
1. nedeľa po Veľkej noci 
11.4.2021 

ev. cirk. zbor Rankovce 

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho  
ujímaš? Málo menším si ho urobil od božských bytostí,  
slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom  
nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy. Žalm 8, 5-7 

Drahí a milovaní bratia a sestry, z obdobia pôstu sme prešli cez veľkonočné vzkriesenie k času radosti, vďaky 
a chvály. Dnes sme pozvaní k tomu, aby sme ďakovali Pánu Bohu za zázrak spoločenstva. Za to, že v našom živote 
Nie sme sami!, ale zdieľame svoju vieru, svoje životy, svoje vyznanie nášho Trojjediného Boha aj s inými bratmi 
a sestrami. To je vzácne povzbudenie, ktoré nám chce dnes svojím slovom náš nebeský Otec odovzdať. Túži nás 
požehnať poznaním, že patríme k Jeho ľudu a práve toto spoločenstvo nás môže povzbudiť a povzbudzovať 
v našej viere.  

Srdečne vás pozývam k rodinným pobožnostiam v mene nášho Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.  
Opäť platí, že kázeň s poznámkami nájdete na internete, rovnako ako aj videonahrávku pobožnosti. No počas 

týchto poveľkonočných nedieľ, pokiaľ budeme ešte stále nahrávať, chceme obohatiť naše rodinné pobožnosti pie-
ňami z iných kresťanských spevníkov. Veríme, že aj tieto piesne nám prinesú požehnanie svojimi slovami 
i melódiou.  

Milodary: V uplynulom týždni sme prijali milodar od rodiny Imrovej z Čakanoviec pri úmrtí sestry a švagrinej 
Heleny Drozdovej rod. Imrovej, ktorá bola krstená i konfirmovaná v našom cirkevnom zbore a preto dar 50,-eur 
rodina venuje na cirkevný zbor; milodar od mladomanželov Šiškovcov, ktorí pri svojom sobáši venujú na potreby 
cirkevného zboru dar vo výške 300,-eur; milodar od brata Jána Vargu, ktorý s vďakou za dožitých 70 rokov prináša 
dar vo výške 100,-eur a milodar manželov Nosáľovcov, ktorí prinášajú dar vo výške 100,- eur na fíliu Bačkovík 
z vďaky za Božiu pomoc ich synovi MuDr. Mariánovi Nosáľovi  pri ťažkej operácii.  

Aj v mesiaci marec sme prijali v našom cirkevnom zbore, okrem milodarov pri konkrétnej príležitosti, aj dary 
a pravidelné príspevky. Hlavatý Ondrej 50,-€; Vojtko Milan 100,-€; rodina Gordiaková 60,-€; Korečko František 60,-
€; Hrehorová Jana 20,-€; Galdun Marián 5,-€; rodina Beňová 25,-€; manželia Pekovci 50,-€; Anna Fedorová 
s rodinou 50,-€; Alžbeta Hašková s rodinou 30,-€; Alžbeta Kušnieriková 50,-€; rodina Korečková 50,-€ a rodina An-
tušová 50,-€. Spolu 500,-€ 

Ak chcete aj vy finančne prispieť a podporiť naše spoločenstvo aj vy, svoj milodar môžete poslať na účet cir-
kevného zboru. IBAN: SK43 0900 0000 0001 0925 5082. Prípadne ak chcete prispieť adresnejšie, na webstránke 
zboru nájdete aj špecifické variabilné symboly. Svoj milodar môžete odovzdať aj našim kurátorom. Srdečne všet-
kým darcom ďakujeme. 
„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: Pane a Bože náš,  

ďakujeme za Tvoju veľkú lásku a dobrotu, že nás nenechávaš 

opustených a osamote. V našich bratoch a sestrách nám daruješ 

veľké požehnanie. Rovnako aj vo svedectvách viery, s ktorými sme 

konfrontovaní. Prosíme, upevňuj nimi našu vieru, aby sme žili od-

dane a pokorne a prinášali ovocie života viery. Posilňuj nás v boji 

proti pokušeniam. Dovoľ nám prežiť Tvoje povzbudenie v dňoch 

našej samoty a osamotenosti. Ty si nás vykúpil a vytrhol zo zatra-

tenia i večného zahynutia. A uisťuješ nás cez nášho vzkrieseného 

Spasiteľa, že si stále s nami. Prijmi za to našu vďaku a to v mene 

Pána Ježiša, požehnaného na veky vekov.  Amen. 

Modlime sa: 
- za naše životy plné osamotenosti a samoty, ktorý vyplývajú aj zo súčasných protipandemických opatrení, nech 

ich naplní Božia láska a láska a povzbudenie našich spolubratov a spolusestier vo viere 
- za život nášho cirkevného zboru, ktorý v súčasnosti beží najmä v online sfére a aj tam potrebuje prijímať Božie 

požehnanie v stretávaní sa bratov a sestier nášho zboru 
- za celú situáciu okolo pandémie, za múdrosť pre politikov v ich rozhodovaniach, silu pre tých, ktorí stoja 

v prvých líniách, vytrvalosť a jednotu pre všetkých v boji s vírusom 
- modlime sa za cirkev v jej súčasných výzvach, aby konala svoje dielo lásky v tomto svete spôsobmi, ktoré má 

v súčasnosti k dispozícii 
 

Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk. Vaši farárovci 
 

Ja som vzkriesenie i život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel    Ján 11,25 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piesne k 1. nedeli po Veľkej noci: 
 

 
 

 
 

 

600, 153, 149, 123, 133 
 

 
biblické texty :  

starozml. text: Zach 8,14-19 

novozmluvný text: Zjav 16,1-16 
 
evanjelium: Jána 20,24-29 



Už sa vám stalo, že ste sa cítili osamotení? Takýto 
pocit zažíva veľa ľudí. A to aj napriek tomu, že 
v skutočnosti nie sme sami. Napr. Pán Ježiš 
v Getsemane bol so svojimi učeníkmi a predsa sa cítil 
sám a opustený. Alebo učeníci, keď sa lúčili so svojím 
Majstrom pri Vstúpení do neba. Bolo ich teraz už síce 
len 11 – ale aj to je už spoločenstvo, ale aj tak sa cítili 
sami.  

Stará zmluva tiež hovorí o ľuďoch, ktorí sa cítili 
osamotení. Dokonca až tak veľmi, že to vyčítali Pánu 
Bohu. Najvýraznejším príkladom je postava proroka 
Eliáša, ktorý chcel dokonca zomrieť, tak sa cítil sám.  

Osamotenosť je pocit, keď sa cítime odlúčení od 
niekoho/niečoho, čo nám je blízke a vzácne; prežíva-
me ju, keď sa cítime izolovaní a vylúčení z diania okolo 
nás z rôznych dôvodov. Kvôli chorobe, viere, inému 
názoru či postoju, sociálnemu postaveniu... Osamote-
nosť nás vedie k skľúčenosti, rezignácii, beznádejnosti. 

Dnešný príbeh proroka Uriju nám hovorí 2 dôleži-
té veci: 

NIE SI SÁM - sú tu aj iní ľudia, ktorí sú na tom 
podobne. Podobne, ako my vnímajú veci a tiež roz-
mýšľajú podobne ako my. Dokonca, podobne, ako my, 
prežívajú mnohé situácie. Aj iných ľudí sa niektoré ve-
ci dotýkajú rovnako, ako nás. A tiež ich opisujú rovna-
kými, či podobnými slovami, ako my.  

Aby som to priblížila, aby sme tomu lepšie rozu-
meli, prevediem to do súčasnej situácie - Okolo nás sú 
ľudia, ktorí sú rovnako obmedzení a obmedzovaní 
pandemickými opatreniami. Rovnako, ako my, majú 
strach, prežívajú neistotu, úzkosť, sú nahnevaní, roz-
čarovaní, ... Žijeme medzi ľuďmi, ktorí rovnako, ako 
my, bojujú so svojimi vlastnými zlyhaniami či sa tešia 
z víťazstiev vo svojom živote. NIE SME V TOM SAMI! 

A tiež patríme do spoločenstva ľudí, ktorí rovnako 
ako my veria v Trojjediného Pána Boha. A podobne 
ako my podliehajú pokušeniam a slabostiam; podob-
ne ako my bojujú s hriechom; majú strach vydávať 
svedectvo. A mohla by som pokračovať.... ANI 
V TOMTO NIE SME SAMI! 

To platilo v čase proroka Jeremiáša, ktorý sa kvôli 
svojej zvesti, spôsobu života či svojej viere 
v Hospodina, ocitol neraz v ohrození života. Cítil sa 
osamotený, vylúčený na okraj spoločnosti. A predsa aj 
jemu Pán Boh dával do života situácie, v ktorých zaží-
val presne toto poznanie: NIE SI V TOM SÁM! A to pla-
tí aj dnes. Nie sme sami so svojou vierou, so svojím 
kresťanským spôsobom života či zvestovaním evan-
jelia. Je to veľmi dôležité poznanie!  

Pretože nás vedie k vďačnosti a nie k neustálemu 
nariekaniu. Vedie nás aj k pokore pred Hospodinom. 
Odstraňuje z nášho života povýšenosť a nadutosť. Ale 
tiež nám ukazuje Božiu vládu nad týmto svetom. On 
je Ten, ktorý má svoj ľud vo svojich rukách 
a zabezpečil ho zvestovaním svojho slova a svojou prí-
tomnosťou v životoch veriacich ľudí. NIE SME SAMI SO 
SVOJOU VIEROU, KRESŤANSTVOM, ZVESŤOU EVANJE-
LIA. 

NIE SME SAMI - sú tu aj iní ľudia, ktorých sa do-
týka odmietnutie, strach i smrť. Aj iní sa boja vydať 
svedectvo. Aj iní ľudia prežívajú výsmech, osočovanie 
kvôli viere. Dokonca možno oni ešte viac, najmä, ak sú 
súčasťou Kristovej cirkvi v krajinách, kde sú pre svoju 
vieru zabíjaní.  

                                            Aj iný/iní...!  
Jeremiáš 26, 20-24: „Aj iný muž prorokoval v mene Hospodinovom; Urija, syn Šemajov,  

z Kirjat Jeárímu. Ten prorokoval proti tomuto mestu a proti tomuto ľudu tými istými slovami  
ako Jeremiáš. Keď kráľ Jojákím a všetci jeho hrdinovia a všetky kniežatá počuli jeho slová, kráľ sa ho snažil usmr-
tiť. Keď sa o tom Urija dozvedel, bál sa; utiekol a odišiel do Egypta. Kráľ Jojákím poslal do Egypta istého Elnátá-
na, syna Akbórovho,  a s nim iných mužov. Tí vyviedli Uriju z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojákímovi; on ho dal 

zabiť mečom a jeho mŕtvolu dal hodiť do hrobu obyčajných ľudí.“ 

Možno si poviete: „To je čo za povzbudenie!?!? 
Ako ma môže povzbudiť uistenie o tom, že niekto je 
odmietaný pre svoju vieru ešte viac, ako ja?“ – 
Úprimne? Zdieľané utrpenie sa znáša ľahšie. Aj Pán 
Ježiš to vedel. Tak veľmi túžil po tom, aby sa jeho uče-
níci modlili spolu s Ním v Getsemanskej záhrade.  

Príbeh proroka Uriju je len krátkym dodatkom 
k udalostiam, ktoré zasiahli život proroka Jeremiáša. 
Bol ale aj povzbudením pre muža menom Achíkama, 
ktorý v súvise s udalosťami okolo proroka Uriju zasia-
hol a nedovolil, aby zabili aj Jeremiáša, ktorému tiež 
chceli siahnuť na život.  

Pán Boh nám posiela do života aj takéto, na prvý 
pohľad smutné povzbudenia, a predsa nám nimi uka-
zuje, že je s nami a postará sa o nás. Pravdivosť týchto 
slov sme v našej rodine spoznali v okamihu, kedy nám 
vo 8. mesiaci tehotenstva zomrela dcérka. Bolo to 
veľmi ťažké obdobie. Pán Boh nám dovolil pochopiť 
a vnímať Jeho konanie vo chvíli, keď v mojom cirkev-
nom zbore zomrela dcérka našej priateľky, vtedy ve-
dúcej detskej besiedky. Navštevovali sme ich obidve 
na onkológii v Bratislave. V okamihu jej smrti som ve-
dela odovzdať svoju skúsenosť so smrťou dieťaťa. 
Mohla som povzbudzovať a podopierať vo viere ako 
tá, ktorá mala skúsenosť z prvej ruky. A vďaka tejto 
skúsenosti sme obe rodiny, naša i rodina priateľky zís-
kali vzácne poznanie neustálej Božej prítomnosti.  

Zdieľaná bolesť a to možno nielen odovzdaním 
svojej skúsenosti inému, ale aj len povedomie 
a informácia o tejto životnej skúsenosti v živote iného 
človeka, je bolesť, ktorá sa dá uniesť. A hoci našou 
vierou otrasie, nezlomí ju, ale dá vykvitnúť nádher-
ným kvetom pokory, novej dôvery a novej lásky. Tu 
platia v plnej miere slová proroka Izaiáša: „Trstinu na-
lomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí...“ (42,3). To-
to prežíval aj prorok Jeremiáš v ústrety odmietnutiu, 
prenasledovaniu a zabitiu proroka Uriju. Aj pre neho 
to znamenalo vzácne poznanie, že nie je jediný, koho 
si Pán Boh v Izraeli použil na zvestovanie svojho slova. 
A tiež nebol jediný, kto pre svoju vieru a odovzdanosť 
Hospodinovi trpel.  

Ale okrem toho získal vzácne poznanie Božej neu-
stálej prítomnosti, ochrany, starostlivosti. Z toho po-
znania potom mohol čerpať novú silu k ďalšej službe. 
A Pán Boh si ho mohol aj ďalej použiť.  

To je výzva dnešných prečítaných slov z proroka 
Jeremiáša. NIE SME SAMI so svojou vierou a životom, 
ktorý ukazuje na Pána Ježiša Krista. Ale tiež je to vý-
zva k vďačnosti za to, že sme súčasťou tohto Božieho 
ľudu. Za to, že máme po boku bratov a sestry, priate-
ľov, s ktorými sa môžeme zdieľať. Je to výzva prijímať 
bolesť jedni druhých, zdieľať sa a niesť sa navzájom 
na modlitbách. Robil to aj náš Spasiteľ, keď sa o svoju 
bolesť delil s učeníkmi i svojím nebeským Otcom. 
A napokon je to výzva učiť sa čerpať silu, ktorá pri-
chádza uprostred bolesti z poznania vzácnej 
a neustálej Božej prítomnosti. A napokon, NAOZAJ 
NIE SME V TOM SAMI, náš drahý Spasiteľ prešiel bo-
lesťou kríža, ale vstal z mŕtvych a s Jeho vzkriesením 
prichádza nádej víťazstva a vzkriesenia aj pre nás.  Či 
už v našich osobných bojoch a v tom, čo prežívame, 
alebo potom, keď budeme víťazne vzkriesení 
k večnému životu do Jeho slávy. Amen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.nedeľa po Veľkej noci 
ecav.rankovce.sk 

11.4.2021 



Komentár ku kázni: 

Urija, prorok, o ktorom toho viac v Biblii nemáme a je inak neznámy. Mohol to byť alebo 

učeník Jeremiáša, ale len jeden z ďalších prorokov Hospodina. 

Nehovoril nič významne odlišné od toho, čo práve povedal Jeremiáš v tejto kapitole. Tento 

príbeh nás upozorňuje na skutočnosť, že Jeremiáš nebol vo svojej dobe jediným judským pro-

rokom. Zjavne boli ďalší, ktorí boli stále verní Pánovi, aj keď ich bolo málo a ľudia ich nepo-

slúchali. 

26, 21 Keď kráľ Jehojakim, všetci jeho mocní strážcovia a všetci vojvodcovia počuli jeho 

slová, kráľ sa ho pokúsil zabiť. Teraz je tu jeden rozdiel medzi týmto Uriášom a Jeremiášom - 

Jeremiáš zostal tam, kde bol, aj napriek hrozbe uväznenia a smrti, Urija utiekol. Utiekol do 

Egypta. 

26,22 „A kráľ Jehojakim poslal mužov do Egypta, konkrétne Elnátána, syna Akbórov-

ho, a niektorých mužov s ním do Egypta.“ 

„Elnátán“: Vysoko postavený úradník, ktorý sa pri inej príležitosti postavil na stranu Jeremiá-

ša (porovnaj 36:12, 25). 

Meno Akbór sa v Biblii viackrát vyskytuje vo vzťahu k Joziášovi. Opäť tu vidíme ubúdanie 

zbožného vplyvu z minulosti. Joziáš bol spravodlivý, ale jeho syn Jojákím nie je. Akbór bol 

tým, kto s potešením sledoval Joziášove spravodlivé reformy, ale jeho syn Elnátán je tým, 

ktorý nakoniec hrá úlohu pri vražde spravodlivého proroka Hospodinovho. 

26,23 „A keď priniesli Uriáša z Egypta, priniesli ho ku kráľovi Jojákímovi; ktorý ho za-

bil mečom a hodil jeho mŕtve telo do hrobov obyčajného ľudu. “ 

Keď ho našli, zmocnili sa ho a odviedli ho na povolenie egyptského kráľa. Veľmi pravdepo-

dobne Uriju Jójákím zabil vlastnou rukou. Mohlo to byť možno len  urobené z jeho príkazu, 

ale s najväčšou pravdepodobnosťou v jeho prítomnosti. 

Telo Uriju bolo hodené do hrobu „obyčajných ľudí“. Buď tam, kde boli promiskuitne pocho-

vaní v hromadách kamenia, ako si niektorí myslia. Alebo na spoločnom pohrebisku. A nie 

tam, kde boli kladené významné osobnosti, ako proroci a iní. Toto Jojákím urobil, aby zneuc-

til proroka. 

„Hroby obyčajných ľudí“ sa nachádzali v údolí Kidron východne od chrámu (porovnaj 2. 

Kráľov 23: 6). 

Uriáša Jojákím za proroctvo usmrtil. Zdá sa, že priniesol správu podobnú Jeremiášovej. Prav-

depodobne dôvod, prečo sa s Jeremiášom zaobchádzalo spravodlivejšie, bolo to, že jeho otec 

bol kňaz. Než by vyhlásili, že syn kňaza je falošný prorok, dobre si to rozmyslia. 

26,24 „Ruka Achíkama, syna Šáfanovho, bola však s Jeremiášom, aby ho nedali do rúk 

ľudu, aby ho zabili.“ 

Aj v časoch národného odpadlíctva sa našli verní jednotlivci, ktorí nasledovali Pána a brali 

vážne posolstvá Jeho prorokov. 

„Achíkam“ mal dlhú históriu verných služieb na najvyšších úrovniach. Bol členom Joziášovej 

delegácie u prorokyne Huldy (2Kr 22:12). Jeho trvalý vplyv bolo cítiť prostredníctvom jeho 

syna Gedaliáša, ktorého Nebúkadnecar po páde Jeruzalema v roku 586 pred Kristom vyme-

noval za guvernéra Judska. 

Využil svoj strategický vplyv na to, aby Jeremiáša zbavil hrozby smrti.  


