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Žalm 127 Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé 
 

Když čteme Ž 127, nejspíš nás napadne staré přísloví: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.“ Žalm 

127 má podobu mudrosloví, podobně jako Ž 1. Král David v něm předává svému synu Šalomounovi své poznání, 

svou moudrost, kterou získal na cestě životem s Bohem.    

Dnes (19.6.) je svátek otců. Zmíněný žalm nám připomíná jedno důležité otcovské poslání. Poslání předávat synu 

své zkušenosti, poznání Boha, znalosti Bible. Otec by měl syna vést k Hospodinu, vyučovat a povzbuzovat, jak to 

čteme v Bibli v knize Deuteronomium (Deuteronomium 6,6-7: A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v 

srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou,  

když budeš uléhat nebo vstávat.).  

Král David velmi toužil postavit Hospodinu chrám, ale nebylo mu to dáno. Stavbu chrámu měl uskutečnit až 

Šalomoun. A tak ho David alespoň náležitě připravoval na jeho úkol. V prvním verši čteme: Poutní píseň, 

Šalomounova. V této písni David předává synovi své poznání o životě a víře v Boha:  

 

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé 

Šalomoun dostává od otce cennou radu do života: „Bez Božího požehnání se do ničeho nepouštěj.“ I když se tato 

moudrá rada týkala původně především stavby židovského chrámu, může jí Šalomoun pojmout v širším slova 

smyslu. Izrael byl také nazýván domem, domem Izraelským. I tento dům, má být budován s Božím požehnáním a 

moudrostí. Za to se také Šalomoun modlil na počátku svého kralování a Hospodin jeho prosby vyslyšel. Právě po 

této modlitbě za vnímavé srdce a za moudrost vést a zpravovat izraelský národ Šalomoun usnul pokojným 

spánkem. Jméno Šalomoun vychází z hebr. kořene šlm a znamená pokoj. Toto jméno dal synovi král David, ale 

Hospodin mu dal jméno Jedidjáš – t.j. Hospodinův miláček (2 Samuelova 12,24-25 Pak David potěšil svou ženu 

Bat-šebu, vešel k ní a spal s ní. I porodila syna a on mu dal jméno Šalomoun. Toho si Hospodin zamiloval a ohlásil 

skrze proroka Nátana, že ho mají pojmenovat Jedidjáš (to je Hospodinův miláček) kvůli Hospodinu.)). Z toho 

vyplývá, že ten milý, kterému dopřává Hospodin klidný spánek (v. 2nn), zatímco se ostatní marně namáhají a 

pachtí, je Šalomoun. Žalm 127 byl později zařazen mezi poutní písně. Poutníci putující na svátky do Jeruzaléma 

zpívali cestou Žalmy. Žalm 127 vedl poutníka, aby si položil zásadní otázku: „Co mám dělat, abych žil dobrý 

život“. Přesněji řečeno: „Jaký má být můj život, abych se líbil Bohu?“ Písmo svědčí o tom, že ale v každém 

národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé (Sk 10,34).  

 

Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný 

V tomto verši slyšíme stejný motiv, jako v předchozím verši, jen přenesený ze stavby domu na ochranu města. 

Pokud město nestřeží Hospodin, nadarmo bdí strážní. David opět pokládá svému synu na srdce moudrou radu: 

„Město, zem, národ neochrání dobře vycvičené a vyzbrojené vojsko, pokud ho především nestřeží Hospodin.“  

Šalomoun zdědil po svém otci Davidovi skutečně kvalitní vojsko. David však z vlastní zkušenosti věděl, že boj se 

nevyhrává mocí a silou zbraní – světskými prostředky, ale Boží mocí. Když Izraelci v minulosti vyhrávali nad svými 

nepřáteli, vyhrávali proto, že byli věrní Hospodinu a poslušní jeho slovu a Hospodin byl s nimi. Vytáhli do boje, 

jen když k tomu dal pokyn Hospodin. A proto vítězili i když jich bylo na počet mnohem méně, než nepřátel, 

protože Bůh bojoval za ně a dal jim vítězství skrze mnoho, i skrze málo (I.Sam 14,6). A zatím, co svévolníci střeží 

svá města, prožívají úzkost a strach, Hospodinův milý má klidný spánek, protože ví, že je v Božích rukách.  

Ovšem i o křesťana se může pokoušet tíseň. Strach je oblíbenou Ďáblovou zbraní. Ale Bůh má účinný lék proti 

úzkosti a obavám z budoucnosti: Boží taktika: Soustřeď se na Boha, oddej se mu cele, následuj ho, důvěřuj mu, 

buď věrný. Oddat se Hospodinu cele do rukou v důvěře, neznamená, že se nám vyhnou těžké časy. Neznamená 

to, že nemůžeme být nemocní, neznamená to, že nás nemůže někdy někdo přepadnout, nebo okrást, 

neznamená to, že odejdeme z tohoto světa tak, jak bychom si přáli. Na druhou stranu se to ani nevylučuje. Bůh 

dává požehnání dle svého uvážení. Věřit Hospodinu znamená spolehnout se na to, že se Bohu nemůžeme 
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ztratit z jeho rukou, že nám dá sílu projít i těžkým obdobím, že nám dá sílu bojovat a že nedopustí na nás 

zkoušku, která by byla nad naše síly. Důvěřovat Hospodinu zároveň znamená věřit, že se o nás Bůh stará, 

žehná nám, chrání nás a uzdravuje. 

Izraelci, kteří toto nepochopili, snažili se z Hospodina po způsobu pohanských národů, požehnání nějak vymámit! 

Vyprovokovat Boha k seslání požehnání a ochrany. Stupňováním, prodlužováním a rozvíjením bohoslužebných 

úkonů a neustálým opakováním Božího Jména a tvrdými posty si chtěli přivodit Boží přízeň a požehnání. Jejich 

srdce však bylo nevěrné a zlé. Navenek byli zbožní, uvnitř prohnilí. Takové falešné, umělé bohoslužby Hospodin 

nemůže ani vystát (Iz 1,14-15). Verš… 

 

Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému 

milému spánek 

… vypadá, jako že hovoří o pachtění za ziskem, ale šlo právě o snahu vybudit Hospodina k přízni a požehnání 

náboženskými úkony. Hospodin si však před takovými způsoby zakrývá tvář a učí, že požehnání a ochranu dává 

tam, kde lidé činí pokání, napravují své cesty, opouštění hřích, konají dobro, hledají právo a spravedlnost, 

zastávají se slabých a ujímají se bezmocných (Iz 1). Tam také mohou lidé ulehnout ke klidnému spánku 

v důvěře, že Bůh nad nimi bdí. Hospodina nemůžeme podplatit náboženstvím, ale můžeme žít spravedlivě a 

věrně. Tak budeme Bohu milí.    

 

Další verše v. 3-5 hovoří o tom, že synové (tedy potomci) jsou darem a požehnáním od Hospodina a budoucností 

rodu. Jsou oporou pro otce a zastanou se ho v době stáří. 

I tato část se týká požehnání Davidova rodu, který měl být upevněn na věky. Nyní víme, že pro nepravosti byla 

vláda Davidova království přerušena, až do doby příchodu Ježíše Krista. On je naplněním nejvyššího Božího 

požehnání. V něm máme život, odpuštění hříchů a život věčný v Nebeském království. 

 

Závěr 

I když byl žalm 127 psán jako mudrosloví krále Davida svému synu Šalomounovi, můžeme ho vztáhnout obecně i 

na naše životy. I pro nás platí… 

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. 

Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. 

Právě to si připomínali poutníci, putující na svátky do Jeruzaléma. Poutník viděl Jeruzalém, město Davidovo, 

nádherný chrám Šolomounův a to mu připomnělo, že Hospodin je živý a jeho požehnání je nad jeho lidem. Mohl 

na vlastní oči spatřit, že vše, co je v žalmu psáno, je pravda. A v srdci mu zaznívala hlavní myšlenka Davidova 

poselství: 

Nadarmo se namáhají ti, kdo žijí bez Božího požehnání.  A to ho nutně vedlo k tomu, aby si položil otázku: „Co 

mám udělat proto, aby Hospodin byl ve všem, co konám?“ (V mé rodině, službě, práci, odpočinku, ve 

vztazích?). Co mám udělat proto, abych nebyl jako ti, kdo se marně namáhají? A jak má vypadat můj život, 

abych se líbil Bohu, abych žil dobrý život?“  

Amen 


