
26. po ST 2018 

TEXT: Príslovia 30, 7-9 

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem:  Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu 

ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem,  aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby 

som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha. 

 

Presýpacie hodiny... 

Používame ich pri hrách – ako sú napr. aktivity. Pripomínajú nám, že máme na úlohu obmedzený čas. Pri písomke je 

pre študenta stresujúce vedieť, že mám ešte veľa príkladov a málo času. Na druhej strane vedomie obmedzeného 

času nás  motivuje byť aktívnym.  

 Stretávame tu muža Agúra, ktorý si uvedomuje, že jeho život je ohraničený, že aj jeho hodiny sa presýpajú. 

Hovorí Bohu: Skôr ako zomriem, prosím Ťa o dve veci... 

Ak by sme od Boha mohli dostať dve splnené želania, ktoré sa týkajú nášho časného života, ktoré by to boli? O čo by 

sme prosili? Skúste sa spýtať pri obede svojich blízkych. 

Milý brat, milá sestra, čo je pre teba dôležité, kým žiješ? O čom snívaš? O čo by si ty v modlitbe prosil? 

Dobré vzťahy, zdravie, šťastie, úspech, pokojný život bez problémov...? Tie veci tak trochu prezrádzajú niečo o našom 

vnútri, o čo nám v živote ide. 

Poďme sa pozrieť na to, o čo prosí tento muž: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa. 

Prvá prosba sa týka jeho charakteru. V tejto prvej žiadosti nejde o to, aby niečo mal alebo získal.  Ide tu o to, aby bol 

čestným a pravdivým človekom. Táto prosba sa týka jeho charakteru. Viac sa zamestnáva tým, aby bol úprimný, ako 

tým, čo všetko by chcel mať. 

Prečo o to prosí?  Možno preto, že okolo seba vidí podobne, ako aj my dnes, veľa klamstva, neúprimnosti a 

falošnosti. Toto je niečo bežné a predsa Bohu ohavné.  

Pred tým hovorí: Božia reč je čistá – úprimná... Ale okolo seba a možno aj v SEBE vidí falošnosť, klamstvo 

a pokrytectvo.  

Tento muž chce, aby ho odchod z tejto časnosti nezastihol v klamstve a neúprimnosti – ale v úprimnosti a viere. Aby 

jeho vzťah k Bohu aj k druhým bol čistý a úprimný.  

Je to vec, na ktorej záleží aj tebe? Totiž  byť úprimný vo viere a vzťahoch – znamená byť pripravený na stretnutie 

s Bohom. Na tú poslednú skúšku, ktorá čaká každého z nás. 

Keď píše študent písomku, môže to robiť s dvojakým postojom. Môže byť vopred pripravený, alebo ísť len vyskúšať, 

či sa mu náhodou nepodarí zaškrtnúť správne odpovede. Ja som to počas štúdia vyskúšal dvakrát, ale ani raz som 

neprešiel. 

 Ak študent nezaškrtol správne odpovede, skúšku neurobí. Môže sa samozrejme obhajovať tým, že sa snažil 

najlepšie ako vedel, ale prejsť skúškou môže len ten, kto je vopred pripravený.  

Ako sa môžeme pripraviť na tú poslednú skúšku života, keď nám v tých presýpacích hodinách padne to posledné 

zrnko piesku a  Boh nám do ruky vloží záverečný test?  

Tak, že sa už tu v časnosti úprimne pred Neho postavím, a dám si do poriadku svoj vzťah s Ním. Nikto kto si myslí, že 

je dosť dobrý, aby si zaslúžil nebo, do neho nevstúpi. Pred Bohom obstojím len v pokore len s vierou, že život – aj ten 

večný - je dar a nie moja zásluha. Preto vám chcem ponúknuť modlitbu, ktorá môže byť  návodom na prípravu:   

Bože, viem, že môj život je časovo ohraničený a je príležitosťou sa pripraviť na stretnutie s Tebou. Vďaka, že Ťa 

môžem stretnúť aj dnes. Pomôž mi usporiadať priority môjho života zmieriť sa s tebou. Bože, Odpusť mi, že  hľadám 

životné  pôžitky viac ako Teba, dary viac ako Darcu. Odpusť mi, že hľadám viac svoje záujmy a tak často zabúda, na 

druhých.  

  



Zriekam sa všetkých modiel v mojom živote, ktoré som si ctil viac ako Teba. 

Ďakujem, že môžem byť tvojim dieťaťom, hoci si to nezaslúžim. Viem, že môžem pred teba predstúpiť vďaka 5 

písmenám – kvôli menu JEŽIŠ. Vďaka , že ON na seba vzal moje viny a s nimi zomrel a tak mi dal mi svoju 

spravodlivosť. 

Všetko, čo je vo mne zlé – a nie je toho málo – vezmi odo mňa. A prosím obnov a upevni  vo mne to dobré. Buď 

Pánom môjho života, aby ma neovládal strach, úzkosť alebo hnev či túžby po pomste. Obnov moju vieru a daj silu Ti 

dôverovať v dobrých i zlých dňoch. Amen!   

 

To je spôsob – to je modlitba, ktorou sa môžeme pripraviť na stretnutie s Bohom a obstáť.  

Tá Agúrova druhá prosba sa týka vonkajších vecí. 

Pre dnešnú dobu je to čudná modlitba. To, že sa modlí, aby nebol chudobný, tomu rozumieme. Ale oveľa čudnejšia je 

prosba o to, aby nebol príliš bohatý. Neviem, či sa niekto z vás modlil o to, aby mu Boh nedal priveľa peňazí?   

Na tejto prosbe je zjavné, že pre tohto muža je dôležité niečo iné, ako bohatstvo alebo chudoba. Chce mať zdravý 

vzťah so svojim Stvoriteľom. Preto hovorí: Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj. Aby vonkajšie veci nenaštrbili 

jeho vzťah z Bohom. Aby nepotupil meno svojho Boha. Takto hovorí človek, ktorý je pripravený stretnúť sa Tvárou 

v tvárou s Bohom. Sme takými ľuďmi aj my?  Sme pripravení stretnúť sa so svojim Bohom? Rozmýšľajme nad tým! 

  

 

Modlitba: 

Bože, viem, že môj život je časovo ohraničený a je príležitosťou  pripraviť sa na stretnutie s Tebou. Vďaka, že Ťa 

môžem stretnúť aj dnes. Pomôž mi usporiadať priority môjho života zmieriť sa s Tebou. Odpusť mi, že tak často 

hľadám životné  pôžitky viac ako Teba, dary viac ako Darcu. Odpusť mi, že hľadám viac svoje záujmy a preto tak 

často zabúdam na druhých. Zriekam sa všetkých modiel v mojom živote, ktoré som si ctil viac ako Teba. Ty ma od 

nich osloboď. 

Ďakujem, že hoci si to nezaslúžim, môžem byť tvojim dieťaťom. Viem, že môžem pred Teba predstúpiť vďaka 

piatim písmenám – len vďaka menu JEŽIŠ. Ďakujem, že ON na seba vzal moje viny a s nimi zomrel na kríži. 

Ďakujem, že tak mi daroval svoju spravodlivosť. 

Prosím, všetko, čo je vo mne zlé – a nie je toho málo – vezmi dnes odo mňa. A prosím obnov a upevni  vo mne to 

dobré. Buď Pánom môjho života, aby ma neovládal strach, úzkosť alebo hnev či túžba po majetku. Obnov moju 

vieru a daj silu Tebe dôverovať v dobrých i zlých dňoch, kým Ťa nestretnem a neuvidím tvárou v tvár. Amen!  

  

 

 


