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Sobota 5. marca 2016 

Text: Ž 34 

1Dávidov. Keď sa Dávid robil pomäteným pred Abímelechom, ktorý ho odohnal, takže 

odišiel. 2Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom 

neprestajne v mojich ústach. 3Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a 

zaradujú sa! 4Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!  

5Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. 6Tí, čo na 

Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri. 7Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a 

pomohol mu zo všetkých jeho súžení. 8Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho 

boja, a zachraňuje ich. 9Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, 

čo dúfa v Neho! 10Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho 

boja. 11Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v 

ničom dobrom. 12Poďte, synovia, a počúvajte ma, Hospodinovej bázni chcem vás 

vyučovať. 13Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? 

14Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí; 15odstúp od zlého a rob dobre, 

hľadaj pokoj a snaž sa oň! 16Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na 

ich volanie. 17Tvár Hospodinova je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhladil zo 

zeme. 18Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. 

19Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. 

20Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. 21Ochráni všetky 

jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. 22Nešťastie usmrtí bezbožného a pykať 

budú tí, čo nenávidia spravodlivého. 23Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, 

čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.  

Piesne: ES č. 81, 97 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Po prejdenej polovici pôstnej doby je potrebné na chvíľku sa pristaviť, vložiť si hlavu do 

dlaní a tak ako žalmista v prečítanom texte porozmýšľať nad tým, čo je za nami – nad 

každodennými skúsenosťami, slasťami i strasťami, ktoré sa počas skúmania „batôžka“ 

životných skúseností vynorili. Vydali svedectvo o nás a o tom, že tu, kde sme, sme 

preto, že to bola a stále je Božia vôľa. To, čo sme dosiahli, sme dosiahli preto, lebo nám 

radil Duch Boží a usmerňoval nás. Na druhej strane sa určite ozve aj hlas svedomia 

a vyčíta nám to, čo sme zanedbali, že sme niekedy zapreli svoju patričnosť do Božej 

rodiny alebo iným spôsobom odmietli splniť Božiu vôľu. Vtedy si o to viac 

uvedomujeme, že liturgická doba, ktorú prežívame, je vhodná, aby sme si vložili hlavu 

do dlaní a s vďakou, ale i s pokáním takto so žalmistom rozjímali nad prejdenou cestou. 

Dávid sa pred Abímelechom mohol tváriť pomätene, pred Božou tvárou sa to však nedá. 

Aj on si bol toho vedomý, preto si pred Hospodinom otvoril srdce a vďačný Mu 

dobrorečil. Uvedomil si totiž aj to, že dôverou k Hospodinovi a akceptujúc Jeho rady 

a napomenutia prekonal všetky nástrahy, ktoré mu pokušiteľ staval do cesty. O tom 

vydáva svedectvo pred čitateľom a dnes aj pred nami. Žalmista nám vo svojom speve 

pripomína i následky svojho, ale aj nášho správania, zdôrazňuje, že oči Hospodinove sú 

upreté na spravodlivých, ale zároveň že Jeho tvár je proti zločincom. Medzi ktorých 

patríme? Na túto otázku práve odpovie „batôžtek“ našich životných skúsenosti. Preto ak 

nás po zamyslení sa nad sebou bodlo v srdci, ako tých pri Jordáne po Petrovej kázni 

(pozri Sk 2, 37), bude to znamenie, že sme pochopili napomenutie, a zároveň to bude 

výzva k pokániu. Tu si práve potrebujeme uvedomiť, že Hospodin je blízky tým, čo sú 

skrúšeného srdca (v. 19), srdca, ktoré v novozmluvnej dobe pochopilo zmysel vystretých 
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Kristových rúk, ktoré ho uisťujú, že práve nimi Pán Boh chce láskavo obsiahnuť 

a pritúliť celý svet – aj nás, aj teba, milá sestra, milý brat. Amen. 

Modlitba: 
Otče nebeský, aj nás často doháňajú hriechy minulých dní. Tak je to aj dnes a my si ich 

chceme s pokorou uvedomiť, preto kajúcne voláme: Bože, buď k nám milostivý! 

Napomenutia, ktoré sa nám dostávajú počas pôstnej doby vo zvesti Tvojho slova, nás 

nielen napomínajú, ale i posilňujú. V nich poznávame Tvoju svätú vôľu zachrániť 

všetkých. Ďakujeme, že v tejto dobe môžeme pocítiť Tvoj otcovský záujem o nás, často 

až márnotratné deti. Pomôž v Ježišových naširoko roztiahnutých rukách vidieť Tvoje 

volanie späť, ak sme sa vzdialili. Do Tvojej milosti sa odovzdávame teraz i na večné 

veky. Amen. 
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