
Ž 110 - BOŽÍ HLAS O MESIÁŠOVI 

Pre Dávida. Mizmor. 
Výrok Pána môjmu pánovi: „Seď po mojej pravici až kým neurobím tvojich nepriateľov 
podnožkou pre tvoje nohy.“ Žezlo tvojej moci vyšle Pán od Siona, panuj uprostred tvojich 
nepriateľov. Tvoj ľud je pripravený, v deň (zvolania) tvojho vojska, v svätom rozostavení, 
s východom zornice (pribúdajú) pre teba mladí bojovníci ako rosa. Pán sa zaprisahal 
a nezmení to: „Ty si kňaz naveky na spôsob Melchizedecha.“ Pán je po tvojej pravici, 
(kráľ) ničí v deň svojho hnevu kráľov, súdi národy, hromadí mŕtvoly, ničí vojvodcu po šírej 
zemi. Po ceste pije z potoka. Potom mu (Pán) zdvihne hlavu.  
 

Ž 110 v SZ 

 Kráľovský žalm pri uvedení do úradu alebo jeho výročí. Datovaný do obdobia 
Dávidovskej monarchie tzn. 10-6. stor. pred Kr. 

 Je možné hovoriť o istých etapách, v ktorých Ž 110 získaval nové interpretácie (od 
kráľovskej, cez kňazskú, po eschatologickú, mesiášsku až kristocentrickú).  

 Kráľ a jeho úrad je predstavený ako Bohom chcený a darovaný. Kráľ v Božom 
mene vykonáva spravodlivosť a právo. Je to zodpovednosť, ktorá mu bola zverená. 

 Na začiatku žalmu je kráľ po boku Boha ako znak vyvolenia. Potom je Boh po 
boku kráľa ako znak ochrany. 

 Vojenský slovník obrazným spôsobom vyjadruje to, že niet takého fyzického alebo 
duchovného nepriateľa, ktorý by obstál pred Bohom. 
 

Ž 110 v NZ 

 Prví kresťania podľa vzoru Krista v Mk 12,35-37 sa kladú do úlohy žalmistu 
a Krista interpretujú v osobe „môjho pána“. Kristus je ten, ktorý vždy bol v Božej 
blízkosti a v ktorého blízkosti vždy bol Boh.  

 Kristovo vzkriesenie a oslávenie „po pravici Boha“ sa chápe ako potvrdenie 
postavenia, ktoré Kristus mal od večnosti, ale nie nadobudnutie nového 
postavenia. Hlavné pravdy kresťanstva opierajúce sa o Ž 110: 
 Ježišova preexistencia od večnosti;  
 Ježiš ako naplnenie mesiášskych očakávaní;   
 Ježišovo kráľovské vyvýšenie v smrti a zmŕtvychvstaní;  
 Ježišov druhý príchod (Mk 14,62 + Dan 7,13);  
 Ježišovo kňazstvo, ktoré je odlišné od Áronovho (Hebr 7) 

 
Zamyslenie a aktualizácia 

„Žalm 110 nás pozýva k pohľadu na Krista, aby sme pochopili zmysel skutočnej 
majestátnosti, života v službe a darovaní seba samého, na ceste poslušnosti a lásky. Modliac 
sa s týmto žalmom žiadajme teda Pána, aby sme i my mohli pokračovať na jeho cestách, v 
nasledovaní Krista, kráľa Mesiáša, ochotní vystúpiť s Ním na vrchol kríža, aby sme spolu s 
Ním boli oslávení.“ (Benedikt XVI., 16.11. 2011) 
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