
20. nedeľa po Trojici 
25.10.2020 

ev. cirk. zbor Rankovce 
ecav.rankovce.sk 

„Zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa obrátili k živému Bohu, 
Stvoriteľovi neba i zeme, mora i všetkého, čo je v nich...On činil 
dobre, dával z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokr-
mom i potešením. “ (Skutky 14,15b.16b) 

 
  

 
 
 
 

 

Nám drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, aj túto nedeľu sa vám prihovárame na začiatku vašich 
rodinných pobožností . Dovoľte nám aj dnes povzbudiť vás Božím Slovom k vďačnosti voči Pánu Bohu za 
mnohé dobrodenia, ktoré v našich životoch priniesli požehnanie. Dnes by sme v našich spoločenstvách 
v kostoloch prežívali radostné Poďakovanie za úrody zeme. Výzdobou kostolov by sme si pripomínali zázrak 
Božích darov a veríme, že práve táto skutočnosť nás aj dnes povedie k vďake a oslave nášho nebeského Otca 
aj v našich rodinách. Byť vďačnými znamená pripomínať si Božiu prítomnosť v našich životoch. Pripomeňme si 
ju spoločne aj dnes modlitbami plnými vďaky, radostným spevom z hĺbky nášho srdca a úprimným počúva-
ním a prijímaním Jeho slova do nášho života. Prajeme vám požehnané rodinné bohoslužby pri príležitosti 
slávnosti Poďakovania za úrody zeme.  

Modlime sa spolu:  
Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm 
v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé napĺňaš 
svojím požehnaním. Kŕmiš vtákov v povetrí, aj kr-
kavcov pri potoku, obliekaš ľalie na poli a dávaš rásť 
rastlinám. Dávaš dážď i slnko v pravý čas. Ďakujeme 
Ti, že aj v tomto roku sme mohli byť svedkami, ako si 
pod svoju milostivú ochranu vzal naše polia, lúky, vi-
nice i záhrady a my sme z nich mohli prijať požehna-
nie v podobe daru úrody. Prosíme Ťa, Hospodine, 
vylej svoje požehnanie na svoj ľud, na svoju cirkev i 
na náš cirkevný zbor. Požehnanie nielen v podobe 
hmotných darov, ale aj v podobe chleba života a ži-
vej vody z tvojho Slova. Nech nás neopúšťa Tvoja 
dobrota a milosť, ale nech nás sprevádzajú od teraz 
až na veky. O to Ťa, nebeský Otče, prosíme v mene 
Tvojho milovaného Syna a nášho Spasiteľa, Ježiša 
Krista, požehnaného teraz i na veky vekov. Amen. 

Pozývame vás aj: 
 
- zaspievať si piesne, ktoré sme pôvodne vybrali 
pre túto nedeľu: 
 

377, 363, 203, 347, 366 
 

 
- prečítať si aj Žalm určený k slávnosti Pamiatky 
poďakovania za úrody zeme:  

Žalm 145,1-6.10-13 
 
 
evanjelium: Matúš 15, 32-39 

 
Námety na ďalšie modlitby: 
- modlime sa za svoju osobnú zodpovednosť s ohľadom na svojich blízkych aj okolie 
- modlime sa za vanutie Ducha Božieho medzi nami, aby v týchto časoch sa viac a viac rozhorela láska me-
dzi nami i k nebeskému Otcovi, aby sme aj naďalej túžili po vzájomnom spoločenstve a tešili sa na spoloč-
né stretnutia  
- modlime sa jeden za druhého, aby medzi nami neprestajne panovala kresťanská láska 
- modlime sa za nemocných a ich rodiny, aby nachádzali pokoj 
- modlime sa za všetkých obetavých ľudí, ktorí sú napriek nepriaznivej situácii ochotní pomáhať iným 
- modlime sa za zdravotnícky personál, za všetkých, ktorí musia byť v práci napriek hrozbe nákazy 
- modlime sa aj za novú vládu SR a ich múdre rozhodovania pre našu krajinu 
- modlime sa za občanov našej republiky, aby nepodliehali klamstvám a dezinformáciám, ale radšej dávali 

na rady a pokyny skutočných odborníkov 
 
Stále vám ponúkame k dispozícii svoj čas i svoje modlitby. 
Povzbudzujeme vás, aby ste kedykoľvek, keď sa budete cítiť sami, unavení, zranení, vystrašení, neistí, nám volali, alebo písali. 
Tel .čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete. Ponúkame 
aj pastoračné návštevy po vzájomnej dohode, pokiaľ žiadna strana nebude javiť prejavy respiračného ochorenia. Modlime sa za 
vás a žehnáme vám.  



Milí a drahí naši bratia a sestry v Pánovi!  
Ak by som mala vyjadriť tento text jednou myšlien-

kou, potom by som asi povedala: Ak Boh dáva, my sme 
požehnaní, bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa nachá-
dzame!  

Situácia v Izraelskom národe dospela do bodu, kedy 
Izraelci ostali bez ochrany. Nepriateľské sily sa spojili 
v snahe zničiť Izraelský národ. Boží ľud, teda tí, ktorí ne-
boli odvlečení do zajatia, bol poskrývaný v horách a pro-
sil o Božiu ochranu. Polia ostali neosiaté, úroda nepo-
zberaná a zničená, dediny a mestá vypálené. Mnohé ro-
diny odvlečené do zajatia. Kde v takejto situácii vidieť 
Božie dávanie a požehnanie?  

Častokrát sa podobnú otázku pýtame aj my. Svoj ži-
vot prirovnávame k loďke, ktorá sa plaví viac búrlivým 
morom, ako pokojnými vodami. Častokrát aj my dospe-
jeme k okamihu, kedy sa tak, ako Izraelci, cítime bez 
ochrany. Stratení uprostred života, navyše teraz ešte 
obmedzení v pohybe kvôli súčasnej situácii. No, úprim-
ne, neposťažovali sme sa ešte na tento čas mimoriad-
nych opatrení? Nebúrili sme sa? Situácia Izraela nám 
prináša povzbudenie a uisťuje nás o Božej prítomnosti 
v našom živote. Pretože príbeh Izraela svedčí o tom, že 
vo chvíľach, kedy my prežívame najväčšie nebezpečen-
stvo, Boh najviac koná.  
On sľúbil: „Budete spievať piesne ako za noci, keď sa 
svätí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, 
ktorý ide... na vrch Hospodinov, ku Skale Izraela.“ (Iz 
30,29).  

Poďme sa teraz pozrieť, čo sa vlastne deje v našom 
živote, ak zabudneme na vďačnosť. Je to, ako keď si za-
budneme večer rozsvietiť. V dome plnom tmy, hoci je to 
náš dom, sa budeme cítiť neisto, budeme mať strach, 
obavy z toho, kde sa môžeme potknúť. Tak sa cítime 
v našom živote, ak zabudneme na vďačnosť. Vďačnosť 
je svetlom v našom živote aj uprostred ťažký dní. 
Vďačnosť voči Pánu Bohu mení našu neistotu na pokoj 
z istoty Božieho konania. Mení strach na odvahu ísť 
ďalej v Božej prítomnosti.  

Nedeľa poďakovania za úrody nás vedie k vďačnosti. 
K vďačnosti nie len za dary zeme, ale učí nás ďakovať za 
všetko v našom živote. Otázkou je, či vieme ďakovať. 
Dovoľte mi dať nám všetkým niekoľko rád, ktoré nás 
povedú k vďačnosti.  

a) Zamerajme svoju pozornosť  na Božiu zvrchova-
nosť. Namiesto špekulácií, reptania a mudrovania, mies-
to toho, aby sme sa zameriavali na seba, súčasnosť 
a stav sveta, poznávajme Otca, Syna i Ducha. Vnorme sa 
do čítania Božieho Slova, prežívajme biblické príbehy, 
nechajme sa uniesť Božím konaním v Jeho Slove a do-
voľme Mu, aby nás cez svoje slovo naplnil svojou prí-
tomnosťou a mocou Ducha Svätého. V Jeho slove a 
Jeho prítomnosti totiž nájdeme jedinečnú útechu 
a nádej, že On zostáva Pánom každej situácie. Že vo 

                    Pán Boh má viac, ako rozdal! 
 

Izaiáš 30,23.29: A On (Hospodin) dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude vý-
živný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. ... Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svätí 
sviatok a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov, ku Skale Izraela..“ 

všetkom, čo sa deje v našom živote i okolo nás, platia 
slová: „Daná je mi všetka moc na nebi i na zemi..... Ja 
som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 
28,18. 20b) 

b) Zamerajte sa na Božiu lásku. Pán Boh, ako náš mi-
lujúci Otec, napĺňa naše životy dobrými vecami. A hoci 
aj prídu zlé okamihy, On nikdy neprestane v dávaní svo-
jich dobrodení. Pozrime sa okolo seba, a porozmýšľajme 
koľko dobrých vecí sme od Pána Boha prijali. Koľko 
ochrany, starostlivosti, pomoci nám prejavil v našom ži-
vote. Hľadajme každý deň cielene Božie dary, ktoré do 
nášho života vložil (dar zdravia, či uzdravovania, či 
uzdravenia; dar jedla; dar rodiny; dar priateľstva; dar 
spoločenstva; dar Biblie, modlitieb i spevu; dar nového 
rána i dokončenej práce; dar zamestnania i odpočin-
ku....). Verím, že nájdete mnohé ďalšie dary, ktoré Pán 
Boh, ako milujúci Otec vkladá a prináša do nášho života. 
Lebo On je láska. Touto láskou nás objíma a napĺňa a to 
aj vtedy, keď mnohým veciam vo svojom živote neroz-
umieme. Práve Jeho láska k nám je dôvodom k tomu, 
aby sme Mu dôverovali.  

c) Sústreďme sa na Božie požehnanie. Častokrát ne-
rozumieme tomu, čo sa myslí pod Božím požehnaním. 
Veľmi zjednodušene povedané, Božie požehnanie nám 
prináša nebeské dary už tu na zemi. Povieme si: „ Nebe-
ské dary? Tie sú bezcenné pre tento svet!“ No nie je to 
tak. Skúsim to vysvetliť na jednom príklade. V Novej Gu-
inei boli v poslednej dobe objavené domorodé kmene, 
ktoré žijú na úrovni doby kamennej. A tiež si predstav-
me, žeby niekto prišiel do takéhoto kmeňa a ponúkol ne-
jakému „nahému divochovi“ dve 500 eurové bankovky, 
teda 1000,- eur. Nemali by pre neho žiadnu cenu, i keď v 
skutočnosti predstavujú veľkú hodnotu. – Tak je to i 
s Božím požehnaním a darmi, ktoré nám prináša. Ak na-
še životy nie sú naplnené vďačnosťou, ostávame slepí 
voči týmto darom. Rýchlo ich podceňujeme a spochyb-
ňujeme, pretože nepoznáme ich hodnotu. Preto je dôle-
žité zamerať sa na Božie požehnanie a učiť sa vidieť tie 
nebeské dary, ktoré nám prináša. Najprv v podobe „ne-
beskej mysle“, aby sme vnímali, ako veľmi nás chce 
obohatiť. – A potom v podobe Božej otvorenej náruče, z 
ktorej môžeme vziať pokoj so svätým Bohom, odpuste-
nie všetkých hriechov, Božie synovstvo, pokoj a pomoc v 
srdciach, Ducha Svätého, živú nádej osobnej dokonalosti 
a dovŕšenia Božieho kráľovstva, radosť, silu, útechu – 
pravdivý život. 

Ak sa sústredíme v našom živote na tieto tri veci – na 
Božiu zvrchovanosť, Jeho lásku a požehnanie, potom 
uvidíme Božie dobré dary v našom živote. Naše srdcia sa 
naplnia vďačnosťou a my budeme naplno prežívať prav-
divosť slov proroka Izaiáš: „A On (Hospodin) dá dážď ... 
a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý ... 
Budete spievať piesne ... budete sa zo srdca radovať 
ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov.“ 
Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.10.2020 
20. po Trojici 


