
Pôstna večiereň 1 – 10.3. V/ 12.3. G 

Vernosť Hospodinovi a Zamestnaná myseľ 

Pán Boh nám veľa dáva a žiada iba jedno: poslušné a odovzdané srdce. Tak 

tomu bolo aj pri kráľovi Šalamúnovi. Dostal ponuku, ktorá sa neodmieta: 

„žiadaj si odo mňa, čo chceš a ja ti to dám“ – povedal mu Hospodin. A on si 

vybral dobre, pretože od Pána žiadal iba múdrosť pri spravovaní Božieho ľudu. 

Pán Boh ocenil jeho výber tým, že mu zasľúbil dať všetko, po čom človek na 

tomto svete túži. Môžeme povedať, že kráľ Šalamún mal veľa, mal dosť, mal 

mnoho navyše. A jediné, čím sa Pánu Bohu mohol odplatiť, bolo poslušné 

a pokorné srdce. Lenže ako to už s nami ľuďmi býva – keď má človek všetko, 

zabúda na Pána a tak aj Šalamúnovo srdce naplnila láska k ženám a ich 

modlám a bôžikom. Popri Hospodinovi slúžim mnohým ďalším bohom, čo mu 

prinieslo trest od Pána Boha: Šalamúnovo kráľovstvo bolo rozdelené 

a s výnimkou jedného kmeňa, ktorý naďalej patril Šalamúnovi, ho Pán Boh 

zveril do rúk Járobeáma. Bol to syn jedného zo Šalamúnových služobníkov. 

Bol to „silný hrdinský muž, schopný do práce“. Práve o ňom budeme hovoriť 

počas pôstnych večierní.  

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Predspev: Neopúšťaj ma... 

3. Pieseň č. 113 

4. Pozdrav 

5. Kolekta 

6. Čítaný text 1 Kráľov 11:1-10 

7. Pieseň č.450 

8. Kázeň 

9. Pieseň č. 410 

10. Antifóna č. 86 

11. Kolekta 

12. Áronovské 

13. Pieseň č.  

 

„Blahoslavení, ktorých cesta je bezúhonná, ktorí chodia v zákone Hospodinovom. Blahoslavení, 

čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev, a hľadajú Ho celým srdcom“ (Ž 119).  

 

1 Kráľov 12:28-30 „Kráľ sa teda poradil, dal zhotoviť dve teľatá zo zlata 

a ľudu povedal:  dosť ste sa nachodili do Jeruzalema. Tu je, hľa, tvoj boh,  

Izrael, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Jedno postavil do Bételu a druhé dal do 

Dánu. Táto vec zapríčinila hriech, lebo ľud chodieval za jedným až do Dánu“.  

 



Keď povieme slovo „trest“, zväčša sa nám vybaví zlo, deštrukcia, utrpenie, 

chceme, aby človek pocítil následky svojho rozhodnutia či konania. Keď však 

Biblia používa slovo „trest“ v súvislosti s Pánom Bohom, nemyslí na 

deštrukciu, ale nápravu, vyučovanie a výchovu. Pán Boh používa trest – ak 

sa už všetky iné možnosti vyčerpali – aby poukázal na našu chybu, hriech a aby 

nás práve tým trestom posilnil, urobil odolnejšími, vernejšími, trpezlivejšími. 
Teda: kým my ľudia trestom ničíme, Boh chce trestom stavať, naprávať, 

budovať.  

 

To isté platilo aj v prípade kráľa Šalamúna. Rozdelenie kráľovstva má poslúžiť 

ku dobru. Povolaním Járobeáma sa má národ vrátiť k Hospodinovi. Toto chce 

Pán Boh dosiahnuť tým, že sa všetko udeje za veľmi dramatických okolností, 

pretože ľudia niekedy Božie dohováranie a návrhy berú na ľahkú váhu. 

Potrebujú zatriasť a byť zneistení, aby napokon pochopili, kde je cesta a cieľ 

ich života. Takže tu máme  - po Šalamúnovej smrti – dvoch kráľov: 

Járobeáma a Šalamúnovho syna Rechabeáma. Obaja sú volaní  

k zodpovednosti pred Pánom Bohom. Obaja majú poslúchať a vo vernosti 

Mu slúžiť. Až potom príde požehnanie v podobe uceleného národa.  

 
Ale ani jeden neposlúchol. Rechabeám vládol ľudu ešte tvrdšie, ako jeho otec. 

Rozhodol sa tak po porade. Najprv sa poradil so staršími členmi ľudu  a tí mu 

povedali, že keď bude hovoriť s ľudom vľúdne, urobí im po vôli, budú mu stále 

slúžiť. Potom sa opýtal mladších a tí mu poradili: „takto im povedz: môj 

malíček je hrubší ako bedrá môjho otca. Ak vám môj otec urobil jarmo tvrdým, 

ja ešte pridám k vášmu jarmu. Môj otec vás trestal bičmi a ja vás budem trestať 

škorpiónmi“ (1 Kráľ 12:10n).  

 

My radi vidíme Božie zasľúbenia, no menej radi počúvame požiadavky, ktoré 

voči nám Pán Boh má: byť Mu vernými a poslušnými. Možno je to aj preto tak, 

lebo máme mylnú predstavu o tom, čo je to Božia milosť. Áno, nemôžeme si 

ju zaslúžiť, ale máme na ňu reagovať  a to tým, že Bohu zveríme svoje 

srdcia, budeme Ho milovať a vo vernosti zachovávať Jeho prikázania. Veď 

aj Pán Ježiš je toho svedectvom a príkladom. Poslúchal svojho nebeského Otca 

a tým dokázal svoju lásku k Nemu a spojenie s Bohom v každej životnej 

situácii, dokonca aj v prenasledovaní a smrti.  

 
Jarobeám nechcel dopustiť, aby ľud aj naďalej chodil do Jeruzalema 

vykonávať svoje náboženské povinnosti. Bál sa totiž o svoje postavenie a moc. 

Pretože tu bola možnosť, že ak ľud bude chodiť do Jeruzalema, obľúbi si aj 

tamojšieho kráľa a bude sa k nemu chcieť pridať. Preto zo strachu o svoj úrad, 

dal postaviť dve obetné miesta, určil nových kňazov aj sviatky. Ponúkol svoju 



alternatívu k Božej možnosti. Pán Boh sa na to nahneval, pretože to nebolo 

v súlade s Božím poriadkom a v Božích očiach to bola jasné modloslužba, 

pretože si to všetko „sám od seba vymyslel“ (1 Kráľ 12:33).  

 

Aj nás diabol podobne zamestnáva. V dnešnej dobe sú ponúknuté mnohé 

alternatívy k tej Božej ceste. Diabol si hľadá rafinované spôsoby, ako nás 

odlákať od Boha, bohoslužieb, modlitby, čítania Biblie. Zaplavuje naša 

srdcia, mysle, životy rôznymi informáciami, hudbou, hrami, rozkošami, 

divadlami či kinami, televíziou, sociálnymi sieťami, prácou či prírodou. 

A my tomu podliehame a nemáme čas, silu či ochotu ísť za Pánom na 

bohoslužby, venovať Mu čas pri osobných stíšeniach. Pán Ježiš nám však 

svojim životným štýlom pripomína, že na Hospodina je treba si nájsť čas vždy. 

Ak to robil pravidelne On, hoci bol Božím Synom, o čo viac to potrebujeme 

my, krehkí a slabí ľudia.  

 

Hriech v nás, nás dokáže učičíkať. Máme pocit, že si Boží trest nezaslúžime, že 

Pán Boh je voči nám nespravodlivý. Sme presvedčení, že pri nás je všetko 

v poriadku, že nič zlé nerobíme, že neslúžime cudzím bohom. Prežívame istotu, 

že si v podstate môžeme robiť, čo chceme a Božia milosť a odpustenie, nás 

k tomu dokonca oprávňujú. Naše svedomie a srdce sa potom stávajú 

pokrivenými a my si ani neuvedomujeme, ako veľmi rýchlo a ľahko sa 
vzďaľujeme Božím cestám. Zrazu je všetko ostatné dôležitejšie ako Pán 

Boh: my a naša vlastná prestíž, udržanie si určitej dobrej povesti, dôraz na to, 

čo chceme my, nie na to, čo od nás žiada Boh. Zrazu sa pre nás  práca, 

pohodlie, oddych, peniaze stávajú zlatými teľatami a úspešne nás odvádzajú do 

potreby ísť do spoločenstva, k Božiemu ľudu a slovu. Diabol sa snaží naplniť 

náš čas natoľko, aby sme si nenašli čas na Toho, kto ho stvoril. Začneme 

byť profesionálnymi vo výhovorkách a dôvodoch, prečo nemôžeme prísť 

k Bohu a to nás potom vedie k neposlušnosti voči Božím príkazom.  

 

Práve preto Pán Boh  musí usmerniť naše kroky „trestom“, ktorý však 

neznamená odmietnutie alebo deštrukciu, ale je to Jeho forma nápravy 

a navedenia späť na tú správnu cestu. Kiežby sme tak vnímali všetko, čo do 

nášho života príde, aby sme – po treste – zmenili svoje zmýšľanie aj životné 

postoje. Aby nič nebolo dôležitejšie ako Pán Ježiš a kiežby sme si vždy našli 

čas na Toho, ktorý má vždy čas  na nás.  

 

Treba podotknúť ešte jednu dôležitú vec a tou je, že Šalamún svojim zlým 

životným štýlom „zničil“ svoj ľud na dlhé roky. Preto si nemyslime, že naše 

rozhodnutie či skutok má vplyv iba na nás. Práve naopak, to ako myslíme, 

aké postoje máme, ako rozprávame, čo robíme, to všetko sa odráža v našom 



živote a zároveň má vplyv aj na tento svet a na iných. S hriechom je to ako 

s koronavírusom – čo v sebe nosíme, to ovplyvňuje naše okolie. Ale podobne je 

to aj s láskou, pokorou, poslušnosťou – ak to máme v srdci, potom tým 
motivujeme aj svoje okolie. Preto je na mieste porozmýšľať nad tým, akým 

spôsobom ovplyvňujem svoje okolie, akú dnes tvorím budúcnosť pre 

svojich potomkov a čím prispievam ku chodu tohto sveta. Kiežby nám Pán 

Boh preukázal milosť, aby si po našej smrti naši potomkovia zachovali v srdci 

vieru v Pána a neboli rozdelení na základe nášho zlého života, či ich zlej 

výchovy. Amen.  

 

Modlitba: Pane náš, ďakujeme Ti, že nám dávaš množstvo darov, ktoré si 

nezaslúžime, ale prijímame ich z Tvojej milosti a lásky. Ďakujeme Ti aj za 

tresty, ktoré posielaš do nášho života, pretože hoci ich tak nikdy nevnímame, 

ony sú pre nás posilnením vo viere, motívom ku poslušnosti, návodom, ako sa 

vrátiť k Tebe a stať sa Tvojimi nástrojmi v budúcnosti. Daj nám poslušné srdce, 

aby sme Ťa nasledovali a konali to, čo je Tvojou vôľou pre nás a pri nás. 

Nedovoľ, aby naša neposlušnosť dospela až do takého štádia, že sa od Teba 

odvrátime a budeme uctievať iných bohov okrem Teba. Ochráň nás, svojim 

svätým Duchom, aby sme nedávali miesto diablovi a aby sme nikomu a ničomu 

neslúžili tak, ako Tebe. Vyznávame Ti svoje hriechy a prosíme: odpusť nám 

a zmiluj sa nad nami. Lebo len v Tebe nádej skladáme, len v Tvoju pomoc 

dúfame. Buď nám blízky a spas nás, pre Ježiša Krista, v ktorého mene k Tebe 

ešte voláme: Otče náš... 

 

Požehnanie: Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána Ježiša Krista, nášho 

Spasiteľa. Jemu chvála naveky vekov.  

  

 

 

 


