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PV Žalm 72 – Mesiáš – prostredník požehnania   
 

Žalm 72 – Mesiáš – prostredník požehnania 

v.  Preklad z hebrejského textu Štruktúry Krížové odkazy 

1 Bože (Elohim), daj kráľovi svoje práva (mišpat) 
a kráľovmu synovi svoju spravodlivosť (cedaqa), 

Ú Ú A Iz 1,27; 5,7; 9,6; 
28,17; 32,16.17; 
33,5; 56,1; 58,2; 
59,9.14; Jer 23,5-6 2 aby v spravodlivosti (cedeq) súdil tvoj ľud 

a podľa práva (mišpat) tvojich ponížených. 
A 

3 Nech vrchy prinesú blaho (šalom) 
a pahorky spravodlivosť (cedaqa), 

Iz 9,6; 32,17; 48,18; 
60,17 

4 (nech) obráni ponížených z ľudu, 
zachráni deti bedára a pokorí utláčateľa. 

Ž 109,31; Iz 11,4;  
Ez 34,15-16; Sof 2,3 

5 (Nech) trvá, kým bude slnko i mesiac,  
po všetky pokolenia. 

A B B Iz 60,20; Joel 3,4; 
4,15 

6 (Nech) zostúpi ako dážď na trávnik,  
ako prehánky, ktoré kropia zem. 

Iz 45,8; Oz 6,3 

7 (Nech) v jeho dňoch rozkvitne spravodlivosť (cedeq) 
a veľké blaho (šalom), kým mesiaca nebude. 

Ž 35,27; 85,11; 
89,38 

8 A (nech) panuje od mora až k moru 
a od Rieky až po kraj zeme. 

C Mich 5,3; Zach 9,10; 
Sir 44,21 

9 (Nech) ľudia púšte pred ním kľakajú, 
(nech) jeho nepriatelia lížu prach. 

B C Iz 49,23;  
Mich 7,17 

10 (nech) králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, 
(nech) králi Arabov aj zo Sáby dajú mu dane 

Iz 66,19 

11 a (nech) sa mu klaňajú všetci králi, 
všetky národy (nech) mu slúžia. 

Ž 22,27-32 

12 Lebo vyslobodí chudobného, čo volá o pomoc, 
a bedára, ktorému nik nepomáha. 

B' B' A' Jób 29,12 

13 Zľutuje sa nad chudobným a bedárom, 
a zachráni životy bedárov. 

Jób 5,15-16 

14 Vykúpi ich život z útlaku a násilia, 
lebo je vzácna ich krv v jeho očiach. 

Iz 41,14; 43,1.4;  
Ž 116,15 

15 Nech žije a nech z Arábie zlato dostáva, 
nech sa zaňho neustále modlí a po celý deň ho požehnáva. 

A' A' Iz 60,6.9.17 

16 Na zemi nech je hojnosť obilia, nech sa vlní až po vrcholce hôr.  
Jeho klasy nech sú ako Libanon(ské cédre) 
a (ľudia) z mesta nech sa rozrastú ako tráva zeme. 

B' Joel 2,23-24;  
Oz 14,6-9;  
Am 9,13 

17 Jeho meno nech je naveky, pod slnkom nech vzrastá jeho meno.  
Nech sa ním žehnajú všetky národy, nech ho blahoslavia. 

Gn 12,3; 22,18; 26,4; 
Iz 65,16; Jer 4,2 

18 Nech je zvelebený Pán Boh (Jahve Elohim),  
Boh Izraela, čo jediný koná zázraky, 

 Z Ž 9,2; 26,7; 105,5; 
107,8; Jób 5,9; 9,10 

19 a jeho vznešené meno nech je velebené naveky, 
a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Amen! Amen! 

 

20 Koniec modlitieb Dávida, Izaiho syna.   


