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Ž 131 Nemám, Hospodine domýšlivé srdce    

Nedělní promluva  20.9. 2015 

ÚV: Ž 57,10-12; SZ: Ž 131; NZ: Lk 18,10-14; NZ2:1J 4,9-10 

Minulou neděli jsem hovořil o poutní písni neboli písni pro poutníky, o Ž 134. Izraelité měli od 

Hospodina přikázáno putovat do Jeruzalémského chrámu min. 3 x do roka. Cílem cesty, bylo setkání 

s Hospodinem. Během putování se zpívaly písně, ale především se přemýšlelo nad Božím slovem, nad 

vztahem Hospodina k jeho lidu, nad jeho divuplnými skutky i nad vztahem lidu k Hospodinu. Každý 

poutník mohl a nejspíš měl, přemýšlet nad svým životem a nad Hospodinem. To je vlastně smyslem 

putování: Přemýšlet, modlit se, setkat se s Bohem a být tou poutí proměněn.  I dnes máme podobné 

možnosti. Některé církve nabízejí duchovní soustředění, kde může člověk v tichu přemýšlet nad 

Hospodinem a nad svým životem, modlit se, číst Písmo, zpívat duchovní písně, poslouchat Boží slovo. Je 

dobré, když máme alespoň jednou do roka možnost vypadnout ze stereotypu, ztišit se a přemýšlet 

nad životní cestou, kterou jsme již ušli, a kam se ubíráme. Je užitečné se občas zastavit na několik 

hodin, a pokud možno i dní, a být jen s Bohem, v tichosti, v modlitbě, s Písmem v ruce. Ž 131 nazvaný 

„Nemám, Hospodine domýšlivé srdce“ vytváří obraz ztišení před Hospodinem. Je nazván žalmem 

Davidovým, ale mohl ho napsat kdokoliv, v duchu Davidových žalmů.  Z na nás žalmu vane klid a pokoj. 

Navozuje pocit uvolnění a spočinutí v bezpečí. V žalmu se prolínají dvě velká témata: Téma pokory a 

téma důvěrného spočinutí v Hospodinu.  

 

Prvním slovem je Hospodinovo jméno 

V Hebrejském originálu je prvním slovem Hospodinovo jméno. Věta zní: „Hospodine, moje srdce není 

pyšné“. Když v hebrejské poezii stojí Boží jméno před slovesem a na počátku celého oddílu, znamená 

to, že je na něj kladen zvláště silný teologický důraz. První slovo má výsadní postavení, a tvoří klíč 

k výkladu celého oddílu. Hlavním důrazem žalmu je Hospodinovo jednání. Hospodinovo jednání je 

původcem všeho, o čem dále hovoří žalmista. Žalmista dále říká, že jeho srdce není pyšné. Jeli na 

počátku oslovení „Hospodine“, znamená to, že žalmista svůj stav přisuzuje Hospodinu. Žalmista nemá 

pyšné srdce, díky milosti Boží. To že nemá pyšné srdce, nepřipisuje svým dovednostem, ale Boží milosti. 

Nechlubí se domnělou pokorou, ani vlastní dokonalostí. Je opakem farizeje, z Ježíšova vyprávění, který 

se modlil v chrámě:  

Lukáš 18 

11 Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, 

vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 

12 Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. ´ 

Tento člověk se modlil tak, že Bohu přednesl jak je dobrý. Nepoděkoval Bohu za to, že jeho milostí se 

dokázal ubránit pokušení a neselhat. Nepoděkoval Bohu za milost a dobrotu. Pyšně se před ním 

naparoval a děkoval, že je lepší než ti druzí.  
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Boží milost předchází 

Žalmista, který se modlí v skrytu k Hospodinu, modlí se modlitbu vděčnosti. Ví, že je to hlavně Boží 

milost, že nemá pyšné srdce. Ví, že Boží milost předchází lidskému rozhodnutí.  

1 Janův 4 

9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho 

měli život. 

10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako 

oběť smíření za naše hříchy. 

Bůh si dříve zamiloval nás, než my jeho. Jeho láska předchází naši lásku k němu. Bůh nás z lásky táhne 

k sobě, abychom uvěřili, že nás má rád. A abychom poznali velikost jeho lásky v oběti Pána Ježíše Krista. 

Jeho láskou jsme přemoženi, odzbrojeni a vidíme Hospodina v jeho slávě a milosrdenství. Ve světle 

jeho lásky a morální čistoty – svatosti, spatřujeme svoji malost, nečistotu a hřích. Boží láska nás vede 

k poznání a poznání k pokání a pokání k nápravě. A zůstaneme-li věrní, můžeme společně s žalmistou 

vyznat: „Hospodine, moje srdce není pyšné.“ --- A dále: „Nemám povýšený pohled.“ To jsou dvě strany 

téže mince. Pýcha je nezřízená sebeláska a pohrdání druhými. Ten, kdo je pyšný si o sobě myslí, že je 

víc, než ve skutečnosti je. Sám sebe vidí, jako velikého a může to dospět ke srovnávání se s Bohem. 

Pýcha je vlastností Satanovou. Podle Augustina pro svou pýchu spadl Satan s Nebe.  

Ezechiel 28 

2 "Lidský synu, řekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin: Ve svém domýšlivém srdci si 

říkáš: »Jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří.« Jsi člověk, a ne Bůh, i když své srdce vydáváš za 

srdce božské! 

Ezechiel 28 

5 Množstvím své moudrosti a svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a pro ten tvůj blahobyt se tvé 

srdce stalo domýšlivým." 

Ezechiel 28 

17 Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k 

zemi, dám tě za podívanou králům. 

Žalmista si uvědomuje, že moc pýchy by ze svých sil nedokázal překonat. Proto jeho vyznání: 

„Nemám, Hospodine domýšlivé srdce, ani povýšený pohled“, je vlastně vyznáním vděčnosti, za Boží 

milost a ochranu před povýšeným srdcem. 

 

Srdce 

Srdce je ve Starém Zákoně sídlem vnitřní aktivity člověka (Ž 38,11), nejvnitřnější část, střed člověka (Ž 

22,15); nitro (1S 16,7); „třináctá komnata“ (Ž 44,22); místo, kde vznikají emoce (Ž 40,13); kde sídlí vůle 

(Ž 20,5) člověka. Srdce je sídlo vnímavosti, poznání (Ž 139,23); přemýšlení (Ž 427,28) a porozumění 

člověka (Ž 90,12; Př 15,14). Starý Zákon nerozlišuje vnitřní svět člověka na rozum, cit a vůli, jako to 

činíme my dnes. Srdce je pojem, který popisuje hlubiny v člověku (Ž 13,6), kam vidí a zasahuje jen 

Hospodin (Ž 51,12; Ž 119,32). Nitro žalmistovo je před Hospodinem tiché, pokorné, prosté.  

A nám se jistě při přemýšlení vybaví Ježíšova slova: 
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Matouš 5,3 "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 

Matouš 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 

A v zápětí můžeme slyšet Ježíšovu výzvu:  

Matouš 11 

28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 

odpočinutí svým duším. 

30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 

Ježíš byl tichý a pokorného srdce. Od něho se můžeme učit být pokornými a tichými. Z jeho milosti 

můžeme čerpat odpuštění a z jeho moci sílu.  

Pokora je něco, co lidem moc dobře nezní. Lidé se bojí, že být pokorný, znamená být méněcenný, 

zakomplexovaný, neúspěšný, středem posměchu a opovržení. Ale to je Ďáblova lež. Byl Ježíš 

neúspěšný, ušlápnutý, bezmocný a sociálně vyloučený? Naprosto ne. Byl to silný muž, plný života, který 

se hned tak něčeho nelekl. Byl mnohým lidem milý a zlí lidé před ním měli respekt. A tento Ježíš nám 

říká: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 

odpočinutí svým duším. --- A po tom většina lidí touží: Po odpočinutí duším, po pokoji a klidu. Pokora, 

tichost, vděčnost, to je stav mysli, který je vítězstvím nad vnitřním nepřítelem.  

 

Neženu se za velkými věcmi, chovám se klidně a tiše 

Žalmista dále vyznává Bohu, že se nežene za velkými věcmi, za tím, co je okázalé. Mnozí lidé touží po 

tom, aby je druzí uznávali a obdivovali. Touha být v očích druhých úspěšným stála hodně lidí pokoj 

v duši a přinesla frustraci a zklamání. Pokud lidé potřebují ke štěstí okázalost, nebudou ve skutečnosti 

nikdy šťastní. Člověk může dělat třeba i velké věci, ale ne pro svou slávu a obdiv druhých, ale pro radost 

sobě, pro věc samotnou, a pro slávu Boží. To je recept na šťastný život. Žalmista se nežene za velkými 

úspěchy pro slávu a uznání. Je vděčný za Boží milosrdenství a moc, která ho chrání.  

Žalmista dále pokračuje: Žalmy 131,2 nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, 

jako odstavené dítě je ve mně má duše. To není příliš srozumitelný překlad. Vždyť odstavené dítě je 

naopak neklidné, dožaduje se pokračování v kojení, které je mu odepíráno. Když se podíváme do 

hebrejského originálu, pochopíme snáze smysl slov: „Což jsem neuspokojil a neztišil svou duši jako 

nakojené dítě u své matky; jako nakojené dítě je má duše.“ Nakojené dítě, upadá do blaženého 

spánku s nejčistším pocitem bezpečí, jaký může lidská bytost pocítit. Je to stav blaženosti v náručí 

matky, naplnění nejzákladnějších lidských potřeb: Pocit že jsem milován a přijímán, pocit bezpečí, pocit 

sytosti, pocit úzkého společenství.  Žalmista svůj vnitřní stav srdce přirovnává k tomuto blaženému 

stavu dítěte, které pokojně v důvěře usíná v náruči své matky. Nikdo nedokáže naplnit citovou nádrž 

člověka tak, jako v raném dětství matka a v dospělosti Bůh. I duše má své potřeby, jako má své 

potřeby nemluvně. Jen Hospodin může naplnit potřeby duše, potřeby člověka, kterými je 

bezpodmínečná láska.  
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Závěrečná výzva 

Žalm je modlitbou o samotě s Hospodinem. Na závěr však se z něho rodí výzva pro všechen Boží lid: 

„Izraeli, čekej Hospodina, od nynějška vždycky.“ Jakoby žalmista chtěl ukázat cestu všemu Božímu lidu: 

„Žijte z víry v Hospodina! Když budete tiší a pokorného srdce, když se nebudete hnát za tím, co pomíjí, 

když budete hledat uspokojení svého srdce v Hospodinu, budete dbát na jeho přikázání, naleznete 

pokoj a odpočinutí svým duším. Budete odpočívat v něm a poroste vaše důvěra v něho. To dá svěžest 

a zdraví vašim duším a životní sílu.“ AMEN 

 

 

 


