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1. pôstny týždeň (2.3.-8.3.) 
Vernosť Hospodinovi – 1Kr 11, 28 - 40 

 Hospodin človeku veľa dáva a žiada za to srdce, ktoré v poslušnosti pri Ňom verne vytrvá. To bola aj 
požiadavka pri Šalamúnovi, no on ju nezachoval. Svoje srdce odovzdal cudzím bohom, preto ho 
Hospodin trestá. Rozdeľuje kráľovstvo a s výnimkou jedného kmeňa ho dáva do rúk Járobeáma.  

 My vnímame trest ako deštrukciu. Ak niekoho trestáme, spravidla chceme aby trpel, aby pocítil 
následky svojho zlého konania. Ak trestá Hospodin, nesleduje tým cieľ deštrukcie, ale nápravy. 
Neraz aj nám naloží trest, ktorým nás zároveň vyučuje a vychováva. Nejeden Boží trest nás má 
v konečnom dôsledku posilniť, urobiť odolnejšími, vernejšími, trpezlivejšími. Aj trest, určený 
Šalamúnovi, má v konečnom dôsledku slúžiť k dobru kráľovstva. Povolaním Járobeáma sa má národ 
vrátiť k Hospodinovi, teda je sledovaný hlavne cieľ nápravy. 

 Samotné rozdelenie kráľovstva sa udeje za veľmi dramatických okolností, kedy Šalamúnov syn 
Rechabeám nastoľuje ešte tvrdšie podmienky ako jeho otec a napokon uteká pred svojím ľudom 
(možno prečítať z 1Kr 12, 1-20). 

 Požiadavka vernosti a poslušnosti však znie Járobeámovi rovnako, ako Šalamúnovi. Aj Járobeám má 
poslúchať Hospodina a Hospodin mu dá Izrael. To sú dve časti jednej dohody. 

 My radi vidíme Božie zasľúbenia, no menej radi počúvame požiadavku poslušnosti a vernosti. Tá 
však znie aj pre nás. Aj od nás Hospodin žiada naše srdce, poslušnosť a vernosť a ak Ho budeme 
milovať a verne zachováme Jeho prikázania, bude nás On žehnať naveky. Príkladom takejto 
poslušnosti a vernosti je pre nás Pán Ježiš, ktorého cestu utrpenia v pôste sledujeme. 

 
2. pôstny týždeň (9.3.-15.3.) 

Zamestnaná myseľ – 1Kr 12, 25 – 33 
 Járobeám nechcel dopustiť, aby ľud chodil do Jeruzalema vykonávať svoje náboženské povinnosti. 

Bál sa, že si postupne obľúbi Jeruzalem i s jeho kráľom a bude sa k nemu chcieť pridať. Zo strachu 
o vlastné postavenie vybudoval dve nové obetné miesta, určil nových kňazov, nové sviatky. Nič však 
nebolo v súlade s poriadkom Hospodinovým, a tak to ani nemohlo byť dobré v očiach Hospodina. 
No Járobeámov cieľ sa naplnil – ľud dostal čo potreboval, mal kam chodiť, koho uctievať a tak 
nepotreboval ísť do Jeruzalema. 

 Aj nás diabol podobne zamestnáva. V dnešnej slobodnej dobe už nie je zakázané chodiť do kostola či 
vyznávať vieru. Diabol si však našiel iné, omnoho rafinovanejšie spôsoby, ako nás odlákať od 
chrámov a Božieho slova – zamestnal nás niečím iným. Zaplavil naše mysle informáciami, 
povinnosťami, hudbou, hrami a rozkošou. A tak my neustále uvažujeme nad tým, čo sa dialo v práci, 
čo sme čítali v novinách alebo čo všetko musíme zajtra urobiť a neostáva nám čas na to, aby sme si 
prečítali pár veršov z Biblie.  

 Navonok máme pocit, že je všetko v poriadku, veď nič zlé nerobíme a žiadnym cudzím bohom 
neslúžime, akurát nemáme čas. No neuvedomujeme si, že naša práca, krúžky či vlastné pohodlie sa 
nám stáva zlatým teľaťom a úspešne nás odvádza od potreby ísť do Jeruzalema – totiž do Božieho 
chrámu a k Božiemu slovu. Tak je vďaka našej zamestnanej mysli narušená naša vernosť 
Hospodinovi, stávame sa neposlušní a hoci sme zdanlivo neurobili nič zlé, stávame sa hriešni. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3. pôstny týždeň (16.3.-22.3.) 
Varovanie – 1Kr 13, 1 - 10 

 Boží muž prišiel ohlásiť narodenie Joziáša, ktorý napraví poblúdenie národa. Joziáš neskôr naozaj 
urobil reformu v kráľovstve a priviedol ľud späť k Hospodinovi. No teraz znie iba predpoveď o jeho 
narodení a tá sa Járobeámovi nepočúva dobre. Chce najprv Božieho posla chytiť, no keď ho postihne 
Boží trest, prosí ho o pomoc. 

 Toto správanie je veľmi podobné tomu nášmu. Aj my vieme prosiť Pána Boha o pomoc, keď je zle 
a ešte častejšie to vidíme u tých, ktorí ani v Pána Boha neveria a spomenú si na Neho, keď ich 
postretne nešťastie.  

 Boží muž uprosil Hospodina a Járobeám ho chce odmeniť. Ktovie, či to myslí úprimne, no Boží muž 
má zakázané s ním ísť alebo jesť či piť. Járobeámovi sa tak dostáva napomenutie od Hospodina. 
Prišiel problém, Hospodin mu pomohol a Járobeám sa mal spamätať, no nespamätal sa rovnako ako 
mnohí tí, ktorí volali k Bohu keď bolo zle, no zabudli na Neho, keď ich vypočul. 

 Hospodin nás neraz upozorňuje na našu nevernosť, a napríklad aj prejavenou láskou či pomocou 
v núdzi dáva signál k návratu, ktorý my často nevidíme a žijeme si ďalej po svojom. 

 
4. pôstny týždeň (23.3.-29.3.) 

Falošné slovo – 1Kr 13, 11 - 24 
 Boží muž napokon predsa poruší zákaz Hospodinov, no dá sa pomýliť klamstvom starého proroka. 
 Prečo tento klamal? Možno to nemyslel zle, možno len chcel uvítať vo svojom dome Božieho muža, 

no urobil to spôsobom, ktorým mu napokon ublížil. Rovnako vieme pochopiť Božieho muža, ktorý 
sa dal oklamať slovami, že Hospodin oznámil prorokovi niečo iné. Obaja však zhrešili. 

 Hospodin je ten istý včera dnes i naveky. Isto by nevydal dva protichodné príkazy a rozpor 
v pokynoch mal varovať Božieho muža pred nebezpečenstvom.  

 My dnes počujeme obzvlášť veľa rôznych interpretácií Božieho slova, dokonca mnohé vyznievajú 
protikladne k Božiemu slovu: veď vlastne to či ono sa môže, vlastne to ani nie je také zlé ako to 
Božie slovo hovorí... 

 Nedajme sa však pomýliť rôznymi interpretáciami a tými, ktorí tvrdia, že tiež hovoria Božie slovo, 
no hlásajú čosi iné než čítame v Biblii. Ich slovo, ak je falošné, nás nezachráni. Tak aj Božieho muža 
nezachránili slová proroka, lebo boli falošné a stihol ho Hospodinov trest, pretože sa odvrátil od 
toho, čo sám počul a uveril falošnému slovu. Jeho srdce nezostalo verné a za neveru zaplatil smrťou. 

 Nie každý, kto hovorí Pánovi Ježišovi „Pane“ bude spasený a nie každé slovo zachraňuje, hoci by 
bolo vydávané za Božie. 

 
5. pôstny týždeň (30.3.-5.4.) 

Trest neverným – 1Kr 14, 1 - 20 
 Járobeám si opäť v problémoch spomenul na Hospodina a na Jeho proroka Achiju. Poslal za ním 

svoju ženu, ktorá mala v prestrojení prosiť o pomoc. Proroka však neoklamala. 
 Járobeáma dostihuje trest za neveru. Mal zachovávať Božie prikázania, no neurobil tak. 
 Hospodin trestá tých, ktorí sú neposlušní a neverní, no žehná tých, ktorí zachovávajú vernosť až do 

smrti. Takým bol aj Pán Ježiš Kristus. On šiel cestou utrpenia a poslušný bol Otcovi až do smrti. 
 Ak hovoríme o spasení, o záchrane, o večnom živote, musíme za tým vždy vidieť poslušnosť 

a vernosť Pána Ježiša. Veď to, čo vykonal, nebolo ani ľahké ani samozrejmé. Diabol Mu kládol do 
cesty mnoho prekážok a pokušení. Ani Jeho Božskosť Mu neuľahčovala cestu, ba práve naopak. 

 Pôstna doba, ukazujúca nám plnosť utrpenia Pána Ježiša Krista nám preto chce nielen oznámiť 
radostnú správu o záchrane a vykúpení, ale nás aj povzbudiť k vernosti a ukázať nám, ako skončili tí, 
čo verní nezostali. Videli sme to aj v tomto pôste na Járobeámovi, ale aj Božom mužovi. Videli sme 
rôzne pohnútky od strachu o seba až po falošné vnímanie Božieho slova. Hľa, čo všetko môže 
človeka odlákať od Hospodina. 

 Pridŕžajme sa Ježiša Krista ako svojho Záchrancu i Vodcu. Nech nám vždy On sám dáva múdrosť 
i silu pri Pánu Bohu vytrvať. 

Štefan Kiss 


