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Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 
 (Matúš 25,32.46) 

 
  

 
 
 

 

Drahí a milovaní bratia a sestry, 24.nedeľu po Trojici sa nám opäť otvorili naše kostoly. Po mesiaci sa tak 
opäť môžeme stretnúť. Nie úplne bez strachu, nie bez dodržania nariadených opatrení, nie bez určitých ob-
medzení, ale v úplnej dôvere v Božiu moc, silu a slávu, ktorú chce dokázať a dokazuje na našich životoch.  
V posledných dňoch mi často znie v mysli jedna česká pieseň: „Sečti dary, které Pán ti dal, sečti dary, které už 
jsi vzal. Sečti dary, v nichž ti požehnal. A v tvém srdci musí zaznít píseň chvál!“ Tieto slová sú veľkým povzbu-
dením pre môj osobný život, lebo každý deň si uvedomujem ich pravdivosť. Prajem aj vám, aby ste ich prav-
divosť každý deň objavovali vo svojich životoch. Nedeľa večnosti je totiž nedeľou, ktorá nám pripomína ten 
najvzácnejší dar, ktorý sme prijali z Božích rúk. A tým je dar spasenia a večnosti v Jeho blízkosti. Pozývam vás 
dnes k rozmýšľaniu na týmto darom večnosti vo svetle Božej milosti voči nám.  

 

Na internetovej webstránke nášho cirkevného zboru môžete nájsť aj naše videopríhovory, pozvánky, programy pre 
deti, či iné zaujímavé informácie o našom spoločenstve.  

 

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí i počas tohto obdobia pamätajú na to, že Cirkevný zbor opäť nebude mať žiadne 
príjmy z ofier a milodarov. Ak chcete prispieť, svoj milodar môžete poslať na účet cirkevného zboru. IBAN: SK43 0900 
0000 0001 0925 5082, do správy pre prijímateľa napíšte: Milodar.  

Tým, ktorí tak už urobili, srdečne ďakujeme! 
Oznam: Vo štvrtok, v dopoludňajších hodinách, sme sa rozlúčili s naším bratom presbyterom i kurátorom Andrejom 

Jenčárom (78 ročným, Rankovce). Najbližšiu rodinu kladieme do Božích milostivých rúk a vyprosujeme pre ňu Božie po-
tešenie.  

Okrem bohoslužieb, všetky ostatné aktivity nášho zboru zatiaľ pobežia v online rovine. Ďakujeme za trpezlivosť.  

Modlime sa spolu:  
Pane a Bože náš, v mene Pána Ježiša Krista Ti ďa-
kujeme, že nás svojím Slovom povzbudzuješ 
k neustálej bdelosti a vytrvalosti vo viere.  A to aj 
v čase, v ktorom teraz žijeme. Prosíme, nedopusť, 
aby sme čas milosti premárnili v neustálom narie-
kaní, sťažovaní sa a reptaní. Svojím Slovom 
i Duchom Svätým v nás prebúdzaj radosť z Tvojej 
prítomnosti v našich životoch. Uč nás vďačnosti 
a trpezlivosti. Daj nám odvahu veriť a vytrvať vo 
viere. A v Nádeji sa dočkať príchodu Tvojho Syna. 
Amen.  

Nech sa páči, tu sú piesne na nedeľu: 
 

384,676,198,688,700 
 
- prečítajte si aj biblické texty: 
text zo Starej zmluvy: Zachariáš 2,1-4 
text z Novej zmluvy: Zjavenie Jánovo 10,5-7 
evanjelium: Matúš 25,1-13 

Námety na ďalšie modlitby – modlime sa: 
- za vytrvalosť vo viere až do konca svojho života 
- za naše rodiny, aby v nich mal svoje miesto vzájomný rešpekt a úcta 
- za rodinu nášho cirkevného zboru, aby v nás vplyvom zatvorených kostolov nehasol oheň viery 
- za našu cirkev, aby bola dobrým poslom evanjelia v spoločnosti 
- za spoločnosť, ktorá je už unavená situáciou okolo opatrení, aby v nej nedochádzalo k nedorozumeniam 
- za situáciu na celom svete, pretože v neustálom tlaku môže rásť napätie a prepuknúť aj do násilia 
- za všetkých tých, ktorí aj v čase krízy stoja verne vo svojich úlohách a konajú si svoju prácu, či službu 
- za všetkých, ktorí sú unavení z opatrení, prepadajú depresiám, úzkostiam a strachu 
a napokon za všetkých tých, ktorých sa už v prostredí nášho cirkevného zboru koronavírus dotkol ... 
 
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. 

Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť. Žalm 36,6 
Mgr. Monika Beňová  

 



Položili sme si niekedy otázku, PREČO človek túži po 
večnosti? Hľadal a hľadá rôzne spôsoby, ako ju dosiah-
nuť. Cez elixír mladosti, po rôzne umelecké diela, ktoré 
majú zabezpečiť večnosť svojim tvorcom. Od uctievania 
človeka až po uctievanie diela jeho rúk... to všetko je 
prejavom túžby po večnosti. 

Biblia ako základná kniha kresťanstva, aj samo kres-
ťanstvo nám prinášajú správu o večnosti. Charakterizujú 
ju ako čas trvalého a nikdy nekončiaceho prebývania 
v Božej blízkosti. Ale tiež, na druhej strane, ako čas stá-
leho odlúčenia od Boha. Dve strany večnosti. Dve cesty, 
ktorých konce sú tak veľmi vzdialené. Dve možnosti, 
z ktorých si môžeme, máme a musíme vybrať.  

Dovoľte mi otázku: Ste si 100% istí, že ak by váš život 
dnes skončil časnou smrťou, vo večnosti bude pokračo-
vať v trvalej Božej blízkosti? Ap. Pavel nám odpovedá 
jednoduchou vetou: „Lebo milosťou ste spasení (za-
chránení pre večnosť) skrze vieru. A to nie sami zo se-
ba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechvá-
lil.“ (Ef 2,8-9) Čo vlastne znamená táto Pavlova veta? 
Znamená, že moja i Tvoja večnosť je závislá od Božej 
milosti. A tá milosť rozhodne nie je „lacná“. Je len „za-
darmo“.  

Ak nám niekto dáva dar z milosti, je to preto, že nás 
má rád a nič od nás za to nepožaduje. Keby za to poža-
doval, aby sme mu niečo zaplatili, nebol by to dar, ale 
predaj. Keby za to požadoval, aby sme pre neho za to 
niečo urobili, nebol by to dar, ale odmena za našu prá-
cu. Keby nám dal dar a po čase by si všimol, že si ten dar 
nevážime a následne by nám ho zobral, nebol by to dar, 
ale pôžička. Nás prijatie daru nič nestojí, ale stojí to to-
ho, kto nám ho daruje. Rovnako je to aj s večným živo-
tom, ktorý je Božím darom milosti. 

Ak si o Božej milosti myslíme, že je „lacná“ ( a to 
z rôznych dôvodov: napr. aj preto, že nemáme ušné 
spovede a nikto nám neukladá trest za porušenie Božie-
ho zákona; alebo preto, že v skutočnosti aj celé naše 
kresťanstvo je lacné – sme len tými, čo prijímajú, ale ne-
slúžia...), potom je to len prejav našej pýchy. Nie sme 
ochotní pokorne a zadarmo prijať dar z milosti. Hoci si 
to nemyslíme, snažíme sa hrdo si tento dar zaslúžiť. 
Ako? Neustálym pripomínaním si, akí sme dobrí 
a bohabojní kresťania a 10 Božích prikázaní máme 
v malíčku.... Ozaj? 

Čítala som jedno prirovnanie: Predstavme si, že je 
jeden bohatý človek, ktorý má obrovské majetky a je je-
den chudobný človek, ktorý má len pár drobných. Boha-
tý človek má rád toho chudobného človeka, tak mu 
ponúkne, že mu z milosti daruje rozprávkovú vilu s 
bazénom a najväčším možným luxusom. Takýto maje-
tok by ten chudobný človek nebol schop-
ný nadobudnúť ani za 10 životov, a tak pre neho jedi-
ný spôsob ako niečo také získať je ten, že mu ho niekto 
daruje (dá zadarmo). Chudobnému človeku sa vila zapá-
či a chce ju, ale je príliš hrdý na to, aby ju pokorne prijal 
ako dar, preto vytiahne svojich pár drobných a ponúkne 
ich bohatému človeku ako výmenu za vilu. Ako zareagu-

Večnosť vo svetle milosti 
 Efezským 2,8-9: „Lebo milosťou ste spasení (zachránení pre večnosť) skrze vieru.  

A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ 
je bohatý človek? Alebo sa od srdca zasmeje a mávne 
rukou nad ponúkaným vyrovnaním, alebo sa hlboko ura-
zí. Ani jedna reakcia nie je vyjadrením súhlasu s konaním 
chudobného človeka.  

Boh je Stvoriteľom všetkého, Jemu všetko patrí a 
On nám z milosti ponúka nevýslovný dar, dar večného 
života. On je bohatý! My sme tí chudobní, ktorí NIKDY 
nebudú schopní z vlastných síl nadobudnúť niečo také, 
ako je večný život. Boh nás miluje, a preto nám ponúka 
DAR večného života. Prijať ho môžeme jedine tak, že 
uveríme v toho, ktorého On poslal, aby nás vykúpil, Jeho 
Syna, Ježiša Krista. Niektorí ľudia sú však príliš hrdí a 
za dar večného života sa Bohu snažia ponúknuť svoj 
“dobrý” život a dobré skutky. Tým len ukazujú, nakoľko 
si cenia Boží dar večného života. Pán Boh obetoval 
SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA, Jeho drahocennú krv 
vylial za nás, aby nám kúpil tento dar, a my Mu ponú-
kame za to svoje špinavé handry zaplátané „dobrými 
skutkami“. (Iz 64,6) 

Porozmýšľajme nad Božou reakciou na toto naše 
snaženie. On obetoval život svojho jediného Syna a my 
sa Mu snažíme ponúknuť svoje malicherné snaženie sa. 
Nie nadarmo sa v Biblii píše: „Ten, ktorý býva v nebe-
siach, sa smeje, Pán sa im vysmieva.“ (Ž 2,4) 

Ak by bolo možné hriešnemu človeku dostať sa za 
jeho vlastné zásluhy do neba, vtedy by to bolo celkom 
lacné. ALE NIE JE, a práve preto nám tento dar musel 
kúpiť samotný Boh, Pán Ježiš Kristus. Ten, kto prijíma 
dar, sa nemá čím chváliť. Všetka sláva patrí tomu, kto 
dar dáva.  

Jedine cez vykúpenie v Kristovi Ježišovi, jedine prija-
tím tohoto daru vierou a uznaním svojej chudoby 
a nehodnosti získame večný život. Nikdy nekončiaci sa 
čas v blízkosti nášho nebeského Otca. Je len jedna vec, 
ktorú musím urobiť, aby som získal večnosť: „Ver 
v Pána Ježiša Krista a budeš spasený Ty i tvoj dom.“  

Ježiš je  cesta,  ktorá vedie k istému cieľu.  A človek, 
ktorý kráča touto cestou, má pred sebou jasný cieľ.  Nie 
smrť a hrob, ale večný domov u Boha a Ježiša Krista. 
Človek, ktorý uveril v Ježiš Krista a prijal Jeho obeť na 
kríži ako dar zmierenia, vie, že smrť je len bránou, ktorá 
vedie do žiarivej slávy Božej prítomnosti. Tento dar mi-
losti sa pre Božie deti stáva nikdy nekončiacou nádejou. 
A nádej je prameňom sily, vďaka ktorej môžeme kráčať 
k večnosti. 

Biblické kresťanstvo nie je žiadna ilúzia, ale skutoč-
nosť. Stojí za ním Ten, ktorý zomrel a bol vzkriesený  - 
Pán Ježiš. Ten nás zachraňuje pred budúcim hnevom -
Božím súdom, na ktorý prídu všetci, ktorí Ho odmietajú. 
Pre túto nádej  sa oplatí žiť  a zomrieť vo viere  v Ježi-
ša Krista. 

Dnes hovoríme o VEČNOSTI. Je to skutočnosť. Každý 
človek je „určený pre večnosť“.  No tú jedinečnú več-
nosť v Božej blízkosti prežijú len tí, ktorí vierou prijali 
Boží dar milosti – ZMIERENIE V KRISTOVI JEŽIŠOVI 
a Jeho obeť na kríži. Amen.  
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