Sobota 22. októbra 2016
Text: Ž 101, 1
Žalm Dávidov. O milosti a práve budem spievať; Teba chcem ospevovať, Hospodine.
Piesne: ES č. 361, 238
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prvý verš 101. žalmu je radostným vyznaním. Jeho autor sa teší, preto chce ospevovať
Hospodina. Celý žalm hovorí o zásadách dobrého vladára. Keďže žalm má rytmus žalospevu,
táto forma nás upozorňuje, že ide o veľmi vážnu vec! Tých, ktorí tieto zásady nedodržiavajú,
čaká súd a skaza. Je celkom možné, že tieto zásady boli prednášané samotným kráľom pri jeho
nástupe na trón alebo pri výročných slávnostiach, keď kráľ skladal či obnovoval svoj slávnostný
sľub. O žalme môžeme povedať, že je akousi formou kráľovského záväzku Hospodinovi. Nejde
však len o zásady, ktoré by boli platné a záväzné iba pre kráľa. Ide o zásady, ktoré má dodržiavať
každý, kto stojí na čele nejakej skupiny ľudí, ľudí, ktorí sú mu zverení, aby ich viedol či učil.
Slová žalmu sú akousi spomienkou na niekdajších kráľov z Dávidovho rodu, a zároveň sú tu
vyjadrené očakávania príchodu zasľúbeného Syna Dávidovho. My máme v dnešný deň pred
sebou prvý verš. Je to hymnický úvod do celého žalmu. Žalmista oslavuje Boha ako darcu
milosrdenstva, ktoré svojmu ľudu preukazoval a naďalej preukazuje. Toto Hospodinovo
milosrdenstvo zaväzovalo kráľa z Dávidovho rodu k tomu, aby dodržiaval Božiu zmluvu
a vykonával súd, ktorý bol zverený kráľom z Dávidovho pokolenia. Týmto chválospevom sa
žalmista priznáva k zásade, že milosrdenstvo, ktoré preukazuje Boh, a súd, ktorý Boh zveril
kráľom, majú byť súčasťou vladárskej praxe. Kráľ, ale i každý, kto by vládol namiesto kráľa, má
byť zverenému ľudu milostivým pánom, ale zároveň má zlo prísne a spravodlivo trestať .
V oboch týchto veciach, na ktoré žalmista poukazuje, bol Dávid vzorom dobrého kráľa. Svedčia
o tom slová z 2. knihy Samuelovej 8, 15: „Tak Dávid kraľoval nad celým Izraelom a prisluhoval
právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu.“
Aj my, ktorým sú zverení iní ľudia, či už deti a mladí ľudia v škole, alebo kolegovia v práci,
ktorých vedieme, buďme im dobrými, milostivými a spravodlivými vodcami, aby aj o nás mohli
platiť slová, ktoré sú napísané o kráľovi Dávidovi. Amen.
Modlitba:
Dobrotivý Bože a milostivý náš Otče, ďakujeme za Tvoju lásku, ktorú nám denne preukazuješ.
Teba chválime a ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktoré prežívame v živote. Buď naším
milostivým a spravodlivým Otcom i dnes. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme za Tvoju obeť, ktorú
si priniesol za nás. Prosíme, sprevádzaj nás a veď nás po ceste milosti a práva. Do Tvojich
láskavých rúk sa vkladáme a prosíme o Tvoje požehnanie v tom, čo robíme. Amen.
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