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Žalm
m 51 – Miserer
M
re – Štru
uktúro
ovaný te
ext
Pracovný preklad
1 Zbormajstrrovi. Dávido
ov žalm.
2a Keď k nemu prišiel pro
orok Nátan,,
o on vošiel k Betsabe.
2b po tom, čo
3a Zmiluj sa nado
n
mnou, Bože, podľľa tvojej vernosti Ex 34,6
a vymaž mo
oje priestup
pky.
3b dľa veľkostti tvojho miilosrdenstva
4a Úplne zmy
y zo mňa mo
oju vinu
Iz43,25; 44,22; Ez36
6,25
4b a očisť ma od hriechu.
5a Lebo svoje
e priestupkyy ja poznávaam 50,14.23
ch je stále predo
p
mnou
u.
5b a môj hriec
6a Proti tebe,, proti tebe samému so
om sa prehrrešil 2Sam1
12,13
vojich očiach
h zlé, (to) so
om urobil,
6b a čo je v tv
aby si saa ukázal SPRAAVODLIVÝ , keeď hovoríš,
6c
nestrann
ný, keď súdiš.
6d
7a Hľa/ v skuttku, vo vine
e som sa narrodil Gn3;6
6,5;Ex32
u ma počalaa moja mať..
7b a v hriechu
8a Hľa/ v skuttku, pravdu si si obľúbiil, vo vnútrii
8b a v uzavrettosti mi zjav
vuješ múdrrosť.
9a Zbavíš ma hriechu yzo
opom a bud
dem čistý
a a budem belší
b
ako sneh.
9b umyješ ma
10a Dáš mi poč
čuť radosť a veselosť,
10b zaplesajú kosti,
k
ktoré si rozdrvil. Dn3,26‐31
1
11a Skry svoju tvár spred mojich hrie
echov
m viny vym
maž.
EEz 37
11b a všetky moje
Bože, stvor vo mnee srdce čisté
12a Srdce čisté
é stvor vo mne
m Bože
a v mo
ojom vnútri obnov ducha pevného.
p
evného obnov v mojom
m vnútri.
12b a ducha pe
Neodvvrhuj ma spreed svojej tváree
13a Neodožeň ma spred svojej
s
tváre
71,9; 50,17
5
a neod
dnímaj mi svo
ojho ducha sväätého.
ucha svätéh
ho neber sp
pedo mňa.
13b a tvojho du
Navrááť mi radosť z tvojej spásy
14a Navráť mi radosť z tvo
ojej spásy
14b a duchom veľkej ocho
a posiilni ma duchom veľkej ocho
oty.
oty ma podp
poríš.
Poučím
m blúdiacich o tvojich cestáách
15a Naučím vin
nníkov tvojjim cestám
a hrieššnici sa k tebee obrátia.
X 50,18
15b a hriešnici sa k tebe navrátia.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreeliatia
16a Osloboď ma
m od krvi(preliatia),
16b Bože, BOH MOJEJ SPÁSY,
a môj jazyk zajasá nad
n tvojou sprravodlivosťou.
RAVODLIVOSŤO
OU .
16c zajasá môj jazyk (nad)) TVOJOU SPR
Pane, otvor moje pery
17a Môj Pane, moje pery otváraj
17b a moje ústa budú ohla
a moje ústa budú ohlasovať
o
tvoju slávu.
asovať tvoju
u slávu.
Veď tyy nemáš záľub
bu v obete,
18a Veď ty nem
máš záľubu v obete,
–––
om (ti ju),
18b a dal by so
ani žertvu neprijmeeš odo mňa.
a (o`lokautw,
w,mata) sa ti nepáči.
18c (ani) žertva
Obeto
ou Bohu milou
u je duch skrúšený;
19a Obety Boh
ha (sú) duch
h zlomený,
Bože, ty nepohŕdašš
mené a rozdrvené:
19b srdce zlom
srdcom
m skrúšeným a poníženým.
y Bože nepo
ohŕdneš
19c (takými) ty
Buď dobrotivý,
d
Pan
ne, a milosrdnýý voči Sionu,
20a Buď dobrotivý, v tvoje
ej záľube, voči Sionu,
vybud
duj múry Jeruzzalema.
v
m
múry
Jeruzaalema.
20b (nakoľko) vybuduješ
Vvv. 20‐21: Sú
úhrnná
Potom
m prijmeš náleežité obety,
21a Až potom sa
s ti zaľúbiaa obety spravodlivosti,
rekapituláácia
obetn
né dary a žertvvy;
21b žertvy (o`lokautw,
o
mata) a celostnéé obety
potom
m položia na tvvoj oltár obettné zvieratá.
o
na tvojom oltáári býkov.
21c až potom obetujú
v

NOVÝ ŽIVOT

II. časť konštruktívna
vv. 12‐19

HRIECH
I časť deštruktívna
I.
vv. 3‐11

SSV
Zborm
majstrovi. Dávvidov žalm.
Zložil ho po hriechu
u s Betsabe, Vv. 1‐2: Úvod
keď k nemu prišiel prorok
p
Nátan..
Zmilujj sa, Bože, nad
do mnou pre svoje
s
milosrdeenstvo
a pre svoje veľké zľľutovanie znič moju neprávosť.
úplne zmy zo mňa moju
m
vinu
a očisťť ma od hriechu.
Vedom
mý som si svo
ojej neprávosti
a svoj hriech mám stále
s
pred seb
bou.
Proti tebe,
t
proti teb
be samému so
om sa prehreššil
a urob
bil som, čo je v tvojich očiacch zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svvojom výroku
a nesttranný vo svojjom súde.
Naozaaj som sa v neprávosti naro
odil
a hrieššneho ma poččala moja maťť.
Ty nao
ozaj máš záľub
bu v srdci úprrimnom
a v samote mi múdrosť zjavuješ.
Pokro
op ma yzopom
m a zasa budem
m čistý;
umy ma
m a budem belší
b
ako sneh.
Daj, aby som počul radosť a veseelosť,
a zaplesajú kosti, kttoré si rozdrviil.
Odvrááť svoju tvár od
o mojich hriechov
a zotri všetky moje viny.

B Žalm 51 – Miserere – Štruktúro
BS
ovaný text

‐ 19 ‐

