
5. nedeľa po Veľkej noci 
9. 5. 2021 

ev. cirk. zbor Rankovce 

Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene.  
Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.  Ján 16, 24 

Drahí bratia a sestry, túto nedeľu opäť ponúkame pre tých, ktorí sa nestihli nahlásiť do kostolov na služby 
Božie s Večerou Pánovou, resp. nemôžu prísť z rôznych iných dôvodov na naše spoločné stretnutia, túto ro-
dinnú pobožnosť. Okrem toho, že dnes máme 5. nedeľu po VN, nedeľu Rogate, ktorou sme pozvaní 
k vytrvalým príhovorným modlitbám ako neoddeliteľnej súčasti života veriaceho človeka, prežívame aj svia-
tok Dňa matiek. Verím, že aj dnešnou kázňou budeme povzbudení my, rodičia, bratia a sestry v našom cir-
kevnom zbore, k múdrej výchove našich detí v našich rodinách. Výchove v bázni pred Hospodinom. A na dru-
hej strane naše deti, mladá generácia, k poslušnosti a úcte voči svojim rodičom. Tak je to totiž milé 
a príjemné pred Pánom a Bohom. Zatiaľ sa opatrenia pre bohoslužby nemenia, teda ostáva v platnosti otvo-
renie kostolov v obmedzenej miere, keď na jedného účastníka musí pripadať 15 m2 plochy určenej pre náv-
števníkov. V našich kostoloch to znamená od 10 ľudí v Rankovciach a po 15 ľudí v Čakanovciach. Pritom sa to 
netýka detí do 10 rokov. Preto sme sa v našom cirkevnom zbore rozhodli tak, že počas celého mája budeme 
v našich kostoloch konať služby Božie zároveň s Večerou Pánovou, keďže prístup k Božiemu Slovu bol celý 
čas zabezpečený či cez internetové nahrávky, alebo takouto formou dostupných kázní, ale ku sviatosti sme sa 
vlastne od adventu nedostali vôbec. Srdečne preto v mene Pána Ježiša Krista pozývame všetkých, aby prišli.  

Prihláste sa u vašich kurátorov (prosíme, využívajte najmä čísla mobilných telefónov, prípadne aj osobne), 
v Rankovciach priamo na fare (tu sa dá okrem telefónu aj elektronicky) a to až do naplnenia povolenej kapa-
city. Ak sa opatrenia ďalej uvoľnia, budeme na to okamžite reagovať. 

Srdečne vám všetkým ďakujeme za vaše modlitby, ochotnú službu, vytrvalosť vo viere i darcovstvo. Po-
vzbudzujeme vás k tomu, aby ste v tomto všetko neustávali a silu hľadali u nášho nebeského Otca. Naopak 
vás povzbudzujeme k väčšej usilovnosti a ochote pomáhať.  

Prispieť finančne na spoločné dielo možno buď na zborový účet, alebo u našich kurátorov osobne. Vopred 
všetkým, ktorí majú záujem, ďakujeme. V mesiaci apríl sme prijali od vás pre cirkevný zbor tieto dary: Bohu 
známa rodina z Bačkovíka 100,- €, Helena Hašková 50,- €, František Korečko 60,- €, Danka Gdovinová 50,- €, 
Marián Galdun 5,- €, Darina Hrehorová 40,- € a rodina Beňová 20,- €, spolu 325,- €. Ďakujeme. 

Všetci buďte požehnaní všetkým požehnaním Pána Ježiša Krista. A to večným životom, ktorý je v poznaní 
jediného pravého Boha a toho, ktorého On poslal, Pána Ježiša Krista.  

Modlime sa spolu:  
Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy. Nech 
ako cesto na chlebík, im rastú v teple pod rukami. Zachovaj nám 
oboch rodičov, veď dve ruky od Teba máme. Dve rúčky deťom 
stvoril Boh. Jednu otcovi a druhú mame. Drahý nebeský Otče, 
ďakujeme za všetkých veriacich rodičov, ktorí v modlitbách 
a bázni pred Tebou vychovávajú dnes svoje deti. Požehnávaj ich 
snahu a daj, aby v našich rodinách vládol duch zbožnosti, lásky, 
viery a porozumenia. Tvoje meno buď od nás dnes všetkých 
oslávené na veky vekov. Amen.  

 

Myslime vo svojich modlitbách s vďačnosťou na všetky matky, otcov, všetkých rodičov, ktorí s bázňou pred 

Hospodinom vychovávajú v našom cirkevnom zbore svoje deti. 

Myslime v modlitbách na rodičov, ktorí stratili svoje deti, museli sa s nimi rozlúčiť v tejto časnosti a s nádejou 

upierajú svoj pohľad do večnosti, kde sa s nimi stretnú v Božom kráľovstve.  

Myslime v modlitbách na tých ktorí sú sami, prežívajú osamelosť, strach, bojujú s nemocami, trápeniami, smút-

kom, opustenosťou.  

 

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

Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom.  Ž 118,24 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z piesní k tejto nedeli  
vám odporúčame tieto: 
 

 

 

 
 

 

132, 558, 134, 148, 139 
 
 
 

biblické texty :  

Príslovia 1,1-10 
Efezským 6,1-4 
Ján 19,26-27 



Jeden malý chlapec sa raz opýtal svojej mamy: 
„Mami, prečo plačeš?“ A ona mu odpovedala: „Lebo 
som žena!“, na čo chlapec zareagoval slovami: 
„Tomu nerozumiem, mami.“ Matka ho s úsmevom 
pohladila a povedala: „Tomu ani nikdy rozumieť ne-
budeš, ale to nevadí!“ 

Chlapec sa neskôr opýtal otca: „Otec, prečo 
mama plače?“ A otec mu povedal: „Vieš, všetky že-
ny niekedy plačú...“ 

Malý chlapec vyrástol, stal sa z neho mladý muž 
a stále rozmýšľal o tom, prečo ženy plačú... 
A nakoniec hľadal odpoveď u Pána Boha, o ktorom 
mu jeho matka toľko rozprávala. Opýtal sa: „Pane 
Bože, môžeš mi, prosím Ťa, povedať, prečo ženy 
plačú?“ A Pán Boh mu odpovedal: „Keď som tvoril 
ženu, rozhodol som sa, že bude výnimočná. Dal som 
jej odvahu, aby bola dosť silná uniesť ťarchu všet-
kých starostí, ale aj jemnú náruč pre nežné a teplé 
objatie. Dal som jej vnútornú silu, aby porodila deti 
a vytrvalosť s láskavou trpezlivosťou, aby sa o ne 
postarala. Obdaril som ju húževnatosťou, aby sa 
nevzdávala vtedy, keď ostatní to už vzdali, aby pre-
žila únavu a nemoci a nesťažovala si. Dal som jej 
milujúce srdce, z ktorého dáva svoju lásku deťom, 
manželovi, najbližším, aj keď to nie vždy je jednodu-
ché. Dal som jej úsmev, aby tie najmenšie opäť ro-
zosmiala a dospievajúcim pomohla v ich bolestiach 
a trápeniach. Dal som jej odvahu milovať manžela 
aj s jeho nedostatkami, odvahu priznať si chybu, 
a odvahu odpúšťať vždy znova a znova. A dal som 
jej aj slzu, ktorú používa, keď jej je veľmi smutno, 
alebo keď prežíva veľké šťastie. Je to klenot jej od-
danosti a lásky.“ 

Drahé a milované mamy, ale tiež drahé 
a vzácne ženy, drahí bratia a drahé sestry, prijmite 
tento príbeh ako vzácne uistenie o Božej dokonalej 
láske voči nám, a o múdrosti Jeho rozhodnutí.  

Dnes , na Deň matiek, som vybrala text z knihy 
proroka Jeremiáša. Zvestuje Boží odkaz pre ľudí vo 
vyhnanstve. Dáva nádej. Po prvý raz v slovách: 
„Tvoja námaha dostane odmenu...“ a druhý krát 
o kúsok ďalej, keď vyslovuje zasľúbenie: „Tvoje po-
tomstvo má nádej...“. 

Niekedy sa ma ľudia aj v našom cirkevnom zbo-
re pýtajú, ako vychovávať svoje deti. Ako ich vycho-
vať tak, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. Neviem, ako 
vychovať deti, z ktorých majú vyrásť dobrí ľudia. 
Sami sme sa s manželom stretávali s rebéliou našich 
detí. Veľakrát sme boli bezmocní a vystrašení. Uro-
bili sme rozhodnutia, za ktoré sme sa potom našim 
deťom museli ospravedlniť. Iné boli pre nás tak ťaž-
ké, že sme z nich boli dlho sami zranení. Jediné, čo 
nám pomáhalo, bolo hľadať povzbudenie v Božom 
Slove. Uchopili sme ho ako výnimočný oporný bod 

       Slzy a nádej 

 

Jeremiáš 31,16-17: „Toto hovorí Hospodin: „Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha do-
stane odmenu,“ znie výrok Hospodina, „vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Tvoje potomstvo má nádej,“ 
znie výrok Hospodina, „synovia sa vrátia na svoje územie.“ 

nášho života a rozhodli sme sa, že v Jeho pravdách 
budeme hľadať odpovede na našu neistotu.  

Božie Slovo nám možno neprináša doslovný re-
cept na výchovu mladej generácie, ale prináša nám 
istotu toho, že ak naše rozhodnutia konáme pod 
jeho mocou a v mene Pána Ježiša Krista, náš nebe-
ský Otec požehná naše konanie. On nám to zasľu-
buje. Hovorí: „Tvoja námaha dostane odmenu...“ – 
to je výzva pre nás rodičov. Nikdy sa neprestaňme 
modliť za svoje deti, aj keď sú už dospelé. Nikdy ne-
prestaňme svedčiť našim deťom svojím životom 
o viere a vzťahu s nebeským Otcom. Nikdy neod-
ložme z rúk Božie Slovo, Bibliu. V nej nachádzajme 
silu ostať vernými aj vtedy, keď naša vernosť dostá-
va tvrdé rany. Tvrdé rany možno v podobe rebélie 
našich detí.  

A k tomu prichádza vzácne uistenie: „Tvoje po-
tomstvo má nádej...“ A nádej znamená budúcnosť. 
Prorok Jeremiáš prináša toto povzbudenie 
a zasľúbenie rodičom vo vyhnanstve. Tým, ktorí 
stratili nádej a pozerali sa na to, ako ich deti prichá-
dzajú o vieru, o identitu, o budúcnosť. Vlial do zbo-
ľavených sŕdc novú nádej a povzbudil k odvahe. 
K odvahe neprestať dúfať, nevzdať sa nádeje, 
s odvahou pozrieť do budúcnosti.  

Aj pre nás prinášajú tieto slová povzbudenie 
nevzdávať sa nádeje a odovzdať naše deti, budúcu 
generáciu do Božích rúk. On má pre ňu svoj plán 
a má pre ňu budúcnosť.  

Pamätám si na modlitby mojich rodičov 
i starých rodičov, ktoré vysielali za mňa a moju ses-
tru. Keď sa nám narodili naše deti, vedela som, že 
sa potrebujem za nich modliť každý deň. Ostala vo 
mne spomienka na modlitby, ktoré boli vysielané za 
mňa a vedela som, že presne toto chceme urobiť 
s manželom pre naše deti. Neviem, ako vychovať 
dobré deti, ale viem, aké požehnanie prináša istota, 
že ich má vo svojich rukách Pán Boh. 

Drahé matky, zoberte Božie slovo vážne 
a prijmite ho za svoje. Vložte svoje deti do Božej ru-
ky a dôverujte Mu. Žite pravdivý život viery pred 
svojimi deťmi a v Božom Slove hľadajte oporu pre 
svoju vernosť. On sa postará.  

Milí otcovia, nedá mi, dovoľte, aby som hovori-
la aj k vám. Je čas, aby ste sa zapojili do duchovné-
ho života svojich detí a rodiny. Spoločne, ako rodi-
čia, poďme na kolená. Staňme sa prorokmi a Božími 
vyslancami pre naše deti. Poďme pred Pána Boha 
a postarajme sa o to, aby naše deti, budúca generá-
cia, vyrástla pod vplyvom svedectva viery svojich 
rodičov a odvahy verne zotrvať v Božej pravde.  

K tomu nám dnes prorok Jeremiáš zvestuje: 
„Tvoja námaha dostane odmenu...“ a „Tvoje po-
tomstvo má nádej.“ Amen.  
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myšlienky k nedeli a kázni: 

 

kompozícia kázne: 

 

Slzy a nádej 
 

charakteristika nedele: 

Deň matiek, nedeľa matiek – je súčasťou nedieľ po Veľkej noci. Je prejavom vďačnosti 

a úcty voči matkám, ženám, ktoré svoj život vložili do tej najväčšej služby – výchovy ďalšej 

generácie. Dnešnou nedeľou sme pozvaní k tomu, aby sme svojím správaním a konaním vy-

jadrili vďaku a lásku svojim matkám. Sme pozvaní k tomu, aby sme poslanie matky v tomto 

svete vnímali s úctou a vážnosťou. A k tomu všetkému sme Božím Slovom povzbudení 

k dôvere v Božie konanie v životoch mladej generácie, ktoré prichádza ako odpoveď na nikdy 

neprestávajúce modlitby, odvahu viery a stálu vernosť v živote s Pánom Bohom.  

5. nedeľa po VN je nedeľou modlitby (Rogate). Výzvou tejto nedele je nikdy neprestať 

v príhovorných modlitbách. K tomu nás dnes vedie aj sviatok Dňa matiek spolu s pozvaním 

k prejavovaniu úcty našim rodičom. O úcte k rodičom hovorí 4. Božie prikázania, kde sa do-

čítame, že máme ctiť otca i matku, aby sme dlho žili na zemi. Už v týchto slovách počujeme 

zasľúbenie nádeje pre mladú generáciu, ktorá vyrastá pod vplyvom Božieho Slova, viery ro-

dičov a modlitieb matiek i otcov.  

 

Výklad bibl. textu: 

Jeremiáš 31. kapitola – verše tejto kapitoly boli napísané v rôznych historických kontextoch. 

Miešajú sa v nej odkazy pre Izraela (desať severných kmeňov) a Judsko (tri južné kmene). 

Táto kapitola svojím obsahom i zvesťou kladie dôraz na obnovu Izraela i Judska, ktorú zasľu-

buje Hospodin ústami proroka Jeremiáša.  

Táto kapitola je jedinečným odkazom na Novú Zmluvu. Ukazuje nový spôsob a nové mož-

nosti, ako obnoviť svoj vzťah s Hospodinom na základe viery, dôvery a pokánia a nie na zá-

klade ľudského výkonu a konania. Poslušnosť je dôkazom nového vzťahu, ale nie jeho pro-

striedkom. Izrael a Judsko svojím konaním nemohli potešiť a ani uzmieriť svojho Boha 

a nasledovať Ho. Jedine Božia milosť, milosrdenstvo a láska sa stali novým mechanizmom 

pre záchranu a spasenie národa (Iz 53.kap.; Mk 10,45; 2K 5,21), ktorý vychádza 

z Kristovského princípu a konania (Ef 1,4). Pán Boh zachraňuje svoj ľud bez akýchkoľvek je-

ho zásluh. Tvorí ho novým ľudom, ktorý odráža Jeho charakter tým, ktorí Ho ešte nepoznajú. 

(Jer 31,15-17).  

31: 15-20 Celá táto časť je adresovaná desiatim severným kmeňom. Aj oni sa budú podieľať 

na obnove a novom dni Hospodina! Rozdelenie zjednotenej monarchie v roku 922 pred Kris-

tom bolo smutnou a deštruktívnou udalosťou, fyzickou i duchovnou. Všetci proroci odsúdili 

severných kráľov. Obnova bola jedinou možnosťou. 

 

 


