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Štvrtok 9. februára 2017 

Piesne: ES č. 286, 543 

Text: Iz 2, 11 

„Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v 

onen deň.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Slová proroka Izaiáša, ktorých ozvenu nachádzame aj u evanjelistu Lukáša, charakterizujú pojmy 

povýšenosť a poníženosť. Povýšenosť, pýcha, hrdosť či nadmerné sebavedomie neobstoja pred 

Hospodinom. Takéto správanie, takýto postoj v našom živote nemá budúcnosť. Avšak vieme, že 

pýcha je v rozličných formách neraz prítomná aj v našom živote. Nejaké prvky pýchy, ale i 

tendencie smerujúce k pýche, sa vyskytujú v každom človeku. Ako je to s našou pýchou? Ak je 

ľudská životná cesta charakterizovaná týmito postojmi, človek sa postupne dostáva do slepej 

uličky. Veď i v Knihe prísloví čítame: „Šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je pre Neho 

ohavnosťou: pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery 

snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sipí lož, a toho, kto rozsieva 

nesvár medzi bratmi.“ (Pr 6, 16 – 19) K týmto slovám sa pridáva aj Pán Ježiš, ktorý hovorí: 

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Oproti 

prorokovi Izaiášovi Pán Ježiš dopĺňa jeho slová o povýšenie ponížených. Tí, ktorí sú ponížení, 

majú teda nádej povýšenia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Týmito slovami nám Pán Ježiš dáva 

najavo, že jediný postoj, ktorý pred Ním obstojí, je pokora. Pokora, ktorá v spoločnosti nie je 

považovaná za dôležitú životnú hodnotu, je v Božích očiach vysoko hodnotená. Hospodin mení 

poradie ľudských hodnôt. Bratia a sestry, nech sú pre nás prvoradé tie Božie hodnoty, ktorými s 

pomocou Ducha Svätého napomáhame budovanie kráľovstva Božieho už tu, na zemi. Učme sa 

takejto skromnosti, pokornosti od Pána Ježiša Krista, ktorý aj napriek svojmu postaveniu sa nikdy 

nepovyšoval a nezviditeľňoval, ale s pokorou prichádzal medzi ľudí, slúžil im, pomáhal, rozdával 

lásku, a najmä prijímal všetkých bez rozdielu – nepozeral sa a ani sa nepozerá na ich, ale ani na 

náš zovňajšok, ale hľadí do nášho vnútra. Učme sa takémuto prístupu s pomocou Ducha Svätého. 

Životný príklad Pána Ježiša Krista je vynikajúcou pomocou, ale prosba o vedenie Duchom 

Svätým by nás mala sprevádzať neprestajne. Amen. 

 

Modlitba:   

Svätý Bože, prichádzame pred Teba a vyznávame, že sme neraz plní pýchy a povýšenosti. 

Voláme k Tebe o pomoc. Prosíme o Tvojho Ducha Svätého, aby sme s Jeho pomocou nasledovali 

príklad Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý bol pokorný a tichý. Uč nás, prosíme, takémuto prístupu 

aj dnešný deň. Amen.  
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