
 1 

Utorok 19. apríla 2016 

Text: Ž 15, 4 

Kto zavrhuje podliaka a uctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto svoju prísahu nemení, 

i keď má z toho škodu. 

Piesne: ES č. 257, 624 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Kto smie byť hosťom v Hospodinovom stánku? Kto smie prebývať na Jeho svätom 

vrchu? Siedma podmienka, ktorú žalmista vyslovuje, je zavrhnutie podliaka a uctenie si 

toho, kto je Hospodinov. Neznamená to však, že sa máme stretávať iba s kresťanmi 

a neveriacim sa vyhýbať. Podliak je nesvedomitý, bezcharakterný človek, ktorý neraz 

koná nečestne. Musíme priznať, že takto sa niekedy správajú aj kresťania. Je to smutné, 

ale je to tak. Neraz to vidíme aj my sami. Avšak týmito slovami nás chce žalmista upo-

zorniť na to, aby sme si neosvojovali správanie podliakov, aby sme ich etické a mravné 

hodnoty zavrhovali a, naopak, ctili si tých, ktorí majú bázeň pred Hospodinom 

a zachovávajú Jeho prikázania. Máme iným hovoriť o Kristovi, a zároveň máme žiť 

v spoločenstve ako tí, ktorí Krista nasledujú, ktorí Ho nasledujú nielen slovami, ale aj 

myšlienkami a skutkami – nie preto, aby ich ľudia videli, lebo Hospodin vidí do našich 

sŕdc, On pozná, či sú naše slová a skutky úprimné, alebo ide len o obyčajné divadlo 

v snahe zapáčiť sa ľuďom. 

Ďalšia požiadavka na nás, ktorí chceme byť hosťami v Hospodinovom stánku, je, že 

nemáme meniť svoje prísahy, i keď máme z toho škodu. Niekedy nie je vôbec ľahké 

dodržať to, čo sme sľúbili. Niekedy je to skoro nemožné, a to práve vtedy, keď vidíme, že 

by sme z daného sľubu mali mať škodu. Nie je hrdinstvo nasľubovať plno vecí, ale treba 

ich aj dodržať, a to aj vtedy, keď je to pre nás nepriaznivé, keď nie sme vo výhode my, 

ale ten druhý. 

Bratia a sestry, s Božou pomocou zavrhujme konanie podliakov, teda konanie, ktoré je 

nečestné. Príklad si berme z ľudí, ktorí sa boja Hospodina, a z tých, ktorí dokážu stáť za 

svojimi slovami, sľubmi a prísahami, ktoré dali, aj keď je to ťažké. Amen. 

Modlitba: 
„Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí 

a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone 

rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie 

a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. … A preto neobstoja bezbožníci na 

súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste 

spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.“ (Ž 1) Amen. 
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