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Utorok 31. januára 2017 

Piesne: ES č. 286, 543 

Text: Ž 131 

„Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé; nejdem za veľkými cieľmi, ktoré sú 

pre mňa predivné.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Tento žalm je napísaný v duchu kráľa Dávida. Veď i kráľ Dávid sa vo svojom živote kajal, bol 

pokorný a následne sa stával človekom zbožným a plným dôvery v Hospodina. Aj keď, 

samozrejme, vedeli by sme hovoriť aj o jeho prešľapoch. Avšak pri kom by sme nevedeli? Veď 

pri každom z nás by sme sa určite vedeli pristaviť a vymenovať tie jeho i naše prešľapy, naše 

hriechy. Dôležité však je, že kráľa Dávida viedlo jeho konanie aj k pokore a prosbe o odpustenie 

hriechov. Tento žalm sa začína menom Hospodinovým, čo je zámerom žalmistu, ktorý chce, aby 

v centre našej pozornosti bol Hospodin so svojím konaním. A následne nám žalmista znovu 

pripomína, z čoho a kde vzniká pýcha, ale aj aké sú jej dôsledky. Vieme, že pýcha je vlastnosť 

človeka, ktorý sa preceňuje, vynáša sa nad iných, pohŕda inými − a pokojne by sme mohli 

pridávať ďalšie charakteristiky. Pýcha podľa žalmistu vzniká v našom srdci a očiach a vedie k 

tomu, že sa ženieme za veľkými cieľmi, ktoré sú pre nás predivné, ba až nedosiahnuteľné. Pýcha 

je v Biblii pokladaná za veľmi závažný hriech, pretože pyšný človek sa neraz snaží vyrovnať 

Bohu. Slovami 131. žalmu žalmista nielen vyznáva, že jemu je cudzie pyšné správanie a 

akékoľvek prejavy pýchy – teda povýšenecký pohľad či pyšné konanie, ale zároveň i nás týmito 

slovami varuje pred pýchou a poukazuje na Hospodina, na Jeho konanie a na to, že Jemu 

dôveruje viac ako sebe, čo potvrdzujú i jeho slová: „Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako 

nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša.“ Žalmista 

vyjadruje svoju spokojnosť, svoje uspokojenie, ktoré nachádza v Božej blízkosti. Nepotrebuje 

veľké veci, nejde za veľkými cieľmi, ale v pokore a dôvere očakáva na Hospodina. K takémuto 

očakávaniu, ku ktorému vedie pokora pred Pánom Bohom, ale i k pevnej dôvere v Hospodina 

vyzýva žalmista i nás dnes slovami posledného verša: „Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až 

naveky.“ Máme očakávať na Hospodina, pretože s Ním prichádzajú do nášho života veľké veci a 

skrze vykupiteľské dielo Jeho Syna Ježiša Krista budeme svedkami aj predivného cieľa – života 

večného v kráľovstve Božom. Preto v pokore a pevnej dôvere čakajme na Hospodina odteraz až 

naveky. Amen.  

 

Modlitba:   

„Ó, Bože, daj mi z výsosti dar pokory a tichosti, nech ju mám v srdci, myslení, rečiach i v každom 

konaní. Nech sa vystríham hrdosti, pýchy a namyslenosti, čo kresťanovi nesluší a svedčí o 

hriešnej duši.“ (ES č. 543, 1 – 2) Amen.  
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