
Poďakovanie za úrody zeme – 9.10.2021 

Za dary, Pane náš, Ti spieva vďaky hlas, vždy zas a zas. Amen.  

 

Abakuk 3:17-19 „Hoci figovník nekvitne a ovocia niet na viničoch, a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, 

ulúpené sú ovce z košiara a dobytka niet v staniach. Ja radovať sa budem v Hospodinovi, a jasať v Bohu mojej spásy. 

Hospodin Pán je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na svoje výšiny“.  

 

Už ste zažili vo svojom živote obdobie, ktoré by sme mohli charakterizovať slovami „napriek všetkému“? Určite áno. 

Sú to chvíle, keď sa cítime zle, nič nám nevychádza, nemáme chuť vstať z postele a napriek tomu, so všetkým 

sebazaprením, ideme žiť život v celej jeho kráse a povinnostiach. Už ste zažili vo svojom živote obdobie, ktoré by 

sme mohli charakterizovať slovami „práve preto“? Určite áno. To sú zase chvíle, keď ideme pracovať, konať, snažiť 

sa, lebo si ostatní myslia, že to nezvládneme, že to nedáme. Sú to chvíle, kedy chceme vo všetkom zlom dokázať 

niečo dobré a tak ukázať, čo je v nás, čo dokážeme.  

 

Dnešná nedeľa, v ktorej špeciálne Pánu Bohu ďakujeme za Jeho lásku, milosť, opateru a milosrdenstvo je nedeľou 

troch ciest: 

1.cesta vďačnosti – uvedomujeme si, čo všetko sme tohto roku od Pána Boha dostali a ako dobre sa o nás postaral. 

Sme Mu preto vďační za to, že máme, čo jesť, piť, čo si obliecť a ešte kopec ďalších darov navyše, bez ktorých by 

sme vedeli žiť, ale život bol pochmúrny.  

2.cesta „napriek všetkému“ – uvedomujeme si, že sme niekedy nedostali všetko. Úroda nebola taká, ako po 

minulé roky. Mnohí sa sťažovali na malú úrodu zeleniny či zemiakov a na veľké vyčíňanie mnohých škodcov. Ale my 

sa rozhodujeme napriek všetkému Pánovi dôverovať, že aj tak sa o nás postará a že budeme mať dostatok všetkého. 

Rozhodujeme sa napriek tomu, byť spokojní s tým, čo máme.  

3.cesta „práve preto“ – uvedomujeme si, že nedostatok je jedným z nástrojov Pána Boha pri našich skúškach 

a tiež je nástrojom pokušenia zo strany diabla. Ten nám hovorí, že Bohu nemáme dôverovať, veď nám mnohé nedal 

a mnohé nám vzal. No my sa rozhodujeme práve preto Hospodinovi dôverovať, lebo vieme, že skúšky a pokušenia sú 

tie strategické momenty, kedy ide nielen o to, čo máme, ale aj o našu vieru a vytrvalosť v dôvere a poslušnosti voči 

Pánovi.  

 

Milujem tento citát z Abakuka. Mali by sme ho mať vylepený niekde doma na viditeľnom mieste, pretože je 

zásadným námetom pre naše životy, v ktorých nie vždy všetko ide podľa našich plánov, túžob či potrieb. Preto by 

bolo fajn si vždy pripomínať, že v dostatku, alebo napriek všetkému alebo práve preto, by sme sa mali tešiť v Bohu. 

Lebo nielen samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.  

 

Abakuk vo svojom proroctve opisuje Boží súd nad Izraelom prostredníctvom nepriateľského národa Chaldejcov. Hoci 

opis dňa Božieho súdu pripomína, mnohými znakmi, druhý príchod Pána Ježiša na túto zem. Takže tu nejde len 

o konkrétny historický moment približne v roku 600 pred Kristom, ide tu o Boží súd na konci dejín a vyslobodenie 

Jeho verných z trápení a bolestí tohto hriešneho sveta. Abakuk v tomto krátkom texte hovorí: 

 
1.príde čas, keď nám budú vzaté všetky pozemské istoty – ľudia sa odjakživa upínali vo svojej viere k viditeľným 

bôžikom a modlám. Vzývali nebeské telesá, rastliny, stromy, rieky, skaly. Svoju vieru vkladali do zdravia a majetku. 

Dôverovali sebe, ľudskej múdrosti a schopnostiam. A pritom všetkom zabudli na Pána Boha. On je božsky trpezlivý, 

ale príde čas, keď Pán Boh zatrasie všetkými istotami a všetkým, čomu príliš dôverujeme, a čo kladieme na 

vyššiu priečku, ako je Pán Boh. S tým treba rátať a na to sa pripraviť. Lebo niet nič isté, stabilné a pevné v tomto 

svete, okrem Božej milosti a milosrdenstva.  
2.práve vtedy alebo napriek tomu,  sme závislí na Bohu a Jeho vôli – Boží súd prichádza z dvoch dôvodov – aby 

zničil nepriateľa, aby povýšil verných. Svojím rozhodnutím sa staviame na jednu alebo druhú stranu. Keď príde to 

trasenie našimi istotami, môžeme to chápať ako nepriateľský postoj voči nám a stať sa Bohu nevernými 

a vzdorovať Mu. Alebo sa môžeme postaviť na stranu verných a práve v tej chvíli, keď nebudeme nič mať, sa 

rozhodneme ešte viac Pánovi dôverovať a spoliehať sa na Neho. Boh prichádza, aby očistil naše srdcia, životy, 

tento svet od nánosov modloslužby a pohanstva. Prichádza, aby obnovil spravodlivosť a spásu.  
3.s Bohom sa nám otvárajú nové výhľady – nielen pre tento svet. Plodiny ako figovník, vinič či olivy boli 

symbolom zasľúbenej zeme. Ovce a dobytok boli symbolom Božieho požehnania v novom domove. Na ceste, v púšti, 

nič z toho nebolo isté, ale v Kanaáne si mohli Izraelci užívať plnosť Božích darov a realitu Božích sľubov. Tak je to aj 

s nami. Vďaka Kristovi smieme hľadieť ďalej ako len na túto pozemskú hojnosť. Smieme hľadieť do 

budúcnosti neba. Tam sa totiž naplno stane aktuálnym Božie požehnanie a nič dobré nám tam nebude chýbať. 

Dôvodom, zdrojom a námetom našej radosti, odvahy a dôvery nemajú byť tie dary, ale Darca – v Hospodinovi 

sa radujeme, On je naša spása, v Ňom jasáme. On je naša sila, On robí naše kroky ako kroky jeleňov a On nás 

pozdvihne. Napriek nedostatkom tejto zeme alebo práve v nich, sme volaní k dôvere, že s Bohom všetko zvládneme 

a že On sa o všetko postará.  



Dnes ďakujeme Pánu Bohu za Jeho premnohé požehnania. No nezabúdajme, dokonca by to malo byť na prvom 

mieste, poďakovať nášmu nebeskému Otcovi za Pána Ježiša Krista, za Jeho slovo, za duchovné dary, za sviatosti, 

za Jeho lásku a milosť, za odpustenie a nádej. Príde totiž čas, keď nebudeme mať pozemské istoty, ale práve vtedy 

máme dokázať svoju vieru v Božiu starostlivosť. Nemajme nádej len v tomto svete, ale aj pre život vo večnosti. 

Vyznávajme pre dnešok i pre budúcnosť spolu s Abakukom v modlitbe: 

 

Nebeský Otče, aj keby nekvitli jablone a nebolo by strapcov hrozna na viničoch, aj keby sklamala úrody obilia a polia 

nedodali potravu. Aj keby boli ukradnuté ovce z košiara a dobytka nebolo v stajni. Aj keby sme stratili prácu 

a ochoreli sme. Aj keby zlyhala vláda a starostlivosť štátu. Aj keby nám vzali domy a nemali by sme žiadne financie. 

Aj keby sme na tomto svete stratili všetku istotu, prosíme: pomôž nám radovať sa v Tebe. Ty si Boh našej spásy, 

záchrany, preto chceme v Tebe jasať. Ty si Hospodine náš Pán a naša Sila do našej slabosti. Urob naše kroky 

podobnými tým jelením, ktoré preskočia a zdolajú všetko, utečú pred nepriateľom, ktorý nás pokúša a bežia v ústrety 

Tvojmu milosrdenstvu. Prosíme: zdvihni nás, povýši si nás, zmiluj sa nad nami a raz nás priveď tam, hore, kde si Ty, 

Pán ktorý nám dal v sebe všetko potrebné pre život časný i večný. Amen.  


