
Zamyslenia po týždeň po Nedeli po Vstúpení 13. mája 2018  
 

Pondelok 14. mája 2018 

Piesne: ES č. 545, 566 

Text: 1Kr 3, 5 – 15 

„5V Gibeóne sa Hospodin ukázal Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh mu riekol: Žiadaj si, čo ti 

mám dať! 6Šalamún odpovedal: Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, 

môjmu otcovi, lebo chodil pred Tvojou tvárou vo vernosti, v spravodlivosti a s úprimným 

srdcom voči Tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý zasadol na 

jeho trón, ako je to dnes. 7Ty, Hospodine, Bože môj, si učinil kráľom svojho služobníka po 

mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať. 8Tvoj 

služobník je uprostred Tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať 

ani spočítať pre množstvo. 9Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby 

mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento Tvoj mohutný ľud? 

10Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. 11Vtedy mu Boh riekol: Pretože si si žiadal 

toto, a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si 

žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, 12hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam 

ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane 

taký, ako si ty. 13Dám ti aj to, čo si nežiadal - bohatstvo i slávu - takže za všetkých tvojich 

čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. 14A ak budeš chodiť po mojich cestách, teda budeš 

zachovávať moje ustanovenia a príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžim aj tvoje dni. 

15Nato sa Šalamún prebudil, veď to bol sen. Potom odišiel do Jeruzalema, a keď si zastal 

pred Pánovou truhlou zmluvy, obetoval spaľované obete, pripravil obete spoločenstva a 

usporiadal hostinu pre všetkých svojich služobníkov.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V ľudskom srdci sa skrývajú rôzne tajné túžby a sny. Jednou z nich môže byť aj túžba po 

uznaní či získaní významného postavenia. V prečítaných slovách nachádzame mladého 

Šalamúna, ktorému Hospodin dáva veľmi lákavú ponuku. „Žiadaj si, čo ti mám dať.“ Napriek 

svojej mladosti Šalamún nepreceňuje svoje schopnosti a nehovorí: „Ja v podstate pomoc 

nepotrebujem, mám svoju mladosť, vitalitu, a to mi stačí.“ On skromne priznáva: „Ja som 

však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať.“ Prosí o múdrosť, poslušné srdce. Aké 

by asi boli dnes reakcie na takúto situáciu? Myslím si, že mnohí by vraveli, aká je to veľká 

škoda nevyužiť túto príležitosť iným spôsobom, keď má Hospodin dobrú vôľu dať čokoľvek. 



Šalamúnove srdce však zostáva srdcom pokory, naplnené vďačnosťou za požehnanie, ktoré 

dal Boh otcovi Dávidovi. Hospodin túto pokoru odmeňuje, keď mladému kráľovi dáva i to, čo 

si nežiada – bohatstvo a slávu. Aké túžby máme vo svojom srdci my? Na koho sa spoliehame 

v našom živote? Uvedomujeme si, čo je skutočnou múdrosťou pred Hospodinom? Dokázali 

by i naše deti ďakovať za požehnanie života svojich rodičov, tak ako to urobil Šalamún? Nie 

každý môže byť izraelským kráľom, alebo stáť na vedúcich postoch. O všetkých, ktorí nesú 

veľkú zodpovednosť za cirkev, národ, štát treba prosiť, aby mali poznanie a Božiu múdrosť. 

Dôležité je tiež si uvedomovať, že tam, kde nás Pán Boh postavil, nám zveril veľkú 

zodpovednosť. Prosme preto vo všetkom o Božiu múdrosť pri spravovaní nášho života, našich 

rodín, spoločenstva ale i národa a sveta. Amen. 

 

Modlitba:  

Trojjediný Bože, ďakujeme Ti za náš život, za zodpovednosť, ktorú si nám zveril. Prosíme 

Ťa, premáhaj našu namyslenosť a veď nás k pokore, aby sme od Teba mohli prijať pravú 

životnú múdrosť a poznanie. Pomáhaj i všetkým, ktorí nesú veľkú zodpovednosť pred Tebou 

za spravovanie našej cirkvi ale i národa a sveta. Amen. 
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