Ďakovanie – eucharistia
G2169 eucharistia – vďačnosť, ďakovanie, vďakyvzdanie
from 2170 (eucharistos); gratitude; actively, grateful language (to God, as an act of worship): -thankfulness, (giving of) thanks(-giving).
G2170 eucharistos -- vďačný
from 2095 (eu) and a derivative of 5483 (charizomai); well favored, i.e. (by implication) grateful: -thankful.

Eucharistia:

Filipským 4:6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa
oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a
vaše mysle v Kristu Ježišovi.
Kolosenským 2:6 A tak tedy, jako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, 7 zakorenení a
budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, jako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním.
Kolosenským 4:2 Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním
1 Timoteovi 2:1 Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a
poďakovania za všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili
pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.
1 Timoteovi 4:4 Lebo každé stvorenie Božie je dobré, a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky
Božej s ďakovaním, 5 lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.
Zjavenie 4:9 A keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku,
10 padnú dvadsiati štyria starci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a
hodia svoje koruny pred trónom hovoriac: 11 Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.
Zjavenie 7:12 a hovorili: Ameň. Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a vláda našemu
Bohu na veky vekov. Ameň.

G2168 eucharisteo – ďakovať
from 2170 (eucharistos); to be grateful, i.e. (actively) to express gratitude (towards); specially, to say
grace at a meal: -- (give) thank(-ful, -s).

Matúš 15:36 A vzal tých sedem chlebov a tie ryby a poďakujúc lámal a dával svojim učeníkom, a
učeníci dávali zástupom. 37 A jedli všetci a nasýtili sa, a sobrali, čo zostalo zvýšených kúskov, plných
sedem pletencov. 38 A tých, ktorí jedli, bolo štyri tisíce mužov krome žien a detí.
Matúš 26:27 Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, 28 lebo toto je
moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. 29 Ale hovorím vám,
že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v
kráľovstve svojho Otca.

Ján 11:41 Vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal: Otče, ďakujem
ti, že si ma počul. 42 No, ja som vedel, že ma vždy čuješ, ale pre zástup, stojaci okolo, som to
povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. 43 A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom: Lazare, poď von!
Skutky 27:35 A keď to povedal a vzal chlieb, poďakoval Bohu pred všetkými a odlomil a začal jesť.
36 A keď sa tak všetci rozveselili, zajedli si aj oni. 37 A bolo nás všetkých duší na lodi dvesto
sedemdesiatšesť.
Rímskym 1:21 Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli
vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22 hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa
bláznami 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i
vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov.... ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa
Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň.
1 Korintským 11:24 a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás
láme. To čiňte na moju pamiatku. 25 Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá
nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku. 26 Lebo
koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ neprijde.
1 Tesalonickým 5:18 Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás.

