
2. nedeľa po Zjavení 
17.1.2021 

ev. cirk. zbor Rankovce 

Ajhľa, to, o čo si prosil, urobím, lebo si získal moju priazeň 
a poznám ťa podľa mena.  2.Mojžišova 33,17 

Námety na ďalšie modlitby – modlime sa: 
- ďakujeme za dar modlitby 
- kladieme sa do Božích rúk so skutočnou, živou vierou 
- myslíme na mnohých skúšaných v tento náročný čas, nemocných, zranených, smútiacich, sklamaných 
- prednášame Pánovi prosby za utíšenie pandemickej krízy vo svete, aj u nás 
- prosíme za silu a vytrvalosť pre zdravotníkov, politikov a odborníkov, ktorí robia dôležité rozhodnutia 
- utiekame sa k Trojici svätej o pokoj pre mnohé domácnosti, kde sa dostáva k slovu násilie a zloba 
- voláme k Bohu za náš vnútorný pokoj, ktorý začína v únave chýbať 
- prednášame Mu naše modlitby za našu cirkev v jej poslaní aj potrebách 
 

Opäť vám ponúkame svoj čas, ak vás treba vypočuť, povzbudiť, modliť sa za vás.  
Ozvite sa, pripomeňte sa, sme tu pre vás.   Vaši farárovci  

Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete. 
 

Napokon, milovaní, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte,  
nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.  

2.Korintským 13,11 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drahí a milovaní bratia a sestry, v roku 2021 si naša Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Sloven-
sku pripomína 100. výročie svojho vzniku. Je to už 100 rokov, čo prináša na území Československa a neskôr 
Slovenska aktuálne Božie Slovo do tej ktorej konkrétnej doby. Posolstvo evanjelia  sa nesie  členom cirkvi, ale 
i tým, ktorí do našej cirkvi nepatria. Svojou mnohorakou službou zasahuje Kristovou láskou všetkých, ktorí 
potrebujú pomoc a prijímajú Božiu podanú ruku cez našu cirkev. Spoločne v nej budujeme spoločenstvo, 
v ktorom panujú vrúcne a úprimné vzťahy, ktoré sprostredkúvajú ľuďom skúsenosť lásky, dôvery a prijatia. 
Naša cirkev za tých 100 rokov prešla už nejednou skúškou, mnohé z nich ňou otriasli viac, iné menej. Napriek 
tomu spoločne v nej túžime stáť na Božích základoch. Spoločne svetu prinášať evanjelium, zvestovať Božiu 
milosť a odpustenie a prinášať mnohorakou praktickou službou istotu o Božej láske a prijatí. Jej práca je po-
žehnávaná mnohými príhovornými modlitbami. Aj vďaka nim dnes môžeme spoločne zvládať situáciu, 
v ktorej sa nachádzame. Modlitba je sprievodným znakom všetkých aktivít našej cirkvi. Dodnes slúži ako je-
den zo základných pilierov kresťanstva a tým aj našej evanjelickosti.  

Preto vás dnes všetkých pozývam k našim rodinným pobožnostiam. Kázeň nás dnes myšlienkovo povedie 
práve k hodnote príhovornej modlitby a k jej dôležitej úlohe v našom kresťanstve a praktickom živote viery.  

Opäť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú aj na hmotné potreby cirkevného zboru. Uvedomuje-
me si, že práve finančná podpora je niekedy veľmi boľavou a ožehavou témou v našich cirkevných zboroch. 
No napriek tomu vám aj túto službu a pomoc kladieme na vaše srdcia. Slovami ap. Pavla, ktoré napísal 
o macedónskych: „Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa svojich možností, ba i nad svoje možnosti,“ vás po-
vzbudzujeme tak, ako on povzbudil veriacich v Korinte: „Tak, ako vo všetkom oplývate hojnosťou: vo viere, 
v slove, v poznaní i všetkej horlivosti a v láske, ... tak vyniknite aj v tomto diele lásky.“ (2K 8,3.7) Ak chcete pri-
spieť, svoj milodar môžete poslať na účet cirkevného zboru. IBAN: SK43 0900 0000 0001 0925 5082, do sprá-
vy pre prijímateľa napíšte: Milodar. Alebo svoj milodar odovzdajte vašim kurátorom. 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; 
Modlime sa spolu:  

Dobrotivý Bože, náš nebeský Otče v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
Ďakujeme Ti za Tvojho Syna, ktorého si poslal, aby zachránil 

človeka z moci hriechu a smrti. Aj dnes nás svojím Slovom pri-
vádzaj k Nemu. Nech sa nám v Jeho blízkosti dostane Tvojho 

požehnania. Prosíme, napĺňaj naše životy svojou milosťou a veď 
nás k praktickému životu viery. Životu, ktorý sa bude prejavovať 

v prinášaní ovocia Ducha Svätého a v praktickej mnohorakej 
službe. Pomáhaj nám vytvárať život lásky, pomoci, radosti 

a nádeje. Trojjediný Bože, požehnávaj naše cesty. Veď nás svo-
jou láskou a milosťou v tejto dobe a uisťuj nás o tom, že Tvoja 

moc a sila sa dokazuje práve v našej slabosti. Amen.  

Pozývame k spoločnému za-
spievaniu si piesni aj cez pri-
pravené videobohoslužby: 
 
 
 
 
 

57, 69, 46, 311, 226 
 

biblické texty (kontinuálne): 
Zachariáš 3,1-7 

Zjavenie Jánovo 12,1-6 
 

evanjelium: Ján 2,1-11 



Vo filme Colette zaznela veľmi zaujímavá myšlienka: 
Boh stvoril človeka a človek stvoril koncentračný tábor. Je 
to niekoľkými slovami vyjadrená naša slobodná vôľa.  
Máme slobodnú vôľu, ktorú akceptuje nielen Boh, ale i 
diabol a je len na nás, na akú stranu sa prikloníme. Naše 
rozhodnutie ovplyvní ďalších ľudí a spustí sa nekonečný 
kolobeh udalostí.  

Zvykneme Pána Boha obviňovať za zlo v tomto svete. 
No zabudli sme, že práve On nám dal jedinečnú zbraň 
proti zlu a tým je modlitba. On počúva a my sme často-
krát ticho.... A byť ticho sa v mnohých prípadoch rovná 
zlyhaniu! Modlitba je darom, ktorý sa dotýka a ovplyvňuje 
životy ľudí okolo nás. Je ako prúd zlata, ktorý plynie 
z našich úst a prináša radosť mnohým. Ak sme ticho 
a nemodlíme sa za Božie stvorenie, Pán Boh nemôže od-
povedať a my nemôžeme prežívať úžas nad Božím kona-
ním vo svete.  

Raz  sa malému chlapcovi sníval sen. V tom sne ho Pán 
Boh vzal do miestnosti, kde boli novonarodené deti, 
uzdravené ruky a nohy, pripravené hračky pre deti, stoly 
plné vzácnych darov, jedlo aj voda. Chlapec sa opýtal Pá-
na Boha, prečo tam všetky tie veci sú a On mu so smut-
ným úsmevom odpovedal: „Vieš, to všetko sú pripravené 
odpovede na nevyslovené modlitby. Tak veľmi chcem po-
žehnať svet, ale je tak málo tých, ktorí o toto požehnanie 
prosia.“ 

Na fyzike nás naučili, že svetlo sa šíri priestorom rých-
losťou cca 300 000 km za sekundu. Zo slnka priletí na našu 
krajinu asi za 8 minút. Ľudia sa domnievajú, že rýchlejšie 
spojenie už nie je možné. Biblia však píše: „Ak budú volať, 
ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vypočujem.“ (Iz 
65,24) 

Modlitba je najrýchlejším spojením vo vesmíre. Pri 
nej nehrá úlohu ani čas, ani priestor, ani okolnosti. Sme-
rom k Bohu nie je nikdy preťažená linka, porucha, neo-
chotný adresát. Neexistuje zakázaná téma, o ktorej ne-
môžeme hovoriť so svojím nebeským Otcom. Nie je vy-
hradená skupina ľudí, ani nezáleží na ich postavení. Každý 
človek môže volať. Boh rozumie aj nejasné, jednoducho 
formulované myšlienky, chápe každý problém, nemá 
predsudky, rozumie každej starosti. Veď je to NÁŠ láskavý 
OTEC.  

Keď Pán Boh stvoril človeka, pozval ho k spoločnej 
starostlivosti o stvorený svet. Obdaroval ho darom práce, 
služby a zodpovednosti za ním stvorený svet. Pozval člo-
veka k tomu, aby touto prácou, službou a prejavenou 
zodpovednosťou preukazoval dobro iným ľuďom.  

Len si to predstavte: Váš Tvorca vám natoľko dôveruje, 
že nám zveril všetko ostatné svoje stvorenie. Odovzdal 
nám svoje dielo a požehnal už dopredu našu starostlivosť 
o Jeho stvorenie. A súčasťou tejto starostlivosti je aj to, že 
sa s Ním, naším Stvoriteľom, o Jeho diele rozprávame.   

Každý moment, okamih, kedy sa s nebeským Otcom 
rozprávame o Jeho stvorení, je okamihom nádhernej 
a veľmi vzácnej príhovornej modlitby. Modlitby, ktorá je 
svedectvom o tom, že nám záleží na celom Božom stvore-

Prúd zlata 
Filipským 1,3-11 (pozývam k prečítaniu si celého textu): „9 Modlím sa, aby vaša láska 

čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby ste boli schopní rozoznávať, čo je 
podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, 11 naplnení ovocím spravodlivosti, 
ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.“  

ní.  V židovskej tradícii je prosebník/príhovorca niekto 
ako zdatný bojovník. Stojí medzi Božím ľuďom a jeho 
nepriateľmi či skúškami, medzi Božími deťmi a zlom. 
Kresťanská tradícia, kde vzorom príhovorcu je Pán Ježiš 
Kristus, vychádza z biblickej formulácie. Ján vo svojom  
1. liste  2,1 opisuje Toho, ktorý obhajuje naše záujmy na 
najvyššom nebeskom súdnom dvore. Grécke slovo, kto-
ré je preložené ako „príhovorca“ alebo „advokát“, sa 
v Novej Zmluve objavuje päťkrát, a všetky použil práve 
Ján. Doslova to znamená: „ten, kto je zavolaný na po-
moc druhému.“  

Takouto pomocou pre každého z nás je Pán Ježiš, 
ktorého príhovorná modlitba za nás je súčasťou Jeho 
uzdravujúcej a zachraňujúcej služby v tomto svete.  Ním 
sme, ako Jeho deti, pozvaní k tomu, aby sme túto služ-
bu príhovornej modlitby konali aj my v tomto svete. 
A to v spoločenstve Jeho detí (napr. na SB, kde je prí-
hovorná modlitba súčasťou modlitby po kázni), alebo 
osamote, v komôrke, kde je súčasťou našej osobnej 
modlitby a vnútornej potreby.  

Ap. Pavel sa vrúcne modlil za cirkevné zbory, pri kto-
rých založení stál. Modlil sa za konkrétnych ľudí. 
V prečítanom texte sa nachádzajú jedny z najviac po-
vzbudzujúcich slov Písma. Obsahujú povzbudenie 
a výzvu nechať sa naplniť láskou, poznaním a rozvahou, 
ktoré prichádzajú z poznania Ježiša. Ľudia, za ktorých sa 
modlil, sa tak pôsobením Ducha Svätého mohli premie-
ňať na takých, akých ich Pán Boh chcel mať. O to išlo 
Pavlovi. Aby ľudia, za ktorých sa modlil, boli dotknutí 
Božou mocou a premenení  na Jeho oslavu a chválu.   

To je poslaním príhovornej modlitby. Cez ňu  môže 
nebeský Otec konať úžasné veci. Meniť nás na svoj ob-
raz a potom dotýkať sa iných ľudí a cez naše modlitby 
ich požehnávať. Meniť situácie v ich živote a zjavovať 
im svoju moc a silu. Naše modlitby otvárajú v tomto 
svete cestu Božej prítomnosti, sláve, moci i milosti. A tu 
nejde len o veriacich ľudí, ešte viac sa dokazuje Jeho 
sláva a moc cez naše modlitby aj v živote našich nepria-
teľov, či ľudí, ktorí neveria v Pána Boha. Cez naše prí-
hovorné modlitby sa môže udiať v ich živote zázrak spa-
senia.  

Dnes si pripomíname 100 rokov od založenia našej 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Aj ona má 
byť súčasťou našich príhovorných modlitieb. Máme sa 
modliť tak, ako ap. Pavel, aby mala účasť na evanjeliu 
Pána Ježiša Krista. Aby ju Duch Svätý napĺňal láskou, 
poznaním a rozvahou, ktoré prichádzajú z duchovného 
rastu a v poznaní Pána Ježiša. Máme sa modliť za to, 
aby bola čistá a bez úhony, naplnená ovocím spravodli-
vosti. Ak toto nekonáme, potom sami nesieme dôsled-
ky toho, ako dnes naša cirkev vyzerá.  

Buďme zdatnými bojovníkmi v tomto svete 
a svojou službou príhovorných modlitieb sa staňme 
opravdivou pomocou  a požehnaním naše cirkvi, svojim 
blížnym, i celému Božiemu stvorenstvu. Veď Pán Boh 
túto službu a aj zodpovednosť požehnal už v raji. Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. nedeľa po Zjavení 
17.1.2021 

ecav.rankovce.sk 



SCHÉMA KÁZNE: 
1. „Boh stvoril človeka a človek stvoril koncentračný tábor.“ – Pán Boh nám dal slobodnú 

vôľu ako prejav absolútnej dôvery. Ako s ňou nakladáme? 
2. Prečo príhovorná modlitba? – Pretože sme boli stvorení k tomu, aby sme jeden druhé-

mu prejavovali dobro formou vzájomnej služby 
3. Čo je to príhovorná modlitba a k čomu slúži 
4. Príhovorná modlitba a moje „JA“ – modlitba je tou, ktorá mení veci 

 
 
 
EXEGÉZA TEXTU: 

1: 3 „Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam“ – to môže odkazovať na 
Pavlovu vďačnosť za peňažné dary i za modlitebné príhovory 

1: 4 „s radosťou modlím za vás všetkých“ – radosť „chara“ je spojená s Pavlovým uväzne-
ním a vyhliadkou odsúdenia a smrti, o to vzácnejšie vyznievajú jeho slová, že v tejto chvíli 
viac myslí na svojich milovaných vo Filipis, ako na seba. Výrazy „všetci“, „všetkých“ ... sú 
typické pre list Filipským. Pravdepodobne Pavol vo vedomí toho, že medzi nimi pôsobia aj 
grécki falošní učitelia a židovský exkluzivizmus, si nedovolil na niekoho zabudnúť a tak ho-
vorí o všetkých, myslí na všetkých, modlí sa za všetkých..... 

▣ „od prvého dňa až doteraz“ Týka sa to Skutkov 16: 12–40. Táto fráza má tendenciu defi-
novať predchádzajúcu frázu tak, že odkazuje skôr na ich účasť na službe evanjelia, ako na fi-
nančný dar. 

1: 6 „ Som presvedčený“ – Pavol vyslovuje absolútnu dôveru v Božie konanie. 

„ten, čo vo vás začal dobré dielo“ - musí existovať teologická rovnováha medzi Božou ini-
ciačnou láskou a počiatočnou a trvalou odpoveďou človeka na vieru. A túto vieru Boh zdoko-
naľuje, teda nikdy neprestane na nej v živote človeka pracovať. Robí to preto, lebo život ve-
riaceho človeka sa formuje na pozadí dvoch prelínajúcich sa svetov: Božieho kráľovstva, kto-
rého už teraz je účastný a je jeho občanom, ale zároveň toho prirodzeného sveta, v ktorom žije 
a tak podlieha aj jeho zvodom a hriechu.  

„až do dňa Krista Ježiša“ – toto je spoločný prvok všetkých Pavlových listov. Ap. Pavel kla-
die dôraz na nadchádzajúci deň, keď sa ľudia stretnú s Ježišom Kristom ako Spasiteľom, ale-
bo Sudcom. (1K 1: 7,8; 2K 1:10; Kol 1: 5; 1 Tes 1:10 a 2 Tes 1: 4;  F 1:6,10; 2:16 a nasl.). „v 
prítomnosti Pána Ježiša pri Jeho príchode“ (porov. 1 Tes 2,19) 

1: 8 „Boh mi je svedkom“ Pavol skladá prísahu. Toto bola bežná technika presadzovania jeho 
pravdivosti (Rim 1: 9; 2. Kor. 1:23; 1. Tes. 2: 5, 10). 

„ako túžim po vás všetkých“ Pavol týmto výrazom popisuje svoju silnú túžbu byť s týmito 
priateľmi a ako veľmi mu záleží na ich spasení a záchrane (F 4: 1; R 1,11; 1 Tes 3,6; 2 Tim 
1,1). 

1: 9–11 Toto je Pavlova modlitba v mene cirkvi. Tieto verše sa zameriavajú na kresťanský ži-
votný štýl veriacich, zatiaľ čo F 1: 3-8 sa zameriava na ich postavenie v Kristovi. Toto kom-
binuje dva aspekty spásy: naše postavenie v Kristovi (súdne ospravedlnenie a pozičné posvä-
tenie) a naše vlastníctvo tohto postavenia v Kristovej podobnosti (postupné posvätenie).  

1: 9 „láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti“ - Toto je vzácne vyjadrenie 

túžby, ktorým zdôraznil Pavol svoju modlitbu, aby ich láska stále rástla (1 Tes 3:12). Láska je 
dôkazom a znakom skutočne veriaceho človeka (1 K 13; 1 J 4: 7-20). Obe tieto priania obsa-
hujú túžbu po tom, aby sa život veriacich vo Filipis viac a viac podobal Kristovi 



Obe tieto žiadosti zahŕňajú úplný duchovný vhľad, ktorý vedie k podobnosti s Kristom (po-
rov. Kol 1: 9). Prvý výraz „v poznaní“ (epiginōskō) , sa v NZ  používa na získanie vedomostí 
potrebných na spásu (skutočné evanjelium, ktoré zahŕňa v sebe zvesť o Božej láske, odpustení 
a milosti, ale tiež poznanie vlastnej hriešnosti). Druhý výraz „skúsenosť (aisthēsis ) je viac 
zameraný na praktický život a zdôrazňuje výber životného štýlu (F 2:15). Kresťanská zrelosť 
tak zahŕňa tri prvky: 

1. správna vyučovanie (porov. 1J 4: 1–6) 
2. osobný vzťah (porov. J 1:12; 3:16) 
3. zbožný životný štýl (porov. 1J 1: 7; 2: 6) 

Toto všetko si vyžaduje skutočnú vytrvalosť (Mt 10:22; 24:11–13; G 6:9; Zjav 2:7, 11, 17, 
26; 3:5, 12, 21; 21:7). 

1:10 „aby ste boli schopní rozoznávať“ – je tu použité gréc. slovo dokimazao, v preklade 
„testovanie, skutočné rozlišovanie, schválenie“. Doslova v súvise s daným slovom ide „o ve-
ci, ktoré sa skutočne počítajú a rátajú“, teda majú skutočnú hodnotu.  

1:11 „naplnení ovocím spravodlivosti“ - Pojem „naplnenie“ súvisí s mocou Božou, Duchom 
(porov. Ef 5,18). Produkuje Kristovu podobu u tých, ktorí uveria a spolupracujú s Ním, čo je 
cieľom spásy (R 8: 28–29; 2.K 3:18; G 4:19). Pojem „ovocie spravodlivosti“ sa vzťahuje na 
právne postavenie veriaceho človeka pred Pánom Bohom a jeho posvätenie. Na tomto mieste 
ale tiež znamená praktické uskutočnenie spasenia v živote človeka v zmysle slov „skutok sa 
stal“.  

„na Božiu slávu a chválu“ (porov. Mt 5:16; Ef 1: 6, 12, 14). Život veriacich musí prinášať 
česť Bohu! Kristus nás zachraňuje a obnovuje Boží obraz v padlom ľudstve. Veriaci musia 
prejavovať vlastnosti Boha! Ich život v tomto svete má byť Božou chválou.  

 


