Božia spravodlivosť a Božia milosť
Žalm 37, 4 – „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce“.
1) zamyslenie nad jednou kapitolou knihy žalmov
V strede Biblie je kniha Žalmov, ktorá je vlastne zbierkou duchovných piesní
a modlitieb. Žalmy obsahujú zasľúbenia, vieroučné pravdy, proroctvá o Kristovi,
ale predovšetkým vyjadrujú skutočné pocity autorov. Žalmisti vyjadrujú svoju
vďačnosť Pánu Bohu, vyznávajú svoje previnenia, vyjadrujú svoje pochybnosti
a obavy, žiadajú Boha o pomoc, chvália ho a vzývajú - v čase pohody i skúšok.
To, čo ma mierne prekvapilo je to, ako vtedajší ľud s istotou volal k Hospodinovi,
aby ho preskúšal a uznal za bezúhonného:
Ž 17,1-3 „Čuj, Hospodine, spravodlivú vec! Pozoruj môj nárek! Naslúchaj

mojej modlitbe z úst, ktoré neklamú! Od Teba nech vyjde súd o mne, nech
Tvoje oči vidia, čo je správne. Preskúmal si mi srdce, prehliadol ma v noci,
preskúšal si ma, no nič nenachádzaš; zaumienil som si, že sa moje ústa
neprehrešia.“
U autora žalmu (Dávida) to určite nie je opovážlivosť, ale ukazuje to na jeho veľmi
úzky vzťah k Pánu Bohu. Autori takýchto vyhlásení niekedy argumentujú Božím
menom, ako dôvodom, prečo by im mal Pán Boh pomôcť, aj keď sa dostanú do

problémov vlastným pričinením.
Ž 106,8 – „On ich zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc.“ Mojžiš - Nu
14,15-16 - „Ak tento ľud do jedného usmrtíš, povedia národy, ktoré počuli

zvesť o Tebe: Pretože Hospodin nevládal uviesť tento ľud do krajiny, ktorú
mu prísahou zasľúbil, zničil ho na púšti.“; Daniel - Dan 9,19 – „Pane, počuj,
Pane, odpusť, Pane, pozoruj a konaj! Kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj. Lebo
Tvoje mesto i Tvoj ľud nesú Tvoje meno.“
Ako dôvod autori uvádzajú, že Boží nepriatelia budú jasať a rúhať sa Pánu Bohu,
ak Hospodin opustí svoj ľud.
2) Žalm 37. odpovedá na otázku, prečo sa zlým a bezbožným ľudom vedie dobre,
ako by im Pán Boh žehnal, zatiaľ čo bohabojní sú v súžení, ako by boli Bohom
zavrhnutí. Týmto problémom sa zaoberá aj kniha Jób, ale stretneme sa s ním aj
v žalmoch 49. a 73.
Žalm 37. začína výzvou (v. 1) „Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na
páchateľov bezprávia!“ Zrejme aj za kráľa Dávida boli ľudia, ktorí nechodili
Božími cestami, sami sebe boli zákonom a aj napriek tomu sa im darilo celkom
dobre.

S obdobnou situáciou sa stretávame aj dnes – koľkým tzv. „kresťanom“ sa darí
všetko, na čo siahnu a niekedy je to také okaté, že aj ja to mám problém prijať, bez
toho, aby som prejavil navonok svoje emócie – hnev.
Práve úvod žalmu 37 „Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov
bezprávia.“ nabáda čitateľa resp. počúvajúceho na stíšenie emócií
z nespravodlivosti, ktorá sa deje, lebo Pán Boh má aj v takýchto prípadoch
pripravené riešenie. V samotnom 37. žalme sa nachádza niekoľko zdôvodnení
resp. vysvetlení k predmetnej skutočnosti: keď sa zlým ľuďom vedie dobre
(žalmy sú poéziou a preto sa tu jednotlivé myšlienky, témy opakujú v určitých
cykloch)
a) údel bezbožných – zahynutie
b) údel pobožných, spravodlivých - večný život
c) výzva k vernosti Pánu Bohu
d) zasľúbenie Božej pomoci – ochrany v čase skúšok
3a) záhuba bezbožných
Autor žalmu hneď v 2. verši hovorí, ako dopadnú bezbožní a priestupníci zákona
„Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina“; v.9 „Veď ničomníci
budú vyhubení, ale ti, čo očakávajú na Hospodina, budú vlastniť krajinu“
(v. 2, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 28, 35-36, 38) – 11x
Aj napriek tomu, že sú odvážni a drzí, snažia sa ísť niekedy aj cez mŕtvoly – Pán
Boh o nich vie (v.13) „Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň“ a čo viac,
sám Boh bude ich sudcom a bude ich súdiť spravodlivo a výsledkom bude ich
odsúdenie a záhuba.
Obsah tejto témy by sme mohli voľne reprodukovať nasledovne:
Hoci sa niektorí zlí ľudia môžu stať veľmi populárni a nesmierne bohatí, nikdy by
sme im nemali závidieť. Nezáleží na tom, čo všetko majú, lebo raz to všetko stratí
svoju hodnotu, avšak to, čo získa veriaci človek, mu vydrží až do večnosti.
Z toho vyplýva jedna skutočnosť – aj keď by sme niekedy mali chuť urýchliť
nastolenie Božej spravodlivosti, Pán Boh jednoznačne hovorí, že súd patrí jemu
(Hospodinovi) Rim. 12,19 – „Mne patrí pomsta ja odplatím“.
Aj keď nás k tomu okolnosti niekedy zvádzajú, neberme spravodlivosť do
vlastných rúk
3b) zasľúbenie odmeny pre pobožných
Zasľúbenie pre pobožných hovorí o vlastníctve „novej“ zeme, odkiaľ sa už nebudú
musieť nikdy sťahovať. V tomto žalme je to viac orientované do vlastníctva
krajiny, pretože tam kde Izraeliti bývali, nebolo stále bezpečné miesto, a hlavne tí,
čo bývali v blízkosti hraníc okúsili na vlastnej koži návštevy nezvaných hostí zo
susedných krajín. (v.3) – „Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej
krajine a zachovávaj vernosť.“

Dnes je toto zasľúbenie vysoko aktuálne práve pre blízkosť druhého príchodu
Ježiša Krista. Veď kto by v tomto chaose, zmätku a nepokoji neočakával to, čo je
zasľúbené v celom Písme od Genezis až po Zjavenie Jána - Božie kráľovstvo, nová
zem, návrat strateného raja, stretnutie s blízkymi, ktorí už zomreli a predovšetkým
stretnutie so svojim Stvoriteľom a Záchrancom. (3, 9, 11, 18, 22, 27, 28, 29) – 8x
v. 27-29 – „Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu naveky. Lebo Hospodin

právo miluje a neopustí svojich zbožných; naveky budú zachovaní, ale
potomstvo bezbožníkov bude vyťaté. Krajinu budú vlastniť spravodliví,
naveky budú v nej prebývať.“

3d) Božia pomoc v čase skúšok
Vo v. 5 „Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.“ je
zasľúbenie, že Hospodin sa svojho ľudu ujme aj v tých najťažších situáciách,
pomôže mu vstať, podoprie ho, nebude mať núdzu o chlieb – pokrm, oslobodenie
od bezbožných (v.5, 24, 25, 28, 33, 37, 40...) – 7x
Zveriť svoju cestu Hospodinovi to znamená zveriť mu všetko t.j. život, rodinu,
zamestnanie, majetok – zveriť to jeho kontrole a jeho vedeniu a dôverovať mu, že
sa o všetko postará. Aby sme to mohli robiť s radosťou a bez obáv, musíme Boha
dobre poznať a dôverovať mu.

Vo všetkých zasľúbeniach Božieho kráľovstva, novej zeme sú uvedené aj nutné
podmienky pre jeho naplnenie a o tom hovorí ďalšia téma :

4. Zhrnutie

3c) výzva pre spravodlivých resp. ospravedlnených (pobožných)
Žalmista Dávid vyzýva svoj ľud, aby aj v čase očakávania naplnenia Božích
zasľúbení bol radostným, aby s radostným srdcom pristupoval k Hospodinovi (v.4)
„Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce“. Radovať sa

v Hospodinovi to znamená mať radostného Ducha, teda slúžiť Hospodinovi
s radosťou. Prečo?
Pretože ako hovorí žalmista Dávid v 23. žalme ... nebudem mať v ničom
nedostatku. V NZ to isté hovorí Pán Ježiš slovami Mt. 6,31.33 – „Nebuďte
teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť?
alebo: Čím sa budeme odievať? Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho
spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“
Pán Boh nevyzýva spravodlivých, aby sa snažili akýmkoľvek spôsobom
bojovať proti bezbožným, On nechce, aby sme v tejto oblasti zastupovali
Hospodina, práve naopak, žalmista tu píše o pokoji a dôvere v Boha (v. 1, 3, 7, 8,
11, 21, 27, 34, 37.) – 9x
v. 7 – „Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má
úspech, a nad tým kto je zákerný.“ Uvedené verše nám hovoria, že máme očakávať
na Pána Boha, nehnevať sa, nerozčuľovať sa, byť pokorným, mať súcit s druhým,
dúfať a veriť ...
Keď si to pretransformujeme do NZ reči, tak je to ovocie Ducha (Gal 5,22-23) –
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť
a sebaovládanie. Keď bol Dávid nespravodlivo ohovorený, posmievaný, modlí sa
k Bohu, aby skrze neho mohol pôsobiť Duch Svätý.
S podobnými situáciami sa stretávame doslova každý deň; je to je výzva pre
každého z nás ísť podľa uvedených veršov.

Ktorá téma je vám najbližšie:
a) odsúdenie bezbožných alebo
b) naplnenie zasľúbenia o druhom príchode Ježiša Krista alebo
c) služba Pánovi a blížnym s radostným srdcom alebo
d) ochota Pána Boha pomôcť nám, keď v ťažkých chvíľach voláme k nemu ?
Príklad - zo života židovského národa, ktorý sa týka spomínaných tém:
– z histórie vieme, že v určitej etape sa Izrael rozhodol ísť vlastnou cestou
(zodpovední boli predovšetkým vodcovia); keď nepomáhali napomenutia a výzvy
prorokov, Pán Boh posiela na Izrael najprv asýrskeho kráľa a potom svojho
služobníka Nabuchodonozora – babylonského panovníka.
Izrael odchádza do vyhnanstva (zajatia) – to by sme mohli ešte pokladať za
zaslúžený trest - takto to vníma aj prorok Daniel (9. kap.).
Ale už pri odchode do babylonského zajatia prorok Jeremiáš píše, že po 70-tych
rokoch sa jeho ľud vráti. Tu sa začína plniť jedno z Božích zasľúbení dané
Božiemu ľudu a to skrze pohanských služobníkov: ako inak nazvať kráľa
Artaxersa, Dária I. či Kýra, keď okrem prepustenia židovských zajatcov im dávajú
na cestu aj materiálne vybavenie pre bohoslužbu v ešte neexistujúcom chráme
a daňové úľavy.
Ezd 1,2 kap - pohanský kráľ Kýros vydal výnos, ktorým dovolil Židom návrat
z exilu za účelom opätovnej výstavby chrámu; vrátil nádoby a náčinie z Božieho
domu (5400 ks), okrem toho im ešte poskytol ochranu na cestu a peňažné
prostriedky.
Ezd 6. kap. - kráľ Dárius rozhodol, aby daň zo Záriečia bola použitá na vyplácanie
robotníkov na stavbe chrámu a zabezpečil aj obetné zvieratá pre bohoslužbu.
Ezd 7. kap. - kráľ Artaxerxes postupoval podobne ako kráľ Dárius a navyše všetci
služobníci Božieho domu boli oslobodení od dane.

Záver:
Pre Pána Boha nie je žiadna situácia beznádejná, je schopný naplniť svoje
zámery akýmikoľvek prostriedkami.
Príkladom naplnenia Božích zasľúbení je pohanský kráľ Kýros, ktorý hoci
nepoznal živého Boha, plnil Božiu vôľu.
Niekedy sa zdá, že Boh na naše modlitby neodpovedá, ako by nechápal
naliehavosť nášho položenia, takže niekedy sa snažíme „pomôcť“ či urýchliť
Božie rozhodovanie. V takýchto prípadoch si spomeňme na Dávida, ktorý
bol pomazaný za kráľa v cca 16-ich rokoch a v skutočnosti sa ním stáva až
ako 30 ročný. Aj pre neho to boli dlhé roky čakania, keď navyše musel
utekať pred kráľom Saulom. Keď Dávid píše „očakávaj na Boha“ vie o čom
píše. Pán Boh často používa tieto chvíle čakania, aby nás niečomu naučil,
niečo v nás obnovil, aby nás vyskúšal podobne ako služobníka Dávida.
Berme vážne slová Božieho služobníka „Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj
na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým kto je
zákerný.““ a objavujme, čo nám chce Pán Boh povedať do nášho života.
Amen

