
Sobota 2. septembra 2017 

Piesne: ES č. 195, 554 

Text: 1M 4, 19 – 24  

„Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte 

moju reč! V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V celej kapitole sú dominantnými dve postavy – Kain a Lámech, ktorí stoja v protiklade: Kain 

ako ten, ktorý zabil svojho brata a následne bol Hospodinom potrestaný, a Lámech ako ten, 

ktorý koná hriech a odplata neprichádza. Meno Lámech sa nedá preložiť z hebrejčiny, ale dalo 

by sa uvažovať o tom, že ide o prešmyčku hebrejských písmen, ktorá nám prezrádza, že ide 

o človeka, ktorý je hotový k úderu, teda jednoducho bitkára. Veď takýto charakter jeho mena 

len potvrdzuje i jeho pieseň: „Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, 

Lámechove ženy, počúvajte moju reč! V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu 

mladíka. Ak bude Kain sedem ráz pomstený, tak Lámech sedemdesiatsedem ráz.“ Táto pieseň 

nie je ničím iným než zastrašovaním nepriateľov stupňovaním pomsty do nepredstaviteľných 

rozmerov. Zákon odplaty „oko za oko“ sa zrazu prekračuje a za ranu sa stanovuje smrť. 

Človek má takto podľa Lámecha zomrieť aj za urážku na cti. Týmto konaním Lámech dáva 

najavo, že pomsta je štandardný spôsob správania. Avšak takýmto spôsobom si prisvojuje 

konanie, ktoré prislúcha jedine Bohu. Boh odmieta akúkoľvek formu pomsty. V Liste Židom 

čítame: „Veď poznáme Toho, ktorý povedal: Mne pomsta, ja odplatím. A zase: Pán si bude 

súdiť ľud.“ (Žid 10, 30) Lámech si neuvedomuje, že svoju pomstu stavia nad Božiu pomstu. 

Nestačí mu len sedemnásobná pomsta ako v prípade Kaina. Lámech ju stupňuje na 77-

násobnú. A na tomto mieste nám rezonujú aj slová učeníka Petra a Pána Ježiša: „Vtedy 

pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko ráz mu odpustiť? Až 

do sedem ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem ráz, ale až do 

sedemdesiatkrát sedem ráz!“ (Mt 18, 21 – 22) Svojou odpoveďou Pán Ježiš odmieta 

akékoľvek hranice, odmieta akékoľvek počítanie v otázke odpúšťania. Pomsta v 77-násobnej 

podobe je pre nás nepredstaviteľná. Takéto nepredstaviteľné a bezhraničné musí byť aj 

odpustenie medzi kresťanmi. Otázkou zostáva už len to, či sa vyberieme cestou Lámecha, 

ktorý pozerá iba na seba a svojím konaním sa snaží dostať na miesto Pána Boha, alebo sa 

rozhodneme pre nový život v Ježišovi Kristovi – budeme teda kráčať cestou poslušnosti 

Hospodinovi a Jeho prikázaniam a namiesto zákona dokonalej odplaty uplatníme bezhraničné 

odpúšťanie, ktoré Pán Boh aplikuje pri nás. Amen.  

 

Modlitba:   

Hospodine, Otče nebeský, „daj, aby som krivdy trpezlivo znášal, tým, čo mi zlé prajú, 

odpustiť dokázal“ (ES č. 554, 5). Amen. 
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