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Text: Ž 143 
1Žalm Dávidov. Hospodine, čuj moju modlitbu, naslúchaj môjmu úpeniu, vyslyš ma pre 

svoju vernosť, pre svoju spravodlivosť. 2Nesúď sa so svojím služobníkom; veď nikto 

živý nie je spravodlivý pred Tebou. 3Lebo nepriateľ ma prenasleduje; až k zemi deptá 

život môj, do temnôt usádza ma ako naveky mŕtvych. 4A prahne duch môj vo mne, srdce 

mi trnie v mojom vnútri. 5Spomínam si na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich 

činoch, uvažujem o skutkoch Tvojich rúk. 6K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju 

dušu ako vyprahnutú zem. Sela. 7Čím skôr ma vyslyš, Hospodine, môj duch hynie; 

neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. 
8Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo 

ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu. 9Od mojich nepriateľov osloboď 

ma, Hospodine, u Teba hľadám útočisko. 10Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh 

môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi. 11Pre svoje meno, Hospodine, 

zachovaj ma nažive; vyveď mi dušu z úzkosti pre svoju spravodlivosť. 12Pre svoju milosť 

vyhub mojich nepriateľov, znič všetkých, čo ma sužujú, lebo ja som Tvoj služobník.  

Piesne: ES č. 242, 617 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Z prečítaných slov môžeme usúdiť, že ide pisateľa, ktorý aj takýmto spôsobom dáva 

najavo svoj nárek. Napriek tomu si uvedomuje, kde je jeho miesto pred Hospodinom a že 

žiadne zásluhy či postavenie mu nepomôžu. Pred Hospodinom je to bezpredmetné. My 

síce nepoznáme pisateľov hriech, nevieme, čím sa previnil, veď nám to neprezrádza, ale 

z jeho prejavu kajúcnosti a nárekov vieme, že sa za tým ukrývajú jeho previnenia. Svoju 

situáciu neskrášľuje, nesnaží sa vyhovárať, ale upozorňuje, že ide o naliehavú prosbu. 

Veď hneď v prvom verši prosí: „Hospodine, čuj moju modlitbu, naslúchaj môjmu úpeniu, 

vyslyš ma pre svoju vernosť, pre svoju spravodlivosť.“ Čuj, naslúchaj, vyslyš – tri 

slovesá, ktorými prosí o naliehavé vypočutie. Dokážeme my, bratia a sestry, takto 

intenzívne prosiť Hospodina, aby naslúchal našim volaniam? Dokážeme vôbec volať na 

Hospodina, keď vieme o svojich priestupkoch? Predpokladám, že my by sme sa skôr 

snažili na svoje prestúpenia neupozorňovať, veď by to hlboko zasiahlo naše JA, ktoré je 

v našich očiach neraz také dokonalé, že lepšieho ani niet. Neviem, koľkí z nás by tak 

naliehavo prosili o vypočutie. To, že to žalmista vôbec robí, že prosí o vypočutie, 

znamená, že Hospodin je v jeho očiach Bohom, ktorý je živý, konajúci, ktorému záleží na 

človeku. My sa však dnes veľmi často stretávame s názorom, ba až obvineniami na 

adresu Pána Boha. Vraj sa o nás nestará, a čo si človek neurobí sám, to nemá. Možno nás 

kdesi zhora vidí, ale je príliš ďaleko na to, aby niečo urobil. Mnohí Ho vnímajú nielen 

ako mŕtveho, ale aj ako nekonajúceho Boha. My však vieme, že Hospodin je Bohom 

živým, zasahujúcim do nášho života. Dôkazom je Jeho Syn Ježiš Kristus, ktorý prišiel na 

tento svet a stal podobným nám, ktorý prišiel a navštívil domácnosti jednotlivcov, ktorý 

prišiel aj do Jeruzalema, kde jedni volali „Hosana“, a tí druhí „Ukrižuj Ho“. Ten Ježiš 

prichádza aj dnes. Prichádza každý jeden deň, aby vypočul naše volania, odpustil nám 

vyznané previnenia a voviedol nás do svojho kráľovstva nebeského. Otázkou však je, či 

dokážeme volať na Neho, či voláme svojimi myšlienkami, slovami, ale aj skutkami 

Hosana!, alebo Ukrižuj Ho! Amen. 

Modlitba: 
Pane Bože náš, ďakujeme Ti, že smieme k Tebe v modlitbách volať, vediac, že nás 

vypočuješ. Ďakujeme Ti predovšetkým za príklad Ježiša Krista, ktorý nás naučil k Tebe 



volať a ktorý prekonal priepasť hriechu medzi nami hriešnikmi a Tebou, naším nebeským 

Otcom. Daj, prosíme, aby sme s pomocou Tvojho Ducha Svätého mohli patriť k tým, 

ktorí budú na Teba volať Hosana! nielen dnes, ale po všetky dni nášho života. Amen. 
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