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Utorok 20. decembra 2016 

Piesne: ES č. 5, 17 

Text: Ž 72, 1 – 2. 7 – 8. 12 – 13. 17 

„Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a nech je hojnosť blaha, kým trvá mesiac!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Uvedené verše sú súčasťou 72. žalmu, ktorý my kresťania (ale aj židia) považujeme za mesiášsky 

žalm. Rozdiel je však v tom, že my kresťania naplnenie týchto slov vidíme v príchode Mesiáša, 

Ježiša Krista, kým židia Mesiáša stále čakajú. Avšak žalmista prečítanými slovami volá po 

ideálnom kráľovi a kráľovstve, v ktorom právo a spravodlivosť prekvitá, ale i kráľovi, ktorý si 

bude všímať biednych a chudobných. Môžeme povedať, že žalmista nám predstavuje obraz 

Mesiáša, ktorého predpovedal aj prorok Izaiáš slovami: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je 

daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec 

večnosti, Knieža pokoja.“ (Iz 9, 5) Avšak o spravodlivosti Mesiáša hovoril aj prorok Zachariáš: 

„Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe 

spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.“ (Zach 9, 9) 

Priestor na spravodlivosť, ktorá neraz chýba v tomto svete, nachádzame v Mesiášovi, 

prichádzajúcom Ježišovi Kristovi, v Jeho vláde i Jeho kráľovstve. Priestor na spravodlivosť, na 

ktorú sa toľko dopytujeme a ktorej sa toľko dovolávame, aj keď neraz aj naše správanie vôbec 

nie je v súlade so spravodlivosťou. Kristova spravodlivosť, ktorá prichádza s Jeho vládou, je však 

hlbšia než dodržiavanie rôznych zákonov. Kristova spravodlivosť je v súlade s milosťou, s 

odpustením našich hriechov. Avšak vláda Ježiša Krista vytvára priestor aj pre ľud ubiedený či 

chudobný. Nehovorí teda len o tých, ktorí sa majú dobre, ale práve naopak. A biednych ľudí si 

všímal aj Pán Ježiš Kristus. Mal blízko k chudobným a tým, čo boli na okraji ľudskej spoločnosti. 

Žalmista volá: „Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a nech je hojnosť blaha, kým trvá 

mesiac! Nech vládne od mora k moru a od Veľrieky až po konce zeme.“ Mesiáš bude vládnuť nad 

celým svetom; a vládnuť bude spravodlivosťou a pokojom, a to dovtedy, kým mesiac nezhasne – 

to znamená až do Jeho druhého príchodu, ktorý si v adventnom období tiež pripomíname. 

Mesiáš, Ježiš Kristus, je teda pripravený vládnuť všade. Všade tam, kde má miesto v srdci 

človeka. Má miesto aj v našom srdci? Amen. 

 

Modlitba:  

Hospodine, večný Bože, ďakujeme Ti, že s Tvojím Synom Ježišom Kristom prichádza nielen do 

našich životov, ale i do tejto časnosti spravodlivosť a pokoj. Daj, aby aj my sme boli tými, ktorí 

s pomocou Tvojho Ducha budú sa o spravodlivosť a pokoj usilovať v myšlienkach, slovách 

i skutkoch. Amen.  
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