
Pôstna večiereň 3 – 19.3. V / 21.3. G 

 Úcta a obetovanie 

Modlitba je našou výsadou, je to nádherná možnosť komunikovať s Bohom. 

Nielen Mu hovoriť o našich túžbach a snoch, ale aj počúvať Jeho názor, Jeho 

vôľu a plány pre náš život. Ak však chceme počuť Božiu odpoveď na našu 

modlitbu, ona musí byť formulovaná v mene Ježiša Krista. Preto by sme sa 

nemali modliť iba za pozemské, telesné a dočasné dary, ale aj za duchovné 
hodnoty. Podobne ako Šalamún prosme o poslušné srdce. Pretože ten, kto 

počúva Božie slovo, poslúcha svojho Pána, dostáva múdrosť vychádzajúcu 
práve z tejto bázne pred Hospodinom. Prosme o spasenie a večný život, aby 

sme dostali nielen dary pre tento svet, ale aby sme cez túto zem prešli do 

večného domova v totálnej Božej blízkosti. O tú sa usiloval aj Šalamún, preto  

vyplnil sen svojho otca Dávida.  

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Predspev: Neopúšťaj ma... 

3. Pieseň č. 108 

4. Pozdrav 

5. Kolekta 

6. Čítaný text  1 Kráľov 8:1-21 

7. Pieseň č. 635 

8. Kázeň 

9. Pieseň č. 609 

10. Antifóna č. 73 

11. Kolekta 

12. Áronovské 

13. Pieseň č.  

 

„Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome 

Hospodinovom po všetky dni života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa 

v Jeho chráme“ (Ž 27).  

 

1 Kráľov 8:10-14 „Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom 

Hospodinov, takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva 

Hospodinova naplnila dom Hospodinov. Vtedy Šalamún povedal: Hospodin 

postavil slnko na nebesiach, ale riekol, že bude prebývať  v mrákote. Postavil 

som Ti dom za obydlie, miesto, kde máš naveky prebývať. Potom sa kráľ obrátil 

a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo“.  

 



Splnili sa vám v živote sny? Možno sa skôr zaoberáme tým, čo sme nezískali, 

nedosiahli, nezažili. Ja mám napr. taký nepísaný zoznam túžob, ktoré by som 

chcela, aby sa zrealizovali, aj keď o niektorých viem, že ich nemám šancu 

uskutočniť. No sú aj také, ktoré sa už stali realitou. Každý z nás také má, hoci si 

málo uvedomujeme to, čo sme získali, skôr vidíme, čo sme ešte nedosiahli. Sú 

aj také sny, ktoré realizujeme nie kvôli sebe, ale kvôli tým, ktorých máme radi 

– či sú to rodičia, súrodenci, priatelia. Aj to nás však napĺňa radosťou, pretože 

sa dokážeme radovať s radujúcimi.  

 
Takto sa spolu so svojim otcom  Dávidom radoval aj kráľ Šalamún. Dávid mal 

mnoho túžob, ktoré si splnil: vybudoval si svoj dom, vybojoval v bitkách 

s nepriateľmi veľké územia v prospech Izraela, vybudoval armádu a zabezpečil 

finančnú a majetkovú základňu pre vyvolený ľud. Pri pohľade na to, čo už 

dosiahol, mal však stále pocit, že to nie je všetko, čo by mal dokázať. Ako to 

Šalamún neskôr konštatuje: „môj otec Dávid mal vždy na mysli stavbu domu 

menu Hospodina, Boha Izraela“ (1 Kráľ 8:17).  Dívajúc sa na svoj dom, kde 

býval, chcel postaviť dom, kde by prebýval Hospodin: „Kráľ povedal prorokovi 

Nátanovi: pozriže, ja bývam v cédrovom dome a truhla Božia je umiestnená 

medzi stanovými závesmi. I povedal Nátan kráľovi: choď a uskutočni všetko, čo 

máš v úmysle, lebo Hospodin je s tebou“ (2 Sam 7:2-3). Niektoré naše sny sa 

však neuskutočnia tak, ako chceme a vtedy, keď chceme. To platilo aj v prípade 

Dávida. Chrám postavil a otcovu túžbu zrealizoval až jeho syn Šalamún.  

 

Pán Boh má svoje cesty a spôsoby. Možno im nie vždy rozumieme, nie vždy 

ich vieme akceptovať, ale v konečnom dôsledku sú pre nás požehnaním. Stačí 

sa spoľahnúť na Hospodina  a dôverovať Mu, že vykoná všetko k našej 

radosti a nášmu dobru.  Snívať máme a aj musíme, bez snov, očakávaní by bol 

náš život smutný. Len je treba modliť sa a dôverovať Pánovi, že On najlepšie 

uváži, čo je a kedy to je dobré, pre nás, pre blížnych, pre naše spasenie a život. 

 

Dávidov sen sa splnil a my sme v čítanom texte boli svedkami slávnosti, keď 

do postaveného chrámu bola vnesená truhla zmluvy Hospodina. Príbytok je 

pripravený, Pán smie vstúpiť. On to aj robí: prijíma tento dar, miesto svojho 

prebývania a napĺňa ho mrakom na dôkaz svojej prítomnosti. Už to nebola 

len budova, ako každá iná, už to bol priestor pre spoločenstvo medzi 
ľuďmi aj spoločenstvo medzi ľudom a Hospodinom. Boh sa sklonil ku 

svojim vyvoleným a vstúpil do chrámu, aby im ukázal, že je verný a že 

zostáva pri tých, ktorí Mu dôverujú. Ten chrám bol pre Izrael vždy symbolom 

splnenia Božích sľubov, no z času na čas zabudli, že nie chrám, ale Ten, kto 

v ňom prebýva je dôležitý. Preto ho Pán Boh nechal občas vyrabovať, 

zdemolovať a nakoniec úplne zničiť, aby ľudia pochopili, že forma nie je 



dôležitejšia ako obsah. Že chrám je fajn, ale ak nie je naplnený Božou 

prítomnosťou, je v podstate prázdny. Že splnené sny sú super, ale ak neoslavujú 

Boha a neprinášajú úžitok a radosť, nezáleží na tom, ako veľa a často snívame 

a čo dosahujeme. Šalamún postavil chrám, ale zároveň si uvedomoval, že ak 

nebude slúžiť ľudu k tomu, aby boli Bohu bližšie, zostane tá nádherná budova 

len ďalšou stavbou v Jeruzaleme. Síce krásnou, ale prázdnou.  

 

Ak snívame, nezabúdajme na to, že náš život má osláviť nášho Pána a že naše 

sny by sa mali niesť v znamení Božieho zámeru s našim životom. Iste niektoré 

slúžia len na naše potešenie, ale aj to má byť prežívané v Božej blízkosti tak, 

aby sme potešení, posilnení a povzbudení, žili Pánovi na slávu a ctili Ho tým, 

čo sme a čo dokážeme. 

 

Z celého opisu udalostí vidíme, že dôvodom postavenia Hospodinovho chrámu, 

bola úcta a láska voči Pánu Bohu. Pri stavbe chrámu obetoval Šalamún to 

najlepšie, čo mal k dispozícii v množstve, ktoré si nevieme ani predstaviť. 
Tak veľmi si ctil Pána, že pre neho nebolo ťažké obetovať všetko potrebné pre 

stavbu chrámu a potom stále znovu a znovu prinášať obete. Izraelci, kým chrám 

existoval, nikdy nezleniveli prinášať obete a ctiť si priestor, kde Božia sláva 

prebýva.  

 

Ako je to s našou úctou voči Pánovi Ježišovi? Vážime si to, čo pre nás urobil na 

Golgote, čo pre nás robí každý deň? Je pre nás sväté Božie meno, chrám 

a Biblia, obsahujúca Jeho slovo? Sú pre nás sviatočné dni dôležité 

a výnimočné? Dnes si ľudia nectia takmer nič. Často totiž podliehame tlaku 

modernej doby, ktorá nás presviedča, že Boh nie je, alebo že sa bez Neho 

zaobídeme v pohode aj sami. Že  si sami vytvárame svoj život a nepotrebujeme 

nijaký Boží vplyv, že sa dá čas využiť lepšie ako sedením v kostole alebo pri 

modlitbe či Biblii. Nenechajme sa zviesť a nikdy nezabudnime na úctu voči 

Pánu Bohu a Jeho svätým veciam. Veďme k tomu aj tých, ktorí nám boli 

zverení. Ctiť si Boha predsa znamená milovať Ho a milovať Boha znamená 

poslúchať Ho a raz dosiahnuť večný život v Jeho prítomnosti. Už nie 

v rukami postavenom príbytku, ale v sláve Jeho nebeského kráľovstva.  

 

Ako je to s našimi obeťami? Dokážeme pre Boha niečo obetovať? Vzdať sa 

niečoho v prospech Pánových zámerov s nami? V prospech Jeho cirkvi či pre 

pomoc blížnym? Sme pripravení „vrátiť“ časť Božích darov, ktoré od Neho 

dostávame späť Jemu, aby sme Mu prejavili nielen lásku, ale aj dôveru, že sa 

o nás dokáže postarať, aj keď sa niečoho vzdáme? To, že sa  niečoho dokážeme 

zriecť, je vyjadrením našej úcty a lásky voči Pánovi. Táto doba však učí ľudí 

sebectvu. Učí nás, že sa netreba deliť, že nie je potrebné sa obetovať, veď 



každý má šancu žiť, uplatniť sa, pomôcť si. A už vôbec netreba podporovať 

nejakú cirkev, ktorá má miliónové majetky a nič nerobí, len zdiera chudákov 

ateistov. Táto doba nás učí, že sa máme starať jedine o seba, svoj prospech 

a svoje potreby. Nenechajme sa zviesť týmito hrdinskými rečami, ale vráťme 

do svojho slovníka slovo „obetovať sa“. Učme tomu aj tých, ktorí nám boli 

zverení. Obetovať sa pre Boha, obetovať niečo Bohu je výrazom úcty a lásky 

voči Nemu, ale aj dôvery, že On sa o nás vždy postará. Obetovať sa znamená 

vzdať sa totálne Pánovi a odovzdať sa do Jeho rúk. Ak to urobíme, bude nám 

blízky za každých okolností tu, ale potom aj naveky.  

 

Snívajme a nenechajme si svoje sny vziať, iba premýšľajme nad tým, že oni sa 

nemusia uskutočniť podľa našich predstáv a preto dôverujme Pánovi, že majú 

byť výrazom našej lásky a oddanosti Pánovi, preto sa spoľahnime na Jeho 

úsudok. Nezabudnime, že sny si vyžadujú obetovanie sa, no ak chceme niečo 

dosiahnuť, bez obete to nepôjde. Uctime si svojho Pána Ježiša Krista tým, že 

zrealizujeme svoje sny na Jeho chválu a česť. Amen.  

 

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujeme Ti za novú perspektívu pre náš život, že 

smieme snívať, plánovať, mať túžby a že to všetko smieme prežívať v Tvojej 

blízkosti. Vieme, že nie všetko sa dá uskutočniť, ale aj tak prosíme o Tvoju 

pomoc pre realizovaní našich snov. Vyprosujeme od Teba zároveň dôveru, aby 

sme vnímali, že Ty najlepšie vieš, čo je pre nás dobré a na základe toho 

vypočúvaš aj naše modlitby. Prosíme Ťa, svojim Duchom svätým nás veď ku 

úcte a obetiam voči Tebe a tým aj voči blížnym. Dávame Ti k dispozícii všetko, 

čo máme a čo sme, Ty sám si to použi na svoju česť a chválu. A keďže všetko 

máme od Teba, iba Ti tým vrátime nesmierne množstvo Tvojich darov, hoci nie 

v dokonalej podobe. Vkladáme sa do Tvojej milosti, nebeský Otče a prosíme: 

vybuduj si na našej slabosti svoju moc a na našich hriechoch svoje 

milosrdenstvo. Kiežby Ťa mnohí kvôli nášmu svedectvu oslavovali a ctili až do 

času, keď Ťa spoločne budeme chváliť v Tvojom kráľovstve. Buď s nami aj 

v túto chvíľu, keď sa k Tebe spolu modlíme: Otče náš....  

 

Požehnanie: Milosť Božia nech je s vami.  

 

 

 

 

 


