
Sobota 16. januára 2016 

Text: Ž 6 

1Pre hudobný prednes na osemstrunovom nástroji. Žalm Dávidov. 2Ó Hospodine, 

nestrestaj ma vo svojom hneve a v prchkosti svojej ma nekarhaj. 3Zmiluj sa nado mnou, 

Hospodine, veď som zomdlený; uzdrav ma, Hospodine, lebo strnuli mi kosti, 4i moja 

duša je preveľmi zdesená. Ty však, ó Hospodine, dokedy...? 5Navráť sa, Hospodine, 

vysloboď mi dušu; spomôž mi pre svoju milosť. 6Lebo v smrti niet spomienky na Teba, 

a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych? 7Ustal som úpením; plačom si vlažím lôžko 

každú noc, slzami zmáčam svoju posteľ. 8Žiaľom sa mi skalilo oko, pre všetkých mojich 

protivníkov zoslablo. 9Odstúpte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť, lebo Hospodin 

počul môj plač. 10Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu. 
11Zahanbia sa a ustrnú všetci moji nepriatelia; vrátia sa a zahanbia sa zrazu.  

Piesne: ES č. 521, 223 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Žalm 6 obsahuje spolu sedem prosieb, ktoré sú adresované Hospodinovi. Prvé dve 

prosby zaznievajú hneď v úvode, keď žalmista prosí: „Ó, Hospodine, nestrestaj ma vo 

svojom hneve a v prchkosti svojej ma nekarhaj.“ Nestrestaj a nekarhaj. Kto môže takto 

prosiť? Iba ten, kto si uvedomuje svoj priestupok, ktorého sa dopustil. Veď koľkokrát sa 

i my sami ocitáme v takej situácii, keď v duchu prosíme o to, aby sme neboli potrestaní, 

aby sa to len nejako ututlalo. A keď ide o väčšie priestupky, vtedy by sme sa najradšej 

ani neukazovali ľuďom na oči. Nechceme sa pripomínať nie my, ale náš hriech, ktorý je 

s nami úzko spojený. Bratia a sestry, ak aj máme pocit, že sa niekedy nemôžeme ukázať 

ľuďom na oči, takí previnilí sa cítime, nezabúdajme, že Hospodinovi sa môžeme ukázať. 

Pred Jeho tvár môžeme predstupovať – či už cez modlitby, nábožné piesne, alebo aj vo 

Večeri Pánovej. Rovnako ako žalmista, i my môžeme pred Neho prichádzať aj s plačom, 

so slovami náreku i svojimi prosbami. Smieme, pretože túto cestu nám sprístupnil Ježiš 

Kristus, ktorý svojím narodením a vzkriesením prekonal priepasť medzi nami a Bohom. 

Boh teda stojí o našu záchranu, veď On vykonal prvý krok. On sa k nám sklonil a stále 

sa skláňa. Je len na nás, či u Neho budeme hľadať pomoc a či budeme na Neho upierať 

svoj zrak a s pomocou Ducha Svätého prichádzať Mu na oči aj so svojimi previneniami. 

Ako Hospodin zareagoval na volanie a plač žalmistu? Nepočuli sme žiadne konkrétne 

slová o jeho uzdravení či zmene situácie. To, čo sme však počuli a čo je evanjeliom, je, 

že Hospodin počuje. Čítali sme: „Odstúpte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť, lebo 

Hospodin počul môj plač. Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju 

modlitbu.“ Možno sa pýtame, či to stačí. Len toto? Ako nám môže pomôcť len vedomie 

o tom, že Hospodin počuje? Žalmistovi to stačilo, pretože tým bol uistený o tom, že On 

ho vo svojom hneve nezavrhol, ale vypočul, a tak uistil o nádeji na večný život. 

Využívajme aj my tú milosť, ktorú máme, že smieme volať na Hospodina, smieme prísť 

pred Neho aj s plačom a so všetkými svojimi vinami. On počuje každého – chorého, 

strápeného i previnilého. On počuje. Počuje naše volanie a ponúka nám odpustenie 

našich hriechov milosťou skrze vieru v Jeho Syna, Ježiša Krista. Amen. 

Modlitba: 

Hospodine, ďakujeme Ti, že nás i dnes nanovo uisťuješ o tom, že počuješ naše volania 

a prosby, ktoré Ti predkladáme, a vo svojom Synovi nám ponúkaš spásu a večný život. 

Prosíme Ťa, aby si sa vo svojej láske a s pomocou svojho Ducha Svätého dal poznať aj 

tým, ktorí nevedia, že sa môžu na Teba obrátiť a k Tebe volať vo dne i v noci. Daj sa im 

poznať, ale daj sa i nám každodenne poznávať a nanovo si uvedomovať Tvoju lásku 

a milosrdenstvo, ktorými nás obdarúvaš. Amen. 
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