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6 – Oso
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P
o sluhu v nebezzpečensttve
1

Zborma
ajstrovi. Na "Ľalie".
"
Od Dávida.
D

2

Pomôž mi,
m Bože, lebo
o voda mi vysttúpila až po
krk.
3
Ponáram
m sa v bezodno
om bahne, nieet tu pevnej
pôdy, dosttal som sa do hlbín
h
vôd a zalieeva ma príval.
4
Ustal som
m od volania, hrdlo
h
mi zachríplo. Zoslabli
mi oči, čo svojho
s
Boha vyčkávam. 5 Viac než mám
m
vlasov na hlave,
h
je
tých, čo ma
a bez príčiny nenávidia.
n
Mo
ocnejší sú tí, čo
č
ma prenassledujú, sú to nepriatelia
n
kla
amárski; čo
som neulúpil, mám vráttiť?

Bože, pre
e svoje veľké milosrdenstvo
m
o mi odpovedzz,
vo vernostti svojej pomo
oci.
15
Vytrhni ma z bahna, aby
a som sa neeponoril doň, a budem
vytrhnutý z moci svojich
h nenávistníko
ov i z hlbín vôd. 16 Nech
ma nezaleeje príval vôd,, nech ma nep
pohltí hlbina a nech
nezavrie nado
n
mnou stu
udňa svoje ústta.
17
Odpovedz mi, Pane, veď je dobrottivé tvoje milo
osrdenstvo;
pre svoju veľkú
v
súcitnú lásku obráť saa ku mne. 18 Neskrývaj
N
svoju tvár pred svojím služobníkom,
s
lebo mám strach; rýchlo
mi odpove
edz. 19 Priblíž sa ku mne a vvykúp ma, od mojich
nepriateľo
ov ma vysloboď.

6

20

Bože, tyy poznáš moju
u pochabosť a moje pokleskky
nie sú ti skkryté.
7
Nech sa nemusia
n
hanb
biť pre mňa tí, čo dúfajú v
teba, Panee, Bože zástupov.
Nech nie sú pokorení prre mňa tí, čo ťa
ť hľadajú,
8
Bože Izraeela. Pre tebaa znášam potupu a hanba
mi pokrývaa tvár.
9
Cudzím som sa stal pree svojich brato
ov a som
cudzincom
m pre synov svvojej matky.
10
Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na
mňa urážkky tých, čo ťa urážajú.
u
11
V pôste som sa vyplakkal, no stalo saa mi to
1
potupou. 12
Vrecovinu som si dal na seba,
s
a vyšiel som
m sa na posm
mech.
13
Klebetia o mne tí, čo sedia
s
v bráne,,
a pospevujjú si o mne pijjani.
14
Ale ja, Pane,
P
svoju modlitbu
m
obracciam k tebe v
čase milosti.

Ty poznáš moju potup
upu, moje pohanenie a moju
u hanbu.
Ty vidíš vššetkých, čo ma
a potupujú.
21
Potupa mi zlomila srd
dce a ochabol som. Čakal so
om
na súcit, no
n márne; na tešiteľov,
t
no n
nenašiel som nikoho.
n
22
Do jedlaa mi dali žlče, a keď som bo
ol smädný,
napojili ma octom.
23
Nech sa im ich stôl stane osídlom a ich priateľom
m pascou.
24
Nech sa im oči zatemnia, aby nevid
deli,
a ich bedráá stále zbavuj sily. 25 Vylej n
na nich svoje
rozhorčenie, nech ich zaachváti páľavaa tvojho hnevu.
26
Nech sp
pustne ich tábo
orisko a v ich stanoch nech
h nemá kto
bývať. 27 Lebo
L
prenasleedujú toho, ko
oho si ty udrel,,
a množia bolesti
b
tomu, koho si poran
nil.
28
Pridaj vinu k ich vinám
m, nech nevojjdú do tvojej
spravodlivvosti. 29 Nech sú vytretí z kn
nihy žijúcich
a nech nie
e sú zapísaní medzi
m
spravod
dlivými.
30
Ale ja so
om úbožiak, plný
p bolesti;
tvoja pomoc, Bože, nech ma pozdvihne.

31

Osláviť ch
hcem Božie meno
m
piesňou
u a velebiť ho vďakyvzdaním
m.
Pánovi to
o bude milšie,, než býky, viaac než junce s rohmi a raticaami.
33
Uvidia to ponížení a po
otešia sa a tým
m, čo hľadajú Boha,
B
nech srdce oživne.
34
Lebo Pán
n vypočuje chu
udobných a neepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.
z
35
Nech ho chvália
c
nebesiia i zem, moriaa a všetko, čo
o sa hemží v niich.
36
Lebo Boh
h zachráni Sion a vybuduje judské mestá; usadia sa tam
m a budú ich majetkom.
37
Potomci jeho služobníkkov ho zdedia a tí, čo milujú
ú jeho meno, budú v ňom prebývať.
p
32

Celková štrruktúra žalm
C
mu:
A Výzva
a o pomoc (v. 2‐5): zááplava zla
zn
ničené telo
B Ná
árek nad zlom zvnútra (v.
( 6‐19): „Bože,
B
ty pozn
náš...“
zn
ničené telo (v. 6‐13) – izolácia žalm
mistu od rod
diny a komu
unity
zááplava zla (vv. 14‐19) – obnova
o
výzvvy o pomocc od nepriateľov
B´ Ná
árek nad zlo
om zvonku, nepriatelia (v. 20‐30): „Ty poznášš...“
Ja, ty, oni (v. 20‐21)
Modlitba pomsty pro
oti nepriateľľom (v. 22‐2
29 )
Ja, ty (v. 30)
3
A´ Výzvva k vďake (vv. 31‐37): chvála
c
ponížžených (vv. 31‐34) / naadpozemskáá chvála (v. 35‐37).
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