
Slávnosť sv. Trojice 

30. 5. 2021 
ev. cirk. zbor Rankovce 

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a 
ktorý príde, Vševládny.      Zjavenie Jána 1,8 

Drahí a vzácni bratia a sestry, je to už mesiac, čo sme sa mohli aspoň s niektorými z vás stretávať na službách 
Božích s Večerou Pánovou v našich kostoloch. Bol a je to pre nás mimoriadne vzácny čas prežívať s vami bo-
hoslužby osobne. Dnes máme nedeľu sv. Trojice. Nedeľu, ktorá nám pripomína, že aj náš nebeský Otec preží-
va vzácne spoločenstvo so svojím Synom i Duchom Svätým. Oni tvoria v Trojici nášho jediného Boha, ktorý 
v tomto svete pôsobí ako Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ. Ním je stvorená, vykúpená a posvätená celá Jeho 
cirkev a v nej my všetci, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Aj dnes s radosťou preto 
prežívame spoločenstvo s vami všetkými – osobne na Službách Božích a duchovne vo všetkých vašich domác-
nostiach, kde s radosťou a bázňou sadáte k rodinným pobožnostiam, čítate si Božie Slovo, modlíte sa 
a spievate piesne.  

Tešíme sa, že aj situácia v našom kraji sa postupne zlepšuje a že aj najbližšie týždne nám prinesú uvoľnenie 
opatrení ohľadom našich bohoslužieb a stretávaní sa. Povzbudzujeme vás k modlitbám za náš cirkevný zbor 
a tiež aj k radosti zo stretávania sa.  

Rodinné pobožnosti zatiaľ budú naďalej distribuované do vašich domácnosti a online nahrávky v skrátenej 
podobe budú naďalej dostupné na webovej stránke nášho cirkevného zboru.  

Povzbudzujeme vás aj  k službe modlitbami, vzájomnými povzbudzujúcimi rozhovormi, v ktorých sa bu-
deme posilňovať Božím slovom v našej viere i k darcovstvu. Piliermi prvého cirkevného zboru boli spoločen-
stvo, modlitby, čítanie Božieho slova, lámanie chleba – teda dnes Večera Pánova, a tiež spoločné vlastníctvo, 
na ktoré všetci prispievali. Povzbudzujeme vás aby sa tieto veci stali piliermi aj nášho cirkevného zboru – veď 
on je naším spoločným vlastníctvom. 

Všetci buďte požehnaní: vytrvalí vo viere a obozretní v tomto svete nielen pred vírusom, ale aj pred všet-
kými nástrahami. 

Modlime sa spolu:  

Vyvyšujeme Ťa, Trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu Svätý, 
dobrorečíme Ti a chválime Ťa za to, že si nás stvoril, vykú-
pil a posväcuješ nás, urobil si nás dedičmi nebeského krá-
ľovstva. Posväť nám srdcia i mysle, aby sme sa stále roz-
hojňovali vo viere v Teba, v láske k Tebe i blížnym 
a v nádeji na večný život. Tebe, Kráľovi vekov, nesmrteľ-
nému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu, Tebe buď 
od nás vzdávaná česť i sláva na veky vekov. Amen.  

 

Modlime sa aj: 

- Za rodinu po zosnulom br. Fedorovi z Čakanoviec 
- Za letné tábory (30.6.-3.7.2021 rómsky denný tábor; 5.7.-9.7.2021 detský a dorastový tábor vo Veľkom 

Slavkove; 2.8.-7.8.2021 mládežnícky tábor v Batizovciach).  
- Za duchovné prebudenie v našom cirkevnom zbore, za spolupracovníkov, presbyterov, kurátorov, do-

zorcu, jednotlivých bratov a sestry v našom zbore 
 

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

Svätý, svätý, svätý je Pán vševládny, ktorý bol, je a príde. Zjavenie Jána 4,8 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  piesní vám  
odporúčame tieto: 
 

 

 
 

 
 

194, 184, 185, 183, 182 
185 - Te Deum – máte nahraté 

a naspievané v online pobožnosti 
na dnešnú nedeľu.  

 
 

biblické texty :  

Žalm 145, 1-13 
Ján 3, 1-15 



Ako sa vám prijímajú veci, ktorým nerozumiete?  
No, myslím si, že veľmi ťažko. Od malička nás 

veci, situácie, ktorým nerozumieme, rýchlo omrzia 
a pozornosť presmerujeme na niečo, čo vieme ro-
zumom pochopiť a obsiahnuť. Možno práve preto 
je pre nás život viery v Pána Boha stále viac  
o skutkoch, ako o duchovnom prežívaní 
a osobnom vzťahu. Pretože to, čo vidíme, vieme 
nejakým spôsobom zmerať, zhodnotiť, či nejako sa 
toho dotknúť, je pre nás ľahšie pochopiteľné. 
A naopak, všetko, čo je pre nás neobsiahnuteľné 
našimi, ak to zjednodušene poviem, zmyslami, to 
radi obchádzame.  

Keď som si chystala dnešnú kázeň, povedala 
som celá nešťastná manželovi: „najneradšej si 
chystám kázeň a kážem na Pamiatku sv. Trojice.“ 
Len som tým chcela vyjadriť, ako ťažko viem ucho-
piť túto výnimočnosť nášho Boha. A nielen aké 
ťažké je ju uchopiť, ale aj priblížiť iným ľuďom. Po-
známe ten používaný obraz trojitého skupenstva 
vody, ktorý sa tak často používa v cirkvi na vysvet-
lenie Božej trojjedinosti. Pravdou ale je, že ani ten-
to obraz nedokáže uchopiť skutočnosť Božej Troji-
ce. 

Cirkevný otec Augustín raz povedal, že keby 
sme vedeli pochopiť Boha, nebol by skutočným 
Bohom. A podobne to vyjadril aj Mojžiš vo svojom 
slávospeve po prechode Červeným morom: „Hos-
podine, kto je medzi Bohmi rovný Tebe?“ 

Túto otázku kladiem nám všetkým práve dnes, 
na sviatok sv. Trojice. Hospodine, kto je medzi 
bohmi rovný tebe? A do toho zaznieva – velebný 
v svätosti, hrozný v slávnych činoch, ten ktorý robí 
divy! 

Mojžiš tu vyslovuje to, čo v nás od nepamäti vy-
voláva úžas, ale aj hrôzu; túžbu aj odmietnutie. 
Hovorí tu o Božej svätosti ako o rozpoznávacom 
znamení Hospodina. Svätosť – už len samotné slo-
vo v nás rezonuje a my sa pýtame: Je vôbec niečo 
také možné? Zo stránok Božieho Slova zaznieva 
k nám naliehavá výzva: „Lebo ja som Hospodin, 
váš Boh; posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som 
svätý...!“ (3M 11, 44). Dalo by sa povedať, že Pán 
Boh tu nedáva na výber. Vyzýva a priam pozýva 
k tomu, aby Jeho ľud bol svätý uprostred všetkých 
národov a to z jediného dôvodu – lebo On je svätý.  

Hoci to znie tak nádherne, a dobre sa to počúva, 
nestalo sa tak u Izraela. Jednoducho nestal sa 
z neho svätý národ. Inými slovami – národ bez 
hriechu a pokleskov, národ bez viny a plný čistých 

 

Duch premieňa 

2M 15,11: „Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty 

velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci divy?“ 

 

 
myšlienok. Práve naopak, ak čítame pozorne Bibliu, 
až žasneme nad tým, koľkokrát sa sami o sebe vzbú-
rili tejto požiadavke. Až ich Pán Boh cez proroka 
Ozeáša označil: „Ló ammí – nie môj ľud!“  

To absolútne nepochopiteľné pre nás, ľudí, je to, 
že Boh nepoľavil vo svojej požiadavke svätosti. Ne-
zľavil zo svojich nastavených hodnôt pre človeka. 
Iba premenil túto požiadavku svätosti na lásku 
a odpustenie.  

Zmyslom celého Zákona, ktorý mal byť „vycho-
vávateľom pre Krista“ (porov. G 3, 24), je posväte-
nie – život bez hriechu. Izrael mal slobodne odpo-
vedať na Božie vyvolenie a mal sa usilovať o posvä-
tenie, aby sa tak chránil každej nečistoty a pripo-
dobnil sa Bohu (porov. 2M 19, 10 - 15). 

No až v evanjeliách táto Božia túžba po svätosti 
nachádza svoj výrazný orientačný bod. Ním je Ježiš 
Kristus, ktorý je stredobodom a centrom celého 
Božieho evanjelia a Jeho posolstva. Iba v Ňom je 
možné naplniť Božiu požiadavku svätosti a to tým, 
že v Neho uveríme. Všetko sa sústreďuje okolo Ne-
ho ako okolo Lásky, ktorá prišla na svet, ale aj lásky, 
ktorá sa svetu dala ako dar nevysloviteľnej ceny. 
Dar, ktorý je rozliaty aj do našich sŕdc cez moc Du-
cha Svätého. „Lebo Božia láska je rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dosta-
li“ (R 5, 5). 

Áno, dnes je možné naplniť Božiu požiadavku 
svätosti, pretože v nás prebýva Boží Duch, ktorý 
nás posväcuje a tým oddeľuje od tohto sveta pre 
nášho nebeského Otca. Jeho prítomnosť v tomto 
svete je pokračovaním Božej lásky zjavenej na Gol-
gote. Jeho konanie v tomto svete a v nás je len pre-
dĺženou rukou Božieho stvoriteľského diela. 

Pretože Pán Boh nás nielen stvoril a stará sa 
o nás, ale poslal svojho Syna, aby nás svojou obeťou 
na kríži zachránil z moci hriechu a večnej smrti 
a napokon nám dal Ducha Svätého, ktorý v nás pô-
sobí to, že túžime po Božej milosti a prijímame Jeho 
záchranu z rúk nášho Spasiteľa.  

A toto je tajomstvo svätej Trojice. Božia požia-
davka svätosti naplnená v osobe Pána Ježiša Krista 
a konaná v našich životoch v moci Ducha Svätého.  

„A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedču-
je, že sme Božie deti.“ (R 8,16); Duch Pánov premie-
ňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy“.(1K 12,7). 
Amen.  

 

 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slávnosť sv.Trojice 
30.5.2021  

ecav.rankovce.sk 



MYŠLIENKY K NEDELI: 
 

Cirkev si v nedeľu, týždeň po Zoslaní Ducha Svätého, pripomína sviatok Najsvätejšej Trojice 
(Sancta Trinitas). Tvoria ju tri Božské osoby - Otec, Syn a Duch Svätý.  
Výraz "Trojica" (po grécky trias) prvýkrát použil Teofil z Antiochie okolo roku 180. Od 3. sto-
ročia náuka o Svätej Trojici - jeden Boh v troch Božských osobách - tvorí jeden z hlavných 
článkov kresťanskej viery. Cirkevní otcovia 3. a 4. storočia zložili mnohé hymnické piesne a 
modlitby na oslavu Trojjediného Boha, napísali učené traktáty a Prvý nicejský ekumenický 
koncil v roku 325 zhrnul základné zjavené pravdy o tomto tajomstve do Nicejsko - carihrad-
ského vyznania viery. 
 
V Anglicku sa sviatok Najsvätejšej Trojice slávil v prvú nedeľu po Zoslaní Ducha Svätého už v 
12. storočí ako osobitné privilégium, ktoré vymohol od Svätej stolice biskup - mučeník sv. 
Tomáš Becket (1118-1170). V roku 1198 bol založený rád trinitárov (Ordo Sanctissimae Trini-
tatis), ktorý spolu s rádom cisterciánov v 13. storočí horlivo šíril úctu k Svätej Trojici a presa-
dzoval oficiálne zaradenie tohto sviatku do cirkevného kalendára. Toto úsilie bolo zavŕšené 
úspechom a v roku 1334 pápež Ján XXII. (1316-1334) dal súhlas, aby sa svia-
tok Najsvätejšej Trojice slávil v celej cirkvi v prvú nedeľu po Turíciach. 
 
Viera všetkých kresťanov má základ v Najsvätejšej Trojici a kresťania sú krstení "v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého". Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťan-
skej viery a kresťanského života a bolo hneď od začiatku v základoch živej viery cirkvi najmä 
prostredníctvom krstu. 
 
V ECAV sa týmto sviatkom uzatvára svätodušný kruh, ktorý sa začal sviatkom Vstúpenia Kris-
ta Pána na nebo a vyvrcholil Svätodušnými sviatkami. 
 
15:11 „Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe?“ Toto je teologické zdôraznenie jedineč-
nosti Hospodina (Celá pieseň je o Hospodinovi - JHVH, nie o Izraeli a jeho vodcoch. JHVH je 
hlavnou postavou Biblie). 
 
Slovné spojenie „medzi bohmi“ sa vzťahuje na „nebeskú radu“ (1M 1:26; 3:22; 11: 7; 1Kr. 
22:19; Neh 9: 6; Job 1: 6; 2: 1; 16:19; 19: 25–27; Žalm 82: 1,6; 89: 5-8; 97: 7; 138: 1). 
 
„kto je tak, ako Ty, velebný vo svätosti“ – iné preklady: NASB, NRSV, JPSOA, LXX „úžasný“ 
NJB „hrôzostrašný“, REB „hodný úcty“, Pešita „uctievaný“. Základom pre vyjadrenie Božej 
svätosti je hebrejské slovo „báť sa“, alebo „byť ctený“. Je používané iba v kontexte s JHVH – 
Hospodinom, a označuje Jeho osobnú prítomnosť i osobu samotnú.  
 
Mocné skutky vyslobodenia Hospodina (tj. 2M 15: 1-12, 14-16) musia byť vyvážené Jeho mi-
losrdným a verným charakterom (2M 15: 12-13,17-18; všimnite si tiež 2M 34: 6; Neh. 9:17). 
Táto pieseň je o Hospodinovi, nie o Izraeli! 
 
http://www.freebiblecommentary.org/old_testament_studies/VOL02OT/VOL02OT_15.html 
https://www.teraz.sk/slovensko/krestania-slavia-sviatok-najsvatejsej/327455-clanok.html 
 
 

http://www.freebiblecommentary.org/old_testament_studies/VOL02OT/VOL02OT_15.html
https://www.teraz.sk/slovensko/krestania-slavia-sviatok-najsvatejsej/327455-clanok.html

