
19. po Trojici                                              Rankovce, 10.10.2021 

Kresťan – verný kňaz živého Boha 
Ž 119,57-64: 

57 Riekol som: Hospodine, mojím údelom je Tvoje slová zachovávať.  
58 Hľadám Tvoju priazeň celým srdcom; zmiluj sa podľa svojho sľubu nado mnou.  

59 O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy k Tvojim svedectvám.  
60 Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať Tvoje príkazy.  

61 Povrazy bezbožných ma objali, ale na zákon Tvoj som nezabudol.  
62 O polnoci vstávam oslavovať Ťa za Tvoje spravodlivé práva.  

63 Som druhom všetkých, ktorí sa Ťa boja, tých, ktorí plnia Tvoje rozkazy.  
64 Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam. 

 

Drahí kresťania, bratia a sestry! Je dobré spravodlivo rozdeľovať darčeky medzi  deti? 

Ak jedno dostane darček v hodnote 50,- €, má aj druhé dostať rovnako drahý? 

V psychológii existuje špeciálny výraz „regres“, ktorý hovorí o návrate pacienta, pardon: 

klienta do svojej minulosti, často do detstva, aby si riešil nevyrovnané otázky. Mnoho razy sa 

dotkýna práve nespravodlivosti u rodičov, ich nepochopenia alebo neprijatia dieťaťa. Toto sa vie 

u niektorých slabších pováh niesť až ďaleko do dospelosti. 

Deti sú zvlášť citlivé na spravodlivosť. Dospelí ešte ako tak zhltnú nejaké ťažšie sústo, ale 

deťom len ťažko vysvetlíte, že ten a ten má také a také výhody, pretože jeho otec je v takej a takej 

funkcii, alebo zdedil taký majetok... 

Asi podobne ťažko sa museli cítiť deti starého Jákoba – Izraela, keď ich tak zvláštne 

požehnával (1M 48-49). Jeden syn – Júda – dostal špeciálne požehnanie, dostal zasľúbenú 

poslušnosť národov celého sveta (to sa neskôr stalo cez Ježiša Krista), ale taký Naftálí nedostal 

v podstate žiadne zasľúbenie („Naftálí, jelenica voľná, hovorí rozkošné veci.“ 1M 49,21), 

podobne Gád a Ašér, Jissachár dokonca dostal záporné sľuby, že sa stane poddaným sluhom. 

Ak sa chceme bližšie pozrieť na dnešný biblický text, potrebujeme sa pýtať na zvláštny rod 

Léviho. 

Zasvätení určite vedia, že aj keď bolo Jákobových synov 12 a 12 bolo aj podielov pôdy 

Kanaánu, ktorý si neskôr delili, Jákob požehnal samostatne dvoch synov Jozefových namiesto ich 

otca. Tak vzniklo namiesto 12 zvyčajných – 13 kmeňov izraelských. Léviho rod = lévijci mali 

zvláštnu pozíciu. Od Jákoba dostali požehnanie v zmysle, že budú rozptýlení. (1M 49) 

Ani ako trinásty kmeň neobsadili žiadnu oblasť Kanánu, ale v každom kmeni dostali 

niekoľko samostatných miest (Joz 21). Tam ostali bývať. Ich údel bol podobný ako deti v triede, 

ktoré dostali každé jednu hračku, ale na jedno dieťa nevystalo. Preto učiteľka rozhodla, aby mu 

každý v triede povolil hrať sa na chvíľku s jeho hračkou. Stal sa z nich kňazský národ, len bez 

pôdy boli ako bez základov. Celkom určite to nemali jednoduché. Aspoň spočiatku určite nie. 

Ak je človek bez materiálnej istoty, ak nám chýba pôda pod nohami, ak nám chýba základ 

rodiny, ak nám chýba milujúci človek – to všetko sú dôležité hodnoty. To však vtedy neznamená, 

že si máme zúfať. Že máme cúvať zo život, odchádzať do jeho ústrania. To vôbec nie! 

Práve vtedy nám prichádza povzbudenie z dnešného slova: „Hospodine, Ty si mojím 

údelom!“ (preklad podľa LXX, Septuaginty, starej gréckej verzie Starej zmluvy) Ja nemám na tejto 

zemi svoju hrudu zeme, to Ty si môj Majetok, ktorý síce nevlastním, ale si môj. Na Tebe staviam, 

od Teba som závislý a v Tebe budem zostávať. 

Lévijci nemali osiate polia (možno malé záhradky vo vnútri mesta), ich majetok nezávisel od 

sezónnej úrody. Ich obživou bolo: a) starať sa o svätostánok/chrám a jeho náčinie, b) prinášať 

pravidelné obete. To znamená, že boli kňazi. 



Kto je dnes kňazom? Myslíte si, že kňazom je ten, kto sa rozhodne pre dráhu kazateľa 

slova Božieho, prihlási sa na bohosloveckú fakultu alebo seminár a potom sa stane kňazom? 

Myslíte si, že farár a kňaz, že je to to isté? 

Drahí prítomní, levijci, kňazi ako vybratí ľudia, mali zmysel iba pre Izrael. Od smrti Pána 

Ježiša Krista (roztrhnutie opony) už prinášanie obetí a uctievanie Boha cez chrám na 

jeruzalemskom Sione nemá zmysel. 

Apoštol Peter píše, že „my sami, ako živé kamene, máme sa budovať na duchovný dom, 

sväté kňazstvo“... 1Pt 2,5 To čo kedysi prijímal levijec, je dnes výsadou kresťana, každého! 

Mojou i tvojou! 

Ak sa žalm 119. modlil niekde v rohu chrámu jeden zbožný kňaz – videl, že vo všetkom 

závisí na Bohu, či tak isto nemáme vyznávať aj my všetci? 

 

v. 57-58: „Ty si, Hospodine, Bože, mojím údelom, držím sa tvojich slov.“ (podľa čes. 

ekum., prekladu) Ani v najhoršej chvíli nemyslíme na to, že by sme svojho Boha opustili 

a zanevreli na Neho. Áno, je ľahké Boha obviniť za zlé veci v našom živote, rozhnevať sa na 

Neho. Ale ak je On Otcom iba dobrých vecí (Jk 1,17), potom je celkom nesprávne sa na Neho 

hnevať za zlé. Ich pôvod je niekde celkom inde... 

v. 59-60: Nie, radšej spolu so žalmistom budeme uvažovať o Božích cestách, o Jeho 

spôsoboch (v. 59). Kto nerozmýšľa nad Božími vecami, nemôže im porozumieť. Veľkí filozofi, 

veľkí matematici, psychológovia a iní vedci museli najprv veľa skúmať, premýšľať, až potom 

dosiahli veľké výsledky. Chceš povedať, že ty už Boha poznáš dostatočne, že sa už o Ňom učiť 

nepotrebuješ? Tak si na riadnom omyle. 

v. 61-62: Ani v zlých chvíľach, keď sa cítime na dolnej časti grafu, ktorý označuje stav 

našej viery či pohody, ani vtedy – ako žalmista píše – nezabúdame na Boha. Radšej trpezlivo 

čakáme. 

Viete, všetko v živote človeka sa dá na grafe opísať ako sínusoida – raz si hore, raz dolu. 

Keď sme v pozitívnych veciach hore, vtedy sa cítime dobre a rýchlo rastieme, ale ak sme dolu, to 

je na to, aby sme neboli pre svoj rast nadmieru pyšní. Keď sme dole, očakávame vzrast. Preto ani 

vtedy neodchádzaj od Boha a Jeho spoločenstva! 

v. 63-64: Napokon sa žalmista vracia k oslave Boha spolu s ostatnými vernými. Boh je ten, 

ktorý si zaslúži našu úctu a vďaku. 

 

Čo si máme zapamätať z dnešnej kázne? 
1. Že ak si Kristov už si sa aj ty stal kňazom živého Boha. To je privilegovaný post! 

2. Ako kňaz si plne závislý na Bohu. To od Neho máš všetko dobré, to On ťa učí 

rozoznávať. 

3. Raduj sa, keď si hore, ale buď obozretný, ak si so svojou vierou niekde dolu. To pred 

tebou je práve rast smerom hore! Amen. 

 

Modlitba: Nebeský Pán, ktorý si daroval život všetkému stvoreniu, aj nám! Teba vzývame, 

Ty si náš Boh a náš Pán. Ďakujeme za výsadu patriť medzi Tvojich kňazov, keď so srdce plné 

milosti otvoril od židov aj k nám. Dnes je to kresťanská cirkev, ktorá je Tvojím ľudom určeným pre 

nebo a my sme členmi tejto cirkvi. Chceme v nej trpezlivo vytrvať, spoznávať cez ňu teba samotného 

a Tvoje poriadky, vzdelávať sa v Tvojich zákonoch. Pane, buď nám blízky svojou pomocou, keď sa 

dostávame do slabých chvíľ aj v našej viere, aby sme aj vtedy ostali vernými a správnymi. Túžime 

patriť Tebe spolu s našimi rodinami, s deťmi, vnúčatami, manželskými partnermi či súrodencami. 

Pomôž nám tak žiť, aby sme boli dobrý svedectvom pre druhých tak, aby sme sa raz s nimi mohli 

vidieť v nádhere Tvojho nebeského kráľovstva. Amen. 


