva, ktoré si tento národ uctieval) späť do Judska a Jeruzalema, predsa ich môžeme vzťahovať aj na duchovný život, v ktorom najdôležitejšie nie je to, čo robíme my, ale čo robí Boh – ale my máme a musíme s touto
Božou iniciatívou spolupracovať, musíme otvoriť dvere pre Pána, inak nemôže vojsť do nášho srdca.
„vysoký vrch, Sion... ó, Jeruzalem“ Oba tieto výrazy sa vzťahujú na Jeruzalem. Chrám bol postavený na hore Moriah, ale výraz „Sion“ (ďalší kopec v meste, kde Dávid postavil svoj palác) je označením pre celé mesto.
Na koho sa tieto personifikácie vzťahujú?- Božích prorokov; levítov a učiteľov, ale aj ohlasovateľov nového
veku (Ján Krstiteľ)
Táto časť knihy Izaiáš sa týka návratu z babylónskeho zajatia (Iz 52, 7-9; 62, 10-12). No má aj eschatologický náboj – makabejské víťazstva; prvý príchod Pána Ježiša (Iz 62, 11 – cit. v Mt 21, 5); druhý príchod Ježiša Krista (Iz 40, 10; 62, 11 – spomínané v Zjav 22, 12).
Medzi (1) Božím prísľubom obnovy Izraela a (2) novým vekom v Kristovi je jasné prepojenie. Ježiš napĺňa tieto
nádeje, ale dva príchody Krista (Spasiteľa, neskôr Kráľa) spôsobujú dvojnásobné naplnenie. Tieto proroctvá eschatonu sú stále budúcnosťou.
Iz 40:9-11 je oznámením „strážcu“ mesta, že sa blíži vojsko, armáda (Hospodin prichádza so všetkou mocou...). Sú tu použité slová, ktoré označujú aj moc vojska. Všimnime si však, že ten mocný (t.j. Boh) prichádza
nie ako útočník, ale ako súcitný Pastier. Prichádza, aby zachraňoval, chránil a poskytoval útechu. Pastier Izraela
(Žalm 23) sa vracia do svojej krajiny, medzi svojich ľudí, ktorých opustil pre ich vzburu v Ezechielovi 8-10!
„radostná zvesť“ označuje milosrdné posolstvo o vykúpení a prijatí YHWH (Iz 40:9 [dvakrát]; 41:27; 52:7
[dvakrát]; Náhum 1:15). Pavol cituje Iz. 52:7 v Rim. 10:15 a vzťahuje to na Krista (Rim 10:16 cituje Iz 53:1).
Evanjelium Ježiša Krista je v NZ charakterizované ako „dobrá správa“ – radostná zvesť.

