
Pôstna večiereň 2 – 12.3. V / 14.3. G 

Skryté hodnoty 

Šalamúnov život nás vyzýva – a Pán Ježiš nám to v podobenstve pripomína – 

že máme byť vo svojich modlitbách smelí a dotieraví. Máme totiž v nebesiach 

mocného, no zároveň láskavého Boha, ktorý počuje naše modlitby. Podľa 

svojej vôle ich aj splní k nášmu dobru a požehnaniu.  Mohli by sme dodať, že 

naše modlitby sa majú niesť v znamení „prosieb v mene Ježiša Krista“ – teda 

podľa Jeho názorov, hodnôt, vôle. Pretože nie všetky modlitby, ktoré k Pánovi 

vysielame sú splniteľné, sú nám na osoh. Dnes si povieme, o ktoré veci, 

hodnoty by sme mali v prvom rade prosiť. 

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Predspev: Neopúšťaj ma... 

3. Pieseň č. 87 

4. Pozdrav 

5. Kolekta 

6. Čítaný text  1 Kráľov 3:3-15 

7. Pieseň č. 538 

8. Kázeň 

9. Pieseň č. 433 

10. Antifóna č. 29 

11. Kolekta 

12. Áronovské 

13. Pieseň č. 433 

 

„Ó, Hospodine, postav mi stráž k ústam a dvere mojich perí ostríhaj. Nedovoľ 

môjmu srdcu prikloniť sa k zlému, dopúšťať sa skutkov bezbožnosti s mužmi, čo 

pášu neprávosť, ani okúsiť ich lakoty. K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, 

Pane, ja v Teba dúfam. Nezbav ma života“ (Ž 141).  

 

1 Kráľov 3:5 „V  Gibeóne ukázal sa Hospodin Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh 

mu riekol: žiadaj si, čo ti mám dať“. 

 

Pýtala som sa detí na náboženstve  otázku, ktorú kladiem aj vám: keby ste si 

mohli niečo žiadať od Hospodina, čo by to bolo? Najprv uhádnite, čo by chceli 

deti -  počítač, aby boli stále prázdniny, mobil.... Čo by ste si žiadali od 

Hospodina vy? Iste nie materiálne hodnoty. Vekom človek nadobúda istotu, že 

to hmatateľné je len dočasné a nie až také dôležité, ako to nehmatateľné. Kým 

malé deti túžia všeličo vlastniť, starší ľudia chcú skôr zdravie, spokojnosť, 

lásku, pokoj... Myslím, že o toto aj najčastejšie prosíme nebeského Otca. 



Pravda je taká, že to, či si najviac žiadame, určuje aj  naše životné priority. 

Musíme však byť k sebe úprimní. Občas povieme to, čo si myslíme, že by malo 

byť správne, aj keď to nie je pravdivé. Hovoríme, čo sa od nás očakáva, aj keď 

to nie je skutočnosťou. Napr. povieme, že sa modlíme o spasenie, že Ježiš je 

náš Pán, že Mu veríme, ale v skutočnosti to tak nie je, iba si myslíme, že taká 

odpoveď je správna. To je však potom viditeľné na našom živote, v bežný deň, 

medzi ľuďmi. Preto si sami pred sebou odpovedzme pravdivo na otázky: čo 

by som si žiadala od Hospodina? Čo je pre mňa v živote najdôležitejšie? 

 

Všimli ste si, čo si žiadal od Pána Šalamún? „poslušné srdce, aby som mohol 

spravovať Tvoj ľud, aby som mohol rozoznávať dobré od zlého“.  V tejto 

krátkej prosbe je však zahrnutého veľmi veľa. Šalamún tu vyznáva 3 

skutočnosti: 

1. chce múdro spravovať kráľovstvo – vidí pred sebou veľkú perspektívu 

a Božiu dôveru, ktorou ho Pán Boh obdaril, keď mu zveril svoj ľud 

2. uvedomuje si veľkú zodpovednosť – nebude žiť iba sám pre seba, ale bude 

mať na starosti správu celého Božieho ľudu, Izraela a to tak vo vzťahu vo 

vnútri ľudu, voči cudzím národom, ako aj vo vzťahu s Hospodinom 

3. vie, že na to sám nestačí – Šalamún sa reálne pozrel na svoju situáciu, aj keď 

mal otca Dávida, mnohému sa pri ňom naučil, aj keď bol za kráľa pomazaný, 

teda Hospodinom ustanovený, ešte stále to nestačí. On chcel aj reálne priniesť 

ľudu blaho a na to nestačia ľudské sily, schopnosti, na to treba Božie vedenie 

a pomoc. 

 

Šalamún tu vystupuje ako pokorný a na Pánovi závislý služobník, ktorý má 

pred sebou cieľ, uvedomuje si svoje hranice a túži byť Bohom použitý, pretože 

bez Pána nezvládne svoju životnú úlohu. Je mladý, ale už si vie, že potrebuje  

Božiu prítomnosť, Jeho požehnanie a vedenie, aby dokázal byť  prínosom pre 

ľudí aj pre Boha v tomto svete.  

 

Dnes si ľudia trúfajú na všetko. Slabosť, nedostatočnosť sa dnes nenosia. 

Človek musí byť šikovný, dravý, schopný, na všetko a vždy pripravený 

pracovať. Pokora, skromnosť, lojalita, empatia a milovanie blížneho sa dnes 

nenosí. Mnohí sa chcú vyžgriapať po chrbtoch tých dolu hore, preceňujú svoje 

schopnosti a vnímajú samých seba ako superhrdinov, ktorí musia stúpať vyššie 

a vyššie v rebríčku – či už v práci, spoločnosti alebo aj v cirkvi. Ako náhle ich 

niekto prekoná alebo je lepší ako oni, nedokážu to zniesť, pretože im pýcha 

diktuje, že oni sú tí  bezchybní a zaslúžia si byť na výslní. Dokážu pre to urobiť 

všetko, aj sa vzdať morálnych hodnôt, svojej viery či  poslušnosti Pánovi.  

 



Pokora, múdrosť a poslušnosť sú hodnoty, ktoré dnes stoja v úzadí, no práve tie 

ocenil Pán Boh pri Šalamúnovej prosbe. Preto ho požehnal nielen tým, čo si 

žiadal, ale aj tým, čo si nežiadal. Prioritou pre Šalamúna bola poslušnosť Bohu, 

o ňu prosil v modlitbe a s ňou získal aj všetko ostatné potrebné pre svoj život.  

 

Čo je prioritou pre nás? O čo prosíme my? Mnohí prosia o zdravie a to je 

v dnešnej dobe naozaj obrovským darom. Je správne o neho prosiť, ale čo je 

zdravý človek bez lásky? Mnohí prosia o zamestnanie či peniaze, ale načo je 

človeku bohatstvo bez  lásky? Ďalší prosia o vzdelanie, pokojný život či peknú 

budúcnosť, ale má toto všetko význam bez lásky? Zvykneme prosiť 

o pozemské dary, časné hodnoty, ale nie sú dôležitejšie spasenie a večný 

život? 

 
Tieto dve hodnoty pôsobia často abstraktne, ale sú len iným 

pomenovaním Božej lásky voči človeku a ľudskej lásky voči Bohu. Ak 

o tieto dary neprosíme, potom je otázka: aká je naša viera? Ak po týchto daroch 

netúžime, dokážeme skutočne oceniť to, čo Ježiš pre nás vykonal a čo nám 

z milosti daroval? 

 

Mnohokrát sú tie veci, ktoré nevidíme, najdôležitejšie: dlhý život je viditeľný, 

ale ak nie je naplnený dobrom, zbytočne sa tešíme z vysokého veku. Bohatstvo 

je viditeľné, ale ak sa s ním nemáme s kým alebo  nechceme s niekým podeliť, 

stráca hodnotu. Životy nepriateľov, odplata tým, ktorí nám ublížili, možnosť 

pomstiť sa je viditeľná, ale kedy budeme nasýtení krvou nepriateľov tak, že už 

nebudeme túžiť po pomste? Pán Boh si cenil u Šalamúna, že si nič z tohto 

viditeľného nežiadal. Ocenil, že si žiadal to, čo stojí niekde v zákulisí, ale 

zároveň riadi celý život: žiadal si múdre a chápavé srdce, ktoré je prejavom 

lásky. A práve preto mu Hospodin dal aj to, čo si nežiadal, pretože s láskou 

získava človek všetko.  

 

Ak si budeme žiadať to, čo je na prvý pohľad neviditeľné, tiež s tým získame 

všetko. Ak budeme prosiť o spasenie a večný život, Pán Boh nám pridá to, čo 

potrebujeme pre časnosť, pretože prosba o spasenie je prosbou o lásku a tá so 

sebou prináša všetko ostatné. S večným životom dostávame dary pre časný 

i pre večný život, dostávame viac, ako si vieme predstaviť. Nie však pre naše 

zásluhy, dobro, správny spôsob života, ale z milosti a lásky Božieho Syna, 

ktorý sa za nás obetoval. On si tiež „žiadal“ poslušné a múdre srdce, ktoré Ho 

motivovalo zachrániť Boží ľud, napriek tomu, resp. práve preto, že obetoval 

všetko, čo mal v náš prospech, aby sme získali to, čo sme nemali.  

 



Samozrejme, že byť spasený a mať večný život, to nie je chvíľková 

záležitosť, ale je to celoživotné kráčanie s Pánom. Aj Šalamúnovi 

Hospodin pripomenul: „ak budeš chodiť po mojich cestách, tak že budeš 

zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, 

predĺžim aj tvoje dni“. Dlhý život bol výrazom zvláštnej Božej priazne 

a požehnania. Spasenie sme získali z milosti, ale bojovať o neho musíme každý 

deň. Veď aj Písmo hovorí: „s bázňou a trasením konajte svoje spasenie“ (Fil 

2:12). Teda po dare spasenia má prísť aj praktický život s Pánom Ježišom. 

A to si vyžaduje znovu múdre a poslušné srdce, ktoré sa prejavuje aj pokorou 

pred Pánom Bohom.  

 

Keď si na budúce budeme niečo žiadať od Hospodina, nezabudnime aj na dar 

spasenia a večného života, na milosť v Ježišovi Kristovi dostať aj žiť v znamení 

záchrany pre Jeho kráľovstvo. Kiežby sme mali  múdre a poslušné srdce, aby 

sme nielen cez pôst, ale v každý deň nášho pozemského života kráčali v ústrety 

nebeského kráľovstva. Amen.  

 

Modlitba: Pane Ježiši, vďačíme Ti za mnohé dary, ktoré sme od Teba prijali, 

z milosti a lásky. Nevieme ani spočítať, koľko dostávame každý deň. Mnoho 

toho, čo vidíme a uvedomujeme si. Ale aj nesmierne veľa toho, čo si 

nevšímame, neuvedomujeme, čo nevidíme a predsa to máme. Nie pre naše 

zásluhy a dobro, ale pre Tvoje zásluhy, dobro a obeť, ktorou si nám dokázal 

lásku, čo za nás išla až na smrť. Prosíme: daj nám aj chorým zdravie tela, ale 

daj nám aj uzdravenie z hriechov. Daj nám aj chudobným materiálne dary, ale 

daj nám aj bohatstvo darov Ducha svätého. Daj nám aj opusteným rodinu, 

priateľov, ale daj, aby sme si nadovšetko vážili Tvoje priateľstvo voči nám. Daj 

nám aj blúdiacim pokoj a stabilitu nášho života, ale naplň nás aj Tvojim 

pokojom, ktorý prekoná  všetky naše očakávania. Prosíme nadovšetko 

o spasenie a večný život, pretože vďaka nim je aj pozemské putovanie naplnené 

hodnotami neba aj nádejou na život v Tvojom kráľovstve. Veríme, že sa o nás 

postaráš a dáš nám viac ako prosíme alebo rozumieme pre tento i večný život. 

Usporiadaj náš hodnotový rebríček tak, aby si bol prvý v našej pozemskej 

existencii, ale raz aj naveky. Vypočuj nás, nebeský Otče, lebo k Tebe v dôvere 

spolu voláme: Otče náš....  


