
Deviatnik 
31.1.2021 

ev. cirk. zbor Rankovce 

Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila! Hospodin, moja 
skala, môj hrad a môj Vysloboditeľ; v Neho dúfam. Žalm 18,2-3 

Modlime sa: 
 

Iné námety na modlitby: 
- za naše rodiny, aby v nich prebýval Pán Ježiš so svojím pokojom 
- za náš cirkevný zbor, aby aj v tomto čase sociálneho odlúčenia rástol na Božiu chválu a milosť Božia prebývala me-
dzi 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 
 

Opäť vám ponúkame svoj čas, ak vás treba vypočuť, povzbudiť, modliť sa za vás.            Vaši farárovci  
Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete. 
 

 

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je 
kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. V Teba dúfame a Ty nás požehnáš!              

1. kronická 29,11 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Všetci naši Pánom Bohom milovaní, povolaní, svätí“! Nedeľa Deviatnik nám pripomína uprostred cirkevného roku, 
že o 9 týždňov si budeme spoločne pripomínať Božie dielo vykúpenia – Golgotu, umučenie, ukrižovanie a vzkriesenie 
Pána Ježiša Krista. Touto nedeľou sme oslovení k pripomenutiu si nezaslúženej Božej milosti. Vďaka nej sme boli spase-
ní a zachránení pre večnosť. Nie pre svoje zásluhy, ani z dobrých skutkov – to aby sa nikto nechválil, podľa ap. Pavla. 
Ale z čistej Božej milosti. A to je ten najväčší zázrak, ktorý sa kedy udial v živote ktoréhokoľvek človeka, ktorý uveril 
v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Srdečne vás pozývame k rodinnej pobožnosti a rozmýšľaniu nad Božím zá-
zračným konaním v tomto svete. Nad Jeho mimoriadnymi dotykmi, ktorými nás utvrdzuje vo viere a pripomína nám, že 
On je tu stále. Jeho všemohúcnosť, vševedúcnosť a všadeprítomnosť nás obklopujú ako ochranný val. Ukrýva nás vo 
svojich dlaniach a hovorí nám aj dnešnou kázňou: „Môj si ty! Vykúpil som ťa! Zaplatil som za teba! Milujem ťa!“ 

Prajeme vám milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 
 

 
Opäť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú na duchovné aj na hmotné potreby nášho cirkevného zboru. Ďa-

kujeme za príhovorné modlitby všetkých, ktorým leží náš cirkevný zbor na srdci. A tiež ďakujeme tým, ktorí v tomto 
čase urobili vzácne rozhodnutie a pravidelne mesačne prispievajú na účet zboru finančnou čiastkou či prispeli jednorá-
zovým darom. 

Január 2021: Miroslav Mičko 400,-€ (auto), bohuznáma rodina z Rankoviec 150,-€, Ivan Konček 100,-€, Maroš Matej 
venoval celú finančnú odmenu za kantorovanie za rok 2020 (sumu doplníme vo videopobožnosti); Andrea Hrehorová 
50,-€, Gabriela Lukáčová 10,-€, Magdaléna Zimmermanová 50,-€, rodina Imrová 50,-€ . Ďakujeme.  

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. 

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia;  
lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9,7 

Modlime sa spolu:  
Drahý nebeský Bože, ďakujeme Ti, že si naším Ochrancom 
a staráš sa láskavo o nás. Každý deň je Tvojím darom a novou 
príležitosťou oslavovať ťa svojím životom. Povolal si nás 
z temnoty na svetlo, z hriechu ku svätosti. Odpusť nám, že si 
často zakladáme na svojich zásluhách a dobrých skutkoch. Za-
búdame pri tom, že to Tvoj Syn za nás zaplatil svojím utrpením 
a vykúpil nás, aby sme boli Jeho vlastníctvom. Nauč nás pokore, 
dôvere v Tvoju všemohúcnosť a daj nám odvahu vyznávať Ťa 
celým naším životom. Amen.  

Nech sa páči,  
tu sú piesne na nedeľu: 
 
 
 
 
 
 

211, 78, 282, 524, 79 
 

biblické texty (kontinuálne): 
Zachariáš 4,1-7 

Zjavenie Jánovo 12, 13-18 
 
evanjelium: Lukáš 17, 7-10 



KAUZA ZÁZRAK: Veríte v zázraky? – Otázka, hodná zamysle-
nia. Existuje množstvo skeptikov, ktorí majú jasné, aj vedecky 
podložené argumenty, že zázraky neexistujú. Tvrdia, že všet-
ko, čo sa udeje v našom živote, aj keď je to naozaj mimoriad-
ne, má vedecké vysvetlenie. A potom sú medzi nami ľudia, 
ktorí jednoducho veria v existenciu zázrakov. Čo vy na to? Ako 
sa na zázraky pozeráme my?  

Spomínam si, keď naša dcéra ležala na neurológii 
s bolesťami hlavy a chrbtice. Diagnóza znela tumor na krčnej 
chrbtici, mozgu. Odporúčali mnohé vyšetrenia. Potom prišla 
slepota. Po vrúcich modlitbách zrazu videla, ale prestala cho-
diť. Opäť modlitby. A opäť ťažkosti ustúpili. Napokon zo všet-
kých tých ťažkostí vyšla diagnóza, s ktorou sa dalo pracovať. 
Zázraky? Iba veci, ktoré sa dajú napokon vysvetliť fyziologicky 
a lekársky upraviť? 

Syn má 8 stehov v ústach. Ako trojročný spadol a vyhryzol si 
celé líce z vnútra. Na pohotovosti povedali, že mu ostane jazva 
po celej dĺžke líca tým, že sa líce preliači dovnútra kvôli poško-
denému tkanivu. Okamžitý chirurgický zákrok. A modlitby. Ni-
kdy k preliačeniu nedošlo. Zázračné ruky chirurga? Zlý odhad 
pohotovostného lekára? Zázrak? 

Skúste si odpovedať sami. Myslím si, že mnohí sme v živote 
zažili rôzne okamihy, pri ktorých, či už chceme alebo nie, si 
musíme priznať, že v súvise s nimi nám napadlo jediné slovo - 
slovo zázrak.  

VERIACI A SKEPTICI: Nová zmluva prináša opis mnohých zá-
zrakov, ktoré vykonal Pán Ježiš, Jeho učeníci i apoštolovia. Aj 
tu sa môžeme pýtať: Je ich opis pravdivý? Nie je len subjektív-
nou informáciou pisateľa? Boli to naozaj zázraky? 

Jeden vedec, ktorý skúmal zázraky, povedal, že zázraky nie 
sú možné a neexistujú. Ako dôvod uviedol, že ak veríme, že 
Pán Boh stvoril svet, ak veríme, že vo svete existujú prírodné, 
fyzikálne či chemické zákony a rovnice a ak k tomu pridáme 
vieru v to, že aj tieto zákony a rovnice sú dielom toho istého 
Boha, potom je nemožné, aby boli zázraky. To by znamenalo 
porušenie všetkých týchto zákonov a rovníc a toto porušenie 
by znamenalo Božiu nedokonalosť. 

Napriek tomuto tvrdeniu si dovolím otázočku? Či Boh, ktorý 
stvoril tento svet s Jeho zákonitosťami a spôsobom fungova-
nia nemôže svoje vlastné zákony porušiť? Či lepšie povedané: 
podoprieť ich niečím práve tak mimoriadnym, ako je zázrak? 

DESAŤ: Dnešný biblický príbeh nám hovorí o 10 malomoc-
ných. 10 mužov – 10 rovnakých túžob – 10 hlasov, ktoré spo-
ločne volajú: „Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ A Ježiš má 
rovnakú odpoveď pre všetkých desiatich: „Choďte a ukážte sa 
kňazom!“ - Nežiada siahodlhé vysvetlenia. Nežiada žiadny 
skutok, ktorým by si zaslúžili Jeho uzdravenie. Jediné, čo žiada, 
je, aby sa išli ukázať kňazom. Prečo? Preto, aby naplnil zákon? 
Preto, aby preskúšal ich vieru? Preto, aby vydal svedectvo 
o svojej moci? Myslím, že to podstatné je napokon aj tak 
v odpovedi týchto malomocných.  

Pretože - Oni už vedeli, za kým majú prísť, určite o Ježišovi 
počuli. Vedeli, že je výnimočný Lekár, liečiteľ a že sa Ho oplatí 
poslúchnuť. Určite boli šťastní, že sa s Ním stretli. Príbeh nám 
neprináša samotný moment uzdravenia. Prináša ale dôležitú 
informáciu – čo urobí skutočný zázrak s naším životom. Sku-
točný zázrak prináša úžas, vďačnosť a rozhodnutie vrátiť sa 
k Ježišovi. 

JEDEN Z DESIATICH – MÁLO, ČI VEĽA? Toto rozhodnutie 
urobil len jeden. Len jeden sa vracia za Ježišom a padá pokor-
ne a vďačne k jeho nohám. Jeden z desiatich. Vidí sa nám to 
málo? Ježiš to komentuje: „Nenašiel sa nik, okrem tohto cu-

                                                 Kauza zázraky  
Evanjelium podľa Lukáša 17,11-19: „stretol desať malomocných mužov. Už z ďaleka zastali 
a hlasno kričali: „Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal im: Choďte  
a ukážte sa kňazom!“ A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je  
uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha.“ 
 dzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? Vstaň a choď, 

tvoja viera Ťa zachránila“. To je skutočný zázrak. Zázrak úplne 
nového života. Zázrak, ktorý nelieči iba telo, ale aj ľudskú du-
šu. Iba jeden z desiatich prežil väčší zázrak, ako bolo uzdrave-
nie. Iba jeden z desiatich zažil odpúšťajúcu moc Ježiša Krista 
a uzdravenie z malomocenstva hriechu a smrti. Jeden 
z desiatich.... A predsa je to tak strašne veľa. Lukáš dve kapito-
ly pred týmto príbehom zaznamenáva podobenstvá Pána Ježi-
ša o stratených veciach, kde hneď v dvoch na konci je jasné 
uistenie: „Tak aj pred Božími anjelmi bude radosť nad jed-
ným hriešnikom,... 

Určite aj pre tých ostatných znamenalo stretnutie s Ježišom 
veľmi veľa. Bol to koniec izolácie, koniec trápenia, koniec sa-
moty a zúfalstva. Moment stretnutia s Ježišom im zasiahol do 
života a zmenil Ho. Zázrak? Alebo len výnimočná liečiteľská 
schopnosť jedného človeka? Resp. samotné okolnosti neboli 
tak zlé (teda vlastne to nebolo ani malomocenstvo, len jedna 
zo 70 kožných chorôb, ktoré Židia v tom čase označovali ma-
lomocenstvom), aby sa nemohli sami o sebe zmeniť 
k lepšiemu?  

Iba jeden z nich pochopil skutočnú hĺbku zázraku. Stretol sa 
s Ježišom. On poznal v Pánovi Ježišovi nielen jedného z lekárov 
či liečiteľov tej doby, ale spoznal v Ňom svojho Boha. Prišiel 
a oslavoval. Bolo vyliečené nielen jeho telo, ale aj jeho vnútro.  

ZÁKON SÚVISLOSTI: Ak hovoríme o zázrakoch, potom vnú-
torná zmena človeka, zmena jeho postoja voči Pánu Bohu, 
viera v Pána Ježiša Krista, rozhodnutie vrátiť sa k Nemu – to 
je skutočný zázrak. Zázrak, ktorý nie je založený na vonkajších 
prejavoch, ale ktorý sa dotýka toho najhlbšieho vnútra člove-
ka. A ten sa udial v živote toho jedného, cudzinca, ktorý sa 
vrátil.  

Plne verím v zázraky. Verím, v existenciu mimoriadnych 
okamihov Božieho konania a dotyku v ľudskom živote. Verím, 
že Pán Boh môže a aj presahuje a prekračuje svojím konaním 
všetky zákonitosti sveta, v ktorom žijeme. Aj v našom cirkev-
nom zbore sa na nás ľudia obracajú, aby sme sa modlili za 
uzdravenie, za vytrhnutie z duchovných a duševných ťažkostí 
a problémov.... A robíme to s hlbokou vierou a dôverou, že 
Božia moc je nepochopiteľná a neuchopiteľná naším ro-
zumom. On môže všetko. A keď potom vidíme Božie dotyky 
v životoch ľudí, za ktorých sme sa modlili, vedie nás to k úžasu 
nad Jeho dobrotivosťou a láskou voči nám. Ešte väčšiu vďaku 
ale prežívame, ak sa Boží uzdravujúci dotyk pretaví do vrúcne-
ho vzťahu s Ním plného dôvery a viery.  

Craig Kenner vo svojej knihe Miracles (zázraky) opísal nie-
koľko tisíc takýchto zázrakov, ktoré sa udiali a ktoré skúmal. Je 
to hlboko veriaci kresťan, ktorý sa venuje teológii Novej Zmlu-
vy a všetky tieto zázraky skúmal vo svetle Božieho Slova. 
A predsa sa vyjadril, že najväčším zázrakom je zázrak spasenia 
človeka.  

Tento zázrak zažil vo svojom živote ten jeden z desiatich. 
Tento zázrak potrebujeme zažiť vo svojich životoch my. 
O tento zázrak najviac potrebujeme bojovať v životoch našich 
blízkych. A ak súčasťou tohto zázraku bude aj mimoriadne Bo-
žie konanie v podobe uzdravenia či iného zázračného momen-
tu, potom to prijmime s vďakou a oslavujme za to nášho ne-
beského Otca. Dôležité totiž je nie len to, byť súčasťou zázrač-
ného mimoriadneho Božieho konania tu na zemi, ale zároveň 
prijať, pochopiť a spoznať, kto je Ježiš Kristus, vrátiť sa k Nemu 
a uveriť Mu. Prežili sme už tento zázrak? Stali sme sa jeho 
svedkami? Pozývam vás k modlitbám o tento zázrak v našom 
živote i živote našich blízkych. Amen. 
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Exegéza a komentár: 
 
Malomocenstvo - choroba, pod ktorou v tom čase Židia rozumeli približne ďalších 70 

druhov kožných  ochorení. Preto aj ten príkaz, že sa musia ísť ukázať kňazom. Iba jedna 
z tých kožných chorôb bolo malomocenstvo. Z mnohých ostatných sa vedeli vyliečiť, ale mu-
seli to potvrdiť kňazi.  

Jeden z malomocných bol Samaritán - iba vyhnanstvo mohlo spôsobiť, že sa zrútila ba-
riéra opovrhnutia, predsudkov, odmietania medzi Židmi a Samaritánmi. Spoločné utrpenie 
ľudí  spája. A tiež ich vedie k spoločnému boju a hľadaniu riešenia.  

17:11 „Kým bol na ceste do Jeruzalema“ Lukášovo evanjelium je písané ako cesta Ježi-
ša z Galiley do Jeruzalema. (porov. Lukáš 9: 51–19: 28). Celá táto cesta prebieha na hranici 
medzi Galileou a Samáriou, čo je pripomienkou toho, že Ježišovi išlo o všetkých ľudí. 

17:12 „stretol desať malomocných mužov“. Títo chorí ľudia (malomocní) boli nútení žiť 
v izolovaných spoločenských prostrediach, kde boli odstránené všetky bežné sociálne bariéry 
(porov. Numeri 5: 1-3). V tejto súvislosti sa zdá, že malomocní boli zložení zo Židov a Sama-
ritánov. Rabíni tvrdia, že išlo o božskú chorobu, ktorú poslal Boh na hriešnikov (2 Kr 5: 25–
27; 15: 5; 2 Kron 26: 16–23). 

17:13 „Majster/ Učiteľ“ „επιςτάτά“- bol to titul úcty. Či to malo teologické dôsledky, je 
ťažké vedieť. Títo muži mali nádej, že Ježiš im môže a pomôže. Určite o ňom počuli. 

17:14 „Choďte a ukážte sa kňazom“ Malomocní museli konať  vo viere na Ježišovo vy-
hlásenie, že boli očistení, hoci ich pokožka bola pravdepodobne stále chorá (porov. 4M 13:14 
a 2 Kr. 5: 8-14). Toto mohol byť Ježišov pokus svedčiť jeruzalemským kňazom ešte pred jeho 
príchodom. Ukazuje sa tu tiež, že Ježiš splnil Mojžišov zákon a akceptoval levítske predpisy. 

17:19 „Vstaň a choď, Tvoja viera ťa uzdravila.“ Všimnime si, že viera je ruka, ktorá 
prijala Ježišovu moc. Viera sa stala odpoveďou na Božie konanie. Viera má byť dôsledkom 
Božieho konania v našom živote. (L 7: 9,50; 8:48; 17:19; 18:42; Mk 5:34; 10:52; Mt 9: 22,29; 
15:28) ). Σέσωκέν – „uzdravila“ je tu použité v zmysle starozmluvného fyzického uzdravenia 
a zachovania a zároveň oslobodenia duchovného oslobodenia, teda spasenia človeka. Akú tra-
gédiu by znamenalo fyzické uzdravenie, ktoré by vyústilo do večnej smrti! Žiadosť a vďač-
nosť muža odhaľujú jeho vieru v Ježiša.  
 


