
9. Áron 

 

Dnes budeme rozprávať o bratovi Mojžiša. Mojžiš mal totižto sestru aj brata. Sestra sa volala 

Mária, alebo niekde Miriam a brat sa volal Áron. A čo Pán Boh prikázal Mojžišovi a Áronovi? Čo to majú 

urobiť? Počuli sme to dnes v prvom čítaní. Ustanovil ho za kňaza, že Áron bude prvý kňaz. Pán Boh 

požiadal Mojžiša, aby vysvätil svojho brata Árona, za prvého kňaza. Koľko mal Jakub synov, pamätáme 

si? Dvanástich. My sme si hovorili o Jozefovi. A Pán Boh povedal, že z jedného toho syna urobím takú 

rodinu, z ktorej mi všetci synovia budú slúžiť ako kňazi. A ten syn sa volal Lévi. Iba z tohto rodu 

a pokolenia mohli byť kňazi. A Mojžiš sa narodil do tohto kmeňa Léviho. On je potomok z jedného tých 

dvanástich Jakubových synov, ktorý sa volal Lévi. A Pán Boh povedal: „Toho Árona oblečieš do 

osobitného oblečenia, aby mi slúžil ako kňaz.“   

A teraz si pozrieme, kde to ten kňaz slúžil. Pán Boh povedal 

Mojžišovi: „Urobíš stánok stretnutia. Ohradu, vnútri stan a tam 

budú môcť vstúpiť len kňazi.“ Nebol to teda ešte kostol. To sme 

v ďalekej minulosti, ale môžeme povedať, že to bola taká 

predpríprava na kostol. Bola to taká ohrada, kde mohli vstúpiť len 

kňazi. Áron a jeho synovia, jeho potomci – kňazi. Potom tam bol aj 

oltár, kde obetovali zvieratá Pánu Bohu. Pamätáte si na príbeh 

Abraháma a Izáka, ako ho Pán Boh zachránil a miesto neho mu 

potom povedal, že bude obetovať baránka? Od vtedy obetovali 

v stánkoch baránka. Ale čo bolo v tom stane? „Vnútri toho stanu 

bude taký veľký svietnik, potom oltár, na ktorý budeš sypať 

voňavé rastliny na žeravé uhlie a tak isto tam bude oltár, kde 

budeš dávať chleby.“ Tie chleby jedli oba kňazi. Iba Áron a jeho 

synovia a ďalší, ktorí slúžili pri oltári.  

Potom tam bola 

taká opona a za ňou bola 

archa zmluvy. Bola to taká drevená nádoba, do ktorej Mojžiš vložil 

desatoro Božích prikázaní. Odkryl sa vrchnák, a vnútri boli 

kamenné tabule s desiatimi Božími prikázaniami. Vnútri bola aj 

Áronova palica, ktorú používal, keď veľa chodil a s ktorou sa 

podopieral. Občas to vidíme, keď príde k nám pán biskup, alebo 

aj sv. Otec, ktorý bol teraz na Slovensku, tiež ma berlu, kríž. To je 

podľa Árona.  

Potom tam bola nádoba s mannou. Viete, čo to je manna? 

Počuli ste to niekedy? Manna, bola pokrm, ktorú dal Pán Boh 

Izraelitom na púšti. Bol 

to chlieb z neba. A takú 

nádobu si dali aj do tej 

archy. A úloha kňazov 

bola, nosiť tú archu so 

sebou všade, kde 

putovali.  

 



A toto bol odev Árona. Špeciálne oblečenie. Pán Boh povedal: 

„Mojžiš, urobíš Áronovi na hlavu čiapku.“ To sa volá mitra. A na nej mal 

nápis: „Pánov svätý.“ Kňaz patrí Pánovi. Zasvätil sa Pánu Bohu, lebo sa 

rozhodol, že mu bude slúžiť. Preto mal taký nápis. Na pleci mal dva 

vzácne kamene, drahokamy. A na nich mal šesť a šesť mien. A to boli 

mená Jakubových synov. Potom mal náprsník, na hrudi a tam mal 

dvanásť kameňov a na každom tom kameni bolo meno Jakubových 

synov: Ruben, Šimon, Lévi, Júda, Gád, Aser, Dan, Isachar, Zabulon, 

Neftali, Jozef a Benjamín. Títo synovia sa stali základom dvanástich 

kmeňov Izraela. A kňaz tieto mená nosil na hrudi. Ako keď vy nosíte na 

srdci svoju mamku, ocka, tak on ich nosil so sebou a hovoril: „Pane Bože, 

to sú moji drahí, to je ten Izrael, to je tvoj národ, Tvoj vyvolený ľud. A ja 

za nich prosím, ja sa za nich modlím, preto ich tu mám napísaných.“ Aj 

vy sa učte mať napísaných, nie na papieri, nie na kameni, v zošite, ale 

zapísaných v srdci. Mamku, ocka, sestry, bratov...  

Kňaz chodil po stánku bosý. Nechodil obutý, ale bosý. 

Komu prikázal Pán Boh: „Vyzuj sa, toto je sväté miesto.“ 

Komu to povedal? Mojžišovi, keď videl horiaci krík. Kázal mu 

vyzuť sa, lebo to miesto bolo sväté. Preto kňazi chodili bosí. 

Spomenuli si na Mojžiša, Áronovho brata. Keď sa  po 

štyridsiatich rokoch usadili, prišli do mesta, ktoré sa volá 

Jeruzalem a tam postavili kostol. Jeruzalemský chrám. A toto 

je chrám: mal svoje nádvorie, mal svoje centrum, stan, 

sedemramenný svietnik, oltáre a tam bola aj archa zmluvy. Toto všetko robil Áron a jeho synovia.  

A toto je v Jeruzaleme dnes. Dnes ten chrám už 

nejestvuje. Zničili ho Rimania 2000 rokov dozadu. Dnes 

budeme vedieť, že kňazi boli z kmeňa Léviho. Iba z toho 

kmeňa mohli byť kňazi. V starom zákone to bolo tak, že kňaz 

sa mohol oženiť, mal synov a keď dorástli, tak sa stali 

kňazmi. Takto sa odovzdávalo kňazstvo aj za čias Pána Ježiša.  

Áron chodil v stánku stretnutia bosý. Aj my sa učme 

takej úcte. My nemusíme chodiť bosý po kostole, by sme 

prechladli. Ale učme sa, aby sme mali úctu k tomuto 

svätému miestu. Áron nosil na odeve napísané mená. Preto ich mal na sebe, lebo ich predkladal pred 

Pána Boha. Nech aj my svojich blízkych, ktorých máme, mamku, ocka, bratov, sestry, pána dekana, 

pánov kaplánov, sestričky, katechétky, babky, dedkov...  nosíme vo svojom srdci. A ja tiež nosím v srdci 

vás. V ľudskom srdci je veľa miesta, pamätajte. Tam vojde veľa ľudí. Nie doslova. Ale veľa lásky. Tak aj 

my buďme takí: „Pane Ježišu, som tu pred tebou ako Áron, a ja nosím tých svojich blízkych v srdci a teraz 

za nich prosím a modlím sa za nich. Prosím ťa aby si ich požehnával.“  A preto vám to hovorím, lebo vám 

dám takúto domácu úlohu. Mojžiš naučil Árona jedno požehnanie. A ja chcem, aby sme sa ho tiež 

naučili. Dostanete takýto lístoček na konci svätej omše na ktorom je Áronovské požehnanie:  

 

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! 

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! 

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ 



 To je kratučké, dá sa to naučiť. Tak skúsme sa toto požehnanie naučiť spamäti, aj ja sa ho naučím 

spolu s vami. To je požehnania, ktoré dal Pán Boh Áronovi: „Keď ľudia prídu k tebe, takto im budeš 

žehnať. A to sú krásne slová. „Nech ťa chráni Pán, ocko, mamka... sestra, brat... nech vám daruje 

pokoj...“ Aj my buďme tými, ktorí budeme vyprosovať pokoj a požehnanie pre tých druhých.  

 

Úloha pre deti: 

1. Zo slov v zátvorke napíš správne slovo:  

Je starší brat ( ŠA – MOJ – ŽI ) _______________________. Pomáhal Mojžišovi pri vyslobodení  ( ZRA – 
TOV – E – I – LI ) ____________________________________z egyptského zajatia. 

 

Bol to muž:  2   4  11  8  20  5  3 ,    1   10   4   9   3,    6   2    7   2   9   5   12,    16   10   14   15   13   5   12 

         _______________________,  _________________,   ________________________,  
_______________________________ 

2   17   18   13   19   11   12,    6   9   19   11   4   2   11   9   19   11   5   12. 

______________________________,   ________________________________________________ 

 

(Pri číslach sú napísané písmenká. Podpíš ich správne pod čísla, ktoré sú tu uvedené): 

1 – M,     2 – O,     3 – Y,     4 – D,     5 – N,     6 – P,     7 – K,     8 – Á,     9 – R,     10 – Ú,       11 – V 

12 – Ý,      13 – T,       14 -  C,       15 -  I,      16 – S,       17 – B,     18 – E,   19 – A ,  20 – Ž  

 

 


