
Pôstna večerieň 2 

Nová šanca 

Pán Boh nám dáva každý deň novú šancu. Občas ju využijeme, no inokedy zas 

nie. Napr. ako kráľ Šalamún – dostal mnoho pozitívnych podnetov pre život 

s Pánom Bohom, ale on sa vybral cestou modloslužby a múdrosť, ktorú prijal 

Zhora nepoužíval len na dobré. Následkom toho sa splnil Boží sľub, že 

Šalamúnova ríša bude rozdelená na dve časti. Jednu dostal na starosť 

Šalamúnov syn Rechabeám a druhú, väčšiu, Jarobeám. Hoci obom Pán Boh 

dal novú šancu konať Jeho vôľu a skutky, ani jeden z nich to nevyužil. 

Rechabeám bol prísnym a zlým kráľom pre svoj ľud, pretože si vzal k srdcu 

radu mladých, nie tých starších, skúsenejších. Jarobeám zas vybudoval nové 

pútnické miesta, vymyslel si nové sviatky a ustanovil nových kňazov, len aby 

ľud nechodieval na bohoslužbu do Jeruzalema a aby si on udržal svoje 

postavenie kráľa. Diabol nás motivuje k tomu, aby sme túžili po uskutočnení 

svojej vôle, toho, čo sa páči nám, nie Bohu (ako u Rechabeáma) a tiež nám 

zamestnáva myseľ všeličím, teraz napríklad koronavírusom, len aby sme 

nemysleli na Božie cesty a službu výhradne Hospodinovi (ako u Jarobeáma). 
Ale Boh má božskú trpezlivosť – mal ju aj s vyvoleným ľudom a má ju aj 

s nami. Preto nám vždy otvorí nové cesty.  

  

Program: 

1. Privítanie 

2. Predspev: Neopúšťaj ma... 

3. Pieseň č. 102 

4. Pozdrav 

5. Kolekta 

6. Čítaný text 1 Kráľov 13:11-34 

7. Pieseň č. 485 

8. Kázeň 

9. Pieseň č. 415 

10. Antifóna č. 51 

11. Kolekta 

12. Áronovské 

13. Pieseň č.  

 

„Pevné je moje srdce, Bože, pevné je moje srdce. Spievať a hrať Ti budem. Lebo je veľká Tvoja 
milosť, až po nebesá, až po oblaky Tvoja vernosť. Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou 

Tvoja sláva“ (Ž 57).  

 

1 Kráľov 13:2-3 „Na pokyn Hospodinov zvolal Boží muž proti oltáru: oltár, 

oltár! Takto vraví Hospodin: Ajhľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom 



Joziáš a ten bude obetovať na tebe  kňazov z výšin, ktorí kadievajú na tebe. Aj 

ľudské kosti bude páliť na tebe. Dal aj znamenie v ten deň“.  

 

Máme nádej, že niektoré udalosti zmenia aj toho najhoršieho človeka. Ale nie 

vždy je to tak. Aj v 1 Kráľov 13:34 čítame, že Božie výstrahy a skutky „boli 

podnetom k hriechu“. Tá istá udalosť môže jedného napraviť a zlepšiť 

a iného urobiť horším, sebeckejším. Preto netreba dávať dôraz na udalosť, 

ale na srdce človeka. Ako Pán Ježiš hovorí – z neho vychádzajú tak dobré ako 

aj zlé veci, úmysly, slová či skutky.  

 

Nachádzame sa v období, ktoré by nás – ľudstvo, jednotlivcov – malo zmeniť 

k lepšiemu. Nielen že sa staneme lepšími ľuďmi, ale že sa srdcom aj myslením 

obrátime k Hospodinovi a budeme Ho poslúchať. Ale je to naozaj tak? 

Nevrátime sa po tom všetkom k životu bez Boha? Bude nám táto udalosť, tento 

čas slúžiť na obrátenie alebo na hriech? Záleží to len na nás. Záleží to od toho, 

ako hlboko necháme preniknúť Božie slovo do nášho vnútra a ako pozorne 

budeme počúvať Bibliu, ktorá nám na príklade kráľa Jarobeáma a udalostí 

okolo neho ponúka priestor na správne rozhodnutia.  

 

Napriek tomu, čo Jarobeám  a Rechabeám konali v rozpore s Božou vôľou, Pán 
Boh sa rozhodol vzbudiť nového kráľa, ktorý má všetko vyriešiť. Joziáš má 

napraviť zblúdilý národ, na čele s jeho kráľmi a urobiť  v kráľovstve takú 

reformu, že sa ľud vráti v poslušnosti a dôvere k Hospodinovi. Lenže to sa 

kráľovi Jarobeámovi nepočúva dobre. Niekto iný má byť záchrancom, niekto 

iný má zožať úspech a byť vodcom Božieho ľudu? Jarobeám žiarlil a rozhodol 

sa, že sa tohto proroka – Božieho muža – ktorý priniesol zvesť, musí zbaviť. 

Pretože na svete môže byť iba jeden kráľ. Jeho spupnosť, pýcha a pocit 

bohorovnosti nezniesli, aby sa na scéne objavil niekto, kto celú situáciu 

zachráni.  

 

Čo vám to pripomína? Ak ste si práve spomenuli na Herodesa a jeho 

žiarlivosť voči Ježišovi, tak ste na správnej adrese. Presne tak, ako Jarobeám 

žiarli na Joziáša, tak isto Herodes pociťoval nenávisť k Ježišovi. Pýcha vždy 

bráni presadiť sa dobru. Poznáme to aj zo života. Ak nám niečo dobré 

navrhne človek, ktorého máme radi, potešíme sa tomu. Ak by nám však 

rovnaký návrh dal človek, ktorého neznášame, pravdepodobne by sme to 

ohundrali a vyhlásili ten nápad za hlúpy. Žiarlivosť, povýšenectvo a pýcha – 

to sú vlastnosti a postoje, ktoré ničia ľudský život a ktoré nemôžu byť 

vlastnosťami Božích služobníkov. Urobme si hodnotenie nášho života, či sa 

občas aj u nás nevyskytnú tieto vlastnosti, keď máme pocit, že všetko vieme 

najlepšie a že sme najmúdrejší a iní sa môžu skryť, keď máme dojem, že my 



sme tí, ktorí zachránia tento svet pred zlom. Ak sa to v našom srdci vyskytuje, 

zbavme sa toho cez pokánie, lebo jediný Spasiteľ sveta je Pán Ježiš Kristus.  

 
Jarobeám vidí, že je zle, pretože, keď sa rozhodol zabiť Božieho muža, 

zdrevenela mu ruka a nevedel ňou hýbať. Zistil, že toho Božieho 

služobníka musí začať brať vážne. Teda aspoň nateraz. Lebo ako to už u nás 

ľudí chodí: keď je s nami zle, vieme sľubovať, krásne rozprávať, na počkanie sa 

zmeniť, prosiť, kajať sa.... Ak chce človek niečo dosiahnuť, vtedy dokáže 

všetko. A najmä, ak sa ocitne v problémoch, ťažkostiach či v situáciách, ktoré 

ohrozujú jeho život. Kým je  v živote všetko v pohode vyznávame: Boh nie je, 

ale ak príde tragédia, pýtame sa: kde bol vtedy Boh?  - ktorý? Ten, ktorý nie je? 

Boží muž mu pomohol a Jarobeám sa mu chce odvďačiť. Pravdepodobne iba 

preto, aby nad ním získal moc, aby ho mohol zmanipulovať, možno obrátiť 

svojou pohostinnosťou na svoju stranu. Tak to s nami ľuďmi chodí. 

 

Aj u nás je to tak: keď je nám zle, dokážeme sa zrazu modliť a prosiť o pomoc, 

ale ako náhle nás Pán Boh vyslobodí, zmena sa stráca a my sme takí, akí sme 

boli. Tak ako Jarobeám, dostávame napomenutie, aby sme sa spamätali, no, 

keď nám Pán Boh pomôže, zabúdame na Neho, zabúdame na svoje 

sľuby a na to, že On nás s láskou vypočul a pomohol nám. Koľko veľa 

trpezlivosti musí mať Pán Boh s nami, keď nás neustále hľadá a chce 

napraviť na správnu cestu, plní naše modlitby, zastáva sa nás, pomáha 

nám... A to všetko preto, aby sme sa k Nemu vrátili (aj teraz je taký čas). 

No keď sa všetko zlé zmení na dobré, svet si ďalej žije po svojom, bez 

Boha. Vnímajme to Božie pozvanie k zmene aj teraz a urobme všetko preto, 

aby sme po tomto období boli skutočne iní, lepší, Bohu poslušnejší.  

 
Keď diabol chce znemožniť Božie cesty (je vtipný, lebo všetci vieme, že 

sa mu to nepodarí), nájde si svoje cestičky, ako zviesť aj Božích 

služobníkov. A môže pri tom použiť aj prorokov. Božieho muža napokon 

totiž od Božích ciest a príkazov zvedie starý prorok. Možno to nemyslel zle, ale 

v konečnom dôsledku to neprinieslo požehnanie nikomu. Lebo ak sa odvráti 

človek od Božej vôle, musí rátať s následkami. Boží muž sa nechal pomýliť 

tým starým prorokom, pretože si neuvedomil, že Pán Boh by predsa nevydal 

protichodné pokyny v tej istej chvíli. Ten starý prorok zas vydával svoje slová 

za slovo Božie a tým porušil Božie príkazy a uzurpoval si právo hovoriť  

v Božom  mene to, čo Hospodin nepovedal.  

 

V dnešnom svete je toľko veľa „božích“ hlasov, že sa v tom človek skutočne 

môže stratiť. Je veľa falošných prorokov a ak nepoznáme dobre Bibliu, ak ju 

neštudujeme a nevykladáme podľa Božích noriem, potom sa môžeme nechať 



zmiasť. Dnes je toľko literatúry a ľudí, ktorí používajú aj citáty z Božieho 

slova, že môžeme nadobudnúť dojem, že k nám hovorí Hospodin. Ale 

nezabudnime, že aj Diabol pozná Božie slovo, vie ho citovať, používať. 

A pritom stále zostáva otcom klamstva. Nenechajme sa preto pomýliť 

rôznymi interpretáciami Božieho slova. Nenechajme sa oklamať ľuďmi, 

ktorí hovoria, že hlásajú Božie slovo, predtým si ho totiž musíme preveriť. Ani 

farári, biskupi, kazatelia nemajú patent na Božie slovo, preto by bolo fajn, ak by 

sme všetko, čo nám cirkevní predstavitelia hovoria, nenechali bez povšimnutia, 

ale aby sme skúmali, čo skutočne kážu čisté Božie slovo a či sa ich život 

zhoduje s tým, čo čítame v Biblii. Je dobré, ak Božie slovo čítame v súkromí, 

ale je tiež dôležité zaoberať sa ním hlbšie na biblických hodinách, čítaním 

výkladov a slovníkov, aby sme sa nenechali interpretáciou Božieho slova 

odviesť od  Boha. Lebo nie každý, kto hovorí „Pane, Pane, vojde do 

kráľovstva nebeského“. Nie každé slovo zachraňuje a pomáha, hoci je 

vydávané za slovo Božie. Čítajme Písmo a prosme Ducha Božieho o múdrosť, 

aby sme vedeli rozlišovať, čo je a čo nie je slovo nášho Boha.  

 

Kiežby sme každú situáciu nášho života využili k tomu, aby sme sa nechali 

naspäť priviesť k Bohu a kiežby sme poznali Božie slovo natoľko, že by sme sa 

nenechali oklamať, ale konali Božiu vôľu a kráčali po Jeho cestách. Amen. 

 

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si to s nami nikdy nevzdal. Že nad nami 

nelámeš palicu a neuhášaš nás ako tlejúci knôt. Ďakujeme Ti, že nás dobrom aj 

zlom chceš vrátiť na správnu cestu za Tebou, aby sme v poslušnosti voči Tebe 

dosiahli záchranu. Ďakujeme Ti, že si zvíťazil nad hriechom, smrťou a zlom, že 

si porazil diabla a tak si sa stal Víťazom a Spasiteľom každého z nás. Ďakujeme 

Ti, že k nám prehováraš svojim slovom a že ním vedení môžeme dosiahnuť 

pokoj, spravodlivosť a zmierenie s nebeským Otcom. Ďakujeme Ti, že v Tvojom 

slove je pre nás pripravený návod, ako žiť podľa Tvojich noriem požehnaný 

život. Daj nám múdrosť, aby sme vedeli rozlišovať, čo hovoríš Ty a čo nám 

hovorí človek, hoci používa citáty z Písma. Prosíme: daj nám svojho Ducha, 

aby bol našim Sprievodcom na ceste tohto sveta, ale raz aj do večnosti. Lebo 

bez Neho nebudeme vedieť správne rozsudzovať nič a tak sa môžeme ľahko 

stratiť, ako také stratené ovečky. No Ty nás hľadaj, náš Pane, prosíme 

a neúnavne nás privádzaj na cestu za Tebou. Lebo bez Tvojej pomoci budeme 

stratení naveky. Nájdi si nás, prosíme. Amen. Otče náš...  

 

Požehnanie: Všetko skúmajte, dobrého sa držte, za všetko ďakujte a Božia 

vôľa nech sa pri vás deje teraz i naveky.  


