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Správa «Dédictví sv. Prokope« pfála si vj-dati ve
své vzácné sbírce theologiekych del téz úpln^ vyklad
knih Starého Zákona. Jsem jí upfímné povdécen, ze rácila
к tomu p fija ti mou práci, o níz dovoluji si fíci toliko, ze
vychází z activé lásky к slovu Bozímu a ze jest konána
se snazivou pééí a námahou. Poéâtek uéinën zaltáfem
proto, ze jest zaltáf knihou modliteb a nejvzácnéjsí éástí
Starého Zákona.
Ve vykladu jest podán na prvním misté pfi písmeni

L. (latinskyi pfeklad z Vulgaty, pfi písmeni H. (hebr.)
pfeklad z hebrejského znéní. К tomato pfidáván nëkdy
V závorkách i odchylny vyklad LXX (alexandrinského
feckého pfekladu z doby pf. Kr.), bud die A (alex. codex)
neb die В (vatikánsky codex), neb die Lucianovy (Luc.)
recense; nëkdy pfipojen i pfeklad syrského znëni (syr.,
Pesittâ), aramejského targumu (aram., targ.), sv. Jeronyma

(sv. Jar. neb .1er., die jeho pfekladu sec. Hebraeos). Tyto
odchylky byvají рак vysvétlovány v druhé éásti vykladu,
která jest tisténa kompresním písmeni. Do pfekladu vlo-
zeno rozdélení die slok, jez naznaéeno vzdy velkym za-
éáteéníin písmenem verse. Sloky rozliseny buddleobsahu
aneb die Zennerovy methody o slokách. Vulgaté dána
pfednost, ponévadz jest církevné predepsanvm znéním ;

ze pfihlízeno stále к pñvodnímu znéní, pozná mil$r étenáf
hned z prvních stran.
Pfi velikém mnozství vykladu zaltáfe bylo mou

snaliou, abych sledoval vysvétlení nestrojená, a abych
vykladu nepodával tuze mnoho. Snazil jsem se, abych
pfispél i zaéátecníkíim v biblické exegesi ; proto jsem vy



svëtloval nêkteré vèci, jez jsou pokroëilejsim dosti jasnymi.
Budiz mi to i ranohé jiné laskavë prominuto.
Za kazdy laskav^ pokyn, die nëhoz bych se mohl

pfi dalsí práci fíditi, za kazdou milou upfimnou vytku,
po niz bych mohl sebe i predmët zlepsiti, budu kazdému
velice povdècen.

Kde poukázáno v poznámkách v^kladu к §§, minèny
jsou hebr. mluvnice Lps<7n-has-?f<7rîm, mnou v Praze
vydané. Klem. znaci Klementinsky, P. Podëbradsky zaltáf
(novyeh vydání). Ostatní zkratky jsou jasué (Wellh.
z »The Book of Psalms in Hebrew I. Pfi vykladech uvàdëna
mista zalmù a Písma sv. die císel latinské bible; v § 5.
a v poznámkách vykladu, jez jsou tistëny kompresnim
pismem, bylo ini proti mé vûli oitovati die císel Zalmù
v hebrejské bibli uzívanych. Upozorñuji, ze jinéno Bozi
Jahve podáváno slovem Hospodin, El a Elûhîm jménem
Buh, Ad<7nâj prekládáno»P<íre. Теска samohláskové znaëky
ehôlem nëkdy л' tisku odskocila a schází.
Na str. XLIII podána ukázka metrickych soustav ne-

jasnè, ponëvadz byly éárky, jimiz bylo oznaöiti pfízvuk
a zdvih slabik, nahrazeny nedokonale teëkami na jedno-
tlivych hláskách, a i rozdëleni nedobfe provedeno. V pre-
pisu by znèl fádek 17. teto str.: Die Ley-e: Amar nabál
belíbbo én lohím j hischítu hifíbu lila en óse-tób ¡ . Die
Grimme-a : Amar nabál belibbó | én 'lohím hischítu
hitíbu • lila ¡ én— ose—¿ób ; u tohoto znaöi cárka zdvih.

Eurythmii vykládá a o metrickych soustavách bible soudí
pfehlednè König v díle: Stilistik, Rhetorik, Poetik s. 305 — 360.
Riditelství Dëdictvi sv. Prokopa vzdávám vfelé diky,

ze tento vëtèi spis laskavë ve svùj náklad vzíti rácilo.
Tiskàrnè vyslovuji uznání za vzácnou péci, kterou novému

hebrejskému pismu, slozitëjèimu tisku a veskeré ùpravë
tohoto dila tak ochotnë vënovala. Svému pfiteli Slechtovi
na Sopee dëkuji za pfehlízení vyvèsnych archû.

Na Smichovë, na den památky Dusicek, 1900.
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Prehled obsahu.

Ccod do knihy zalmù. ( — LVI1I).
Stninkn.

§ 1. Název, pofad a rozdëleni IX
§ 2. Obsah zalmù XII
$ 3. Nadpisy zalmù XV
S 4. Spisovatelé a skladatelé zalmu XVIII
i; 5. Povaha zalmù udaná v jejieh nadpisech . XXII
§ 6. Doba, kdy byly zalmy psany a kdy byly

sebrány XXXI
£ 7. Hebrejské znëni a pfeklady zalmù . . . XXXVI
i? 8. ¿altáf v liturgii Israelita XL

S 9. Йакпу v kresfanské liturgii XLIV
§ 10. Dùlezitost zaltáfe a jeho krása XL VII

S 11. Vyklady zalmù . L

Vyklad posvdtnych zalmù . . .1 1150 <cca).
V 1. I Kniha I . od z. 1. do z. 40.
dile I Kniha II od z. 4L do z. 71.

V 2.
dile

Kniha III od z. 72. do z. 88.
Kniha IV od z. 89. do z. 105.
Kniha V od z. 106. do 7

.. 150.

PHdavek 2
. dilu.

Vyklad 10 biblickych chvalozpëvù breviáfe.

Abecednî ukazatel vèech zalmù.



DÍL I.

ÚVOD A Z. 1-71.

Úuod do knihy zalmû.

§ l. Název, popad a rozdelení.

Sbírku sto a padesáti posvátnych písní nazyvá sv.
Jeronym ve své pfedmluvè к Sofroniovi spolecnym jme-
nem »Salmy* a »zaltár*. Ciní tak die názvu, kteryz jim
dává Novy Zákon (Luk. 2042 Sk. 1«°) slovy ßifiXos цхГцшр
(kniha zalmü), a ktery se nalézá v feckém pfekladu, zva-
ném Septuaginta (LXX), kde cela sbírka pojmenována
\iuú.uoi (zalmy), v rukopise Alexandrinském уакхщю* (zaltáf).
Ve Starém Zákone nema kniha zalmü zádného

spolecného názvu ; jednotlivé zalmy jsou oznaceny rüz-
nymi nadpisy, jako na pf. chvála, prosba, pisen a p.
Toliko v 2. knize Makkabejskych nnlézáme pfipomenuto,
ze shromázdil Nehemiás mezi jinymi tez r« roí davùô (Da-
vidovy, roz. pisnè neb zpëvy), kterymzto jménem byla
v dobách Makkabejskych bez pochyby cela sbírka zalmü
mínéna. V synagogách a v hebrejskych rnkopisech a ve

vydáních sv. Písma zavedeno spoleoné oznacení zalmû

jménem пчЬпг "iÇC sefer-fhülím (kniha ehval, pfen. chva-
lozpevü), aneb krátce Fhillím, aneb s aramejsk$'m zakon-
cením tillín y¡¡P. O tomto oznacení ciní jiz Orígenes
zmínku, ktery je fecky pfepisuje 2е<рас&еШ1р (sv. Jeronym
sephar tallim). Jednotné císlo пЬяг t*hillâ znamená v nad-
pisu hebr. 2. J45l chvalozpèv, taktéz pravidelné mnozné
с. mbnr t'hillôth (Ex. 15n 2. 1. 214); mnozné císlo se za

1



koncením muzského r. t'hillîm jest utvoreno die feckého

xfinkftni a neoznaöuje obsah zalmû, ale spise, к ceinu se tëch

písní uzívalo - totiz ku chvále Bozí, к bohosluzbe.
Na konci 2. 722n jmenují se pfedcházející zahnyjmé-

nem niîçr ffillôth (modlitby, v feek. fyroi zpëvy) ; toto
jméno se vsak obecnë neujalo.
Recké ypnlfu'ii vyjadruje v^znam hebr. jména

mizmôr a znaèi pùvodnë píseíi, jiz pëli s prûvodem stru-
nového nástroje. Nástroj ipalz^oiov zaltár, hebr. 223 nébel

(aram. nablà), trojhrannj', mël tvar loutny a bybepatren
desiti strunami; hráti na tentó nástroj nazyvali yáiXíir,
jez obdrzelo рак i vyznam pêti, jako mëlo ipáitin vyznam
lnidce i pëvce. Zaltárem yaltÍQior nazj'vána pozdèji celá
kniha zalmu, kterou téz jmenovali zaltárem Davidovym,
knihou Davidovych zü/iiih, ponëvadz mnoho zalmû (ni-
koli vëtsina jich, ale die hebrej. nadpisú sedmdesát a tri

i.) Davidovi bylo pficítáno. Ч'ылщ zaltárník xut ¿$o-¿í¡* jest
jmenován David; zalmistou zovou skladatele zalmû.
Knihu zalmu cítají Hebreové ku tfetí skupinë sv.

knih, к tak zvanym posvátnym knihám D^F? ffthubím
(písmum) téz kHhtíbí'-haqqódes '^ушуощк jmenovanym ;

v hebr -n omecky ch rukopisech a v nasich hebr. biblich
stojí zalmy na prvém mfstë k'thubîm, ve spanèlskych ru
kopisech a v massoretskych seznamech stojí pied nimi
knihy Paralipom. Spolu s knihou Job a Pfísloví nálezí
Zalmy die Hebreùv к básnickym knihám, které byly od-
ríkávány neb zpívány die zvlástních pfizvuônych zna-
mének, jez se od obyôejnych massoretskych pfizvukù po-
nèkud lisí. Jinak lze vfaditi Zalmy ku pouënym knihám.

Ve vsech vydáních sv. Písem obsahuje kniha Z. stejny
pocet písní, totiz 150. Йеску preklad má sice jestë 151.
zahn, ktery jest zfejmë nadepsán ¿Soi roi àçi&pov (mimo,
nad poèet) a .mylnë pfipsán Davidovi. Jest tak zvany
pseudoepigraf a spolu apokryt'ní spis o vitëzstvi Pavi-
dovë nad Goliásem; die 1. Kr. IG1-13 a 17.
Èeckà bible a die této i latinská vydání neshodují

se v císlování jednotliv.vch zalmu ve vSem s vydáním
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hebrejského znëni. Jsou totiz v fecké bibli 9. a 10. zalm,

рак z. 114. a 115. (die hebr. ëislovâni)
v jediny z. slou-

ôeny, a naproti tomu hebr. z. 116. a 147. ve dva zalmy

rozdëleny. Tím se arcif shoduji v celkovém poëtu 150 z.,

téz v císlování z. od 1—8. a od 148- -150. z., avsak desá-

tym z. poëinaje jest kazd5f zalm hebr. bible o jedno oíslo

vySe uveden nez tyz z. bible fecké neb latinské az véetnë

do z, 147. Patrno, ze se neshoduje v z. 9. a 113., v 116. a

v 147. z. poëitànf versû.

Pozn. Z. 9. a 10. byly, jak nám abecední j ej ich sefa-

dëni dosvëdëuje, jiz pûvodnë spoieny ; podobnë snad i i.
41. a 42. (uvádíme z pravidla ëisla latinské

bible, neni-li

jinak poznamenáno). Dfíve byvaly téz 1. a 2. zalm spojo-
vány v jediny, proto mohl uvésti sv. Pavel з1олга 2. zalmu

7. л'ег§е: »Syn mùj jsi ty, já dnes zplodil jsem te slovy :
r» tç5 ngmrm храХцф (jako by v zalmn 1. to bylo feëeno).
Talmud íítá na nëkterych místech pouze 147 z., ijonëvadz
stahuje 1. a 2., 42. a 43., 116. a 117. z. ; zalm 13. jest v

z.

52. opakován, 39u-18 v 69., 568-!ï a 59«-u v 107.

Zaltáf jest rozdëlen v hebr. biblích na patero knih :

1 41, 42 -72, 73 89, 90 106, 107—150. Na konci kazdé

této knihy nalézá se pfidána doxologie (Veleben bud

Jahve . . .) a dvoji Amen yévono (staniz se); 150. z.
této

doxologie nema, ponëvadi obsahuje sám chválu Bozí, ale

kourí slovem: Alleluja (chvalte Jahve!). Liturgická doxo

logie svèdëi, ze byly jednotlivé knihy Z. urceny kvefejné

bohosluzbë. Rozdëleni to jest prastarë, ponëvadà bylo jiz

i'eckym pfekladatelùm (LXX), téz spisovatelûm Hippoly-

tovi, Origenovi, Eusebiovi a jinym, známo. Ku konci II.

knihy nalézáme pfidána slova: »Konßi modlitby
Davida,

syna Isai,« aCkoliv se jestë v následující III. a V. knize nëko-

lik ¿almii Davidovych naskytá. PHöina toho rozdëleni

není známa; snad ucinili tak Hebreové proto, aby pfi-

zpûsobili knihu Zalmû rozdëleni ¡Mojzísovy knihy, Penta-

teuchu, ktery byl taktéz od nejstarsích dob v patero knih

rozdélován. Так aspoñ pfiznává Midrâë к г. I1 1ИЭ

nnirn (die thory) a Hippolyt : ¿nu rivai xni avzó áU.r¡v
ntvxá-

ttvfor.
Pozn. Nëktefi pokouseli se dôliti zaltáf ve tri stejné
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díly po padesáti zalmech, a snazili se dokazovati, ze ty
posvátné písne jednotlivych dilû sxfm obsahem odpoví-
dají troiímu stavu vërného lidu: totiz stavu kajicnosti,
spravedlnosti a vëcné slávy. Obsah Z. se vsak tomuto roz-
délení pfící. Z. delíme ve skupiny die pûvodu a die ob-
sahu jejich. V ruské církvi dèli zaltáí- ve 20 kathism a
kazdou kathismu na tri slávy; po kaz.dé z nich jest pèno
trojí alleluja.

S 2. Obsah zalmu.

Zaltár jest sbírka rüznych písní, v nichz se proje-
vuje zbozny cit Vernich Israelitn Stai'óho Zákona. Nemajíf
jednoho piivodce, ani nejsou slozeny v jedné dobè, a proto

jest jejich obsah rúzny. Zalmista obrací se vzdy nejprve
к Bohu, a proto nalézáme ve 133 zalmech jiz v prvém
neb v druhém versi jmèno Boha ; рак mluví bud o svych
osobních vëcech aneb mluví jmenem veSkerého vërného
lidu, lící svcu dûvëru v Boha a prosí o pomoc, uznává
svou slabost a nedostatecnost a hfísnost, a prosí o milo-
srdenství a slitování. Vseobecnë lze fíci, ze jedna cást
zalmu mluví o Bohu a boásk^ch vëcech bey. ohledu na
osobní pomëry zalmisty, kde/.to zase v jin^ch zalmech

mluví se o Bohu s ohledem na nëjakou událost neb na
okolnosti a osobní pomëry.
.Hnak roztfidujeme jednotlivé zalmy die uzsího ob-

sahu jich a rozeznáváme:
1. zpëvy, v kter$ch zalmista Boha a vëci Boíí (vlast-

nosti a díla) velebí a oslavuje — jsouf to zalmy chvály
a díkii ;

2. zalmy, v nichz Boha o pfispèni a o pomoc v sou-
kromém neb v obecném nebezpecí prosí — z. prosebné;
zalmy, v nichz si zalmista nafíká a stëàuje do svóho ne-
stéstí; tytoobsahují spolu vyraz dûvèry v milosrdenství a
v pomoc Bozí — jsou tedy elegické a spolu i potësitelné
neb z. útechy.

Mezi z. prosebnymi mûzeme rozeznávati i. hající,
v nichz zelí duse spáchan<ch hfichû, a zakfínací z., v nichz
svaty pèvec ukazuje na nespravedlnost svych nepfátel a
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nepfátel Bozích a prosí. aby stihly je za to tresty a po-
hromy, které jiz také predvídá.

3. Z. poucné obsahují mravná nauCení, vypisují osud
spravedlivjeh a nespravedlivych, a vybízejí, by se kazdy
bal Boba a zachovával Jeho zákon.

4. i.historické, kteréz vypisují prozretelnost, lásku a
dobrotivost IJozí, jak se ukazovala v dejinách israelského
národa, a napomínají ku zachováváni B. zákona.

5. Z. prorocké ; predmètem proroetví jest oeekávany
Messias a proto zveme ty zalmy »íessianskyvii. V nëkte-
гЧч-h nüuví bezprostfednè o Messiási а о jeho království,
jiné se odnááejí bezprostrednë к Davidovi neb к jiné
osobè historické St. Z., která jest obrazem Messiáse, a lze
je proto vykládati tez o Messiási samém ; prvé zalmy jnie-
nujeme vyhradnr messianské, druhé jsou obrazn? mes-

8ianskf/mi.
Toto rozdèleni jest odùvodnèno jednak obsahem,

jednak i úcelem jednotlivych zalnui. Pfipomínáme vsak,
ze jest obsah nëkterych zalmu rozmanity, takze by je
bylo lze zafaditi do vice z onèch jmenovanych trid.
Pozn. Chválu Bozské prozfetelnosti obsahují zalmy:

22, 33, 34, 90, 99, 102, 106, 116, 120, 144,145; vlastnosti Bozi
velebi z. 8, 18, 23, 28, 32, 46. 49, 64, 65, 75, 76, 92, 94—96,
98, 103, 110, 112—115, 133, 138, 147, 148, 150. Díkuvzdání
za milosti jednotlivei prokázané jest obsazeno v z. 9, 17,
21, 29, 33, 39, 74, 102, 107, 115, 117, 137, 143, za milosti li-
dem vubec neb národu prokázané v z. 45, 47, 64, 65, 67,
75. 80, 84, 97, 104, 123, 125, 128, 134, 135, 149.

Prosebnj'ch zalmû jest velkjr poèet; zalmista jest ve
velkém souzení a vola к Bohu v z. 4, 5, 10, 27, 40, 43, 54,
58, 59, 63, 69, 73, 78, 79, 82, 88, 93, 101, 108, 119, 128, 136,
139, 140, 142. Nëkteré z nich jsou slozeny, kdyz vesken
lid byl stizen pohromou neb souzenim. Dùvêra v pomoc
Bozí zejména vyniká v z. 4, 10, 23, 31, 41, 62, 63, 64, 75,
77. 91, 120, 131.

Zalmû kajícícli zvykem Církve oítáme ode dávna
sedmero: 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142, aö bychom sem mohli
pfipsati obsahem i z. 24, 38, 129 a j.
К zaklínacim z. (imprecatorii vel exsecratorii psalmi)

nálezí z. 34, 51, 53, 54, 57, 58, 67, 108, 136. Svètec predvídá
v tèchto písních pád a trest hfisnikû a nepfátel, on
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si toho i pfeje a prosí, aby Bozí pomstë dán byl volny prû-
chod a aby spravedlnost zvitëzila nad nepravosti.
Chceme-li posuzovati tyto city, dluzno na zfeteli miti

rdzdíl mezi Starym a Novym Zákonem, ktery se jevi téz
V tora, jak pfijímáno bezpráví a jak jednáno s nepPâtely.
Sám Spasitel di, ze Stai'5T Zákon odvety byl nizèi, mène
dokonaly Zákona Nového, ktery zàdâ a porouèi lásku
(Mat. 543, +4). Ona zaklínání neb pfání zla a pohromy
nej sou v^razom osobni msty neb nepfátelství, ale proje-
vuje se jimi nenávist a nelibost, kterou chová zalmista
proti nepravosti, proti hfichu a nespravedlivosti ; tyz si
pfeje, aby Bûh primo zakroèil a spravedlnost obnovil.
Vzdyf i bt. Z. porouèi lásku к bliznímu vûbec (Ex. 23+,
Lev. 1918- «, Pfísl. 24'", 252', Job 312i'), tedy i lásku к ne-
pfátelúm.
Prosba za trest hfíéníkü vychází z citu lásky к Bohu,

vládci Israele, a lze si pfi ni primysliti i podmínku:
neobrátí-li se hfíSníci, af staue se jim .... Sv. Tomás
praví, ze lze tato zaklínání rozumèti a) jako pPedpovëdèni ;
b) jako pfání, které vsak nechce primo trest fiovèka, ale
odnásí se ku spravedlnosti trestajícího ; c) jako prání,
aby vina byla odstranéna. I na jinV'oh místecn imperativ
dluznp vyloziti budoucím èasem.
К pouônym zalmiim muzeme cítati z. 1, 110, 111, 118,

124, 126 a 127; téz 38, 48, 89 (o marnosti zivota), 81, 100.
Historickeho obsahu jsou hlavnè 77, 104, lOó, ale téz

80, 93, 94, 98, 113, 134, 135, 149.

Messiamkê zalmy. Slova zalmû jsou uvàdëna v No-
vém Zákone velmi casto (116 ze 283 citátfi pochází z knihy
zalmû), nèkteré zalmy zfejmë vykládány v N. Z. o Mes-
siási; jsouf to zejména z. 2, 8, 15, 18, 21, 34, 39, 40, 44, 67,
68, 71, 77, 96, 101, 108, 109, 116, 117. Z tëch jsou vyluènë
messianskymi jediné 2, 15,21,44,68,71, 109. Tyto uvedené
zalmy i sv. Církev souhlasnë messianskymi zove. Vykla-
datelové bible jmenují jestë celou í-adu messianskych z.,
v nicbz jen nèkteré vëty a nëkdy jen v obrazném aneb
лг l)reneseném smyslu o MessiáSi lze vykládati; jako na
pf. z. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 46, 48,
53 - 56, 69, 70, 76, 95, 97, 106, 113, 119, 138—142 a j.

O Kristovè církvi lze vykládati i. 45, 47, 78, 79, 86,
121, 126, 147.

Ze jsou nèkteré zalmy prorockymi a sice mossian-
skymi, to vysvitá z toho, a) 2e je tak vykládá N. Z. (jako
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Luk. 2(P2 24+*; Sk. ар. 13s3); 1
)) ze je tak vykládali aidé

i kfesíané; с) ze jich není mozno o jiné osobë vykládati ;

d; ze podobné (parallelní) vyroky jinych míst tez o Mes-
siási mluví.
Pnzn. Jiné rozdelení elle obsahu z. uvádí Hengsten-

berg :
1
. zalmy, vycházející z radostného iiadsení; chvála

В., osla va jeho vèlebnosti a dobroty —

2
. zalmy, poehodící ze zarmoucené nálady ; náfek —

3
. zalmy, poehodící z rozjímajíeího, klidného ducha.

Jinak delí Wildeboer : 1. 1. pfírody (8, 18, 103), 2
. hi-

storieké, 3. královské (2, 19, 20, 44, 71, 109), 4. poutní písne
(119—133), 5

. mravní básné (1, 118, 138), 6
. chvalozpëvy,

7. modlitbv a truchlivé písne (3—7, 8, 9, 21, 101, 139 142),
8. písne váletné (23" 67). x

S 3
. Nadpisy zalmû.

¿almy inají rozlièné puvodee: to dokazuje nám jiz
ríizny sloh, rozlicny zpûsob spracování. Spolu poznáváme

z obsahu nèkterych zalmû, ze nebyly psány vsechny v je-
dné dobë; jedny byly slozeny, kdyz stál chrám a kdyz
byl Israel jestè v drzení злте zemë, jiné prozrazují nám,
ze jest Israel vseho zbaven a rozptylen, ze tedy není
vice ve své zemi.

V i-eckém pfekladu LXX i v latinské Vulgatë mají
vSechny zalmy, vyjím'ajíc dva prvé zpëvy, nëjaky nadpis.
V nadpisech tëch jest udán skladatel zalmu, nëkdy i okol-
nost, za které byl zalm onen slozen neb na niz zpèv po-
ukazuje; jindy naznacen v nadpise zpûsob, jakj'm jest
zalm zpivati, aneb jak ho pri verejné bohosluzbë uzÍAráno
bylo. Obyèejnè jsou tyto nadpisy kratiëké (jako: Alleluja);
nejdelsí a nejobsírnejsí jest pred z. 59. Jest vsak otázka,
zdali byly ony zpëvy — jez mají nadpisy jiz pisate-
lem samym nadpisem opatfeny, aneb zda nadpis teprve
v pozdëjsi dobë na zaeátku zalmu polozen ? Prídavek
tentó mohl se státi na základe vërohodného podání o pû-
vodu zalmu, mohl snad b^ti ale tez libovolny?
Jiz ta okolnost, ze jest v hebrejském znení jen 116
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zalmu nadpisy opatfeno, (ostatni 34 z. bez nadpisü jme-
nují ov/pirT; aneb aram. KJEiTP, totiz osifelé zal-
my ,*

)

ze není u nich püvodce »otec« jmenován , ñutí nás
к bedlivëjsimu zkoumání tèch nadpisü.

Theodor z Mopsvestie vyslovil prvy pochybnost о

torn, ze by mohly nadpisy zalmu pocházeti od skladatelû
samych; snad proto nahrazena ona udání v starém syr-
ském pfekladë jednoduchym udáním obsahu, jak ho Theo
dor neb Orígenes aneb Eusebius poznamenali. Ostatnë
nebylo vsak pochybováno о vèroliodnosti a pravosti zal-
movych nadpisû az teprve v 18. století. Nèktefi kritikové
popírali bud "j ich pûvodnost a vërohodnost, aneb jich
stáfí.

Zda by byly nadpisy pûvodniuii, zda by totií po-
cházely od skladatelû zalmu samych, о torn promluviti
dluzno pfi kazdém jednotlivém zalmu zvláste; tarn bude
lze dokázati aspoñ velkou pravdèpodobnost, ze pochází
nëkteré nadpisy pûvodnë od spisovatelíi samych. lT mno-
hych zalmíi se zdá, ze jim byl dán nadpis a pfipsáno
jméno skladatele pozdejsím spisovatelem a pofadatelem
zalmové sbírky, ale na zâkladë vërohodného podánf. К to-
muto úsudku vede nás okolnost, ze jsou zalmové nadpisy
jiz velmi staré. To dokazuje nám fecky pfeklad LXX,
ktery snad pochází z pocátku druhého století pf. К., a

ktery ty nadpisy skorem u vsech pfsní má. íieótí pfekla-
datelé, kterym nikdo obecnou vèrnost v pfekladu nepo-
pírá, nalezli takové nadpisy jiz ve starsím hebrejském
zaltáfi, z nëhoz pfeklad svíij pofádali. U jednotlivj'ch
zalmu dokázeme, ze obsahovaly jejich hebrejské pfedlohy
(nadpisy) v dobè pfekladu LXX zastaralá slova, jimz
feCtí pfekladatelé vice nerozumëli, a které nám proto ne-

jasné, ano nesrozumitelnë podali. l'dání sestávalo nékdy

z jediného slova, jak snadno mold vyznam tobo slnvka
vymizeti, kdyz ho ani veta, ani obsah zalmu nenaznacoval

*) Jsou to die hebr. cítání zalmy: 1
, 2
.

10. 33, 43, 71, 91. 93—97. 99,

104-107, 111—119. 135—137.
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a uchovati nemohl! Kdyby byl v pozdëjsi dobë nëjaky
pofadatel zaltâre nadpisy pfidával, byl by tak ucinil za-
jisté v jakémsi pofádku a systematicky, a byl by к tomu
vybraJ jaenëjsich a srozumitelnëjsich slov; tyto nadpisy
by se рак byly snáze v stejném znëni udrzely v opisech
i v pfekladech. Kdyz ale nalézáme v rûznych pfekladech
(feckych na pf.) rûzné nadpisy pN témz zahnu, jest i tato

okolnost dokladem pro velikó stáfí onècli nadpisû vûbec.
My c'liceme jednotlivé nadpisy pfi vykladu Zalmû

zkoumati a stanoviti, které z nich jsou kriticky jistymi, a
které by byly pro rûzné znëni neb z jinych pfiëin po-
chybnymi. Jako o bib'ickém textu vûbec, tak mûze kri-
tika o nadpisech dokázati jedinè, ze jsou staré, snad i
pûvodni, a ze zasluhují proto tolik viry, jako znëni zal
mû samo.

Yzdyf nebyly nadpisy dávány toliko zalinûm, naló-
záme je i pri jin>roh zpëvech v bibli obsazenych; jako
v dëjepisnych knihách 2. Kr. 1"- ,8

,

221231, anojiz v Exod.
15', Deut 313" 33', Jud. 51, i pfi proroctvich (téz pfed písní
Hab. 3'), v knize PFÍsloví a v Pisni Ôalomounovë. Proc
nejsou nadpisy u vSeeh zalmû, pfíciny toho neznáme;
kdyby byl pozdëjsi sberatel zalmû sám nadpisy vymy-
slel, zajisté by je byl prilozil ku vsem zalmûm, a mohl je

snadno pfipsati velikym, svatym muzûm a prorokûm staré
doby. Mohlo se i státi, ze opisovatelé nëkteré z nadpisû

pfehlédli, vynechali, a ze tak zûstaly tyto zalmy beze-

jmennymi.

Pfimym dûkazem pravosti nadpisû jest ta okolnost,
ze se nalézaly v bibli jiz v ne j stars í dobë, лт pûvodnim
znëni i v pfekladech. Ostatni uvedené dûvody a doklady
jsou sice jen nepfímymi, avsak zda mají nepfímé dûvody

a pochybnosti tëch, kterí nadpisy zavrhují, vëtsi váhy a

ceny ?

Po Theodoru z Mopsvestie necinil nikdo námitek proti
pravosti zalmovych nadpisû; Theodor jim odpiral viry,
jak se die poznámky Theodoretovy zdâ, proto, ze nëkteré

z nich nemohl г feckého znëni vhodnë vysvôtliti. Roku
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1767 obnovil tuto pochybnost Vogel spisem : Inscriptiones
psalmorum serins dem um additas videri , a od té doby
nejen rationalists, ale i mnozí jiní vázní vykladatelé písma
opakují a piidávají námitek proti pravosti nadpisu 5e-
lících.

Namítají, proe se v nadpisecb objevují jedinè jména
etarsích autorù, hlavnë Davida, a proc nemají zalmy z po-
zdéjsích dob jmen skladatele, kterého prec bylo Ize snáze
znáti a pripsati? Tato okolnost mluví ale spíse ve pro-
spëch pravosti, ze se jen nékterá a jen stará jména za-
chovala; kdybychom nalezli pfi vsech písní nadpisy ne-
známj'ch autorù, tenkráteby pravost jich byla pochybnou.
Jsou-li nékterá znéní nadpisu chybná a snad zko-

molená, neodpovídají-li obsahu zalmu, рак by nastala
povinnost, je tím pilnèji a dùkladnèji, kriticky prozkou-
mati, nezli je pfijmeme neb zavrhneme; avsak nèkolik

textoAT5rch chyb nedává nám nikterak prava, hned vsechny
nadpisy nepravymi prohlásiti a je zavrhovati.
Nadpisy, které v hebrejském znëni a v nejstarsích

pfekladech spolu soidilasí, dluzno tak v úcté míti, jako
vsechny jiné ëàsti sv. písma ; neshodují-li se, tfeba pravou
a dobrou kritikou o jich pravosti rozhodnouti. Nemát he-

brejské znéní ve vsem a vzdy plné víry a pfednosti pred
ïeckym a latinskym pfekladem; nebof nynëjgf hebrejské,
massoretské znéní, jak se vseobecné za to má, vyslo z né-
jakého jediného exempláfe hebrejského textu druhého
neb tfetího století po Kristu. Proto jest v nëm pomèrnè
málo rùznych ëteni, a jest v té formé novèjsim nez reeky
pfeklad.

§ 4. Spisovatelé a skladatelé zalmù.

Pozdèjsi Israelite pfipisovali die jednoho mista Tal-
mudu (Tr. Pesakimf. 10.) vsechny zalmy Davidovi, die ji
-

ného mista (Haba bathia f. 14.) rozeznávali deset sklada-
telfi zaltáfe.

Sv. Otcové se v torn neshodují : nèkteri tvrdili, ze
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dluzno vâechny zalmy Davidovymi jmenovati.*J Sv. Ambroz
a sv. Augustin mini, ze ostatní jména oznaeují jen zpë-
váky, jimz byly zalmy odevzdány; nepovsímli si toho,

ze Mojzíse a Salomouna, jichz jména se v nadpisech téz
vyskytují, nelze nikterak cítati ku zpëvàkûm. Jini uznávali,
ie mají zalmy vice skladatelu ; sv. Hilar pfipomíná, ze
jest »absurdum Psalmos David cognominare, quum tot
auctores eornm ipsis inscriptionibus edantur«. Podobnébo
náhledu byl i sv. Jeron^m a nyní lze ríci, ze se stal vSe-

obecnym. Na církevním snëmu v Tridentë byly v návrhu
o sbírce svatych knih zalmové pisnë zahrnuty jménem:
»Psalmi Davidis«, ponëvadz je jiz pied tim flórencky snèm
tak nazval. Shromázdéní otcové zmënili vsak ten název

svym rozhodnutím v »Psalterium Davidicum«, aby se ne-
zdâlo, ze prohlasuji Davida jedinym skladatelem. Davi
dicum ponechali, ponëvadz >a potiori fit denomination a
David jest skladatelem jmenován pfi velké casti zalmû.
Rûzné skladatele dokazuji nadpisy, téz sloh, obsah

zalmû, ktery jedná nèkdy о vècech, jez se udály po Da-
vidovi, a slova 2. kniby Paral. 2930: A pfikázali Ezechiâs

a knízata levitûm, aby chválili Hospodina fecmi Davida

a A safa vidouciho (proroka)« ; uvádí dvë jména skladatelu.
Jména spisovatelù uvedena jsou v hebr. pfedlozkou

Ь auctoris (T17Î?' птз'^фЬ); ТпЬ znamená »Davidüv« (totiz
zalm) a nelze zde

~ jinak pfekládati, nez jak je preklá-
dáme i 11 Hab. 31 2. 89' 17« 35'. Skladately nalézáme jme-

novány :
1. Mojèîëe pri z. 89. (hebr. 90.); tradice v torn sou-

hlasi s nadpisem.
2. Davida krâle. V hebrejském znëni zalmu pfi-

psáno Davidovi 73 zalmû, v aram. 70, v feckém znëni
die A (Alexandrinskébo rukopisn) 84, v syrském pfe-
kladu 86, ve Vulgatë latinské 85 ï. Nejvice zalmû pfi-
psâno Davidovi v 1. knize (ze 40 i. totiz 37), v 2. Knize

*) Theodor z Mopsvestie povazoval téz Davida za jediného skladatele

vsech zalmû. 4'aXuoi davtd jmenovali Bekové celou sbirku; prostê „David"

zvali ji T etbiopeké a v eyrské cirkvi, jako 2 Мак. 2,a tov Javiià a u Mat.
22«' Sk. ap. 4se a j. àaviS.
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ze vsech 31 z. 18 I)., v 3. kn. ze 17 toliko 1, ve 4. kn. ze

17 pouze 2 (v feckém 11), v 6. kn. z 45 z. 15 (fecky 14).
Xalézáme die toho 69 zalmû, které nesou jak v pûvodnim
znëni, tak i v nejstarsích pfekladech shodnë Davidovo
jméno; ötyfi zalniy, které nad ten pocet hebr. znëni Da-
vidovi jestë pfipisuje, jsou rymz nadpisem opatfeny aspoñ
v nëkterych pfekladech dûlezitëjsich, a mohou jej die obsahu
idlezpusobu vyjádrení píivodcem míti. U ostatních, které
nesou Davidovo jméno jen vnëkterj-ch pfekladech, diurno
jednotlivë zkoumati, zdali mùze byti ten nadpis pravym,
a je-li nëjakym svëdectvim potvrzen (jako na pf. 2. 2alm,
ktery uvádéjí Sk. ap. slovy : Jenz jsi fekl ústy otee na-
seho Davida: »Proö boufí se národové, паб obmyslejí
lidé vëei marné ?«).
Jako kladli jiní pfed své pisnë svá jména, jako dá-

vají arabstí básníci pfed své pfsnë slovo fekl (cjàla)
a své jméno, tak inohl uèiniti i David, aneb tak pfipsáno
o ñeco pozdéji na základé tradice, která tu pisen jako
Davidovu chovala.
Pozn. Die podvrzené knihy »0 zaltáfi, jak ho napsal

David car septal andèl slova zalmvi Davidovi do ucha;
ten jich napsal 365. Byly skrytv v mofi, рак jich nalezeno
toliko 158.

3. Salovioun jest jmenován skladatelem zalmíi 71. a
12(5. v hebr., v aram. a v latinské bibli. Reckj' pfeklad
má toliko pfi 71. nadpis Sis 2акорюг, pH 126. jména toho
není.

4. Amf, PÇSp jmenován vsemi texty skladatelem z.
49. (z 2. knihy) a z. 72—82. (z 3. knihy), tedy dvanáctera
písní.
Jméno Asafovo vyskytuje se v 1. Parai. 6-4 15'7 16-'

a j. Xeh. 124,i : tfy. byl správeem chrámovj'ch pèvcû za
Davidovy doby a poiival tak dobré povèsti, ze mu pfi-
dán název *vidoucU, jako prorokúm. V 2. Parai. 29:u'jsou
Asafovy pisnë jmenovány spolu s pisnëmi Davida, nebot
-Ezechiás prikázal, aby chválili Hospodina f'ecmi (slovy)
Davida a Asat'a vidoueiho«. Obsah nëkterych zalnuï
z tëch, které jsou Asafovi pfipsány, nehodí se vsak do
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Davidovy cloby; z. 75. jest die feck, a lat. slozen >k Assyr-
skjrin« a nálezel by spíse do doby Ezechiásovy, г. 73. a
78. jsou zase psány v dobë, kdy byl jerusalémsky chrám
zbofen. Proto minime, ze byli skladateli tèch zalmû spíse
potomci Asafovi, ktefí nálezeli к levitské rodinë chrámo-
vych pëvcû: 42 (2. Par. 20u, Esdr. 2"» 3U', Neh.
744 Ц22). siovo 432 v nadpisech jednoduse vynecháno.
Jini vykladatelé mini, ze zaltáf povstal z vice sbi-

rek písní; jedna cást jich byla ve sbirce, kterou uèiiiil
David, neb které bylo dáno pozdëji jeho jméno, jiné ná-
lezely ku sbirce zalmû synû Asafa, jiné ku sbirce synù
Qorach mp 4nbi kterou sebrali neb kterou chovali synové
Qorach ; pro tentó vyklad nemáme ve sv. Pismè zádné
analogie.

5. Heman Ezrachita jest jmenován skladatelem z.

87. v hebr. znëni i v pfekladech (vyj. syrsky). Heman

(Eman) byl snad ze synû Qoracha, ktefí jsou v témz
nadpise spolu jmenováni. V knize 1. Paral. 618 i 2. Paral.
35lä jest jmenován Heman mezi pfedstavenymi hudby
z levitského rodu Qahatitû vedle Asafa a Jeduthuna a
pfidân jemu téz název »vidouci«. Ezrachitou by se jme-
noval bud po otci neb nëjakém neznámém pfedku svém,
aneb po své otëinë.

6. Ethan Ezrachita (1. Paral. 151' 644 i 2. Par. 35là)
taktéz * vidouci с slozil z. 88. Die uveden5rch mist byl i
Ethan levitou, pfedstavenym posvátné hudby v dobë krále
Davida; Jeduthun byl bud jeho nástupcem, aneb jest to
druhé jméno téze osoby, totiz Ethana. Jestë na jiném mi
sté (3. Kr. 481) jsou jmenováni Ethan Ezrachita, Eman a
Chalkol à Dorda, synoAré Mahola, a chválena jejich mou-
drost; tito muzové pocházejí vsak z Judova rodu a dluzno
je proto lisiti od stejnë jmenovanych pëvcû zalmû.

7. Synûm Qorach ГПр "l3Ç~ pfipisuje se vseobecnë
deset zalmû : 41, 43—48, 83, 84,' 86. V nadpisu z. 87. jsou
jmenováni pfed Hemanem, fecky pfeklad jmenuje vi. 41,
44—48 spolu i Davida skladatelem, syrsky pfeklad uvádí
jméno Davidovo v z. 45. Kore uëinil na pousti vzpouru
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proti MojzíSovi a proti Aronovi a zhynul trestem Bozim ;

zemè ho pohltila. Jeho potomci stali se strázci predsinë
svatostánku a správci pëvcû za doby krále Davida.
2. kniha Paral. 20,fl jmenuje Qorachitské pévee je§të za krále
Josafata, Neh. 11 l9cmí o tèch Ievitech zmínku a praví, ze byli
strázci chrámové brány. Nadpis РИр ""З^Ь mfizeme analo-
gicky vysvëtlovati tak, ze byly ony zalmy sloíeny jedno-
tlivci z rodu Qorachitû. Tim není nikterak urcena doba,

V ní2 byly sepsány ; nëkteré z nich jsou, jak obsah na-

svëdëuje, slozeny teprve v dobë babylonského stëhovâni,
aneb snad i po aôm.

42. souvisí úzce s pfedchozím z. 41. a ackoliv není

synüm Kore pfipsán, pfec lze pro onu souvislost Qora-
chity skladateli jeho povazovati.

Aramejsk^ a syrsk^ pfeklad poznamenávají pfi 43.
a 44. i., ze by byly z doby Mojäisovy; tyto poznámky
zádné víry nezasluhují.

Pozn. Aram, pfeklad pripisnje ?.
.

88. Abrahamovi;

z. 136. (Na rekái-h Babylonu, tam jsme sedávali*) jest die
nadpisu v feckéin, lat. i syr. prekladu pfipsán Davidovi,

aè pochází tepr\re z doby mnohem pozdéjsí a
" lící stesky

Israele v zemi babylonské. Lat. pfeklad a nëkteré opisy
fecké pfidaly к tomu jestë jméno proroka Jeremiase ; p<>-
dobnë nalézáme л-е Vulgatë pfi i. 111. a 145., v feckém
pfekl. (LXX) pfi i. 145—148., v syrském pfi 145—147 vedle
Davidova jména jestë jména prorokíi Лс/gea a Zachariase.
Pfídavky tyto pochází patrnô z doby pozdëjSi, spisovatel
chtèl jimi snad die obsahu naznaëiti dobu, v které zalmy
ty slozeny byti mohly.

§ 5
. Povaha ¿almú udaná v jejieh nadpisech.

Xadpisy zalmu ukazují bud 1
. povahu jednotliv5'ch
písní, aneb udávají jejich obsah; nëkdy oznaeují 2. skla-
datele aneb snad jméno tobo, do jehoz sbírky byl zalm
vradën ; 3. okolnost, v níz byl zalm psán, aneb к níz se
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nese, jest nëkdy v nadpisech téz poznamenâna, i 4. litur-
gické a hudební poznámky se tu nacházejí.
Nèkteré poznámky uvedeny jsou jednotliл'ë, jindy

jest jich vice pospolu udáno.
1. Povahu a obsah pisní udávají rüzná jména, jhniz

pisen v nadpisech zalmû pojmenována byla.
¿alm ТПЗПЭ jest v§eobecné jméno, tak jako tez "Vtp

pisen. Mizmùr nalézáme na zaóátku 57 zalmû ; obycejnè
pfedchází neb následuje téz jméno skladatele, po vytce
jméno Davidovo. Sloveso, od nëhoz dluzno mizmôr odvo-
zovati, nalézá se v zaltáfi dosti casto (717 47,;- 7 1493 hebr.).
v ostatních knihách (Soud. 53 Is. 126 — 2 Kr. 2250, 1 Par.
169j jen zfídka, a znamená TQT ase.zamáru (téz: odfíznou-
ti,oddëliti)A.ratf na nëjaky hudební nástroj, i spolu zpívati;
aram. u Dan. 35, ti znací vübec hudbu. MizmJr znací

tedy píseñ, jez byla z pravidla pfi nëjakém hudebním
nástroji zpívána. è«r má obecnëjSi vyznam, vyskytuje se
ve 30 nadpisech, nëkdy pfed mizmor (48, 66, 83, 108), në
kdy za tím (30, 67, 68 a j.), a znacívá téz svëtské pisnë

(Gen. 3127 3 Kr. 4« Neh. 12«-»«). Nëkdy jest jedno jméno
od dmhého oddëleno (z. 65, 75, 76) ; die toho by takovy
zahn mohl míti dva názvy, jez se snad jen hudebnim po-
jmenováním od sebe IíSíly. V aram. znací sloveso z'mar
zvlàstè hudbu na flétnu. Zalmy ТЧВ nadepsané jsou sbo-
rové zpèvy, snad i kolové pisnë (Zenner).
Mikhtirm o~Zilû (v z. 16. a 55 - 60) jest nejasné hu

dební pojmenování, jez nalézáme v nadpisech Sesti zalmù,

kde jest téz jméno Davidovo. Jiz vyklad 1. LXX slovem
(TrijloyQftqiia neb tiç utrjloynaqinv — nadpis neb jako nadpis
(nadpisem) jest nedostatecii5'm. Aram, vykládal : Vyborny
nápis neb spis, die cehoz Delitzsch mínil, ze byla taková
pisen epigrammatem. 2. Mylnë vykládali Aqila, Symmach
a Jar. slovo mikhtûm o Davidovi »pokorny a upfimny«

>bezúhonn^« ("р а ОГ). 3. S ohledem na vzneSeny ob
sah, jako zlatá rëeni< (xa1'™ ¿"i) Pythagorova, a proto,
zezrr znamená zlato (ryzí), tolik со »zlatá píseñ. «. 4. po
arab. katama, ass. katàmu: >tajemství. neb ¿píseñ tajem
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ného, hlubokého obsahu*, aneb téz : »úkryt«, píseñ úkrytu

(u Boha), ochrany.
Maskîl b'riç/Ç LXX avrtçtaç neb «ç ffvtêfff* (u z. 32. 42.

44. 52—55. 74. Ж 88. 89. 142 h.) znaëi die vyznarou, jaky
má slovo Ь^ЗЮЯ v z. 478, píseñ nrcitého druhu ; po reckém
pfekladu a po aram. vykladu ХЗИ lat. eruditionis

(44 \ eruditio 142') ukazoval by tentó název úCel pisnë:
vzdélávací píseñ, poucná báseñ. Jindy povazují Aq. a Jar.

jako pfídavné jméno к TH a pfekládají je ménë
sprâvnë : Davida vzdëlaného, uèenêho (doctissimi) ; 5ЧЭШМ
byvá zajisté pf ívlastkem osob, v^znamem: roziunny, znaiy,
ale skladatel zalmu nemohl sám sebe tak poznamenati.
Jinak vykládá Delitzsch po nepfechodném v^znamu tvaru
~"2S3~ rozjímání, jiní po arab. razana feo, báseñ — obé
nevhodnë. Poucii$mi v siráím smyslu slova jsou arcit
vSechny zalmy, v uzsím vj'znamu ze zalmíi 5s2"ú573 nade-
psanych toliko 32. a 78.
Siggajôn унэет v2.7. LXX уакцбя znaöi snad druh pis

në ; sv. Jar. pfekládá jako Г^ХТ>ф ])ro ignoratione, о nevë-
domosti (о pfestnpcích Davida ).
T'hillâ Г!ЗГ!Г v z. 145*у znaöi chvalozpëv, jako recké

tuioç (V LXX niveau; Aq. v/ivrjuni).
T'fillâ пЬвР modlitba pf i z. 90. a 102 ; spolu s

pfi z. 142. Vers 20. z. 72. oznaôuje pfedcházející zalmy
jménem ГП9ЕГ, jez LXX proti ostatnim prekladfim vysvët-
luje slovem o\ ïuroi.

"rabb v z. 60. eii dtânxi* к ucení ; snad se tomu mládez

ucila na pamët
2. O nadpisech, jez ndávají jména skladatelû, poje-

dnáno v § 4.
3. Okolnosti, v nichz byl zalm sepsán, aneb ony,

к nimz se svym obsahem nese, udány v nëkolika jinych
nadpisech, jez budou na svych raistech vysvëtleny (3. 7.
18. 30, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142.).

4. Mnohé, vëtèinon nejasné nadpisy mûzeme vyklá-
dati o hudebních a liturgickyck (bohosluzebnych) poznám-
kách. Nejisto zustává, zda pocházejí tyto poznámky od

*) V tomto § uvádíme císla z. die hebr. bible.
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básníka skladatele, aneb zda byly teprve pozdèji pfi-
dány, kdyz nabyla pisen urCitého mista v chrámové boho-
sluzbë. Nëkdy zústává pochybnym, je-li nadpisem ndán
nápev zalmu aneb snad nástroj, kterym má b^ti zpëv
provázen.

ГпЬтфЛ-Ъ« v z.5.; РПЬ^ПЗП cetli pfekladatelé bud

Г?ПЗ~ LXX ¿пер тп-: хХщогоцпуащ pro dëdictvi, aneb jako
Aq. Sym. Jar. pro haereditatibus ГпЬяэП. Toto Pt5Ti3n by
mold byti zaMtek pisnë, die niz by z. 5. byl zpíván ; bs
by mëlo vyznam *r po, die. Oasteji spojuji toto jméno
s 5Ч?П (pístala, flétna) a odvozují П5ПЗ od pin (provrtati
— ronra avUg) ve smyslu : к flétnám, s flétnami bylo by pëti
zalm 5. Flétna se jmenuje P"1?" a jest jisto, ze se jí uzí-
valo pfi bohosluzbè (Is. 302:'); podivno vsak jest, ze zádny
stary pfeklad o flétnách se nezmiñuje, a ze by zde bylo
uzito zvláStního pojmenování na m. obvyklého п^рП.
пчзша*~Ьк л- z. 80.; podobnë a-Duiai-b? v z. 45., 69., a

Г^Г "(ffiTO— b> v z. 60. U Jar. pfelozeno pro liliis testimo-
nii, о liliîch svëdectvi (zákona В.) : proti tomu jest vsak
massoretské oznaëeni v 80. Aben Ezra mínil, ze tím ozna-
ëen zacátek pisnë, jejíz nápevem bylo i tentó áalm zpí-
vati. U Reku se nazyval jeden zpùsob tance xr>í*ov (lilie);
zalmy s nadpisem вчтаа—Ьх jsou vesmës sborové zpèvy,
mohl byti nadpisem naznacen téz zvláStní druh kola, tance,

kter$r pri zpëvu toho zalmu byl provadën. R. Salomo Jarchi
jmenoval Uliemi jal<5'si nástroj o sesti изш strunâch. Jini
vykládali: jako lilie jest svMectví, t. j. zákon В. Reck^
pfeklad LXX má pfi 80. z. o téch, kteri ment svëdectvî

(v 60. cte na m. miy slovo TE? jeStë ¿ri), tedy ачзша od
slovesa пзаз. Pfipojené ГИТУ mûze souviseti s arab. îd
svátek, slavnost, neb s'âde zvyk, obrad, neb s aud loutna.

Г)~фП—bs v z. 57, 58, 59, 75. »^ âmcpûelo^ ut non dis-
perdas — a£ nerozptj'Hs (totiz Davida pokorného nezniëis).
Die vykladu Sym. pfi z. 57. rrtpî toi, цг, дму&е/стц jest tím
oznaëen zacátek pisnë, jejíz nápev byl vzorem zpëvu to-
hoto zalmu. Ovsem ze рак tfeba poloziti pfed tentó nad-

pis jestë Ь? aneb bs. Mûze by^ti ale tèmi slovy naznacen
rytmus tëch zalmu, které jsou slozeny die známého rytmu

2
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Mojzísovy modlitby v Deut. 926, 27. (Syrskyse takovy vzor
zove unnitâ, fecky liçttôç.) Ona modlitba tëmito slovy pocíná.
nr?p¿ v i. 4., 6., 54., 55., 67., 76. (i Hab. 313) LXX,

Aq. Theod. ir цаХроц in psalmis ; ПУМ (]3û pi. na struny
hráti) znamená v г. IV a Lam. 51* strunovou hudbu.
Mnozné císlo má asi tyz vyznam. (Sym. pfekládá dut

\ьа/.тщншг). Pfedlozkou 2 oznaceno, ze jestzpívati zalm pfi
strunové hudbë. Nëktei'i ciní TVQFXi závistym na pfedchá-
zejícím ~23"?£ ve smyslu: »fidiöi strunové hudby« ; s рг-
Vym vykladem souhlasí vsak lepe slova Hab. 3,я. Pozdëjsi
»niggun« rabbinû znamená i nápév i text pisnë.

Т'ЭТПр v z. 38. a 70. «s ñváftvi¡mt>, in commémora tione
(pfi vzpomínce 38), ad recordandiun (na pamëf, ku vzpo-
mínce 70). Po aramejském v^kladu toho slova (hrst ka-
didla, dobrá vzpomínka pro Israele aneb 70: na pamëf,

pfi hrstce kadidla) bylo pëti tyto zalm y, kdyz dávali na
oltáf azkara. Azkara jest malá cást nekrvavé obéti, min-
chy, kterou knëz z celé obëti na oheñ sypal, totiz hrstka
mouky s malicko olejem a s kadidlein. Tato azkara jest
jmenována v Lev. 247- 8 pfi obnovování sobotních chlebû ;
die LXX «î «»•«« vtjTiv tisqI aaßßnTov (38) poli tyto zalmy to-
liko pfi sobotnim obetování one azkara. 1Ч2ТП by bylo
jméno od ¡T12W utvofené.J T T : -

.Tiny vyklad di, ze cbtël zalmista prositi, aby se Bûh
rozpomenul na pëvce, neb na Israele ; v tomto pffpadë
bychom vsak ocekávali v hebr. znèni oznacení pfedmêtu
i podmëtu.

~?37р5 nalézáme v 55 zalmech (téz na konci pisnë
Hab. 31"). Slovo to bylo jiz nejstarsim pfekladatelûm ne-
jasnym. Po vyzuamu ~îî3 (1

. Par. 234, Ezd. 38- 9) znamená
partie. ~?30 (i 2

. Par. 22, ,s) predstavencho, správee, fi-
dice nëèeho; zde snad správee, fiditele hudby, jako byl
f¡yt[t<¿» u Îtekù. Pfedlozkou 5 nemúze by^ti zde vyjádfen
pùvodce, skladatel pisnë (soudic die Hab. 310), ale spße,
ze byl zalm odevzdán správei hudby, aby se v ném evi-
ëil aneb aby snad ho pfedzpôvoval. Zdá se ovsem, ze by
bylo zbyteèno poznamenávati, ze jest zalm odevzdati fi-
diteli hudby; ten bez toho o vsem vëdël..
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Pfeklady toho slova jsou velmi rûzné. Aram, má
г*П2о5 ku chvále; ТОЛ znamená v arab. tez »piovati«.
Zenner mini, ie pfi tëchto áalmech byl pfedepsán pohyb
rukou podobny plování; áalmy tak nadepsané jsou sbo-
rové zpëvy. LXX «s ro rílog, in finem ku konci (boho-
sluáby, к dokonalosti a mnohé jiné vyklady), Aq. rqí nxo-
пош, Jar. victori, vítczi, ПХЭ^З na v2dy t. j. áalmy, jeá Ize
vedi/ zpívati.
Pïajt? v i. 88. roí <ÍTwxQi&ñvn< к odpovëdi, ad praeci-

nendum (Jar. к pfedzpevováni), die aram. ku chvále, tedy
cJivalozpëv. ПЗУ znamená tez trápiti, krotiti (dusi, totiz
v postu ГР35Р). Snad by tak byl jmenován zpëv s refré-
nem (syrsky unnità); tak i Ex. 1521, 3218.
n;c naskftá se v z. 71krát, u Hab. tfikrát; není

v nadpisech, ale na konci verëù neb slok, zfídka ve stfedu
verse. Vj'znam tohoto slova není dosud na jisto postaven.
Ve spojení uvedenos kmenem ~DC = ~5ia i n^œ ve xf-
znamu mlceti,« mohlo by jako imperativ znamenati : М/с/
tedy pfestávku neb pausu ve zpôvu. Tentó v^klad byl by
podporován pfekladem dtáifmXpn, znamená-li днхцткца, jak
sv. Aug. к z. 43 poznamenává (interpositum in caliendo
silentiumj, oddelenía protivu кырчиЛца.*) Jako je diálogos
takové Uytiv, jez se deje mezi dvëma, tak by bylo oiárpaífia
ono \ptolw, v nëmz se dva stfídají: byl by tím nbo na-
znaden sborovj' zpëv a stfídání sboru ve zpëvu. Так di
Kosmas Indicoplaustes : я&тц >¡ дшдо^ zov \i>n/.[¿oi ¿xaXsho

diáwal/ia toto stfídání zalmu se zvalo дшц. Odvozeno od

"Ç vysiupovati moldo by znamenati vzhiiru, vyse — tedy
hlasitë íjako imperat. aneb jméno ~Ç se smërov^m П).
Bylo by znamením, kde má hudba, mezihra (diàyalfia),
mezizpëv, pocíti, vpadnouti. V massor. znení jest roo pfí-

*) Jiá\pa).fi(t ve vyznamu slov диирцтщца, %pr¡).áq>i¡fia znací mezi-

hni interludinm ; hra na hndební nástroje vyplñovala píestávku mezi jedno-

tlivymi etrofami, jez byly zpívány (povmxóv /леХос). V církevním obradu

nebylo nástrojú. po strofé následoval bud refrén aneb gregoriausky jubilus,

mélodie beze 8lov. Vyklad дцахрсЛца neb àvu\pfùftt( opakování zpeva,

není dostatecnym.
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zvuky spojeno s obsahem verëe. Èeèti pfekladatelé, sv.
Jar., aram. i syr. pfeklady dávají mu vyznam >vzdy« «*?,

Fôlâm, semper, "pTflbsb ; Bar Hebr. к tomu (die Jakuba z Ed.)
dokládá, ze tak volal lid, kdyz zpëvàci pfestali, ve smy-
slu : Vzdy budiz Bûh tak veleben !
Jiné vyklady jsou: Poklona idle syr. a ar. sallî mo-

dliti se) ; feckym u>áUt, skráceninou ze ~\ú~ П^гяЬ 2Z obraf
se nahoru (napfed), pëvëe t j. opukuj da capo, aneb
az~ Tab Pomoz nám, o jméno (Boze.i !

ТПВЗП rp*S"~b? V z. 22. znací asi zaëâtek nám neznámé

písne, die jejíz nápévu byl z. 22. zpíván: Die »Lanka бег-
vánek«. Sajka a lañka se pfirovnává oervánkñm pro
ryehlost, s jakou uniká. Snad tím naznaöen nëjak£r zpû-
sob tance. (Zenner.) Sv. Jar. pfelozil : pro cervo matiir-
tino, LXX a Sym. fetli ri'N vnh< rí« &vtùJ\ypt<ai riji ho&irf^
a vykládali o ranní ustaviëné obëti (Tamid). Mohl by tím
b\rti naznacen aeolsky nàpëv Г"2'Х aiolurri, kterjr nazyvân
pozdëji hypodorskym. Die arab. sachar laram. *GÏD) bez-
práví, utrpení, zlé jednání — aneb sihr zafíkání, magie,
takovy zpëv — jsou vedlejsi vyklady.
Р^ГЗП"" 37 V z. 8., 81., 84. LXX a Sym. i'-tîo rwc h/rav,

Jar. pro torcularibus pfi lisech (v lisech 81), coz byznèlo
ПГ'ГТ-^ ('mn. od ГГ. lis). Tentó vyklad mini pisnë, jez
pëli pfi lisování vina, tak zvané ipvovi èmï.T\novs (Srv. Soud.
927, Is. 16,(J 253n) ; bud ze pèli tyto zalmy pfi lisování vina
aneb die nâpèvu takovë pisnè. Svátek stánkíi následoval
vzdy brzy po vinobrani a ponëvadz se i obsah tèch tri
zalmû ku svátku stànkû dobf e hodí, mini nëktefi, ze nad-

l)isem : pfi lisech udána doba, jako »ku svátku stánkíb.
Jiny vyklad die Aq. a Theod. od jména гг. mësta

Filistie intQ хгц yttömdoi na nástroj íciteru) z Gath pochá-
zející; inassor. oznaëeni tentó vyklad pfipoustí. Jinak:
po nápévu mista Gath, oddëlenym tónem (od arab. slo-
vesa oddélil jako tó»o$ &ai*«v*«xó<»). Jako negina znamenalo
by i gittit hru na struny.

r4r-?ç--b? v i. 6., 12. itéz 1. Par. 152») LXX ЬпЦхщ
оудбгц (Ы Àq.), super, pro octava, na oktávu, v oktávé '\ tím
by mold byti oznaëen zvlástní nàpëv, nebof oktáva se
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zvala i'ecky dià яапшк Aram, vykládá: ,?ia osihistrunovou
extern. Protivou киГпЯ^:Г~Ь? (die zpusobu panetu vyso-
kym hlasem« vykládají tez: nízkym hlasenu (o osm tóníi
níze>.

•(РГГЛ^-Ь?
v z. 62. а 77. (K,thib zde •prvr-?:;), v 39.

",;,r""i,,î; lze vykládati podle C|C¡<b. a podle prekïadù tak, ze
byl Jeduthun (s Asafem a Hemañem prední zpevák v dobé
Davidovë 1. Par. 16+1, 2. Par. 51-' 35и>) skladatelem tëchto
zalmu. Tonni odporuje, ze jest v39. jmenován David skla
datelem z., a predlozka 25. Proto vykládal aram. a Theo-
doret, ze byly tyto zalmy Jeduthunem zpívány. Jinak:
»po zpusobu (nápevu) Jeduthuna«.

a"p~~i Dis r?V""~? v z. 56. jest snad zacátek pisuè a
udává nápev tohoto zalmu: Die »nema holubicedalekych«.
Nebylo jasno, coby znamenala : liólubice nëmoty« (nema),
proto opravují ais v a'PN: »holubice na vzdálenych du-
bech . LXX i aram. mínili holubicí Israelsky národ: sO
sboru Israele, ktery jestpodoben neme holubici« ; aps vy-
kládali o svatych ano tmv áyiwv (znamená vlastnè: bohové).
Ti, kdo vykládají, ze rbsS~3" znamená aeolsk5' ihypo-
doricky nápev), shledávají v r.DT'—p" nápev jonsky (po-
zdëji hypofrygicky zvany — staré sol).

]Z7 T\^y~Z7 v z. 9. jest nevysvètleno. Snad jest i zde
naznacen nápev zalmu die pisnë : "çh ГП73 zemfi za syna !
('zemri, zbledni! impt. pi. pis); pfedlozku bjzridka pred-
kládají, Orig. pfepisuje ¿1ры& ßiv, Jar. má : pro morte filii
(na smrt syna).
Jiní spojují 35 s ПТ0 jako LXX a pfidávají jiné b?

ve smyslu : die zpûsobu (zpëvu) panen, pro Bena (vyso-
kym hlasem), aneb : »mládí syna« (ГпарУ). »(silui .mládí
má syn«. LXX a Vulg. pfekládají rrábiT"b5 vnlntñr xnvqim»
mi río» pro oceultis filii: pro, o tajnych (hrísích) syna (o
tajemstvích?).

rfetprtp v z. 53. (88 tfg¿i пЬпа-Ь?) v LXX jako
vlasrní jméno Owíp Mm\í& — jest nejasné. Flétna a citera
mèly v hebr. jiná jména ; ze by bylo пЬгта zaeátek në-
jaké pisnë (3?. "Û nemoc srdee), jest velmi pochybno. Ée-
kové Aq. Th. Sym. im jop«>, diá jrópor, i sv. Jar. pro choro
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vykládali ГСГГ/2 o tanci pro choro, per chorum ; pfi tanci
bylo pëti tentó zalm isohledem na vyraz riîn"3Z ПЗУ od-
povëdëti, pëti pfi tanci v 1 Sam. 21й 296, a na z'

. 26,;' il827).
Kosmas tvrdí, 2e byly zalmy i pfi tanci pèny : r\6w pnà

ÔQMatwi. Sbory mënily pfi tom svá mista ; sbory, které
pràvë nezpívaly, snad se pohybovaly v kole. y¡¡~ ro~ i.

434 zdálo by se to potvrzovati.
Präbs- Ьз? v z. 46. 1

. Par. àkmuoiff, znamenati muzeT-; ' *

neznámy nástroj (R. Salomo J.), nàpëv; Jar. pro juven-
tutibus pro mládí, LXX in\ тоЗ» xprç«W pro tajemství itajné
hfíchy?), Sym. inlg гы* aibiviosv rrö^b pro vëky, jiní hla
sem izpusobemi parten, tedy vysokym hlasem - coz
vsak nelze oduvodniti nez poukázáním na 2

. Par. 2019:
Levité pëli silnym hlasem bqôl fjadôl, vyzdvihujíce Idas
lmalâ (syrsky bqâlâ râmâj.

пчвяв-Ь? viz вчюю-Ьх xxv.

r.ib^an *TTD v i
. 120., 122-134. ( v 121. tfOggp) LXX

wdr¡ rmv àpriflaft/iw; Jar. сапЫситп graduum pisen stupñu
(stupñová p.). v jednotném císle znací v Ezd. 79

> cestu, pouf do Jerusaléma*, a proto lze vykládati mnozné
с. o roen ich poutícli, které koiiali Israelite do sv. mêsta ;

zminëné zalmy byly by poutními pisnëmi, к c-enniz se
svym obsahem dosti dobfe hodi. ГОУ vystupovati zname-
nalo i die z. 122* j í tí

,

putovati do Jerusaléma.

Vedëni starymi pfeklady vysvëtlovali mnozi ZT^TÙXI

о 15 stupních, jez byly vchrâmë mezi pfedsíní zen a muzû;
na tëchto stupních pëli pry levité tyto zalmy prvni veôer
sл*átkû stànkû. Aq. Theod. Sym. pfelozili: пвцагыг àmflàomv

(srov. Ezdr. 7'1) o návratu z Babylona ; pisnë tëch, ktefi
se vraceli, vystupovali z B. Obsah z. 122. a 134. toinu vy-
kladu odporují. Gesenius, Del. a j. vykládají ПЗЗЯЭП
v tom smyslu, 2e v zahnech tëch myslénka pfede^lëho

verse v následujícím se opakuje a jako po stupních vy-
stupuje. Tento rytmus myslének, anadiplosis zvany, lze
pozorovati i v jin$rch z., jez toho nadpisu nemají, a schází
ûplnë ve stupnovém z. 132 ; proto tento vyklad vhodnym
neni.
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§ 6. Doba, kdy byly Éalmy psány a kdy byly
sebrány.

Jédnotlivé pisnè zalmû byly psány v rûznych do-
bách. To dosvëdcuji netoliko nadpisy zalmû a uzívání
rûznych jmen Bozich, aie téz jejich obsah i forma, kterou
se mnohé zalmy od sebe liéí. Veskero urëeni doby, kdy
byl kazdy zalm slozen, mûze byti toliko pfibliznë podáno,
ponëvadz kromë nadpisû, které jsou nëkdy i nejistë, neni
zádného zevnëjsiho svëdectvi pro ono datum, kdy byl
zalm sepsán. Dobu lze tedy poznati z nadpisû, о ni lze
souditi z vnitfních známek jednotlivj'ch zalmû, z dëjin-
nych ùdajû, jez se v zalmu nalézaji, a z pomëru, v ja-
kém stoji nëktery zalm к jinému z., jehoz dobu sejisání
snad známe. Nám nelze dosud urèitè vypsati, jak л-elikou
byla nábozenská znalostlsraelitn a j)isatelû zalmû vjedno-
tlivych obdobich, abychom mohli tohoto uziti jako krite-
ria, s" nimz bychom die nábozenskyi'h vèt zalmu mohli
bezpeënë souditi na dobu jeho sepsání. Anidle slohu, die
jazykovych tvarû a zvlástností nelze dobu pfesnè stano-
viti, ponëvadz neznáme do podrobna stav hebrejského
jazyka v kazdém stoleti jeho literatury. Tyto dvè známky,
z nábozensk5rch ildajù a ze slohu zalmû, motion toliko
podporovati udání prvych tri svëdectvi — nemohou hle-
danou dobu primo naznaëiti. Mnohé z tëchpisni byly asi
po nëjakou dobu v pamëti zboznych zachovávány a te-

рглге pozdëji psány.

Nadpisûm pfikládali drive pfíliS veliké váhy. Так
pripisovali, jak sv. Jar. dosArëdëuje, nejmenované tano-
nymni) zalmy onomu pôvci, jenz byl v pfedcházejících
zalmech jako pisatel jmenován. Orígenes pfipisoval tak
die zidovského zpûsobu tehdejëi doby neprávem zalmy
h. 91—100 Mojzisovi, ponëvadz jest nadpisem z. 90. pi-
satelem tohoto zpèvu jmenován.
Die nadpisû, kterym dluzno vëfiti, nálezí vëtsina

písní zaltáfe pûvodem dobë pfed babylonskym stëltovâ-
nim. Dèjinné poznámky, die nichz mluvi pisatel o israel
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ském králi, ktery v dobè sepsání zalmu panuje, ukazuji,
ze nálezí takovy^ zalm do doby, kdy mël vyvoleny" národ
jestë krále. Taktéz dùlezitymi json zmínky, které ëini
zalmy o israelském chrámu; píSe-li zalm, ze chrám jestë
stoji, mùzeme z toho souditi, ze mluví o prvém chrâmë.
Nafikâ-li nad zbofenym domem Bozím, müzeme poznati,
ze píSe asi v dobè babylonského zajeti. Vûbec lze fici,
ze jsou zalmové pisnë vëtsinou slouôeny s israelskymi
dëjinami, a ze nâm mnohdy prozrazují ono hnuti citù,
jez pràvë v dobè sepsání zalmü júnalo písatele neb i ceiy
národ.

/. Davidovych zalmu nálezí die nadpisu vétsí éást
dobè Saulovapronásledování. Mohly byti slozeny téz v dobé,
kdyz se David jiz tösil úplnému pokoji; ve vzpomínce
jednotliv5reh dëjû onobo pronásledování mohl skládati
tyto písne. 2e bybyl v pozdèjsi dobè nèkdo v jeho jménë
tyto zalmy slozil, nemüzeme nicím dokázati.
К dobè, kdyz by] David jestë pastyî-em, nenese se

sv5rm obsahem zádny ze zalmu (ani 8.)- Die LXX nesl by
se zalm 143. к známému boji Davida s (ioliásem ; Davidem

vsak psán není. Jednotlivé okolnosti ze Saulova proná
sledování udávají nadpisy i. 7., 33., 51., 53., 55., 56., 58.,
62., 141.; jejich obsah by stvizoval, ze byly zalmy v dobè
onoho pronásledování psánj-. Zafíkávací a messiánské
zalmy jsou 10., 12 , 16., 21., 24., 34., 63., 68., 108., 60., 30. a 40.
Ku pfenesení archy úmluvy do nového stánku na Sionu
mohly by se vztahovati z. 23., 63., 100., 109., 130., 14., 121.,
132., 104., 105. O proroctví Davidovi uèinëném (2. Kr. 7.),
mluví z, (2.), 29., 137., 19., 20., 17. (2. Kr. 22.), o válkách
písí 67., 59., 107., 56., 59., 123.; 6., 31., 37., 50. o hfíchu.
Z doby Absaloma by byly z. 3., 4., 22., 25., 61., 38., 40., 54.,
27., (139., 57.), 5., 26.. 140, 143., 82. Ostatní Davidovy zalmy
mají vice vseobecny ráz.
Tam, kde nám nadpisy nejsou ná]>omocny, jest u-

réení doby, kdy byly zalmy slozeny, jestë tëzâi. Zalm 49.
mohl by odpovídati pomërùm doby krále Asy (2. Par. 15.).

2
,.

46. a 47. by snad ukazovaly na vpád Moabitü (2. Par.
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20.) za krále Josafata, mohou ale tez pripomínati Senna-
cheribûv vpád г. 701 (75. tez).
Z doby babylonského vystehování byly by 73., 78.,

101. г., snad i 92., 95-98., 136.
К návratu z Babylona by se bodil obsah z. 106.;

z. 110—115. jsou psány jiz po návratu, 116 117., snad pfi
zalozeni druhého chrámu (Ezd. 31u). V té dobë byly slo-
zeny téz poutni zalmy 119., 120, 122., 124., 125., 127 129.,
133.; zalm 118. pochází snad od EzdrâSe, 147-150. zdoby
Nehemiáse. Pfi tëchto pozdëjsich zalmech jest zvlaètë ob-
tizno udati, tfeba jen pfibliznë, dobu jejich slození. Písatele
vúbec neznárae. Pfièinou toho jest, ze známe dëjiny Israels
tehdejsí doby po návratu z Babylona jen velmi nedoko-
nale, a ze mëly starsí spisy a zalmy velky vliv na obsah
zalmii novëjsich.
Dulezitou otázkou jest, jestli se v zaltáfi nalézají té/.

zalmj' sepsané v dobë po NehemiáSovi, snad teprve v mak-
kabejské dobë'?

Jiz nèkteri sv. Otcové vykládali zalmy, jako 43., 78.,
73. о makkabejské dobë, ale minili, ze zalmista starédoby
v prorockém duchu о makkabejské dobë predpovidal a
v zalmech psal. Так poznamenává Theodoret ve svém

vykladu ; Theodor z Mopsvestie, kteryz vsechny zalmy
Davidovi pfipisoval, podobnë о 17 zalmech napsal. No-

vëjèi zavrhuji veèkeré proroctvi a jmenuji nëkteré zalmy
makkabejskymi z jiného dùvodu. Tvrdi, ze jest v tëch
zalmech vypsáno utrpení a vitëzstvi Israelitu z makka-

bejsktch dob, a ze jsou ty zalmy sepsány teprve v tëch
dobách, na konci 2. století neb i na zacátku století prvého
pfed Kr. Kalvin jmenoval tak toliko 43., 73., 78. makkabej
skymi, ëesky bratr Esrom Rudinger jich nalezl jiz 25.
Hitzig tvrdil, ze jsou vsechny dal§í zalmy, 73. (72tymj
poeínajíc, z makkabejskych dob ; podobnë Olshausen. Die
Merxe jsou tez 5., 8., 9., 10., 75. a 147 (die hebr. cítání)
makkabejskymi. Duhm mini, ze není zádny zalm z doby

pfed bab. zajetím, ze byl zaltáf uzavfen teprve r. 70. pr.

Kr. ; ?.. 110. by byl ku poete Simona makkab.
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Mnozí z protestantû vëak saini popírají, ze by se
V zaltáfi nalézaly makkabejské zalmy. Katolíci tvrdí a do-

kazují, ze byl zaltáf jiz pfed Makkabejskymi ukonëen a
uzavfen, a ze к nëmu v pozdëjèi dobè jiz zádné nové
pisnè nepfibylo. Nëktefi chtëji spornou tuto otázku srov-
nati tím, ze pfipoustëji, ze byly nëkteré starsí zalmy v mak

kabejské dobë jaksi pfepracovány, novym pomërûm pfi-
zpüsobeny. Takovych pfídavkú neb pfepracování v bibli
pfipustiti nemúáeme, není-li o torn pfímého dñkazu; a ta-
kového u tak zvan^ch makkabejsk$'ch zalmû není.

Ze byl zaltáf jiz pfed rokem 160. pf. Kr. uzavfen,

míizeme dokázati
1. Die listu, ktery jest v 2. Makk. 213, shromázdil êi

sebral Nehemiás (v 5. století pf. Kr.) fiifihoáf,xt¡r, do níz
téz pfijal тог той Jnvid (Javtid), tedy Davidovy zalmy; tím
jménem byly ale zajisté vsechny zalmy (N. Z. oí xpnlfioi)
minëny. Ту byly pfidány do sbírky knih r. 440. pf. Kr.,
a nelze z niöeho souditi,. ze by ta kniha zalmû byla Ju-
dou makkabejsk^m doplnëna. Juda, jak dalsí slova tono
listu praví, shromázdil téz nëkteré spisy, ale nikoliv йа1-
my, »5rbrz т« дштттгюхога dtn тог nóhftov, СО 86 pH válce

neb válkou událo (Grimm pfekládá дшпепгыхбга = ztra-
cené knihy), tedy zprávu o makkabejské válce.

2. V 1. knize Paral. (168-3(i) jest obsazena píseñ, kte-
rou pel David, kdyz pfenáseli archu na Sion. Tato píseñ
jest slozena z versû z rozliënych zalmû vzatych (1041-16,
951-13, 1051* 47< *8). Ту zalmy byly tedy sepsány jiz dfíve,
nez kniha Paral., která mùze b^ti z Ezdrásovy doby (die
rationalistû jest z konce 4. stol, pf . Kr.). I zàvëreëni chvalo-
fec, kterou konëi 4. kniha zalmû, jest vzata do knihy Pa
rai, ze zaltáfe, jako 36. vers. V té dobë bylo tedy jiz
rozdëleni zaltáfe v jednotlivé knihy zobecnëiym a zaltáf
tvofil tedy ukonëenou sbirku.

3. Die pfedmluvy ku knize Jeziëe Siraclm byly roku
130., kdyz vnuk Siracidy tu knihu do fectiny pfekládal,
jiz vsechny tfi hlavni ëàsti sv. Písma Starého Zákona
v feckém jazyku pfelozeny ; jmenuje: zákon a proroky
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a ostatní knihy (jiné otecké knihy). Jeho dèd tèmto kni-
hám velkou píli vënoval ; tedy za doby dëdovy (290 neb
190 pf. Kr.)jiz trojdílní sbírka posvátnych knih byla znânm.
Kterak mûzeme tvrditi, ze byla neúplnou a teprve v mak-

kabejskych dobách uzavfenou? V prvé knize Makkabej-
skyoh (1 M. 7IT)jsou uvedeny 2. a 3. vers 78. zalmu slovy:
ч«т« tôv Uyor ôv èyoayf (die slova, jez naps al), jako sv. pi-
smo z feckého pfekladu LXX, kter$r jiz zajisté drive (kol
200 pi-. Kr.) pfed tím byl uëinën.
Vnitfní dûvody, jimiz se opírají ti

,

kdoz zastávají
pozdëjsi pûvod makkabejsk5rch zalmû (zejména 43., 73.,
78., 82. — snad i 2., 109., 68., 149.), json tuze slabé, tak ze
platí jestë dosud slova Keila a Delitzsche : *ze nelze zalmy

z makkabejskfch dob dokázati.« Strízlive tvrdí proti tomu
Baethgen: »2e by makk. z. byly nemozny, toho nelze
dokázati«.

l'fi jednotlivych zalmech jestë na tuto otázku po-
ukázeme.

Die uvedenych svedectví mozno se domnívati, ze
byla cela sbírka zalmû (èi zaltár) ukonëena a uzavfena za
Ezdráse (tak podává i Hippolyt) nebo za Nehemiáse. Po-
slední mínení potvrzuje tez Josef Flavins, jenz jmenuje
¿altar mezi knihami, jez od dob Artaxerxa nikdo se ne-
odvázil mèniti, a jez byly vsem posvátnymi.
¿almové I. knihy tvrofí jaksi o sobe jeden celek,

vsechny ivyj. 33. v hebr.) jsou nadepsány: Od Darida,
vykazují nejëastëji Bozí jméno Jahve — a byly snad
v Davidovë dobë к liturgickym ûëelûin sebrány.
Ve IV. a v V. knize pfevládá taktéz jméno Jahve ;

písne knihy IV. jsou vëtsinou bezejmenné, kniha V. ob-
sahuje vedle Davidov$rch zalmû písne z mensích sbírek
sem priradëné (stupñové zalmy 119— 133, chvalozpévné
zalmy s alleluja 111—118 a 145—150). Tato east byla asi
nejpozdëji za liturgickym ûëelem sebrána a ukonëena.

Zda byly zalmy II. a III. knihy Ezechiásem ze sou-
kromych zpevních sbírek v jeden celek sebrány, aneb zda

je tez hred к íifelum chrámu shromázdili, nelze rozhodnouti.
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§ 7. Hebrejské znéní a pfeklady ¿almü.

Znëni zalmû nacházelo se v lidskych rukou a nelze se
proto diviti, ze bylo podrobeno a 2e podlehlo casem nëkterym
zmënâm. Zmëny dokázány jeoutím, 2ejsou vtëch ëastech,
které se ve sv. Pismë dvakráte nàlézaji, odchylná ëteni.
V 17. zalmu jevi se vice nez 70 odchylek od téhoz znëni
v 2. Kr. 22.; podobnë se od sebe odchyiila znëni i. 13. a
52.; i. 39'3-17 a z.69; 107 а об8-12 59«-Ч
Zalmovych písní bylo uzíváno pfi bohosluèbé. Jest

mozno, ano i pravdëpodobno, ze byla pisen ponëkud po-

zmënëna, liturgickému iiëeli pfizpûsobena, kdyz byla po-
jata do sbírky chrámovych písní. Kdo mûze vsak dnes
takové zmëny nalézti a dokázati, kdyz nám není an i sji-
stotou znám zpusob recitování neb zpëvu, jímz se zalmy
ve chrâmë prednásely ? Lze se domnívati, ze zamënëno
nëkdy v té dlonhé fadë let, v nichz provázela pisen isra-
elskon bohosluzbu, jedno zastaralé slovo s jinym vice ob-
vykiym, nëkteré verse mohly byti omylem neb jinou pfí-
èinou zaneseny na jiná mista. Takové zmëny jsou doká
zány pfi staroarabskj'ch písních, pfi zalmech mfizeme je
jen tnsiti.

Zalmy a sbírka zalmü byla záhy oddëlena od jinych
svëtskych zpëvû a tvofila posvátnou knihu. Od té doby
nebylo lze znëni zalmû podstatnë mëniti. Nynëjsi hebrej-
sky ëi massoretsky text není sice v nejlepéím stavu, je

na mnohych místech tak poruèen, ze z nëho nelze seznati

vhodny a patfiëny smysl, odchylnje se dosti öasto od star-
sich prekladù fecké Septuaginty a i od pfekladu sv. Ja-
rolíma; odchylky ty json vsak mensi dûlezitosti, nemëni
podstatnë pûvodni hebr. znëni, a my toto znëni mûzeme
i dobrym jmenovati.

Kritickym porovnáváním hebr. znëni se znënim pfe
kladû, pfedevsím reckého a latinského, seznáme pfec sko-
rem ve vsech nejasnych místech, jaké asi bylo pûvodni
znëni, vylozíme si aspoñ smysl toho mista. Nejstarsí pre-
klady zalmû jsou spolu jejich vyklady. Litovati jest, ze
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iiení znëni pfekladû LXX a do jisté miry ani Vulgaty
iiplnë zabezpeëeno, a 2e i zde dluzno pfedevëim se tázati,
je-li to fecké znëni, jez pfed sebou mame, skutecnë pû-
vodnim znënim LXX?
Opravovati text na zàkladë souvislosti, na zàkladë

podobného mista, neb podle novych, nejistych rytmick^ch
zákonü hebrejského básnictví — tak zvanou konjekturální
kritikou, si nedovolujeme jen v nejskrovnëjsi mire. Ta-
kové odûvodnëné návrhy tekstové opravy die jinych
v kazdém pfipadë v poznámce uvedeme.
Nás latinsky, církevním snëmem tridentskym schvá-

leny pfeklad Vulgaty jest zalozen hlavnè na starsím fe-
ckém prekladë LXX, a proto o tomto nëkolik slo\'.
Reeky pfeklad St. Zákona byl poeat kolem r. 280.

pf. Kr. v Alexandrii. Nejdfíve byl pfelozen Pentateucli,
po nëm, snad dosti brzy, i ostatní tak zvané protokano-
nické knihy. Tentó pfeklad, jehoz si tehdejsí ¿idé velice
vázili, byl nazván alexandrijskym neb téá septuagintou

(LXX) die povësti, ze na nëm pracovalo 72 muzû. Penta
teuch jest pfelozen pëknë a vërnë, pfeklad zaltáfe véak
nelze tuze chváliti.

ReCtí pfekladatelé podávají v zaltáfi casto doslovnë
a otrocky hebrejské znëni, cimz byvâ smysl олг§ет dosti
poruSen. Так pfekládají hebr. imperfektum namnoze tva-
rem budoucího casu i tarn, kde by mël byti pfitomny cas
neb aorist ; hebr. perfektum má nëkdy vyznam budoucího
i pfítomného öasu, imperfekta nel> plusquamperfekta, v fe-
ftinè za në nalézáme perfektum neb aorist. Mnohdy poci-
nali si pfekladatelé zase pfílis volnë; vyhybali se jmeno-
vitè tak zvanym antropomorfismûm, a nepodali tu pfeklad,
ale vyklad. Nëkdy Ize souditi, ze sejejich hebrejské znëni,

die nëhoz pfekládali, lisilo od nynëjsiho massoretského
znëni — ас jen ve slovech mensího dosahu. V tomto pfi
padë má jejich znëni neb pfeklad pfednost pfed hebrej-
skym tekstem.
V druhém století po Kristu povstaly jestë jiné fecké

pfeklady zalmu ; tak doslovny pfeklad Aqily, správnej§í
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pfeklad Theodotiona a öisty fecky pfeklad Symmacha.
Orígenes zachoval jestë jiné staré fecké pfeklady ve své
Oktaple pod jménem Quinta, Sexta a Séptima. Èecky tekst,

ktery Orígenes v pátém sloupci Hexaply mël a opravil,
byl pozdëji opisován a jmenován hexaplárním znením.
Západní kfestané ëitali zalmy v první dobë v feckém

jazyku. V druhém století byl vsak jiz znám latinsky pfe
klad, pfipraveny die LXX. Tentó pfeklad jest nejspíse i
onen, ktery nalézáme ve spise sv. Angustina. Byl to pfe
klad staré Vulgaty neb Italy. Vedle té povstalo vsak
mnoho jinych rííznych latinskych pfekladfi, jimiá bylo
znëni zalmû jen jestë vice poruseno.

Sv. Jarolím (Jeronym) opravil po pfání papeze Da-
masa r. 382. lat. zaltáf die starého feckého pfekladu (z doby
pfed hexaplou). Toto opravené znëni bylo uzíváno pfi
ctení a pëni zalmû v Êimë az do doby Pia V. a jmeno-
váno Hmskym zaltáfem (Psalterium romanum). Nyni re-
cituji die tohoto zaltáfe toliko u sv. Petra v Ëimë ; ná§
vstupní zalm v breviáfi (94), nëkterà zalmová mista
v meSní knize jsou z fímského zaltáfe. S. Jarolím podjal
se r. 384. v Betlémè nové recense latinského zaltáfe die

hexaplarního znení ; pfi torn opravil latinsky pfeklad tak
dukladnë, ie byla jeho oprava skoro nov^m pfekladem
z hexaply ucincnym. Tentó zaltáf zobecnël nejdfíve v Gal-
lii a zove se proto galskym zaltáfem (Ps. gallicanum).
Znëni tohoto máme v breviáfi a ve Vulgatè. I zde jsou
jako v feckém pfekladu cetné hebraismy.
Sv. Jarolím nám zanechal jestë jeden pfeklad zal

táfe, ktery uëinil pfímo z hebrejského znëni do latiny ;
jest to tak zvanj' zaltáf Psalterium Hieronymianum neb
Ps. H. secundum Hebraeos. Jest duleziti'in a velice cen-
nym pfekladem.
Kdo chce vystihnouti doslovni smysl zalmu, tomu

nepostaci latinsky pfeklad, ale jest mu hledati pravy smysl
a vyznam v püvodnim hebrejském znéní: His (fontibus
hebraicis), d

'i Bossuet, efficitur, jnxta Patrum sententiam,
hebraico textui inesse aliqnid verius et certius.t Die mi
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nëni sv. Otcû jest v torn puvodním prameni песо vice
pravdy a bezpecnosti, nez v pfekladech. Pûvodni hebr.
znèni jest jasnëjsi a dovede vysvëtliti mnohá temná mista
Vulgaty. I sv. Jarolím di o hebr. znení: 'Sciendum, quid
hebraica Veritas habeat.« Dluzno znáti, kterak jest v he-
brejské pravdé (со má hebrejské znení). »Hoc enim quod
Septuaginta transtulerunt, propter vetustatem in Ecclesia
decantan dum est, et illud ab eruditis sciendum propter
notitiam Scripturarum.« V cirkvi jest pëti (zalmjr) i dale
die Septuaginty pro jeji starobylost, uëeni vsak mají znáti
ono (hebr. znëni), aby mëli znalost Pisem.
Die legendy sv. Methodëje (vydání Miklosice § 15.)

pfelozili zaltáf z feckého jazyka spolu s evangeliem a

s apostolem (Listy a Sk. apost.) sv. Methodëj spolecnë
sFilosofem (totiz s Cyrillein) do staro-slovamkêho jazyka.
¿altar nalézá se jiz v nejstarsich slovanskych rukopisech
(Sinajsky glagolsky zaltáf, Geitlerem 1883 v Záhfebe vy-

dany ; viz tez Srezneskij, Drevnij slavjanskij perevod

paaltyri; Petrohrad 1877). V tak zvané Gennadiovë bibli

jest znení zaltáfe zalozeno na starych cirkevnë-slovan-

skj'ch prekladech ze LXX (Lucianské recense). Prvjr tisk
staroslovanského zaltáfe jest z r. 1491 v Krakovë.

Do destiny byl, pokud nám známo, zaltáf dosti záhy

pfelozen die latinské Vulgaty. Nejstarsí pfeklad mame

v rukopise glossovaného zaltáfe z konce tfináctého vëku

(Ö. 6. M. 1879), v nëmz jsou arcií toliko jednotlivé glossy

mezi latinskymi fádkami vepsané. Z téze pùvodni pfed-

lohy vy§el téz musejní zaltáf z pocátku otrnáctého století,

v nëmz jsou kusy pfekladu ; v zaltáf i wittenberské m

a podëbradském (1395) jest úpln£ pfeklad zaltáfe. Kle-

mentinsk^ zaltáf z pooátku otrnáctého vëku vykazuje

znëni od jmenovan^ch zaltafû ponëkud odch5'lené. (Pa-
mátky st. 1. c. Ù. 10). Die rûznych odchylek byly snad

v staré dobë ëtyfi rûzné recense neb ctvero rûznych pfe-

kladû ceského zaltáfe. V úplnych biblích jest stejné aneb

podobné znení z.

VytiStën byl ëesky zaltáf poprve v Praze 1487, рак

.
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V Plzni roku 1498 die starého znëni. Jan Worlièny, mëijtë-
nín V Novém Mèstë Prazském vydal u Gifího Melantricha
r. 1572: Zialtarz Swateho Dawida Krále a Proroka Lidu
Bozijho. Z latinské Feci (Hieronym.) pfelozeny we wersse
Hendecasyllabon u rytmy skorygowanij. Obsahuje pfed-
mluvu o vybornosti áalmú. Novy zaltáf byl vydán r. 1579 ;
úvod obsahuje vyklad nadpisü (Neginoth nástroj muzycky
jeden z tëch, kteií bez wëtru, toliko к samému doteení
zwukswùj wydawají. Seminith nízkému.hfmotnému zpëvu).
Pfi zalmech jsou krat§í vyklady. Zaltáf z r. 1581 jestjako
pfedesly, ale bez úvodu a vykladü. R. 1606 vysly u G.
Nigrina a Nigroponte : Zialmowe nëktef j w Pisnie Czeské
na spùsob werèû latinskyoh w nowë uwedeni a wydáni
od VavHnce Benedikta z Nudozer. Zahn 75. piêe jako
ehoriambicus tetrameter, z. 79. trochaicus catalectus. Bratr-
sky zaltáf y rytmech a s notami z г. 1615. Gifík Streyc
A'ydal zalmy r. 1620 ; pfi kazdém zalmu jsou tez noty.
Jiny zaltáf jest pfi Novém Zák. z r. 1730 ; lipsky die he-
brejského z r. 1736. Zaltáf Gifího Petermanna, tistëny
V Drázdanech r. 1781, jest ve versieh a má pfi kazdém
zalmu udáno, podle které mélodie se zpívá. (Na pf. Die:
Gak ziw^ch wod gelen.)
Zaltáf Vojá6kíiv z Dëdictvi sv. Václava r. 1876 jest

pfeklad z nèmeckého v5rkladu Dr. J. E. Veitha. Mlcochùv
pfeklad z. z hebr. jest autografován. Beaufortuv Zaltáf
z r. 1889 jest jen otisk z bible.

Netfeba poznamenávati.ze byl zaltáf vedletoho psán
a tiètën V úplnj'ch biblích s ostatními svatymi knihami ; tak
i v králické, svatováclavské bibli (s poznámkami) a j.

§ 8. ¿altáp v Utupg-li Israeli tú.
Zalmy lisily se od jinych písní tím, 2e byla jejich

obsahem Bozí chvála. Pro tentó obsah hodily se velmi
dobfe к veí-e j né posvátné bohosluzbë Israelitû, jejíz Ú6e-
lem byla téz chvála Bozí. Nemüzeme tvrditi, 2e by byly
vsechny zalmy jiz za tím iiëelem skládány, aby tvofily
cást vefejnych bohosluzebnych modliteb; Ú6el jejich byl

XLI

na mnoze soukromy a rozmanity, alejejich sbírky uzíváno

рак V chrâmë.

Z doby, dokud jestë stál prvy jerusalémsky chrám,
máme o chrámovém zpëvu zalmû jen sporé zprávy. Staré
hudební a zpèvné poznámky v nadpisech mohly by byti
zajisté dobrym svëdkem, kdyby nebyly tak nejasny. Na
konci 4. knihy zaltáfe v z. 10548 jest pfipojena chvála:
»Veleben biidiz Jahve, Bùh Israele, od vëku na vëky, a
veskeren lid ai di: Amen. Alleluja!« Tim lidem nemüze
byti minëno nez shromâzdëni lidu v chrâmë ; po zpëvu
toho zalmu tedy lid vyjádfil slovy : Amen. Alleluja! svùj
souhlas a naznaèil, jako by ta pfedcházející slova, která
pël knëz neb levita, cely lid к Bohu promlouval, ze se
jaksi spolu modlil. Tatáz slova jsou v 1. Par. 16зи а po-
znamenáno : »A veèken lid fekl: Amen a Alleluja.«
Miüma poznamenává téz, pH jaké pfílezitosti byly

zalmy pfi vefejné bohosluzbë zpíyány ; tak di, ze pëli pfi
ranni obëti v nedëli z. 23., v pondèli 47., 93. ve stfedu,
92. v pátek ; v sobotu snad se modlili z. 90. (die nadpisu
Vulgaty), ve ëtvrtek 80. (die Italy). Zalmy Hallel zpivali
levité, kdyz zabijeli v dobë druhëho chrámu velikonocní
beránky (z. 112—117). Toto Alleluja PP n??n (chvalte Jahve)
samo jest vybídnutím, které pronáseli levité pH vefejné
bohosluzbë к lidu (2. Par. 29ï7-80). Kdyz nemëli Hebreové
v pozdëjsi dobë jerusalémského chrámu a nemëli vice
obëti, tvofil zpëv zalmù se stfidav^mi modlitbami pod-
statu jejich nedokonalé bohosluzby ve sbornicich neb
v synagogách.
Jak Israelité za starych dob zalmy pëli, jak je hu-

dbou doprovázeli, о torn nemáme zádné bezpecné zná-

mosti.*) Jest jisto, ze jsou zahnové pisnë psány básnickou

*) Kosmas Indicoplaunes (kolem roku 650) pise v torn ohledn o zpévn

zalmu, ze je pëli ve sborech : ù 81 ntû.iv idoxiuaae xttxà to péaov tov

xpiô.fioi xai ñ'líp X°QV laQudovvrtt tù htmov tov tyakuov, tôtt aitri

r, diadoj>i¡ tov md/ioi ixaltho ôiiixpfdfin (лЬс). On znázornil obrazera

po&taveni «boni a pripomíná: Лтуоацорьу or* nvièr xaOi^o/itPOV xai

3
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mírou neb rytmem, jest známo, ze pfibírali jiz v nejstar-
sích dobách hudbu (snad i tanec) к doprovázení neb ku

povzneseni bohosluzby. Zpèvem velebila Mirjam, Mojzí-
sova sestra, Boha a vedla chor muzfi (Ex. 15). Zpëvem
dëkovali Bohu za to, ze jim dal zàzraënë hojnost vody

(Num. 21,в-18), zpëvem se pHpravovali к pfijetí prorockého
ducha (1. Kr. 10a, 4. Кг. 31Г>).
O básnické mire hebrejsk^ch zalmù bylo jiz mnoho

psáno a zkoumáno. Josef Fl. tvrdí, ze pël Mojzí§ v hexa-
mètru, David рак v trimetrech a v pentametrech. Так

píSí o zaltáfi tez Orígenes a sv. Jarolím a j.
U nëkter$-ch zalmü í-adí se veráe jednoduse к sobë

jako u Hornera. Jiné zalmy jsou slozeny ze slok; u mno-
hych se zdá, ze se skládají ze strof, jez dva sbory zpë-
vákíi stfidavë pëly (zalmy sborového zpévu). Na toto po-
slední rozdëleni zalmü zdá se upozorñovati Kosmas Indi-

coplaustes, ktery ono ji2 uvedené Sela áta%p¿).pa v torn
smyslu vykládá, ze znacilo, kdy druhy sbor pfebíral zpév.
Jako znamená diáloyn¿ rozmluvu mezi dvëma (din — dvo),
tak jest Sinwn/.цп pëni zalmu, v nëmz se dva stf ídajú (Zen-
ner, Die Chorgesänge). Kosmas udává, ze bylo sestero
zpeváck5rch fad, ze zalmy »pëly, hrály a tancily« (ftiorrf,-
xal u'i'dlovr^ xui iQxoíiitrot). Tanec by byldosvëdcen téz nad-
pisem Aqily ¿n¡ yonda (Theod. Sym. sv. Jar. pro choro,
per chornm — hebr. ГОРГО py)-

Pokud se básnického tnetrum tj'ce, tvrdí jedni, ze
dluzno v hebr. básních die syrskych písní poóítati slabiky,
poloziti hlavní pfízvuk stichu a verse na pfedposlední
slabiku a povazovati verse stejného poetu slabik jako
trochejské neb jambické. Pfi této soustavo dluzno nèkdy

roi); jfoooïy ¿¡inoanfísr uvtov St^iñ xal àotiïzinù, оятю,- угф ti,' xai

ггг fttav avtf¡i i/j^ та^ш^. Dále di: ovtoi oí ynnnl r<5p in rtvtov

7TQOrft¡r(5v liai дшубдоц ooyâtoç ádorzf~ xai цнШ.пгте.: xal óo/nifinoi
f¿s' dóljar #fov toví ytroftívovi ix nvdfiUTOi áyíov waXfiûii óv (Zalmy
tedy pëli, hráli a tanéili). Migne P. Graeca 55, 531—534 u sv. Jaua Zlato-
ústa.
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poloziti pfízvuk proti massoretskému oznaöeni na neob-
vyklé misto, skracovati slova, pfidávati samohlásky —

aby mël vers stejny po6et slabik. Tentó zpûsob hájí ùspëânë
Merx, Bickell, Gietmann, Kohling (s nëkterymi odchylkami).
Zalm 14. die Bickella zní metricky :

1. Amár nabál belíbbo :
En Élohím.
Hisch'tú, hit'íbu "lila;

En ose #ób.
Jiná soustava zakládá své metrické zákony na pfí-

zvufcit, jiná se Pídí jak die pfizvukû tak i die kvantity
slabik. Prvou soustavu hlavnë zastávají a zastávali Ley,
Neteler, Zenner, Hontheim — s jakousi modifikací i
Bndde, Leutwein, Vetter a Gunkel. Tfetí soustavu vy-
vykládá a hájí Grimme. Tito béfou patfiöny zretel к pfí-
dobë (parallelismu), které jest v zalmech tak krásne po-
uzito. Die Leye: 12^ПГ, UVhton a^bs^Ñ [ПзЬэ Ьзэ "TQKl.

^
Die Grimme-a: 1 OVlbx i п'пЬл ?33 1Ш 1. П1И nosj— I < >

\ nVa^cïa srap—pîi i nVbr ■сзятя чгрпюп
Po minëni mnoh5rch byval israelsky chrámovy" zpëv

jednohlasn$rm ; dva neb vice sborû stfídaly se ve zpëvu
tak, ze si odpovidaly bud celou strofou aneb ze kazdy
sbor zapël toliko jeden vers (ve stfidavé strofë). Nadpisy
snad ndávají, kdy mël byd zpëv vyë§i, kdy nizsi, kdy
hrmotnejsi, kdy slabsi.
Talmud a midrasím mluví dosti o chrámovém zpëvu

a о hudbë — popisují tím ale spíse synagogální hudbu
a zpëv své doby, nezli zpëv v prvnim neb v druhém
chrâmë. Nëktefi minili, ze udali massoreté pfîzvuènymi
znaménky (р*ЩО) i zpûsob zpëvu neb melodii zalmù, a
ze рак bylo sv. Pismo die teamîm zpèvnë recitováno;
teamîm by byl jakysi druh zpëvnych not. Tomu v§ak tak
neni; teamîm udávaly ovsem téz pfízvuky, ukazovaly,
která slova jsou spojena s predcházejícím neb s následu-
jícím slovem, která od nich oddëlena — jimi se musil za-
jisté fiditi ten, kdo chtël dobfe a sprâvnë pfedöitati. Hu-
debnlmi neb zpôvnymi notami nebyly; teprve po case
pfiklonily se к prizvuönym znaménkíim hudební neb



XLIV

zpëvnê fräse (skupina, fada souvislych not). Ponëvadï рак
ÎÀdê jednotlivé biblické knihy v synagogách v rûznych
modidacích odfíkávali, pfidávají nëkterym znaménkûm
rûzné fady tonû ; taktéz rozeznávají nyní nëmecko-polsky
zpûsob synag. zpëvu od spanëlsko-vlaSského (Sefardim)
a od egyptského neb vychodního. Ku poznání starého
chrámového zpëvu tyto novotiny nepfispívají.
Tamid VII3 Talmudu tvrdí o staré hudbë, ze pfi

denni obëti dva knëzi troubili na stfíbrné trouby trojim
rázem. Pak pristoupili к Benu Arsa, (ktery snad hudbu
fidil), jenz mël cimbál; on zatfeskl a levité pocali zpi-
vati. Po kazdém oddëleni se zatroubilo znovu. Nôkdy pi-
skali pfi obëti i naflétnu ( Arakhin 10), jindy konëil kazdy^
zpëv pískotem na nástroj 2"QN.

£almové zpëvy byly i v domácím zivotë Israelitú
chvalozpëvem Bozim. Так pëli zalmy Hallel pfi veliko-
nocní veëefi dne 14. Nisanu. Vyroky ze zalmn nalézaji se
v mnohych zehnáních a modlitbâch pozdëjsich Israelitu.

S 9. ¿almy v kfestanské liturg-ii.

Zalmové zpëvy, jez i Kristus Pán i sv. apostolové
v poucenich uvâdëli a vykládali, pfesly ze starozákonní
bohosluzby do církve. Spasitel dobrofecil pfi posledni
veéefi nejspíse téz slovy zalmfi Hallel. Jiz v prvnich
dobâch církve modlili se zalmy, nebof tomu zdaji se na-
svëdëovati mista, jako 1. Kor. 14's, El' 519, Kol. 31«; od-
pomèuje je sv. .Takub 5'3. Zpëv zalmù stal se obvyklym
pfi vefejné bohosluzbë, celé zalmy aneb jen jednotlivé
vëty z nich byly zpívány mezi modlitbami pfi nejsvëtëjâi
obëti konan^mi ; zbozní kfesfané znali zaltáf, modlili se
a zpívali zalmy pfi práci, v utrpení a ve vëzeni, kdyz
uklâdali tèla zemfelych a jindy. V prvnich dobâch nebylo
jestë vseobecnë stanoveno, které zalmy by bylo pèti pfi
nejsv. obëti a v urcitych hodinách, v nichz se kfesfané
к modlitbám scházeli a na modlitbâch trvali. То urëoval
v kazdém misté ten, ktery fídil bohosluzbu, biskup neb
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snad i duchovní pastyf osady. Pavel ze Samosaty, Antio-
chensky biskup, zapovëdël v polovici tfetího stoleti vse-
cky pisnë a zalmy kromè Davidovych zalmu. Йеска litur
gie nemôla az do doby Justiniana zádnych písní nez
Davidovych. Laodicejsky snèm 4. stoleti zapovídá v 59.
kanonu zpívati v chrámé tdimrixnv; ц»«л^ог,- lidové písnicky.
Nejdfíve snad modlili se zalmy pfi pfijímání sva-

tych cástek, aby tak následovali pfikladu Pànë pfi po-
sledni veôefi. To lze sledovati jiz od 4. stoleti. Pozdëji
zavedena na misté toho celého zalmu pouze jeho antífona,

kterou jmenuje missâl »Communio.« Podobné zkrácení za-
vedl papez Êehof Vel. na miste zalmü, jez pëli pfi vstupu

(Introitu) к oltáfi a pfi obetování (offert). U Rekû zpívá
i pfed epiStolou lektor vers zalmu, tak zvané поахырм*,

u Syrû zummorâ. Pfed evangeliem zpívávali jiz die apo-

stolsk$-ch »constitutiones« (2 с. 57) cel# zalm ; nyni zbyly
jen jednotlivé verse v tak zvaném responsorium neb gra
dúale, v feckém to zovon Allel uj a, ponëvadz jest alleluja
pfed zalmovjrm versem, syrsky bull« là. U Syrû modli se
knëz jestë po pfijímání zbytych posvátnych cástek zalm:
Dominus regit me (22.), pfi cerní, ëisti patenu s garnira ;
kdyz byl i kalich vyôistil, sestupuje dolû, myje si nice a
modli se: Judica me (42.) a Afferte Domino (28.). Po tëch
zalmech pozdravuje oltáf slovy : »Bud zdráv, Bozí oltáfi,

svatj' a bozsky, nebot nevim, jestli se к tobë vrátím jestli
jestë к tobë pfijdu) neb ne . . .« U nëkterj'ch zalmov^ch
cástí jest z obsahu patrno, ze byly vybrány s ohledem
na nedëli a na svátek, kterf se slavil ; nëkdy spatfujeme
shodu zalmov^ch versu s epiStolou neb s evangeliem té-

ho2 dne.

Jiz záhy byly zavedeny modlitby v urcitych hodi-
nách dne, tak zvané hodinky. Jak byly v nejstarsich do-
bách slozeny, nevíme. Apostolská ustanovení (constitutio
nes — podvrzen^ spis slozen^ die starsJch spisfi snad ku
konci Ctvrtého stoleti) zmiñuje se о torn, ze se pfi rannim
of ficiu modlivali i. 62 : Deus, Deus meus, ad te de luce . .
a pfi vecernim z. 140 : Domine, clamavi ad te. Syrské oír
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kve modlívaly se o vigiliích velkych svátku vzdy cely zal-
táf ; V fecké a v latinské církvi byly die stfedovëkych
zpráv zalmy na sedm dní tydne rozvrzeny tak, ie se
kazdy tyden cely zaltáf pomodlili. Sv. Jeron ym pry to
rozvrzení nejprve provedl. ftehof Vel. zkrátil, jak známo,
hodinkové officium, a tentó zkráceny breviár by] Fran-
tiskány rozsífen a vseobecnë pfijat. Tridentsk5r snëm u-
stanovil v 25. sedëni, le má byti kniha hodinkovych mo-
dliteb znovu vydána, coz se za Pia V. téí stalo. Ponëvadz
máme mnoho officii svëtcù, v nichz jsou vybrané zalmy
pfedepsány, není nám jen velmi zfídka modliti se feriální
zalmy, a tím se stává, ze se mnohé zalmy modlíme velmi
ëasto, ale skorem nikdy neodfíkáme v roce cely áaltár.
V ruské církvi pomodlí se pfi sluzbë v tydnu cely áaltáf,
лг postë ho odfíkají dvakrát za tyden.
Zalmy staly se tak církevním a kfesfansko-bohoslu-

zebnym zpëvem. O svátcích Páné a o svátcích svat^ch
lze proto obsah zalmü, jez jsou v ony dny ustanoveny,
se slavností spojiti a vykládati je ve smyslu slaveného
svátku. Zalm nesl se tfeba pûvodnè к nècemu jinému,
ale prizpüsobením lze jej рак vykládati a rozjímati o Kri-
stu Pánu neb o svëtcich. Antifony, které stojí pfed jedno-

tliv^mi zalmy, udávají casto samy, v jakém spojení jest
zalm ku slavností dne.
Poznámka. Ve zpëvech vychodních církvi snad se

jeètë zachovaly zbytky starého zalmového zpëvu po zpû-
sobu synagogy. Uvádíme zde ukázku recitace a zpëvu
zalmü u chaldejsk^ch kfesfaníi, jak je zaznamenává Be
nediktin Dom J. Parisot ve s\rém Rapport sur une Mission
scientifique en Turquie d'Asie (Paris. Imprimerie Natio
nale 1899). Zapsání není bezprostfední. U katolick^ch
Syrii nalezli jsme zpëvy jestë ràzovitëjSi a snad i pûvod-
nèjsi.
¿a/m 87. (86. Vulg. : Fundamenta ejus in montibus

Sanctis). Pfed vánocemi.

Sliruè 8') = J

Se - te - saw a
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a - bçu - те qad-di - isa - ja.

Zahm 91. (90. Vulg. : Qui sedet in proteetione Altissimi et in umbra Dei

gloriatur.) Jest die západnieh zpëvù.

j« - têb bsat - ta - reh dmör-ja wab tul - la - leh dal - la - ha
Var:

mes tab-bach.

Pi'seii Dan. 35'. (Benedicite omnia opera Domini Domino: laúdate et

eialtate emn in saecula.)--
f>— -ft— t—I— -fv—,4

I
Ba-rekh kul-hun 'bö-daw dmä-rja lmar-ja

sab-chu wram-re muh 1« lam al-min.

Mnohé dobré poznámky o uzívání zalmú ve staro-
vèku lze nalézti ve í'rancouzském díle dèjin breviáfe
(Battifol), V slovníkn Julian, A Dictionary of Hymnology,
V Cheyne, The christian Use of the Psalms; pFihlízejíf
arci V prvnl fadè ku protestantskym potfebám.

§ 10. Dûleèitost ¿altáfe a jeho krása.

Zaltár jest V nábozenském a v církevním ohledu velmi
dídezitym. On obsahuje, jak sv. Tomás ve svém zlatém
vykladu praví, celé sv. Písmo, jest srdcem bible. Z nëho
poznáváine vnitfní zivot a nábozenské city israelského ci
vyvoleného národa. Zaltár nám ukazuje, jakou víru, jakou
dûvëru mël kazd# zbozn^ israelita к svému Bohu, v ja-
kém spojení s ním byl.

Nechceme zde zfejmè vypisovati, jak dokonal^' a du-
kladny obraz bohovèdy Israelita nám zaltár podává. Vy
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jímajíc Jobovu knihu nenalézáme nikde jinde ve St. Z.
tak obSírijého pouëenf о torn, со bylo Israelitiim vëfiti a
со ôiniti : zde jejich vérouka a mravouka.
Jak dojemnë vypsány zde Bozí vlastnosti, zejména

Jeho veliké milosrdenství ! A jeho vsemocná spravedlnost,
která zasáhne i nejmoenëjsi protivníky, jakou dûvëru
vzbuznje ve spravedlivém! Kolikráte zove zalmista Ho-
spodina svym utoôistëm, svou tvrzí, svou skálou a pod.!
Jaké útéchy poskytuje véfícímu ono pfesvëdëeni, jez toli-
krát ze zalmû vyznívá: Bûh jest ve slibech sv^'cli vër-
nym! Bylvèrnym v torn, со naSim otcùm pfislíbil i mué

se dostane té odmëny, té slávy, jez jest zboánym slíbena!

Nám json zalmy hlavnë proto nejvys dúleáitymi, ze
obsahují tak cetná proroctví o Messiásovi a o Jeho ëi
o nasi církvi. Mynrûïeme v zalmech dobfe sledovati, jak
se zjevením Bozím obraz budoucího Messiáse u sv. pisa-
telñ vzdy vice a vice objasñoval: Jeho ëinnost, Jeho vy-
koupení jest v zalmech casto a velmi urcitè vypsáno.
Proto jsou slova posvátného zaltáre v Novém Zâkonë
tak casto (asi 116kráti uvàdëna. Uëeni, jez podává zaltáf,

nemûzeme sice jmenovati dokonalejôim nez bylo Mojzí-
§ovo ncení, ale ono je vyvinutëjSim: »obsahuje,t di sv.
Hippolyt, »nové nëeni dtiaaxaklav po Mojiiéovë zàkonë.«
V zalmech nalézají vyrazu veskeré nábozenské dojmy

a city. Kdo chce, jako z obrazu mfize je vzíti a si je vy-
loziti, sebe tak pfedëlati, jak jest v nich psáno — aby byl
tëmitéz city ovládán a veden. Zalmy vypisují nám tak
rozmanité pomëry lidí, ze není zádné lidské potfeby,
o ni/, by v zalmech nebylo uëinëno zmínky; af jest ëlovëk
v kter5'chkoli pomërech, vzdy nalezneme slova zalmu,
která by jej v jeho stavu potësiti, posíliti, povzbuditi do-
vedla. Hlasem zalmû mfize clovëk si nafíkati, vzyvati
Boha, chváliti jej, pfimlouvati se . . .«
Svatí Otcové kladon pisnë a bàsnë zalmü vySe nez

bàsnë svëtsk^ch, nejslavnëjsich lyrikû (Sv. Jer. v liste
к Paulin.). I obsahem i zpùsobem vyjádfení je pfedëf.
Zalmista chce vyjádfiti myslénky nejvëtsiho dosahu, nej
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hlubsí tajemství, a ëini tak zivymi obrazy, krátkym, ale

neobyëejnë vhodnym pfirovnáním; my ze slazení tëch
slov cítíme to mocné a rychlé pohnutí jeho — a pfec, jak
mile, jak sladce pusobí ten celek na nasi mysl!
Knëz, jenz se dennë ze zaltáí'e modlí, raá se snaziti,

aby jeho slovftm porozumël. Si sacerdos psalteHum igno
rât, di sv. Augustin, numen sacerdotis vi.c constaba in
eu. A jest snad recitování pouhé a odfíkávání znalostí
zaltáre? Liber Psalmorum quem Ecclesiastici omnes legunt
et pauci admodum intelligunt — slova Bellarmina. Si di-
vinis laudibus solvendis debita reverentia et sollicitudine
assistas, super singula verba divinae Scripturae diligenter
in tend as.

Aby porozumël zalmum, snazí se nejprve vystihnouti
jednoduchy, pfirozeny, slovni smysl slov a vêt fcaltáfe. Po
té mùze slova zalmu pfizpûsobiti svym pomërîim, svátku,

kter5' se pràvë slavi — a tak postihne i duchovní smysl
zalmii ku prospëchu své duse. Nunquam intelliges David,

donee ipsa experientia ipsos Psalmorum affectus indueris.
Zalmista byl prodchnut zboznosti; jsme-li ton naplnëni,
Bozímu slovu snadno porozumime.
Mezi assyrskymi i egyptskymi nápisy nalezena vzyvání

bohu, která se ponëkud podobaji zalmùm. Podobnost vf-
razù a vyjádfení nebude nám u Assyrskych divnou, vzdyf
to byli jazykovi bratfi Hébreuv, Orientálové podobné zi-
vosti povahy. Ale jak chladnym, strojenym jest takovy
assyrsky zalm, kdyz ho porovnáme s kterymkoli Salinem
naseho zaltáfe! Sudme! Ze Sippary pfinesena klínová
deska do Cafihradu tohoto obsanu:
Zafíkánf: Ó Boze, ktery se zivís smrtí (?), pane veliky,
(Vzyvání) boze milosrdny,

Zabezpeëujici, vzneseny, ktery trhás kouzla,
jasn$r, ktery ozivujes ëlovëka,
Já, Samas-Sum-ukîn, sluzebník svého boha,
Tvûi sluzebník sténá, úpí, jest stinèn,
Veliká holest, horecka, objetí svého bozstva,
tvé uchopení,
Zhoubná nemoc, z\f duch vniká do mého tela,
Zlá nemoc, úzkost bydlí uvnitf ve mnë!
Pfivázán na luzku bolestí, volám к tobë:
Proti bohu známému i neznámému,



Dopustil jsem se chyb, irmohokráte jsem se
protivil,
Bojím se, strachuji se pohledu tvého bozstva,
tve velebnosti!
Kéí by byli pfíjemnymi tobë slzy mych
stezkù, aby smífily hnëv tvého srdce!
Tvûj navrât jest dobry, tvoje iitëcha jasná !
Kéz jsou tvá nesmírná milosrdenství
Získána mnë tvému sluzebníku Samas-sum-
ukínu !
A svymi zpëvy velebiti chci velikost tvého
bozstva! (Revue biblique V. 75).

Není to ani tak modlitbou, jako zafíkáním. Kdyz
v pohanstvu odfíkal urëitou formuli v patfiëné dobë, na
pfíslusném miste, kdyz vykonal pfedepsany obrad, bylo
bozstvo vázáno, jemu ucuiiti, ôeho si pfál. Dobi'ou byla
prosba, kdy2 ji fádne vykonal — vnitfní smyslení jeho
niëeho tu neménilo ! Strach vynucuje èamas-sum-ukînovi
prosbu za smífení a udobfení bozstva. Jak zcela jinak
u Pana Boha naseho: Kdyby tu pfinesl clovëk hekatomby
obetí, ale nemël vnitfní spravedlnosti — nezaváze tím
Hospodina; a chudák, ktery v skrouseném citu, v upfímné
mysli obrátí se s vfelou prosbou к Bohu — nemuze ve-
likych obetí pf inésti — nalezne vyslysení, odpustení, útechy
a ëeho jest mu potfebí!

Dawida Swatého zalmy prozpëwug
Diwne skutky Pana Boha vyprawug
Cheef on to od sweho Stwofení mijti
Weleben, chwalen a ctën wádyckny byti.
Y pficiñmez se к tomu s ochotnostij
Postavvmez se mu w hodné sluzebnosti.
(V pfedmluvë o zalmech Jana WorliCného.)

§ 11. Vyklady íalmu.

Vykladu zaltáfe jest veliky poèet, nebof se psalo
o zalmech vice a castëji nez o ostatních sv. knihách. Cí-
tají jich dvanáct set, ale nejspíse jest jich jestë vice.
Kristus Pan vykládal tez nekterá mista zalmíi (Luk.

2044, 2442); sv. apoètolové uvádejí slova zalmfi o Kristu
Pánu. V prvních kfesíanskych dobách vykládali zalmy
nazvíce v messianském smyslu, bud pfímo aneb mysticky
o Kristu a Jeho církvi.
Z vykladu reckych sv. Otcu :
Orif/enes, Egypfan (f v Tyru 253), zanechal ve spise,
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kter^ jmenuje sv. Jarolim >Enchiridion , scholia, kterymi
tèzsi mista zalmu krátce vysvëtloval. Z mnohych homilii

(109) na zaltáf zachováno toliko devët (Z. 36—38). Obsír-
nèjsich vykladü sepsal die udání 45; 4 vyñatky к z. 1—15.

Ze scholií zachovány toliko zlomky, jez byly vy-
psány V tak zvanych feckych fetëzech (catenae).
I z homilii json vedle úplnych deviti zbytky v f.
katenách.

Z obsírny-ch vykladii z. máme jen zlomky. Selecta
in Psalmos v Migne Patrología graeca 12. díl, str.
1053—1685 a 17, 105—149. Homilie, jez Rufinns pfe-
lozil, jsou 12, 1319—1410. Vykládá rád allegoricky.
Sv. Hippolyt, fímsky knëz (f snad 235) napsal fecky

v$rklad zalmu.

Zachován syrsky úvod a fecky úlomek. Jiné zlomky
nejson dosti dosvëdëené. M. 10, 607—616 (711—24).
Eusebius z Cesareje P., biskup (265, f 340), napsal

die svëdectvi sv. Jar. velmi uëené vyklady kn v§em
zalmûm.

V M. 23 celém json vylozeny, casto allegoricky, z.
1—118; ve 24, 9 76 jsou zlomky vykladu ostatñích
i. г Katen.
Sv. Athanasius, Alexandrinsky biskup (n. 295V t 373)

vykládá zalmy v listu ad Marcellinum.
Ep. ad Marcellinum M. 27, 11—46. Expositio in psal
mos, Athanasiovi pfipisovaná jest z pozdëjsi doby,
snad ze 4—7. st. M. 27, 55—589. Interpretatio ps.,
pseudoepigraf z 5. st. 27, 649 -1344. vykládá nad-
pisy a jednotlivé verèe.
Sv. Basil (331 -f 379) napsal homilie к nëkterym z.
V morálním smyslu vykládá kràsnë z. 1. 7. 14. 28..
32.. 44.. 48. 59. 61. 114. Jedna hom. 14. z. 28. z.,
nom. 37. 115. 132. i. nejsou od nëho. Pravé jsou
о Migne 29, 209 494. ostatni 30, 72—117.
Sv. Éehof, biskup v Nysse (t po ,394). napsal po-

jednání o nadpisech zalmü.
Jest to jakysi úvod к zaltáfi. Tractatus de ps. in-
scriptionibus v M. 44, 431—607. Homilie na 6. г.
607-615.

Didymus z Alexandrie (f slep^ ku konci 4. atol.) na
psal v^klad zalmü.
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V^klad ztracen; zlomky sebrány v M. 39, 1155 az
1615. Allegor. a mysticky.
Sv. Jan Zlatoústy (f 407) podal v homiliich vj'klad

zaltáfe.

Z jeho vykladu zachovány v Expositio in Ps. M.
55, 35- 527 z. 3—12, 41, 43—49, 110-117, 119-150.
Neprávem mu pfipisované vyklady jsou v M. 55
po str. 527.
Béfe zfetel i к rûznym znënim, vykládá ze sv.
Otcû skoro nejlëpe; casto v morâlnim smyslu.
Sv. Cyrill z Alexandrie (f 444) sepsal obsirny vy-

klad zalmu (Explanatio).
Vëtsi ëàst vykladu (k vice nez stu z.) zachována.
M. 69, 699-1274.

Theodoret z Cyru (f 458) vykládal zalmy kratsim
zpusobem. Ridil se pfi v$rkladu do jisté miry vysvëtliv-
kanii Theodora z Mopsvestie (5 dilû), kter;Çr i primo mes-
sianské z. obrazn5rm smyslem vykládal.

Zachován úplny v^klad v M. 80, 857—1998. Mes-
sianské cásti vykládá sífeji a sprâvnëji nez Theodor.
Theodora z Mopsvestie jmenuje snëm V. obecny

(r
. 553, Denzinger Enchiridion str. 52) »impiissimum «,

zavrhuje rouhâni v jeho spisech obsazené. Zbytky
vykladu v M. 66.
Euthymius Zir/abenus (na zaë. 12. stol.) vyñal svûj

vyklad ze starsieh spisû.
Obsirny vyklad: Comment. M. 128. 41—1326.

Z rûzntf ch feckych vykladù sestaveny jsou fetèzy,
catenae. Nejznâmëjsi a velice obsáhlou jest Catena
Corderii vydána ve 3 dílech v Antverpách r. 1643.

Z vykladù latimkych sv. Otcfi.

Sv. Ambroé (t 397) vykládal lidu z. 118. (Expositio
in ps.) a sepsal Enarrationes ku 12 zalmfim (1, 35, 36 39,
40, 43, 45, 47, 48, 61).

Vyklad jest ponëkud die Origena, ale mocnëjSiho
rázu a béfe zfetel к morálnímu smvslu.

V M. 14 odst. 921-1526.
Sv. Hilar z Poitiers (Pictav. f 366) sepsal Tractatus

super psalmos.
Zachována toliko cást v M. 9, 231- 890. К z. 1, 2,
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9, 13, 14, 51—69,91,118,119—150. Nëkde allegorisuje;
v^klad slouzí dobfe mravníinu povzbuzeni.
Sv. Jarolim (Hieronymus f 420) napsal malévyklady

»commentariolos in Ps.« a sedmero pojednání o z. 10—16.
V listech mluví о »sela«, o hebr. znëni a о vulgatë.

»Commentariolos« nemáme; listy jsou v M. 23,
439 a 758.
Так zvané »Breviarium Hier, in Psalmos« bylo
jemn mylnë pfipisováno. Jest to dobry vyklad, ale
hoví pfílis allegorismu. M. 26, 863—1354.
So. Augustin (f 430) napsal »Enarrationes in Psalmos

centum quinquaginta.«
Zachován úplny. Neobsahuje slovního vj'kladu,
ale vyborny allegoricky a obrazny vyklad podává.
Vëtsinu zalmû vykládá messiansky, mluví Casto
o vire proti odpûrcûm tehdejsí doby. V M. 36 a 37,
kde lze i odchylná ëteni starého lat. pfekladu na-
lézti.

Sv. Petr Chrysologus (kol. 450) Arylozil v feßich nè-
které zalmy.

M. 52, 322.

Cassiodor (f asi 570) napsal Expositio in psalmos
die sv. Aug.

Úvod jest jím psany.
M. 70. 9 1056.
Sv. Augustina pouzil Prosper г Aquitaine (j 436);
vyklad z. 100—150 v M. 51, 277—426.
Pseudorufin pochází z pozdejsí doby a vykládá die

sv. Aug. 75 z.
V M. 21, 645.
Ve stfedovëku zab^vali se sice rádi zaltáfem, aleno-

v^ch a zcela pñvodních vykladü z té doby skorem ani
nemáme. Pracovali na zàkladë vykladu sv. Otcfi, sbírali
tyto vyklady z rtiznych rukopisu a skládali je v cenné a
vzácné knihy. Jmenujeme ze stfedovëk5rch vykladatelü,
jichz jest velikj' pocet, jen nëkteré.
Ctih. Beda (f 735) napsal De Psalmorum libro Exe

gesis.
M. 93, 477—1098.

Remes z Auxerre (kol. 900): Enarrationum in Psalmos
liber unus.
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M. 131, 133—844; vàe vykládá o Kristu.
Rupert, knëz z Deutz (kol. 1150).
M. 167, 1179—1232, tëz messiansk^ vyklad, v nëmz
povzbuzení dává ku zboznosti.
Richard udsv. Viktora (f 1173) vylozil nëkteré zalmy.
M. 172, 270—312 mysticky.

Sv. Tomás z Aquino vylozil prvych 51 z.
Hledël vysvëtliti spojeni vsech zalmû obsahem
mezi sebou.

Sv. Bonaventura napsal Summa expositionis in Psal-

teriunv
Vyklad zboznosti dyse, aie scbolastickym zpùso-
bem tuze dëlen.

Ayguanus Michael (kol. 1380) vydal vyklad zalmû
velmi dobry a doslovni.

Pfed r. 1600 byl znám pod jménem Incogniti
auctoris opus.«

Dionys Kartusián podává ctvery vyklad (1533).
Mi/r. Lyrana «Postilla' podává vyklad doslovní.
К zid. vykladatelûm jako к R. Seloino Jarchi, pri-
hlízí Pavel Burg.

Starsí vykladatelé trvali az na nëkolik vj'jimek pfi
latinské Vulgatë. Po stfedovëku pocali sibedlivôji vsímati
jak reckého prekladu, tak hebrejského znëni, ano nëkteri
dávali tomuto pfednost pfed latinskym, cirkevnë obvyk-
lym a pozdëji i slavnë uznanym prekladem. Tehdy kladli
tez vétüsí váhu na doslovní smysl a vyklad zalmû, a pod-
fizovali jemu mystickf, allegoricky vyklad, které za sta-
rycli dob byly predevsím vyhledávány. Katolictí spiso-
vatelé tajemny smysl îalmov^ch slov vzdy patfiënë zkou-
mali a zastávali.

M. A. Flaniinius vydal 1545: In librum Psalmorum
brevis expositio.

V úvodé podává jasné vysvétlení o doslovním a
o mystickém smyslu.

C. Jansenius (f 1576) napsal Paraphrasis in omnes
ps. Dav. cum annotationibus (Antverpy 1614 a öasteji

tistf'no).

LV

Obsahuje krátké, ale dobré poznámky.
Genebrard, Commentarius in Psalmos, vyd. 1582. (Té2

M. Cursus С. S. Scripturae v 14—16. díle.)
Vyklad befe zfetel ku hebr. znëni, к vykladu
sv. Otcù а к vysvètlivkam rabbinù. (Так Matathia
Izhari z. 119 hebr.).
A. Agellius, Commentarius in Psalmos et in cántica

div. officii, in f° Pafiz 1611.
Nejlepâi kat. vyklad 17. století. Porovnává znëni
star$rch pfekladû a zkoumá jich pomër к hebr. znëni.
Card. Bellarmin, Explanatio in Psalmos, Roir.ae 1611.
Velmi dobry. Dosti obsirny.

.T. Lon'n vydal Comment, in librum Psalmorum. Be-
nátky 1718.

Ve tfech dílech podává mnoho látky; pojednává
o mnohych vedlejsích dogm. a morálních pravdách.
Tomassi, Psalterium, nova litterali brevissima expli-

catione dilucidatum, Rim 1697.

Kratsi, pfehledny.
Simon de Muts, Comment, litteralis et historicus in

omnes Ps. Pafiz 1630.
Vykládá hebr. znëni filologicky pëknë; öasto u-
vádí л'5'klady rabbínu.
G. Heser, Psalmi Davidis ve dvou dílech. Mnichov

1683—85.

Vsímá si patfiöne sv. Otcù a mystického smyslu.
Le Blanc, Psalm. Davidicorum analysis et commen

tarius amplissimus. Kolin n. R. 1682.
V sesti dílech jest pfílis obsáhty- Uvádí íasto
pfíklady a mista z klassikíi. Hodí se kazatelum.
Bossuet vydal 1690, Bellenger 1729: Liber psalmorum

s vykladem.

Z protestantskych známejsích v^kladü oné dobjr
jmenujeme: Vyklady Lutherovy (V Erlankách 14—20.

svazek) latinsky; téhoz Scholae ineditae de Psal-
mis \rydal Seidemann v Drázdanech 1876. Calvini Com
mentarius in 1. Ps. vydal nedávno 1836 Tholuck. Geier,
Comment, in Ps. Davidis. V Drázdanech 1668. Sebrané
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lepsí vyklady se nalézají ve sbírce >Critici sacri« Franko-
brod 1695 (sedm dílú).
Z novëjHch katoliekych vykladú jsou pozoruhod-

nëjsi :
Tapfer, Liber Psalmorum, ve 3 dílech. 1834.
Handschuh, Die Psalmen erklärt, v 5 dílech. Ve Vídni

1839.

L. Reinke, Die messianischen Psalmen. 2 díly. (ïies-
sen 1857.

Vykládá obsirnë i die hebr. messianské Zalmy.
Engeln, Psalterium cum Canticis. 1858.
Jednoduchy^ vyklad, prospësn$r к modlitbë breviáfe.
Koenig, Theologie der Psalmen. íYyburk 1852.
Podává prehled bohovëdecké znalosti die zahnu.
Patrizi S. J. Cento Salmi tradotti . . . e commentât!.

Roma 1875.

Vykládá 100 z. die hebr. a pfidává krátké po-
známky.
A. Rohling, Die Psalmen. Münster 1871.
Vyklad pfihlízí к hebr. znëni, vsímá si tezsích
mist.

V. Thalhof er, Erklärung der Psalmen. 5. vydání.
Rezno, 1889.

Se zfetelem к liturgii podává krátk$r a dobr^
vyklad.
M. Wolter, Psallite sapienter. Nëmecky vyklad v 5

dílech. Fryburk. 2. vyd. 1891.
Po kratsím slovním v^kladu (die Vulg.) pfidán
delSí vyklad, kterak jest se slova áalmu modliti a
rozjímati, a v jakém vztahu jsou к liturgii svátkíi.
E. Tersch, Lesebuch für Priester. I. Aperi. Psalterium.

Ordo missae. V Praze. 1889.
Obsahuje na str. 358- -836 rozjimav^ vyklad zal-
táí-е; ka2d^T zalm spojen pi*i vysvëtleni s obsahem
jednoho verse 118. zalmu po fadë.

P. F. Rafft, Die Psalmen nach dem Urtexte, übersetzt
und erklärt. 3. dil. Fr^burg Br. 1892.

Pfihlízí pilnè к hebr. znëni, jez si die Bickella
urovnává. Z. 107 150.
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G. Hoberg, Die Psalmen der Vulgata. Fryburk Br.
1892.

Vykládá pfijemnë jeden veré po druhém v do-
slovnim smyslu die Vulgaty. Cenné filologické po-
známky.
M. Mlcoeh, Psalteriura seu 1. Ps. j'uxta Vulgatam . . .,

quibus harmonía utriusque versionis (lat. et ex hebr.) de
monstrator. Olomúc 1891.

V ùvodë vyznaëen Charakter hebr. znëni a Vul
gaty. Pf i zalmech jsou kratéí, vzácné poznámky, filolo
gické vysvëtlivky, aby se ukázala správnost Vulgaty.
Téhoz : Psalmi Latinae Vulgatae, eorum sonus et sen

su s literalis. 1898.
Podává jasnë smysl versu Vulgaty, ëasto arcií
die hebr. znëni.
Pillion, Les Psaumes commentés d'après la Vulgate

et le texte hébreu. Pafiz 1893.
Obsahuje francouzsky pfeklad Vulg. a kratsi cenné
poznámky.
Z novych protestantskyeh vykladû uvádíme jen në-

které. Ve filologickém ohledu vykazuji mnoho vykonané
práce, dovolují si vêak rozmanitë mëniti znëni a tím i
cely smysl. Mnohdy vidime kazdé ménë jasné misto nô-
jakou konjekturou uplnë zmënëno a od Vulgaty odchy-
leno. Rationalistûm jsou zalmy toliko hebrejskymi národ-
ními pisnëmi ; die toho stanoviska jest i vyklad takovych
knih zafízen. Rosenmüller, Scholia in Psalmos (3 dily,
compendium v 1 dile 1821), podává starëi v^klady apfe-
klady. Olshausen (1853), Hupfeld 1855—62 (1888), Hitzig
(1863), Cheyne, The book of Psalms. 1888, Duhm, die Ps.
erklärt 1899, vydali rationalistické vyklady. Ponëkud lepsí
jsou Hengstenberg, Commentar, 4 dily 1849—52, Delitzsch

(4. vyd. 1883), Perrowne, The Book of Psalms (6. vyd.
(1886), Kirk-Patrick. Wellhausen vydal hebr. znëni s kri-
tickymi poznámkami v Sacred books of the Old Testament
1895. Baethgen, Die Psalmen. 2. vyd. (V Handkommentar
von Nowack) 1897 je mirnëjsl ostatních.
Z hebrejskych vykladû dluzno jmenovati ony, které

napsali arabsky Saadia Gâôn, hebr. Salomon ben Izchaq
4
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(Rasi f 1105), Abraham Ilm Ezra (1156—57) a Qimchi.
Pozdèji napsal vyklad, ktery byl èastëji tistën, Storno

(t 1550). К Mendelsohnovu (f 1786) prekladii jest pfidán
vyklad Joela Brila (Joel Löwe b"4"^ Ben R. Jehuda Lob);
Michael Sachs napsal filologicky vyklad г. Z Philippso-
nova vykladn celé bible vysly o sobé nèm. vyklady zal-
mû. Zvlástní vyklad vydal nëmecky Samson Rafael Hirsch
1882. Známy Midras Tehillîm (M. Socher Tôb) jest hagga-
dicky vyklad 2almu ; prvá éást do z. 119 jest starsí, druhá

jest ze 13. století. Vydal Sal. Buber ve Vilné 1891 hebr.
Ve vychodní, nesjednocené ruské církvi uáívají sta-

rych vykladfi sv. Jana Zlatoústa, novéjsích vykladíi proto-
reje Visnjakova (v kfesf. étenije), episkopa Theofana a j.



Vyklad posváínych ^almû.

SN

y

Kniha I.

1. zalm.

Blaho sprayedllT^eh : záhuba bezboînych.

Obsah. Zbozní a zákona Bozího milovní budou se
tësiti úplnému zdaru (v. 1—3.) ; osud bezbozn^ch jest ale

bídn$r a skonöi záhubou (v. 4
—
6.).

Zalm tentó nadpisu nema. Jest vhodnë polozen na
prvém misté, na zaóátku Zaltáre; zaltár obsahuje mnohá
naucení a napomenutí, do nichz nás prvy 2aim uvádí.
Tím, ze pfedstavuje blaho spravedlivjch, povzbuzujek spra-
vedlnosti ; stavë nám na oci bídn$r osud bezbozn$rch, va-
ruje pfed bezbozností. Jest poucením a napomenutím, jez
se hodí do kazdé doby.
Skladatel není jmenován. Vseobecnë pf ipisovali tentó

zalm Davidovi, jednak z té príciny, ze pfedcházel nadpis
celého zaltáre slovy: »Kniha zalmû Davidovych« (А ч>«Хтгг
дю* хф Javtîô, у hebr. jediné : Kniha prvá), jednak i proto,
ïe mnozi ony zalmy, jichz pisatel nebyl urcitë jmenován,
pfipisovali Davidovi. Tim se téz stalo, ze nëkter^m po-
zdëjsim, Feckym i-ukopisûm pridán nadpis: »Zalm Davi-
dûv« neb i »Davida proroka a krále píseñ« (fi¿k>i). Z té
okolnosti, ze jest tentó zalm vhodnou úvodní písní do
celého zaltáre {noooifiwr ßna^v zaltáre, di sv. Bas.) nelze
hned souditi, 2e by byl sepsán teprve tehdy, kdyz jig
první kniha Zaltáre, aneb snad kdyz cely zaltár byl uspo
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Fádán. Obsah jest tak vseobecn^m, ze z nëho ani nelze-
souditi na dobu, v niz by byl byval psán, neb к niz by
se vztahoval. Proto mini jedni, ze slovy tohoto zalmu
tëSil David své so\idruhy, kdyz byl Saulem pronásledován ;
jini mini, ze ho psal, kdyz jiz byl pánem Sionu.
V. 1—3. fshoduji se s Jer. 175-8, coz vsak neni jestë

zádnym dfiKazem, 2e by obé soucasnë bylo psâno ; Jerem,
slova písní zajisté znal a mohl jich uziti. Die Zennera jest
Л. z. s druhym, 3. a 4. sborovou písní : 1 sloka má 9 versû,
1. odpovídající sloka tez 9 versü, stfídavá sloka jest o 10
versieh; 2. sloka a odpovídající str. po 6 versieh.
Pozn. Ve vseobecném vj-kladu uvádíme císla zalmü

die poëtu latinské bible, v poznámkách a pfi vykladu he-
brejskjch slov uvádíme zalmy die hebrejského poctu.
Z latinské Vulyaty:

1. -Blahoslaven^ ëlovëk, ktery nechodí do rady bez
boznych,

A nestává na cestë hfísnikü,
A nesedí na stolici morové (zkázy).
Z hebrejského znéní:
1. Blaze ëlovëku, ktertf do rady bezboznych nechodí,
A na cestë hfisniku nestává,
A v sedëni rouhaëû nesedá.

1. Blahoslaveny ëlovëk (vir — muz, má tentó vse-
obecny v^znam i na jin$rch místech) ; v hebr. jasnëji:
blaze spravedlivému. Spravedlivého popisuje nëkolika
slovy : di o nëm, ze se varuje zlého (negativnë) a ze dbá
zákona BoSíího (kladnë), V latinském pfekladu jest die
hebr. znëni sloveso v minulém case polozeno, aie ponë-

vadz znaci zde trvalou neb opakovanou èinnost, dluzno
je pfekládati pfítomn$rm èasem : ktery do rady bezboz
nych nechodí t. j. do shromâzdëni bezboznych nechodí,

nefídí se na cestë svého zivota, svého jednání radou, po-
noukáním, úsudkem bezboznych lidí, ktefí Bozích zákonú
nedbají. A na cestë hfísnikü nestává : kter^ na cestë
hfísníku není, po ni vubec nekrácí; státi na cestè* zna-
mená zde : pokracovati v zapoëaté cestë, zûstati v ni. Cesta
hfísnikü jest proto nebezpefnou, ponëvadz hfísníei jednají

z. VA 5

primo proti vùli a pfikázáním Bozím, v hfísích si libují.
A na stolici morové (zkázy), hebr. : v sedëni posmëvaëu,

(v zalmech a v Pfísl. o tupiëich nábozenství a zákona,
tedy) rouhacu nesedá : není mezi tërai, ktefí posmívají se,
opovrhují zákonem Bozím, neby vá v jejich shromáádéní. Sto
lici morovou bylo by vyjádfeno, ze není ve shromâzdëni

(^cathedra« má ten vyznam i z. 10632), v nëmz jest tupení

zákona morovou nemocí neb nákazou.

1. "ЛЮК psáno tez "HON jest váz. stav mnoz. c. slova
iffiS neb ñas (ISS, assyr. asàru dobrym byti) a znaeí
celj' obsah a objem blaha a stësti; zde jest jiz jen mezi-
slovcem »blaze«. О"1?®"] protiva a^pHS.
Abire odejíti, jíti nèkam; rozdílu tu a ír nebylo vpo-

zdëjsi feëtinë setfeno; zde die Tertull. : qui non abiit in
concilium impiorum.
I pfi podstatnych jménech: rada, cesta, stolice, i pH

slovesech : nechodí, nestává, nesedí — jest stupñování.

2. Ale v zàkonë Hospodinovë jeho vüle,
A o jeho zákoné pfemySlí dnem i nocí.
2. Ale v zàkonë Jahve jeho zalíbení,
A o jeho zákoné pfemySlí dnem i nocí.

2. Spravedlivy clovëk nenaklonil se, nepfilnul ku zlému,
ale jeho vide, v hebr. jeho náklonnost, zalíbení se nese
к zákonu Boha Jahve. Následující slova ukazují, к сети
jej zalíbení zákona vede : pfemyëli (meditabitur — zde
zase die hebr. pfítomnym casem) це).етг,ен (obírati se në-
ëim, pëstovati, cvißiti se v nëëem) o Jeho zákoné stale.

Йеску v^raz podává smysl tëch slov nejlépe : spravedliv^
obírá se v mysli zákonem Bozím, jest jeho pamëtliv, jme-
novitë tehdy, kdy se v nëm mûzecviciti slovem neb skut-
kem ; cviëi se v zachovávání zákona dnem i nocí t. j.stále.
Stále nemíní se v pfísném smyslu slova, ale tak, ze za-
chovává zákon a projevuje dbalost zákona, kdykoliv se
к tomu pfílezitost nask^tá.
Tím podány hlavní rysy toho, jak se chova kazd£

spravedliv^ vübec; zalmista nepopisuje zde urcité osoby.

2. DS 43 po záporu : ale % 95., 2.
Zákon "ч ГНЧП byl v této dobë jiz znám.
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Zalíbení v zákone Bozím objeví se u spravedlivého
zejména, kdyz se nalézá v pokusení, v nebezpeoenství ;
tez v tom, ze se snazí, aby zákon lepe poznal, se o ném
pouëil. Podobná slova : »nechf pfemítás o zákone ve dnech
i v nocích« feëena Josuovi (l8) ; z toho, ze nëkdy prosai-
kové uzívají rcení, jez vzali z básnickych spisü, nelze
jestë souditi, ze by slova knihy Jos. byla vzata z tohoto
áalmu. Spravedlivym lze v pfeneseném smyslu míniti zde
i Krista rana, i ucenníky Kristovy zvlást.

3. A jest jako strom, kter$rjest stípeny pfi toku vod,
.lenz dává svûj plod ve svém (urcitém) case.
A jeho listí nesprchne ;
A vse, cokoliv ciní, zdafí se mu.
3. A jest jako strom stípeny pfi struhách vod,
Jenz své ovoce dává svym casem,
A jehoz list nevadne;
A cokoliv ciní, zdárne provádí.

3. Pfirovnává spravedlivého ku stromu, jenz má vse,
со ciní strom krásnym a uziteönym. Strom jest krásn^m,
kdyz má stále svëzi zelené listí, jest uziteönym zejména
tehdy, kdyz pfinásí pravidelnë své ovoce. Salmista Pane
mini proto ovocny, plodny strom, jako na pf. palmu neb
olivu. V Egypte a v Babylonii byvaly takové stromy pfi
vodách sázeny, aby byly zavlazovány; v Palestynë stálé
zavlazování bylo mozno toliko pfi toku Jordánu a jedno-
tlivë i pfi stálych pramenech. Jenz dává svuj plod ve
svém case : v ease urcitém, kdy na ströme plody ooeká-
váme. A listí jeho nesprchne: vhebr. ]&snè nevadne ; jedno
listí nemûze byti ustaviônë na stromë, kazdé öasem vadne
a spadává, avsak u nëkterych stromû roste ëerstvé listí
zatím, со sestárlé listy opadávají, a takovy strom má po-
vzdy zelenou barvu: jako kdyby jeho listí nevadlo.

Spravedlivému dodává milost Bozí potfebné síly, ta
jest mu zivym pramenem ; v té milosti svym öasem nabude
ctností, vykoná dobré, zásluzné skutky, jez se ëastëji ovo-
cem, plodem dobrého zivota jmenují. Listí dává stromu
krásy, spravedlivému jest jeho cest a památka ozdobou,
která nevadne. (Й. 111°: Г vècné památce bude sprave-
dlivy.)

7

Slova: a vse, cokoliv ciní, zdaH se mu, bylo by lze
téz vykládati о torn, ze ström dobré ovoce pfinásí ; avsak
ponëvadz to jiz jednou bylo feôeno, vysvëtlime je snáze
o spravedlivém, jemuz se vse darí, aneb к dobrému obrátí
(jak di sv. Pav. к Èim. 828. >Tëm, kdo milují Boha, spolu-
pusobí vse к dobrému«).

3. y? hromadnë minëno, proto následuje: pfi stru-
hách 45Í3B (rozdvojení, rameno).

Pfirovnání spravedlivého ku stromu jest obvyklym
(Job 81B 1532 z. 9213). Kofenem jeho jest pokora a láska
к Bohu, z tëch vycházejí jako ratolesti rûzné ctnosti; 6ím
hlubsí kofeny, tím lépe odolá a odpírá vëtrûm a boufi.
Ezech. 4712 jest podobn^m tomuto versi, avsak to nemíize
byti dostateön5'm dûkazem, ze by byl vers tentó ze 6. neb
7. století.

4. jVikoliv tak bezbozní, nikoliv tak;
Ale jako prach, jejz zmítá vítr od svrchu zemë.
4. Nikoliv tak bezbozní:
Ale jako plevy, kteréz rozmítá vítr.

4. Bezbozní mají zcela jiny osud; nikoliv tak: anti-
theticky, není jim tak, nebude jim tak, jako spravedlivém,
nejsou jako spravedliví. Nejsou jako zavlazovan$r a plodn^
strom, ale jako plevy (v hebr.), jez vítr projejich lehkost
snadno rozmítá. Obraz tentó byl na Vychodë velmi oby-
éejnym; obilí bylo vyslapováno neb mláceno pod sír^m
nebem na vyâsim, vëtru pfístupném misté, aby pfi pro-
vívání suché, lehké plevy vëtrem oddëleny a odneseny
byly od zrna. Bezbozní jsou neuzitecni jako plevy, budou
pohozeni a nezanechají po sobé památky jako plevy vë
trem zanesené. Vëtrem lze rozumëti spravedlnost Bozí,

téz jejich vàsnë a pfedevsím p^chu, která je ovládá a do
záhuby vede.

5. Protoz neobstojí bezbozní na soudu,
Ani hfíéníci ve shromázdéní spravedliv^ch.
5. Protoz neobstojí bezbozní na soudu,
Ani hfísníei v radë spravedliv^ch.

5. Protoz, ponëvadz nejsou niöim (jako plevy), neob

stojí. Resurgere nema zde vyznamu: nevstanou — ale



8 z. 16-е

jako surgere i stare, nebudou státi, neostojí na soudu
(doplniti dluzno z parallelního následujícího verse : spra
vedlivych), mezi spravedliv^mi, tam kdo spravedlivi bu-
dou souzeni, kde spravedlivi ostojí. Tim není minen ani
posmrtny soud, ani soud poslední, nebof i pfi spravedli-
vém, lidském soudu propadne vëc bezboznych a oiti ne-
obstojí. Druhá cást verse vypovídá podobnë : ani hfîinîci
ve shromâidëni (nëkteré latinské texty maji die hebr. a
feck. ßovi.r, consilium — v radë) spravedlivych ; není tam
jejich mista, nemají se spravedlivymi nie spoleëného.

5. se clenem vykládal Abenezra a j. s vyzna-
mem ukazovacího zájmena: na onom soudu — totiz vse-
obeeném, nebof tak jest tentó soud ЕВШИ jmenován i
v Kaz. 12 Podobnë i sv. Otcové ve smyslu: Bezbozní
v den vzkfísení nebudou moci státi mezi spravedliv$rmi,
nebof jim urëena jest záhuba ; aneb téz : budou sklonëni
neb na zeini polozeni v den soudu, kdezto spravedlivi
budou státi. Pfipomenouti dluzno, ze bylo klamnfm mí-
nënim nëkter5'ch israelskych uëitelù, ze zavrzení vübec
z mrtv^ch nevstanou, ze spolu s tëlem jejich i duse ùplnë
zhyne.

6. Nebof zná Hospodin cestu spravedliv$rch,
A cesta bezboznych zajde.
6. Zajisté zná Jahve cestu spravedlivych,
Ale cesta bezboznych koncí záhubou.

6. Buh zná cestu spravedlivych, peôuje, schvaluje a
chrání ji, a vi, ze cesta tato obstojí, ze se na ni zacho-
vají; naproti tomu vsak cesta, snahy, jednání bezboznych
hyne, totiz záhubou konëi. A zajisté nevede cesta, zivot
bezboznych к urôenému konci, nadarmo pracují, nadarmo
zijí, zádného prospëchu ze svého zivota nemají — ale
ovsem zkázu a záhubu.

Ku mravnímu v^kladu lze vázn^ch slov i. uziti velmi
pfirozenë : 1
. vers ukazuje, 5ím se ëlovëk stává bezboz-

nym ; následuje rady bezboznych, jejich pfíkladu, pfidá
se ku spoleënosti rouhaëû. Kdo blaho, stësti hledá — a

touzí po nëm kazdy — tomu ukazuje к nëmu cestu vers 2.

i. 2. 9

Bezbozní, i kdyby sfastnymi se zdáli, neostojí, praví
v. 4., 5. S nimi zajdou i bezbozná uCení jejich; к tëm ni-
kdo nepfikloñujz svého srdce. Dvojí cestu známe i konec
její (v. 6) ; nelze se rozmysleti, kteron jest kfesfanu jíti.
Ponëvadz jest Kristus spravedli\r5'm katexochen, proto
dan tentó zalm do hodinek svátku Krista Pana, jako jsou
Vzkí'ísení, Bozí Telo, svátek trnové koruny, kopí a hfebu.
On jest stromern 2ivota, svátosti json plody jeho umuoení.
Kazdy svëtec, jak mucenník tak i vyznavac Pane, byl
spravedlivym, proto i o dnech památky sv. muöennikü a

vyznavaëû zalm tentó jest pfedepsán. Tez v offic. nedêle.

2. zalm.

VítezstTÍ Pomazaného Pane.

Králové a knízata, nepfátelé vzpouzejí se proti Bohu

a proti Jeho Pomazanémn (1—3.); tentó se jmenuje krá-
lem na Sionu, Bfih jej zove S\r5rm synem a dal jemu

veskeru moc nad nepfátely (4—9). Jiz z toho mohou ne
pfátelé poznati, ze jest jejich boj marnym a proto je Sal

mista napomíná, aby zmoudfeli a vyhnuli se své záhube

(10-13).
2alm nadpisu nema.
Jednotlivá mista teto písne json vykládána v Novém

Zákone primo o Kristu Pánu; tak uvádí o Nëm v. '-2

shromázdení vefících die Sk. Ap. 42a-27, sv. Pavel odvo-

lává se v kázaní o Kristu v Antiochii (Sk. Ap. 1333),

i v listu к Hebr. I5 na v. 7 tohoto zalmu. Ve Sk. Ap. 425

zfejmë feëeno: Ktery jsi (o Bohu) ústy Davida svého slu-
zebníka, fekl: Proc se bouH národové a lidé (пас) obmy-

Mejí marné vëci?

¿aim tentó jest proroekym, ponëvadZ nelze j^ho je-

dnotlivosti (zvláste na pf. v. 5. a 12.) vykládati o pfítom-
nosti, jest messiánskym, jak zejména v. 8. opanování Po
mazaného nad cetym svëtem dokazuje. Prorok vidël areif,

jako se to i v jinych prípadech dalo, budouenost a pí-ed-

povídané údaje, jako by se jiz byly staly, aneb jakoby
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se pravë dëly, pfed sebou, a tak je téz vylicuje. Sv. Otcové
a církevní tradice vykládala podobnë slova této pisnë
vzdy о Kristu Pánu. I v zidovskych vykladech shledá-
váme pfi toîhto zalmu messiánské vrysvetlování, kteréhoz
teprvé ve stfedovëku >za pfícinou obrácení Minejskych

(t
. j. kacífu)« zanechávali.

Ti, kdo chtejí vykládati slova zalmu 2
.

o nëkterém

israelském králi, volí к tomu podle 1 Kr. 1613, 2 Kr. 5'7-21
Davida, podle 2

. Kr. 7U Salomouna, ano i Josafata, Uzziáse
neb, Ezechiáse, neb i makkabejského Alexandra Jannea

z 1. stol. pfed Kr. Za dob Davida a Salomouna nebyli
vsichni národové postaveni proti Israeli; o jmenovanych
nelze fíci, ze panovali nad vsím svëtem, syny Bozími ve

smyslu zalmu téz nebyli.
Vidi zalmista Pane, kterak se proti Messiásovi náro-

dové a knízata staví, ale di, ze snahy a útoky j ej ich jsou

marny; Kristus (Pomazany) má velikou moc a bude vlád-
nouti celym svëtem.

Skladatel zalmu udán není; svedectví Sk. Ар. 42Л nemusí

by"ti v torn rozhodujícím, ponëvadz se tam o puvod zalmu

nejedná a vefící jmenovali v oné modlitbë Davida pü-
л-odceni zalmu, protoze se fídili vseobecnym zpûsobem
mluvení, jez cel$r zaltár jmenovalo r« xov Jnvtld. Davidovi

promluvena prorokem Nathanem die 2. Kr. 7,2-16podobná
slova, jako je nacházíme v tomto zalmu, ale anitatookol-
nost nedokazuje jestë nikterak, ze by byl David skladatelem
zalmu. Ten tísudek jest dovolen, ze uzil zalmista slov

z 2. Kr. 712-16 o Messiásovi a ze psal v dobë, kdy bylo
ocekâvâni Messiáse zivé. I tentó zalm byl snad, jako z. 1.,
ponëvadz nema nadpisu, pozdëji, kdyz jiz 1

. kniha zal-

táfe aneb aspoñ eást zaltáfe tvofila sbírku, pfed celou
sbírku písní spolu s 1. z. postaven. Podstatného nelze
proti Davidovu pûvodu niöeho namítati.

V nëkter^ch hebrejsk^ch rukopisech jest tentó zalm
na zaeátku zaltáfe a eíslován jako z. prvy; v jin^ch jest
spojen se z. 2., aëkoliv se oba obsahem od sebe lisí. Proto

jest die kanterburyského rukopisu uveden ve Sk. Ap. 1333
jako zalm prv5'.

z. 21-3. 11

L. l.tProô se boufí národové
А naë obmyslejí lidé marné vëci?
2. Postavují se králové zemë
A sjednocují se knízata
Proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému.
3. Roztrhnëmez jejich pouta
A odvrhnëmez od sebe jejich jho !

H. 1. Pro?; se boufí národové (pohané)
A obmyslejí lidé marné?
2. Postavují se (k boji) králové zemstí,
A rokovala vespolek knízata
Proti Jahve a proti Jeho Pomazanému. Séh7.
3. »Roztrhejmez jejich pouto,
A vrzmez od sebe jejich provazy.«

I. Národové (v hebr. vyznamu: pohané) se boufí
jako divoké mofe, obmyslejí véci mamé, myslení, snahy
jejich nebudou míti vysledku (v. 4.), budou marny.
Knízata se sjednotila (rokovala, uradila se vespolek) a
stavi se nyní pozemstí králové jako к boji proti nebe-
skému králi (v. 4.), proti Jahve a proti Jeho Pomazanému.
Uvádí hned téz pfícmu toho slovy tëch nepfátel ve v. 3.

Salmista Pànë vidi v duchu ten odpor, jaky budou
klásti na svôtë Messiásovi, a vyjadfuje otázkou v. 1. po-
divení: proc se boufí? není к tomu pfíciny, ponëvadz
Jahve jest laskavym Bohem. Jeho zákon jest snesitelnym;
proti Bohu nikdo niëeho nezmùze. V odporu jsou gJjjím
pohané, a P'ummím, coz mûze téz znaëiti veskeré národy;
die Sk. Ap. 427 byly by tím jmenovány kmeny Israelské :

»Sesli se . . . Herodes a Pontsky Pilât, s pohany a lidem

Israelskym« (v feckém arcif mn. tvv Xaok).

2. Králové zemë (parellelnë к tomu »knizata«) ura-
dili se dfíve (proto v hebr. perf.) a stavi se к boji

proti Jahve. Pomazanym Boha Jahve jmenuje Messiáse,

ponëvadz jej vidi jako krále, ktery jestpanstvím obdafen

a zastupuje Boha Jahve. »Pomazan^m« byl jmenován ve

St Z. nejvyssí knëz (Lev. 48-¡»-»6), králové (1 Kr. 210 a j.);
Vykupitel jmenován hammasíach (se clenem) ten Poma
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zany, coi se pozdëji stalo vlastním jménem jako fecké

8. Nepfátelé a protivníci Bozí udávají pfiöinu svého

vzboufení slovy -.Roztrhneme jejich pouta: pouta, provazy,
jho jsou obrazy vlády, panování, z druhé strany zname-
nají porobu a poddanství. Bezboznym jest zákon Bozí

tëzkfm jhem, tuhym poutem, jehoz se chtëji zbaviti;

skoro pfi kaádém zlém úkonu cítí varovny hlas svëdonii,

kteryz mu pfipomíná zákon a tolikráte téz cítí nepfíjem-
nost, tíhu tohoto zákona — staví se proti náklonnostem,

proti zvykûm bezbozného. Z onëch slov vyznívá urput-
nost, p$-cha a pohrdání Bohem; podobnë vytykáno lidu
za Jeremiáse (220): »Zlomil jsi mé jho, pfetrhal jsi moje
pouta a fekl jsi: Neslouzim!«
Odpor bezboznych v tëchto versieh naznaceny vi-

díme v plné síle vyvinuty za dob Kristovych ; Zidé se

radili proti Kristu, pohané jim v torn pomáhali, nebof

i Heroda dluzno ëitati ku pohaníim. Tehdy volali : »Ne-
chceme, aby tentó nad námi kraloval« jako oni poddaní
v podobenství (Luk. 19 u).

1. Zalmista líéí boufi proti Messiási ; nelze proto prá-
vem z tohoto líóení souditi o torn, ze by zalmista v po-
dobné boufi byl zil. p*n jest prídavn5rm jménem : marné,
niëemné ; v f. xtr¿ (Aq. pfíslovcem xsvœç)

2. "QS^PP opravuje Lagarde (Prophetae Chaldaice 1872
str. XLVI) v Ш^ГР (834) radí se, rokují — èehoz zde tfeba
neni. ПОЧЗ die syr. Tirçij (N110 feë) rozmlouval, umlouval
se; Vulg. pfekládá (h. lie dûvërnà porada) die feckého
(Tvti¡xflt](Tar, sv. Jer. tractabunt, Aq. ¿naQ^rjainaavTO. Ponëvadà

Kr. zije, obracela se boufe bezboznych i proti církvi; pro-
následování poëinala velmi ëasto piisobením králíi aknízat.
Po tomto versi jest nëkdy v hebr. nbo дмцакца. (Viz

v úvodu str. XXVII.)
3. Pfíp. TO, Í72ta Í73 .. vyskytuje se v básnickych kni-

hách hebrejskych ; v aram. ТЯП arab. húmu, ethiop. tômû.
Zboèny necítí tíze zákona Bozího »není pod záko-

nem, jemu jest toto jho sladkym a bfimë Kristovo »leh-
kp\u (Mat. 11 so).

z. 2*-6. 13

4. (ien), jená prebyvá na nebesích, sméje se jim,
A Hospodin posmívá se jim.

5. Tehdy promluví к nim ve svém hnévu
A podesí je ve své prchlivosti.

6. »A já ustanoven jsem od nëho králem
Na jeho svate hofe Sionu,

(jenz) Ohlasuje jeho prikázaní.
4. (Ten), jenz truní na nebesích, sméje se;
Pan jim se vysmívá.

5. Potom promluví к nim ve svém hnévu
A podésí je ve své zlosti:

6. A (pfec) jsem já ustanovil svého krále
Nad Zijjônem, sv£m svatym vrchem.
7. Chci oznámiti (to) ustanovení.
4. Naproti králüm »zemé« jest král nebes,« jenz jest

pánem vseho, jemuz nikdo s vysledkem odporovati ne-
míize. Trüní na nebesích, ve své slave a moci, a sméje
se jim: obrazné, metaforicky feceno o Bohu podle lidského
jednání; víf dobfe, ze námahy a pokusy lidí proti Nému
jsou bez úéinku, a ze se obrátí к hanbé а к nestéstí téch
protivníku.

5. Tehdy promluví: potom, kdyz byl seznal jich
vzpouru; obrátí se jaksi smích, pfi némz bezbozní die
své libosti se boufí, ve hnév Bozí. I o hnévu Bozím a
o Jeho prchlivosti mluví P. sv. toliko obrazné, pfedsta-
vujíc Boha o lidsk^ch vlastnostech ; hnëv B. znamená jeho
trestající spravedlnost, slovo spravedlnosti podesí proti v-

níky. Mluví Buh tez skutky, kdyz stihá bezbozné zaslou-
zenym trestem. Takov^ trest nevede ku spasení, proto
prosí zalmista v 61: »Hospodine, nekárej mne ve svém
hnévu a v prchlivosti své netrestej mne.«

6. Hospodin podesí protivníky Svého Pomazaného

slovy: ^Kterak se odvazujete, boufiti se, kdyz jsem já jej
ustanovil králem (a pfec; v hebr.) nad Sionem t. j. aby
nad Sionem vládl.« Sion jest vrch, na némz stával dum
Bozí v Jerusalémé, éasto jest tím jménem minen Jerusa
lem ; svatym se zove, ponévadz na ném stála archa a
chrám, a proto mûze b^ti obrazem messiánské církve.

Messias sám dokazuje sv^m nepfátelum, ze byl usta-
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10. csV nyní, králové, srozumëjte;
Podrobte se (vyj, lctefí soudíte zemi.

11. Sluzte Hospodinu v bázni,

A radujte se jemu s tresením.
12. Pfijmetez kázeñ, aby se nerozhnëval snad Hospodin,
А лгу nezahynuli jste s pravé cesty (sesedse).

13. Kdyz by se rozpálil v krátce jeho hnëv :
Blahoslavení vsichni, kdoz v nëho doufají.
10. A nyní (tedy) králové, budte moudrí,
Dejte se pouciti, zemstí soudcové!

11. Sluzte Jahve v bázni
A plesejte v tfesení.

12. Líbejte syna, aby se nerozhnëval, a vy ne-
zhynuli ohlednë cesty;

Kdyz se za malicko jeho hnëv rozpálí,
Blaze vsem, kdoz v nëho doufají !

10. A nyní, uvádí, со následuje z v^roku Bozího.
Salmista sám mluví a obrací se predevsím ku králúm:
srozumëjte, budte moudrí, uznejte ho králem, dejte se po
uciti (erudimini), napravte se.

11. Drive se pysnë bourili, chtëli odvrhnouti, roztrhati

pouta zákona : Sluzte, di zalmista, Jahve v bázni, snásejte
jho Bozí, podrobte se vlàdë Jeho Pomazaného. A radujte
se jemu, radujte se, 2e jest vám Bohem, ze jest On vasuii
Pánem — ale s tresením, abyste nifím nevyvolali Jeho

trestající spravedlnost. Plesejte inohlo by téz znamenati

podle prvé ëàsti verse radost, plesání pfi bohosluzbë.

12. S Vulg. shoduje se LXX a aram. pfeklad : âoàSuvitê
naiSùaç pfijmetez kázeñ, die vykladu Talmudu: zákon,
thorn, budte poslusni Bolru — nebof v následující л-ëtë

jest v feckéni pfidáno xiawi a posledni sloA'a : »kdoz v nëho
doufajic lze téz vyloziti jedinë о Jahve. Abyste nezahynuli
s pravé cesty (sesedSe) quoad viam. Die hebr. a syr. :
Líbejte syna, о nëmz byla feß, tedy Syna Bozího; poli-
benim (jako 1 Kr. 10 *) ukazte jemu svou oddanost a úctu.

13. Kdyz by se rozpálil jako fecké otav casovë ; to
stane se v krátce i* т«^я, kdyz Jahve bude souditi spra-
vedlivym soudem. Tehdy bude tëm blaze, ktefí svou díi

z. 210-«*, 3. 17

vèru V Jahve skládali, tiseuNëho ukryjí, najdou ochrany.
Tim vhodnë zalm uzavfen.

10. ЯГЮ má zde vyznam »tedy«. ПОЛЯ nifal v^zna-
mem nepfimého pûvodového media (jako fecké naidevoftai,
dtixwuai dávám si ukazovati).

11. ЯК^З V bázni, ale téz s bázní. V feckém jest
avxà nb V druhém ôlenu opakováno.

12. "С- 1ршз jest nejasné. "С jest aramejské »syn«,
V hebr. vzdy ]2; "Q by zde byl polozil proto, aby se vy-
hnul nelahodnému zvuku v "(B 'j?. Aö se 12 nevyskytuje
jako pfíslovce, prec je prekládali Aq. f'xIwubs, S. x«*«oojs-
.Ter. adórate pure, cistë (die "TO). Navrzené opravy hebr-
znèni îiejsou pravdëpodobny. Йеску text by predpokládal
"CTO 1Пр neb p. 12 ЧС1П §83.2.c.(Ne]\épe:Podrobfesemu.)

V zalmu 2. spatrujeme v krátkych obrysech boufi
proti Kristu a proti cirkvi ; Bûh vitëzi a blaze tëm, kdo
jemu jsou vërni. Vidíme ale téz osud protivníkü Bozích :

enahy jejich jsou marny, trestající spravedlnost Bozí je
miize kazdé chvíle zniöiti.
2alm tentó jest v knëzskych hodinkách o svátcích

Pdnë: v den Narození, Obfezání, Utrpení a Vzkfísení P.
(v. 1., 7., 8.) ; v den sedmi boles tí P. M. (v. 7.). I svatí jsou
v jistém smyslu syny B.«, mají dûvëru v Boha — a proto
i v jejich dny zalm tentó jest urcen. Téz vranmchh.nedéle.

3. zalm.

Ríinní pisen stísnéného.
¿almista vidi se obkliëena mnozstvím nepfátel, kterí

jej tupí (v. 2., 3.). Vzpomíná, ze jest mu Jahve ochranou,

doufá v Jeho pomoc (v. 4., 5.) ; této noci ho Búh chránil,
bude к nëmu volati (6., 7.), s jeho pomocí zvitëzi a lid
dojde pozehnání (8., 9.).
Xadpis 1. ¿alm Davidüv, kdrjz utíkal pred Absolo-

пет, svym synem. (2. Kr. 15—18.) Tim jest udán i pisatel
íalmu i událost, ku které se jeho obsah vztahuje. David
byl tehdy velice stisnën, nebot 2. Kr. 15 12 praví: »I stalo
se veliké spiknutí, nebot Absolonovi ustavienë pfib^valo
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lidu.« (13.) V torn pfisel poseí к Davidovi, fka: »Srdce Israel-
skych obrátilo se к Absolonovi (za A.)«. Vers 9. prozrazuje
téz, ze m& skladatel zalmu péëi o veskeren lid Boïi, ta-
kovâ modlitba slusela nejspise hlavë národa (Davidovi).
£alm tentó nebyl asi slozen- na ùtôku Davidovë, aie

pozdèji, kde do nëho vlozeny ony city, jez ovládaly srdce
stisnëného Davida pri jeho ùtëku. Rannf písní ho muzeme
jmenovati die v. 6., kde vzpomíná, ze procitá po spánku
za ochrany Jahve. Die téhoz 6. verse jmenuje de Lagarde,
Hoberg tentó zahn vecerní písní.
Die obsahu i die poctu versu lze ho rozdëliti ve

ëlyri sloky : nejprve popisuje syüj stav, uvádí dûvod své
dûvëry v Boha, vyslovuje tu dùvëru a modlitbu.

L. 2. Hospodine, jak jsou cetní, kdoz mne suzuji!
Mnozí vstávají proti mnë.

3. Mnozí mluví mé dusi :
Není jemu spásy v jeho Bohu.
H. 2. Jahve, jak cetní jsou moji suzovatelé;
Mnozí povstávají proti mnë!

3. Mnozí mluví о mnë:
Pro nëho není (zádné) pomoci u Boha«.

Sei (7.

2. 2alniista vidi proti sobë mnoáství protivníkü a
nepfátel, jichz stále pribyvá, a ve své tísni obrací se
к svému Pánu, к Bohu, ktery jej Svym králem uëinil;
na Bohu Jahve jest, poskytnouti v souzení pomoci Svému
králi. Jak jsou cetní ! vola a spolu se tomu diví i naríká;
dvakrát jestë opakuje : mnozí povstávají proti nine, mnozí
. . . Stesk jeho jest tímhlubsí, kdyz uvazuje, ze jehopod-
daní se stali jeho suzovateli, ze jeho pí'átelé povstávají
proti nëmu.

3. Mnozí mluví me duSi; s ohledem na následující:
»pro nëho* — pfeloZíme lepe de anima mea : mnozí mluví
o mnë, jako bych byl úplné ztracen : Pro nëho není po
moci и Boba — tim ménë ovsem ulidí. Tvrdí, ze hoBûh
opustil; toto tvrzení jest zboznému pëvci bolestnëjsim,
nez jakákoliv pohana. Podobnë tupil Semei Davidaslovy:
»Obrátil£ na tebe Hospodin vselikou krev donui Saulova

г. 3;i-ft. 19

... a dal Jahve království v ruku Absolona.« (2. Кг. 16й).
V trpké ironii pfidáno v reck, a ve Vulg. : \ jeito Bohu
— jemuz David drive tak horlivè slouzil, na nèhoz se
vzdy odvolával a spoléhal.

3. ТОЕзЬ smyslem -ШЕЗ br (Gen. 20I:<), kde tira ЮВЗ
sesileno osobní zájmeno. лгегд;' má akkusativní zakon-
•cení (ku spáse).

nzz nalézá se v hebr. znení po tomto versi a na ji-

nych místech, v celku jest poznamenáno v zaltári Tlkrát
(tfikrát v Habakukovë pisnii. Ponévadz byvá na konci
odstavcñ a je fecky vylozeno slovem ífmxaúknn interludium,
proto se domníváme, ze znamenalo prestávku v liturgi-
«kém zpèvu a nikoli nase forte. Sv. Jeron. vykládá je die
Aq. a die aram. slovem -±2 vhly, stale. (Viz úvodu XXVII.)

4
. Àvsak tj', Hospodine, jsi mym ochráncem,

Mou slávou a (tím), jenz povysuje mou hlavu.
5. Svym hlasein volávám к Hospodinu,

A vyslychá mne se své svaté hory.

4
. Ale ty, o Jahve, jsi mym stítem kolem mne,

Мои 81ал-ои a ktei'5'z pov^'suje mou hlavu.

5
. Hlasitë volávám к .1а11лге,

A (vzdy) mne vyslysí se své svaté hory. SébT.

4
. Proti sarkastickému vyroku v. 3
. staví zalmista

svou dùvëru: Avsak 1
y Hospodine, jsi тут och ranee in ;

v hebr. obraznë feceno : ty jsi тут stítem vükol mne,
kolem do kola jest Jahve a chrání mne ze v§ech stran
jako stít. ProtiA'níci mínili: Zádn^ Bûh (Elohím) jemu
nepomuze — on ale di: Jahve, Búh Israele, ten mne o-
chrání ! Мои slávou, jest predmëtem mé slávy, má cest
spoeívá v nëm; tez jest pfièinou mé slávy. A jene povy-
Suje mon hlavu znamená : jenz mne ze stavu snízení po-
zdvihuje, opët ku cti privádí (podobnë z. 26й, 1097, Sir.
Il1); die z. 34u a j., jenz mne zbavuje bolesti a strachu.

5
. Kdykoli vola zalmista к Hospodinu, vzdy byvá

vyslysen. Svatou horou Bozi jest misto, kde trûni Hospo-
din, hora Sion, na niz byl postaven za doby Davida svaty
stánek a pozdëji i chrám. Tarn, kde stála archa úmluvy,
tam bylo misto, kde vyslychal JahAre modlitby svého lidu

(3. Král. 8*°- 30).
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б. *Ь"р mohlo by byti polozeno v akk. vyznamem
"91 p3 »svym hlasem«, öimz oznacen zpúsob volání; zde
jest ale podmëtem, ktery jest zastoupen ve slovese 6<*ipK
zájmenem já: Mûj Mas . .jávolám, volávám ''Пкчр. Triinem
Bozím na arse byla krídla cherubínu ; v pfeneseném smy-
slu mûze Sion zobrazovati nebesky trûn Bozí, jak ho u-
vádí sv. Pavel: »Ale pristoupili jste к hofe Sionu, а к mè-
stu zivého Boha, nebeskému Jerusalémm ... (Hebr. 1222).
Zñstává ponèkud pochybno, zdali se jiz za doby

Davidovy nazyval Sion vseobecnô horou svatou«?

6. Já jsem si lehl a usmil jsem,
A vstal jsem, nebof Hospodin mne pozvedl.

7. Nebudu se báti tisícü lidu obkliëujiciho mne:
■Povstañ, Hospodine, spasiz mne, Boze mûj !

6. Já jsem se polozil a nsnul jsem,
Probouzím se, jelikoz mne Jahve drzí.

7. Nebojím se mnoha tisícü lidu,
Ktefí se táborem kladou kolem mne.

8. Vstaniz, Jahve, pomoz mi, Boze müj !

6. V této pràvë dobë dostalo se zalmistovi ochrany
Bozí a tato zkusenost jest mu pohnutkou düvery v Boha.
Obklícen nepfáteli ulehl si a usnul; míize vstáti proto,
ponëvadz ho chrání a pozvedá Hospodin ihebr. drzí, pod-
poruje). Tez Pf. 34

7. Nebojím se tisícü — v hebr. mnoha tisícü — lidu
obklicujicího nine: bojovného lidu, ktery jest polozen tá
borem kol nëho, se nebojí, ani kdyby byl samoten s Bo-
hem proti nim. Povstañ, Hospodine, spasiz mne nálezelo
by die massor. znëni к v. 8. a jest poMtkem nové prosby
za osvobozeni. Dopustil Hospodin, ze mohli nepfátelé
spravedlivého sevríti, zdálo se tehdy, ze se o zalmistu
nestará, ale nyní prosí: Vstaniz, Jahve, poi/ioz mi, Boze
mûj. První slova modlili se knëzi, kdykoliv zvedali na
pochodu Israelskych archu úmluvy (Num. 1035).

6. Imperf. ",32^Ç^ vyjádfeno, áe jest podpora Bozí
Btálá.

7. Cítáme-li hebr. v. 8a jestë к v. 7., рак sestává ná-
sledující v. 8. ze dvou cástí, jako vsechny ostatní: 7. stal
se ale ovsem delsím.
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8. Nebo zbil jsi vSechny, ktefí byli bez pfiöiny mymi
nepfáteli,

Zuby hrisniku jsi setfel.
9. Hospodinova jest spása,
A na Tvém lidu Tvoje pozehnání!
8. b. Nebof bijes vsechny mé nepfátele do obli-

ceje,
Zuby bezbozníkum zvyrázís.

9. V (rukou) Jahve jest spaseni,
Nad Tvym lidem Tvé pozehnání. Sél<7.

8. Dovolával se Bozí pomoci proto, ze jiz kdysi po-
znal, jak jej Büh zbavil jeho nepfátel. Hebr. znéní jest
vyvaznëjsim : BîjeS vseehny nié nepfátele do obl ¡ceje; po-
lícek byl pohanoii, potupnym snízeníra (3 Kr. 222*, Job
1610, Mich 51), zde byly to rány, jimiz nepfátele zbiti a
pfemozeni jsou; paralelnè s tím di: zuby bezbozníkum
zvyrázís ; divym zvífatüm pferázeli celisti, aby nemohla
kousati, skoditi (z. 57 7)

. Niöi jej ich sflu, pokud mohla sko-
diti, a tak pomáhá svému vërnému.

9
. Tèmi slovy uzavírá svou pisen a doznává ku

chvále Bozí : Spása nálezí Hospodinu, jest v jeho rukou.
On mùze tedy pomoci (i. 36;iil spravedliv5rm). Pëvec proje-
vuje, ze miluje svùj lid, ze jeho zálezitost jest zálezitostí
lidu, nebot na svíij lid, na lid Bozí svolává Bozí poze
hnání: Na lidu budiz Tváprízeñ, Tvá dobrotivost ! nebot
zehnání Bozí jest jiz prokazování dobrodiní, udelování
darñ В.; u lidí zustává zehnání pfáním.

8
.

"Tib jest v akkus. po ГТ'ЭП a znaßi dolejsí celist,
bradu — ale téz tváf (3 Kr. 222* pís. i<o 5váyt lxx cetli
В5Г& a pí-ekládali цаташд ízkrácene 'ЗПЬ psáno), Vulg.
sine causa — bez príéiny. Perf. bylo by lze vykládati téz
vyznamem jistoty, dlé níz vidi zalmista své nepfátele zni-
cené a sebe osvobozena, aè za to teprvé prosí.

9
. nirvb Ttin^b) naznaèeno, ze spása jest v moci, v ru

kou Boha Jahve; Ь znaöi majitele.

V zalmu 3
. shledávají téz modlitbu trpícího Krista:

obklícen nepfáteli (v. 2.), v Boha spoléhá (v. 4.); zdálo se
2e podlehl, kdyz zemfel a byl polozen do hrobu, ale po
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vstal (v. 6.) ziv a oslaven, pfedpovídá slávu církve (v. 8.

9.) ; proto se peje o svátcích : Modlitby Pànë, posvátné
Krve, Kopí a Hfebû Páné, v den VzkMsení a v den sednú
bolestí P. M. Modlitbu tu miize v dobrém smyslu o sobé
rozjímati а к Bohu vznáseti kazd.y vëfici, kdyz se na-
chází v utrpení; proto jest urcen i. 3. ve dny ел-, тиёеп-
níkii a vyznavaéü církve, ktefí za víru vydánibyli ntrpe-
ním. Tyz z. jest v nedëlnim ranním officium.

4. èalm.

Veícrn í píseñ stisnëneho.

Pëvec modlí se ve své úzkosti к Bohu, ktery mujiz
jindy pomohl (v. 2.) Po té mluví к muzíim své druziny,
kteí'í v nebezpeeí ztratili odvahy a- tupí jej (v. 3.). On vi,
ze se ho Jahve ujme, vzbuzuje i v nich dûvëru (v. 4—6.).
V srdci pèvcovë jest proto radost a klid (v. 7—9.).
Nadpis zní: Ku konci ve zpévích. ¿alm Daviditv.

(LXX a Vulg.)
Èediteli (zpévü neb hudby); pfi strunovych nástro-

jích. ¿alm Davidûv. (Hebr.j
Èeckého: Ku konci ¡is tô tüoc neznáme jasného vysvét-

lení; rí'/.o^ znamená téz dovrsení, doplnéní - - címz by molda
byti mínéna bohosluzba, pro kterou tato píseñ bylaslozena;
tigrú-ogmá téz v5'znam ^ustavicné*, zalm by byl urcen ku stálé,
kazdodenní bohosluzebné obéti. Hebrejsky vyraz znamená
»dohlizitele, fedítele, neb die 1. Par. 1521 vûdce hudby « ;
jemu bylo tuto píseñ odevzdati, aby ji doprovázel hudbou,
aneb aby ji zpívati dal pri bohosluzbé. Ve zpëvich, hebr. :
ve, pfi strunovê hudbè (Sym. din \pnÁ.Ttjnta¡>) neb nástrojích,
jimiz zpëv tohoto zalmu byl provázen. Viz úvodu s. XXVI a
XXIII.
Skladatelem zalmu jest po nadpise David ; po ob-

sahu Ize souditi, ze mluví v nëm vûdce jakési druziny
muzu — jímz David byl. 2alm jest podobny pfedeslé
písni a jmenujeme ho vecerní písní pro v. 9.
Ani zde nelze s uréitostí poznati, na které nebezpecí

Davidovo by zahn poukazoval ; hodí se sv^m obsahem
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к dobë, kdy byl David Saulem pronásledován, jmenovitë
tehdy, kdyz byl na pousti Maon lidem Saulovym obklièen,
ze si jiz zoufal, domnivaje se, ze nebude moci vyváznouti
(1. Kr. 2326). Kdyz byl Bozi pomoci osvobozen, tehdy mohl
svuj dik slovy zalmu 4. podobnymi vyjádfiti.
V mystickém smyslu pfedpovidâ Kristus slovy to-

hoto z. povyseni svého jména, bohatost a klid budoucl
cirkve. Sa-. Augustin vyznává, ze byl timto zalmem velice
dojat (conf. 94).

L. 2. j vdyz jsem vzyval, vyslysel mue Bûh mé epra-
vedlnosti ;

V souzení jsi mnë uvolnil.
Smiluj se nade mnou a vyslys mou modlitbu.
2. Vyslys mé velání, Boze mého prava ;
V tísni jsi mnë uvolnil.
Bud mnë milostiv a slys mou modlitbu !

2. Kdyz jsem vzyval, vyslysel . . . v lat. die feckého
tiçnxov/Tt uov ciní zmínku о minulosti, kde Hospodin zal-
mistu vyslysel; s tím souhlasí následující vëta: /> souzení
jsi mnë uvolnil. V hebr. jest imperativ: vyslys! Boha
jmenuje zde tak, jako Jej jinde jmenuje Bohem svého
epaseni (245), Bohem svého prava, ktery zná zalmistovu
spravedlnost a mùze ji obhájiti. Prosba pëvce jest odû-
vodnëna tím, ze se jemu jiz jindy Bozi pomoci dostalo:
V tísni (souzení) jsi mi uvolnil jest obraznë Feceno. Ti-
señ pûsobi starosti, iitisky a souzení ; kdyz tëch Bûh zal-

mistu zbavil, rozsifil zase jeho srdce, uvolnil jemu. Smi
luj se nade mnou : neprosi za odpustëni hfichù, ale spise
za pfízeñ a dobrotivost Bozi ; die hebr. bud mnë milostiv.

2. чр"Г4 h"?N pfekládáme zde: Boze mého prava a
nikoli die 26: Mùj spravedliv^ B. — zde nechce vytknouti
tuto Bozí vlastnost (j. 58 lb 18 milostivy' Bûh). De Lagarde
été v posledni vëtë téz perfekta, jako odûvodnëni prosby:
"»ЗЭП a УЯЮ.

3
. Lidstí synové, dokavádz (bildete) tëzkého srdce?

Proë milujete marnost a vyhledáváte lzi?

4
. A vëzte, ze podivuhodn^m ucinil Hospodin svého

svatého ;

Hospodin mne vyslysi, kdyz к nëmu budu volati.
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3. Vy muzové, dokavádz (bude) má cestku potupè?
(v reck.: dokavádz tvrdého srdce?)

Vy milujete marnost, sháníte se po Izi. Sélâ.

4. Uznejte pfec, ze si vyznamenal Jahve (odda-
ného) ctitele;

Jahve slysi, kdyz к nëmu volám.
3. ¿almista napomíná své soudruhy a nazyvá je lid-

skymi syny, neb lépe die hebr. syny muze, muzi — byli
to tedy muzové vznesenëjsi (jako 488 61 l0), druhové jeho.
Dokavádz (budeté) tëzkého srdce? z této otázky vyznívá
vycitka: jak dlouho budete tvrdého, necitelného, nespra-
vedlivého srdce proti mnê? Hebr. znéní tvrdost epatfuje
v potupé : dokavádz má èest ku potupè ? osobní fest áal-
mistovu tupí, ponëvadz jsou nespravedliví, tvrdého srdce.
Proé milujete marnost? marnost v pravém smyslu slova,
tedy nicemnost a lez, vytyká jim ; tím jest vysvëtleno,
proö je jmenoval »tëzkého srdce« : vëci nepravé, niëemné,
neodûvodnëné, ale téá i Izivé vymyslejí proti zalmistovi,

aby jej potupili a snad znicili.
4. A vëzte: uznejte pfec ; namáhání vaSe jest mar-

njrm, protoze Buh chrání svého vyvoleného. Podiviihod-
nym uHnil, podivuhodnym, zvlástním zpüsobem vedi, pe-
coval ; die hebr. vyznamenal, divn^m zpüsobem si vyvolil
Hospodin svého svatého ; svatym Bozím jmenuje zde toho,
ktery vërnë a zboznë svého Boha se drzí (jako pozdëjsi
tak zv. 'Aaidaïoi Ch'stdîm), tedy ctitele Jeho. Davida jme-
novitë Pán zvlástním zpüsobem vyvolil a vyznamenal ;
bylf on v království zástupcem Bozím, byl svatym ole-
jem pomazán, a moni se proto zváti »Jeho svatym, Jeho
zboznym«. Jahve ho vyslysí vzdy (v. 35).

3. DIX ЧЭ2 byvá uzito protivou ku DTîbs, nëkdy
jaksi opovrzením : zde vsak 43. V hebr. mass, znëni
jest П72^рЬ Tb? s ? pfi doplnitelném slovese LXX
cetli na mistë toho "72!; 2Í?.~"H32

— 2 zamënëno s Э : *V
?To'rt (i<covxá{)dwi ; iva ti àyanùzi рпгаютгра.

4. пЬв v mnohych rukop. téi. К^ВП znamená v nit'.:
byti vyznamenán, veden ; v hif : nëkoho vyznamenati, vy-
voliti ; fecké i&avn¿.extooív podivnë ucinil s ním. ib nálezí
spíse kn slovesu, пей ku ТСП ; toto znamená ëlovëka
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zbozného, kter£ plní ТСП (PFísl. 11172 Par. 3232), je oddany
vërny B. (na rozdíl od odpadlíkñ o Isr. z. 32tí 50л a j.).
Nëktefi opravují mas. znëni v 1СП: Bûh mnë po-

divuhodn^m zpûsobem prokázal milost, dobrotu (i ч5 ТТСП
Dyserlinck, kritische Scholien). Zenner fadí 6. v. mezi 4. a 5.

5
. Hnôvejte se a nehfeste !

Co míníte ve svych srdcích,
Na svych lozích (tohoj zelte.

6
. Obëtujte spravedlivou obéi

A doufejte v Hospodina.
Mnozí fíkají : Kdo nám ukáze dobré vëci (stësti)?

5
. Hrozte se a nehfeste!

Rcete ve svych srdcích a na svych lozích a

umlknëte ! Sél<7.

(LXX В: со mluvíte v srdci, toho zelte na
svych lozích.

tí
. Obëtujte pravé obéti

A doufejte v Jahve.

7
. Mnozí fíkají: Kdo nám ukáze stéstí?

5
. Prvé hebr. sloveso má sice tez vyznam hnëvati

ae«, jak je pfekládá LXX a Vulg., ale po celé souvislosti
nemûze zalmista hnéx dovoliti ani schvalovati, proto jest
lepe die hebr. (jako Is. 32I0-n): Zhrozte se — totiz svého
dosavádního poíínání a jednání — a nehfeste dalsím po-
tupováním a neláskou proti mnë. Co míníte ve svych
srdcích (»mluviti v srdci jest mysliti, míniti u sebe), со
jste zlého myslili u sebe, toho na svych lozích, u sebe,
v nocním klidu, zelte. Hebr. znënijestzde bud kusé aneb
pokazené.

6
. Obëtujte obët spravedlnosti t. j. spravedlivou, pra-

vou, patficnou, fádnou obët, která se mïize Bohu libiti,
které on zádá (50a

1 Deut. 33,я). A doufejte v Hospodina;
tak napomíná muze, ktefí die v. 3. marnost milují a po
Ш se honí ; není to ani tak napomenutim, ale spise po-
vzbuzením, které zalmista dává svym nedûvëfujicini, po-
chybujícím neb netrpëlivym soudruhûm. Po tëchto slovech
by nt'byli pfímymi nepfáteli zalmistov$rmi; nedùvëra je-
jich jeví se v otázce, která následuje. Die hebr. znëni
nálezí jiz ku v. 7.: Mnozí fíkají: Kdo nám ukáze dobré
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véci? Ti, o nichz se ve v. 3. stala zmínka, nemohou se
dockati vyplnëni jeho slibu neb pfání, neduvëfuji, ze se
zalmistou dojdou nëjakého stéstí — ale zalmista je od-
kazuje na Boha.

5. ТЗП tfásti se; hnëvati se (Так LXX noylÇiirftt); po
slovech sv. Pavía к Efes. it{i: *Hnëvejte se a nehreste ;
slunee nezapadej nad vasí hnëvivosti* by bylo vyloziti :
Так se hnèvejte, tak ve hnëvu jednejte, abyste se nedo-
pustili hfíchu ; kdybysto vSak pfec hfesih, "litujte toho
V soukromí. Tim by nás varoval pfed nezfízenym vybu-
chem hnèvn a odporucoval iaksi lítost nad spáchanymi
hfíchy. Jiny vedlejsí vyklad poznamenáváme zde, jako
by zalmista jira pravil : Müzete posuzovati mne a mé je-
dnání, ale ve spravedlivé mire, nikoli bezprávné a hfisnë.
Rozjímejte o svém jednání na lozích atnlële t. j. nemluvte
vice proti mnë. LXX pfidanym « jiz podává vyklad
V tomto smyslu : O cem na lozích rozjímáte, toho v tichu
litujte. Die Kantzsche: Snazte se jen, nepodafí se vám
strojte zámysly na svém lozi | budete . . nëmi a bez rady.

6. р"1?"~',ЛЗТ zde nikoli obëti, jez ëlovëka spravedli-

vfm ciní, ale pravé obëti, pfinesené po vûli a zádosti
zákona a s pfipravenou myslí; pouhé zevnëjsi obëtovâni
Boha nenspokojuje (Is. I11-13). так budou moci spoléhati
na své obëti a dûvëfovati v pomoc a v ochranu Bozí.

7. Znamením ucinëno na nás svëtlo tvého obliceje

Hospodine ;
Dal jsi do mého srdce radost,

8. (vëtsi, nez byvá u nich v dobë mnozství) obilí, vina
a oleje.

(Vulg. má: Rozmnozih se sv5rm plodem obilí, vina
a oleje.)

7.b Povznes nad námi jasnost Svéhoobliëeje, Jah ve!
8. Ту dávás mému srdci radost
(mnohem) Vëtsi nez byvá tenkrát, kdyz jejicli

obilí a vina mnoho jest.
7. Znamením uëinéno na nás svëtlo Tvého obliceje,

Hospodine; jest odpovëdi na otázku v. 7a (hebr.): svëtlo
obliceje Bozího jest nad námi povzneseno jako znamení,
jako ochranny znak, prapor. V hebr. znëni jest obsazena
na misté toho perfekta prosba ze zehnací knézské pro-
mluvy Num. 62i : Povznes nad námi jasnost Svého obliceje,
Jahve! Jasností, svëtlein obliCeje Páné rozumíme die bi
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blicke mluvy Bozí prízeñ; Bûh ukazuje svou tváf lidem,
obrací к nim svüj oblicej, kdyz jim prokazuje dobrodini
a milosrdenstvi (z. 66 a j.). V pomyslení na Bozí prízeñ
cítí zalmista radost ve svéra srdci, kterou porovnává s ra-
dostí, jakou mívají lidé pri hojné ùrodë, pfi pèkné 2ni:
DáváH do mêho srdce radost — z hebr. dluzno doplniti:
vëtëi nez byvá u nich (t

. j. u lidi vùbec) radost v dobë
mnozstvi — (8) obilí, vina a oleje. Jmenuje ony plody,
které cinily bohatstvi a blahobyt zemë Palestyny. Radost
zalmistova z toho, ze mu ukáze Hospodin svou prízeñ,
jest vëtsi nez hmotná radost z hojnosti zemskych vëci.

7
. Znamenáno jest ^пгщиыОг} t. j. zdviáeno jest zna-

mení (Tt¡¡uíot (coi, i znak, korouhev, prapor — znamená).
Svètlem, jasem Bozí tváfe, ktery nás osvëcuje, rozumíme
téz svëtlo milosti, víry В., i oslavu v nebesích; Kristus
jest SA'ëtlem a záfí dusí, tak i sv. Ducha jmenujeme. ПОЭ
psáno zde na m. kteréz má v imperat. sic.

8
. V jest komparativní ya (§ 35. 1); v pfirovnánl

vynecháno jako ve zkrácenych vazbách (podob. § 91.
pozn. 2.) rrT/3"iS/3. Slovo ПР jest v akk. vázaného stavu

к následující vztaznévëtë "131: nez radost v dobë (Vu lg.
pfelozila fructu tedy xaonoi na m. xnmov), kdy bylo hojné jej ich
obilí a œiiT mo§t, vytlacené vino; oliva pfidáno v fe-
ckém a v lat., ponëvadz se i na jin^'ch místech s hlavními
plody Palestj'ny jmenuje. pfípona »jejich« jest minèna
vseobecnë, jako 65 l0: obilí lidi vûbec — tedy nikoli v ra-
dosti soudruhû zalmistovych. Die toho nelze vykládati:
Dal jsi mnë vëtSi radost, nez kdybys mm byl udëlil hoj-
nost obilí.

9
. V pokoji spolu si ulehnu a budu odpoëivati,

10. Nebof ty, Hospodine, jedinym a (zvlástním zpû-

sobem) jsi mne v dùvôfe ubytoval.

9
. V pokoji si spolu ulehnu a usnu;

Nebof ty, Janve, jedinë dáváí; mnë bydliti
v bezpeëi.

9
. V pokoji spolu jak si ulehnu, nemám úzkostliv5*ch

a nepokojn5rch myslének,' a zároveñ, spolu (jako 408
Is. 42u) usnu.

10. Nebof ty, Hospodine, jedinym (zpûsobem); po
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souvislosti bychom vylozili : Mnozí se domnívali, ze jsem
opustën a z tracen, ale tys jediny mue zachoval a bezpeci
dal; die pfekladíi dhizno jeditié spojiti se zalmistou: ty
jsi nme ubytoval bezpecnë jedinym (zvlástním) zpûsobem.

9. ТГР znací tez die Num. 23» Deut 3388 svldäf, и sobé;
o samotë v bezpefí ziji — jako zil v bezpeci národ Bozí
oddëlen jsa od ostatních národü. Die hebr. bychom mohli
téz vyloziti: Ту jediny — ty ,sám, dávás.mne bydleti
v bezpeöi Wellh. navrhuje ~"cb na m. П25.

Ve vyssím smyslu obsahuje tento zahn modlitbu
Kristovu: Kdyz jsem vzyval Otee ve svém utrpení, vysly-
sel rane; obdaf il nine dobrem, jehoz se muze dostati lidem,

kdyz se neohlízejí po pozemsk5rch vècech, ale kdyz hle-
dají nebeskych, a finí pokání. Tehdy obdrzí milost, která
obveseluje a dává pokoj. Proto se modlíme ten z. n&bílou
sobotu, o Bozlm Tele, na památku trnové koruny, kopí a
hfebu Páne, na památku posvátného roncha Jeho.
I svatí mohou podobnë dëkovati za vyslysení a na-

pomínati vëficich; proto ustanoven ?.. v den ел-, muden-

nika a vyznavaèe.
Pro napomenutí v 5. a 9. v. obsazená jest urëen ?.. 4.

v kompletári církevních hodinek.

5. zahn.

Ranní modlltba r chrámé.
¿¡almista prosí, aby byl Bohem vyslysen, kdyz se

bude modliti (v. 2. 3). Pfichází ranní dobou ku chrámu
a pfipomíná si, ze Bíih nemiluje a nepfipouétí к 'sobé
zlych a neSlechetníkíi, zbozn5r míize se к nëmu pfiblíziti
(4—8). Prosí Boha, aby jej vedi, neslechetníky ale aby
zahubil; рак se budou spravedliví radovatí, nebot n vidi
v Jahve svou ochranu (9—13.).
Nadpife: Ku konoi. Pro dedictví. Davidûv zalm. Hebr. :

Rediteli hudby; ku han-n childth. Davidûv zalm. Zda jest
han-n»chîlôth zacáteením slovem nëjaké písne, die níz by
se z. 5. pèl, aneb zda by znamenati mohlo »dechové ná-
stroje, jichz hudbou by zpëv zalmu byl provázen* — nelze
s jistotou tvrditi. Snad byl pri liturgické ranní modlitbë
a obèti zaveden. Viz úvodu s. XXV a XXVI.

z. 5». 29

2alm pripsán nadpisem Davidovi; ten vykonával
pravidelné modlitby vícekráte za den, mohl je nëkdy ko-
nati i ti svatostánku. Ve v. 8. jmenuje chrám, ktery vsak
V Davidovë dobë jestë nestál ; tehdy stál v Jerusalémë
toliko stan (2. Kr. 6). К této námitce mozno pfipomenouti,
ze se i stánek v Silo nazyvá chrámem h?khâl (1 Kr, 1933).
¿almista mluví o neslechetnících, ktefí lomozí, hluk cmí,
o lidech, ktefí lhou, podvádéjí lid a hledí zbozného zka-
ziti ; ze za Davida tací lidé v Israeli zili, к tomu netfeba
zvlástního svedectví. David mohl mluviti ve jménu jin$rch
zboznych, jako ve v. 12.
Pro onu zmínku o chrámé kladon jiní bez ohledu na

nadpis zalm 5. do pozdëjsich dob, kdy bylo v Israeli, jak
proroci (Jerem. zejména) dosvëdëuji, mnoho neslechetníku.
Jiní soudí die v. 4. a 8., ze byl skladatelem toho 1. knëz;
avsak i neknëz mohl tak mluviti.

Pozn. Ve v. 8. zfejmë di: »Vejdu do Tvého (Bozího)
domu« — tak by byl nemohl David mluviti v dobë, kdyz
byl za Saulova pronásledování na pousti, jakoby chtél
ríci: Vysvobodiz mne od nepfátel, abych mohl jíti do
Svatynë a tësiti se s vëficimi.

тЬпЗ vylozeno die pfekladu LXX a \'ulg. pi*o dë-
dictví — pro tu, jez dosahuje dëdictлтí — irniç тчд x'/.t¡oovo-
noiatji znamená synagogu, рак církev, jez isou dëdièkami
pfiznë a milostí Bozích; dëdictvim vysvetloA'án téi osud
spravedlivych a bezbozn5rch, ktery v z. 5. ponôkud na-
stinën jest. Aram, 'prn Ьу к tancùm, jako rbrra.
L. 2. -Slova má vjrslechni,- Hospodine !
Pozoruj mé volání !

3. Pfiloz sluch ku hlasu mé prosby,
Mùj králi a miij Boze!
H. 2. Slova má vyslechni, o Jahve!
VSimni si mého vzdychání!

3. Pozoruj mé hlasité volání,
Mûj králi a mûj Boze;
Neboi к Tobë se modlim !

2. ¿almistova slova jsou voláním (vzdycháním), pros-
bou, modlitbou, jak ve stupñovaném jmenování je zove.

Vzdycháním projevuje svou slabost a potfebu pomoci Bozí ;
hlasitym voláním hledí rychleji obrátiti na se pozornost
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toho, jehoz pomoci se dovolává : modlitbou dává na jevo
svou pokoru.

3. I David mohl Boha nazyvati sv^m králem, neboí
si byl vëdom, ze mu bylo dáno Bohem království, le
vládl ve jménu Boha. Kdyz jest Bùh králem prosícího,
jest tentó pomër spólu pohnutkou, aby vyslysel prosbu
svého poddaného.

2. vsn (od km. У2Я) LXX ¡«javyñ sv. Jar. murmur, zna-
mená i starost, i vzdychání.

3. 3öp ostriti; V hif. (ucho) pozorovati. "^"TO od ууф
(obyc. "ЯП) dht¡ai¿ volání, krik. Paralelními vyrazy: vy-
slechni, pozoruj, pfiloz sluch vyjádfeno, aby cele, zúplna
vyslysel prosícího ; neuf to toliíco básnicky tropus.

4. Neboí к Tobë se modlím, Hospodine,
Ráno vyslysiè mûj hlas.
5. Z rána se ti pfedstavím a poznám,
Ze nejsi Bohem, jenz by si liboval v nespravedlnosti.
4. Jahve, ráno vyslysís mûj hlas!
Z rána Ti pfedkládám a cekám!

5. Nebof nejsi Bohem, jenz si oblibuje nespra-
vedlnost,

U Tebe nemùze prodlévati ziy.

4. Nebof к Tobë se modlím nálezí die hebr. к versi
3. a polovice verse 5. к v. 4. Ráno jest urcením doby,
kdy se zalmista modlí к Bohu; není treba vykládati
v pfeneseném smyslu : casnë, brzy (téz v z. 87 u).

5. Z rána se ti pfedstavím, die LXX лараатуаоцси ooi
budu, jsem pfed Tebou ; die hebi"., s kterym i Aq. Sym.
a aram. soidilasí, pfechodnë: z rána Ti pfedkládám rá-
Sto not, aniz by byl oznaëen predmët Pfedkládati mohl
bud: slova, neb modlitbu, neb i злтои vëc, zálezitost, zá-
dost. A poznám, ¡te nepfijímás nespravedlivost, áe nemi-
lujes zlé, ale ze slyèis hlas zboèného. V hebr. jest jiné
rozdëleni, jez udává ve v. 5., proc; se mûze zalmista к Bohu
pfiblíziti. A cekám náleZí die toho к v. 4., vzhlízím к Bohu,

hledám Но, cekám na Jeho odpovëd a pomoc : s dûvërou
oëekàvà dobi-y v^sledek svého volání. Ze nejsi Bohem,
ienZ chce nespravedlnosti ; v hebr. jenz si oblibuje (by
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si obliboval) nespravedlnost, zlobu. Tim chválí Boha,
spolu projevuje pohnutku evé dùvëry к Hospodinu a u-
tvrzuje se v mysli proti nespravedlnosti ; jest tea pfe-
svëdcen, ze se jeho nepfátelé Bohu libiti nemohou, ponë-
vadz jsou neèlechetni. Sesterym vyrazem jmenuje zlobu
a nepravost, jiz Buh nenávidí.

4. 1pj3 v akk. vyznamem "ip.25 neb ip22-7p3?N po-
íádati, pfipraviti (svëtla), srovnati (chleby i obëf pfipra-
viti Lev. I7- ,2). Obëf pfedkládal knëz ; David by tak mohl
o sobë fíci, i kdyz pfedkládal obëf rukou knëze.

6. A nesmí u Tebe bydliti zlomyslník,
Ani nemohou prodlévati nespravedliví pfed Tv^-

ma oëima.

7. Nenávidí§ vSech, kdoz 5iní nepravost,
ZahubíS vSechny, ktefí mluví lez.
Muze krve a osemetníka má Hospodin v osklivosti.

6. Pfed Tvyma oëima ueobstojíchlubní, (posetitci),
Nenávidíe v§ech neslechetníkü.

7. Zahubís lháfe,
Muze krve a podvodníka v osklivosti má Jahve.

6. A nesmí и Tebe bydliti zlomyslník die hebr. ne-
bude, nesmí b^ti zlomyslník Tvym hostem, nemíize pozí-
vati té ochrany u Tebe, jaké se teSívá na vychodë host.
Aniz mohou prodlévati nespravedliví nestrpí Hospodin
takych pfed Sebou.

7. Nenávidís vsech, kdoz ciní nepravost jimz nesle-
chetnost jest jaksi zamestnáním, jemuz v§í péëi vënuji.
Zahubís vsechny, ktefí mluví lez lze bud v§eobecnë vy-
kládati, ponëvadz neëlechetnici se mezi jinymi hfíchy i
lzi dopoustëji; ale tez zvláSte o lzi pomluvy, na cti utr-
hání, kterym nepfátelé zalmistovi ublízili. Muz krve jest
vrazedník, jmenovitë, kdo nevinnou krev prolil, ale tez
ten, kdo po krvi zízní, krvezízniv$r. Oeemetníka, lstivého
mu2e, podvodníka. Jak v podstatn^ch jménech, tak i
v uveden^ch tfech slovesech lze pozorovati stupñování

vyrazû.
6. T15 s akk. osoby, u niz bydlí : bydliti jako host

"i>bbvi od ЬЬ~ (byti jasnym, záfiti — kdo se stkvíti chce,

6
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tedy pysny — i chlubny;; v aram. pfelozeno : а^ЬП/З
posmëvaci. Syrské Ь"?ЛХ znamená : za blázna mili, po-
smívati se.

7. Perfektum zde dluzno pfítomnym casem pfeklá-
dati: takym jest Jahve vzdy. 'px nieemnost — pred Bo-
hem : nepravost, neslechetnost. Lzí v obrazném smyslu
jest (die sv. Jana ZI.) kazdy hfích, jakoby jím bylo tvr-
zeno : Lépe jest neposlouchati Boha ! Zákon jest pravdou,
pfestoupení zákona lzí ! В*"Щ jsou kapky krve (pfi pro-
lité krvi). ШЧК náhradou za pfíd. jm. § 84. 2. Proti Davi-
dovi mluvili Zifejstí, Doeg, Achitofel a j. (1. K. 23,!' a \.¡ ;

Saul mohl by byti nazván muzem krve, ponëvadz porucil
usmrtiti sluzebníky В. v Nobe (1. Kr. 22' e)

. Mysticky se
jmenuje vrazednikem : dábel ; clovëk, jenz dàvâ pohor-
sení jinym izabíjí dusi) ; i hfísník vùbec l'Os. 42: A krev
stihá krev — rozumíme-li krví, vrazdou hfích). Záména
osob pfi slovese, tak zv. synopsis, i jinde.

8
. Já vsak, die mnozstvi tvé milosti

Vejdu do tvého domu ;

Budu se klanëti лг tvé bázni

U tvého svatého stánku.

8
. Já ale smím die veliké milosti tvé vejíti do

tvého domu,
Smím padnouti (skloniti se) pfed tv$*m sva-

tym stánkem v bázni pfed tebou.

8
. Já vsak sebe staví naproti neslechetníkum : ti jsou

vyloueeni od tváfe Bozí, ale já smím vejíti i vejdu do
tvého domu ; dûvëfuje veliké milosti Bozí vice ne21i své
nevinnosti. Vejde do domu Bozího, aby se tam modlil:
budu neb smím se klanëti и tvého svatého stánku die
hebr. smím padnouti rozumëj : na zem, uéiniti poklonu
po vychodním zpusobu pred tvym svatym (h^khâl zna-
mená palác, velikj' dfim, chrám — 1 Kr. I1' 38 téz stánek)
stánkem -- tent5'z jmenoval pfed tím Bozím domem, kde
sídlel Jahve > u prostfed svého lidu«. »Domem« nazyván
jest stánek Bozí na mnoha místech. (Ex. 2319 342e, Deut.
23»8, 1 Kr. P 33.) V tvé bázni toti2 v uctivé bázni, jiz má
míti a projeviti clovèk pfed vzneSeností Bozí se naléza-
jící. (Jako z. 2", к Hebr. 1228- 2Я: s vázností a s uctivostí.)

8
.

"ТОГ" pfekládáno pravidelné slovem misericordia
milosrdenství, iná ale sirsí vyznam; püvodné snahu, рак

z. 5s- ». 33

lásku, milost Boha к lidem, vedle toho oznaöuje jedno-
tlivé dary milosti В., i dobrotu lidí (ve zlém smyslu :
hanbu, potupu. Viz úvod к z. 102.). Л1ПП03Л celtfm tëlem
na zem padnouti, se prosternere, jako pfed králem ciní-
vali. np jest slab§ího vyznamu : klanëti se. Smím vejüi
lze die nëkterych vykládati opëtovacim zpûsobem: vcká-
zim, skláním se — imperf. muze oznaöovati obvykly dëj
neb jednání; znëni tonoto verse nikterak nedokazuje, ze
by byl zalmista vzdálen od svatého stánku a ze by tëmi
slovy vyjadfoval touhu po sluzbë Bozi. ЬэчЛ odvozováno
od assyr. i (dùm) gal (veliky — êkallu), téz od Ьэ\

9. Hospodine, ved mne ve své spravedlnosti ;
Pro mé nepfátely srovnej pfed sebou moji cestu.
9. Jahve, ved mne die své spravedlnosti pro

úkladníky mé,
Urovnej pfede mnou svou cestu.

9. Salmista se tëmito slovy modlí к Bohu a prosi,
aby jej Bùh sám dobfe vedi (9), a aby nepfátely die je-
jich skutkù soudil (10. 11). Ved mne ve své spravedlnosti,
ved mne po dobré cestë zákona die své spravedlnosti,
protoze jsi a jakoze jsi spravedliv^m Bohem ; pro mé ne-
prâtely vztahuje se die hebr. jeâtë к prvé vëtë. Proto ze
mu lidé úklady strojí, jest mu tfeba dobrého vedení, abjr
neseSel s pravé cesty ; die druhého spojení: nepfátelé ciní
mu pfekázky, proto prosí, aby Buh urovnal pfed ním
jeho cestu, odstranil ty pfekázky. V hebr. svou cestu ce
stu Bozí, kterou Bûh clovëku vykázal, cestu zivota, kterou
jej vede.

9. npi2»2 pfedlozkou 3 mohla by byti tóz oznaëena
jiz cesta, po níz zalmista by byl veden : ve své sprave
dlnosti mne ved. pab pro (raé nepfátely) oznaöuje pfí-
ëinu ; protoze mám nepfátely. "РПШ «х«»ро/ v LXX od lio, insi-
diatores i od Tiuiobcházeti (jiné 11Ш vyhlízeti po nëcem, cíhati
— dalo by podobny vfznam). lœin jest tvar die TE u-
tvofeny, qerê jest die obyëejného 4"D: ПШ^Л ~1Ш",л od "iu:4.
LXX, Vulg. a ëetné rukopisy maji: pf ed tebou moji cestu
"^zyi, ale s massor. znënim "~"П sounlasí Aq. Sym. aram.
syr. a sv. Jar.

10. Nebof není v jej ich ústech pravdy ;
Jejich srdce jest niëemné (prázdné).

11. Otevfenym hrobem jest jejich hrdlo :
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Svymi jazyky jednali lstivé :

Л Sud je, o Hospodine !
At padnou svymi obmysly,
Podle mnozstvi jej ich neslechetností je vyvrz,
Nebof tobë se vzpouzeli.
10. Nebof V jejich (mass, jeho) ústech není pfí-

mosti, jich vnitfek jest (sama) zkáza,
Otevreny hrob jest jejich hrdlo, své jazyky

uhlazuji (jimi lichotívají).
11. Nechej je trpëti, Boze; at padnou ze svych

obmyslû ;
V mnozstvi jejich neslechetností je svrhni,

nebof tobë se protivüi.
10. Není V jejich ústech pravdy v ústech nepfátel,

protivníkú není pfímosti (die hebr. není, со by pevnë
siálo); jejich srdce jest zhoubné, vanitas znamená ëastëji
nicemnost, prázdné múzeme vykládati : nicemné ; v hebr.
jejich vnitfek, sídlo citû, jest jaksi ze zkázy slozen, jest
sama zkáza, jen zkázu projevuje a púsobí.

11. Oterrenym hrobem jest jejich hrdlo, hrdlo, jímz
vychází fee, vydává feëi smrtící, zkázonosné, jest jako
hrobová komora, která züstává otevfenou, pokud mûze
neb chce pojati mrtvoly. Aby spíSe 8лгё1ю zlomyslného
i'icele dosli, uzívají lsti ve s\'5rch fecech ; die hebr. mluví
hladká slova, lichotivá. Sud je, o Hospodine! múzeme
vykládati tak, ze pfedvídá zalmista jejich budouenost,
aneb, ze si pfeje. aby brzkym Bozím trestem zhoubná
ëinnost nepfátel byla zastavena. Sud má zde jiz vyznam
odsnd a trestej je, po jejich zásluze je potrestás.
At padnou svymi obmysly by znamenalo, aby

jejich (zlé) zámery a obmysly (myslénky) byly pfúMnou
jejich pádu ; ale spíse se po vyznamu pfedlozky min za-
mlouvá vj'klad : af vypadnou ze svych obmyslñ tak, aby
jich nemohli provésti ; tím bnde spolu pomozeno sprave-
dlivym, kdyií se nezdafí zhoubny zàmër neslechetnikû.
Podle mnozstvi neb v mnozsfri neëlechetnostî, kdyz jiz
tak mnoho neslechetností spáchali, vyvrz je. Dopoustcli
se i toho, ze se Tobë, Bohu vzpouzeli.

10. v nif. pevnë státi ; zde part. ï. v. ve vy
znamu stfedního rodu : со pevnë stojí, spolehlivé. Mass.
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mají ЧГРЕ2 y jeito úetech, v ústeeh kazdého z nich ; souhlas-
nejsím jest die pfekladù ia4B2 v jejich ústeeh.

11. Judica vhebr. оашкп hif. к auix zaviniti, trpéti ;
Aq. Sym. Aram, a sv. Jar. condemna eos. Vulgata podle
feckého xçi*or LXX. "û ibc ai vypadnou z ùmyslû, af se
jim jejich umysly nezdafi (2

.

Sam. 1531). V ïhz netfeba rf-
znamu cástice 3, aie prostè: v mnozstvî, kdyá jsou, jak
se fíká, v nejlepsím. ТУй od П"то s Z. Sem klade Merx 8.

a 9. vers. Dyserinck a Wellh. navrhuji : anTiSra а^ВГ
12. A radovati se budou vsichni, kdoz v tebe doufaji,
Na vëky se budou veseliti : a budes bydliti v nich.

A tebou se honositi budou vsichni,
Kdoz îniluji tvé jméno,

13. Nebof ty zehnás spravedlivému.
Hospodine, jako stitem dobré ville jsi nás koru-

noval (oblozil).

12. Рак se zaraduji vsichni, ktefí se u tebe
skryvaji ;

Yëcnë budou jásati, kdyz je ochrañujes,

A plesati budou nad tebou, kdoz tvé jméno
miluji.

13. Nebof ty, ty zehnás spravedlivému ;

Jahve, jako stitem obklopujes ho milosti.

12. Kdyz se zase zfejmè objevi spravedlnost Bozi,

kdyz budou potrestáni neslechetní, bude to dobrodiním,

7
. nëhoz se budou radovati nejen Salmista, ale vsichni

zbozní a vërni. V latinském jest sice vyjádfena zâdost,

pfání laetentur, ale i toto dluzno podle ostatních sloves
vyjádfiti budoucím casern: a budou se radovati. Uvádí,
ze ti epravedliví (13) doufají v Boha (12), pevnou dûvërou
na nëho spoléhají, a proto die té dûvëry téz jednají a-
jméno Bozí miluj't (12). A budeS bydliti r nich, v jejich
stredu a tím je ochránís. Die hebr. budou spravedliví
stále jásati, íe je Bûh ochrañuje jiz v pfítomnosti.

A tebou se honositi budou, radostnë se budou
jaksi chlubiti, ze se jim dostává takové ochrany, ze jest
jejich Bûh tak mocnym a dobrotiv^m. Tfemi slovesy vy-
jadfuje, jaká radost bude spravedlivf m, a by lo by lze
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V torn i stupñování radosti pozorovati : radovati . . . ve-
seliti . . . honositi se . . .

13. Nebot ty zehnâs spravedlivêmu odùvodnuje pie-
sání zbozn^ch: zehnáním Boha jiz se vseho dobrého clo-
vëku pozehnanému dostává; není to pouhá benedictio,

ale beneficium. Jako stitem dobré vide jsi nás korunoval
ve voznaran : oblozil. Velky stít zakryval celé tèlo a hf-
val nosen zvlástním stítníkem (1. Sam. 17'). Dobrá vûle
znamená zde vûli, která jinému preje, tedy dobrotu, la-

skavost i milosrdenství. Dobrotivost a milost Bozí obklo-
puje spravedlivého jako stít a na milosti Bozí odrazí se
útoky nepfátel.

12. rú"^y TJCÏHi hif. od -pe nëkoho ochrañovati ;
i není zde úóelnym, abys je ochrañoval, ale spíse uvádí
okolnost: kdyz je ochrañujes.

13. ИЗ? (Э a ") velky stít na rozdíl od (Wellh.
nCDSr jako' klùbkem.obvazem). "JISI od ПЗП- IS'ipyr impf,
qal s nèmym svâ pfi " ípoznamenává Abenezra a Qim-
chi) kryti, chrániti — s dvojím akk. Baer klade do И da-
ges lene. Vykládají i hifîlemnam. ЧЭТЕйРР; coronabiseum
ЧЗ"1ИУГ" V LXX korunoval jsi nás ЧЭЦЗУП. Ko ramijes mi
losti, která nám dává ospravedlnení, posvecující milost,
zásluznost dobrych skutkù a budoucí oslavení.

V mystickém smyslu jest pát$r zalm vykládán jako
modlitba celé církve; církev chce uvazovati (v. 4.), jakym
ziem jest brich, pocátek vsí bídy a záhuby, a jak jest po-
tfebí spravedlnosti a dûvêry v Boba. Proto si zádá mi
losti Bozí (od v. 7.), proti nepfátelum, ktefí chtéjí církev
od Boha odvrátiti, si vyprosuje svëtla a prispéní: Pane,
ved nine ve svê spravedlnosti ; pro mé neprátely urovnej
prede mnou mou (svou) cestu . . . Nedej, nedopusf, aby
mué protivníci skodili, zastañ se nine (církve).
Kdyz budou nepfátelé po zásluze potrestáni, bude se

uvolnéná církev radovati a tèsiti z milosti Bozí.
V posválné slnzbë má tentó zahn zvlástní vyznam

v hodinkách svátku Trnooé Koruny Páné. Církev dává

A
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modliti se tentó zalm, abychom vzpomínali pfi jeho slo-
vech utrpení Pane a vëcné slávy, která tím utrpením byla
spravedliv5'm získána. Muzem krve jest hfísník, jenz za-
vinil Kristovo krvavé umucení; bezbozníci, jez popisují
verse 5—7., 9—12., jsou oni, ktefí byli proti Kristu, kdyz
prodléval na zemi, ktefí Jej ukfizovali — ale i ti, kdoz
proti Nëmu brojí v Jeho sv. Církvi. Utrpením získal Spasitel
radost sv. Ducha, milost a oslavu.

Kazd£ sv. mucenník a vyznavacPáne tak nenávidel
hí'ích, dosel takové pomoci Bozí a takové oslavy - jak
jest to vypsáno v 5

. zalmu; proto nálezí právera mezi

modlitby dne kazdého sv. mitöennika a vyznavaëe.
Církev modlí se slovy tohoto zalmu za duse v oèistci,

aby je vedi Bûh po odstranení pfekázek к oslavë ; proto
jest zalm vhodinkách za zemfelé.

6. zahlt.

(První kajicn5r zalm.)
Modlltba v úzkosti.

¿almista se bojí epravedlivého hnèvu Bozího a prosí

o smilování (2). Na tele jest nemocen, na du§i úzkosti na-
plnën (3) tak, ze vidi jiz své zahynutí. Buh míize jej za-
chrániti, neboí jiz mnoho zkusil (6. 7.). Pojednou vidi zal-
mista, ze jest vyslysen ; jeho nepfátelé budou stizeni
hanbou a úzkosti.
¿almistou nadpis jmenuje Davida. Ve sv. Písme není

udáno, ze by byl David b^val nemocen. A pfec zalmista
lící v tomto 6

. zalmu tëlesnou nemoc, v níz po celé noci
size proléval, a kterouz za trest Bozí povazoval (v. 7.).
Mluví o nepfátelích, ktefí jím opovrhují, nepravostí se
dopouétëji, a pfedvídá, ze budou vèichni jeho nepfátelé-
zahanbeni. Kdyz vidëli nepfátelé zalmistu v slabosti neb
v nemoei, stali se odváznejsími, dotírali na nëho jeStë
vice, zdáli se byti sv^m vitëzstvim jisti — ale dûvëra
zvitëzi, oni budou hanbou naplnëni a zazehnáni. Z toho,.

ze jest o nepfátelích reí, nevysvitá jestë, ze bychom mëlL

nemoc zalmisty vykládati o útrapách v Sirsím smyslu.
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Podobnym zpïisobem stizeni byli a jsou mnozí lidé,
i israelsky národ v rûznych dobách (v dobë krále Manas-
sa v Babylonë) tak trpël. Odtud Ize vysvëtliti, ze slova
tohoto zalmu uvádí i jiné zalmy*), v nichz chtël posvátny
pëvee vyjádfiti stejné city; i Jeremiás znal tentó zalm,
kdyz uvádí v 1024 slova podobná versi 2., v 453 shoduje
se s v. 7.

Jiz od nejstarsích dob jest tentó zalm zafadën cír-
kevním obyëejem ku kajienym zalmum, ano jest prvním
z nich. Die toho v^kladu jedná se o dusevní nemoc hfíchu
zalmisty; on jest hfíchum poddán, bojí se Bozího trestu,

a projevuje sv$rm plácem iiplnou lítostnad sv5rmi hfíchy.
Buh vyslysel jeho náfek, on se zbaví vsech tëch, kdoz
páchají nepravosti, SArjrch svüdcu. Pri tomto vykladu mfi-
áeme i pfipustiti, ze byl zalmista Pane i tëlem nemocen,
a ze x nemoci poznal pMcinu svého stavu — hfíchy —

cinil pokání a dosel odpustení. Lze vsak tez celé o du
sevní chorobë hfíchu pojati.
Nadpis. 1. Ku konci, pfi strunové hudbr ; na asmé.

Davidkv zalm.
V hebr. : 1. Rediteii (hudby neb zpëvu), le strunové

hudbè ; na osmé (v oktáve). Daviduv zalm.

Nadpis obeahuje poznámku o tom, jak bylo zalmu
uziti pfi chrámov^ch zpevech, pfi bohosluzbë, a pfipisuje
zalm Davidovi. Zdá se, ze dluzno oddëliti první slovo
fediteli od následujícího: к strunové hudbè; tak aspoñ
naznaëuje poznámka v písni Hab. 319: »fediteli, к mé
strunové hudbë neb hfe«. Na osmé super octava snad
naznacovalo okolnost neb dobu, kdy bylo zalm pëti; vy-
raz zíistává nevysvëtliteln^m. Viz úvodu str. ХХЛГ1, XXVIII
a XXIII. Zenner spojuje tentó zalm s 13. z. v jednu sbo-
rovou pisen o pëti slokách po 3, 3-4-3, 3 versieh.

L. 2. Hospodine, nekárej mne ve svém rozhorlení
А лте svém hnëvu mne netrestej.

*) V z. 37a jest v. 2., v 40» jest vers &, v 89" v. 4 . ye 108" jest v. 5.,
v 2910 v. 6., v SO10 v. 8.. v 84* a 8218 vera 11.

z. 62-+. 39

3. Smiluj se nade ranou, Hospodine, neboí jsem
sláb;

Uzdrav mne, Hospodine, nebof se ohvëji mé
kosti.

4. A má duée jest velmi zdësenà,

Ale ty, Hospodine, dokavád ! —

H. 2. Jahve, nekárej mne ve svém hnëvu
A ve svém záru mne netrestej !

b. Bud milostiv, Jahve, nebof jsem schradly,
Fzdrav mne, Jahve, nebof se ehvëji mé

kosti,
4. A má duse jest tuze zdésená,
A ty, Jahve, az dokud — ?

2. Zalmista prosí, jak рокоту sluzebník Bozí prositi
míize a má; nevzpírá se pfijati spravedlivy trest Bozí,
neprosí, aby nebyl vubec trestán, ale obává se, aby se
Bûh nefídil pfi trestu toliko sv$'in hnèvem (po lidsku mí-
nëno). Nekárej nine ve svém rozhorlen i

'
: lidé nedbají ve

svém prudkém hnëvu, v záru (die hebr.), v hnëvivém
ohni, ani spravedlnosti, ani smilování; zalmista prosí, aby
byl trestán toliko die spravedlnosti a s milosrdenstvím.
Smilování se doprosuje v následujících versieh jmenovitë
z tëchto pfiëin: 1. ze jest schradly tëlem, 2. zdësen na
duSi, 3. ze Bûh jest milostivy, 4. ze to bude к Boáí slávé.

Slova tohoto verse nacházíme i v z. 37'-. Jeremias
prosí v 1024 podobnë ve jinénu lidu, aby byl trestán
v spravedlnosti, a aby nebyl zmensen v hnëvu Bozím-..

3. Smiluj se . . . nebot jsem sláb prosí za Bozí mi-
lost, nebof jest zvadly, schradly ; na&iviji infirmus zname-
nají rovnëi : nemoen^, bez síly, slaby (jsem). Jeho slabost
vyjadrují jestë slova: ehvéjí se mé kosti; i to, со jest
nejpevnëjàim v tële, со tëlo nese -- totiz kosti, jsou (die
hebr.) prestrasené a chvëji se, má síla zlomena. Tim míize

b^ti naznacena tëlesnà nemoc, ale tëchze slov lze uziti
téz v pfeneseném smyslu o slabosti a chorobë, která má

v dusi svûj pûvod a svê sídlo, a pusobí odtud, ze i telo
jest jako nemoené. Uzcirav mne budiz mi lékafem, nikoli
jen trestajícím soudcem. Г toto sloveso znaeí u Jer. 17u
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dusevní spásu; obycejnè ovSem uzdravení z tëlesné
choroby.

4. A má dune jest velmi zdèsenâ: pfiÔinou toho jest
zajisté kárání a trest Bozí v. 1., jehoz se zalmista obává
a ktery jiz na jeho tëlo tak mocnë pfisobil. Ale ty, Ho-
spodine, dokavád — ? doplniti lze bud: dokavád, jak
dlouho budes mne v hnëvu trestati? neb jak dlouho mne
nechás bez milosti, kdy mne uzdravís ?
Z kající mysli hfísnfka lze tyto verse velmi vhodnê

vysvëtliti. Bull tresce hfíéníka v hnëvu, bez milosrdenství,
ovsem spravedlivë, kdyz dopouëti, ze hríSník zustává
v zaslepené zatvrzelosti a klesá u vëcnou záhubu. Zal

mista toho se bojí a prosí o trest, pfi nèmz bj- byla
i otcovská láska i smilování: jest ce\f zdësen, chvëje se
bázní pfed trestem Bozím, spasitelnou lítostí a zalem nad
hfíchy a nad vinami, které hnëv Bozí vyvolaly. Hluboká
dusevní lítost, opravdová bázeñ pfed hroznym trestem
Bozím mohou seslabiti telo cloveka, podèsiti jeho dusi
tak, jak ver§e 2. a 3. Ií6í; inùze vsak nèkdy Bíih i sku-
teenou nemoc na hfísníka dopustiti, aby se tentó navstí-
vením Bozím poznal.

2. •'DrT'Din hif. ku ГО\ kterézto hif.zuaéí i kárati i tre
stati, arguere ü.£y%up (zde арок.). Л73~ (kof. C72~ horkym jest)
znamená Mr, hnëv, (jed).

3. ЧЗХ Ь?Ш jest pfídavné jm. trpného vyznamu od Ъщ
vadnouti; má zde na konci krátkou samohlásku pathach
proto, ze jest s "OS pfizvuënë spojeno, "ON má pfízvuk
toho spojení.

4. >|ГПЗ—17 az kdy? dokavád? i v z. 9013 jest taková
odmldka (aposiopesis), která by vhodnë naznacovala mocnë
hnutí, vzrusení du§e. Zvolací v$rznam: jak tak dlouho!
(mne tresces) byl by podobny tázacímu vyjádfení.

5. Obraí se, Hospodine, a vytrhni moji dusi,

Spasiz mne pro své milosrdenství!
6. Vídyí v smrti není nikoho, kdo by tebe byl pamëtliv,
V podsvëti рак, kdo (tarn) tebe chválí ?
5. Obratiz se, Jahve, vytrhni mou duSi,
Spasiz mne pro svou milost!

6. Vzdyt v smrti nevzpomíná tebe mikdo),
V podsvëti — kdo tebe chválí Y

Z. б5-8. 41

5. Obrat se: (svou prízní, milostíj ke mnë a vytrhni
moji duëi z oné bàznë, z onoho zdëseni, v jakém se na-
lézá. Spasiz nine pomoz mnë i proto, ze jsi milosrdny, Ze
más smilování.

6. Jestë jiny" dûvod, pro kter^ by bylo Bohu se smi-
lovati : Kdybych zemfel, zahynul, pravi zalmista, nebudu
të moci vice chváliti, jako jest mi to, pokud ziji na zemi,
mozno. VzdyC v smrti tient fnikoho), kdo by lebe by! pa-
mëtliv, kdo v smrti byl, zemfel^ — kdo jest v. podsvëti
v §• 'ôlu, ten neoslavnje vice Boha, neobëtuje obëti chvály,

nepèje pisnë к oslavë Bozi, jak to bylo na zemi ve St. Z.
zvykem. Sláva a chvála Bozi by tedy utrpëla ztráty, kdy
bych já zahyniil.
Kající hfísník prosí Pána, aby vytrhl jeho dusi

z hfíchu a z viny hfíchu; ty svírají duëi jako pouta a
okovy. Milosrdenství Bozí míize osvoboditi du§i, ono dá
jí omi milost, kterou se stává zase schopnou véëné spásy.
Je-li nëkdo té milosti zbaven, jest v smrti; peklo, nesfastné
podsvëti bude mu údélem.

5. "Días s kohort. п pfi imperativu ; die hebr. mohlo
by to znamenati téz : »Opëtnë vytrhni« jako pfislovecné
sfoveso.

6. Stejná myslénka vyjádfena téz v z. 3010. Záporné
oddëleno od podstatného jména, к nëmuz nálezí, з1илг-

kem ГНОЗ-^рТ vzpomínka; tedy není v smrti tvé vzpo-
mínky, v smrti (jakmile zemfe), nevzpomíná tebe vice
(ëlovëk) chválou, oslavou. ~"¡pí jest feèeno väeobecnö
o vzpomínce lidí ; z druhého rovnobëzného verse : Kdo
tebe chválí? poznáváme, ze se vzpomínka nese ku chvále
Bozí. Ëecké пцг^ог^аи vov qui memor sit tui by bylo ~"Ct-
Narází-li David na tëlesnou nemoc, kterou byl stizen, рак
znamená v tomto verëi s 'ôl hrob. Ta vëta niktei'ak nepo-
pírá posmrtn^ zivot lidské duse. — Sv. Augustin mini
smrti zaslepenost, podsvëtim hfiSnikovu zatvrzelost.

7. Unavil jsem se ve s\'ém hofekování,

Smyvám kazdé noci své loze,

Sv^'ini slzami svlazuji svou postel.
8. Zkalilo se prudkosti (hofe) mé око,
Sestaral jsem mezi vsemi svymi protivniky.
7. Ztrápen jsem s\*ym vzdycháním,
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Splavuji kazdé noci svou postel,
Svou slzou smáóím své lùzko.

8. Mé око zapadlo hofem,
sestaralo pfi vsech mych utiskovatelích.

7. Vykládá, jak na nëho piisobil Bozí -trest aneb
bázeñ pfed trestem Jahve. I ¡to má pfispëti a pohnouti
Boha ku smilování. Uncivil jsem se ve svém hofekování
jsem unaven, ztrápen svym dlouhym, stálym a bolestnym
hofekováním; smyvám kazdé noci své loze. die hebr. sil-
nëji : slzami svymi splavuji svou postel kazdé noel, slzami,
které tekou v mém hofi, v starosteeh a v bázni Podobju*

vypisuje i .lerem, svüj bol 453.
8. Zkalilo se prudkostí mé око, die hebr. nikoli prud-

kostí hnëvu Jahve, ale hofem, starostmi zapadlo mé око;
na ofích znstávají stopy a známky bezsennosti, dlouhého
plác-e a bolu. Stál5'm hofekováním ztrácí oci svého jasu,
okolní kíize nabíháT po té dostává vrásky ; tím jest око
jakoby hloubëji polozeno, zapadá, aneb jakoby sestaralo.
Mezi vèemi smjmi protivniky t. j. pfi tak ëetnych protiv-
nicíeh, kdyz mám kolem sebe samé své protivniky, já
slábnn, ztrácím sil a jsem hofi vydán. Kdyz má zalmista
kolem sebe samé protivniky, jest mu tfeba pomoci, úlevy,
aby nemohli nad ním a nad jeho zahynutím nepfátelé
plesati ; tím i tato okolnost míize pohnouti Boha, aby pro-
sebníku milosrdenství a milost prokázal.
Kajicník vypisuje tëmi slovy, jak silnym jest jeho

pokání, jak moenym jeho bol a hofe nad vinou. Pokání
píisobí stálé hofekování nad hfíchy, ustaviôné vzdechy
po odpuâtëni viny a po milosti Bozí; tím jest kajicník jiz
ztrápen. Pokání jeví se v hojném pláói, x slzách, které
prolévá kajicník v bolu nad sv^mi hfíchy i v dobë, kdy
jiní klidnè odpoëivaji, лг bdëni a na modlitbách prolévá
kazdé noci tolik slzí. Bolestí, truchlivostí zkaleno jest
jeho око; jako muze око radostí záfiti, tak jeví truchli-
vost a bol zkalením, mlhou, která je jaksi pfikryvá. Ne-
pfáteli jsou jemu ti
,

kdoz ho к hfíchu svedli a svádéjí:
zlá vnuknutí.zlí lidé (pfíkladem i slovj-), nepravosti a hfísné
navyklosti.

z. б7-10. 43

7. Laboravi, lavabo lze pfekládati pfítomnym èasem.
Lavabo smyvám Шаа. jest prelozeno die vjznamu ага-
mejského slovesa ПЛС myti ; hebr. hit". ЛПШК splavuji
natare faciam, jak sv. Jar. i Qimchi pfekládají. ЛИ7Э od лаз
znamená: со je prostfeno, stratum; icns die arab. со je
sestaveno, sestrojeno, constructum, loze. Lüzkem byval ko-
berec na zemi prostreny; lüzka od zemë ponëkud vyvy-
sená, na nohách stojící, byla v Davidovych dobách téz
známa.

8. 'ЛЩ zapadnouti, seslym byti {щ mol); první óást
tohoto verse jest téz v z. 31 ,0. prr postoupiti, i v letech
p., sestarati (aetate provehi). Die Vulg. ctëno чгрпу sestaral
jsem; podmëtem vsak mûze zûstati die hebr. око. Inter
omîtes mezi vsemi ; jasnëjsi jest dtà (Sym) pro mé protiv-
niky ""bî/3 aneb pfi mfch protivnících, kdyz jich tolik mám.

9. Ödstupte ode mne vsichni, ktef í pásete nepravost,

Nebot vyslysel Hospodin hlas mého lkání.
10. Vyslysel Hospodin mé prosení,
Hospodin pfijímá mou modlitbu.

9. Odstupte ode mne vsichni niëemnici,
Nebof slysel Jahve mûj hlasit5r plác.

10. Slysel Jahve mé ùpëni,
Jahve pfijímá mou modlitbu.

9. ¿almista vyliôil svüj zalostny stav a jiz tlm jest
mu ponëkud ulehëeno. I stesky jsou nëkdy modlitbou !
Uvedi pfiëiny, pro nëz mu Bûh své milosti prokáze a
s radosti jiz ukazuje, ze milosti dosel. Odstupte ode mne
nyní se cítí silen pomocí Bozi a nepodlehne vice iitiskûm
svych protivníkü ; nicemníky, ktefí öini niëemnost, nepra
vost — je nazyvá. Tfikrát opakuje, ze jest vyslysen, a
prokazuje tak jistotii a bezpecnost, ze jest pfijata jeho
modlitba.

10. Kajicník cítí, ze dosáhl odpustëni; zbavil se
hfichû, ale zbavuje se i tëch, kdoz ho к hfíchu svàdëli:
odstupte vy, kdoá nepravost pásete a nepravosti jste se

dopoustëli i na mnë. S Bozí pomocí muze kazdy vselikou
pfílezitost к kfíchu pfemoci, ale ponëvadz by ji vzdycky
nepfemohl, pro to ji má jiz pfedem odstraniti aneb se ji
vyhybati. Buh vyslysí volání a modlitbu i nejvëtsiho hfís
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níka, kdyz jest skuteënë pláoem nad hfíchy, úpením nad

vinou a modlitbou plnou dûvëry v Bozí milost.

11. Zahanbeni a zdëseni nechaf jsounáramne vsichni
moji nepfátelé,

Nechaf se v hanbë obrátí со nejdfíve!

11. Vsichni moji nepfátelé budou zahanbeni a
náramne zdëseni,

S hanbou se obrátí v máiknutí.

11. Zahanbeni budou nepfátelé zalmisty, ponëvadz
poznaji, ze se jejich niëemnost nezdafila; zdëseni budou,

kdyz se uvidi pfemozeny. Nebudou se rozmysleti, aie
v mziknutí se obrátí. Zalmista to pfedvídá; zbozny a
spravedlivy, je-li pronásledován, pevnë doufá a vi, ze

jeho svatá vëc koneënë pfec zvitëzi !

Kajicnik pfeje si tëmito slovy, aby se vbrzku zbavil
vseho pokusení, které jej az dosud pronásledovalo. Kdy2
bude ve spojení s Bohem, obdafen posvëcujici milosti,
ihned se neslechetnost od nëho odvrátí ; jest zahnána, vy-
puzena. Kéz by nenalezla nikdy jeho srdce nepravosti
pfipravené, aby se do nëho zase mohla navrátiti !

11. laJD4 IDUS"1 obrátí se s hanbou; druhé sloveso Ize
pfislovecnë spojiti s prv^m. Vulg. pfekládá slovesa tohoto
verse zpûsobem pfání: Nechaf jsou zahanbeni atd. ; to
pfání jest v ústech muze ínilosti Bozí mène vhodnym.
Vyklací: Vsichni moji nepfátelé nechaf se obrátí ku po-
kání, af se hanbí nad sv5rmi hfíchy, zdesí Bozího trestu
a af tak milosti dojdou — jest umëiym.

"1\~\ znamená mziknutí, okamzik (náhle, i z nenadání) ;
jest akkus.

V mystiekém smyslu vykládán zalm 6. o Kristu Pánu.
Obtízen nasimi hfíchy, pod bfemenem lidské viny obrací
slova л-ersû 1— 3., 6. a 7., к Bozí spravedlnosti. Ve v. 4.
a 5. ohlasuje své vzkfísení; ve v. 8 -10. pfedpovídá tresty
svych nepfátel. Spolu byl by Pan Jezís obrazem kající
du.se. —

Kazdy vefící, jenz jest jatbázní pfed Bozí spravedl
nosti, jenz uznává pokornë svouvinu, zavrhuje svouhfís
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nost a prosí s duvërou za odpuStëni — mûze slovy tohoto
kajicného zalmu byti dojat, povzbuzen a potëSsen. Tato
svatá píseñ odpovídá uphië jeho zbozn^m citûm. Netrestej
mne, tak volá kajicník, Pane! die svého spravedlivého
hnèvii, ale v milosrdenství : abych nezahynul a nebyl za-
vrzen tam, kde bych nemohl chváliti Tvé jméno. А к tomu
jsem pfec stvofen ! — Dokonalá lítost jsou ty slzy, jichz
jest kajicníku tfeba; pevny úmysl, ze se bude hfíchu
i vseliké pfíleSitosti к hfíchu varovati, vyjadfují slova:
Odstupte ode mne vsichni, kdoz pásete nepravost.
V hodinkách za zemfelé modlíme se 6. áalm; sv.

Církev mluví ve jménu tëch sv^ch dítek, které v oöistci
lkají, a vyproâuje jim Bozího smilování. Tresty du§í
v ocistci mohou byti zmírneny neb zkráceny : za to prosí
Církev. Ukazuje milosrdenství Bozímu, v jak zubozeném
stavn se ony du§e nalézají, tam nemohou chváliti moc
Bozí tak, jak si toho zádají a jak jim to bude mozno
y nebesích; tëm dusím jest hfích a zlo odpornym jako
nejhoráí nepfítel. S pevnou dûvërou vidíme milou dusi
ychàzeti v k^rzeny stav svaté blaáenosti : Hospodin pfi-
jímá mou modlitbu ! Z\f duch mzikem y hanbè se obrací!

7. zalm.

Prosba nevlonè pronásledovaného к spravedliyému Soudci.

Spravedlivy zalmista hledá u Boha ochranj' pfed
pronásledovateli, ktefí jsou trhajícími Ivy (1. 2.). Nezavdal

pfíciny ku pronásledování, jest nevinen, a volá Boha, aby
povstal a spravedlivë rozsoudil (3—9). Spravedlivy Buh

ukonöi zlobu bezboznych a zastane se zbozného (10— 12),
na bezbozníka strojí své zbranë trestû; ten sám do
úkladú, jez s tro j il

,

upadne (13—17). Pëvec bude velebiti

svého ochránce (18).
Nepfítel, ktei-y zbozného pëvce pronásleduje, není

jmenován ; není samoten, neboí mluví zalmista lined v 1.

v. o 3>vsech svych pronásledovatelích<v, i die v. 4., 6.. 8
.

(národové) jsou nepfátelé jeho éetní. Nadpis jmenu je Da
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vida pûvodcem této pisnè a udává téz blizsi okolnost,
к níz by se obsah zalmu nesl: Siggâjôn Davidovo, jéz
zapèl Jahve (Bohu) za pfièinou Benjaminovce KüSi. K«s
jest jmenován v 2. Kr. 1821, není vsak udáno, ze by byval
Benjaminovcem. Z rodu Benjamin Jbyl Saul; on a jeho
pokrevni pfatelé a potomci byli naplnëni zástí a hnëvem
proti Davidovi. Saul Davida pronásledoval, kfivë jemu
vytykal, ze jemu iiklady strojí (1. Kr. 223) ; Semei ze Sau-
lova rodu pohanël Davida a zlofecil jemu, kdyz tento
utikal pfed Absolonem, a volai na nëho: Vyjdi, muzi
krve (2. Kr. 16s-11). Ani Saul ani Semej nemohou se jme-
novati KüSi a nelze na në uvésti л-sechna slova tohoto

zalmu. Snad nese se poznámka nadpisu к nëjaké prihodë
z Davidova zivota, která není zaznamenána ve sv. Písme.

David zakusil pomluvy a pronásledovaní od rùzn^ch
nepfátel, mohl si slovy, která nám v 7. zalmu podává, vy-
prositi pomoc spravedlivého Soudce. David byl králem
celého Israele, zastupoval tento národ ; kfivdy a nátisky,
jez se staly se strany nepfátel Israelskému lidu, tísnily a
tízily nejvíce krále Davida. Tento muze mluviti ve jménu
celého lidu. Israel jest pronásledován tëmi, s nimiz chtël
zíti v pokoji : pronásledování Israele bude nepfíteli jen
ku zkáze, Israeli dostane se spravedlnosti.

Povaha a jednání israelskych nepfátel byly vevsech
dobách podobny; líóení jichve v. 2., 12—14 jest vgeobecné

a hodí se i na nepfátele Davidovy doby i na Babj'lonské.
Proto nelze téz jedinë z této stránky a proti udání sta-
rého nadpisu poloziti púvod zalmu do doby babylonského
nepfátelství. Jestlize uzívají proroci o Babylonsk^'ch ta-

ko\'5rch лгугагй, které se nalézají téz v nasem zalmu, tomu
se nemûzeme diviti ; proroci znali zajisté zalmjr, jejich
v5rrazy mohly jim hfti bëznymi. Так se ponëkud srovnává
Is. 33" s vv. 14-16, -1er. 297, Pl. Jer. 352 s v. 4—5.

Vers 9. jmenuje Boha »kter£ zkousí srdce i ledvi«;
tentyi název dáxá Spravedlivému i Jerem. na vice místech

(Ц20 !7io 20'2). z toho vsak pfetëzko souditi, ze by byl
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zalm psán pozdëji a ze pfijal pëvoc to pojmenování zJe-
remiáse.

Tentó zalm pocítají tez к tak zvanym obraznë-mes-
siánskym (typico-messiani). V první fade lze vykládati
die toho náhledu slova zalmu o Davidovi; David byl
obrazem (typem) Spasitele a ukázal i v tomto zalmu, со
se Spasiteli stane a jak bude jednati. V druhé fadë mluví
iisty Davida trpící, pronásledovany Kristus, volá к svému
Otci o pomoc, prosí aby Jej vzkfísením z hrobu vysvobodil
od kfivé pomluvy a od pronásledování. Sám jsa ustano-
ven soudcem ohlasuje nepfátelúm spravedlivy trest
Sborovy tentó zpëv sestává z 1. sloky a 1. odpovídající

strofy o 5 v., ze stfídavé strofy, druhé sloky a druhé od
povídající sloky o 3 v. ; pf i torn ale pfevrací Zenner verse,

^tató vykládali Rabb. die zid. podání od kmene ГГЛШ my-
liti se: mylka, neznalost, Aq. áyv¿r,pa, sv. Jar. pro igno-
ratione, midrus: chyba neb poklesek (Davidüvj; die syr-
ského vykládáno i v LXX гракцо^ pisen chvály, jako уПТ\
píseñ; ale arabského saz' un rytmus. Srovnáno s feckym
dithyrambem znaéilo by siggöjön die jin5rch matnou píseñ
pro kolisav^, matny pfednes. ш?1Э~'"|13?Т'~Ь? tolik со latinské
causä, pro, za pfícinou Kuse. znamená sice slovo, ale
téz vëc ttçâyfta. Kus, správneji die star^ch pfekladû snad
Kuëi Xovffti, jest vlastní jméno ; aram. sem fibovolnë polo-
zil jméno Saulova otee Шчр-
L. 1. DaA'idùv zalm, ktery pel Hospodinu
pro slova Chusi, syna Jemini.

2. Hospodine, Boze míij, v Tebe doul'ám,
Osvobod mue od л'§ес1г m^ch pronásledovatelü

3. Aby neroztrhal jako lev mou dusi,

Kdyz není nikoho, kdo by vykoupil, ani kdo b

H. 1. Ôiggâjôn Davida, jez zapël Jahve (Bohu)
za pfícinou Benjaminovce Kmsí.

2. Jahve, mûj Boze, u Tebe hledám ochrany,
Osvobod mne ode vSech m^ch pronásle

dovatelü a vytrnni mne!
3. Aby neroztrhal mou dusi (mne) jako lev
V lupu — a není vysvoboditele.

(LXX: Kdyz není osvoboditele ani zachránce.)

a zachrañ mne,

7
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2. Svoii prosbu pocíná vyjádfením dùvëry v Boha,

kter$' jest jeho Bohem a mûze jej od hrozící záhuby o-
chrániti. Bûh dice, aby clovëk Jemu ùplnê dûvëfoval a

nespoléhal se pfedem ani na sebe ani na lidskou ochranu. a

zcela die Bozi vûle di Salmista: V febe doufám, и Tebe
hledâm ochrany.

3. Pronásledovatelu jest vice ; v následujícím verdi

jako by mluvil o jednom protivníku toliko: Aby neroz-
trhal jako lev mou duSi: jeden z nich, aneb spise kazdy
z tèch j>rotivnikû mûze a chce mou duëi t. j. nine zniciti.
Prirovnává ho ku lvu, neboí protivnik jest silny, odvá-

ilivy, Istivy, nerani toliko, ale lined trhá ; nelze mu uni-
knouti jinak, nei kdyz nalezne и Boha ûtocistë. Kdyi
není nikoho, kdo by vykoupil tím jest postavení proseb-
níka jestë nebezpeënëjèi, pomoc a ochrana Boíí jestë 2á-
doucnëjsi. Vykoupiti rediniere znainená zde, jako téz na
nèkterych jinych místech sv. Písma, jednoduché osvo-
bození.

2. 1ТСП lze prekládati prítomnym casem ; dùvëra
jelio trvá.

3. Jednotného císla uzito distributivnë : ka^d^' z ne-
prátel chce roztrhati — aby zádn5" neroztrhal. *,E (od Г.ЗБ
odvrácení, odstranëni) aby ne. ШВЗ znací téá zivot — miij
zivot = mne. plB participium vyznamem : vytrhující, vy-
svobozující) jest die starych pfekladû (LXX ftr, ânoç ivjçov-
fitrov Vulgata : dum non est qui redimat) soubëzné s ná
sledujícím D^S'O yW; v mass, schází vsak pred ním ^S:
není, kdo by vytrhl. Т'&Я p~i.É by vyjádfilo téz fecké
a lat. znëni. рпв znaëi v Nah. 31 lup; v torn vyznamu by
bylo lze partie, pis spojiti jestë se slovesem epD4: aby
neroztrhal, kdyz uloupil neb v lupu. Так pfeklâdal Sym.,
sv. Jar., araní., kterí dali slovesu piB vyznam: lacerare,
jehoz nema. part, hif. od Ьхэ.
Kdo vykládají singulár о jednom hlavním protivníku,

jmenují jím Saula neb Absolona neb Achitofela.
Kristus Pán, Církev mají nepi-átele v onëch, kdoz

chtëji víru zkaziti, církevní zivot zniciti ; pronásledovatelé
kresíanství, kacíri a vsichni poniahaöi jejich к nim nálezejí.
Neprítelem spravedlivé duse jest zejména zly duch, jehoí
sv. Petr jmenuje >fvoucím lvem«.
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4. Hospodine, mûj Boze, uëinil-li jsem to,
Je-li nepravost na mych rukou,
5. Jestli jsem oplatil tëm, kdoz mnë zlé ôinili,
Nechaf padnu po zásluze niöemnymi svymi ne-

pfáteli,
6. At pronásleduje nepfítel mou dusi a af polapi,
A nechat rozslape na zemi mûj zivot,
A nechat do prachu svali moji dustojnost!

4. Jahve, mûj Boze, jestli jsem to uôinil,
Je-li bezpráví na m^ch rukou,
5. Jestli jsem tomu ^ëm), kdo se mnou v pokoji

zili, uôinil zlé,
A vyplenil ony, ktefi nine bez pfiöiny uti-

skovali,
6. Nechaf mne nepfítel pronásleduje a dostihne,
A rozslape na zemi mûj zivot,
A usadí moji ôest v prachu! Seid.

4. Ukazuje Bohu svou nevinnost : neuöinil toho, z ceho
jej nepfátele nafkli neb kfivë pomluvili. Je hotov pod-
stoupiti vseliky trest i potupu, kdyby jej Buh shledal
vinnikem; рак at jej vydá nepfíteli. Ucinil-li jsem to zá-
jineno to míize se tez vztahovati ke vsemu, со jest v ná-
sledujících vëtach jednotlivè jmenováno. Je-li nepravost
(bezpráví) na mych rukou: dopustil-li jsem se kfivdy,
bezpráví. Toho, со zde jmenuje, dopoustëli se asi jeho
nepfátelé.

5. Jestli jsem oplatil tëm, kdoz mnë zlé cinili roz-
umëj: zlym. Ve Starém Zâkonë byl jestë trpën zvyk po-
msty: Око za око, zub za zub«, ale zalmista se ani die
toho zvyku nefídil. Zlé tedy od nepfátel snásel v trj>eli-
vosti. Nechat' padnu po zásluze niëemnymi svymi nepfá
tel i: zalmista necítí na sobë tëch vin, ale Búh jest lepsím
znatelem a soudcem, a jestli On shledá, ze jsem vinníkem,

af mne opustí a nechá padnouti, jak toho zasluhuji.

Hebrejské znení zdá se byti vhodnejsím, ale není

bohuzel dosti jasn$rm. Prvá oást zní : Jestli jsem tomu, kdo
se mnou v pokoji zil (tedy pfíteli), ueinil zlé ; kdybychom
v latinském pfekládali rétribuent ibus o sobë v dobrém
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smyslu: ktefí mnë prokázali (dobré) — mèli bycliom sou-
hlasné znëni. Druhá cast jest v hebr. zcela jiného vy-
znamu a ji zakonceno jest pfedvëti (v. 4., 5., závétí tvofí
6. vers): A (jestli jsem) vyplenil ony, ktefi nine bez pfi-
ëiny utiskovali t. j. neoplatil jsem zlé zl^'iii. V latinském
zacíná v 4b. jiz závétí.

6. Pak at nepfítel mnë vezme zivot a eest. Nechat
rozëlape na zemi mûj zivot, at mue hanebnou ponizující
smrtí zbaví iivota, a nechaf vlekou mou cest do prachu.

4. DST jest zájmeno 2. rodu vyznamem stfedniho to;
ukazuje na hfichy neimenované, z uichz byl zalmista vi-
nën (aposiopesis), aneb na ony, které hned jmenuje ; die
Wellh. neni PS" na tom misté správn^m.

5. пЬйЗ spojujeme s ~"i si affeci malo — quem?
bylo by vyjádfeno v "oppiui. V feckém jest to vyjádfeno
итог. с. tot4 «vTanodovíTi, tak i v lat. i jinych, jako л* 5b.
"H-nS, a jest mnoz. 6. asi púvodní. "ЧОРТО jest part, qal
s pfíponou 1. os. mn. c. (4?3iiaa pfipona jedn. 6

.) od slo-
vesa abffi integrum esse by ft neporuSeny (cely), téz pokoj-
nym byti ; partie, вр'Ю kdo zije v pokoji, tedy pfitel. Pfi
part, nepfechodného slovesa je osobní pfipona neobyöej-
nou : kdozse tnnou vpokoji Uli neb ziji. Так pfekládá aram.
targum. Latinské rétribuons, ktery odplácí, jest v hebr. vy
jádfeno tvarem piel slovesa apœ, partieipium jeho zní
щО^)Щ'й s pfíponou (bez mù: VOpus). Ponëvadz jest оно part,
qaí s pfíponou neobycejnym, navrhuji opravu v "'"Зраз
(ПРОЗ pokoj) aneb v 4"ûPU? s doplnènym U54S : muí mého
pokoje, mûj pokojny muz. Participiem tvaru poel ve vf-
znamu arabského III. tvaru musâlim apffiiç ktery zil v po
koji (s nëkym), vykládá Baethgen.

урЛ vytáhnouti. stáhnouti урл vytrhnouti, v pfene-
seném sm. zachrániti, proto Aqilas tak pfekládá: (neuëinil
jsem zlé) ale vysvobodil jsem, jako parenthèse. V aram.
má урЛ v^znam spoliare vypleniti, die toho Sym. pfe-
kládal : a jestii jsem vyplenil ony ... Tu netfeba mëniti
ten tvar v ПХПРХ1 (já jsem tiskl), kdyz i "УрЛ vyznamem
»kofisi, píen vyznam »vypleniti* podporuje. ap4~i pfi-
slovce od p4i prázdno: marnë, bez ргШпу : ПрО viz úvodu
str. XXVII. Ewald hledá pûvodni znèni v této podobë i

DPtçs лхэсэт (c) jn '-зЬаз трш as (a)
Cp-n ЛЗСРПК4 (d) V~l

ГПГ 21D TTP?E Kp DS 0')
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Hontheim mini, ze byly zpëvy dvëma chorûm urôené
psány vedle sebe, a tím ze рак se dostaly veráf» násle-
dující strofy do strot'y pfedcházející ; verá* 5. by nálezel
к 2. v.ersi. Pfekládá: Oni jsou mnè bez pfíciny neprátel-
skymi; jestli jsem jim zlé ucinil, af zahynu!
Так múze mluviti dobré svëdomi, aökoliv i tehdy

pokorná bázeñ nás ñutí, abvchom se sv. Pavlem uvázili:
»Neisem si niëeho vèdom, ale v torn nejsem ospravedlnèn«
(1. Kor. 44). Salmista praví, ze není vinen tëch a tëch
skutku, nepfipisuje si úplné nevinnosti. V ústech Spasitele
by to znaèilo úplnou nevinnost.

6. Tvar ciTV jest zvláStní; dages forte v т by uka-
zovalo piel SfTY'i slabé dages tvar qal t\4"i*; pathach ne-
chali státi, aby zustalo moáno obojí Ctení. Jinak vyklá-
dáno path ach jako pomocná samohláska. pfi hrdelném i,
která by netvofila slabiky.

7. Povstañ, Hospodine, ve svéin hnëvu
A vyvyâ se v koncinách mych nepfátel.
A povstañ, Hospodine, míij Boze, pro príkaz, jei£

jsi nakázal;
8. A shromázdéní národü obklopiz Tebe.

7. Povstaniz Jahve, ve svém hnëvu ;
Zdvihni se v sypëni proti mym protivníkúm
A procitniz pro mne. Soud jsi nafídil !

8. A shromáádení národü obklopiá Tebe.

7. Hospodina oslovuje a volá Ho, aby proti nepfáte-
lum zalmisty i Svoji slávu hájil. Dosud nechal Hospodin
neprátele jednati, byl jako clovëk, kterf nedbá ve snách
sv^ch zálezitostí, a proto opakuje zalmista (die hebr.) tfi-
kráte: Povstañ, zdvihni se, procitniz! V latinském jest
v 7b. vyjádfena prosba, aby ukázal Hospodin svou vy§i,
svou moc a slávu v krajích neprâtel: a vyvys se v kon
cinách mych nepfátel; to stane se zajisté tím, kdyz je
premûze a ponízí. V hebr. jest tato cást verée soubëznou
s prvou cástí: Zdvihni se v sypení v pfekypëni, ve vy-
buchu zlosti proti тут protivníkúm.
Udává düvod, proc jest Hospodinu vstáti a netr-

pèti déle jednání nepfátel. Povstañ . . . pro príkaz, jejz
jsi nakázal pfíkazem jest Bohem ustanovenj' soud (die
hebr.): vstañ, v2dyí jsi sám nakázal soud nad nepfáteli.
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V hebr. jest 7c. jestë cítáno к pfedcházejíeí vëtê 71> a
rozdëleno ve dvë vëty: A proeitrnz pro mue к mépomoci,
V mùj prospëch. Soud jsi nafidil! Bud mini vâeobecné
Bozí ustanoveni, po nëmz kaádá nespravedlnost souzena

byti musí, aneb poznává, ze bude nyni Bùh souditi jeho

nepfátele, ze jest vyslySena jeho prosba. V dalsím liëi

jednání toho soudu.
8. A shromâêdëni národu obklopiz tebe. Hued v ná-

sledujícím jest feceno, ze Hospodin soudí nái-ody, nejspiSe

ty, ktefí Jej obklopují pri soudé; ne j sou tarn tedy proto,
aby byli svëdky aneb snad, aby svou pfítomností zvyèili
dûlezitost vefejného soudu, ale jsou tarn jako obîalovanf.

7. C)N znamená «os, ktery die hebr. v hnëvu záf í, hnëvi-
vému jaksi koufí, proto povaáován sídlem hnëvu.zlosti.rPÇÇ
(od "Qy pfejiti) pfekypëni zlosti, zufeni ; mnoz. ëislo znaci
opakování tëch vybuchû, ale téz prudkost a silu jejich.
Následující TWS jest s ním ve váz. stavu a znaëi pfed-
mëtn$r genitiv : zurení proti mym nepfátehim; 2 má tyz
vyznam jako pri "jEiO. (Так Theod. Sv. Jar., Aram.) Kdyby
bylo podmëtnym genitivem lAqilas), рак dluzno pfeklá-
dati: Zdvihni se proti zurení mych protivníkú; toinu od-
poruje ponëkud "ENZ v prvé óásti a vfznam ХПЗЗЛ s 2.
V latinsKém 7c jest: müj Boze, nebof LXX ëtli "^s: na
miste "^N pro mne. FHS DEU573 jest vèta udávající okol-
nost a die lat. i düvod pfedeSlého, proc Boha prosí, aby
procitl. Kdyz jest ale düvod udán jiz v "ÎX pro unir, mu-
zeme tuto vêtu pojati casovè: (Nyní) soud jsi nafídil.
Kdyby bylo ОБЮИ spojiti s ГПТЭТ, bylo by pfi 4bí< spojo-
vací znaménko a nikoli rebiâ. Hontheim: ГгЛХ Î3BŒ73 o-
hlas soud a shromázdi národy !

8. ГЛ5 ("C) s/tromâèdëm, obec; к téiuuz senese iT'SS
près- пё. Ь + П + DWÛ ví'.sina nebes. ЛЙЧвЗ vratiz se. Jahve
netrestal bezbozné nepfátele, jako by v nebeské vysinè
ani soudcem nebyl, neb jako by soudní stolici byl opu-
st.il, nyní ji zase zaujati, к ni íñá se vrátiti; proto ПЗИО.
Netfeba méniti to sloveso v ГОВ5 impt. od 2ХЩ usedniz,TT1
totiz na Sionu. Z mysli Da\ida: Ved Hospodine ¡i zastañ
se mé zálezitosti, vzdyf Ту jsi mnë dal Haiti sviij lid: dej
mi vítézství proti nepfátelúm a shromázdíme se kmenovë
kolem Tebe.

8b. A pro nè navrai se do vfse.
9. Hospodin soudí národy.
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8b. A pfes ni ubírej se nazpët do vyse.
9. Jahve soudí národy.

8b. A jiro ne pro shromázdéní národú, (die hebr.)

près toto shromázdéní národú ubírej se nazpët
do vyse

vystup na nebeskou soudní stolici. Odesel s
ni, kdyz ne-

trestal po spravedlnosti nepravosti nepfátel : vrací
se к ni,

kdyz je pofíná spravedlivè souditi a trestati.

9. Hospodin soudí národy veliká jest jeho
moc ; i

kdyz by se cely národ neb národové postavili proti
Bohu,

niëeho nezmohou, ale budon souzeni a odsonzeni.

8b. rrb?"1 mëni Honth. v nbsi a vystup!

9. Zde jsou a4^" ti
, kdoz budou Bohem souzeni.

"рТ na m. y*V spojuje
Honth. s PQHB: Jestë jednou Jahve

sud.

9b. Sud mne, Hospodine, die mé spravedlnosti

A podle mé nevinnosti na (ve) mnè.

9b. Zjednej mi práva, Jahve,
Podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti íbu-

diiï) mnë.

9b. Jestë prosí zalmista za sebe, aby se ho Hospodin

zastal, jemu práva zjednal (die hebr.). On jest spravedli-

vym, neobává se, ze by mohl byti
odsouzen, ale prosí,

aby die toho tez jeho pre ë
i zâlezitost byla vedena. Die

mé nevinnosti na (super) mnë, vykládá sv. Jar. ve
nnié

(in me), die
nevinnosti, která ve mnë jest.

9
. Лак v lat. super me, tak i zde jest bez slovesa.

Pfedcházející podstatná jm. p"TX a nr mají jiz pfiponu

jVechaf skoná niëemnost
hrísníku,

A do práva pfived spravedlivého :

Zkoumajícf srdce i ledvi, (jest) Buh.

11. Spravedlivá má pomoc od Hospodina,

Ktery vysvobozuje primé srdcem.

10. Nechaf konec vezme zloba bezbozníkú,

A utvrd spravedlivého,
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A (nebof) zkousející srdce i ledví (jest) spra
vedlivy Bûh.

11. Müj stít na Bohu,
Kter£r vysvobozuje primé srdcem.

10. Так dopadne Bozi soud. Nicemnost hfisnikü
skunä, zádného uzitku nepfinese a zajde, spravedlivêho
ale pfi tora Büh utvrdí. Die lat. prosi, aby Buh sprave
dlivêho vedi, pfivedl dojista к» právu, а рак chránil.
Stane se tak, nebof ten, kdo zkoumá srdcc i ledví, jest
spravedlivy Bíth, ten nenechá zlobu bozbozníkíi vitöziti.
Srdee i ledví (.1er. 11 26 17 »o 2012) znaíí vnitro ôlovèka,
srdce zastupuje jeho myslení, ledví znamená jeho city a
zádosti.

11. Spravedlivá má pomoe od Ho»podina; v hebr.
obraznè feceno : müj stít na Bohu on nese müj ochranny
stít pí-ede mnou, nade ranou. Ponevadz zkousí a zná srdce,
a protoze primé srdcem vysvobozuje, vysvobodí i mne.

10. "ГШ toliko v zalmech a v aram. "УСй dokoncil;
nepfechodnë snad iffl^ pfestati, konec vzíti, skonciti (cv*-
теШ&т/тю). Pfechodné jigmornà : at 71 zloba pohltí bez-
bozvé, af zahynou svou zlobou. y\Z pil'el postaviti, utvr-
diti. Spojky i v feckém, lat. Theod. a v syr. není. Sal
mista si pfeje, aby skoníHla zloba, aby byl spravedlivy
utvrzen, a predvídá, ze se tak stane, protoze, nebof zkou
sející srdce i ledví jest spravedlivy Büh. Ten "voznara má
zde spojka V аТ>Ьх jeden Buh, proto pfívlastek v jedn.

11.
1¡XQ
od p obklicovati (Stít). "ItD4 sv&vg pfímy, po-

cti\T5r. 55 LXX naçà roi i'/toC u Boha. Spravedlivou jmenuje
pomoc od Boha, ze od spravedlivêho vychází a ze jest
pfisouzena podle správedlnosti prosebníka, neb protoze
jest spravedlivym.

12. Buh jest spravedlivy soudce, silny a trpélivy,
Coz se (ne)hnëvà kazdého dne?

1Я. Neobrátíte-li se, zamávne s\'5Tm meèem,

Svûj luk napnul a pfipravil ho.
14. A v torn (u sebe) pfichystal smrtící nástroje,
Své sípy ucinil horícími.
12. Büh jest spravedlivy soudce
A Bùh, jenz horlí kazdého dne.

í. 718-u. 55

13. Zajisté se obrátí, svùj mec nabrousí,
Svüj luk napnul a mífí,

14. A pfichystal si smrtící nástroje,
Své sípy délá hofícími.

12. Zalmista mluví к bezboznym a ukazuje jim, ze

jest Bûh sondee sprapedlivy, jení horlî kaèdého due, ka-
zdého dne mûze trestati. Так lze otázku ve Vulg. coz se

se hnëvà (nehnëvà) kazdého dneV« srovnati s hebr. znë-
nim. Jestlize netrestal jednoho dne, jest trest jen odlozen,

i druhého dne se Bûh hnëvà; proto pfidala Vulg. jeStë:

(rpëlivy. »Trpëlivë zajisté jedná pro vás, nechee, aby në-
ktefí zhynuli, ale aby se vSichni к pokání obrátili« (2.
Pet. 3!l).

13. Ukazuje, jak miize spravedlivy hnëv Bozí ka
zdého dne by ti proveden. Kdyz Bûh netrestal, zdálo se, jako
by nemèl zbrani, ale on zajisté znovu svüj mee nabrousí

(hebr.) a ostatní zbranë si pfichystâ. Vulg. prekládá první
slova: Neobrátíte-li se; jestli se bezboání neobrátí ku

spravcdlnosti, stilmou je Во/Л zbranë.

14. I na jinych místech sv. Písma dány Bohu do ruky
zbranë, kterynii pronásleduje neb trestá své protivníky.
Nástroje si pfichystal smrtící smrtonosné, jeho sípy jsou
uëinëny hofící, aby rychleji úéinkovaly. Mívali nèkdy star í
(BabylonStí téz) na koncích §ipû nëco smûly, tak zemohli
hofící Sip vypustiti do oblezeného mista neb i na pro-
tivné vojsko.

12. D2?" pûv. pëniti. Sv. Jar. prekládá : comminans
tota die hrozí drive, nez trestá, a shovívave ceká do jisté
doby a míry na polepSení bezbozného.
13. xb~"OJ< zdaz ne? mûze míti i vyznam tvrdící: za

jisté, jako V p'rísahách. Э1Ш4 obrátí se jest pfisloveèné slo-
veso, jez se pfi jiném spojeném slovese prekládá príslov-
kou : opèt. Podmëtem jest Bûh. Kdyby byl vypsán novy
útocny zámér bezboznikûv, byl by tentó podmëtem. Zcela
vhodnë vsak dívá se spravedlivy, jemuz dráí Bûh stít
(V.U.), kterak mífí Hospodin svymi zbranëmi na bezbozníka,
af jest to jednotlivec ív. 2.), aneb af jsou to národové
(9. 10.).

14. ^ЭП hif. od "Jin, ib by byl ethicky dativ: a sobe
pfi fíhysi'a ! (Bûh); die jinych: a na neho (na bezbozníka)
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namífil. Aben Ezra o bezbozníku v torn vyznamu jako
ve v. 16: »Ale sobë samému pfichystal bezbozník smrtící
atd.« Lat. in eo neménë jasné. Ardentibus effecit tez vyklá-
dáno: Proti ohnivym nepfátelum, proti zatvrzelym si 5ípy
ufinil.
'
15. rijhle! vine к porodu nespravedlnost,

Pocal bolest a porodil nepravost.
16. Jámu otevfel a vykopal ji,

A upadl do díry, jiz uCinil.
17. Obrátí se jeho bolest na jeho hlavu,

A sejde na jeho téinë jeho nepravost.

15. Ejhle! vine kn porodu nicemnost;
íLstí) Svízelí obtezkán chodí a rodí klam

(leí).
16. Kopá jámu a vykruzuje ji,

A padá do jámy, kterou déla.
17. Jeho svízel se vrací na jeho hlavu

A na jeho temé se svaluje jeho neresf.

15. Kam dospèji snahy a námahy bezbozn^ch. Spra-
vedlností Bozí vedou к zahubë strùjcû samych. Vnitfní
jejich úmysl nese se к nespravedlnost i, zamyslejl nicem
nost nëjakou proti spravedlivému, aneb viibec jest nii-em-
nost v jejich obmyslech. Pfirovnání vzato od porodu, jako
u Joba 153r\ Bolest, svízel nosí sebón, svízel jinému pri-
souzenou, a z té se zrodí nepravost.

16. Zmarí Bíih zámysly bezbozníka, ano obrátí je
proti nému. Jámu kopávali a zakr^vali vëtvemi a listím,

kdyz chtëli polapiti vetsí divoké zvífe ; kdyz tam vpadlo,
bylochyceno. V hebr. vseobecnëji feceno: A padá do jámy,
kterou déla. Jamou mohou byti naznaceny skryté, tajné
léôky a úklady, jez spravedlivému strojí, svízel a nefesí
v. 17. znamená zfejmé násilí. V§e to vrátí se na nëlio a

zahubí jej tak, jak by se bylo stalo spravedlivému.
15. Ьэп svázati, piel: parturire, ku porodu pracovati,

i coneipere (die arab.)
16. "VÍ2 ("1N2 kopati) dira, jama, (cisterna), studné. Г"»

dolina, jama.
18. Chváliti budu Hospodina podle jeho spravedlnosti

A budu pèti jménu Hospodina Nejvyssího.

z. 7,í!-8. 57

18. Dëkovati chci Jahve za jeho spravedlnost
a chci zpívati jraénu Jahve, Svrchovaného.

18. Zalmista poznává Bozí spravedlnost a koncí tím,

ze si umínil, chvcUiti Boha, jak jemu nálezí podle jeho
spravedlnosti die níz spravedlivé osvobozuje, bezbozné
trestá. A budu pëti: vyssí, slavnëjsi a slavnostní zpûsob
chvály.

18. ПЯТ zpívati i hráti ; odtud 1T73T73 y>«Aftó¡,\ У^Ъз? 'Ehovt
Nejvyssí, jest zde prístavkem.

Zalm 7. jesturcen téz vhodinkách sa zemrelé. DuSe
V ocistci jest spravedlivá, nevinná proto, ze za ni Pán
Jezís zadostucinil a ze jest tëzk5Tch vin prosta. Nepfítelem
jsou jí zly duch a následky hfíchu, za nëz jest jí jestë
л- ocistci trpèti; i ty tresty mohly by se jaksi к její ne-
prátelúm pocítati. Církev pfedstavuje Bohu jejich nevin-
nost a prosí o Bozí spravedlnost. Kdyz vzhlédne spra-
vedlivy Soudce na zadostucinëni Pána Jezíse a pfipoëte
oné ubohé dnsi Kristovy zásluhy, zvítezí a prijata do
nebe zvolá: »I)ëkovati clici Jahve za jeho spravedlnost
a chci zpívati jménu Jahve, Svrchovaného.«
V ncdelních hodinkách vyprosuje knëz slovy tohoto

zalmu církvi pomoc proti její protivníkum.

8. zahn.

VzneSenost Вой! a pfednosti ëlovëka.

Sláva a vznesenost Bozí záM na zemi i na nebesích ;
jiz dítky ji poznávají a velebí — kdo múze b^ti Jeho
nepfítelem? (v. 2—4). Jak nepatrnym jest ëlovëk u porov-
nání s Bohena, ale ten Nejvyssí se pfec o nëho stará a
obdaril jej vládou nad ostatním pozeraskym tvorstvem

(5-9).
V ëlovëkn jeví se podivuhodná velebnost Bozí nej-

Iépe ÜO).
Nadpis pripisuje tentó 8. zalm Davidovi. Obsali jest

takovy, ze mohl bjrti psán ve vsech dobách. Vers 3. vy-
kládali Israelité v tom smyslu, ze se israelskou (dítky)
chválou Boha Jahve veskeró pohanstvo ineprátelé Bozíi
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obrátí. V£klad ten není puvodním, ale byl do verSe po-
zdëji vlozen, kdyz jiz Israelite v dobách prorokû (Jer.
a Daniele) vseobecnou messianskou fíSi na mysli mëli ;

proto nemuze svèdciti о pozdèjsim pûvodu zalmu.
Tento zalm jest citan к messiansktfm éalmfim. Svatí

Otcové a katolietí vykladatelé dávají tomuto vykladu
vëtsinou pfednost. Nèktefi z nich vykládají o Kristu jen
nëkteré verse (3., 6i., nektefí applikují slova tobo zalmu
toliko v druhé fade na Para Jezíse: vetsí cást jich vsak
ho vykládá doslovnè a bezprostfednë o Spasiteli. V ñera,
tak praví, jest pfedpovëdëna Kristova rise a moc, spolti
naznaceno, jak bude ëlovëk Vykoupením povznesen.
Messiansky vyklad zalmu 8. jest odporuöen, ano na

dvou místech i prokázán tím, ze ho uvádí evangelium
a sv. Pavel v Novém Zákone. U sv. Mat 21'5-1" jestpsáno:
»Kdyz vidëla knezská knízata a zákonníci divy, jez(Jezís)
cinil, a pacholata (hochy) volající vchráme a fíkající: Ho
sanna synu Davidovu! horSili se a pravili jemu: Slysís,
со tito praví V JezíS ale fekl jim: Zajisté! Neèetli jste :
Xebof z list nemluvñat a kojeñátek dokonalou jsi ufiinil
chválu?» Zde uvádí Pan -íezís o sobe naseho zalmu vers 3.
Sv. Pavel рак pise v listu к Hebr. 2n : »Na toho рак, jenz
o malo zmensen jest nez andolé, Jezíse hledíme, pro utr-
pení smrti slávou a ctí korunovaného.« íSrovnej tez l.Kor.
15" Ef. I«?).
Obsahem lze rozdèliti zalm na dvë cásti. V prvé (1 4)

vypisuje Bozí vznosenost, v druhé (5—8 pfednosti ëlovëka.
Nadpis.
L. 1. Ku konci. Pro lisy. Davidüv zalm.
2. Hospodine, nás Pane,

Jak podivuhodné jest Tve jméno po vsí zemi!
A Tvá vznesenost vyvysena jest na nebesích!
H. 1. Èediteli zpëvu. V gittîth. Davidûv zalm.
2. Jahve, nás Pane, jak veliké jest tve jméno

po vsí zemi!
Jenz jsi svou vznesenost rozlozil na nebesích !
(Navr.opr.: Vzneäenost tvou vypravuje v^Sina

nebes !)

z. 82. 59

2. V dílech Bozích na zemi a na nebi spatfuje pëvec
а каЫ5г zbozny clovëk, jak mocn^m, jak slavn$rm jest
stvofitel a zachovatel tèch stvofení, a obdivuje se proto
jeho jménu a tím samémn Bohu. Jruérto Bozí jest v 2.
soubëzném versi zastoupeno slovem : vzneëenost, sláva ;
jinde znamená Bozí jméno Boha sama, pokud jest lidmi
poznán, a tez nëkdy jednotlivé jeho vlastnosti imoc,
ochranu a pod.)
Vzneëenost Bozí rozlozena jest oku pozorujícího clo-

vèka zejména na nebesích. To viditelné nebe uchvátí,
pfedevsím v jizních krajinách, kde lze lépe a ëastëji spa-
triti jeho jasny blankyt, pohlízeti na silnëjsi tfpytivé zá-
íení hvëzd — kazdého obdivem veliky m. Jest to nádhera,
kterou tam rozlozil Hospodin ! Krásná slova Habakukovy
pisnë podobají se tëmto versûm : Nebesa kryje Jeho
vznesenost a Jeho chvála (sláva) naplñuje zemi « (Hab. З2).

1. Viz úvodu s. XXVI a XXVIII.
2. Гф pfislovecnë pH zvolání: jak! Admirabilis po-

divuhodny, ale die hebr. TIN vyznamem : veliky, velebny.
Quoniam v druhém lat. versi vyjadfuje nejspíse "TON druhé
Cásti v. 2. v hebrejském, a nemá zde vyznamu pfícinnosti,
ale obyëejného pfipojení. Hebrejsky 2b jest nejasnym a
byl rûznë pfekládán. Jeho smysl podán jest zajisté správné
ve Vulg. a v Hab. 32. Obtíz pusobí slova ЛЗГТПШХ. Vztazné
ICS se sem nehodí ; vyznamu, ktery by odpovídal sou-
bëznému ПИ v prvé cásti, "HDN nemá. ГОР jest imperativ
qal od }Г0 s vybízecím П, tedy: dejz, poloziz ; po ТДХ
vsak takov^' imperativ nemá smyshi. Pravide)njr váz. Infi
nitiv qal od téhoz slovesa jest ПГ, Sym., sv. Jer., aram. a syr.
pova2ovali toto ГОП jako vázany inf. utvofeny po zpu-
sobu sloves "'"В a pfekládali : Ktenj jsi poloíil; správ-
nêji ovsem by to znëlo РГО TON- Vulg. má jako LXX
podmëtem "|Т1П a pfekládá ГОП tfetí osobou : jest vyvy-
sena, jest rozlozena on inñQ&r¡; od slovesa by ten
tvar znël ПрП- Rozloziti znamená ПИЗ ; р!Л jest v hebr.
toliko v podst. jm. •par. táhlé, veliké zvífe. rOF neb ЛЗГ1
mûze tez míti, vyznam »vypravovati, velebiti« а*ЮХВ pod
mëtem toho, Ь

з? pfislovecnë podstatné jméno: Vznesenost
tvou vypravuje v^sina nebes (Honth.).
Pokud jest nám tentó zalm prorock^m, rozumíme

jeho slovûm asi takto: Obracíme své zraky ku Kristu

a pozorujeme jeho moc a slávu. Jako zalmista jati jsme

i my podivením a muzeme ku Spasiteli zvolati: Pane, ktery
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jsi na§ím Pánem, jak slavné jest tvé jméno po vsí zemi.
(Dal jemu Pán jméno, kteréjest nadvseliké jméno). Vsude
Té véfící vz^vají a velebi.« Slávou a vzneáeností Kristo-
vou json pfedevSím jeho ucení a jeho zázraky.

3. Z úst nemluvñat a kojencû dokonalou jsi uéinil
slávu

Za pfíéinou sv$rch nepfátel,
Abys znicil nepfítele a mstivce.

3. Z úst dëti a kojencû zalozil jsi sílu (mod
Za pfícinou svych protivníkú,
Abys к mlöeni pfivedl neprítele a mstivce.

3. Dalsí projev velikosti Bozí : I dítky a kojenci hlá-
sají Bozí velebnost. Sláva Boha jest tak jasnou a patrnou,
ze jiz i nemluvící dítky slávu Bozí dokonale hlásají;
u dítek jest to div, u dospél^ch jest to zcela prirozeno,
ze oni uznají a velebiti budou Bozí slávu. Vsechny dítky
jmenuje dvèma jmény: kojence — kojení trvávalo az
i dvé léta — a dítky vûbec, snad hravé dítky (die hebr.).
Chvála dítek stala se základem síly (die hebr.) nejen
proto, aby byli neprátelé Bozí tím zahanbeni, ale téz proto,
aby byli právem zniëeni (umlöeni — die hebr.), kdyz ne-
ciní toho, со jiz nemluvñata dokonale dovedou.

3. O D',pDT,"1 D^bbli" jest ovsem metaforicky feceno, ze
chválí Boha. Obèma jmény se snad obyéejnê vsechny
vsechny dítky jmenovaly, ponèvadz nalézáme táz jména
i v 1. Kr. 15s Jer. 447 a j. îbï znamená v po. hráti si. T5
(TT?) znamenásí/w; Mat. 2116, zde a na vice jinych místech
jest pFelozeno ahor sláva. 4fTT\"i protivníci Bozí TIN
BpDflai nepFitel a mstivec (t

.

j. mstivy nepfitel), mohou die
z. 44,T a 74+ znamenati pohany. Jako' vykládal Pán Jezí§
tato slova, ze vyvolil Bûh slabé, aby jimi prekonal silné,
tak vykládali si Israelite v. 3 v torn smyslu, ze israelskych
dítek, Israele, ktery chválí Jahve, pôuzije Bûh к tomu,
aby prekonal pohanství, aby mu konec ueinil. yú müze
míti porovnávací vyznam : Nebesa vypravují vice (vy-
mluvnèji) nez ústa dèti a kojencû . . . aby byli umlceni
neprátelé a mstivci (Honth.j. Na т. ГЛО4 cte Merx ГЧС
ne pokárati, pouèiti), ту pfíslovecnym akk.: Ту jsi poká-
ral drzého. Honth : Ту mocnë pouéení dává§ pro tvé pro*
tivníky, aby byli umlceni . . .

Pacholata v chrâmë volala slávu, knézská knízata

г. 8+-6. 61

mlcela, Apoëtolové byli slabí, nepfátelé Kristovi silní, ale
apostolové rozáírili pfec slávu Kristova jména a teh-
dejSí pohanství zaniklo. >Skrvl jsi to pfed moudr^mi a
znatymi, a objevil jsi to malick^nu (Mat. И25).

4. Kdvï hledím na tvá nebesa, dílo tvych prstü,
Na mësie i na hvëzdy, jenz jsi Ту upevnil —

4. Kdyz popatfím na tvá nebesa, dílo tvych
prstü,

Na mësic a na hvëzdy, jez jsi postavil —

4. Na nebesích jest die v. 2. rozlozena vzneëenost

Boha. Kdyz, kdykoli, hledím na tvá nebesa, dílo tvych
prstà, neb coz jest skorem totéz, tvych rnkou. Na mësic
a nu hvëzdy, nejmenuje zde slunce, protoze nejmenuje
vûbec vsechna Bozí stvofeni ; z toho nemûzeme jestë
vázne souditi, ze se oddal tëmto citûm nocní dobou, kdy
sp atril toliko mësic a hvëzdy. Pravda jest, ze se nám
V noci nebe kràsnëjsim byti zdá nez za sluneöniho svëtla.
Zdálo by se, ze není tato vëta ukoncena, a ze by bylo
doplniti : Kdykoli patfím . . . vzdy poznávám tvou veli-

kost -- tohoto závétí zde není, ale závétím jest právem
v. 5. Kdykoli pohlédá zalmista na nebeskou vzneSenost
a velikost Boha, jak niatym a nepatrn$'in zdá se mu

b^ti ëlovëk.

4. чЗог« kdykoli.

Církev jest podobná mésíci, ktery dostává svëtla od
Krista, Slunce spravedlnosti : nescetnymi hvèzdami jest
provázena, a tèmi jsou svètci, Církev vitëznà.
V myslickém smyslu velebiti mùzeme Boha die slov

tohoto zalmu, kdyz pozorujeme, со zpüsobila dobrého
Kristova milost zde na svëtë. Církev jest tím nebem, které
ozdobeno sv. apoStoly, uciteli, s dostatek velebnost Bozí
hlásá. Kolikrát byli v Církvi ucenci a velikáni pfekonáni
prostou nevinností a jednoduchostí svôtce, mnicha, kte-
ráho bychom mohli jmenovati pacholetem !

5. Coz jest clovëk, ze jsi jeho pamëtliv?
Aneb syn clovëka, ze ho navstëvujes?

6. Málo menâim jsi jej uëinil nez andëly,
Slávou a ctí jsi jej korunoval,
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7. uetanovil jsi ho nad dily svych rukou,

8. Vse jsi podlozil pod jeho nohy,
Ovce i veskery skot,

Nad to i polní zvëf.
9. Ptactvo nebes a ryby more,
Co prochází mofskymi stezkami.

5. Coz jest ëlovëk, ze na nèho pamatujes,
A syn ëlovëka, ze о nèho peöujeS ?

6. Tys ucinil, ze mu jen málo chybí do Boha,
A slávou a düstojností jsi jej korunoval,

7. Ustanovil jsi jej pánem nad dily svych rukou,
Vsechno jsi podlozil pod jeho nohy :

8. Ovce i brav veèkeren
A téz zvëf na poli,

9. Nebeskó ptactvo a ryby mofe,
Cokoliv prochází mofsk$rmi stezkami.

5. Salmista se dále diví a podivení vynucuje jemu
tu otázku: Coz jest clovëk, ze jsi jeho pamëtliv? Jest tak
nepatrn$r, a ty nejen, ze jsi jeho pamëtliv, ty ho navstë-
vujes, die hebr. о nëho pecujes svou prozfetelnosti, svou
dobrotivostí, svou láskou! Pamatuje, navStëvuje nás Ho-
spodin, kdyz nám dobfe öini ; ovsem, ze nezûstane ani
hfísník zapomenut, navstívení Bozí u tohoto znamená
zkousku neb trest. Kdo mûze vypoëisti dobrodiní Bozí,

kterych se dostává jednotlivci po cety jeho zivot, kter^ch
se dostalo národfim a vSemu lidstvu po vèechny vëky.
Salmista znal ona, jez prokázal Buh israelskému národu,
a ta dobrodiní byla jiz tehdy pfeëetnà a pfeveliká !

6. 7. Bûh pecoval o clovôka tak dobfe jiz tehdy, kdyz
jej povolal к zivotu, kdyz jej stvofil. Tenkráte jej stvofil,
»die obrazu a podobenství svêho,* а к tomu se nesou asi
slova ver§e 6.

Die hebr. není porovnáván clovëk s andëly, ale
s Bohem samym, coz jest die zprávy o jeho stvofení, kde
se stal podobn^m Bohu (Gen. I27), blizsím. Andëlé jsou
tvorové clovëka vzneSenëjëi, Bohu die Star. Zák. blizsí,
ale tëm byl die Vulg. ëlovëk skoro roven, málo mu chy-
bëlo do Boha idle hebr.). Kdyz se mínil sám uöiniti Bohu
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rovnym, hfesil, a tenkráte se ovSem daleko od Boha
vzdálil, podobnost s Bohem poruSil. Slávu a cest mël pfed
ostatnim tvorstvem. Podobnym stal se clovëk svému Bohu
i tím, ze mu bylo dáno panství nad celou pfírodou (Gen.
I26. 2R). Nad díly tvych rukou nad Bozím tvorstvem.

8. Jednotlivë zde vypo6ítává, со stalo se poddanym
clovëku, ze tím mohl vlásti, ze toho mohl к svému uzitku
a prospéchu uzívati, 2e to mohl die potfeby bez trestu
i zniëiti (zabiti zvífata a p.).

9. Pràvë tak znl slova Gen. l2ß: »Nechaf jest nad
mofskymi rybami, nad nebeskym ptactvem a nad zvífaty
a nad veékerou zemi...« Co prochází rnorskymi stezkami;
toto zájmeno nevztahuje se die Vulg. (quae) к pfedchá-
zejícím jménûm, ale znaëi: vse, со prochází mofskymi
stezkami, t. j. ostatní zvífata, která jeâtë vedle ryb v mofi
jsou, uëinil clovëku podrobena. Sv. Písmo mluví o veli-
kych mofsk$rch zvífatech, která jsou zde pfedevsím na-
znacena.

5. ipo znamená : po nèkom pohlízeti, pecovati on,
navStíviti nëkoho v dobrém smyslu (Job. 1012), trestem
Job 718 a j. nix~p jednoduse téz ëlovëk; u pozdëjsich
prorokíi nabylo v^znamu, v jakém se i Spasitel nazyval
»synem öloveka« (aram. NffiDS 13)- Zde jest ëisty paralle-
lismus a jakysi rym.

6. ПГПСПГП pfekládali LXX aram. a syr. sprâvnè mi-
nuiym fasern. "СП míti nedostatek ; pi. uôiniti, ze nëkomu
nëco chybí, ze má nedostatek, s dvojím akk. ",72 jest pfi-
rovnávací (ménë, malo nez). ,U sv'. Pavía Hebr. 26 ßQa%v w
ëasovë se zdá pojato. a^r.bííft pfekládali LXX, aram.
a syr. nag nyyiXovi, die toho i Vulg., at* by рак bylo
□""bs 42; sprâvnëji ostatní naçà &sók
. 8. 9. TOS i ros jest star§í, básnicky tvar na m. obycej-
ného ^SS brav, "lip na m. obycejného -"lia- rroni vëtSi
zvífe vûbec, zvëf. IBS maiy pták, ptàëe (usfûr v arab.
vrabec).
"05 nikoli o f'iovëku : ktery pfechází (na lodích)

stezkami mofí, ale stfedním rodem jako pokracováuí v^ctu.
V messianském vykladu se táze: Co jest Kristus,

vtèleny syn Bozí? Ten, jenz se nazyval rád clovèkem a
synem clovëka ? A Ту, о Boze, jsi v nëm nalezl zalíbení !

8
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Jáko ôlovëk byl mensím andëlû, a byl takovym jen na
krátko. Bùh Otee Jej uëinil málo menáím andëlû, kdyz
chtël, aby pro nás jako ôlovëk na zemi dlel a trpël, aie
pf i vzkf ísení a pfi îïanebevstoupeni korunoval Jej slávou
a ctí. Jemu, Kristu Pánu, i po jeho lidské pfirozenosti
jest vèe poddáno, jak sv. Pavel к Ef. I22 zfejmë vykládá.
V mystickém smyslu pamatují nás slova : Coz jest

clovëk . . .? jak nás Bûh miloval, ze pro nás, nepatrné
tvory, svého jednorozeného Syna dal ! Ùvazujme ponízení
Boziho Syna tak, jak je sv. Pavel к Hebrejsk^m 28- 9 u-
vádí. Vsechny podlozil Bûh pod jeho nohy, andëly spra-
vedlivé i hrílné, (tak vykládá sv. Augustin z vif ata zde
jmenovaná), neboí jej ustanovil Soudcem vsech. Kdyz
patfime na to, со Bûh stvofil, a со pro nás stvofil, kdyz
rozjímáme div Vykoupení a Posvëceni lidstva Pánem Je-
zísem a Svat^m Duchem, zvoláme zhloubí srdee ta slova,
jez isou uvedena na zaóátku zalmu, a jimiz zalm vhodné
tez konëi.
Slova, jez lze vykládati o ponízení Kristovë a o jeho

oslavení, lze vykládati v jakési mífe o kazdé vërné dusi.
Ona jest Kristov^m uëennikem, a ten se má podobati
svému mistru: Kde já jsem, tam bude i mùj stuzebník
(Jan 1226).

10. Hospodine, ná§ Pane,

Jak podivuhodné jest Tvé jméno po vsí zemi !

10. Jahve, nás Pane, jak veliké jest tvé jméno po
vsí zemi !

10. Cely svët jest tedy zjevem velebnosti Bozí ! Jako v. 2.

Ponëvadz byl zalm o Pánu Jezísi vykládán, byl
vhodnë v liturgii uлгeden do církevních hodinek v pa-
mátné dny trnové Koruny, sv. Hfebû a Kopí Pànë, Jména
Jezís, Promënëni a Nanebevstoupení Páné; tam jeho
ponízení a utrpení, zde jeho oslavení pfipomenuto.
Den nejsv. Trojíce Bozí jest svátkem, v kterém by

mêla byti velebnost trojjedinného Boha nejvíce oslavena;
zalm pfipomíná vznesenost Pâna a Boha, proto se к tomu
dni hodí.

Pannu Marti jmenují sv. Otcové mësicem, zjevem
Bozské lásky a vznesenosti, ji zovou zenou, která jest
odëna jasem Slunce spravedlnosti, jest die církevního и
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zití slov Pisnë písní б9 : »Krásná jako mësic« — a proto
nálezí tentó zalm v modlitby mariansk^ch svátku. Pro
podobnost sv. Muéennikû a Vyznavacû s Pánem Kristem,
sv. Panen s Pannou Marií, zaveden ten zalm i ve dnech
tëohto Svôtcû. 2ahn 8. jest jesté uröen o svátcích Aindëlu,
pH kftu dospëlych, pfi zehnání v dobë dobytöiho тоги.

9. zalm.

Díky za vitëzstri a nova prosba.

Salmista dosáhl vítezství nad nepfáteli, nad pohany ;
za to chválí Boha a dëkuje jemu. Mësta nepfátel jsou
zbofena, jejich jména zanikla na vzdy (1—7). Velebí Boha
Jahve, ktery soudí národy, a prokazuje milosrdenství tëra,
kdoz v nëho doufají (8—15). Pohané upadli do jámy, kte-
rou jinym pfipravili (16—17). Nechaf jim dá Bûh pana
(21). Èalmistu trápí jestë jiní nepfátelé; jsout py§ní, la-
kotní, eíhají na chudé, utiskují je (lO1-11). Zdá se jim, ze
se Bùh o utiskovaného nestará, ale tentó prosí o pomoc
к Bohu, aby zlomil moc bezboznyeh (1012-15). Pohané zmi-
zeli, Jahve vyslysel bídného, zjednal prava utlaoovanému ;
nikdo mu nemuze vzdorovati (10 ie-18).
Tentó 2alm jest v massoretském znëni rozdëlen ve

dva zpëvy. Rozdëleni toto pÙA'odnë v hebr. znèni neb5r-
valo, ponëArad2 je nevykazuje ani fecká LXX, ani jiné
fecké pfeklady, ani sa\ Jar. ve svém pfekladê zalmû z he-
brejStiny. Ti vsichni spojovali hebr. 9. a 10. zalm v jediny,
jak to téz ve Vulgatë zachováno. Rozdëleni se vyskytuje
teprvé v syrské pesittâ a aram. targumu z 9. stoleti. Bylo
zavedeno nejspiëe proto, 2e se obsah prvé cásti lisil od
obsahu cásti druhé, a ze prv^ch 21 versii tvof ilo zdanlivë

ukoncen5r celek. Tfebaf se v§ak obë cásti obsahem od sebe
lisily, mohly se zcela dobfe nalézati v jediném zpëvu spo-

jeny. Jsou v druhé oásti v^razy podobné onëm v ëasti
prvé, ku konci 10. zalmu mluvi zalmista opët o pohanech,
о nichz byla v 9. zalmu reo ; massoretské znëni nema pfi
10. i. zádného nadpisu, jak to v prvé knize jen velmi
zfidka (pfi 1

.,

2
. a 33. hebr. z.) shledáváme; obë oásti

y
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mají stejn^ rytmus, ano jsou téz die abecedy sefadëny.
Strofy (o dvou versieh) prvé ëàsti pocínají po fadë pí-
smenami abecedy, v druhé 6ásti ten pofádek shledáváme
pfi posledních dvojversích (12— 18;, které pocínají písme-
nami p — П. Abecední pofad jest tedy ponëkud porusen,
ale dosvëdcuje pfec, ze obë cásti к sobë nálezejí. Bar He-
braeus (13. stol.) téz tvrdí, ze Hebreové i Èekové 9. a 10.
2. »jako jediny citaji«.

L. Nndpis. 1. Ku konci. Na- tajnosti syna. Davidüv
zalm. *

H. 1. Èediteli hudby. Die mûth labben ( smrt
symu neb zemfi, zblednb). Davidùv
zalm.

Nadpisem jest tentó zalm Davidüv. Tentó král pre-
mohl v prvních dobách svého kralování pohany, eizí ne-
pfátele, kdyz mu nedlouho potom povstal nov$r vnitfní
nepfítel Absolon. Obsah zalmu by se dosti dobfe nesl
к této dobë (2. Кг. 82-12). Sion byl jiz sídlem Jahve (12,
15), mesta nepfátel byla zniëena (7).
Zalmista mluví vícekráte v mnofcném cíele, ve jménu

utlacovanych, tëch, ktefí znají jméno Jahve; David mohl
tak mluviti jménem lidu, kterému vládl a kter$r pfed Bo-
hem zastupoval. Podobné stíznosti do svych nepfátel vede
si zalmista i ve 12., 53. a v 54. ?..

V tomto zpëvu stfídají se bez pfechodu radost z ví-
tëzstvi s náfkem a s obviñováním nepfátel. Tim by bylo
lze vysvëtliti pfetráení abecedního pofadu verèû. Mocné
vzruSení zalmisty se tím i v zevnëjsi podobë bàsnë obje-
vuje. V 9. zalmu zacínají dvojverse od 2-19 písmenami
S ai ' (1 а П v massor. znëni není) ; následující hlásky
{2 v 19. v.) zastoupeny tu nejsou (v 101 mohlo by byti b, v 105
52 pokraëovânim), vers 20. pocíná hláskou p, 21. hláskou üS.
V 101-11 není abecedního pofadu, v 104 13 jest první
hláskou opëtnë p, ve v. 14. n, 15. a 16. s, 17. a 18. hláska
Г. Pfetrzení takové jest zajisté nápadn^m, ale z toho ne-
mûzeme jestë dokázati, ze by byly verse 101-15 pozdöji
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do ukonëené pisnë vloieny; tím mène lze dokázati, kdy
by se to bylo stalo.
V nëkterych vydáních Vulgaty jsou verse 10. zalmu

ve spojení s 9. z. císlovány; v jmych vydáních jest pfed
10. z. nápis: »Z. 10. die Hebrejskych« a má svoje císlo-
vání. Kladou zalm i do doby pronásledování Davida Sau-
lem; Ewald vykládá 9. z. o zbofení Ninive.
Pro occultis neb pro morte filii vykládáno o Kristové

smrti. "üb TTfQ Ьу má aramejsky targum narázeje na 1. Kr.
17*: Na GoliáSovu smrt. Viz úvodu s. XXVI a XXIX. Zen-
ner rozdëluje 9. a 10. z. na sedmero slok o 8, 8-4-4, 4-4-
(8 schází), 8 versieh.

2. Oslavovati budu tebe, Hospodine, svym celym
srdcem,

Vypráveti budn vsecky tve divy.
3. Radovati se bndu a plesati budu v tobe,

Opëvovati budu tve jméno, o Nejvyssí !

í< 2. Chci dëkovati Jahve z celého svého srdee,
s Chci vypravovati vsechny tve divy ;
s 3. Chci se radovati a plesati nad tebou,
s Chci zpívati tvému jménu, o Svrchovany!

2. Tyto verse jsou jaksi pfedmluvou: Zalmista ozna-

muje, ze chce oslavo\fati Boha a jemu dëkovati. Confite-
bor znamená oslavovati, v hebr. jest dëkovati. V srdei
jsou shromázdeny die starého názoru dusevní síly, tëmi
vsemi silami chce oslavovati Jahve: svym celym srdcem

(Deut. 65). Divy Bozí, jez chce vypravovati, jsou divy,
kterymi vedi a chránil Jahve svuj národ.

3. Radovati se budu . . v tobe jako se Israelita o

sváteích Pane, kdyz oslavoval Jahve, spolu i radoval, tak

praví i zalmista, 2e se bude radovati v Bohu, z Boha, ze
jest mu tak moeny a dobry Bíih. Udává tedy jiny zpûsob
oslavy.

2. mis impf. q. od PIT v^znamem voluntativu.
ч2Ь~Ьз2 druhé Ь má v nëkterych vydáních libozvuëné
dages f.

4. Kdyz jsi obrátil mého nepfitele nazpët,
Zemdli a zahynou pfed tvou tváfí.
5. Ponëvadg jsi provedl mùj soud a moji pfi,
Zasedl jsi na trun — soude spravedlivë.
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2 4. Protoze se obrátili nazpët moji nepfátelé,
Klopy41i a zahynuli pfed tvou tváfí.

5. Nebof ty jsi vedi muj soud a moji pH,
Zasedl jsi na trûn — soudce spravedlnosti.

4. Uvádí dûvod, ргоб chce oslavovati Boha a se ra-
dovati. Kdyz jsi obrátil mého nepfítele nazpët dal jsi mnè
vitëzstvi nad nepfáteli, kdyz se nepfátelé obrátili na utëk.
Zemdli lépe minutym öasem, jako v hebr. : Klopytli a za
hynuli pfed tvou tváfí hnëvivou neb trestající tváfí, která
jest zlym lidem hroznou (2010). Tira mini trestající spra-
vedlnost Bozí, která po lidsku hnëvem by>á jmenována.
Tentó verá zacíná v hebr. druhou abecední písmenou
beth.

5. Poznává a uznává zalmista, ze byli nepfátelé Bo-
hem zahnáni v jeho prospëch; Bûb sám ujal se vëci u-
tistëného zalmisty, spravedlivë provedl soud raezi zboz-

n^m pëvcem a mezi jeho nepfáteli. Králové zasedali pfi
vefejném souzení na svûj trun, proto di: zasedl jsi na
trim.

4. 2 jest i casové i pfícinné. V feckém a v lat. jest
jednotné ëislo: inimicum "Ç^Nna mistë sprâvnëjsiho inn.
6. ^IS. Ti, kdo2 vykládají cely tentó zahn o Kristu, vy-
svëtluji v. 4. takto: Kdyz byl zahnán nepfítel, zK' duch,
i jeho pomahaëi a spoluduchové jako by zenidleli a za
hynuli. Kristus provedl pfi mezi církví a zlym duchem:
tentó chtël lidi hfíchem к sobë upoutati, Kristus svou
smrtí uëinil zadost za hfíchy, lidi z oné poroby vysvo-
bodil.

5. má silné dages spodobením hlásky "V NC~G.

6. Pokái•al jsi národy a zahynul bezbozník.
Zniéil jsi jejich jméno na vzdy, na vëky vëkùv.

7. Kopí nepfítele zasla na vzdy
A zbofil jsi jejich mèsta.
Zahynula jejich památka s hlukem;

У 6. Ohromil jsi národy (pohany), bezbozníka jsi
znicil,

Jejich jméno jsi na vjídy a na vëky vyhladil.
7. Nepfátelé — dokonány jsou pustiny (jejich)

na vzdy,
Vyvrátil jsi mèsta, zahynula jejich památka.
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6. Pokáral jsi národy gôjjîm pohany ; pohanstí ná-
rodové, ktef í sousedili s Palestynou, byli v Davidovë dobë
i pozdëji nepfáteli Israelitû. Salmista narází v tëchto ver
sieh nejspíse na nëjakou událost, která se nedlouho pfed
tím sbëhla, kdy Bûh pohany strestal a kdy následkem
toho bezbozník, bezboíníci (taktéz pohané) zahynuli. Za
Davida byli tak porazeni cetní nepfátelé, jak 2 Kr. 5., 8.,
10., 12. dosvëdeuji. Znicil jsi jejich jméno totiz slavné
jméno, jejich slávu jsi znicil ùplnë, na vzdy.

7. Kopí nepfítelc zaëla na vzdy ztratila síly ; nepfá
telé nemají vice válecné moci. V hebr. není Feci o kopích,
ale znëni jest úseené: Nepfátelé (pokud se jich tyce) —

dokonány jsou (jejich) pustiny, jsou iiplnou pustinou

(i zbofenistëm) na vzdy ! Zahynula jejich pamdtka s hlu-
kem za váleéného hluku byla zbofena mësta, zahynula
památka pohanû; toho slova *s hlukem« v hebr. není.

6. "TW (kfiöetij jest silnëjsiho vyznamu nez «pokáral
jsi« lat. increpasti.

7. Frameae Ппзчг: v bibli znací óop<fni« i mee) spo-
jili LXX s ТОП oddëlivëe je od тпхп ; v massor. znëni
jest vsak HÍ3"ir¡ pustiny, zbofeniny. ПЯИ eufemisticky :
byti znicen. Smysl jest zajisté ten, ze po nepfátelích zbyly
toliko pustiny, zbofeniny. a*C" ("ОТ) jejich (nepfátel) pa
mdtka. Cum sonitu ЯТ0П nikoli : se zvukem, rychle jako
zvuk. Klem. má: »zaMnuli su w hnyewie«. ПИЯ by bylo
sesílením pfípony ve slovë D*OT, ас ho potfebí není. Tyto
tfi trojveiiâe byly abecední, nyní vsak schází dvojverse,
jez by pocínaly následujícími hláskami T an. Lze za to
míti, ze aspoñ dva verse vypadly. Veré 8. zacíná slovem
FHTPT, ale doplñují ho mnozí tím ПЯП ze 7. v. a slovem
ПЗК : Oni zhynuli, ale Jahve truní na vëky. Po messian-
ském v^kladu káral Pán sv^mi apostoly pohanstvo ze
hfíchu, zhynula bezboznost modláfství, zbranë zlého du
cha za§ly, jeho mista jsou znicena (modly).

8. (A
.

Hospodin na vëky trvá.

9
. A bude sám souditi okrslek zemë v pravosti,

Bude souditi národy v spravedlnosti.
(Tí) 8

.

(Oni zahynuli), ale Jahve truní na vëky,
Postavil к soudu svûj trun.



70 z. 98-11.

9. A soudí okrslek ve spravedlnosti,
Soudí národy v rovnosti.

8. Neprátelé hynou, ale Hospodin na vëky trvá. Jeho
cinností jest, ze soudí národy ; to jest aspoñ pro zalmistu
nyní nejdülezitejsím.

9. V pravosti ... v spravedlnosti dejí se fízení a
rozhodmití Bozí (95 ia

,

97!') a nesou se к celému okrsku
zemë.

9
. nnurtt od -KB4 pfímym, rovnym jest: rovnost, prí-

most: "ЯЗ prime, práve. Kristiis vládne na vèky a pone-
vadz jest Jemu dána vseliká moc na nebi i na zemi (Mat.
28 ie), fídí cely svët a soudí spravedlivè vsechny. Judicare
zn amena лт Davidovych zalmech vládu Boha nad v§emi
národy; tato se vyvine v messianskych dobách. Jindy
znaöi rozhodmití Bozí mezi DaA-idem a jeho nepfáteli.
Ve smyslu »soudu< a trestajícího soudu jest judicare
najmè u proroku.

10. A jest Hospodin útocistem ubohého,
Pomocníkem v potrebách, v souzení.

11. A doufají v tebe ti
,

kdyz znají tve jméno,
Nebof neopoustië tëch, kdoz tebe hledají, Hospodine.

i 10. A jest Jahve utiskovanému tvrzí,
Tvrzí v dobách souzení.

11. A duvëfuji v tebe, kdo znají tve jméno,
Nebof neopoustís tëch, kdo tebe, Jahve,

hledají.
10. A jest Hospodin útocistem ubohého nestal se jím

teprvé, ale jest jím vzdy a jest jím proto, ze spravedlivè
soudí. Hebr. metaforicky di : A jest Jahve utiskovanému
tvrzí (173j. Bûh, jenz jest tak hroznym soudcem a pánem

bezbozn5rm lidem, utiskovanému jest bezpe6n5rm útulkem,
pomocníkem v dobách, kdy tobo jest nejv^se tfeba.

11. Kdoz poznali tve jméno (znají tve jméno) jsou
vefící Israelite; titéz hledají Hospodina, hledají u nëho
pomoci (10;, tëch Bûh neopousti, svou silou jim pfispívá.

10. ''Л'Ч v lat. et factus est a stal se; jinak apokop. :

A budil H. tvrzí, neb tez a hude . . . (Sv. Jar., syr. a

aram.). ~l (km. *p"T) rozetfeny, utiêtën^. V mS3 ГПГС?Ь cte
LXX dvë pfedlozky : v pf íhodn5rch dobách, v úzkosti ;

jiní pokládají РП2И za podstatné jméno: v dobách sou
zení (z. 101).
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12. Mpívejte Hospodinu, ktery pfebyvá na Sionu,
Ohlasujte mezi národy jeho skutky;

13. Nebof vyhledávaje krve rozpomenul se na né,
Nezapomnèl náfku ubohych.

T 12. Zpívejte Jahve, jenz pfebyvá na Zijjônu,
Rozhlasujte mezi národy jeho skutky.

13. Nebot pamatoval na në jako mstitel krve,
Nezapomnèl kfiku zubozenych.

12. Vybízí i jiné, aby chválili zpëvem Boha, ktery
pfebyvá na Sionu; od té doby, kdy pfenesl David archu
úmluvy do nového svatostánku na Sionu, jest tentó jme-
nován jako zvlástní sídlo Boha. OhlaSujte (rozhlasujte)
mezi národy (pohany) jeho skutky (uvedené ve v. 13.) ;
skutky, jimiz nepfátele znicil a Israeli pfispël, mají b£ti
známy i mezi pohany, aby jméno a moc Jahve byla zná-
mëjsi a aby i pohané Jahve Bohem uznali. Totéz vyzvání
se nalezá i v z. 664 6733 a v násl.

13. Hospodina dluzno velebiti, nebot vyhledávaje krve,
hledal nespravedlivé prolitou krev Israelitíi, aby ji po-
mstil, jak to uvedeno v Gen. 9"' a v Num. 35!'-33, bjrl gö'el,
mstitelem krve (vysvoboditelem krve), a tak pamatoval
na në, na Israelity v. 11., 12. Nezapomnèl náfku nbohyvh,
lépe: zubozenych, utistën^ch.

13. К thîbh má a4*3?. trpného v5'znamu : utistën^,
q'rê 0*"Ü9. od "Ш cinného vyznamu: pokorny (1012i; jsou
to ti

, ktefí jsou uvedeni v pfiponë OÏTW-
ГчЬц-" v. 12. studia, snahy Bozi prozfetelnosti o vy-

koupení lidstva. Zdálo by se sice nëkdy, ze zapomíná
Bûh na kfik a volání ubohych, aie on jich pfec stále pa
ñi a tu je.

14. Omiluj se nade mnou Hospodine, popatfi na mé

poníEení (zpûsobené) mymi nepfáteli,

15. Kteryz mne vyzdvihujes od bran smrti,

Abych vypravoval tvé veskeré chvály,

V branách Sionské dcery 16. se veselil v tvém
spaseni.
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П 14. Smiluj se nade mnou Jahve, popatfi na mou
bídu od tëch, kdoz mne nenávidí,

Jenz mne vyzdvihujes od bran smrti.
(Aq. a sv. Jar. : Smiloval se . . . patf il ....

vyzdvihl . . . .)
15. Abych vypravoval vsechnu tvou chválu,
Plesal V branách Sionské dcery nad tvou

pomoci.

14. Die Vulgaty obraci se zalmista к Bohu s novou
prosbou, vitëzstvi jeho by nebylo b^valo pln^m; jestë
jest V ponízení, v bidë, jiz mu zpùsobili jeho nepfátelé.
Die Aqily a sv. Jar. si pfipomíná zalmista, ze se nadnim
Bùh smiloval, ze pohledl na jeho bídu a vytrhl jej od
bran smrti ; takové znëni by se mezi verse 13. a 15. lépe
hodilo, ale i v jinych zalmech nalézáme prosbu o pomoc
vícekráte opëtovânu.

15. Kteryz mne vyzdvihujes od bran stnrti metáfora:
Kdyzby zalmista byljiz pfed záhubou a blizek smrti, Bûh
jej mûze jestë vytrhnouti, a ëini tak. Vysvobozuje Bûh
utlaceného téz za tim ùëelem, aby byl рак veleben : Abych
vypravoval ¿vé veskeré chvály, skutky chvály, slavné,
velké Piny. V branách Sionské dcery v branách Jerusa-
léma ; na místech, kde jest nejvíce lidu (podobnë 1. Kr.
918 Job 297 a j.). Dcerou Siona zove obyvatelstvo Jerusa-
léma i mësto.

14. Nëktefi mini, ze prosbu tohoto verse pronesl zal
mista je§të pfed vitëzstvim, které pràvë popsal. чз::г; (Aq.
pfekládá ■'ЭЗЭП) mûze b^ti imperat. qal ]T\ s pfiponou Los.
Imperat. piel nemá víznamu : »Smiluj se« ale »ucifi mi-
l^m.« ,,'Q73'n"2 part. pil. s pfiponou od Dil-

15. Tpänbnp jest jednotného öisla a pfec má pfíponu
takovou, jaká byvá pfi pluralech.
Die messianského vykladu prosí církev, aby bvla

chrânëna od pronásledovatelíi, od pokusitelù, od záhuby,
a vedena se sv^mi ölen y к brânë Jerusaléma, mësta miru,
к nebesfim.

16.b íJvázli pohané v zàhubë, jiz nastrojili;
V torn osidle, jezskryli, polapena jestjejich noha.

17. Jest poznán Hospodin, jenz koná soudy,
X dile svych rukou jest polapen hfísník.
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D 16. Pohané pohrouzeni jsou do jámy, kterouvy-
kopali ;

V osidle, kteréá skryli, uvázla jejich noha.
17. Proievil se Jahve, konal soud,
V díle svych rukou zapletl se bezbozník.

Higgâjôn. Sél¿T.
16.b Pronásledování a úklady svych nepfátel pfirov-

nává zalmista к jàmë, к naliëenému osidlu, které lovci
zvëfi nastrojují (2. 716-17). Sami vsak tëmi úklady zhynuli.

17. Jest poznán Hospodin Bûh se projevuje, dáváse
poznati hroznymi soudy, kterymi stihl zalmistovy neprá-
tely. >'Higgajon sela« hebrejského znëni snad znamená
hudbu, kterou vyplnili po teto sloee pfestávku ve zpëvu (Y).

16. Infixae sunt Klein, wenznuty su (ustrnuli Podëbr.).
IT ukazovací zastupuje zde vyznamem A'ztazné "rax.

17. nif. od ГГ dáti se poznati œjîi: by bylo part,
qal od slovesa шрз vyznamu Юр4 zaplésti nëkoho; die
starych pfekladù feck., syr., aram. a Aq. awt).i¡fi(f&r¡ dluzno
íísti nifal Bipi: od шрч zapletl se.
Higgaion sela vykládali »meditatio in saeculum vëc,

o mi se bude stále, vëënë mluviti (soudy Bozí); aram.:
3>RadoArati se budou spravedliví na vëky«. Viz úv. s. XXV1L

18. Vrátí se hfísníci do pekla,
Vsichni pohané, ktefí zapomínají na Boha.

19. Nebof nezüstane ubohy na vzdy v zapomenutí,
Trpëlivost ubohych nezajde na vëky.
4 18. Bezbozní se vrátí nazpët do podsvëti,
Vsichni pohané, na Boha zapomínající ;

5 19. Nebot nebude chudy zapomenut na vzdy.
Nadëje utiâtënych (ne)zahyne na vzdy.

18. Záhuba bezboznych zálezí téz v torn, le vejdou
vrátí se müle státi i kdyz teprvé ponejprv na to misto
pfijdou) do pekla; s 'ôl jest temné misto shroinàzdëni
mrtv5rch, nikoli pouze hrob. Ti bezboäni jsou pohané,
Uteri zapomínají na Boha, a v takovém zapomenutí l\\\.
Al posud bylo v zalmu psáno jméno Jahve, v tomtoversi
jest jméno Bozí Elôhîm uvedeno; pohané nemohou znáti
jména Jahve, ktery se jim nezjevil, mohou ale znáti stvo-
fitele vSeho, Boha vsehomíra Elohîm, a zapomenutí na
toho jest bezbozností a vinou i u pohana.
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19. Ze zkusenosti tvrdí zalmista: Trpélivost (éekání),
nadéje ubohych nebude ztracenou nezajde na vëky.

18. nbiwob má dvojí urëeni smëru b a koncové Ï1-
Zidé tvrdili, ze jestkoncovym П naznaceno, ze budou svr-
zeni az na nejnizsí stupeñ pekla. Convertantur na miste
revertantur 6i spíse revertentur (55ltí).

19. I zde k'thíbh BFü£ qerê о^Э?. jako v. 13. «b prvé
6ásti verse platí i druhé oásti. Tïg na konec; nadëje jednou
dojde splnení. Dvojversu, jez by zaôinaly písmenami b az
3? zde není; proto snad tez náhly pfcchod к prosbë ve
v. 20., ktery zaoíná hláskou ¡> Ovsem, ze bychom mohli
hledati abecední pokracování i v 10', kterfzto vers poeíná
rrab a ve v. 105b ktery zaoíná OWÛ: scházely by tedy
písmeny 3 - 1-

20. \ ovstañ, Hospodine ; af se nerozmocní élovëk,
Pfed tebou neehaí jsou pohané souzeni.

21. Ustanov, Hospodine, zákonodárce nad nimi,

Aby poznali pohané, ze lidé jsou.

p 20. Povstaíi, Jahve, at se nerozmocní clovëk
Nechaf jsou souzeni pohané pfed tvou tváfí !

gj 21. Ustanoviz jim, Jahve, nakazatele,
Aby seznali pohané, ze lidé jsou. Séhï.

20. Znovu prosí zalmista za ochranu proti pohanum.
At se nerozmocní ëlovëk, clovëk, slaby tvor dovoluje si
vzdorovati Bohu, a kdyz jej Buh lined netrestá, nabyvá

vzdy vëtsi a vétsí odvahy, jakoby jeho síla rostía.
21. Ustanov, Hospodine, zákonodárce nad nimi zá-

konodárcem jest jim ovsem sám Bûh; ale zalmista prosí,
aby jim dal Bûh pana, ktery by je zákonu ucil, v kázni
drzel, jehoz by se báli. Jahve jest jim die 10'6 nejlepsím
králem. Aby poznali, ze lidé jsou aby si tak netroufali,
aby si byli vëdomi, ze jsou proti Bohu slabymi toliko
lidmi, smrtelníky.

20. ТУ^Ь** od **~ sesíliti, apokop. (vzdorovati). 'J313X
kmen Œ3N = Ш13 ass. enêëu fragilem esse. Sv. Aug. a Eus.
to o antikristu vykládají.

21. mió stotozñuje massora s N"vio (od tXV bal se)
a Aq. Theod. sv. Jar. a aram. pfekládají die toho : Pusf
na ne hrnzu terrorem. LXX Vulg. a syr. pfekládají vhod
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nèji ГГПЯ part. hif. od rw uöitel, mistr гоцовьгф legislator,
coz s následujícím : aby seznali — dobre souhlasi.
Versem 21. konëi 9. zalm, hláskou П zaëinà teprvé

10'7-18 na konci celého zalmu 9—10.
Nëktefi vykládají: Ustanov jim sv. Ducha, aby je

pouëil o jejich bidë; ustanov jim Krista Pánem (Theodo-
ret). Lépe: dej jim pfísného vládce, tyrana, aneb at se
nehodou nëjakou pouëi,

¿alm 10. die Hebrejskych.

22. <Proë jsi, Hospodine, odstoupil daleko?
Odhlízís V potfebách, v souzeních ?

1. Proë, Jahve, stojís z daleka?
Ski-yvás (se) v dobách úzkosti?

22. Bûh jakoby byl zalmistu opustil a tento si du-
vërnë stëzuje a nafíká : Proc jsi, Hospodine, odstoupil
daleko? jsi vzdálen, nepomáhás mnë, kdyz toho tak po-
tfebuji ! Odhlízís dívás se près mne tak, ze mne nevi-
dis; hebr. (proë) skryvás (se) V kdy tvé pfitomnosti jest
mi tak tfeba (9l°).

1. npbt jest zde milra' s prízvukem na posledni sla-
bice pfed TIN (38). Despicis pí'ekládá Klem. (U czo) hrzies
u potrsiebach (hrzeti)«. ob? hif. skryti totiz T^r? tvé oèi.
DageS forte vD^yn jestorthophonicum, ale jest jen v nëkte-
rycn vvdáních.
Die messianského vykladu by bylo vysvëtliti tento

vers о dobë pronásledování církve.

23. Kdyz pysnë si vede bezbozník, pálí se chudy,
Popadáni byvají v radách, jez (oni) vymyslejí.

2. Pro pych bezbozníka hofí zárem ubohy,
Popadáni byvají úskoky, jez vymyslejí.
(LXX o ubohych, Aq. Sym. Tn. Jar. aram.
o bezboznych : Necht jsou polapeni úskoky).

23. Kdyz pysnë si vede bezbozník, pálí se chudy pych
bezboznych naplñuje ubohé a uti§tëné strachem, úzkosti,

která ubohého jako ohnëm stravuje. Tito ubozí jsou obëti
rad, úskokíi, jez si byli bezbozní vymyslili : Popadáni by
vají v radách, jez oni vymyëleji. Vprvévëtë jsou ?ubozí«
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podmëtem, v druhé »bezbozni.» Die jin^ch feckych pre-
kladû a die sv. Jar. a aram. jest tu vyjádfeno pfání, aby
byli bezbozní polapeni úskoky, jez sami vymyslili.

2. рЬт zárem hofí, vykládá Theodoret o záru utrpení
(z. 17s); jiní die arab. exagitatur miser jest zmítán. Snásl.
■nnt* znamená pVr pronásledovati (Lam. 419) prudce; kdo
tomu vyznamu dávají prednost, mëni ГПЮЭ v 1П1ЮЗ ve
svém pychu. lïïDDrn imperf. nif. s podmëtem (n^yp)- Qui-
bus cogitant (quae) die nepravidelného feckého olç dialoyl-
Çovzai vztazné zájmeno v torn pàdë, v nëmz jest pfedchá-
zející príslusné podstatné jméno.

24. JMebof se honosí hfísník v zádostech své du§e,

A neèlechetnik si dobrofecí.
25. Rozdrázdil hfísník HospOdina ; ^
Pro mnozství svého hnëvu : Nehledá (myslí si).

26. Není Boha pfed jeho zrakem.
Poskvrnëny jsou jeho cesty ve vsem case.
Tvé soudy jsou vzdáleny od jeho tváre,

Panuje nade vsemi sv^mi nepfáteli.

3. Nebof velebí (se) bezbozník pfi své bazivosti,

A hrabivy zlofecí Jahve, pohrdá (jímj.
4. Bezbozník — ve vysi svého pychu (mini) :

Nezkoumá,
Není Boha« (toi) veskery jeho myslénky.

5. Jeho cesty jsou stálé kaádého ëasu ;
"0 Tvoji soudové vysoko (vzdáleni) jsou od

nëho;
Vsechny odpûrce své — fouká na në.

24. Bezbozní jsou velice odvázliví, pohrdají Bohem a
jeho soudy. Nebof se honosí hfísník v lat. laudatur chválí
se, vychloubá se pfi zádostech své duse, vsem mnohym zá-
dostem svym vyhovuje a sobé dobrofecí. Hebr. znënivy-
kazuje éinné tvary: velebí bezbozník pH své bazivosti a
hrabivy zlofeéí Jahre; sloveso dobroreöiti« má i u Joba
l5, 3 Kr. 2110-ia eufemismem v^znam : »zloreciti«. V hebr.
jest téz ponëkud jiné rozdélení slov, které dává v. 4. jas-
néjsí vyznam.
25. Bezbozníkem zde asi nemíní pohany, nybrz Israe-

lity, pySné, lakotné, ktefí o Boha uedbají, aö jej znáti
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mohou a mají; pohanûm Jahve znám není. Bezboznik ve
vysi svêho pychu mini neb di u sebe: Nebude zkoumati
totiz Bûh skutkù mych, neb nezhoumá mych nepravosti;
Není Boha, (toi) veèkery jeho myslénky. Toto znëni jest
ràznëjèi nez vlatinskéra: Pro mnozstvi svêho hnëvu,\ nej-
vëtsim svém hnëvu (pychu) si mysli : Nehledâ Bûh mych
skutkû, nedbá о në, neví o nich.

26. Není Boha pfed jeho zrakem: zije, jakoby Boha
nebylo, cítí se jaksi bezpeënym pfi svych nepravostech.
Poskvrnëny jsou jeho cesty, úmysly i jednání jeho po
kazdy cas ; v hebr. ponëkud jinak : Jeho cesty jsou stâlê,
sfastné kazdêho ôasu vse se mu dafi. On se nestará
o soudy Bozí, ty jsou od nëho jaksi vzdáleny on zije tak,
jakoby ho nemohly dostihnouti Panuje nad svymi nepíá-
teii pánovité s nimi jedná; hebr. pfedstavuje jeho nadu-
tost: na svê odpurce fouká ; znamení nejvëtsihoopovrzeni.

3. "'S quoniam vysvëtlujiciho vyznamu. ЬЬ.Л s Ьу to-
liko zde ; jinde s akk. neb s predi. Dab: chválí, chlubí
se bazivostí své duse (svojí). Vyklad : Chválí pfi své ba-
zivosti Boha — ze by pokrytecky pfec chválil Boha, ale
pfi tom jen s\r5'ch tuzeb dbal, Bohu v pravém smyslu na
око dobrofeëil, ale pfec jím opovrhoval — jest proti sta-
rym pfekladüm ; toliko Aqila ho, jak se zdá, podporuje.
"52 puv. odfízhouti — proto odtud raptor, lichváf, hra-
bivy. Biekell mini, ze byla píivodní nepékná slova : zne-
svëcuje a zlofecí yaz nahrazena eufemistickymi ЬЬп
a -p2 a srovnáyá si znëni takto : PP y»? ?S2 ЬЬ.П ^Э. Le-
psím by bylo ЬЬ"1П.

4. удч bezboznik, jest prosty uominativ: b., pokud
se ho tyce . . . jeho myslénky . . . ÍBX ~i:>Z (i "3Q) die vy-
sokosti znamená nos i hnëv — sv. Jar. furor. ЮП zá-
dati, hledati, ale té?, zádati zodpovëdnost (hledati, zádati
krev: mstíti). Nelze die massor. pfízvuku pfekládati: »Ne-
hledá Boha,< ani není spráynym pfeklad : Bez Boha jsou
vsechny jeho myslénky.

5. (Job 2021 Ь?П síla) byti pevnym, Ьц~ trvati.
Die aram. by bylo vhodnëjâim ITpS4 sfastnym ciní. Q*rê

""Г^Т v mnoz. císle. LXX pfekládá tu sloveso ПЗГР od ЭЭП
eißTjioivtai inquinatae sunt.
Slovem СЯ1Я by die Zennera (Die Chorgesänge) po-

èinal jestè ver§ 73. Auferuntur smyslem jako v hebr. jsou
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oddáleni, vzdáleni (soudové). П1Б foukati ; hit s 3 foukati
na п.; sv. Jar. despicit. Die jinych: zufivë se supí, osu-
puje na ne.
I hrísník müze tu a tam песо mravnë dobrého vy-

konati, ale zde jest vèeobecnë feôeno : cesty jeho jsou po-
skvrnëné — bud nie dobrého nekoná aneb jen velmi malo.

27. Eíká totiz ve svém srdci : Nezviklám se
Od pokolení do pokolení, beze zla (budu).

28. Jehoz ústa jsou pina zlofeoení, hofkosti a lsti,
Pod jeho jazykem (jsou) svízel a bolest.

6. ftíká ve svém srdci : Nezviklám se
Od pokolení do pokolení, [ktery] bez nestestí.

7. Ústa jeho jsou pina zlofecení, úskoku a násilí.
Pod jeho jazykem svízel a zhouba.

27. Kdyz Pan Bûh trpí nëjaky cas zlobu neslechet-
níka, ten se рак domnívá b^ti úplne bezpeönjrm a od-
vááne si praví : Nezviklám se, nepadnu ; slibuje sobe i
svému pokolení stálé stestí : od pokolení do pokolení,
beze zla, bez nestestí (budu) ; v hebr. snad : ktery bez. ne-

Stestí jsem.

28. Ústa jsou jako zásobárna slov; u bezbozného
jsou pina zlofecení, hofkosti (v hebr. úskoku) a lsti.

(Tentó vers u sv. Pavía к Èim. 314). 2ije v blahobytu,
ale je pfec velmi neslechetn^m. Pod jeho jazykem (jsou)
svízel a bolest, kterou sv$rmi slovy jinym pusobí ; kazdé
chvíle jsou taková slova u nëho pfipravena a pusobí jen
zal a trud.

6. "TON cetli LXX na zaeátku verse 7., proto je në-
ktefí zde vûbec vynechávají : bez nestestí (jsem). Jiní
spojují toto yQ—fîib s 172N : Praví ve svém srdci . . . ten
kter£ jest bez ne§testí; jiní zase s mi TI do pokolení, jez
bude bez n. Protoze tyto v^klady nepostacují, navrhují
Olshausen, Bickel i Wellh. na mistë "TON slovo 2œs zu-
stávám, bydlím bez nestestí.

7. Ьяз a y\$ v z. 715.
Líeí, jaké jest srdee bezbozníka, jakájeho ústa, рак

mluví o jeho skuteích. Zlofeoení jest hlavnë proti Bohu,
hofkost a lest jsou hfichy, pomluvy, na cti utrhání, pod-
vody a p. proti blizním páchané. Lidern pusobí jen útisk
a bolest, nikoli potechn a radost, jak by bylo jeho povinností.

г. 929-31. 79

29. Sedí V zálohách s bohádi v úkrytech, aby vrazdil
nevinného.

30. Jeho oci slídí po ubohém;
Cíhá v skryté, jako lev ve s vé jeskyni,
Cíhá, aby uchvátil ubohého,
Uchvátiti ubohého (tak), ze ho pfivleèe.

8. Sedí v zálohách u dvorcü, aby ve skrysích
vrazdil nevinného,

(LXX : Sedí v zálohách s boháói)
Jeho oci slídí po ubohém.

9. Cíhá v úkryté, jako lev v houstí,
Cíhá, aby uchvátil ubohého,
Jímá ubohého, vlece jej ve své síti.

29. Bezboznost a neslechetnost ziych jeví se v tom,
jak pronásledují, chytají a vrazdí nevinné a slabé. Sedí
v zálohách s boháci, die hebr. : sedí v zálohách u vesnic,
и dvorcü; u tëchto neb na blízku jich sedí v záloze, v ú-
krytu, aby mohl pfepadati, olupovati a vrazditi ony, ktefí
z vesnic, ze dvorcü vycházejí. Mnozí bohatsí neb moc-
nèjsi z Israelitii stávali se najmë v bourlivych dobách
lupici. (Soud. II3 2. Kr. 42, Jer. 526).

30. Lící, jak se pfipravuje bezbozn^ nalup a jak ho
provádí: Uchvátí ubohého, vlece jej ve své síti (hebr.).

8. Klem. in insidiis w lakawach. V mass, a4"!?" u
dvorcü, Merx : u pastyf sk^ch stanovisí, к nimz by se b'yli
zbozní utekli ; die feck, цмк nXoveiav О'ИПЗЗ'Э pravdëpodo-
bnëjsi. Slovo □"'"1Г13732 jest zde pfespoëetné. ЗПРР znamená
vrazdí (jiz), ale lépe die LXX a Sym. iiëelnë : aby vrazdil.
rç*~5 jest nejasné ; po ass. iklîtu tma, po halika arabském
silnë ëernym jest vylozeno о temnotë bídy, bídny. LXX
syr. a aram. pfekládají «« tov a¿vt¡ra; dlouhá samohláska
pfi П jest nápadnou, snad by mëlo byti psáno ~2^~ neb
ПгЬп. Massor. vykládali na misté toho tvé vojsko,
téz n*NZ b4" sik usouzen^ch exercitus afflictorum. Rapere
závisí na insidiatur, jest anáfora: ut rapiat.

9. "C r.îÇ plot, hou§tí ; Lagarde opravuje v "bzps
CpO v houstí.' Opravují téz vpw v Cpnb aby jal ubo
hého, vleëe ho.

31. Ve své síti jej snízí,

Skloní se a padne, kdyz se zmoení uboh$rch.
9
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32. Nebof Fíká ve svém srdci: »Zapomnël Bûh.
Odvrátil svou tváf, ze nevidí do konce«.

10. A zbit£ se choulí a klesá —
V jeho drápech ubozí (jsou).

11. Piíká ve svém srdci: »Zapomnël Bfth,
Skryl svûj oblièej, nevidí na vëcnost.<

31. Ve své síti jej snízí bezbozník, lupic nbohého
nyní sevfe, snízí jej, ten se skloní a padne (i v hebr.) a

panuje neslechetník ubohym.
32. Bezbozník nabyvá té odvahy к násilí, ponëvadz

se mu zdá (jako ve v. 4. 5.), ze Bûh zapomnël na ubohé,

odvrátil svou tváf, nevidí do kotier, nevidí vubec, nevidí
a nezví o tëch nepravostech nikdy.

10. ПЭТ roztluöen b. Qerè ПЭТ by bylo impf. qal.
Die Aq. Sym. syr. a sv. Jar. lépe et contractus. Jini
vykládají die arab. dagga: on se shybá nebo shybaje se
choulí. ППШ chouliti se, shybati se. a^sr silny ; snad drápy

(lvové). Ьвз nálezí sice die prízvucnych znamének к a^îobn,
ale ponëvadz jest v jedn. císle, spojíme je lépe s rittív
v jeho mod jsou ubozí. Znéní tolioto verse jest poru§eno,
ponëvadz zíistal tak krátk$rm. Jiní pfedpokládajíce pod-
mëtem bezbozného, vykládají: On se snizuje, shybá, aby
do svych drápú dostal ubohé. Kdyz ale je jiz v síti лт1ек1,
není tëchto slov tfeba.
Následující dvojverse pocínají písmenami píen-
И. nsn 22 téz aby nevidël, jako ve Vulg. П^зЬ na

vzdy, v záporu : nikdy (v. 7.).

33. "Povstañ, Hospodine Boze, nechf se zdvihne tvá
ruka,

Nezapomínejz ubohych!
34. Proc rozdrázdil bezbozník Boha?
Nebot fekl ve svém srdci : Nebude hledati.

p 12. Povstañ Jahve! Boze zdvihni svou ruku,
Nezapomínejz utistënych!

13. Proc opovrhuje neálechetník Bohem?
Praví ve svém srdci : NezkoumáS ?

33. Prosí za brzkou pomoc. Povstañ . . . nechf se
zdvihne tvá ruka abys jednal, trestal nepfátely, zahnal
je. Zlí se domnívají, ze Bûh zapomnël ubohych, proto
volá : Nezapomínejz ubohych!

z. 934-36. 81

34. Proc rozdrázdil . . . Jak mohl bezbozník tak
dlouho rouhati se Bohu, opovrhovati jím a fíkati, ze ne-

bude zkoumati, ze nezkoumá tèch neslechetností ? (v. 3. 4.).

35. Vidís (to), protoze pozorujeê obtiz a bolest,

Abys je odevzdal do svych rukou.

Tobë ponechán zústává ubohy. Sirotku ty jsi po-
mocnikem.

1 14. Ту jsi (to) vidël ; nebof ty patfís na obtiz
a souzeni.

Do tvé ruky (to) vzíti ponechává tobë ne-
síastník ;

Osifelému ty jsi pomocníkem.

35. Bûh neopouâti utistènych. Proti minëni bezboz-

nych praví zalmista: Vidís to vse, Boze, protoze pozorujes
obtiz a bolest, utrpení ubohych (7). Abys je odevzdal do

svyeh rukou to jest — abys vzal do svych rukou tu bo
lest, to utrpení — aneb die hebr., jaksezdá: do tvé ruky

(to) vzíti ponechává nestastník — svou zálezitost tobë po

nechává. Sirotku: pfíklad nejslabsího a nejvíce opustëného

a utiskovaného.

14. ~l^Z mb dáti do tvé ruky, die LXX a Vulg. bez-
bozníky, ale lépe spojiti s následujícím лту"1 (Wellh.). air^
prosty nom., proto snad pfípona pfi : Sirotek — ty

jsi jeho pomocníkem!

36. Metfi ràmë hfísníka a zlomyslného;
Bude hledán jeho hfích a nenalezne se (vice).

37. Hospodin bude vlásti vëënë a na vëky vëkûv;

Pohané, vy vyhynete z jeho zemè.

Щ 15. Pfelom ràmë bezbozného ;
A zly — hledás jeho nepravost, abys ji

nenalezl ?

16. Jahve jest králem vzdy a na vëky,
Vyhynuli pohané z jeho zemë.

36. Zetri (pfelom) rámé hfUníka a zlomyslného zlom,

zniö jejich moc, kterou takové nepravosti pásou. Py§ní

bezbozníci mfnili, ze Bûh nezkoumá jejich nepravosti, a

tu di zalmista : Bude hledán jejich hfích, ale protoze i bez

bozník sám zahyne, nebude nalezen ani on ani jeho hfích.
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Zde mluví o bezboznících, jichz se tykají i predeslá slova zal-
mu, o zlych Israelitech. V následujícím verSi jmenuje jiz.
gojjím 9. zalmu. Pfechod jest náhly, ale v básni dovolen5r.

37. Hospodiu b ude vlásti; die hebr. jest králem azñ-
stane jím vzdy ; tato myslénka sílí dûvëru v nëho. Pohané,
(vy) vyhynete zjeho zemè ; jeho zemí jest Palestyna, pohané
jeho zemë jsou Kananejstí, jichz záhuba byla ustanovena
a pfedpovëdëna. Hebr. znëni : Vyhynuli pohané z jeho
zemë by se mohlo nésti к nëjaké události, kdy byli po
hané pfemozeni a pohubeni. Za Davidovy doby byli po-
kofeni, podmanëni, ale uplnë z Kanaan nevymizeli.

15. ym by die feckého nálezelo spíse к prvé 6ásti
verse: ràmë bezbozného a zlého (proti massor. oznacení).
Nejasné znëni 15b opravují rûznym smërem : Hledáá jeho
nepravost (podm.), abys ji nenalezl ? t. j. jistë ji naleznes
a potrestás. Aneb: Xtsr ps lyai TOTTI hledej jeho nepra
vost, neber (neodpoustëj) !

16. I jinde odvolává se zalmista na to, ze usadil Ho-
spodin Israelity do zemë, z níz pohany vyhladil.

38. Zádost ubohych slysel Hospodiu,
Prosbu jejich srdce slyselo tvé ucho.

39. Soud vésti osifelému a snízenému,

Aby se dále vice nevyvysoval pozemsk£r clovek.
Г 17. Zádost utistënych jsi slysel, Jahve;
Pfipravujes jejich srdce, nakloñujeS své

ucho,
18. Práva sirotka a utistëného hájiti.
Af není vice postrachera — clovëk po-

zemôan.

38. Zádost, prosby ubohych о pfispëni slysel Hospo-
din; pfihotovení jejich srdce jejich vnitrná pfání slyselo
tvé ucho. Bíih sám pfipravuje srdce к dûvëfe, posiluje je
svou milostí, proto die hebr.: Pripravujcs jejich srdce>
nakloñujes své ucho.

39. Soud vésti osirelé/uu t. j. zastati se jej, vésti jeho
zâlezitost; pomoc a ochrana Bona zpüsobí, ze bndou bez-
bozníci bez moci; jsou toliko pozemcany, lidmi zemë, ale
vyvysovali se nad jiné, nedbali Boha ; nyní nebudou
moci vice tak ciniti.

z. 10. 83

17. Hif. od posíliti, pevnym uciniti — HD ^ЭЛ srdce
pfipraviti tak, aby zaslouzilo Bozské pomoci. "pb tve
srdce na m. ПЭ5 bylo by jednodusâi.

18. yiy postraèiti nëkoho. Vyklady 18b jsou velmi
rûzné : Nebude vice bezboznik clovëka ze zemë vyhànëti.
Nebiide se (ubohj') pozemcana bâti. Nebude vice vzdoro-
vati (neprechodnë). упхп—ра ШПЗХ учуыпгц pozemëan, zna-
mená zde pohany.

Zalmii 9. druhou cást vykládají tez o boji proti anti-
kristu. Tentó ëlovëk hfíchu se ve svém pychu nad
ostatní, zpüsobí svízel, obtíz a souzení iiboh^m, bude je

olu])ovati. Volati budon к Bohn: Povstañ ! Zlom ràmë
jeho!
2alm jest nám ùtëchou v pokusení, nebof praví, ze

jest Hospodin utistënëmu hrrzí, v sonzení pomocníkem,
osvobozuje i od bran smrti. Sedí na soudë, jest králem
na vzdy. Zalm jest modlitbou proti starému a novému
pohanství.

Modlíme se tentó zalm téz v nedélním officiu ; jedno-
tlivé jeho verse 10., 11., 19. nalézáme v gradúale nedële
Devítníku, (11. 12) úterka a soboty (v. 22.) po 4. postní
nedëli. v offert. 3. ned. po sv. Duchn (11. 12.)

10. Шт. (H. 11.)
Dùvëra v Вой spraredlnost,

Bezbozní kladoii zboznym lstivé nástrahy ; zbozní
klesají na mysli, zdá se, ze podlehnou (1—3). V tom zmatku
obrací zalmista své zraky к nebeskémn trünu, vidi, ze
Bûh vse pozoruje, ze nenávidí nepravost a tuto hroznë
souditi bude (4 -7). Jest spravedliv^ a miluje spravedl-
nost (8).
Zdá se, 2e stáli v israelské HSi ve v§ech dobách

proti sobe zlí, bezbozní a dobf í, spravedliví, poctiví, zbozní,
vëfici Jahve. Kdyz nabyvali bezbozní pfevahy, coz se
dalo v dobách vnitfních nepokojû, a kdyz nepfítel físi
hrozil, tenkráte se ty protivy pf iostfovali ; bezbozní ne-
dbali práv lidí spravedliv^ch, utiskovali je a p. Sv. Písmo
nám uvádí nëkteré pfípady, zalmy obsahují ëasto stíz
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nosti spravedliv^ch a prosby к Bohu, aby byli pfed bez-
bozniky chrânëni. U zalmu nelze рак udati vzdy dobu,
V níz se právé nová utiskování stala, nenaznacuje-li ji
nadpis aneb néjaká poznámka písne.
Pfi 10. zalmu jmenuje nadpis Davida pëvcem teto

písne. Die v. 2. a 7. mluví ale pëvec o zboznych vubec,
nemíní toliko sebe sama, ale mluví ve jménu zboznych.
Nelze udati, která událost Davidova zivota by mohla byti
základem tohoto zalmu. Mikolás Lyransky jmenuje 1.
Král. 225; David byl Saulem stihán a utekl se к Moabi-
tûm, prorok Gad jemu vsak vzkázal, aby se navrátil do
Judska. Davidovi pfátelé ho od toho návratu zrazovali,
David spoléhaje na Bozí pomoc pravil, ze se sípú nepfá-
tel nebojí. Düvod, ze jest i v zalmu (v. 2.) dána sprave-
dlivému rada: Utecna horu jako ptáce! a ze i tu nepfá-
telé pfipravili síp na tetivu (v. 3.), není jestë pro onu udá
lost rozhodn$'m. ns:"05 viz úvodu s. XXVI.
Nadpis. L. 1. Ku konci. Od Davida.

Hospodinu dûvôruji, kterak mnë pravíte:
Stëhuj se (utec) na horu jako vrabec?

H. 1. íieditoli hudby. Od Davida.
U Jahve mám útofiSté ; kterak míizete

(mé dusi) mué fíkati:
Utec na vasi horu (jako) ptáée!

I. Vybízejí zalmistu a v nëm i ostatní zbozné, kdyz
jsou pronásledováni , aby utekli na bezpecnéjsí misto:
Stëhuj se (utec v hebr.) na horu jako vrabec (malé ptáce).
Pëvec nepocifuje toho strachu, jako jeho rádci, nepokládá
tu opatrnost, aby unikl nepfátelíun útékem, za nutnou, a
odpovídá: Hospodinu duvërnji! hebr.: >U Jahve mám
iîtoëistë« (bezpeënost). Marnou zdá se jemu byti jejich
rada, nebof di: Kterak mnê pravíte? »Kterak míizete (mé
dusi) mnë fíkati « (raditi) . . .'. *Mou dusi« mini zajisté
>mnes nikoli toliko samotnou dusi. Hory jsou bydliètëm
ptactva (tak 1. Кг. 262u Is. 18«), tain hledal David více-
kráte útulku ; aby pfed nepfítelem utekl, pfeje si zalmista
547-9 taktéz míti kfídel a ulítnouti do poustë. Byl to tedy

í. 102. з 85

obycejny obraz : pták lovci honëny, nalézá v horách
utocistë.

1. ПОП s predi. 3 hledati, míti ùtoeistë u nëkoho.
"ПЧ jest 2. г. jed. impt. qal od "Tj utíkati ; zensky rod by se
nesl к U5Ç3, které jest téz zenského rodu : Utec ditëe tvá
tedy ty. Massoretské kethîbh má mnozné ë. TT*I3 utikejte,
s kterym se рак ovsem shoduje pfípona mnoz. e. v аэчп
na horu vast fakk. smôru). Staré pfeklady LXX, Aq., sv.
Jar., syr. a aram. беШ vesmës die qerê jednotné cislo,
pfekládají ale jako 1П na horu jako ptàèe.

Je-li jednotné císlo "¿E3 a "ПГй vyznamu hromadného jména,
рак mûze následovati po smyslu pfípona mnoznéhoôisla,

jako v Mich. озЬ *~0$ ln. TIBS p/cice mûze byti v porov-
nání pfísudkoAfy nominativ : utec na vasi horu, ptáce.
Kdo podnikl nëco z povinnosti neb z patrné Bozi

vùle, neopustiz toho dila, jakmile se naskytnou pfekázky
neb obtíze, ale dûvëfuj, ze Bûh pomûze.

2. Nebof, hie, hfísníci napínají luk,
Polozili své sípy na tetivu,
Aby stfíleli v temnu na (lidi) pfímého srdce.
3. Xeboí со jsi dokonale zfídil, zvrátili;

Spravedlivy рак — со uöinil ?

2. Neboí, hie, bezbozníci napínají luk,
PoloEili svûj sip na tetivu,
Aby v temnu stfíleli po poctivych.

3. Kdyz se základy podvracují --
Co pofídil (tu; spravedlh'y V

2. Jeëtë mluví ti
,

kdoz dávali radu к ùtëku. V tëchto
slovech ji odúvodñují. Nepfáteliim jde o to, aby zniëili
zboáné; pfipravili se, aby stfíleli v temnu úkladjr strojí,
tajnë a lstivë si pocínají proti lidem pfímého srdce, pocti-
vym a zboznym. Není to nepfátelství toliko proti jednomu,
proti Davidovi, ale proti mnohym, snad proti v§em zboz
nym. U Davida bychom mohli toto mnozné ëislo vyklá-
dati o jeho vërn$rch soudruzích, ktefí byli zajisté s ním
spolu pronásledováni.

3
. Tentó vers není dosti jasny a lisí se v latinském

pfekladu od massoretského znëni. NeboC, со jsi dokonale
zrídil со jsi dobrého uöinil, to zvrátili, zkazili ; со jsi
pevnè zalozil , zaf ídil, to zniëili. Ve vsem tedy pracují
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proti spravedlivérau, aby jeho díla byla zmarena, aby byl
znièen: Spravedlivy рак — со uöinil ? Minuly öas by byl
nejsnáee vylozen tak, ze sc zalmista táze: Co jim uöinil
zlého spravedlivy, ze tak proti nëmu jednají? Ta otázka
uzavírá zápornou odpovéd: Niceho neuöinil, nedal jim
к tomu podnètu.

Die hebr. : Kdyz se základy podvracují bezbozní zá-
klady práva a spravedlnosti, základy obecného pofádku
podvracují; z toho by bylo lze souditi, ze byl v tehdejáí
dobè vnitfní pofádek israelské físe porusen. Proti tomu
nej)oHdil spravedlivy niceho.

2. slapati, naslápnouti luk, napínati luk. Т2Э to-
téz jako Z vyskytuje se v básn. ôâstech. temno; není
tu feci o pomluvë.

3. riPtS" od JTffi poloziti, základy; die Sym. ftnrfioí,
sv. Jar. leges, zákony, základy rise. LXX pfekládali ci
ötli ГЧГЕП, die toho i Vulg. Na m. nif. slovesa cinöetli
asi "^СПГР.
ЬгЕТ.Я со uöinil, i ve Vulg. a jinde minulym casem

vyjádfeno; tedy by nebylo odfivodnéno: spravedlivy —
со mùïe ciniti, со pofídí?

4. Hospodin (jest) ve svém svatém chrámé,
Hospodinovo sídlo (jest) v nebesích.

5. Jeho oci hledí na bídného,

Jeho vícka zpytují lidské syny.
6. Hospodin zkoumá spraлrodlivé]ю i bezbozníka ;
Kdo ale miluje nepravost, toho dusi nenávidí.

4. Jahve jest ve svém svatém paláci ;
Jahve, jeho trun jest v nebí.
Jeho oci pohlízejí na svët Syr. Hex.),
.íeho vícka zpytují lidské syny (lidi).

5. Jahve zkoumá spravedlivého i bezbozníka.
Л kdo miluje násilí, toho nenávidí Jeho duse.

4. ¿almista vykládá, proc mûze v Boha dûvèrovati.
Na zeini fádéjí bezbozní, vse podvracují, pevnym ale zù-
stává Hospodinovo sídlo. On jest zárukou spravedlnosti.
Jest ve svém svatém chrámé die hebr. v ]>aláei, totiz v ne
besích (jako i. 28:( Hal). 220).
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5. Odtud liledí na bídného na spravedlivého, kter£
se stal pronásledováním a útoky bezbozn^ch bídnym,

zubozen5'm. Hospodin dobfe hledí a vidi, nebof jeho vicka

(oci) zpytuji lidské syny (lidi).
6. Proto vi, jak jest mu jednati s rozliön^mi lidmi,

zná a zkoumá spravedlivého i bezbozníka, vidi jejich
skutky a vi, kdo zasluhuje odmëny, kdo trestu. Z toho
následuje, ze nenávidí Bíih (Jeho duse) toho, kdo miluje
nepravost die hebr. násilí, o nëmz byla pred tím ve v. 2.
a 3. zmínka uôinëna.

4. Hebrejsk$r 4. vers zavírá oba verse Vulgaty 4. a 5.
Jahve — jeho trun jest, v nebí i ve Vulg. jest tentó pro-
stf nominativ, tedy hebraismus. Spravedhv^ nie nepofídil,
ale za nëho bude jednati Hospodin; na této protivë lezí
dfiraz. 1ТГР pohlí'zejí nemá v hebr. pfedmëtu (snad by byl
spolecn$rm v násled. ms ale v fecké LXX a v lat.
jest na bídného ПЭ2П*; syrsk5r hexaplární pfeklad a
zlomky zalmù v Lond$rnö vlozily snad proto, aby
byl parallelism к c~s ч32 vhodnë doplnën (pohlízejí) na
svët.

5. Massor. znëni dëli: Jahve zkoumá spravedlivého,
bezbozníka рак a, kdo miluje násilí, Jeho duse nenávidí.
Jiz ve 4. verèi bylo aie feceno, ze zpytuje vsechny lidi,
Vulg. a LXX i Aq. cini závislym na \П2^ tak, jako
p^S, kterézto spojení i souladu verse lépe odpovídá. Die
nëkterych : Kdo miluje nepravost, nenávidí svou dusi,
totiz sebe, své dobro, svoji spásu mafí.

7. Dstíti bude na hfísníky osidla ;
Oheñ a síra a bouflivy vítr jsou podílem jejich kalicha.
6. Dstí na bezbozné osidla (uhlí?), oheñ a síru ;
A zhoucí vítr bude podílem jejich poháru.

7. Zalmista vidi, kterak se budou jako destëm sypati
na bezbozné Bozí tresty. Jmenuje ty nejhorSí tresty, jichz
uzil Hospodin téz pfi zkáze Sodomy a Gomorrhy (Gen.
1924). Dstíti bilde na hfísníky osidla ; laqueos jest i vhebr.
znëni. Osidla mohou znamenati vseobecnë spravedlivé
tresty Bozí, do nichz se bezbozník zaplete a chytí ; jedno-
tlivë by byly v následujících jménech vypoëtëny. Spoju-
jeme-li znëni tohoto verse s Gen. 192+, рак by byla osidla
polozena vedle ohnë a síry, coz není dosti vhodnym;
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laquei tu vykládáno die metafory u Arabu uzívané

>blesky« Bozí : dStíti bude blesky, oheñ a siru. Blesky
ale mohou byti naznaëeny i tím oheñ, tak йе by dvakráte

po sobë nemohly byti jmenovány.
Dílem jejich kalicha podílem, pfidëlenyni kalicliem,

osudem jejich (15ñ), ktery jich stihne a jim prinálezí, jsou:
Oheñ a .yira — témi zniöena ona mësta v krásném íídolí
Siddim, a bouflivy vítr, sprâvnë die hebr. íhoucí vítr
onen vítr samûm jmenovány, ktery pfichází do Palestyny
z arabské pouStë a ni6í sv^m zárem veskeru úrodu, pû-

sobí i nemoci.

6. DTíE (r¡r¡E prostírati) osidla. Massor. znení délítak
jako Vulgata, аё by se vice zamlouvalo, aby byla polo-
vice verge u РР1ВЗП- Na mistë a"1"? navrhuji ачПБ od ггв
popel, i die pfekladu Sym. áv&oaxuí п~Б nhli (ëerné) aneb
CS ■'рПЕ zhavé, ohnivé uhlí. zro ГП7? (od ЛЭ73 dëliti) díl ka
licha, poháru; bylo zvykem, íe otee rodiny jednotlivym
její clenûm urcen$' díl nápoje do kalicha naléval a po-
dával — odtud toto röeni.
Laquei osidla by v pfeneseném smyslu byly vásné,

zlé, hrísné zvvky, v nichz se bezbozní dopuètënim Boíím
zapletou a zahubí. Ohnèm a sírou v témí smyslu nazna-
ceno peklo; bourliv^m vëtrem nepokoje svëdomi a vy-
í'itky, záStí.

8. Nebof spravedlivy (jest) Hospodin a miluje spra-
vedlnost,

Na pravost pohlízí Jeho tváf.
7. Nebof spravedliv^ jest Jahve, libuje si v prû-

kazech spravedlnosti ;
Zbozní budou patfiti na Jeho tváf.

8. Так trestá Hospodin bezboznost, neboC jest spra
vedlivy. Tím ale udán spolu i duvod, proc zalmista na
pocátku pravil : Hospodinu dûvëfuji! On miluje spra-
vedlnost justitias znamená projevy, díla spravedlnosti;
spravedlivé skutky lidí se Bohu líbí, se zalíbením patH
Jeho tváf na pravost, spravedlnost lidskou. Die hebr. li
buje si Jahve v prùkazech spravedlnosti, kdyz muze spra
vedlnost lidem prokázati, projeviti ; zbozny (hromadnë :

zbozní) budou patfiti na Jeho tváf, coi, bylo die St. Zá-
kona nejvy&sím Stéstím.

z. 108. 11. 89

7. ГР.р"Г£ v téraz v5rznamu: prukazy spravedlnosti
Soud. 5й 1 Sam. 127. пш4 akkusativem prekládali staré pre-
klady: Na zbozného, na pravost 1ШЧ hledí jeho tváre ; tím
bylo by opakováno to, со praví jiz vers 4.; ten preklad
se zamlouval onëm, kdoz v pozdëjsi dobë mínili, zenelze
nikomu patriti na tváf Bozí. in^JB s pfíponou, která zna-
cívá obycejnë mnoz. oíslo, ve fénickém ale jsou pfíklady
vyznamu jednot. císla jako "РЭВ-

Kazdy spravedlivy muze, kdykoli jest strastmi aneb
pronásledováním souzen, nabyti slovy tohoto zalmu
potfebné dfivëry, zvednouti a posíliti svou malomyslnost.
Kristus Pan obracel se pfi svém utrpení s nejvëtsi

diivèrou к Svérau Otci ; nevyhnul se Svému umuëeni, aie,
kdyz se naplnili dnové, sel dobrovolnë do Jerusaléma,

aby se tara vydal na smrt. Na jeho katany a nepfátele
Bpadly mnohé Bozí tresty. Proto se modlíme tento zalm,
die liturgickêho fádu v hodinkách památky Utrpení Pane,

Pëti ran Krista Pana, Trnovê копту, PovySení sr. Kríze,
7 bolestíP.M. Kristus by 1 posvém utrpení povysen a sedí
na svém trune vnebesích: topfipomíná jeho Nanebevetou-
pení. Strázní ándele dodávají nám mysli a dûvëry, proto
se modlíme ten zalm v den Stráznyeh ándela. MuCenníci
jsou vzorem dûvëry v Hospodina, proto se hodí zalm к mo-
dlitbám svátku sv. Muëennikû. Modlíme se tento zalm vne-
dili proti svádenf kacífü a nevërcû. Jest zaveden v mo-
blitbách exoreismu.

11. zalm. (H. 12.)
Modlltba za pomoc proti lstivyni neprátelúm.
Zalmistovi nepfátele jsou mocní, pysní a lstiví, a pfe-

vládají; jiz není skorem zbozn^ch, vsude jest klam (лг.
2—3). Kéz by ztrestal, zahubil Biih jejich rty a jazyk (4— 5).
On tak slíbil, slovo jeho jest jako stfíbro; proto doufají
zbozní v jeho ochranu uprostfed bezboznych (6—9).
L. Nadpis. 1. Ku konci. Pro oktávu. Davidûv zalm.
H. 1. Èediteli hudby ; al seminîth. Daviduv zalm.

Nadpisem prifëen zalm Davidori. Ponëvadz prosí
o pomoc mnohyín : vërn^m (2), ubohym (6), nám (8), mluví
ve jménu Israele, ve jménu zboznjrch toho lidu.
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Ku které události neb okolnosti se obsah nese, nelze
fíci. Neprátelé л- té dobë se velmi rozmáhali, zbozní nafí-
kali. Pronásledování Saulovo rt'Kr. 23,,-1!>) mohlo podobné
stesky vyvolati.
Píseñ sestává ze dvou cástí (prosba a pripovëd),

kazdá ëàst ze dvou slok. O nadpise viz úvodu s. XXVI
a XXVIH.

2. -Spasena mne uciiï, Hospodine, nebo neni svatého,

Nebof umenseny jsou vërnosti u syiiu lidskych.
3. Marné vëci mluvi jeden s druhym,
Lstivé rty, z dvojiho srdce mluvi.
2. Zpomoz, Jahve, nebof neni zbozného (zboznosti),
Nebof vërni zanikli mezi lidmi.

3. Jeden mluvi s druhym klamné;
Ülisnymi rty mluvi z dvojiho srdce.

2. Nejdfívevolá к Bohu (z. 72) a prednásí svou stiz-
nost. Potfebí jest mu pomoci jiz proto, ze neni svatého
t. j. zbozného na zemi, nebof vërni zanikli (vyhynuli) mezi
lidmi (hebr.). Zboznost a vërnost pfedevSim hledâ u lidi
Hospodin ; nyni vymizely, nebof

3. Marné vëci, niëenmé, klamné mluvi jeden s druhym,
tak ze si nemohou dûvëfovati na vzájem. Lstivé (hebr.
úlisné) rty, z dvojiho srdce mluvi; lstivé rty (nástrojnam.
vëci), slova rtoma promluvená jsou úlisná, pochlebná, aby
zakryla vnitfni smysleni a oklamala blizniho. Mluvi ze
srdce a srdce, zdvojiho srdce (hebraismus Pf. 262i), jakoby
mèli srdce dvojí: jedno, v nëmz jest smjr§lení uzavfeno,
druhé,z nèhoz odchylná slova vycházejí. Podobnë nafi-
kaji si proroci Is. 57 1 59 1

4
,

.1er. 5\ Os. 4', Mich. 72.

2
. ТОП hromadnë; parallelnë s tiin jest vdruhécâsti

n*3l"3S odtazité jm. v^znamem vërni, к tomu by se v prvé
cásti hodilo odtaz. ЮН- ООБ toliko na tomto mistë: umen
seny jsou; Lagarde na mistë toho navrhuje ICES od OBS
rozdëliti se, roztrousiti se. "û odlucovaci.
ТОП slovesné pfid. jméno od "ion (mírnym b.) znaci,

kdyz jest о èlovëku uzito: omilostnènêho (pozdëjsi : syn
milosti); châeîdh 1
) dûvëruje v Bozi milost ТОП, 2) zije

z ni a v ni, ona jest jeho potësenim, ona ho nasycuje,

3
) on projevuje Rozi milost, hlásá ji svym jeduáním, sv^mi

z. И3- « 91

skutky. Odtud rüzné vyznamy tohoto slova : zbozny,
svaty, dobrotivy.

3. NliD znaëi prázdno, nicotu, ale téá neupfímnost,
klamnost; Klem. má gessiutna. nciû ret — akk. nástroje. 233
Э^Я § 73. 5. e. Jinak Sym. : »V srdci песо jiného jest à
jiné mluvi.«

4. Nechaí zniöi Hospodin vsechny lstivé rty
A jazyk, ktery se chvástá.

5. Ktefí fíkají: zveliöime svûj jazyk,
Na§e rty jsou pfi nás. Kdo jest pánem nadnámi?

4. Kéz by vyhubil Jahve vsechny úlisné rty,
Jazyk, ktery mluví veliké (vëci),

5. Ktefí í-íkají : Svym jazykem jsme se stali
silnymi,

Nase rty jsou s námi; kdo jest pánem nad
námi ?

4. Nechat znicí (vyhubí) vSechny lstivé rty; zalmista
prosí, aby Hospodin tak umlcel a potrestal rty, které lstivé,
klamné mluví, ale i jazyk, ktery se chvástá, mluví hrdë,
vychloubavë o sobë hlásá, opovrzlivë o Bohu se vyja-
dfuje — jak vers 5. ukazuje.

5. Zveliöime se jazykem (doslovnë: zveliëime sxù]
jazyk), uzijeme jazyka к tomu, abychom nabyli pfevahy,
povznesli svvij vliv a svoji moc. Nase rty jsou pfi nás
s námi, my jimi ùplnë vládneme, nikomu nejsme za në
zodpovëdni ; proö bychom tedy nemluvili ? Так se ne-
slechetníci posilují ve zlém a poA'zbuzují к nepravosti.
Так rozdmychovali Saulovi rádci jeho zástí proti Da-
vidovi.

4. TTC fezati, hif. vyhladiti. nib":« velké vëci.

5. Zvelicime svûj jazyk mluvme jim velké vëci, hrdé
feci : T2J3 (i u Dan. 927) silnym uôinime, roboremus ; die
aram. nepfechodnë: jsme silnymi со se t$rëe jazyka.
A nobis hebr. s námi. I nevërci a kacifi si takovou
myslénkou dodávají odvahy, aby mohli svou vymluvnosti
a zhrdlou uëenosti ùtoëiti na náboáenství a na cirkev.

6. Pro bídnost nuzn^ch, pro náfek ubohych
Nyní povstanu, praví Hospodin.
Polozím (jej) ve spáse; dfivërnë s ním budu jednati.
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7. Hospodinovy vyroky, vyroky ëisté,
Stfíbro ohnëm zkouèené, seznané zemi,
Sedmkrát ëistëné (jsou).
6. Pro utiskování nuznych, pro náfek chud yen,
Nyní povstanu, praví Jahve.
Polozím (jej) V bezpecí, na nëhoz fouká.
(po nëmz touzí. Syr. a Sym. : Polozím zfejmou

. záchranu).
7. Slova Jahve jsou slova 6istá,
Stfíbro, rozpustëné v tavirnë na zemi,
Cisténé sedmkrát.

6. Bfih odpovídá na áalmistovu prosbu a sám mluví.
Nyní povstanu poënu jednati (Is. 33'°) pro bídnost nuz
nych, pro náfek ubohych, utistënych - - utrpení, které
bezbozní nemilosrdnë ubohym púsobí, jest pohnutkou
Bohu, aby pomohl, ale téz volání tëch uti§tèn£rch. Nyní:
éeká Bíih do jisté chvíle, a kdyz dostoupilo utrpení té
urcité vyàe, kdyz vycerpali bezbozní Bozí shovívavost,

kdyz dûvërnà modlitba ubohého pomoci zaslouzila, pfi-
spívá Hospodin. Polozím ve, spáse ubohé a utistëné dám

v bezpecí. Dûvërnë s nim budu jednati, neni dosti jas-
nym; snad to znamená: budu s ufm jednati jako pfitel,
aneb jednáním vyplním jeho dùvëru ve nine. Ble syr. a
die Sym.: »Polozim, dám (mu; zrejmou záchranu, spasu«
Hebr. je téz nejasné. fieëeno z mysli zalmisty : »V to já
dûvëru kladu«, totiz v slovo Bozí, v Boba.
Hospodinovy vyroky : naproti klamnosti pozemcanû

jsou Hospodinovy vyroky, pfipovëdi beze vsí lsti, bez
klamu, iiplne cisté, pravé a vërné. Jsou jako stfíbro roz-
tavené а со nejlépe vyôistëné : ohnëm zkouëené, seznané
zemi, zkousené lidmi zemë, osvëdëené; snad: jezbylodâno
do zemité nádoby (Y) aneb zbaveno zemitych ëàsti, sv.
Jar. separatum a terra, sedmkrát ëistëné. Stfíbro svou
bëlosti jest vhodnym obrazem cistoty. Hebr.: Stfíbro roz

pustëné v tavirnë na zemi, v tavirnë v zemi neb ze zemë
zfízené, neb к zemi tekouci.

6. зязг spása i svoboda. ГГЕ i РПЕ váti, foukati; hif.
s ? touziti po nëôem: polozím ve svobodu toho, kdo po
ni touzí. Vyznam touziti neni dosti zaruëen a neni sta-
rfmi pfeklady odporucen. LXX ëetli 1. osobu S^Dît Wellh.
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I

navrhuje чр ГРЕ4 kdyz po mne touzi. Die aram. ТПСХ
budu svëdôiti, objevím se jemu.

7. 5рЭ má jméno od bledosti neb bëlosti (2ЛТ zluty).
b^bs po arab. ghalla b?3? vsaditi, vpustiti, znamená snad
tavící nádobu, pec, tavírnu ; tak i v aram. К*ЛЭЗ- yisb
к zemi (tekoucí) z tavírny ; jiné vyklady : na zemi se je-
vící, na zemi, v zemi (roztavené); navrzené opravy "jn^
v kusy, ynx? v lesk (bilyï i yin- Sedmkrát: éíslo do-
konalosti na misté neurcitého vëtsiho ëisla.tedy: mnohokrát.

8. Ту, Hospodine, budes nás chrániti a stfeziti nás
Od tohoto pokolení na vëënost.
9. Kolkolem bezbozní obcházejí.
Podle vysosti své rozmnozil jsi lidské syny.

8. Ту, Jahve, bude§ ostfíhati {nás LXX. Jar.
je hebr. Aq.),

Ochránís nás od tohoto pokolení na vëky.
9. Kolkolem bezbozní obcházejí,
Kdyz zvysila se niôemnost mezi lidmi.

8. Zalmista vi, 2e se slib Páne vyplní : Ту budes nás
chrániti zachránís ubohé utistëné a chrániti je budes pfed
tímto bezboznym pokolenim na vëcnost ; správnéjsím zdá
se ale vyklad : Bíih bnde nás chrániti vzdy : od tohoto
pokolení ai na vëky.

9. Tentó vers mluví opët o bezboznjrch. Zdá se, 2e
by se zmínka o ziych ku konci zalmu nehodila, a proto
mini Bickell, ze jest verë 8. posledním a 9. veré na misté 8.
Kolkolem bezbozní obcházejí, jsou pány zemë, jako

ve 2. ver§i гебепо: Není zbozného ! Druhá óást verSe jest
v hebr. téz nejasnou, a lze ji vysvëtliti takto : zlí chodí
po zemi, kdyz se rozmohla mezi lidmi nízkost, niôemnost;
Sym. a sv. Jar.: kdyz se povysili nejnicemnëjsi (vilissimi)
lidé. Latinské znëni bychom mohli vyloziti toliko tak, ze
dovoluje moudrost a Bozí prozfetelnost nëkdy, aby se
bezbozní na svëtë rozmnozili.

8. ТШЗ má príponu 3. mnoz. 6. a, kdezto iestpfidru-
hém slovese pfípona 1. os. ID^Sr ; die LXX lépe óísti i:
cpvXágiu vpâç, ponëvadz by bylo lze 3. osobu vztahovati
pouze na v^roky Boáí verge 7. Pokolení toto nebude zíti
na vëky abi"b, proto lépe vykládati тпп~"|7Э ëasovë. IT = ЛТ.
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9. J)ruhá 6ást verse jest velmi nejasnou. ГлЬ* od
kmene ЬЬ" (arab. dzalla) ЬЬт Spatnym, nizkym byti, tedy
pohrdání (Jer. 15'9), neváznost snad i niëemnost. Odvolá-
vajíce se na pfepis Origeníiv %пдц vkládají sem: П"6т Q"?2:
»Na vinici, která mezi lidmi jest v neváznosti* : Zlí chodí
kolem mezi Israelem, kterého si lidé málo vází. Israel
ëastëji prirovnáván к vinici. пЬт i o hodech vykládali, téz :
jako kdyz se vichr zdvihne a j.

Svèt jest nepfítelem zboznych, synové svëta mluví
lstivë, klamnë, vyvysují se i nad Boha: Kdo jest pánem
nad námi ? Neuznávají nad sebou nikoho, utiskují jiné.
Tëm jest iltëchou a ochranou Bozí slovo, jehoz si mají vá-
ziti jmenovitë tehdy, kdyz se nepfátelé tuze rozmnozili.

V liturgii se modlíme tentó zalm v nedëlni povinnosti.

12. zalm. (H. 13.)

Volání v souíení.

Zalmista vidi se Bohemopustëna, nepí'áteli obkliëena,
a jest v nebezpeëi, ze zahyne. (V. 1.—3.). Prosi Boha, by
ho od smrti zachránil, aby se nemohl nepFitel radovati

(4
—5). Dfivërou v Boha a dikem konëi tato pisen (6).
Obsah tohoto zalmn jest vseobecné povahy. Nadpis

udává püvodcem té pisnë Davida. V podobném nebezpecí
se nalézal David, kdyz byl Saulem jiz dlouho pronásle-
dován a nevidël vyhnutí ze státych úzkostí. Zalmista ale
jmennje ve v. 5. vice nepfátel, címz by mínil Saula a jeho
rádce.

Není nikoho, kdo by nebyl vydán jednou protiven-
stvím, lidmi zpûsoben^m, nebezpeëim a souzením tohoto
svëta : v takov^ch okolnostech mûze kazd^ slovy této
pisnë vyjádfiti svûj bol, svou prosbn a dûvëru v Boha.

L. 1. Ku konci. Daviduv zalm.

Dokavád zapomínáá namne, Hospodine.napoMd ?
Dokavád odvracujes ode mne svou tváf?
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H. 1. Èediteli hudby. Davidúv zalm.
2. Dokavád chces mne, Jahve, na vzdy zapo-

menouti ?
Dokavád budes svou tváf pfede mnou za-

halovati ?
1. Dokavád zapomináü na mne, Hospodine, napofád ?

ctyfmi rychle po sobe polozenymi otázkami (85 922) pro-

jevuje pëvec svuj chvat, otázky vycházejí jako v5rkfiky ze

srdce íizkostí sevfeného. Protivenství, utrpení jeho trvá

jiz dlouho, nevidí dosud zádné íílevy a tak se mu zdá,

ze na nëho Bûh zapomël. Ve své zoufalé úzkosti vola:

Zapominas na mne naporád, do konce, na vzdy — doufá

ale pfece, ze nebude zapomenut «a vëky, nebof praví :

Dokavád zapomínás neb chce§ zapomenouti? Odvracujes
ode mne tváf nestarás se, nedbáS o mne, jakobys mne ne-
chtël vidëti; tez odvrací Bûh tváf od olovëka, kdyz se
na nëho hnevá, kdyz clovëk hfeSil. К nadp. viz úv. s. XXVI.

1. Zenner spojuje tentó z. se z. 6. v jednu sborovou
pisen v patero slokách o 3, 3-4-3, 3 versieh.

2. Dokavád mam skládati ve své duSi rady,
Bolest ve svém srdci со den ?
3. Dokud se má vypínati muj nepfítel nade mnou?

3. Dokavád mam chovati starosti ve své dusi?
Trud ve svém srdci pfes den?
Dokavád vyvySovati se má nade mnou muí

nepfítel ?
2. Salmista delà si stále nové a nové obrazy, jak by

mohl vyváznouti z nebezpecí, naplñuje tëmi marnj'mi zá-
mysly svou duái ; to pûsobi mu starosti a bolest trud
v srdci kazdého due, stále.

3. Bûh dává nepí'íteli moc, ze se muze vypínati nad
spravedliv^m, tím, ze jej zachovává na svëtë, ze trpí, aby
se jeho zlé zámery nëjaky cas dafily ; Bûh mûze vyvyso-
vání nepfítele zastaviti, pfekaziti a jej zase sníziti. Nade
mnou tím se nad nëho vyv^sil, ze jej utlaöoval, ze si jej
podrobil.

3. "S? rada, zámer, starost. y\y trud jest v pfekladu
závistym na slovese FTUJN. Tez bychom mohli vykládati :
Trud v mém srdci má by ti pfes den? D'ûT znamená za
dne, pfes den. Syr. má »kazdého dne«, coz by v hebr.
bylo tez vyjádfeno opakováním slova jôm DV DV (Noel

10
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deke, Wellh.). LXX A niá pfidáno ml wxróg, kterého ani
potfebí není, nebof trud Zalmisty nebyl v jeho srdci to-
liko za dne, ale i v noci nb?b\

4. -Shlédni, a vyslyS mne, Hospodine, mûj Boze!
Osvëf mé oci, abych nikdy neusnul ve smrti;
5. Aby nemohl nikdy nepfítel mûj fíci : Zvitëziljsem

nad ním.

Kdoz mne souzí, budou se radovati, kdybych klesal.

4. Shlédni, vyslys mne, Jahve, mûj Boze,
Jasnymi uciñ mé oci, abych neusnul fspán-

kem) smrti;
5. Aby nefekl mûj nepfítel: »Pfemohl jsem ho«,

Moji utiskovatelé se (ne radovali, ze klesám !
Prosba, prodchnuta dûvërou, jiz upokojuje pohnuté

srdce pëvce. Shlédni, drive odvracel Büh svou tváf (1),
vyslys, dfíve zapomnël a neslySel. Oci stálym zalem ztra-
tily jasu a lesku, pohasínaly (68) — metaforou prosí, aby
jim dal Bûh jasnosti, abych neusnul nikdy ve smrti ne
usnul spánkem smrti, abych nezahynul. Pfíslovky quando
лт hebr. není a jest jen pfidanou. Salmista se obává, ze
zahyne; obraznë by znamenala smrt: ze podlehne svému
nepfíteli, ze se kolísá, ze klesá (56).

5. Kdybych podlehl, chlubil by se mûj protivník :
zvítézil jsem nad ním pfemohl jsem jej ; pfemohl by mne,
a já tebe mám pfec ochráncem apánem! Radovali by se,
kdybych klesal v hebr. ze se viklám, ze se kolísám.

4. V ITran jest constr. praegnans na m. ПТ/ЗП P3.Œ § 91.
p. 2.

5. pfemoci, praevalere s 5 ; zde akkus. Nif. ата
viklati se. Osvëf mé oci, aby zmizely tray zla, nestestí
hfíchu, ale abych vidël, öeho mi ku spáse potfebí. Aram. :
»Abych snad nehíesil a neusnul s tèmi, ktefí zaslouzili
smrt totiz vëënou smrt. Smrt zove se spánkem, zemfíti
imenují usnouti pro budoucí tëla л-zkfíSení ; pfi vzkfíSení
budou jaksi ze spánku probuzeni. Nepfítelem mini zde
лте vedlejèim v5rkladu zlého ducha ; radoval by se, kdj-bych
opustil pevnou cestu ctnosti, tvé milosti a síly a zviklal
se u vife. Jakou teprvé by mël radost, kdybych uplnë
klesl! Aram, pfekládá: Kdybych se od cest odchylil.
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6. Já ale dùvëfuji tvé milosti!
Plesati bude mé srdce nad tvym spasením.
Prozpëvovati budu Hospodinu, ktery mnë dobré

prokázal,
A zpívati jménu Hospodina svrchovaného.
6. Já ale dùvëfuji tvé milosti!
Zaplesá mé srdce nad tvou pomocí ;
Prozpëvovati chci Jahve, ze mnë dobfe ucinil.

Pèvcova du§e se úplné nklidnila ; bezpeënë spoléhá
na pomoc, milost Bozí ! Plesati bude srdce mé, nebude se
radovati nepfítel, ale utistën5T prosebník bude plesati nad
spasením, jez mu seslal Bûh. JeSte nepocítil pomoc Bozí,
ale jiz praví v pevné dûvëfe: ktery mnë dobré prokázal
a slibuje díkucinení tím, ze chce prozpëvovati Jahve.
LXX pfidali ze 7 18 jeStô: хш уаЫтф ovcuan xvqíov tov vyiozov.

6. Plesati bude srdce mé nad tvym spasením*, po-
dobnè i v Magnifíkat : Splesá müj duch v Bohu mé späse.«

V posvâtn^ch hodinkách modlíme se 12. zalm na
svátek Modlitby Kristovy v getsemanské zahradë. Die
toho lze tentó zalm i obraznë (typicky) o Messiási лгук1й-
dati. Nepfítel, zly duch, pûvodce v§í zkázy vychloubal se,
íe jest mocnëjsi Krista: tentó byl smutny a2 к smrti,
krvavy pot vyvstával jemu úzkostí na cele, jeho vemí
jej opoustëli — hynul, Bûh, jak se zdálo, jej opustil. Do-
kavád má se nepfítel vypínati nade mnou? Stañ se ale
Tvá vûle! A podrobil se Kristus Pán trápení vsemu, aby
nasi dûvëru posílil a ve§el рак do slávy svého Otee.
Maria Panna s Kristem a pfi Kristu trpëla, proto

pfikázán tentó zpëv i na památku sedmi bolestí Panny
Marie.
Komu se zdá, ze ho Büh svou ùtëchou opustil, kdo

je v pokusení, modli se tentó zalm a pocítí§ moc dûvëry
v Boha!

12. 2alm se modlí téz pfi exorcismu proti moci zlého
ducha a v nedélních ranních hodinkách. Jednotlivé verse
jsou v offert, soboty po 2. postní ned., v introitu 1. ned.
po sv. Duchu a v pfijimání 3. ned. po sv. Duchu.
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13. Шт. (H. 14.; téz z. 52. hebr. 53.)
Hrozná bezboznost lidstra. Bûh spasi stùj* lid.

Salmista popisuje vseobecnou zkázu lidskych mravû ;
udává i její pfíemu, zapírání ci zapomínání Boha. Vsichni
jsou pokazeni, jejich ústa plná zlorecení, jejich cesty zlé
(1—3). Nepravost páchali i na Bozím lidu, ale spravedlivy4
Bûh je stihne (4— 6) a osvobodí Israele (7).
David jest jmenován skladatelem této pisnë, kterou

nalézáme jestë jednou v z. 52. (53. h.). V tomto Zalmu
jest Bûh nazyván téz Jahve, v 53. z. h. Elohim ; 6. verá jest
odchylny (13r>- tí

). Znëni jeho jest v tomto z. lépe zacho-
váno nez ve 52. z.

V 7. versi praví zalmista: Kdyz privede nazpët za-
jetí svého lidu« ; kdyby bylo v této vëtë minëno baby-
lonské zajetí, nomohl by byti tentó zalm Davidûv, aneb

by byl ten 7
. vers pozdëji к zalmu pfidán.

»Pfivede nazpët zajetí (zajaté) svého hdu» dluzno
zde, jako u Joba 42'° vykládati obraznë: »navrátí blaho-
byt, 5tësti < ; zajetí neznamená vzdy babylonské zajetí,
neboí o zajetí mluví i proroci predbabylonské doby
Oseás (6") a Amos (9U). Vers 7

. nemohl byti teprvé po
zdëji ku kusému zalmu pfidán, ponëvadz ß

. vers zádného

zàvërku pisnë tvofiti nemohl.

PoSetilci a neslechetníci, o niehz mluví píseñ, jsou
bezbozní z Israele, ktefí lid hubili, az tomu uèinil Bûh
náhle pfítrz. Nelze fíci, ku kter5rm okolnostem Bavidovy
doby by se obsah zalmu nesl. Mínili, ze by liôil pomèry
v doV»ë povstání Davidova syna Absolona ; tenkráte byl
na Sionu (v. 7.) svatostánek jiz postaven.

Ti, kdoz vedeni v. 7
. kladou pûvod zalmn do po-

zdëjsi doby, uréují pron druhou vypravu krále Nabucho-
donosora r. 597 (4. Kr. 24 12-16), kdyz byl za Jeremiáse
Joakin s pfednimi Israelit}' odvàdën do Babylona. Tento
vyklad je ale ñutí, i v5rroky Am. 9U a Os. 6n poloziti do
doby po babylonském zajetí, vykládati umële Joba 42 l0.
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coz zajisté pouhym minënim o v. 7. dostateènë odûvod-
nëno neni.

Pisen se skládá ze dvou slok, jez jsou v hebr. lépe
urovnány," пей v LXX a v lat. К nadpisu viz úv. s. XXVI.
Tentó z. by tvoril die Zennera spolu se z. 69. (39u-18)

sborovou piseîi pëti slok 4, 4-4-4, 4 versieh. Viz Schloegl,
De re métrica H. 28. 46.
L. 1. Ku konci. Davidiiv zalm.

Neni ani jediného.
H. 1. Rediteli hudby. Davidiiv zalm.

Posetilec fekl ve svém srdci: Neni Boha.*
ZkaSenym, hnusnfm ucinili své jednání,
Neni, kdo by cinil dobré.

I. Rekl пето иdry ve svém srdci; ten, ktery nemá
zboznosti a zbavil se bàznë Bozí, nedbá pfikázaní a pfe-
stupuje je, jest posetilcem, nemoudrym, on svym jednáním
jiz ukazuje nevëru vBoha; vrcholem posetilosti jest, kdyz
zfejmë a primo nevëru v srdci chová neb kdyz ji hlásá.
Srdce, sídlo myslení a citù, jest pramenem bezboáeckosti

(927). Jsoucnost Bozí jest tak patrnou v pfirodë, лига v ni
odpovídá tak_dobre nasemu svëdomi, ze nemfize bfïi
vèt§i nemoudrosti nez té, kdyz nëkdo ji popírá. A byli
taci, kteri fekli : Neni Boha. Jednotné ëislo »nemoudry«
oznaëuje celou tfídu lidí. U tëch jeví se následkem té
bezboznosti i neèlechetnost a nepravost, kterou Salmista
popisuje. Zkazenijsou (jako na poëàtku svëta, Gen. 6à. X'-1J)
a i ve svyeh snahách, jez jsou pocátkem, pramenem je
dnání, stali se ohavnymi; die hebr. hnusnym ucinili své
jednání. Neni, kdo by cinil dobré hyperbolicky tak pravi,
nebof jest pfece jestë die 6. v. »spravedlivé pokoleni« mezi

lidmi; toto jest ale jen vyjimkou a proto jeho nyní nedbá
a pravi : neni nikoho. LXX pridali die 3. v : ovx evrtv ьщ
i*ôç ttent ani jediného.

1. Zbozny, spravedlivy zove se ëasto ve sv. P. mou-
drym, bezbozny hrisnik рак nemoudrym (Deut. 32°. 2l,
Jos. 7,r>, Job 210, Is. 32+. *)

.
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Staré pfeklady maji minuly cas: Èekl atd., novèjsi
vseobecné : Nemoudry fíká, zkazeny jsoii . . Nemoudrymi
mini bezbozné Israelity; nebylo u nich ani tak theoreti-
ckého bezbozectví, ale nedbali na Boha a o Boha. Aram,
pfekládá na miste »Není Boha« : >Není vlády (fízení) Bozí
na zemu, nevérí tedy ani v soud a ve spravedlnost Bozí.

2. Hospodin shlédl s nebe na syny íidské,
Aby vidôl, je-li tu rozumny,
Ktery by hledal Boha.

2. Jahve shlédl s nebe na syny Íidské,
Aby vidèl, je-li tu rozumny,
Ktery by hledal Boha.

S nebeského sídla popatfil Hospodin na lidi, aby
vidël, je-li v té vseobecné zkáze nékoho, kdo by rozumnè
jednal. Jako o clovèku mluveno zde o Bohu lanthropo-
morfism): S6hnul se, shlédl a nebe dolíi; tenkrát, kdyz
vycerpána jeho shovívavost, kdyz nadesla doba, v níz
by neslechetnost lidí spravedlive trestal. Je-li tu rozumny
opak a protiva »nemoudrého« (v. 1.), lined vysvétleno
jestë tím : Ktery by hledal Boha, tázal se po Bohu; toto
stojí naproti tvrzení: Není Boha!

2. b4-U572 je následujícím \х~ГХ Ш"П vysvétleno, proto
nezdá se auf Vulgaty : si est intelligens, a'ut requirens D.
vhodnym.

3. Vsichni se odchylili, spolu neuzitecnymi se stali,
Není, kdo by cinil dobré,
Není ani jediného.
Otevfeny hrob jest jejich hrdlo,

Svymi jazyky lstivé jednali,
Hadí jed pod jejich rtoma.
Jejich ústa jsou pina zlofecení a hofkosti;
Nohy jejich rvchlé к vylévání krve.
Krusnost a nestéstí na jejich cestách,
A nepoznali cesty pokoje ;
Není bázné Bozí pfed jejich ocima.

3. VSechno se odchylilo, spolu se zvrhli,
Není, kdo by cinil dobré,
Ani jedin5T-
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3. Vysledek Bozího popatfení na zemi. Ode h ff lili se
od pravé cesty В. zákona (Ex.328, Soud. 2,T aj.). Neuzitec-

nymi se stall hebr. zkysali, v mravném srayslu : zvrhli se.
Zkáza je hluboká, ale tez vseobecná, proto jako ve versi
Id: Není, kdo by cinildobré, Není ani jediny. Následující
slova 3. verse nejsou ani v massor. znëni, ani ve vsech

nejstarsích pfekladech ; byly sein nejspíse vlozeny z listu
к ftím. 313-18, kde je sv. Pavel po uvedenych versieh
lb— 3b tohoto zalmu napsal. Так se dostaly do nèkterych
rnkopisü LXX, do lat. pfekladu a jinam. Jiz Origenes
oznacil tyto vëty v zalmu obelem, ponëvadz se mu ne-

zdály byti píivodními. Sv. Pavel chtël ukâzati, ze jsou
vsichni Zidé i Èekové (pohané) v moci hfíchu, a za tím
úcelem uvedl tato slova, která jsou jaksi sebrána z ruz-
n\rch zalmu. Otevreny rov . . . Istivë jednali jako v z. 5";
Hadí (aspidov5r) jed pod jejieh Нота v z. 1394 ; Jejich
ústa jsou pina, ...vi. 9a8; Nohy jejieh . . . cesty pokoje
jako v Is. 597- 8; Není bázné Bolí pred jejich ofimax z. 352.

3. Zenner ète УС ustoupil, odtrhl se — pfi nëmz bjrvá
"ЛПК èastëji nez pfi "ПС

simul (spojení dvou éinností). die arab.
o sesednutí a zkysání mléka, sv. Jar. conglomerati sunt-
Cást : Sepulcrum patens . . . az ku 4. v. pfesla z fe-

ckého do starého latinského prekladu; v cod. Kennicott
649 jest obsazena i hebrejsky.

4. Coz nepoznají (tobo) vsichni, kdoz páchají ne-
pravost,

Ktefí zzírají nüij lid jako pokrm chlebaV
5. Hospodina nevzy vali ;

Tu chvöli se stracbem, kde strachu nebylo.
4. Coz nepoznají toho vSichni neslechetníci,
Ktefí zzírají müj lid, chleba jedí,
Jahve nevz5rvají?

5. Tehdáz zachvëji se mocne.

4. Zde mluví bud zalmista, kter^ müze Israele téz
nazyvati: »müj lid«, anebjsou tu slova Hospodina, aí'koliv
ho uvádí 5. v. ve tfetí osobè. Coi nepoznají vëichni ne
slechetníci, ktefí hubí, trápí lid Israelsky, nezkusí toho
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(trestem) na sobë? Zzirajî mùj lid vina jejich jest dvojí
a vétsí proto, ze se tak chovají к lidu Bozímu. Jaleo po-
krrn (kus) chicha jest lidové pfirovriání (Pfísl. 30u, Mich.
33i; V hebr. nedosti jasné.

5. Hospodina nevzyvali nejvetsí jejich vina, ze od-
pírali Bohu povinné úcty. V hebr. náleáí tato vëta jestë
к otázce 4. verse : Nezkusí toho . . . (ktefí) Jahve nevzy-
vají? Xestarali se o Boha, nechtëli o nëm vëdëti, ale je-
dnou: Tu chvëli se sirachem, hebr. spíse: Tehdáz zachvéjí
se тоепё, ай uvidí, ze jest ve spravedlivém pokolení pfece
Bíih! Slova: kdc strachu nebylo jsou pfidána v LXX a
V lat. snad z 526: bez velké pfiëiny se zachvëji; v hebr.

i ich není.
4- ЧУТ) jest die pfekladù (vyj. Aq., syr. a nëkt. hebr.

rukop.) vice oprâvnëné nez чз?Т : Nepoznají, nezkusí toho?
ze budou totiz jati strachem. Zzirati lid jako u Mich 3;t,
Pfísl. 30u. Pfi onb ibDN jedli (jedí) chléb scházela by po-
rovnávací castice ; die feckého ßgoiau ágiov bychom ínohli
чЬэк zamëniti s 5"taX: pokrm chleba (chlebové jídlo); рак
by to mohlo byti vylozeno i bez 2 pfirovnáním : Hubí
lid dennè jako i chléb dennë jedí — aneb tak snadno,
t,ak к svému prospëchn.
Baethgen opravujo veden Jer. lO25 ta slova v

nni i;Zzírají lid), kterj* jiz válka strávila.*
Zenner opravuje takto : n? D4»« yiN «Ьп

■uop sb mrr onb 4b.?«
¿Xebyli to soudruzi modláfü ti

,

ktefí u Jahve jedí
("i Qjj в^ЭН by byli knëzi, ktefí s Jahve pozívali posvëcenj'
chléb i mazzoth), ktefí jedli chléb Jahve, jehoz nevzyvali ?«
Parallelism by tím byl napraven. 5

. Tehdy byla bázeñ,
která nebyla bázní. —

6
. Nebof Hospodin jest se spravedlivém pokolením;

V posmëchu jste mëli zàmëry ubohého,

Jezto jest Hospodin jeho nadëje.

5b. Nebof jest Buh pfi spravedlivém pokolení.

6
. Zhanili jste úmysly ubohého,

Nebof jest Jahve jeho útocistém!

6
. Pfícina strachu bezboznj'ch : ze jest Bült (oui mí-

пШ, ze Boha není) ve .spravedlivém lidu a ze ho müze
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hájiti, coz se ovSem stane proti bezboznym. Spravedlivym
pokolenim jsou ti vërni Israelského národa, к nimz i
zalmista nálezí. Dûvôfe tëch ubohyeh se protivníci vy-
smívali ; v posmëchu jste mili záméry ubohého, zhanili
jste jeho úmysly. Tez bychom mohli vykládati : Ueinili
jste jeho snahy, rady, záméry marnymi, mafili jste je,
protoze nechcete znáti Boha, ktery jest tiadéjí ubohého.
Protoze ubohy v Bohu, v Jahve své utoôtètë hledá, proto
jste jeho úmysly zhanili. Byla by to vytka bezboznym
ucinënà.

6. V hebr. TO'OFi lze pfekládati toliko : zhanobte,
zmaf'te, at zmarUc radu ubohého, utistëného, Buh jest a
züstane jeho utoëistëm. Pfekládáme minuiym casern : Zha
nili jste — vedeni pfeklady xatr¡(rx^rari confudistis ; syr.
arab. a jeden hebr. rukopis maji 3. osobu perf. lo^zn.
Podle odchylného znëni i. 53tí bylo by asi pfeloziti: Za-
hanbeni jsou zámóry (na) ubohého ; jednáním svym proti
ubohému pfivedli se do hanby, nezdafilo se jim. Merx:
Nebof Búh rozmetal kosti rouhacu.
Zloba hfísníkñ jest tako\rou, ze nejen sami v Boha

nevëri, ale posmívají se tëm, ktefí v Boha svoji nadëji
kladou, pfekázejí jim v modlitbë, v bohosluzbë.

7. Kdo dá se Siona osvobození Israele '<
Kdyz odvrátí Hospodin zajetí svého lidu,
Plesati bude Jakob a radovati se bude Israel.

7. O kéz ])iv,ijde se Zijjôna osvobození Israele!
Kdyz nazpët pfivede Jahve zajetí svého lidu
(Jinak : Kdyz Jahve obrátí osud svého lidu),
Plesati bude Ja qôb, radovati se bude Isra'èl.

7. Vroucím pfáním, aby pfisla pomoc, konéí. Kdo dá jest
doslovnë pfelozená hebr. éástice : Kéz prijde se Siona osvo
bození : Sion, svaté misto, zvlástní sídlo JahA'e, odkud vjr-
chází jeho miloat a pomoc (Srov. z. 3¿). Kdyz odvrátí H.

zajetí (vëzeni) svého lidu, kdyz odvrátí nátisk, souzení

svycli vërnych, tenkrát plesati bude Jakob, jiné pojineno-
vání Israele a vërného lidu. Kdyz bychom si jiz dovolili,

pfipustiti, ze se udály zmëny na znèni zalmu — a tentó

vers zdá se by ti toho dukazem - mohli bychom zajetí
verse 7. doslovnë o babylonském zajetí vykládati tím
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zpiïsobem, 2e bylo starSi znëni tohoto verse pomérùm
pfed zajetím aneb v dobë zajetí pfizpûsobeno, a lid se
modlil: Kdyz odvrâti zajetí (597), neb kdyz nazpët pfi-
vede zajaté.

7. Quis dabit jest 1ГР 4a &<й?/ irons zajetí, abstr. zna-
mená i zajaté = *2Xû (km. ГОШ). Jinak tVQXñ (váz. st.
rVQtÔ) od nui: obrat, obrátiti, osud obrátiti (Ewald). Merx:
Kéz by obratem Jahve mohl plesati Jaqob, radovati se J. !
Salutare vykládají téz o spasení Kristem zjednaném :

Kéz by pfisel Spasitel, osvobodil lid od vseobecného zla,
od dëdicného hfíchu, od dáblovy poroby. Kristus byl
spasitelem vsebo lidu, ktei'5' se v duchovním smyslu zove
Israelem. Die tohoto v5rkladu jest lidstvo onen insipiens.

Svatí otcové vykládají tentó zalm jako touhu po
Messiásovi ; jest jim obraznë messiansk5rm. »Zajetim« v.
7. jest jim hfích a dëdiënà vina.
V postní dobë, která nás má pfedevsím vésti ku ka-

jicnosti, dobr^m jest uznání zkázy, viny a hfísnosti, jak
je zalm vypisuje a podává. Nedële jest dnem, kterf nám ■

pfipomíná spasení, proto nalézáme zalm v nedélním officiu.
"

14. zalm (H. 15.)

Ceho íádá Bùh na spravedJivém?

Kdo chce bydliti u Boha, byti v Jeho ochranë, od
toho se zádá poctivost a uprímné smyâleni; aby se va-
roval pomluvy a hany, aby mël v opovrzeni zavrzeného
a vá2il si bohabojného; aby plnil dañé slovo a vystfihal
se lichvy a úplatku.
Spravedliv^ bude se chrániti zejména hfíchu proti

lásce к blíznímu, a bude tu lásku skutky osvëdcovati.
Zalm 14. jest pfipsán nadpisein Davidovi. Obsahjest

tak v§eobecn^, ze die nëho nelze blíze urciti dobu, к níz
by se nesl. Nëkteré fecké rukopisy LXX pfidali poznámku:
»Kdyz se po vitëzstvi nad Absolonem vracel, aby se Bohu
v ehrâmë (лге stánku, protoze tehdy chrámu nebylo) po-
klonil . Mravní pozadavky nalézáme podobnë vyjádfené

z. 141. 105

i v pozdëjsich knihách. Jmenovitë shledáváme u Is. ЗЗ13-16
slova naseho zalmu pëknë v полгёт rouse avedená.

L. Davidûv zalm.

1. Hospodine, kdo smí prebyvati v Tvém stánku ?
Aneb kdo smí odpocívati na Tve hofe?

H. 1. 2alm. Od Davida. (Davidûv zalm).
Jahve, kdo smí pohostinnu byti v Tvém

stánku?
Kdo smí bydliti na Tve svaté hofe?

Salmista má touhu, aby se dostal pod ochranu svého
Boha a táze se proto, kdo by byl hoden, kdo by-smél
prebyvati v Bozím stánku. Stánkem Boha jmenoval se
onen svatostan, v kterém ctili Israelite Boha Jahve na
pousti, рак na nëkter^ch místech zemé Kanaan (v Silo,
v Nobe), a tez onen stánek, ktei'5r postavil David na Sionu,
do nëhoz i archu úmluvy pfenésti dal. O tomto stánku
zde zalmista nemluví : ten nebyl pfíbytkem lidí, ale domem
neb místem bohosluzby, a рак by to nebylo vzácností,

nebof к svatostánku smèl kazdjr Israelita, ktery nebyl
práve levitsky neöistym. V druhé cásti verse jmenuje
rovnobëznë se stánkem svatou Bozí horu, na níz by chtèl
odpocívati a bydliti. Svatou horou se ve sv. Písme rozumí
Sion neb celj' Jerusalem, a sice proto, ze tam na hofe byl
stánek a pozdëji chrám Boha Jahve. Obojí i stánek
i svatou horu dluzno zde obraznë vykládati. Kdobylprijat
na Vychodë nácelníkem kmene jako hosl do stanu téhoz,
ten nabyl tím ochrany nácelníka a celého jeho kmene ;
ano nyní nab5rvá toho prava jiz tím, kdyz se chytí za
provazy toho stanu. Kdo má prava, kdo smí byti poho-
stinnu v Bozím stanu, kdo se muze postaviti pod jeho
ochranu? Kdo smí bydliti jako obíian, jako sluzebník na
svaté Bozí hofe ?

1. "13 host; cizinec v ochranë nëjakého arab. kmene
neb nácelníka, jemuz dovoleno bydliti u kmene, se zove
dosud zar; kdo v Mekce u Káby bydlí, zove se zcïru-llâh
host Boha. "115 v torn smyslu: pohostinnu bydliti.
Vseobecnë vykládán církevními otci a spisovateli

tentó stánek a sv. Bozí hora o nebesk$rch vysinách, jeá
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byly i na jinj'ch místech sv. Písma tak jmenovány. S.v.
Pavel к Heb г. 1222 di. «Pristoupili jste к hofe Sionu a
к mëstu zivého Boha, к nebeskému Jerusalému*. Ziev.
sv. Jana o nebi di: Ejhle, stánek Boha s lidmi a bydliti
bude s nimi« (213). V torn smyshi vyjadruje zbozny clo-
vëk slovy tohoto zalmu touhu po nebi, v nëmz spatfuje
svùj domov, svüj odpoëinek ; pí-irovnává nebe к vrchu,
ponëvadz jest mu pfíkr^m, vysokym, na nez tfeba s na-
maháním vystupovati.

2. Kdo krácí (zivotem) bez úhony a koná spravedl-
nost,

3. Kdo mluví pravdu ve svém srdci,

K.do nejedná lstivë svym jazykem,

4. A neciní svému bliznímu niceho zlého
A nepfijímá hany proti svym blízním.

2. Kdo obcuje bezùhonnë a jedná spravedlivë
A pravdu mluví ve svém srdci,

3. Nepomlouvá svym jazykem,
Neëini svému sousedu niëeho zlého,
A nezvedá hany proti svému bliznímu.

2. Jedenáct poëadavkû klade zalmista na clovëka,
ktery chce slouti chrânëncem Boha. Prvé dva pozadavky
obsahují základ vsí spravedlnosti : лгаголгай se zlého a
ciniti dobré; v ostatních pozadavcích jest vylozeno, kterak
ten základní zákon zachováArati jest.

Kdo krácí bez úhony kdo zije, obcuje bezuhonnë,
aspon se nedopoustí tëzkych hfíchü, neuvaluje na sebe

tëzk^'ch vin, a koná spravedlnost; obojího jest treba,

jedno bez druhého by neprospëlo.

3. Kdo mluví pravdu ve svém srdci kdo i v srdci
svém pravdu miluje ; z takového srdce mohou o\sem vy-
cházeti toliko dobré feëi. Zádá tedy upfímné smyélení,
vyluëuje veskero pokrytství. Kdo nejedná lstivë svym ja
zykem mûze b5'ti rûznë vykládáno; aram. primo: »kdo
nepomlouvá«, mohlo by to sloveso téz znamenati: kdo
není lehkomyslnym v feci, oèemetnym, lstivym, jak sv.
Jar. a Vulg. pfekládají.

4. A neciní svému bliznímu niceho zlého neublizuje

г. 142-е. 107

jemu ani slovem ani skutkem; jmenovitë zádá, aby ne-
uvaloval na své blízní zádné hany a potupy.
2. пчИЛ udává, jak zije; proto jest pfeloziti pfislov-

kou. Kdo jest tak bezúhonnym, máo jednalvzdy jen spra-
vedlivë? Sv. církev uvádí slova tohoto verâe jako anti-
fony o Kristu Pánu : >Chodil bezùhonnè a vykonával
spravedlnost, byl korunován na svaté hofe«, a o sv. vy-
znavaöich: »Hospodine, tentó svëtec bude bydliti v tvém
stánku, jednal spravedlivë, bude odpoëivati na tvé svaté
hofe«. Kdo mluvi pravdii vesvém srdci, tím, vykládá Bel
larmin, vyloucen jest vseliky vniterny hfich, nebof jak-
mile by svolil uvnitf ku hfichu, mluvi lez a klam лге svém
srdci; mini, ze mu ten hfich jest ku prospëchu, ale on mu
jest na skodu.

'ó
. v nové hebr. p^an miti lehkou chùzi noha)

Ьг<"1 bëhati ; Ь,Э'п pomloiiA'ati.
Kdyz s\rého blízního právem kárá, jest to tfeba blíá-

nímu nemiiym, zdá se mu b5rti zlem, ale v skutku jest mu
to prospëSnym a spasiteln5rm.

zvedati, vzíti, bráti; die lat. nepfijímá han5r, ne-
souhlasí s ni, die hebr. spí§e: nezvedá (na rty, na jazyk),
nevyslovuje hany proti svému blíznímu.

5
. V jeho oéích jest opovrzen zlomyslník,

Bohabojné ale on velebí.

6
. Kdo pfísahá svému blíznímu a neklame,

Kdo nedává svych penëz na lichvu

A nepfijímá darü proti nevinnému.
Kdo tak jedná, nezviklá se na vëky.

4
. V jehoz oöich jest opovrzen zvrhiy

A v ùctë má ty, kdoz se bojí Jahve.
Pfísahá ku skodë, ale nezamëhuje;

5
. Svych penëz nedává na lichvu,

A nepfijímá íiplatkíi proti nevinnému.
Kdo tak jedná, nezviklá se na vëky.

5
. V jehoz ocích jest opovrzen zlomyslník spravedlivj'

má voâklivosti bezboznost a proto opovrhuje, anebvopo-
vrzení u nëho jest bezbozny, ten, kterého i Bùh zavrhl
neb zavrhuje. Neëini tu rozdílu, je-li bezbozník mocnym
neb slabym, bohatym neb chudym, jeho bezboznost vzdy
zavrhuje; bohabojné má v úcte i kdyz jsou sebe nuznëj-
riími. Neopovrhuje osobností hfísníka, ponëvadz tentó ne-

pfestává byti jeho blízním ; snad jest i jeho pfedstavenym
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a tu jest nesnadno milovati osobu bezbozníka a nenávi-
dèti jeho bezboznost — spravedlivy toho dovede.

6. Tri poslední pozadavky tykají se toliko nëkterych
lidí, nikoli vèech. Kdyz jest mu pfísahati a kdyz pfísahal,
zachová toto slavné slovo ; die hebr. : Pfísaká ku
ëkodë, ale nezameñuje (tuto pfísahu). Kdyz by byl pfí
sahal ku své skodè tak, ze jemu pfísaha i skodu pfinésti
míize (Lev 5+), pfec tu pfísahu dodrzuje, nezameñuje ji
s nicím lehcím, со by mohl beze êkody vykonati. Lichva,
ano i úroky bráti bylo zapovëzeno z penëz, jez byli sou-
vèroi pujöeny, die Ex. 222ä, Lev. 253tí, Deut. 2320 ; zde jest
zâpovëd tato vseobecnou. Ûplatky soudcû byly jmenoA'itë
zapovídány (Ex. 238); proroci mluví proti soudciim, ktefi
pfijímají dary a za në utlacuji nevinné. Is. 33'5 jestë dù-
raznëji di: (»SpraAredliv5r i setfásá úplatek se své ruky.«
Kdo tak jedná, ten bude релгпё státi v ochranë Bozí,

ten smí, jak na zacátku zalmu bylo zkoumáno, bydliti
v stánku Bozím a na svaté Jeho hofe.
Zde mûze se kazdy zpytovati, jestli jeho smyslení a

jednání vyslovenym tu pozadavkum odpoлгídá. V tëch za-
hrnuto jest i desatoro pfikázání i obë pfikázání lásky.
Lidem jsme zdánlive blizsími, s nimi se viditelne stykáme,
proto mluví o povinnostech к blíznímu vice a Sífeji, nez
o povinnostech к Bohu. »Kdo miluje blízního, naplnil
zákon«. Rím. 138.

Ponëvadz byl zivot I'ána Jezíse tak bezúhonnym,
tak spravedlivym, ze se na nëm vyplnily vSechny poza-

daA'kjr 14. zalmu; byl spravedlivym i v nejvetsím utrpení
— proto se modlíme ten zalm na bílou Sobotu, v památku
trnové koruny, Roncha Páné a jeho ran. Die pfíkladu
Páné zili sv. тиёеппгсг a vyznavaci, i o nich pëje církev

slova tohoto zalmu. Zalm jest téz v nedélních hodinkách

a v matutinum svátku nasich vñdcú do nebeského Siona,

sv. ancWü.
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15. zalm. (H. 16.)

Huh jest nejrètaim dobrem.

Bûh jest pëvci ochranou a nejvëtsim dobrem. Buh
dobfe ciní svat$rm, ktefí jsou v zemi (3), opoustí ale od-

padlíky (4). Buh jest podílem pëvce, kter^ jej velebí(4— 7),
v jeho ochrane cítí se bezpecntm (8., 9); Bûh jej zachová

pfed smrtí a dá jemu hojnost radostí (10., 11).

¿aim jest po nadpisu Davidkr. Obsah zalmu se ne-
nese к zádné nám známé události ze zivota tohoto krále.
Vers 10., kde projevena nadëje, ze bilde od smrti ochrá-
nën, ze nespatfí hrobu, nelze o Davidovi vûbec vykládati.
Práve ta slova 10. verse uvádí sv. Petr o Pánu Je-

zísi. Tyz apóstol pfipomenuv ôtyfi poslední verse zalmu 15.
dokládá : David . .. pfedvídaje mluvil o Zmrtvychvstání
Krista, nebof ani nebyl zanechán v podsvetí, ani nespa-
tfilo jeho telo porusenn. Sk. Ap. 225 a d. 31. Podobnë

vykládá slova zalmu i sv. Pavel ve Sk. Ap. 133a a d.

Kdyz jest nám die tobo vykládati ötyfi poslední verse

zalmu o Spasiteli, a kdyz jsou ty verse obsahem spojeny
s pfedcházejícími slovy, musí byti cely zalm messianskym.
Jako modlitba Krista Pana, jeho chvalorec o Bohu Otci,

byl ten zalm pfemnohj'mi starsími vykládán.
NoA'ejsí vykládají obsah zalmu o Israeli; tak roz-

umèl zalmu jiz Theodor z Mopsvestie. Israel vyznává die
toho vykladu víru v Jahve, dèkuje jemu a projevuje nej-
vètëi dûvèru v nëho. To radostné vyznání by byli ucinili

ti Israelite, ktefí se vrátili z Babylona. Byla by to tedy
pisen daleko pozdèjSi doby.
L. 1. Sloupovy nápis. Davidíiv (zalm).
H. 1. Mikhtâm Davida.
Mikhiâm vykládáno rûznë (viz úvodu s. XXIII) ;

-zlatá pisen«, >píseñ za ochranu« jsou nejoastejSí v^klady
toho slova. Lat. a f. »sloupov5r nápis« = pamdtny nápis.

>íuachovej mne, Hospodine, nebof v tebe jsem du-

vëfoval.

2. Èekl jsem Hospodinu: Muj Büh jsi Ту,
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Neboí mych statkü nemas nedostatek! (nepotfe-
bujes jich) !

Zachovej mne, Boze, nebof u tebe jsem nalezl
ùtoëiStë.

2. .Tahve fíkám : Ту jsi mùj pán,
2ádné mé stësti není nad tebe !

1. Po messianském v5^kladu prosí Kristus jako 61o-

vëk svého nebeského Otee, aby Jej zachoval od smrti, 6i
aby Jej od smrti vzkfísením vysvobodil. Так aspoñ sv.
Pavel tez pfipomíná Kristovu modlitbu: »Kterjrzto (Kri
stus) v dobë svého tëla (vtelení), prosby a vzyvání к to-
mu, jenz jej mohl od smrti vysvoboditi, moenym voláním
a slzami podávaje, byl vyslysen« (Hebr. 57).
ñekl jsem, lepe : f íkám, (tobé, svému Pánu) Hospo-

dinu: Mùj Bid) jsi Ту! S dûrazem praví : Ту (a nikdo
jinj") jsi mùj Pán (die hebr.). Ve Vulg. následuje veta,
která ukazuje, jak velikym Pánem jest clovëku Büh. Bûh
dává clovëku mnoho dobrého, mnoho statkü, ale nerná

jich nikdy nedostatek, mûze stále a vice dávati. V hebr.

jest znëni ponëkud nejasné, ale snad by odpovídalo lépe
souvislosti: Zádné mé Stestí není nad tebe! Ту jsi mé
nejvëtsi dobro, mé nejvët§i stestí ! Так mohl fíci v mo-
dlitbë к Pánu Bohu kazd£ vërny Israelita, tak mohl pëti
zalmista ve jménu celého Israele. Nás Spasitel mohl ta

slova fíci toliko jako 61o vék к Bohu Otci ; jako Bûh jest
svému Otci rovnym.

1. >l3"í/2u; dluzno die mass, oznacení císti §¿mierém, аб
by impert. znél §om*réní; krátké o by bylo rozsífeno
v dlouhé й.

2. jest po mass, oznaôeni 2. os. z. j. »ty jsi Fe
lda« ; podmëtu zde к tomuto tvaru není, doplnék *moje
duse« nelze odûvodniti. Die pfekladù jest tu sloveso v 1.
osobë; z neúplného psaní samohlásky povstal onen omyl
Р1Ш z П"ШХ -= \"-173Х já fíkám.. . - T ,._T ,._Tj
52 silnëjsi zápor пей N5. Smysl jest: Nemám vëtsiho

stestí nad tebe; jiní kladli £3 na roveñ s pi toliko, aneb
s ale spíse, alébrz. V lat. : Mùj Bûh jsi ty, nebof ne-
potfebujeê (non eges) mych statkü jest protiva: jsi Bûh,
jsi bohaty, ode mne niceho nepotfebujes !

3. Xa svatych, ktefí jsou v jeho zemi,
Vsechna moje pfání podivuhodnë na nich vyplnil.

г. 153- *. Ill
3. Svatym, ktefí jsou v zelni,
A slavnym, na nichz jest celé mé zalíbení.
(LXX Lucían. : Xa svatfch, ktefí jsou v jeho
zemi, jediial (Pân) podivnë (slavnë); vsechno
jeho zalíbení na nich.)

3. Hospodin dal Israeli zaslíbenou zemi ; tentó vers
praví, ze s tëmi svat$-mi, zbozn^mi, kdo dbají zákona,
ktefí v té zemi Jahve neb Boha jsou, jednal Hospodin
velmi dobrotivë : vcskcrá má pfání na »ich podivuhodnë
vyplnil. Pfání ta byla die messianskóho vykladu Kristova
pfání. Jiz ta okolnost, ze jsou v jeho zemi, jest projevem
dobroty, a není proto zde tfeba lined mysliti, jak asi je-
nal s tëmi, ktefí jsou mimo zemë. Podobny vj'klad podává
i feeky pfeklad LXX, kteiy jest jasnèjsim nez hebr. znëni.
Ze jest Bûh nejvëtsim dobrem clovëka, to dokâzal sva
tym, kterym projevil plnou dobrotu a laskavost.

3. Hebr. znéní nepodává zádného uspokojivého smy-
slu. Ve svatych . . . mam vsecko své zalíbení. Svatym ...
a slavntfm . . . nálezí to nejvetsí dobro v. 2. Zmënime-li
die LXX "П'И**'] v (Г.1П)4 "VW? (4 jako zkráeenina jména
Jahve), máme skoro znëni LXX. p ns" znamená »slavnë,
dobfe jednati na nèkom, s nëkym«. Latinské znënimàdo-
slovnë : »Svatym, ktefí jsou v jeho zemi, podivuhodnë

in'ojevil
vsechny dobroty mé na nich«; v hofejsím pfe-

dadu »meis« vynecháno. r>'2~ zastupuje patrnë sloveso:
(ktefí v zemi) jsou, coz muzeme povazovati za aramaism.
Aramaismy nedokazují vzdy novëjsi pûvod spisu, v nëmz
se nalézají, ponëvadz je nacházíme i v nejstarsích he-
brejsk5rch óástech. Zemi, tou zemi urden ou, rozumëti
lze Palestj'iui neb Judsko.
Kristus Pán svym vtëlenim svou dobrotu a lásku

v nejvyssí mire a podivuhodnym zpùsobem projevil.
Vykladu tohoto verse jest hojnost. Podáváme fecké

znëlli LXX : тоГ,- áyioig тоГ,- (v rij yij avwv ¿fiai finaruiatv (Kv(fto¿)
rtñvtmá âeXijfiara avTOv h avroîi, jez V hebr. ZUÍ : "KSX E4t¡3VT¡?P
=Z Ímltr-'Z2 (7im)i ПЙП ÍS™IS2. Podobnô: Is. 624- »• ,2.
Wellh! е*Ш"Ир pa P""P¿ ; n. m. 'y"iíC by èetl Tins, n. m.
Ц2ЕГ! ëte nSEn a na zaë. Eps c4i"iX" .

4
. í^pzmnozily se jejich slabosti,

Po té si pfispísili.
XeshromaMuji jejich schñzky (slavnostii z krve,

Л nebudu pamétliv jejich jmen na svych rtech.
11
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4. Rozmnozí ее bolesti jejich,
(Ktefí ) Jiného zamënih ;
Nechci vylévati jejich liteb z krve
A nevezmu jejich jmen na své rty.

(Die Theod.: Rozmnozeny jsou jejich modly.
Za terni spëchaji).

4. Die LXX a die Vulg. tfbe se prva cást toho verse
jestë svatych. Jejich bolesti se sice rozmnoUly, trpèli
nmoho následkem hfíchu a viny, ale рак tím vice pri-
spísili na cestë milosti, na cestë spásy, pfispísili ku Kri-
stn, Spasiteli. Nyní by mluvil zalmista: Po spasení ne-
xhromazdnji jejich schüzky krve, schíizky è

'î

ащпгшг za

úcelem pohanskych krvavych obëti, jako byly nèkdy u
Zidù; s odpadlíky zalmista nechce míti niöeho spolecného.

A nebudu pamètliv jejich jmen na svych rtech : die zá-
kona (Ex. 23 1

3
) nemèli ani jmenovati jména pohanskych

bozstev ; zalmista nyní tak pripovídá.

Die hebr., které jest zde nejasnym, zdá se byti smysl
tèchto slov : Rozmnozí se bolesti /¿c/¿, ktefí se nyní jinému
bohu klaní, ktefí jiného zamënili na misté Boha Jahve,

odpadli od nèho; zalmista chce züstati od tëch odloucen:
Nechci vylévati jejich krevních Hieb nechci bráti úcast na
jejich obëtech, pfi nichz krev, nëkdy i lidskon krev, vy-
lévají, a jmen pohanskych bozstev nevezmu na své rty.

4
.

13"Y; od ПЭТ má podmët z. r. v onrir, kterâzto
enallage rodû není fídkou. Ч1ПЯ "ins vztazná vëta bez
íes závislá na Пт predcházejícího slova : ktefí za jinym
CS hohem) 11ПЯ (v piel) spéchali, TVpri (ИПЯ) od ПНЯ =

i""3 jiného zamënili (ИПЯ denom. od 1П73 jiného koupiliV).
Wellh. navrhuje na m. "hl4 vslovo nsi4 (ПХ1 míti zalíbení),

a eins na m. ("ПП)Я ins- Zádny z tèchto vykladû nemûze
v§echny pochybnosti odstraniti. Syrsky preklad i aram.
maji hif. 121? »rozmnoznji své bolesti^. О zmënë neb zá-
mënô bohii mluví .Ter. 2", o zlorecenych jménech modláíni
Is. 654 Slabosttni bychom mohli vykládati jako mravní
slabosti : hfíchy, modláfství, modly (Theod. Aram, a .Ter.) :

Rozmnozily se' jejich slabé modly, za tëini spóchají. ,Tá
nebeí-u úcastenství na jejich schúzkách pro (prolévání)
krve, nepfijde jejich jméno pfes má ústa (Hoberg).

í. 15a-8. 113

5. Hospodin jest míij díl dédictví a mûj kalich.

Ту jsi, jenz mi vrátís mé dédictví.

5. Jahve jest mûj dëdtôny" díl a míij kalich ;
Ту drzís mûj údel.

5. Zavrhl, vzdal se Salmista vsech oizích bohíi, vsech
ctitelíi jinych bozstev, a znovu vrací se к tomu, со pravil
na poéátku: Hospodin jest mûj díl dédictví; metaforicky
se jmenuje Jahve dedicnj-m podflem Israele (.Ter. 10 1G).
»Díl dédictví« byl u Israelita údel pozemku, jenz byl ka-
zdé jejich rodinë v zaslíbené zemi vymër en a urCen. A mûj
kalich Jahve jest mi pln$rm kalichem, z kterého bndu píti
radosti a potesení.

Ту jsi, jenz mi vráfis mé dédictví praví к Bohu;
die hebr. jestë vyraznëji: Тц drzís, chovas mùj údel,
v tvycli rukou je dobfe, nejlépe uchován, nikdo mi tebe
nevezme. Jahve fekl, 2e nemají míti knëzi a levité zádného
jiného statku, dílu nez Bolia (Num. 1820, Deut 109 18').

5. p£~ jest ono odmëfené pole, díl. ~MOÍF by byla 2.
j. impf. hif. od "'3"1 (toliko v arab. wamaka): rozsií'iijes
míij údel. Od ~"2Г drzeti, by to bylo die pfekladu part.
~*^r. Navrhují na miste "'"ûip jméno ТЕП stale, vzdy jsi
mym údélem ; tez ~чйТ ty, tvoje tummím jsou mym ú-
dëlem.
Restitues jest na misté jednoducháho statues, serva-

bis,- jako retribuo ua m. tribuo.
Po messianském vfkladu jsou to slova Kristova:

Spasitel patrí na v£-sledky svého utrpení, vidi, jak bude
oslaven i po cástce své lidské pf irozeuosti : Bfih jemu dá,
vrátí nebeskou slávu, kterou dobrovolnë opustil a která
mu stále pfinálezí, vrátí mu jeho dédictví.
Néktefí dédictví vykládali o sv. církvi, jiní o Bozím

království víibec.

6. I rovazové padli mné ve vybornych (krajích) ;
Take jest mi mé dédictví rozkosn^im

7. Dobrofeéiti budu Hospodinu, jená mne obdaroval
poznáním ;

Také jestë i do noci upomínají mne má led vi.

8. Vidím Hospodina stále pfed svou tváfí,

Nebof jest mné po pravici, abych se nezviklal.
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6. Díly pfipadly mnè v rozkosnych (krajich),
A líbí se mi (to) dëdictvi.

7. Velebím Jahve, jenz mnë radu dával,
Téz v noci upomínají mne má ledví.

8. Pfedstavuji si Jahve ustavicnô;
Kdyz jest po mé pravici, neviklám se.

6. Ve tfetí teto sloce vypisuje radost, jez plyne z nej-
vyssího dobra. Pokraëuje v obraze, ktery v 5. verSi uvedl,
di : Provazcové padli mne ve vybornych (praeclaris) totiz
krajích; provázky vymëfovali jednotlivé díly pozemkü
(Jos. 175, u), provázky ty znamenaly рак i odmôfeny údel
(métonymie). Udává, jak se jemu osobnë to dëdictvi zdá:
A líbí se mi to dëdictvi (hebr.).

7. Díky vzdává Bohu za to, ze jest jeho ùdëlem:
Velebím Jahve (hebr.), jenz mue obdaroval poznáním, ze
nejsou svëtské vëci, ale ze jest on nejlepsim dobrem. Ze

mnë radu ddval, abych tak jednal, jak jsem jednal. Ledví
jsou sidlem citëni a povzbuzuji к dikuëinëni г v noci;
noc jest dobou klidu, ale jest pffznivou bozskému sdëlo-
vání a posvátnému rozjímání (z. 45 163).

8. Kdyz nalézá zalmista v Bohu iiplné ètësti, jest
pfirozeno, ze se s ním stále obírá : Vidím H. stale pred
svou tváfí; hebr. Postavil jsem Jahve pred sebe mám jej
pfed oëima i pred a v mysli. Svëdek pfiznivë vypovlda-
jící a chránící stával po pravici, tak i Bùh : Jest mnë po
pravici a tak mne chrání, ze se neviklám, ze neklesnu.

6. П^а^З (Nairn) rozkosné kraje, znaëi zaslibenou
zemi z. 10624 Mal. 312; doslovnë: v rozkosich, v radostech.
Die LXX a j. má státi "Т^ГО па m. ГРПЗ; pfíponné î
snad jiz nebylo vyslovováno, tak jako to známe ze syr-
Stiny. Jiní opravují v пЬпз neb v Г(П?ПЗ s П smëru.
Ь" lE'ûî nalézáme pouze v aram. ; v hebr. má ne neb

3'C vyznam : libiti se.
7. Die mess, vykladu chce dëkovati Kristus za to, ze

dostalo se jemu jako clovëku v hodinë úzkosti na olivet-
ské hofe poznání toho, ze vidël, jaké vysledky l>ude
míti jehoutrpeni. Ùtëcha, které tehdy se mu dostalo, bj-la
takovou, ze jeho vnitro (ledví) jej stále к díküm pobízí.
8. 'Z èasovè: kdyz; die LXX pricinnè. Sin schází. Vi

Messiâë, ze bude po Bozi pravici, proto se tomu tèsi.

t. 159-". 115

9. I roto raduje se mé srdce a plesá mûj jazyk,
Ano i mé tëlo bude v duvëfe odpoëivati.

10. Nebof nezanechás mé duse v podsvetí,
A nedopustis, aby tvûj svëtec uzfel poruSeni.

11. Znám$rmi jsi mnë ucinil cesty zivota;

NaplftujeS mne veselosti pfed svou tvâfi,

Rozkose ijsou) po tvé pravici az do konce.
9. Proto se raduje mé srdce a plesá má duse,
I mé tëlo bude v bezpeöi bydliti.

10. Nebof nenechaë mé duse v podsvetí,
Nepfipustis, aby tvûj svëtec uzfel poruSeni.

11. Das mnë poznati cestu zivota;
Plnost radosti jest pfed tvou 1л*аГ"1,
Rozkose po tvé pravici povzdy.

9. Vypocítává vyhody, jaké mu vyplynou z toho, ze
má takovy dëdicny podil ; jsou to spolu jeho nadëje, jez
maji v Bohu svûj základ.
Proto pro tentó pomër к Bohu, pro toto spojení ra

duje se nié srdce a plesá mûj jazyk (v hebr. moje duse,
mysl). Ano i mé tëlo bude v duvëfe (bezpeënë) odpoèivati
(bydliti) ; radosti se mi dostane i bezpeöi.

10. Bezpeënym jest zalmista ohlednë svého tela. Sv.

Petr vykládá slova tëchto versû pfímo o Kristu Pánu.
Pravil totiz v feëi к Israelitùm (Sk. ар. 2;!0-32): Muzi
bratfi! David prorokem byv ... to pfedzvëdëv, mluvil
o vzkfísení Kristovu, áe nezûstane opuâtëna jeho duse
v podsvëti, ani tëlo jeho vidèti nebude porusení. Toho, Je-
zíse vzkfísil Bûh, jehoz my vsichni svëdkové jsme.« Proto
jest vykládati tentó ver§ o Kristovë vzkfísení. Jednotliv^
Israelita nemohl ocekávati, ze nepfijde do podsvetí, aneb
áe hned z nëho vyjde. Kristova duse vesla do podsvetí,
ale v brzku zase se spojila s tëlem, které bylo tak ochrá-
néno pfed porusením. Так znal Spasitel pfed svym umuce-
ním cestu utrpení a slávy.

11. Cesty zivota naznacuje nám Bûh; jsou to cesty
vedoucí ku vëënému zivotu. Tváf Bozí bude zboznému
pramenem stálych a hojnych radosti: Naplúujes mne ve
selosti: jestë silnëji v hebr.: Plnost, sytost radosti jest
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pfcd tvou tváfí (u tebe). To jest pravy zivot, pozívání
radostí, jez plynou ze spojeni s Bohem ! Rozkoèe jsou
takî-ka v Bozí pravici, v otevfené jeho ruce, z níz podë-
luje jimi vsechny své vërné podobnë, jako podëlil i Kri-
sta jakozto ëlovèka, kdyz vesel tentó do nebeské slávy.

9. 1422 znamená slávu (tëzkym, váznym b.), zde dusi,
mysl. ",122 (od 122) téï navrhovali >májátra«, ale opravy
zde není treba.

10. bise v i. 6G. Die mess, vykladu znamená pfed-
peklí líino otcû (limbus Patrnm), kam Spasitel po své
smrti sestoupil. Staré pfeklady mají jednotné císlo tak,
jak mass. qfrè Т^ТОП tvého svëtce ôi tvého zbozného (châ-
sîd); v celém skoreni zalmu mluvi zalmista o sobë neb о
torn, kterého, zde »zboznym Bona« nazyvâ, v jednotném
císle, proto není mnozné císlo v k'thîbh odnvodnëno
Т'Т'СП. Тл-oji zbozní které se i v nëkolika hebr. ruko-
pisech nachází, л•ykládají рак о Israelitech ; titéz vyklá-
dají рак ГП?С ve v$rznamu »jama, hrob v torn to smyslu :
Israel jako národ neuzfí hrobu, nezahyne. ППХ0 má ale
v^znam poruSení na mnohych místech : Job981 1714 ЗЗ18- 22.
z. 9'« 30,H 35S Is. 511* a j.

11. A'ëdëti; hif. dáti vëdëti, oznámiti ; Sv. Jar. pfe-
kládá ostendes mihi, pl. z. r. amoena. П23 akkus.
jako nsab.

Jako byl ve St. Z. Bozim sluzebnikùm Hospodin dë-
diënym podilem, a jako zase oni Bohu viplnë nálezeli,
tak vzdává se i Bozí sluzebník N. Z. pfi tonsure tohoto
svëta, aby nálezel eely Bohii a aby mu byl Bûh jedin5'm
a celj'm dobrem.

Ve dnech, v nichz vzpomínáme na utrpení Pânë, zní
zalm 15. jako Kristova modlitba, v níz uvádí uzitky a
ovoce svého utrpení. Так na bílou Sobotu, kdy nám vy-
plnëni prorockych slov : >Tëlo me bydliti bude v pokoji.
Nebof nezanechás mé duSe v podsvëti, a nedás vidëti sva-
tému svému poruäeni« dává nadëji, ze i my z mrtvych
vstaneme ; tak v den památny pfesvaté Krve Pânë (v. 4.),
sv. roucha a nejsv. Tëla Páné.

Svatj'm mucenníkum byl Hospodin údélem a kali-
chem ; On da jim pravé dèdictvi v nebesích, jalío jira dal

z. 16. 117

poznání cesty zivota, stál po jejich pravici: proto se mo
di íme tentó zalm V den sv. mucenníkñ.

16. zalm. (H. 17.)

Üpéní петЬшё pronásledoTaného.

Zalmista jest obkliöen krutymi nepfáteli, kterym se
jednd o to, aby ho zahubili. Nebezpeóí jest v nejvyssím
stupni; tfemi upënlivymi prosbami obrací se pronásledo-
vany к svému Bohu o pomoc. Vola к spravedlivému Bohu
a dûvodem jest mu, ze hledël vzdy zachovávati Bozí zá-
kon, ze jest bez viny. Bñh neopustí nevinného (1—5). Po
té litt, jak ukrutní jsou jeho pronásledovatelé a v jak
hrozném nebezpecí se nalézá (6—12). Pfi tí-etí prosbë
pfedvídá trest bezbozn^ch, ktefí opiyvají zde stëstim —

a tësi se, ze mu zasvitne svètlo Bozí slávy (13—15).
Nadpis: Modlitba; od Davida — neb Davidova mo-

dlitha (latí. Trilla mají i jiné zalmy (85., 89., 101. a 141.).
Obsah tomuto pojmenování odpovídá. Viz úv. s. XXIV.
Nepfítel, o nëmz zalmista mluví, jest neciteln5r a dravy

jako lev. Ve versi 12. a 13. jmenu je jednoho nepfítele,
ktery na nèho cíhá, a zove jej bezbozníkem; v ostatních
jest uzito mnozného i-isla. Udané okolnosti nejsou tak
urfcité, abycbom mohli poznati, o které dobë z Davidova
zivota se zde jedná. Kdyz se skr^val David v pousti
Mû ôn и Hebronn, tehdy snad nepfítel jeho Said si tak
vedi, jak nás zalm litt (1. Kr. 232Л...).
Ve versi 7. mluví o »tëch, ktefí doufají (se ukryvají)*,

v 11. die hebr. jsou nepfátelé »v nasich patách< ; die to-
hoto mnoz. císla mini nëktefi, ze mluví zalmista ve jmónu

Israele[o nepfátelích, ktefí chtëji do zemè vpadnouti (11), ji pu-
stositi (9) a Israele zniciti. Israeli dostane se ale jeho prâva a
Büh jej spasí. Onoho mnoz. císla mohl zbozny jednotlivec
téz uziti; vyrazy »vpadnouti do zemè«, »pustoSiti nejsou
v z. dosti pfímo a jasnë vyjádfeny, proto nám stací prvy"
vyklad.
Zalm 16. podobá se 15. zalmu, jest ale pohnutëjèiho

a zivéjsího rázu.
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L. 1. Davidova modlitba.

-Slys, Hospodine, mou spravedlivou vëc;

Pozoruj prosbu mou.
Vyslechni mou modlitbu z bezelstnych rtû.

2. Od tebe nechf vyjde moje právo,
Tvé oôi nechf vidi pfímost.

H. 1. Modlitba; od Davida.
Slys, Jahve, spravedlivou vëc,
Pozoruj mé úpéní,
Poslechni mou modlitbu z bezelstnych rtû.

2. Od tvé tváfe nechf vyjde mùj soud,
Tvé oöi nechf prohlédnou právo.

.1. Buh nevyslychá kfivjch, nespravedliv^ch vécí (Job
27" 35,;!), véc a zálezitost zalmisty jest ale spravedlivou,
on sám jest bez viny a pro to vola : Sly 8, Hospodine, mou
spravedlivou vëc ; vëc ta jest pronásledování zalmisty tëmi
nepfáteli, o nichz рак mluví. Tri slovesa následují po
sobé, jimiz prosí Boha, aby jej slysel ; tím naznacena na-
léhavost. Pozoruj mou prosbu v hebr. silnéji: moje úpéní,
mfij krik. Poslechni mou modlitbu z bezelstnych rtû ; non
in labiis dolosis, celá veta udává vlastnost té modlitbj\
Modlitba zalmisty není pokryteckou ale upfímnou. Témi
slovy chtèl pëvec Boha na sebe takfka upozorniti.

2. Od lebe nechf vyjde moje právo : od Boha, kter$'
vse nejlépe zná a prohlízí, nechf vyjde rozhodnutí, roz-
sudek, i pnn'edení rozsudku, ktery bude zalmistovi, kdyz
jest bez viny, zajisté pfíznivjrm, a bude jej proti nátiskum
nepfátel chrániti, uëini jimpfítrz. Tvé oöi necht vidi nechf
prohlédnou jtrímost, právo ; feceno ovsem anthropomorfi-
sticky.

1. Nelze pfekládati : Jahve spravedlnosti«, ponëvadz
jsou obë slova pfízvucnymi znaménky od sebe oddëlena
a ponëvadz by to rusilo parallelism. "¡Di znamená zníti,
huöeti, proto Л3"1 i jásot i úpéní vyjadf-uje.

2. а,,1Ш,,"0 pí-ímost, poctivost (ТД4). Die pfekladû :
neeht prohlédnou ; v hebr. byl by moznym pfeklad: Tvé
oöi vidi pfímost — prisloveènë — vidi primo, sprâvnë,
proto bude tvûj rozsudek s|jravedlivym.

z. 16«. 119

3. í'íkoumal jsi mé srdce a vySetfoval (je ij v noci;

Ohnöm jsi nine zkouäel a nenalezla se na mnö ne-
pravost.

4. Aby nemluvila má lista o lidskych éinech,

Chránil jsem se osudnych cest pro slova tvych
rtù.

5. Posilni mûj chod ve tvych stezkách,

Aby se neviklaly mé kroCeje.

3. Zkoumal jsi nié srdce, vySetfovals (je) v noci,
Tavil jsi nine, aniz bys shledal zíé myslení

u nine,
Nepfejde pfes má íista.

4. Vzhledeiii skutku lidí, já die feci tvych rtû,
Pozoroval jsem cesty násilníka.
(Navré.-. Chránil jsem (se pfed) cestami osud-

nymi.)
5. Pevnë se drzely moje kroky na tvych ko-

lejich,
Neviklaly se mé nohy.

3. Drnhá sloka, v niz ukazuje zalmista na svoji ne-
vinnost. Tfemi slovesy oznacuje zkoumání Bozí, jemiiz byl
podroben : Zkoumal jsi mé srdce, z nehoz vise mySleni
vychází, kde nijrsl takfka ulozena jest, vySetfoval jsi je
dùkladné, a to v dobè, kdy jsou myslénky prosty vSi pfe-
tváfky, kdy se lidé, zakrytí tmou pfed jinymi lidmi, jevi
tak, jak skutecnë jsou: .v noci. Ohnëm jsi nine zkonsel,
tavil jsi nine (hebr.) jako M vaji kovy zkouseny, jsou-li
pravé. A vj'sledek toho byl, ze se nenalezla na vine ne-
pravost.

4. Aby nemluvila má úsla (zlé), aby nevychvalovala
snad lidská dlla (rozumëj zlá), pfemohl jsem se, chránil
jsem se osudnych (tvrdych) cest, zapiral jsem se, abych
tak vyplnil tvé pfíkazy: pro sio ra tvych rtû. Nechtèl tedy
pèvec ani mluviti o ziych öinech lidí, aby se zlého uchoval.
Hebr. znëni jest zde zase poruseno. Cast 4a nalézá se
v hebr. jeste pfi 3c: Ncshlcdal jsi (Bozc) zlé myslení na
mntï, nebof takové nepfejde. près má ústa.

Vzhledem lidskych, skutkà izlych), já jsem je pozo-
zoroval ty cesty násilníka, (a chránil jsem se jicli) jednání
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bezbozníka, zejména (svého) nepfítele ; ucinil jsem tak
podle feöi tvych rtfi, abych byl od zlého spíse odveden,
zastrasen, abych na tyto cesty sám nevkrocil. Nenásledo-

val zlych pfíkladu, chránil se pí-ed cestami, které vedou
к nestéstí.

5. Die hebr. popisiije zalmista v tomto versi jestè
své chování: Pevnë se drzcly moje kroky na tvych ko/e-
jich : Bozí koleje ukazují tu cestu, jíz jest élovëku krá-
ceti ; tak se stalo, ze züstal zalmista na dobré cestë

a ze se nohy jeito neviklaly, ze neklesl (v mravním

smyslu).
Vulg. a LXX Theod. aram. zde vyjadrují zalmistovu

prosbu : Posilni mfij chod..., aby se neviklaly . . . ; ale
správnéji jest vykládati tentó imperativ perfektem jako
лг hebr znëni.

3. V nocí bychom mohli vykládati i o snèni,-v nëmz
se téz zraöi, ëim se mysl clovèka obírá; i sny zkoumal
Hospodin. Podmineènë bychom mohli vykládati: Zkou-
más-li, vysetfujes-li . . . kdybys zkoumal . . . nenaleznes.
NS'pr nemâ v massor. predmëtného jména. TI 17 od ИОТ
wmj'sleti, mysliti (zlé) — inf. qal s pfíponou 1. osobyjest.
die LXX, Aq., Sym., sv. Jar. a syr. predmëtem ku slovesu
NS'On: nenaleznes, èe by eh myshl zfê: infinitiv ten by byl
utvofen koncovkou pi die sloves П"Ь. Ony preklady öetli
*PÍ72" mé myslenky. V чд—ОУ~Ь2 (ja bor) mfize byti
podmëtem, ЧВ akkus. ; die jinych jest "E podmètem а "P'OT
predmëtem: moje lista neprekrocují mé myslení — raluví
tedy pravdu. LXX snad cetli na m. "135* slovo "CT s nimi
рак spojili následující P"^;:E*-

4. níyE cinnost i ein lidí (DIS) ; ÍD vztahové : Pokud
se tfíe lidskych skutkü — protivou jest tedy mini zlé
cinëni lidí. "roa hlídati, pozorovati custodire, i ehrániti se.
V "C12 udává dùvod, proc pozoroval cesty násilníka : durue
axltiháf osudny, skodlivy. Opravn$- návrh Wellh.: ТПИОЭ
chránil jsem se ПТПХ'О ("û téz v syr.) pfed cestami.

5. ~b~ inf. abs. qal na mistë zpùsobu perf. "C'opneb

TZT-Г (§ 89. 2).

6. Já volám, nebot mne vyslychás Boze ;
Pfikloñ ke mnë své ucho a slys má slova.
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7. Divotvornè prokaz své milosti,

Kteryz vysvobozujes ty, kdoz v tebe doufaji,

8. (Od protivníku své pravice;

Ostfíhej nine jako zfítelnici oka,
Ve stínu svych perutí mue skryj

9. Pfed bezbozníky, ktefí nine utiskují.
Moji nepfátelé obklíéili mou dusi;
6. Já к tobé volám, nebo mnë odpovídás, Boze ;
Nakloñ ke mnë své ucho, sly§ mon fee.

7. Divotvornè prokaz své milósti vysvoboditeli
tëch, ktefí se utíkají

Pfed protivníky v tvou pravici.
8. Ostfíhej nine, jako zfítelnici oka,
Skryj nine ve stínu svych perutí

9. Pfed bezbozníky, ktefí' nine hubí,
Pfed nepfátely, ktefí mue zufivé obklicují.

6. ZnoMi vola, a ukazuje, jak naléhavé jest nebezpeéí.
Já, kteryz jsem bez viny, volám к tobë, nebof mne vysly-
cháS, mam к tobé dûvëru.

7. Dùraznë prosí, aby tentokrát Buh prokázal divo
tvornè, zvlástním, neobycejnym zpusobem své milosti (153).
Ту vysvobozujes' vsechny, kdoz v tebe doufají, proto dou-
fám i já, ze mné tak ucinís.

8. Vysvobozuje Buh od protivníku Boli pravice, ktefí
se zvedají a vzpírají proti moci a proti rozkazum Bozím.
Die hebr. jsou tato slova jesté v 7. versi a znéjí ponëkud
jinak : Vysvoboditeli tëch, ktefí se utíkají pfed protivníky
(svymi) v tvou pravici, do tve ochrany.
Ostfíhej mne jako zfítelnici oka (hebr. jako zfítel

nici, deeru ока) ; velmi jemné porovnání ; zf ítelnice jest
znamení toho nejdrazsího, nejvzácnéjsího, со máine, ji со
nejbedlivèji stfezíme, aby nepfisla к úrazu. Porovnání to
nalézáme i v Deut. 32'°, Pfís. 72, Zach. 28 a j. Ve stínu
svych pendí mne chrah, skryj velmi vyznncné pfirovnání,
kterym jsme jako kufátka pod ochrannymi kfídly (Z. 358
562 605 Mat. 23:i').
9. Mojí nepfátelé, to jsou ti právé jmenovaní bez-

bozníci, obk/ícili moji dusi, sevfeli míij zivot, aneb mne.
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Die hebr.: Pred nepfátely v dnSi (mé duse, mého zivota)
neb pred n. vzurivosti, v hltavosti, &íerí mne obklicuji
ktefi mne zufivë obklicuji.

6. ПЭ5 odpovëdëti, vyslySeti. Так jiz ve verSi 1. a 2.
7. DTOBipjnfflÜ jest na TTCfíQ závisljrm ; v LXX a v lat.

jest spojeno i s "p^Z, ale spísenález'í toto slovo к СРЭТП
utíkající se do z neb pod (ГПП) tvou pravici. S уопя
spojeno bylo by "Гта-С oznacení nástroje: vysvobozujeâ
svou pravici.

8. "purx zmensovaei slüvko od ffl^N muz ; v zfitelnici
spatfuje se ten, kdo do ni hledi, v malém jako elovicek.

^"TC jest latinské pupilla (dcera oka). Utiskování jest
jako zar, pfed nímz hledá utiskovany stinu.

9. 'IT má v^znamlŒK- Tltt znamená pustoèiti, hubiti.zná-
silniti. ВЗЕЗ duse — má tézvyznam; zádost, dychtivost, zu-
fivost — muzeme to spojiti se slovesem.

10. Uzavfeli své tucné (srdce),
Jejich lista mluví pysnost.

11. OdvrhnuvSe mne (prvé) nyní mne skliíují; .

Své oci staví, aby (mne) povalili к zemi.
12. Béfou mne jako lev na kofist pfichystany,
A jako lvíce dlící ve skrysi.
10. Uzavfeli své tuôné (srdce;,
Jejich ústa mluví hrdë.

11. Nase kroceje — nyní nás obklicuji.
Svyma ocima sméfují, aby (mne) povalili

na zemi.
12. Podobá se lvu, (jenzi si pfeje trhati,
A lvíceti sedícímu ve skrysi.

10. Nepfátelé uzavfeli svuj tuk, své tuëné (srdce);
hebr. chalabh znací die Lev. 33 onen tuk, ktery uzavírá,

neb obkliëuje vnití-nosti. Tentó tuk obklicoval die St. Z.
sídlo citü ; uzavfeli tedy své city milosrdenství, stali se
a byli necitelnymi, krutymi (Deut. 32>\ Job 15 8

7
,

Z. 727 aj.
taktéz). Mluví pyënost, pysnë, hrdë proti mnë.

11. OdvrhnuvSe mne, vyhnali mne (snad z domu),
nyní mne sklicují. Hebr. znëni jest velmi nejisté: Nase
krобе je (pozorují), ano oui nás nyní obklicuji. Stopují
nás, ale to jim nestaëilo, oui se postavili kolem nás. Zal-
mista uzívá zde die toho mnoz. císla : nás, mini tedy sve
pfátely neb vsecliny vérné, proti nimz bezbozníei vystupují.
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Svê ось staví, aby (mue) povalili к zemi by zname-
nalo, ze cekají neprátelé na vhodnou prílezitost, aby mohli
ubohého zniöiti. V hebr. jest tato fást verse porusena'tou
mërou, ze jen tëzko ji lze vyloziti tak, jako v latinském
pfekladë.

12. Jejich snahou jest, aby mne zkazili : béfou mne,
mini, ze mne mohon polapiti jako lev na korist pHchy-
stamj. V hebr. pravi, ze jest nepfitel jako lev, ktery chce
trhati a v druhém zivém pfirovnání: Jako Ivíce bydlící
ve sknßi. Podobnê 7a 930 21 •* a j.

10. тазЬп na m. czb~ ; ^'E na m. 2ГГВ.
11. ^tsn. V starych pfekladech jednotné císlo;

к mass. mnoz. è. hodí se spíse plur. qerè ЧЭ^ЗСС. ГЧВЗ?
nemá predmètu ; proto muzeme doplniti : mne — aby mne
povalili. nakloniti nemá vyznamu >vpadnouti do zerne«.
12. "i^T (od r¡/2~) podobnost (ГТОП). Щ2 bfti bílym,

bledym, zblednouti, s 2 touziti. Snscepemnt die feckého
in&nßHv pi jako hebr. rrù", míniti.

13. V stañ, Hospodine, pfedejdi jej a poraz ho ;
Vytrhni mou dusi od bezbozníka sv5*m kopím

14. Od nepfátel své ruky.
Hospodine, z nemnoh$'ch, ze zemë je odstrañ ;
V jejich zití z tvych pokladû jest naplnën jejich
Mají do syta synuv brich.
A zanechávají své pfebytky svym dítkám.

15. Já vsak objevím se ve spravedlnosti pred tvou
tváfí,

Nasytím se, kdyz se zjeví tvá sláva.

13. Vstañ, Jahve, postav se proti nëmu, poraz ho !
Vysvobod mou dusi od bezbozníka svym

mecem,
14. Svou rukou od lidí. Jahve, od lidí svetáckych ;
(4Xavr. орг.: Ту tvá ruka je usmrtí a

pfi jejich smrti)
Jejich podíl bude mezi zivymi a svym po-
kladem, (ktervm) naplñuje se jejich brich,

Nasycují se jejich synovë,
A zíistavují svùj prebytek s\'5*m dëtem.

15. Já ve spravedlnosti patrím na tvou tváf,
Nasycuji se, kdyz procitnu, Tvym obrazem.
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13. Vetan . . . pfedejdi . . . poras . . dútklivá prosba,
aby Hospodin porazil bezbozníka a vysvobodil tak pëvce.
Dalsí znëni má asi tentó smysl: Vytrhni mou du§i od
bezbozníka svym meiern (frameam tuam) neb kopím, a

od nepfátel svou rukou (vysvobocf). Nezdá se, ze by zde

Salmista uznával, ze jsou jeho nepfátelé nástrojem Bohem
zfízenym, Se je ucinil Bûh svymmeßem; tak bynám totiz
mohl napovídati vyklad : Vytrhni mou dusi od bezbozníka
a od neprátel své ruky svíij mee, ktery jsi jim na ëas

proti nine dal (svou moc).
14. Tentó vers jestdelsí ostatních, coz jest népadnym;

jeho znéní nelze uvésti л- souhlas s pfeklady. Prosí Sal
mista, aby vzal Hospodin bezboSné odtud a odlouöil je
tak od tëch nemnohych zboSnJ'ch a vërnjch, které ntisko-
vali. Nechf vezme je Hospodin ze zemë ihned a trestá,
nebof oni zijí V blahobytu z pokladu BoSích, inají hojnost
dítek, oné radosti a poSehnání, jehoS si rodiny St. Zák.

p fávaly, a zanechali by ten blahobyt i svym dëdicûm.
К azdy by se рак domníval, ze se Bûh o spravedlivého
n estará, a ze ho lze beztrestnë utiskovati. Die hebr. prosí,

aby ho Bûli vysvobodil od lidí toho svëta, ktefí zde tak
V hojnosti zijí; zanechají vsak svuj majetek Sivym dèdi-
cûm, jejich dèti se jim nasyti. Snad ohlasuje v têehto
slovech bezboSn^in a jejich dëdicùm Bozi soud a trest ?

Ту — tvá ruka — je usmrtís a pfi jejich snirti ziistane
jejich majetek pfi Sivoucich ^Sivym;: S jejich uspofenym,
kteryin se mël naplniti jejich brich, nasyti se jejich dëti
a zanechají své bohatstvi svym potomkûm. (Zenner tak

opravuje.)
15. Nápadná protiva pfedeslého. Zlí opiyvaji hojnosti

na svëtë, syti se svëtskymi vècmi, Salmista hieda svou
nejvëtsi radost v torn, zc bude mocive spraredlnosti pfed-
stoupiti pfed Bozí tváf, af jiS to rozumíme o svatostánku
neb o chrámu, aneb af to vykládáme о radosti, kterou
pocítí spravedlivy v nebesich pied BoSí tváfí. Hehr, di:
Patrttn, pozoruji trou tváf. Nasytlui se, budu pin stësti,

kdyS se (mi) zjeví tvá sláva. V hebr.: Kasyenji se, kdyz

г. 16l3-»». 125

procitnu, tvou postavou, tvym obrazem (zjevenim). Pro-
citnuti toto by die \r5'kladu pfemnohych bylo оно po
smrti V nebesich.

13. "piPî muze bvti akk. nástroje vyznamem pfed-
lozky 2 § 82. 3.

14. Tato veta zâvisi jestë na slovese ПиЬе vysvobod!
DT/3 by byli ti bezbozni л-. 13., od nichz "j*p rukou tvou,
Bozí rukou chce byti zalmista zachrânën. Kdyby zde byl
pfedpovëdën tiest onëch bezboznych, obrátili bychom
smysl takto: »Tim, со jsi jim uschoval, tím trestem na-
plris jejich brich, jejich tèlo, a téz jejich synové se maji
tím nasytiti; to, со tito zanechali, zdèdi jejich dëti«. Trest
by sel die tobo do tfetiho kolene. TÏ" trvání, zivot, svët.
ytES to skryté, uschované, i poklad. V torn v5rkladu by
byly кЬяГЪ a apokopáty : naplniz, nechf se
nasytí atd. LXX ma ¿«cor, saturati sunt porcina (Itala).
Zenner (Zeitschrift für kath. Theo]. 1899 Octob.) opravuje
to znëni takto: ХПТЛ D?bw Ь"ТГП СПтаЗ ГРГП Ï1T а$ТЯР

Jarrbbvb зпгг ТРэт огрэ? Ъ'Зф: аза? xbpr arnssi
Mají hojnost synu« se zdá, ze tarn ani státi nemuze, ne-
bof Sym. má : louûaaûtjaovtm víoi.

15. Die starych prekladíi jest "ГОЧ'ЗП podmëtem toho

■ррп : kdyz se zjeví tvá sláva. ПЭТОР znamená podobu zi-
vého Boha. Müze ale byti "ГЗТОП pfedmëtem slovesa
r»~2öS, a to zdá se byti vhodnëjsim. Procítnutím mini
povstání ze sna neb z temna utiskování, nestësti, kterym
byl zalmistiiv duch drzán.

Na olivetské hofe pfedvídal Pán své umuöeni, vidël,

jak budou zufiti jeho nepfátelé a tu se modlil ku svému
Otci. Byl bez viny, v oné noci zkousel Buh jeho sTdce;
po Bozim slovë vstoupil Kristus Pán na tvrdou cestu a
dokoncil ji. V památku modlitby na olivetské hofe rao-
dlime se 16. zalm. Cesta svatych, najmè svatych mucen-

nikû byla tak tvrdou, jako byla zalmistova, Bûh je stfezil
ale jako zf ítelnici, byli i v umuöeni pod jeho kfidly, öinil
na nich divy milosti a vzal je do vècné slávy, kde ve

epravedlnosti patfí na Bozí tváf. (Svátek sv. Vavfince.)
Knëz modlí se tento zalm vnedëlnim offieiu ; i jemu jest

j í tí drsnou cestou, i jemu jest celiti mnohym protivnikûm
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a'protivenstvím, kdyz setrvává ve spravedlnosti. Bûh jej
chrání !
Jednotlivé verse jsou v mesních vlozkách.

17. zahn. (H. 18.; tez 2. Sam. 22.)

Pisen (likii.

Zalmista si pfipomíná svûj zivot a poznává, ze ho
Bûh po cely 6as sílil a chránil. Byl v nebezpecí zivota,
volal к Bohu a ten ho zaehránil (2—7). Hospodin sestoupil
v bouri к zemi, zahnal nepfátely, ponëvadz zalmistu mi-
loval (8—20). Uvádí, proc jej chránil Bûh; pfícinou byla
hlavnë jeho zboznost (21—31). Velké milosti prokázal
jemu Bûh: chránil jej v boji, zahnal nepfátely a uvedl
národy v jeho poslusnost (32—46). Za to chválí a velebí

pëvec Pana a bude jej chváliti vzdy (47—51).
Die nad])isn jest tato pisen slozena Davidem. To do-

svëdcuje tez 2. Král. 22, kde se tentó zalm ve zncní tro
cha odchylném nalézá. V této dëjepisné knize jest polozen
tentó zpëv na své pravé misto v zivotopisn>rch dejinách
krále Davida. David pel toto velké alleluja kn konci
svého zivota, kdyz ho Buh od nepfátel vysvobodil a kdyz
mu i vítezství nad mnohymi národy dal. Die knih Král.
víme, ze pfemohl David Filistíny, Edomity, Moabity, Syr-
ské a Ammonity, ze byl vysvobozen z nebezpecí, jez mu

pí'ipravili Absolon a Seba, v prvé dobë ovsem Saul. Ob-
sah zalmu se shoduje ûplnë s tím, со o Davidovi víme;
o jiném králi nelze vSechny vyroky tohoto zalmu vyklá-
dati. V posledních versieh vyjadfuje zalmista messianskou
ideu, die níz bude království Pomazaného, Davidova syna,
vSeobecnym ; totéz bylo Davidovi vícekráte zjeveno (2

.

Kr. 712).

"

Zalm jest i formón velmi pèknjr, zivy, plny obrazú.
Lícení zjevení Bozího jest zvláste moené. Z odchylek, jez
nalézáme л-е 2
. Sam. 22. nelze rozeznati, jestli by bylo
jedno znení na druhém závislé. Snad byly jiz od Dávi-
dovych dob dvë recense téze pisnë. Xëkteré tvary v knize
Sam. mají starsí ráz, v zalmu zase nalézáme aramaismy,
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jichz tarn v Sam. kn. není. Znèni v 17. z. obsazeiió jest
ale jasnëjsi a lépe zachované.
L. 1. Ku konci ; od Da vida, Hospodinova sluzebníka,
jenz pfednesl Hospodinu slova teto písne toho dne,
kdyz jej vytrhl Hospodin z ruky veskerych jeho
nepfátel a ze Saulovy ruky; a fekl:
H. 1. flediteli hudby. Od sluzebníka Jahve, od Da-

vida, ktery mluvil Jahve slova teto písne v den
(v dobë), kdy jej Jahve vysvobodil z ruky
vsech jeho nepfátel a z ruky Sei illa.
A fekl:

Nadpis je v pomëru к nadpisùm ostatních zalmû
velmi dlouh5r. Ze jest tentó zalm Davidûv, to pfipoustëji
i novëjsi. ' Merx v Recueil de mémoires en l'honneur de
Chvolson dokazuje Davidûv puvod ; Wellh. mini ovsem,
ze by byl z pozdèjsich dnü zidovstva a ze byl v té dobë
téz do knihy Samuelovy vlozen (interpolován). Krâl Da
vid se mohl zajisté vsím právem jmenovati sluèebnikem
Jahve; byl to cestny název, ktery maji Abraham, Mojáis,
Josué a Job takové pojmenovâni nebylo by jeho ani
nedûstojno a není ani znamenim vychloubaènosti (351).
Kfery mluvil v Sam. knize nejsou prvni slova tohoto nad-
pisu ; na miste tôch stoji tam : A mluvil David (k Jahve).
Slova têto pisnë pisen jest zde lyrického druhu. V den,
kdyz jej vytrhl : slovo den tfeba zde v sirsim smyslu pfi-
jati: tenkrát, v dobë, kdyz . . . Z nepfátel jmenuje zvlàstë
jednoho: a ze Saulovy ruky, jenz jest tím vytknut jako
první, nejnebezpeènëjsi a trvaty nepfitel. Ku konci, viz
úvod s. XXVI.
Zenner (Die Ohor^esiinge im В. der Psalmen S. 57)

jmenuje verse tohoto zalmu hexametry a rozeznává 1. sloku
o 7 v., 1. protisloku o 7 v., 1. stfidavè zpívanou sloku
(v choru) o 8 v. (14—201, 2. sloku (21- -25j, 2. protisloku
(26—30), 2. stfídavou sloku (31—36), 3. sloku (37—43),
3. protisloku (44—50) v torn to tvaru (hofejsí teëky znaèi
tu zdvih die Grimme-a) :

^bbE/fli 4r"iS2 4¿>bc з. ^t<rt гргг тогпа 2.

2. yWiluji të, Hospodine, má silo.
3. Hospodin (jest) má pevnost a mé ùtocistë a muj

vysvoboditel,
12
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Mûj Bíih (jest) mûj spomocník, a dûvëfuji v nëho.
Ochránce mûj a roh mé spásy a mûj obránce.

4. Chválu vzdávaje vzyrám Hospodina,
A budu vysvobozen od svyeh nepfátel.
2. Srdecnë të miluji, Jahve, má silo,
3. Jahve, má skálo, müj brade a mûj vysvobo-

diteli,
Mûj Boze, má skálo, к nëmuz se utíkám,
Mû] stíte a rohu mé spásy, má tvrzi !

4. »Chválen«, volám, »bud Jahve«!
Neboí jsem vysvobozen od sv^ch nepfátel.

2. Miluji të, Hospodine v hebr. dùraznèji asi: srdecnë
të miluji, Jahve. Jmenuje krátce díivody teto lásky uvá-
dëje, cím mu byl Bûh a dim mu dosud jest. Metafory
v. 2. a 3. dodávají té chvâle vëtsi svëzesti a síly; lat.
pfeklad nëkteré metafory jiz vykládá.

3. Hospodin (jest) má pevnost a mé гМоёШё jest
v hebr. jestë к oslovení Bohaôitâno: Jahve, má skálo,mix\
kameni (sela znamená skálu, kámen), mûj hrade, na nèmz
jsem bezpeden ; 11 Boha jest jistota a bezpeénost, protoie
jest л-zdy vërny. Podobnë jmenován Bûh ve sv. P. casto:
Deut. 324- ,8- so- ai. 2 Král. 222; David ochrany a bezpeóí
u Boha doëel u velké mire, jak 1. Kr. 22* 2325-28 2422
z jelio zivota nkaznjí.

M ilj В fih (jest) müj spomocník (v hebr. züvl má skálo),

к nëmuz se utíkám dûvëfuji v nëho, oëekàvàm u nëho
ochrany. Ochránce mùj: hebr. müj Mite. Roh mé spásy
roh, kter£ rane osvobodi neb osvobozuje od nepfátel. Pfi
tomto obrazu lze pomysleti na roh z vifat, která se jím
brání, v nëm veskeru svou sílu takfka mají ; roh jest je-
jich zbraní (21--I. Rohy, kterymi byl oltáf u Israelitû na
otyfech stranách opatfen, byly spasením onorau, ktei'5r se
jich pfed pronásledovateli uchopil (3 Kr. 228). Míij obránce:
v hebr. má tvrzi (910).

4
. Chválu vzdávaje vzyvám Hospodina : v prosbô
zalmisty jest téz chvála Bozí vlozena. Die hebr. trpného
participia lze vyloziti : laudatus i laudabilis : Chválen bud
Jahve, volám a udáлrá dûvod : neboí jsem vysvobozen od
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■svych пер ratet : on m ne vzdy vysvobozuje, kdykoli к nëmu
volám, aneb nyní pràvë mue vysvobodil.

2. ~ЯГПХ s methegem èteme: erchcmrkhâ ; jindy vy-
skytuje se od slov. am pouze tvar pi el (smilovati se).
V 2. Sam 22 pfidává Lucianova recense : 'Аупяпаю m, xvms,
iayyi ftnv.

3. znaèi skála. "WS jest tvrdy kámen. ЯТШ0 od
TIS vyhlízeti bylo by misto hlídky. Pfed "CTCns schází
vztazné "HBK, ac je ПЗ urcené. Imperfekta téchto versü
znamenají trvání i opakování alzeje vyloziti pfítomnym
casem.

4. LXX detli ЬэЛИ cinnë, v mass, jest ЬЬлр xnpx by
bylo parenteticky vsuto, jako lat. inquit.

5. Obklicily mne bolesti smrti,
A proudy nepravosti mne podësily.

G. Bolesti podsvétí mne obklicily,
Popadla mne osidla smrti

7. Ve své úzkosti vz5'val jsem Hospodina
А к svému Bonn jsem volal.
A slysel míij bias ze svého svatébo cbrámu,
A mé volání pfed ním veslo к jeho usím.
5. Obemklv mne provazy (die Sam.: vlny) smrti,
A proudy zkázy mne podesily.

6. Osidla podsvétí mne obklieila,
Pfepadly mne nástraby smrti.

7. Ve své úzkosti vzyval jsem Jahve,
A ku svému Bohu jsem volal;
Slysel ze svého palace mûj blas,
A mé volání (pfed ním) pfislo к jeho usím.

5. Pocíníí líciti nebezpecí, v nichz se nalézal a z nichz
byl vytrzen a osvobozen. Úzkost zalmisty byla velikou a
byl jiz blízek záhuby a smrti : Obklíéily mne bolesti smrti,
takové, jaké byvají pfi smrti, které pfinásejí smrt. Jiny
obraz pfenosky (metafory) podává hebr. : Obemkly mne
svazy, provazy smrti, pouta, kterymi si smrt lidi váze a
pfitahuje. Л proudy nepravosti mne podësily : byly by
proudy, nájezdy nesleehetnych lidí. Pf ídobé (parallelismu)
zdá se byti vhodnéjsím bebí', znèni : A proudy zkázy mne
podésily : proudy, které púsobí zkázu, mocné na mne vra-
zily (jako prudká voda). V prvé cásti ó. verse jest ve 2.
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Sam. 225 na mistë provrazy vhodnëjsi slovo: vlny smrti
mne obkliëily.

6. Bolesti podsvètl soubëznë s bolestí smrti. V hebr.
osidla s'ôlu pfíbytku mrtvych, mne obklícila; smrt jest
pfirovnána к lovci, ktery rozestírá site, osidla a popada
jivti svou korisf. Praeoccupaverunt náhle, z nenadání pfe-
desla mne ta osidla a polapila.

7. Salmista volal v úzkosti к Bohu, volai к nëmu

ëastëji, opëtoval své volání (die hebr.) a : Slysel ze svého

palace mûj h/as, jest palác nebesky, s nëhoz рак Hospo-
din sestoupil. Так byl nazyván i chrám Jahve. A mé vo
látil pfed ním veslo к jcho uëim, lepe: vzdy doslo к jeho
sluchu, kdykoli jsem volal, Pfed ním není v soubëzném
2. Sam. 22 a pfevysuje poëet slabik ; pro to je lépe лгу-
nechati.

5. Ç]BN poeticky ve vyznamu 22C- ЧЬ2Г; se sem do-
stalo snad ze 6. v.; u Sam. jest Г1/2 ч1?ф"2 vlny smrti —

jez se hodi к ''Ьпз- P?ÜÍ»2 od чр2 a b?Ü odvozeno zna-
mená : bez uzitku, nicemnost, zloba, zkáza. Jinak od 4?2
а ~Ьт ten, kter^ se nevrací: proudy zemë (kraje), z niz
není návratu. Die 2. Kor. 61Г) Ь"ЧЬ^ znamená »zlého ducha.

7. "IS pfídavné jm. : V úzkém, jez nine jest. Die pfí-
zvukû souvisí hiTOTO s ГЗЕ5: krik mûj pfed ním (Klem.:
w óbezrseniu ieho).

8. \ ohnula a otfásla se zemë,
Základy hor se zachvëly
A hybaly se, nebof se na ne rozhnëval.
9. Vystoupil kouf v jeho hnëvu,
A oheñ zaplál od jeho tváfe,
Uhlí zapálilo se od nëho.

10. Sklonil nebesa a sestoupil,
A mrak (jest) pod jeho nohami.

8. A zachvëla a zatfásla se zemë,
A základové hor se otfásly
A klátily se, nebof se rozpálil (hueve m).

9. Vystoupil kouf v jeho chfípí,
A oheñ sálal z jeho list,
Refavé uhlí vycházelo od nëho.
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10. A sklonil nebesa a sestoupil,
A temny mrak pod jeho nohami.

8. Bûh sestupuje v hrozném zjevu, aby osvobodil

sxfm soudem nad nepfáteli svého sluzebníka. Poeticky
staví nára pfed oëi (hypotyposis) mocné zjevení Bozí ;
nëkdy objevil se tak Bûh skutecnë, jako v Ex. 1916-18,
Jos. 10", Soud. 520 — nèkdy jest ten zjev toliko ideální,
jako na cetnych místech sv. Písma. Hospodin uzívá vëci,
jez stvofil, aby byly prostfedkem, jímz by strach uvedl
a trest vlozil na protivníky. Boufe poóíná: Pohmda a o-
tfásla se zemë, tím se i to, со jest nejpevnëjsim, základy
hor zachvëly ; nebot se na ne (nepfátely) rozhnëval ; hebr.
toliko : ncbot se rozpálil hnëvem. 2ivë vypisuje znamení
Bozího hnëvu.

9. Vystoupil kauf v jeho hnëvu, v hebr. zjeho chrípí ;
v chrípí poëinà, rozpaluje se hnèv, pH nëmz Arychází die
tohoto obrazného Hëeni z chfípí kouf, a oheii zzírající
sálá z jeho ûst (lat. od jeho tváfe), vychází z fefavého
uhlí, které v jeho nitru hofi. Die lat. jest ten oheñ tako-
vym, ze by se od nëho uhlí zapálilo. Podobné liöeni shle-
dáváme v Ex. 157, Deut. 3222, 2. 963 a j.

10. Sklonil nebesa; pfi veliké boufi se zdá, jako by
se nebe s ëernymi mraky snízilo, tak i v tomto zjevu se

stupuje Hospodin a mrak (temny) pod jeho nohami; die
verse 12. jest temno jeho závojem.

8. шгигп UK*"] jest paronomasie; Zenner opravuje
ve in'(ß).sif)fv a pohlédl — opravy té tfeba není.
ib ~nr¡ ze bylo jemu horko, rozpálil se hnëvem. LXX roz-
umëli ib hromadnè aizoîç o nepfátelích, na nëz se roz
hnëval.

9. Kourem bychom rozumëli pfi tomto zjevení mraky,
ohnëm a fefavym uhlim svëtelnou záfi, která z krajû
mracen proniká, snad i blesky — tyto jsou vsak ve лг. 15.
jmenovány.

Vyklad: Pfed jeho ohnëm pfesly mraky nz? na m.
aby propustily blesky a^":": — není na mistë.

10. I u Йекй Jupiter pfi boufi sestupoval, kdykoli
zahfmëti chtèl, к mraku.
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11. Vystoupil na cheruby a letël,
Letël na vëtrovych perutëch.

12. A uèinil temno s\'5rm úkrytem;
A kolem nëho jeho stan,
Temnota vodní v mraënech povëtfi.

13. Záfí pfed nim pfesla oblaka,
Krupobití a Fefavé uhli.
11. Jel na cherub u a letël,
A vznâSel se na perutëch vëtru;

12. A uèinil temno svoji krytbou,
Kolkolem jeho stanu
Temnost vod, houst mracen.

13. Záfí pfecházela pfed ním mracna:
Krupobití a fefavé uhlí.
(Navr. opr.: Ze záfe kol nëho srsela jeho mracna

Blesky a fefavé uhlí.).
11. Cherubinové jsou trûnem sekhiny, oblaku, v nëmz

Hospodin zvlástním zpûsobem svou pfítomnost a pfeby-
vání ukazoval — tedy jsou Bozím trûnem. I u vozu, na
nëmz videl Ezechiel ve zjevení Bozí velebnost, byli che-
rubové. Oui jsou nejpfednëjsi z nebesk5rch stvofení a za-
stupují pfi Bozím trûnë veskero stvofení. Oni cherubové
byli v oblacích, s tëmi se snáseli s nebe dolü. Hospodin
vystoupil na cheniby a letël; a vznásel sc (hebr.) jako
pták (Deut. 2849) na perutëch vëtru — libá metáfora.

12. Hospodin zatáhl oblohu mraöny, zatemnil ji vo-
dou, a sám mël v této temnotë jaksi svñj stan, v nëm2 se
ukryl (Job. 36sn). Jest ukryt, není vidën, ale pfec dopadnou
jeho tresty na nepfátely; jest obklícen mraky, ale ty ne-
zabrání jeho záfi, nezadrzí jeho blesky.

13. Jiz liëi boufi samu : Záfí mizí takfka ona mracna ;
oslñujícím svëtlem v boufi jsou blesky, o kter5rch se zdá,
ze protrhávají mraëna. Z mracen рак vychází: Krupobití
a fefavé uhlí (nové blesky).

11. ire stfídá se и Ezech. I10 10l* se niœ (byk) ;
znamená tedy k'rûbh pûvodnë b^ka, zvífe silné. Cheru
binové ráje (Gen. 32*) byli andèlé; cherubinové byli pfi ar§e
a v chrâmë (Exod. 251'8-22 377-H); jejich sochy zobrazovaly
sluzebnost vèech tvorú Bohu povinnou, spolu oznaöovaly
Bozí pfítomnost, byly jeho trûnem. Ezechiel uvádí cheruby
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Ift.H до5- ,2. Philo a sv. Jar. vykládali to jméno od "Ol
(velikym b.) iniytetau; яоЩ »velikä znalostc ; rabbínové 6í-
tali kerabijja б^ЭЧЭ coz znamená . jako ditë< (îTOTi). —
Jednotné с. jest zde v hromadném smyslu. Na miste XT'!
ëteme v soubëzném miste 2. Sam. 22" 1 >n»l a zjevil se;

jest daleko slabsi.

12. Na m. арок Гаг jest u Sam. vhodnëjsi Г~ш~

v Sam. mylnë "Û ГНЮП. Aq. Sym. mají ir nayvxiftt jedii. б.
tedy "ЗУ mrak. Klem. pfekládá slovo «помьщ^• tagemnyczu«.
Zenner opravuje: A uëinil temnotu svou krytbou kolem
a svou chysí desfovou noc.

13. Sam. má: Ze záfe pfed ním hofelo Fefavé uhlí.
Zdá se, ze není znëni neporusené. Z. p"Q na m. TQ.

14. jA
.

zavznël s nebe Hospodin,

A Nejvyssí vydal svûj hlas;

Krupobití a fefavé uhlí.

15. A vyslal své §ípy a rozmetal je;
Blesky v mnozství metal a podësil je.

16. A objevily se prameny vod,

A obnazeny jsou základy okrsku zemé,

Tvojí dütkou Ilospodine,
Sopténím ducha tvého hnôvu.

14. A zahfímal v nebesích Jahve,

A Nejvyssí vydal svûj hlas;
Krupobití a fefavé uhlí.

15. A vyslal své sípy a rozptylil je,

A blesky mnohé (metal) a podësil je.
16. A objevila se lûzka vod,

A obnazeny jsou základy okrsku
Tvou hrozbou (láním), o Jahve!
Sopténím ducha tv<rch chfípí.

14. A zavznël hfmením s nebe Hospodin, z mracen

vysla hfméní, metaforicky Bozí hlasy. Nejvyssí 'Eljôn
jmenuj9 se Búh jakozto fiditel vsehomíra. Krupobití a

fefavé uhlí schází u 2. Sam. 22, a bylo zde snad opako-
váno z v. 13.

15. A vyslal své sípy své blesky (7618 Hab. 3") a

rozmetal je, totiz nepfátely 2almisty, pro nëz s nebe se-

stoupil. Podësil je uëinil, ze je zachvátil stracli a ze bylo
u nich zdëseni.
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16. Nesmírné zdëseni vyliöeno hyperbolicky slovjr :
A objevily se prameny vod die hebr. fecistë, liizka vod,
která jsou hluboko v zemi a stále zakryta, pfi této boufi
se odkryla ; A obnaSeny jsou základy okrsku zemc to jest
mofské dno neb ony sloupy, na nichz zeme stoji. Tvojt
dûtkou, hebr. tvym Idnim , hrozbami, hnëvem, vêtrem
ft ne i' it.

14. Krupobití a fefavê uhlx by mëlo sloveso zavznëlo
per zeugma.

15. 1~\ mûze byti pfidavné jméno 2"] mnohy v pfe-
stávce s pfisloveônym vyznamem: v mnozstvi, mnoho ;
podobnë LXX inX^iJvpsv jako П2"1. Sloveso 32*^házeti, me-
tati: A blesky metal. V2. Sam. 22 pfekládá LXX p"Q1 р"ОЧ
a silnë, mocnë, mnoho bleskû vrhal fulgurando fulguravit

16. V 2 Sam. 22 jest D"1 lùzka, dim more; Qimchi:
údolí A'odou bohatá. Vykládajíf tentó vers téz v torn smy-
slu, 2e jest jím Kcena záchrana Davida: Mofské лгоау
znací utrpení, v nëmz se David takfka topil ; ty nyni zmi-
zely a ukázala se zase pevná pûda.
17. Vztáhl s v5rse (ruku) a zachytil mne,
A vzal mne z velik$rch vod.

18. Vytrhl mne z mych nepfátel pfesilnych
A od tëch, ktefi mne nenávidí, nebof byli pfilis

silni nade mne.
19. Pfepadli mne ргл'п! v den mého souzeni,
Aie Hospodin byl m5*m podpfircem.

20. A vyvedl mne na prostranstvi,
Vysvobodil mne, nebof si mne oblibil.
17. Vztáhl s vy§e (ruku), uchopil mne,
Vytáhl mne z velik^ch vod.

18. Vysvobodil mne od mého silného nepfitele,
A od tëch, ktefi mne nenâvidëli, nebof byli

silnëjsi se mne.
19. Pfepadli mne (prvni) v mûj trudny den,
A byl mnë Jahve podporou,

20. A vyvedl mne na prostrannost,
Vysvobodil mne, nebof mël ve mnë zalíbení.

17. Hospodin vztáhl ruku ku pomoci, a kdyz jsem
jiz ve vlnách vod hynul, zachytil mne. Koho vodami mini,
poznáváme z parallelismu a ze i. 682, Is. 88.

18. Vytrhl mne z nepfátel pfesilnych; v hebr. jest
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jedn. ëislo, kterym by mohl oznaciti nejvëtsiho pronásle-
dovatele : od mêho silnêho nepHlele. Davida pronásledoval,
nenávidel Saul; ten mohl byti jmenován proti Davidovi
pfesilnym, neb mël velkou druzinu a vojsko, s nímz pro
následoval Davida.

19. Pfepadli nine prvnî oni uëinili zacátek a z nena-
dání na nine pf isli ; byl to den mêho souzení. Ale Hostpo-
din stal se a byl myrn podpûrcem ; hebr. podporotà mnë byl.

20. Metaforicky di : A vyvcdl mne na prostranství
na prostranné, èiroké, bezpeèné misto; z úzkosti a ze se-
vfení byl zalmista uveden v bezpeí'í a mohl se volnosti
tëèiti. Uvádí i düvod teto záchrany Bozí: Ze nine chtël,
ïe si mne oblíbil. Dalsí dûvody vykládá л- následujících
ver§ích.

17. Pfi П5Ш nëkdy scliâzi patficné IT svou ruku
(vztáhl), ,ЭШа; knien ППУЯ byl by die Ex 2'° i ve jmémi

18. ту (v pfestávce) siln$r, inocn$r — jest pfídavnym
jm. ; stojí o sobë. není toliko vlastností podst. jména a
proto mùze byti bez í-lenu.

19. a~p pfedejíti ; zde piel pfepadnouti nëkoho.
20. 2ÏTW protivou IS úzkosti (l4?* v. 19.).
Tato imperf. 17—20 lze vykládati tez pfítomnym ía-

sem. Salmista si pfedstavuje, kterak byl osvobozen: Vzta-
huje s v$r§e ruku a popada mne, vytahuje. Následujfcí
impf. v. 21. vyjadfují trvání.

21. A odméñuje mue Hospodin die mé spravedlnosti,
A die ëistoty myoh rukou mnë odplácí.

22. Nebof jsem osti'ihal Hospodinovych cest,

A nejednal jsem bezboznë proti svému Bohu.

23. Nebof (mâm) vsechna jeho práva pfed svym zrakem,

A neodmítám od sebe jeho pfikázání.
24. A jsem bez poskvrny pfed nim,
A chráním se své nepravosti.

25. A odmëùuje mne Hospodin die mé spravedlnosti,
A podle cistoty mych rukou (která) pfed zrakem

jeho oëi (jest).

21. Odmëùuje mne Jahve die mé spravedlnosti,
Podle cistoty mych rukou mi odplácí,
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22. Nebof jsem ostfihal cest Jahve,
A neodpadl jsem bezboznë od svého Boha.

23. Nebof inám vsechna jeho práva pfed sebou,
A neodmítl jsem jeho pfikázání od sebe.

24. A by] jsem bez poskvrny pi-ed ním,
A chránil jsem se své nepravosti.

25. A odplatil mnë Jahve die mé spravedlnosti,
Podle cistoty mj'ch rukou pred jelio ocima

(jest).
21. Salmista se tèmito slovy ponëkud ehválí, aby u-

kázal, proc se jej Hospodin tak zastal. Podle cistoty mych
rukou znamená nevinnost v chování a v jednání (z. 23a).
Bezúhonnost svou vypisuje ve versieh 22—24.

22. Ostfihal jsem cest Hospodina; cesty znamenají
totéz jako práva a pfikázání v. 23. A nejednal jsem bez
boznê proti В.; latinské a Dco meo lépe vysvëtlime die
hebr. : A neodpadl jsem, bezboznê od svého Boha. Toho
se mël Israelita predevsím chrániti.

24. A chráním se své nepravosti: chránil jsem se
nepravosti, které bych se byl mohl dopustiti ; ta by byla
byvala mon nepravosti.

22. yo 5Ю~1 hfesiti od nèkoho, vzdáliti se hfíchem, jest
pregnantní vazba. § 91. p. 2.

23. i3Cffi<2 právo v pfedmétném vyznamu. "SO v pfe-
stávee na m. *<$Û.

24. пчтаГ' dokonal5r, bez úhony tílunc.

26. 5e evatyra jsi svatym,
A s beznhonnym muiem jsi bez úhony.

27. S vyvolenym jsi vyvolenym,
А к pfevrácenému prevrácene se más.

28. Nebof ty osvoboznjes snízeny lid,

A oèi pySnych poniznjes.
26. К dobrému ukazuies se dobrym,
К bezúhonnému cíokonalym,

27. К cistémn ukaznjes se ßistym,
А к pfevrácenému más se pfevrácenó.

28. Ano, ty dávás spasení utistënému lidu,
Ale hrdé oèi poniziijes.

26. Bûh a Bozská prozfetelnost jedná s kazdym tak,
jak toho zaslnhuje. Se svatym jsi svatym dhizno vjioáiti
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j en : К dobrému (chesîdh zboznému) ukazvjes se dobrym

j ednás s ním dobfe.
27. А к pfevrácenému pfevrâcenë se más jest po lid-

sku feceno (anthropomorfism ). Hospodin jedná s takovj'm

zajisté spravedlivë, ale ponëvadï jej musí
trestati, nezdá

se tentó trest byti pfíjemnym, dobrym, mitym, Bozskym

— ale pfevrácen^m.

28. Ujímá se Hospodin utistën$rch, ale ñutí oci brdych,

(obrazne reöeno), ze se snízí. íPfísl. 617).
26. 13? jest aramejsky tvar na m. 13*.

Jsou to obrá-

cení na Boba, apostrofy, epifonemata.
27a. Zenner pfekládá na m. 133 ЯЗЗЛП ПЭЗ D5: Proti

násilnfku uzívás násilí — tak se to zdánlh é lépe
hodí

к následujícímu. Appréhendes astutos in astutia eorum

(Job 5» 1. Cor. 3,9j.
28. C" ve vyznamu mnoz. 6.: lidé. Pfi dvojném C^TV

jest pfídavné jméno mnozn. ë. Pian: vysoké, hrdé
o6i.

Krásná protisada (antithesis).
29. Nebof ty rozsvëcujes mou svíci ;

Boze müj, osveí moje temnoty.

30. Nebof tebou vytrhnu se z pokusení,

A ve svém Bohu pfelézám zdi.

31. Müj Biih — neposkvrnëna jest jeho cesta :
Hospodinovy vyroky, ohnèm ëistëny ;

Jest ochráncem v§ech, kdoz v nëho doufají.

29. Ano, ty dávás svítiti moji svíci ;
Jahve, mûj Bûh, ozafuje moji temnotu.

30. Ano, tebou rozrázím zed,

A ve svém Bohu stékám hradby.

31. Bûh - dokonalá jest jeho cesta;
Slovo Jahve jest pfeëistëno ;
Stítem jest kdoz se u nëho ukr^vají.

29. Salmista vi ze své zkusenosti, jak dobre
a mi-

lostivô jedná Bûh se zbozn$rmi, kdoá v
nëho dûvëfuji.

Podává tobo svédectví. Nebof ty rozsvëcujeS
moji svíci:

svëtlo, rozsvícená svíce jest znamením Stësti a
radosti

(4 Král. 8,!\ Job 18« 293). Ty jsi svou
prítomností оЫаШ

a oblazujes mé Stastné, veselé dny, ale
osvët fake moje

temnoty, mé doby snízení, utrpení a nehod.
Die hebr'

Salmista vhodnëji di: Özarnje Bàh шоп temnotu.
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30. Salmista uvádí, со se jemu jiz stalo a s pomocí
Bozí podafilo : Pokuëeni, které mi pfekází v dobrém, na
pravé cestë, jest mi zdí: tu já v tobë, tebou, s pomocí
tvou rozrázím. Mohli bychom to ale zcela dobfe vyklá-
dati o vítézství, jehoz dosáhl Israelsky král s Bozí po
mocí nad neprátelskymi mësty: Rozrazil jejich zdi neb
náspy, stekl jejich hradby. Daл•id tak uôinil Amalekitùm
1 Kr. 30 1 a Jebusitûm 2. Kr. 5«-8.

31. Dûraznë di : Mûj Bûh — neposkvrnënà, doko-
nalá, jest jeho cesta ; Hospodinovy vproky, pfipovèdi,
sliby, jsou vërné, upfímné bez klamii, jako ohnèm pfe-
cistëny - aneb jsou tak vzácny jako ëistëné zlato (z. II7
1181*0 a j.).

29. Quoniam latinské není zde oduvodñujícím, ale
potvrzovacím Ano! zajisté! Die 2 Sam. 22. jest Bûh
sám svící zalmisty.

30. ТП5 yix (od yn bëzeti) vrazím na vojsko, roz
rázím v. Ponëvadz nebyvá pfi yn akk., opravují to
v TT» y'is rozrázím zed (od ysi), coz odpovídá i sou-
bëzné druhé eásti. :çn v piel : pfeskociti s akk. Lucían.
iÇaloiifiai <àç fióaxog (Tiœ) vyskakuji jako junec.

31. "Elis '■'"mas Zenner klade mimo ver§e, ponë
vadz jest pfes pocet slabik.
32. Nebof kdo jest Bohem kromë Hospodina,
A kdo jest Bohem kromë naseho Boha?

33. Bûli, ktei-y mne pfepásá silou
A ciní moji cestu bezuhonnou ;

34. Jenz tvofi mé nohy jako (nohj-) jelenii
A staví mne na v^Siny ;

35. Jenz cvicí mé ruce к bojování,
A ciní má ràmë jako kovovy luk.
32. Kdo jest Bohem kromë Jahve,
A kdo jest skalou kromë naseho Boha?

33. Bûh, jenz mne pfepásává silou
A dëlà mou cestu bez úhony,

34. Jenz pfizpûsobuje mé nohy jako nohy sajek,
A na mé v$rsiny mne staví,

35. Jenz cvicí mé ruce к bojování,
Aby má ràmë napínala mëdën£r luk.

32. Hospodin pripravil zalmistu, a ciní jej dokonalym

Z. 1732-37. 139

bojovníkem. Jest to Hospodin Bíih, vedle kterého a kromë
nëhoz zádného jiného Boba není : toliko Hospodin jest
jest Bohem. V hebr. druhém ëlenu : A kdo jest skalou ?
(v. 3.).

33. Tentó jediny Bíih dává mnë süu a ciní moji ce-
stu bezúhonnou dokonalou, takovou, ze není na ni pre-
kázek, jimiz bych mohl pfijíti к úrazu.

34. Jenz tvofi mé nohyjako jelenñ : rychlosti byvalo
hrdinûm a (Hab. 319) bojovníküm zvlàstë tfeba; rychlosti
podobají se mé nohy nohám jelenü, die hebr. sajek (anti-
lop). A staví mne na vyèiny: na mista, kde by nine ne-
mohli nepí'átelé uskoditi; i zvëf jest na vysinách bez-
peènëjâi. Die hebr. di: A na mé vySiny mnë staví : ty
vysiny nálezí zalmistovi, on (David) jest jejich majitelem
a pánem.

35. A ciní má rámé jako kovovy lukdiní je sihrymi;
die hebr. aby mohla má ramena napínati mëdëny luk :
kdo chtël napínati silny kovovy luk, tomu bylo tfeba
velké síly ; nëkdy si pf i tom i nohou pomáhali : slapali
na Ink. Salmista rukami muze napínati tak silny luk.

32. Jsou V tomto v. ctyfijména Bozí: prvé nips vje-
dnotném fiísle jest v 2 Sam. 22 zastoupeno slovem is-
Jahve jest vlastní jméno, ostatní tri jsou appellativa.

"T>T*T stary vázany stav.
33. V partie. h31;"S72ri má cien vztazny v^znam, "|РР1

impf, jest pokraëovânim. Nam. ",!П jest v Sam. "IF*! ktery
pouâti 1ПЗ ; znëni to jest asi ponëkud pokazeno.

35. ПГ1~71 piel; jedn. 6. zenského r. (stlaëila) nálezí
к mnozn. "Tpiny ramena má. ГЛЗ jest aramejskf vyraz
»sestonpitb hebr. v tom vyznamu obyc. "П\ LXX f-etli
na m. toho ПГП2\

T - T

36.

^
sV dává§ mi ochranu své spásy,

A tvá pravice mne podpírá.

A tvá kázeñ mne napravuje zúplna,

A tvá kázeñ sama mne pouëuje.
37. RozSií-njes mé kroky pode mnou,

A neslábnon më ëlëpëje.
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38. Pronásleduji své nepfátele a dostihuji jich.
A nevracím se, dokud nezahynou.

39. Potírám je, a nemohou státi,

Padají pod mé nohy.
40. A pfepásávás mne silou к boj i,
A svalu jes pode mne ty, ktefí proti mné povstávají,

41. A dávás mnë záda mych nepfátel,
A mé nenávistníky rozmetáváS.

42. Volají — a není kdo by je vysvobodil;
К Hospodinu — a nevyslychá jich.

43. A zetru je jako prach pfed vëtrem,
Jako bláto ulic je vyklidím.

36. A dal jsi mi Stít své spásy,
A tvá pravice mne podpírala,
A tvá milost mne zvelebila.

37. Rozsífil jsi mé kroky pode mnou,
A mé kotníky neklesaly.

38. Pronásleduji své nepfátely a dostihuji jich,
A nevracím se, ai kdyz jsem je zniéil.

39. Potírám je, nemohou vstáti,
Padají pod mé nohy.

40. A pfepásal jsi mne silou к boji,
Sklonil jsi mé odpûrce pode mne.

41. A ukázal jsi mi záda mych nepfátel,
A své nenávistníky hubím.

42. Volají — ale není pomocníka,
К Jahve — ale nevyslychá jich.

43. A jako prach pfed vëtrem je potírám,
Jako bláto ulic je vyklizuji.

36. Die hebr. lze nékterá slovesa pfekládati pfítomnym
casem, jiná ukazují na minuly dëj. V latinském jest pert,
jez vykládáme pfítomnym casern. Hospodin dává mné
stít spásy mé a dr2í mne svou pravicí. A tvá kázeñ mne
z mych chyb vyvedla, napravila mne. Kázeñ jsoii ty tre-
sty, zkousky, jimiz duse zboznych byvají ëistëny. Die
hebr. toliko jedna vëta: A tvá milost mne zvelebila ; Da
vid byl pastyfem, povfsen stal se králem vyvoleného
lidu.

37. Rozsirujes mé kroky : velké kroky jsou kroky si-
láka, obra.
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38. Так pfipraven, postupuje proti svfm nepfátelum.
Pronásleduje je a vítézí nad nimi zúplna.

39. Padají pod nié nohy mrtví i podrobení.
40. Bùh jest pùvodcem zalmistovy síly, on dává ví-

tëzstvi.

41. A darás mnë zuda mych nepfálel, ze se totiz
obracejí na ùtëk.

42. Volají, hledají pomoei — ale nadarmo; obrací
se o pomoc i к Jahve, ale ten jich nevyslyëi.

43. Obrazy prachu a blata ukazuje, jak budou zni-
ceni nepfátelé: jako prach, ktei'5r vètrem odnesen byvá;
V hebr. jako prach ulic.

36. гпэу blahosklonnost, milost; v 2. Sam. 22. stojí
т^пзут a tvé vyslysení. Kázeñ by znamenalo ~nÍ3?; Zenner
jako v z. 132. posluènost.

37. Pán rozSífil cesta zalmisty, odstranil z ni pfe-
kázky, urovnal ji.

41. crross v prvé osobë cetli LXX агга?Р-
43. Na m. П"П— ЧЕ-2" navrzeno y"ix 1E5? jako zemní

prach. ор"15< znací od pn hif. : vyleju, vyklidím je; u
Sam. jest (od ppn) zetru j. Podobnô u Is. 10tí 295
4P, Mich 710.

":

44. Vysvobozuje§ mne z rûznic lidu,
UstanovujeS mne hlavou nàrodù.

45. Lid, ktery jsem neznal, mnô slouzi,
Jak uchem zaslechl poslouchá mne.

46. Synové cizinci mne pfelhávají,
Synové cizinci chfadnou

A potácejí se od svych cest.
44. Ту mne vysvobozujes z rûznic lidu,
UstanovujeS mne hlavou nàrodû.
Lid, ktery neznám, mnë slouzi,

45. Jak jen uchem zaslechnou, poslouchaji mne,
Synové ciziny mnë lichoti,

46. Synové ciziny hynou

A tfesou se se svj'ch tvrzi.
44. Zalmista projevuje v tëch to versieh, ze jest vládcem

lidu a pfipisuje tu moc téz Bozimu pfispëni. Vysrobo-
zujeS mne z rûznic lidu pfitomn^ cas Eivëji predstavuje
dik zalmisty nez Cas minuly, ktery ovSem zde tézsprâvnê
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jest polozen, nebof se to v zivotë Davida jiz událo. Rûz-
nicemi contradictiones lzerozumëti vnitrní nepokoje v lidu,

jez David pfemohl. V 2. Král. 224+ jest: mého lidu, boje
které byly v mém lidu, neb které mûj lid s jinymi vedi.
Ustanovujeë mue hlavou ndrodâ; vysledek boj û byl skvëty:
David rozâifil svou moc a vládl nàrodùm, jez podmanil

(2 Kr. 8'-14).
45. Lid, ktery jsem neznal : i lid, ktery byl vzdálen

od Kanaanu a jejz neznám, stal se poddanym, jako syrstcy
král Emathu (2 Кг. 8я). Jak jen zaslcchli o jeho vitëzstvi,
o jeho moci, podrobili se jeho sprâvë.
46. Synovê eizinei (hebr. ciziny) mne pfelhávají ;

v hebr. : mnë liehotí jsou jen na око poddáni, proka-
zují jen neupfímné poslusnost. Chfadnou neb hynou —

jsou seslabeni; a potácejí se nemohou slabostí ani primo
choditi ; od svych cest snad spíse : od svych míst, kdyz
opoustí svá pevná sídla, své tvrze (hebr.).

44. 2 Sam. 22й vykládal Ewald mnoz. císlem
n4"-" : z jjütek národú, jako LXX a aram, ínúv. Na m.
■'ЭТЭТОП jest v Sam: ^naasj? ty ostfíháS mne (jako hlavu
nârodû). Lucían prekládá první cast : Qtlkov ¡is ex dvvnarâv lanv
*~2Z Ту vyvysujes mne nad mocné mého lidu; slo-
veso snad ЧкЬеП (Nestle. Marginalien 21). Na m. аюЬ
u Luciana "гх"?. svëtlem sis yà?.

45. uins v piel : pretvafovati se, lichotiti. ЧШПгГГ by
bylo : jeví se byti pokrytci neb lichotivci.

46. tzi zloutnouti (o listí), klesati na mysli (hynouti).
Zenner povazuje 46a jako pfidanou glossu. У\П snad zna-
menâ tfdsti se; v hebr. toho slovesa není. U Sam. ТОПТ!
oni se pfepásají — opásaní vychâzeji se svych tvrzi —
není jasné; die aram. kulhají, potácejí, tfesou se, jakolat.
claudicare.

47. Zivi jest Hospodin a pozehnany mûj Bûh !
Budiz veleben Bûh mé spásy !

48. Boze, ktery mnë podávás pomstu
A podrobujes mnë národy ;
Osvoboditeli mûj od mych zufiv^ch neprátel.

49. Vyvysujes mne nad ty, ktefi proti mnë povstávají,
Vytrhujes mne od muze neslechetnikn.

z. 17*7-51. 143

47. ¿iv jest Jahve a pozehnána moje skála,
A veleben Bûh mé spásy !

48. Ten Bûh, kter£ mnë dává pomsty
A shání pode mne národy;

49. Ktery mne vysvobozuje od mych nepfátel,
Téz mne vyvysujeS nad ty, ktefí proti mnë

povstávají,
Od muze násilníka mne vytrhujes!

47. Velebí a vzdává díky svému Bohu. Jest to Bûh
zivy a zasluhuje chvály, nebof jest Bûh mé spásy, mého
osvobození.

48. Opakuje krátce, ceho mu dal Hospodin: On sám
pomstu vykonal nad nepfátely aneb dal zalmistovi pomoc,
ze mohl tu pomstu vykonati.

49. Vyvysujes mne vyèsim, mocnëjsim mne cinís. Od
muze nesleehetníka vytrhujes mne: nejspíse vseobecnëfe-
бепо o neslechetnych, násilí cmících lidí; v jednotném
éísle vykládáno o Saulovi.

47. Ti zivf jest — mívá- téz vyznam : Nechf zije Tl\
2. Sam. 22: Bûh skály mé spásy.

48. "CT shánéti, i v hit; slabsím jest Sam. THtûl ktery
dolû vede ("n4).

49. C]N nálezí die massor. к následující vëtë (mtínach
spojuje) ; LXX cetli PN jako pfisloveöny akk. ku
proto: od mych nepfátel zlosti, hnëvu (zufivych).

50. Proto budu të chváliti mezi národy, Hospodine,
A tvému jménu chci pëti zalm;

51. Ktery mocnë osvobozuje svého krále,
A milost dává svému pomazanému Davidovi
A jeho semeni az na vëky.
50. Proto té chci oslavovati mezi národy, Jahve,
A prozpëvovati tvému jménu,

51. Kter^ veliké osvobození zpíisobuje svému
králi,

A dává milost svému pomazanému,
Davidovi a jeho semeni az na vëky.

50. Salmista má úmysl a slibuje, ze bude chváliti
Boha mezi národy, ktefí o moci Jahve nevëdëli, tedy mezi
pohany. Sv. Pavel uvádí к íiím. 159 tato slova v torn v£-
kladu, ze i pohané jsou povoláni ku spasení.

13
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51. Ktery mocnë osvobozuje, dosl. veliká pùsobi osvo-

bozeni svému králi; mnozné öislo sesiluje vyraz. David
byl Bohem ustanoven a zastupoval Boha mezi Israelem ;

byl pomazán Samuelem, proto di: Pomazanému dává mi-
lost. A jeho semeni: jeho rodu (jako slib v 2. Kr. 712-16).
Ucinil velkou milost (die Gal. 316) potomku z rodu Da-
vida, Kristu Pánu, kdyz byl tentó vytrzen z moci nepfátel,
a zalozil svou církev.

Tentó Davidíiv zalm vykládán ëasto o Messiáéovi.
David jest obrazem Krista Pána, a tentó dëkuje Bohu

Otci za to, ze dal jemu zvíteziti nad hfíchem, nad
smrtí, a ze jemu dal v církvi panovati nad národy,
nad pohany. Jest die toho jen nepfímo messianskym.
Slova, která jsou v zalmu fecena o nepfátelích Davida,

lze uvésti i o nepfátelích trpícího Krista. Так uzito v. 2.
48. 49 ve stupñové vlozce smrtelné nedële.

Modlíme se tentó i. v nedelnim officiu, ponèvadz nám
pfipomíná z mrtv$rchvstání Pànë, Jeho panování v církvi
a na nebi. Nëkterych versû uzito pfi modlitbách o nej-
svëtëjsi Svátosti, pfi pfijímání Nejsvëtëjsiho (2. 3, 4, 10) ;
odtud béfeme sílu к boj i, odtud spásu svych dusí.

Knëz chválí denní modlitbou Boha, jak v. 50. pfisli-
buje; zalmy se pëji л-denním officiu po celém svëtë atím
jest stále velebeno jméno Bozí.

18. Шт. (H. 19.)
Oslava stvorení nebes a Boíího zákona.

Nebesa vypravují slávu Bozí vzdy a A'Sude (1—4).
Slunce prochází nebesy a proniká vsude svym zárem

(5—7). Bozí zákon jest dokonaly a ëisty : osvëcuje, obëer-
stvuje, obveseluje srdce. Kdo ho zachovává, dosáhne ve-
liké odmëny (8—12). Salmista prosí, abjr mu byly odpu-
stëny jeho slabosti, aby se mu dostalo ochrany a aby se

tato jeho slova Bohu líbila (13— 15).
Patrnë sestává obsah zalmu ze dvou dilù : v prvém
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velebí Salmista Bozí dílo na nebesích, v druhém oslavuje
Bozí zákon. Mezi prvou a druhou cásti, t. j. po 7. versi,
není zádného pfechodu, rytmus druhé óásti ltéí se od
rytmu cásti prvé, sestává z kratsích versu — a pfec bylo
lze pfedmëty obou Cástí v jediné písni vhodné spojiti.
V prvé cásti lící krásu a velebnost nebeského slunce;
zákon, ktery jest v druhé Msti veleben, jest téz svëtlem
a záfí, ovsem v mravním svëtë; slunce a jeho svitu jest
tfeba к télesnému zivotu, svétla zákona potfebuje ëlovëk
к zivotu a ku pokoji duse.

Zalm mohl byti vhodnë písní israelského lidu, nebof
velebil zákon, kter5rni se Israel stalnárodem Bozím, kterym
se stal Jahve pomocníkem a vysvoboditelem lidu (v. 15).
Die nadpisu jest David pëvcem této pisnë; kdyz jiz Moj
áis píed Davidem poukazoval na blahodárné úóinky zá
kona, a olilasoval pozehnání, jez se dostanou tomu, kdo
bude zákona dbalym, mohl zajisté i David slovy tohoto
zalrau Bozí zákon oceniti. V áalmu 118., ktery jest z po-
zdèjSi doby, to uôinëno Sífeji; jest pfirozeno, ze se v obou
zalmech, kdyz pojednávají o témze pfedmëtë, nalézají
nêkteré podobnosti. Z tëch nelze primo souditi, ze by byl
18. zahn psán v téze dobè jako 118. z.

Iiíizn5r rytmus druhé cásti by se zdál nasvëdëovati
tomu, ze jakys pozdëjSi básník pfidal к starâi písni (v.
1—7) svou novou píseñ ovelebnosti Bozího zákona. Proö
by byl ale nemohl tentez pëvec uziti pfi jiném, tfeba po-
dobném pfedmëtë, jiného rytmu ?

V listé к ftím. 10 18 uvádí sv. Pavel 5. vers tohoto
zalmu o sv. apostolích a o hlásání evangelia: Zdaz oni

neslyseli (totiz kázaní evangelia)? A zajisté do veskeré
zemëvysel jejich zvuk a do konëin zemského kruhu jejich
slova«. 8лг. Pavel uzil tëchto slov v tak zvaném pMzpû-

• sobeném smyslu o kázaní sv. apostolû. Vyklad celého
zalmu oevangelii Pànë se velmi zamlouvá, ale neníprvot-
ním a doslovním vykladem, nybrz allegorickym a v du-
chovním smyslu pojat5rm.
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L. 1. Ku konci. Davidûv zalm.
2. jSíebesa vypravují Bozí slávu,

A díla jeho rukou ohlasuje obloha.
H. 1. ftediteli hudby. Davidûv zalm.
2. Nebesa vypravují slávu Boha,
A dílo jeho rukou ohla§uje obloha.

2. Nebesa i ta svételná tëlesa, která se na viditelném
nebi nalézají, i nebeská klenba, kterou nazy váme oblohou*
hlásají chválu, moc a moudrost toho, ktery je stvofil. Ta
ukazují rozumnyni tvorüm, jak podivuhodné, veüké a
krásné jest dílo jeho rukou, со mûze Büh uciniti а со jiz
ucmil !

2. Boha zde jmenu je bs, ponëvadz mluví o nëm ja-
kozto tvürci vsehomíra. T~'~\ (od rpn tlouci, dupati, tluce-
ním roztáhnouti) firmamentum. O nadpise viz úvodu str.
XXIII. a XXVI.
Kdo tentó zalm allegoricky vykládají, tvrdí, 2e ne

besa znamenají svaté ajjostoly a hlasatele evangelia. Ne-
besûm je pfirovnávají, protoze mají — ov§em v duchov-
ním smyslu - nebesüm podobné vlastnosti. VznáSejí se
nad zemí svou zbozností ducha, sirokou jest jejich láska,
záfivou moudrost; jsou jasní pokojem ducha, éistí sva-
tostí, desf dávají poucováním, hfinejí, kdyz kárají; jejich
zázraky jsou jako blesky; jsou pfíbytkem Boha pro svou
spravedlnost. Так sv. Augustin.
Die jinych vykladù znamená obloha církev ; nebeská

svètla jsou apostólové, sláva Bozí, a dílo jeho rukou jest
vykoupení a posvécení lidí.

3. Den dni vydává slovo (zprávu),
A noc udává noci (tu) vödomost.

4. Nejsou to mluvy ani feöi,
Jichz zvuky by nebylo slySeti.

5. Do veskeré zemë vychází jejich lilas,
A na konec kruhu zemè jejich slova.
3. Den vyrází druhému dni zprávu,
A jedna noc dává druhé vëdomost.

4. Není (to) zpráva, nejsou (to) slova,
Jichz zvuk by nebylo slyseti.

5. Po v§í zemi rozchází se jejich mira (LXX : hlas)
A na konec svëta (zní) jejich slova.

3. Chvála Bozí, kterou hlásají nebesa, zní bez pfe-
trzení, ustavic-nè. Za denního svètla objevuje se krása
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nebes jinym zpûsobem neï v noci. Den i noc jsou zde
zosobnëny, jako by samy hlásaly krásu a slávu nebes;
jeden den dává tuto úlohu druhému dni, ktery po nëm
pravidelnë následuje, a ten ihned zase projevuje nebeskou
velebnost. Jedna noc stfídá se pravidelnë s druhou nocí,
ohlaèuje jiz tím pravidelnym strídáním podivuhodné dílo
Bozích rukou. Komu to ohlasují, ke komu mluví? Jeden
den druhému, noc jedna druhé, ale oba a vSechny dni a
noci mluví к tëm, kdoz mohou krásu nebes pojati, pocho-
piti, jí porozumëti — к rozumnyra tvorûm na celém svëtë.

4. Chvála nebes jest tak hlásána, ze ji kazdy duch
slyseti, jí rozumëti mñze; nejsou to mluvy ani feci jest
tedy litotes, která kladnë vylozena zní: Den a noc mluví
tak hlasitè, tak srozumitelnë, 2e jest jejich zvuky slySeti.

5. Sláva velebnosti Bozí zní ustaviënë, bez pretrzení
(3), srozumitelnë (4), ale tez vsude : Do veëkerê zemé vy-
cházl jejich Mas; totéz vyjádreno v druhé ëàsti 5. verse.

3. ""C4 hif. od "33 prtf Stiti — tedy vytryskuje, vyrá-
zeti dává — fee jest jako stály, pry§tící pramen. Г.1Л
oznarnovati, udávati, jest sice uMvâno ëastëji v aramej-
§tinë (хчп), a mohlo by svëdciti, ze byla tato píseñ psána
v pozdëjéi dobë, kdyz aramaismy jiz vice vnikaly do he-
brejstiny; aie totéz ГПП vyskytuje se i vknize Job, která
není z nejnovëjèich. Hebr. v^raz jest ТГ.П oznámil.

4. V^klad : »Nebesa neb den a noc mluví v§emi ja-
zyky« neodpovídá znëni tohoto verse. Jiny v^klad : Nebe,
den a noc nemluvi skuteenou mluvou neb reöi, ale jest
to tak, jakoby mluvily — nesl by se к pfedeslym dvëma
versûm jako vysvëtleni, ze jest jejich v^razûm rozumëti
jinak ; takové vysvëtleni by se do pisnë naprosto nehodilo.
"ЮК jest vëta udávaiící stav, "3 "bz vztaáná záporná
vëta. Nepfetrzitost dni byla by v allegorickém v$rkladu
posloupnost apostolského úfadu a uceni v cirkvi.

5. Staré pfeklady maji v prvé ëàsti vëtsinou: htas,
zvuk jejich, pfekládají tedy otîip neb jiné synonymum
slovy yaôyyoç, f¡xoi,-; Aqila má v§ak die massor. aip_ô xarcô*
avttâv jejich mira : po, nad vSí zemí rozlozena jest mira,
odmërenà stavba, objem nebes. Parallelism pfeje prvému
v^kladu. ip v£rznamem struna, hudební zvuk — jest tuze
vzdálené. V massoretském znení pocíná 5c velebiti slunce,
jemuz jsou nebesa stánkem ; v latinském tím pocíná v. 6.
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Tentó vers 5. uvádí sv. Pavel o kázaní apostolír
(P.ím. 101«). .

ß. V shmci polozil svûj stan ;
A ono jako zenich, kdyz vychází ze své Ioznice,
Tésí se jako hrdina, ze bude probíhati drahou;

7. Z nejzazsího nebe jest jeho vychod,
A jeho obëh (jde) az к (druhému) konci (nebes);
A není, kdo by se mohl pfed jeho zárem ukrj'ti.
5c. Slunci V nich polozil stánek.
6. A to, jako zenich vycházející z Ioznice,
TëSi se jako hrdina, ze pobëzi drahou.

7. Od (jednoho) konce nebes jest jeho Vychod,
A jeho obëh (sahá) az к jejich koncüm,
A nie se neskryje pfed jeho zárem.

6. Celé nebe hlásá slávu Bozí dokonale; nejjasnëji
ale se to dëje sluncem, které jest nejvelebnëjsim zje-
vem nebes. Proto jmenuje zalmista slunce o sobë zvlást,
líí'í jeho krásu, moc a pusobnost.
V shmci polozil stnij stan bychom raolili rozumëti

toliko o Bohn; vhodnëjsim jest znëni hebr. : V nebesíeh
polozil Büh) slunci (jeho) stan; slunce na nebesíeh pre-
byvá, jest tam spolu s mësicem a s hvëzdami poloáeno.

A ono jako zenich, kdyz vychází ze své Ioznice ranní
slunce jest zvlàstë krásné, záfivé, kdjrz vystupuje na je-
dnom konci zemë a nastupuje svoji denní dráhu; i zenich,
novomanzel záfí radostí — s tím pfirovnává zalmista
slunce vycházející z ranních ëervânek, které takfka zdobi
jeho loznici.

U hrdinü velebili z pravidla jejich rychlost v bëhu
vedle neobycejné síly. Velikou rychlostí vyniká slunce :

probíhá svou drahou, která je daleká a dlouhá:

7. Z nejzazsího nebe jest jeho vychod od jednoho
konce nebes jde a obíhá az к druhému konci nebes, od
vychodu az к západu. Zalmista mluví tak, jak se о slunci
obyèejnë mluvilo a dosud mluví, ze A'ychází, probíhá ne-
bem a zapadá; nechee zde podati v^kladu, v jakém po-
mëru jest slunce к zemi, nemluvi astronomicky ani ne-
tvrdi niëeho proti astronomické vëdë.
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A není-, kdo by semohl pfedjeho Sáremukr^ti, hebr.:
a nie se neskryje. Slunce vydává velik^ zár, má yelikou

moc a vliv na celou zemi. Víme, jak blahodárnym jest
vliv slunecniho svëtla a tepla, a jak jest nejv^S u2ite5nym,
ze mohon jeho paprsky vsude na zemi proniknouti.

6. ПВП loznice, komnata; není tfeba vykládati zde
«nebeské loze«. ,

7. nspT kraj, konec; ПЕ1рЛ od çpp hif. krouziti,
obíhati — obèh.
Po allegorickém vykladu znamená slunce tez Krista

Pána, »ktery osvëcuje kazdého ëlovëka pficházejícího na
tentó svët« (Jan Iя.)- Ble Vulg. lze uvésti, ze v Kristu jest
sídlo Bozství, plnost Bozství (Kol. 29), On jest záf slávy
a obraz Bozí podstaty (Heb. I3). Porovnání 6. a 7. verëe
lze tomu snadno pfizpûsobiti.
Není zde zvlástního, pfísluéného zakoncení ; bez pfe-

chodu poóíná zalmista velebiti slunce mravního zivota,
Bozí zákon. Dluzno na pamëti míti, ze byl Israeli Bozí
zákon П"ППГ1 základem vegkerého zivota, nejen nábozen-
ského, ale i soukromého a vefejného.

8. Hospodinùv zákon jest bez hany,
Vrací duse ;
Hospodinovo svëdectvi jest vërné,

Moudrost dává malickym.
9. Spravedlnosti Hospodina jsou pravé,
Obveselují srdee ;
Hospodinùv rozkaz jest jasn^,
Osvëcuje oöi.

10. Bázeñ Hospodinova jest svatá,

. Trvá na vëky vëkûv;
Hospodinovy soudy jsou pravdivé,
Jsou spravedlivé spolu.

11. Jsou zàdoucnëjèi nez zlato,
Nez mnozství drahokamû;
A sladcí nez med,
Л nez plást.
8. Zákon Jahve jest bez hany,
Navracuje dusi;
Svëdectvi Jahve jest spolehlivé,
Moudi^mi ëini posetilé.
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9. Ttozkazy Jahve jsou pravé,
Obveselují srdce ;
Pfíkaz Jahve jest jasny,
Osvëcuje oci.

10. Bázeñ Jahve jest cistá,
Trvá na vëky;
Soudy Jahve jsou pravda,
Jsou spolu spravedlivé

11. Zàdoucnëjsi nez zlato,
Nez mnoho jemného zlata ;
A sladcí nez med,
А пей vytok plástí.

8. Zalmista velebí Bozí zákon, udává jeho vlastnosti
a spolu lined i uöinek, jak5rm píisobí na lidskou dusi.
Jmenuje tentó zákon rûznfmi jmény : Svëdectvi, sprave-
dlnosti, rozkaz, bázeñ Hospodinova, soudy Bozí (téz v llH.z.).
Tyto sloky sestávají z pravideln^ch versíi: po delsí

cásti verse následuje vzdy kratáí éást. Tentó zpüsob shle-
dán v truchlivych písních neb básních, a zovou takové
sloky qma. Jednotlivé cásti versù si obsahem odpovídají;
parallelisnuis tentó zoveme synthetickym.
Hospodlnûv zákon jest hez hany není v nèm zádné

chyby ani nedokonalosti : jest dokonaly tíltiog (Aqila).
Jiz proto jest dokonalym, ze pochází od Boha, jehoz dílo
jest vzdy velmi dobré. Zákon vrací duSe к zivotu. o^ivuje
je, obcerstvuje je (Lam. 1"); bez zákona jsou jako mrtvé.
Po na§em obyôejném kfesfanském vykladu vrací Bozí
zákon dusi zase na pravou cestu, к Bohu, odvraeí ji od
zlého, od hfíchu.
Hospodinovo svëdectvî jest vërné: svëdectvim jmenuje

Bozí zákon, ponëvadz dává svëdectvî о vûli Bozí, proje-
vuje ji. Neklame zákon Bozí, ale lze nañ ùplnë sjjolé-
hati, kdyz nëco slibuje, neb kdyz nëëim hrozí. Moudrost
dává malickym jsou lidé prostí, ktefí, kdyz znají a za-
chovávají Bozí zákon, mohou se jmenovati moudrymi,

a jsou pfed Bohem velikymi. Mal5rm bjrl Israel mezi ná-
rody, ale protoze mël zákon Jahve, byl vyvolenym, prv-
ním mezi národy — pfed Kristem.

9
. Spravedlnosti (hebr. rozkazy) Hospodina jsou
pravé, primé, ze lze se die nich dokonale fíditi ; obveselují
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srdce, kdo je zachovává, ten jest pokojného svëdomi a
tím i veselého srdce.

Bez Bozího zákona jsme jako vetmách; on jest svë-
tlem jasnyni, osvëcuje oci, zahání tmu nejistoty а nevë-
domosti a ukazuje, со jest vëfiti, со ciniti: svítí na celou
cestu naseho zivota.

10. Hospodinova bázeñ jest svatá: bázeñ, kterou pù-
sobí zákon, jest ona, kteráz vede к sluzbè а к ùctë Boha ;
Bozí sluzba jest ëistà, prosta vsech pohanskych necistot
a klamû, potrvá vëënë, kdezto pohanské bohosluzby za-
niknou. Po nasem kresfanském vykladu znamená bázeñ
onen strach, abychom Boha neurazili ; ta bázeñ vede ku
svatosti, a její úcinek neb odmèna trvá vëënë.
Hospodinovy soudy jsou pravdivé (v hebr. jsou

pravdaj; Bozí nafízení obsahují jen pravdu, pravou Bozí
vûli, a proto jsou spolu i spravedlivá.

11. Zákon Bozí má velikou cenu, jest vzácnjr, ano
vzàenëjsi nez to, со má u lidí nejvëtëi cenu. Zádoiic-
nëjsi nez zlato nezli bohatsh-í , bohatstvím neozivne, Bo-
íím zákonem ozivne ; zádoucnéjsí. nez mnozstvî draho-
kumû v hebr. nez »paz« mnohé coz znamená jemné, cistëné
zlato, i kdyby ho sebe vëtSi mnozstvî bylo. Sladkym jme-
nuje Bozí zákon, píisobí jen pfíjemnost, obveselení, potë-
§ení, kdezto po jin5rch rozkosech nastá\'á sklamání, nedo-
statek, truchlivost.

8. ПТ1П od ПТ uëeni, zákon П*ПП~ Mojziôûv zákon.
ŒE: 2чШ- (hif. od 2VtB) oböerstviti dusi (Lam. I'6). Po par-
ticipiích mñze následovati jejich závislé iméno лг torn
pàdë, ktei'5' zádá sloveso, aneb jest part, jako zde ve vá-
zaném stavu. ЧГ1Е zde "ЧПБ posetilost abstr. i poëetili; po-
ëetiiymi rozumí se ve sv. Pismë téz hfísníoi, i ti Bozím
zákonem mohou zase byti pfivedeni к moudrosti, aby
nehfesili a dbali svatosti.
I Pán Jezís maliëké vyvolil, aby jimi svoji víru roz-

sífil; ve své modlitbë dëkoval Bohu Otci, ze «to zjevil
maliök^rm« (Mat. 1125;.

10. OES72 rozsudek i soud. In semetipsa bychom vy-
kládali: spravedlivymi jsou Bozí soudy samy v sobé, ni-
koli náhodou neb okolností doby neb mista ; ale in semet
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ipsa jest doslovní pfeklad hebr. "ИГР zároveñ, spolu, una
— coz vykladu toho nepfipousti.

11. part, nifal; jako i jiná participia nif. má
v$znam desideratus i desiderabilis ; toto se sem spíáe hodí.
ГЕЗ ve váz. stavu : vytok.
Jak mnoho jest tëch, kter^m i sebe mensí a nizsí

rozkos a zábava jestmilejsí, zádoucnéjsí nez Bozí zákon!
A pfec ani bohatství ani rozkos nezjedná nám nikdy
toho, ceho nám zjednává zachovávání Bozího zákona: po-
kojné svëdomi a vëènou blazenost. Osmero vlastností u-
vedl tedy zde zalmista. Tato velebná slova o Bozím zá-
konë vykládají mnozí o Kristovë zákone evangelia.

12. 1 téz tvúj sluzebník jich ostfíhá;
Kdyz je zachovává, (jest v nich) hojná odmèna.
12. Téz tvúj sluzebník dává se jimi osvëcovati;
V jejich zachovávání jest hojná odmèna.

12. Salmista mluvil vseobecnè o vj-bornosti Bozího
zákona a o jeho úóincích ; nyní mluví o torn, jak sám za-
chovával tentó zákon. Tvfij sluzebník jest pràvë zalmista ;
on dává se zákony (B. soudy) osvëcovati, pouöovati, ká-
rati a p. Nejspíse poznal jiz ze své zkusenosti, ze dojde
odmëny ten, kdo B. zákon zachovává, dokládá tak ale
vseobecnè : V jejich zachovávání jest hojná odmèna.

12. "i~T3 nif. osvëcovati se, varovati se — ale téz
dáti se o. neb. v. pata, konec, následek ci vj'sledek,
odmèna.

13. Poklesky — kdo je zná?
Od mych skrytych ocisti mne,

14a. A od cizích usetfi svého sluzebníka.
13. Poklesky — kdo je pozoruje?
Od skrytych mne oëisti.

14a. Téz od pysnych zdráuj svého sluzebníka.
13. Sluzebník Bozí, zalmista hledí ostfíhati zákona a

varuje se pfestupování pfikazû Boha; schválné, ze zlé
mysli Bozí zákon nepfestupuje, jak to zvlàStë v Num.
1527.31 byjo zakázáno, ale poklesky kdo je zná? nepo-
zorností neb nevédomostí mohl ëastëji chybovati a chy-
boval, ani si toho není vôdom, nepozoruje takové poklesky
— a pfec jsou to chyby, kterych chce b^ti téi prost: Od
mych skrytych ocisti mne neb prohlas mne 6ist$'m (die
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hebr.) hf íchfi, o nichz ani nevím, jez jsou mi skryty. Aby
se mohl v budoucnosti zachovati hez úhony, proto prosí
za Bozí pomoc : A od cizích uSetH svého sluzebnika v lat. cizí,

cizácky, v hebr. od рушу ch zdrzuj svého sluèebnika chce
byti zbaven lidí, ktefi by ho к pokleskûm svedli, ktefi
by mu snad nedali zachovávati Bozího zákona. Zkazení,

hrísní lidé, ktefí jiné bud primo svádéjí aneb jim svou
hí-ísností pohorsení dávají, nechaf jsou od spravedlivého
vzdáleni !
13. ПХ^из poklesek mensího druhu ; takovym i spra-

vedlivy podïehnouti mûze; sv. Pavel podobnë praví: Ni-
ëeho nejsem si vèdom, ale tím nejsem (jestëi ospravedlnèu

(1
. Kor. 44). njS3 piel: otistiti, öistym prohlásiti nëkoho.

14. Il pysny (147 vfíti, pfekypovati) ; LXX íetli a^T,
proto ve Vulg. alieni.
14b Nechaf uade mnou nepanují ;

Tenkrát budu bez hany

A oëistën od nejvëtsiho pfeëinu.

15. ^ zalíbí se vyroky mych list,

A mySleni mého srdce (bude) vzdy pfed tebou,

Hospodine, míij spomocniku a mûj vykiipiteli !

14b. Nechaf nade mnou nevládnou;
Tenkrát budu bez hany a prohlásen öistym
Od veliké zpronevëry.

15. Kéz se zalíbí slova m^ch úst

A mysleni mëho srdce faf jest) pfed tebou,
Jahve, moje skálo a mûj vykupiteli.

14. Salmista chce proto byti oddálen od pysnych,
aby nemohli nad ním panovati; zajisté by jej utlaëovali,

nespravedlivë by s ním jednali, jeho zboznosti a zacho-
Arávání zákona by pfekázeli. Tenkrát budu dokonalym,
bez hany, a ocistën od nejvëtsiho pfeèmuhebr. prohlásen
neb ucinën ëistym od veliké zpronevëry. Velikou zpro-
nevërou mûze byti tëzké provinëni proti Bozímu zákonu,

jako bylo uctívání cizích Bohû. Die hebr. bymël zalmista
tentó hfích na sobë a nyni by jej Bûh toho hfichu zba-
vil, ëistym prohlásil ; slova lat. znëni bychom si mohli vy-
kládati v ten smysl, ze zfistane toho hfichu vûbec prost.
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15. A zalíbí se vyroky mych úst totiz má modlitba,
kterou tak vyjadruji jako tímto zalmem, Bohu ; totéz praví
i slovy: A myslení mého srdce, jako se nalézá v teto
písni, bude pfed tebou vzdy.
Hospodine, müj spomocníku; Vulg. vykládá obraz-

né: moje skálo. Vykupitelem jmenuje Boha, ponëvadz ho

zbavuje a zbaví pysnych utiskovatelù, svüdcíi a viny.
14b. aSTN 1. os. j. c. impf, qal od ОЯП v pfestávce;

prodlouzení prvé samohlásky jest náhradou za zdvojení
hlásky r, tedy z D"S. Kdo vykládají, ze mluví zalmista
лге jménu celého lsraele, tvrdí, ze prosí Israel, aby byl
zbaven svjrch utiskovatelù, рак bude zbaven i následku
své nëkdejsi zpronevèry proti Bohu a Bfih bude jemu
plnym Vykupitelem. Jiní nejvëtsim pfecinem míuí smr-
telny hfích.
15. "(ГЛ váz. st. уРУТ} myslení, bàsnëni. DosloA^nym

vykladem nelze nalézti v tëchto slovech odporuöenu ústní
modlitbu spojenou s rozjímáním, аб jest to zajisté zpiisob
modlitby, ktery lze nejvíce odporuöiti.

Bohosluzebn5' fád urcil tentó zahn v hodinkách nej-
vëtâioh svátkü Pána Jezíse: Narození, Obrezáni a Na-
nebevetoupení Páne. Pán Jezís jest jmenován Sluncem,
jez tak pëknë liöeno v 18. z., On dal nám svëtlo evange-
lia, novy zákon, jehoz vlastnosti a uôinky udává nás
zahn. S nebe pfisel Kristus: »V^chod Jeho z nejzazâiho
nebe« ; do nebe zase vstoupil : »Jeho obëh az do druhého
konce nebes«.

Zalm oslavující dílo Hospodina vhodnë urcen v den
Nejspëtëjsi Trojice.

Nëkterà slova zahnu pfizpûsobena vedlejsím \т5гк1а-

dem tak, jako by byla promluvena о Pannë Marii neb
o Pannách vûbec : Ve slunci polozil svüj stan ; a on jako
zenich vycházející ze své komnaty; Zákon Bozí nepo-
skvrnëny; kdyz nebudou nade mnou panovati, neposkvr-
nènou budu. Proto se modlíme tentó zalm i ve dnech

P. Marie a Svëtie.
Z vykladu zfejmo, proc ustanoven ten zalm téz v mo-

dlitbách dnñ sv. Apoëtolû a sv. Andélü. Oni hlásali zákon
Bozí, tito pomáhají, abychom ho vzdy zachovávali.
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19. ¿aim. (H. 20.)

Modlitba za krále, ktery potrebuje pomoei.

Veskeren lid pfeje svému králi, ktery vychází do

boje, spásu a vítezství. V tëzkém dni skliëeni nechf dá

jemu pomoci, posílíjeho úrady (2—7). Israelite spoléhají

na pomoc svého Boha, jím zvítezí jednou jejich král nad

mocnymi protivníky (8 10).
Lid mluví jako i jinde v prvé osobë jedn. 6. Nadpis

jmenuje Davida pisatelem. Nemuzeme zajistiti, za které

pfílezitosti by byl tentó zalm slozil. Nadpis syrského pfe-
kladu praví, ze David táhl tenkrát proti spojenym Syr-

sk£m a Ammonitskym (2 Kr. 10, 12). Mozno, ze byla tato

pisen vfibec pro ty pfípady slozena, aby ji pfed kazdou
královou vypravou v chráme mezi obetováním pëli. 20.
zalm souvisí obsahem s tímto zalmem a vyjadruje díku-
èïnëni za dosazené vítezství. I formou, slohem se tyto
dva zalmy sobe podobají. 18., 19. a 20. zalm vykazují
sloky o 7, 7—4—4, 4—5—6, 6 versuch. O nadpise viz úv.
s. XXIII a XXVI.
Vykládáno téZ o Kristu Pánu, ktery vesel v boj proti

zlému duchu. Theodor z Mopsvestie tím králem mínil
Ezechiáse. B. Jakob mini, ze se nese к nëjaké události
z dëjin národa. Cheyneíítá tentó zalm a z. 20. (21.) kmak-
mabejsk^m zpëvûm ; к tomu dluzno pfipomenouti, ze te-
prve Judas Aristobul pfijal název krále r. 105 pf. Kr. Simon
makk. nemuze b^ti zván ~bî2; a toto slovo nema ve St.
Zák. nikdy v^znam lat. »consul« ; neznamená rádee, soudce,
ale »majitel, drzitel« (v ethiopském amlâk jest i Bûh tak
zván.)
L. 1. Ku konci. Davidûv zalm.
2. Vyslys tebe Hospodin v den souzení;
Ochrañujz tebe jméno Jakobova Boha!

3. Sesliz tobe pomoc se svatynë,
A se Siona tebe ostfíhej.
H. 1. Èediteli hudby. Davidûv zalm.
2. Vyslysiá tebe, Jahve, v den souzení,

Pov^ëiÈ tebe jméno Ja'qobova Boha !
3. Seshz tobe pomoc se svatynë
a se Zijjôna të podporujz.
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2. Pfání lidu jsou vysloyena v prvé 6. (2—6.) V den
souzeni — den nebezpeëi; predevsím b5'vá tak doba vá-
lecného nebezpeôi jmenována. Ochrañujz lebe; die hebr.
Povyëiz tebe jmêno J. Boha : póstaviz tebe moc a síla
Boha na vysoké misto, kde bys byl bezpecen pred útoky
neprátel. Bíih se jmenuje Jakobûv, ponëvadz byl tomuto
patriarchovi zvlásté pfíznivym.

3. Sesliz tobé pomoc, které práve potrebnjes, se sva-

tynè; svatynë jest svatostánek na Sionu, vnömz byla ulo-
zena archa únüuvy, kde byl Büh zvlástním zpüsobem pfí-
tomen ; odtud se Siona tebe ostríhcj neb die hebr. podporuj.

(2. 35 13').
3. ШТр svatynë

— vykládá zde Aben Ezra oshromâz-
dëni vëf ících : toliko v tomto pomáhá Bäh.

4. Pamètliv bud on vëeliké tvé obèti,
A aí jest tvoje celotná obëi tuönou.

5. GIstëdriz tobë podle tvého srdce,

A vyplniz vsechny tvé zàmëry.
6. Chceme plesati nad t\r5rm spasenim,
A bndeme se velebiti ve jménu naseho Boha.

7a. Vyplniz Hospodin vsechny tvé zádosti.
4. PamëtliAr bud vseliké tvé obôti (darù),
A tvou celotnou obëf uznejs za tucnou. Séhï.

5. Udëliz tobë podle tvého srdce
A vyplniz vsechny tvé rady.

6. Budeme plesati nad tvou spásou
A ve jménu naseho Boha pozdvihneme prapor,
Naplniz Jahve vsechna tvâ pfání!

4. Pamètliv bud, aby ty obëti tvé pfijal, aby mu

byly pfijemnymi; v hebr. minchôth znamená téz dary
vûbec, obyëejnë jsou tím pojmenovány nekrvavé obèti.

Pfed válkou pfinásel viidce, tedy i král Bohu obëti (1 Kr.

79.10 139.12). af jes¿ (Va: celotná obëf tucnou v hebr.
a af uzná, shledá tucnou, fádnou a milou tvou celotnou
obët (holocaustum). Cím tuCnëjsi obëtni zvífe, tím vice se

hodilo na oltáf.

5. Uétedfiz tobë die tvého srdce, po бет tvé srdce
touzí, totiz vitëzstvi. A vyplniz vsechny tvé záméry, zá
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mëry, úmysly, jez choval král, pokud se války a válecné
vypravy tykalo.

6. Chceme plesati nad tvym spasenim ; po vitëzstvi

by val velky jásot: takovy jásot pfeje si pëti shromâzdëni
a jásati proto, ze jeho král tak sfastné vyvázl. A budeme
sevelebiti; vhebr. lépe: Ve jmênu naieho Boha rozvineme

prapory, jak to pfi vitëzném prûvodë byvalo.
4. jest tucny ; piel tuënym prohlásiti(deklarativní

vyznam), t. uznati. ПЗЁ1? prodlouzené impf, na m. ПУЛТ-
Starsí pfekládali: Uciñ ji popelem (]xàiï).

6. prekládá LXX fityalvv&Ti<rópe&a tedy hebr.
jiní b^O budeme se veseliti — podobnë pfekiádal sv.

Jar. die Sym. duoemus choros, bin prapor. 6c povazují za
pfidanou vysvëtlivku ; v lat. 7a.
7b. Nyní jsem poznal, ze osvobozuje Hospodin svého

pomazaného,

Vyslychá jej se svého svatého nebe,
V mocnych (ôinech) spása jeho pravice (jest).
7. Nyní víme. ze prispívá Jahve svému poma-

zanému,
Vyslychá ho se svého svatého nebe
Mocnymi ciny spasné své pravice.

7b. Nyní prosí shromázdení za krále. Nyní jsem po
znal a vim (hebr.) di shromázdéní, neb zalmista vejménu
vsech, ze osvobozuje (pomáhá) Hospodin svého pomaza
ného. VSichni mají pevnou dûvëru ve vítézství a vyja-
dfují ji, jakmile Pán pfijal jejich obëf (nyní). Sion jest
jen obrazem stálého zvlástního sídla Bozího : nebes. Vmoc-
nych (cinech) zpusobí Bûh spásu své pravice ; velikymi
skutky pomoci, mocnou svou pravicí pfipraví Bûh to ví-
tëzstvi.

7
.

ГП-ПЗ:» dvvàfiuç mocné skutky (zázraky); tato vëta
má slovesem bud exaudiat: vyslys jej mocnymi ciny spa-
sení — aneb dluzno doplniti: jest neb budiz.

8
. Jedni na vozech, druzí na koních ;

My ale vz^váme jméno Hospodina, naseho Boha.

9
. Oni svázáni jsou a padají,

My vsak stáváme a stojíme z pfíma.
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8. Jedni na vozy (spoléhají), druzí na konë,
My vsak velebíme jméno Jahve, naseho Boha,
(LXX: jsine silni ve jménu Jahve, п. В.).

9. Oni klesají a padaji,
My vsak vstáváme a stojíme zpfima.

8. Hospodin, jeho jméno dává vítezství. Jedni na
vozeeh, druzí na koních mají své nadëje, své spoléhání —

my ale vzyváme jméno H. a v torn jest nase nadëje (a
nase síla — die LXX). Ac mame jen jméno Bozí, oni, ne-
prátelé, válecné vozy a koñstvo (jezdectvo) pfec :

9. Oni svázáni jsou a padají; hebr. oni klesají a
padají na váleoném poli. Salmista vidi to vítezství pfed
sebou tak, jakoby se jiz bylo událo. My, i kdybychom
snad na chvíli padli, vstáváme a stojíme z prima. V obon
versieh jest antitheticky parallelism.

8. Spoléhají by znëlo ППрЗ- Oni velebí (vozy a
a koné) by znëlo : TTpr, ale nespojuje se s pfedlozkou 3
nez ve vyznamu : vz^vati — coz se чет nehodí. Die fe-
ckého pByaXvv&rpips&a by bylo psáno TZÖJ: oni cítíse',sil-
nymi ve vozeeh a v koních, my . . .

10. Hospodine, ochrañuj krále,
A vyslys nás toho dne, kdy к tobe volati bndeme.
10. Jahve, pomáhej králi ! (LXX)
Vyslys nás v den naseho volání!
(Die massor. : Jahve pomáhej ;
Král nechf nás slysí, kdyz voláme!)

10. Závereení prosba zalmisty 5i lidu : Hospodine,
ochrañuj (spasena ueiñ) krále! A vyslys nás toho dne,
tehdy, kdyz к tobé voláme, tedy i nyní.

10.- Die massor. jest athnách pfi П2р25П~ ; "2ЯП by
byl tez Jahve. Так ale není nikde tím jedin^m "^or.jme-
nován; soulad verse by byl porusen, a proto dáváme
pfednost LXX a lat. pfekladu. Vyslys nás 1335.I mxize zna-
menati tez: Vyslys ho! Aram, pfekládá: »Slovo Boha лгу-
svobod nás, Silny králi pfijmi nasi prosbu v den naseho
vz^A'ání«. Die feckého xal ináxovoop 17/ieî» iddti na т. 13374-

V nedelníeh hodinkách modlíme se tentó zalm a pro-
sime, aby se nám dostalo vítezství nad zlem: jest nám
stále bojovati proti ruznym moenostem, které nás pokou
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sením, útrapami a jinak zahubiti se snazí. V hodinkách
o Bozím Tele obracíme prosby a pfání 19. z. к Nejsvë-
tëjsimu, aby se nám s nového Sionu dostalo pomoci a

ochrany. Kdykoliv pomoci Bozí potfebujeme, mûzeme o ni
slovy zalmu prositi ; církev tak ustanovila pro návstevu ne-
moenyeh а к prûvodu za príeinou nëjaké rány neb souze-
ní. »Salvum fас regem« modlíme se i za svëtskouvrclmost.

20. Шт. (H. 21.)
Yzdání díkñ za pozehnání králi prokázané a prosba za

vítézství.

Лако V predeSlém zalmu, tak mluví i vtomto г. shro-
mázdení vëf ících. Vzdává díky Bohu za to, ze udëlil králi
zivot, slávu, radost (2—8); prosí a pfedvídá, jak ztrestá
král své nepfátele a jak nad nimi zvitëzi (9—14).
Salmista mluví o králi ve tfetí osobë, ve versi 14.

mluví ve jménu shromâzdëni v mnozném císle. Není
to tedy prosba krále, ale jeho lidu. Nadpis jmenuje opët
Davida pisatelem. Mohl on psáti i>ro lid tentó zpëv o své
osobë? Nemoznym to není; kdyz se David tak o zpëv
staral, mohl sloziti pro bohosluzbu i modlitbu za sebe a
za pozehnání a vítézství králi. Králem, o nëmz jest
v zalmu fee, jest David ; zivot a pozehnání navëkytrva-
jící (die v. 5. a 7.) pfíslíbeno podobnymi slovy i Davidovi
v 2. Kr. 713. Ovsem ze bylo toto vëôné kralování pfedpo-
vëdëno Davidovi toliko v budoucím Messiá§i, ktery vyjde
z jeho rodu. Kdyz vidël lid, jak pomáhá a zehná Hospodin
DavidoA-i, vzpomnël i toho, ze mu bylo dáno messianské
pfislíbení ; proto lze v. 5. a 7. o Messiási vykládati. Vy-
luènë ale nelze, jak öini aram. targum, cely zalm primo
messianskym nazvati. Jarkhi di: »Nasi uëitelové tuto
báseñ o králi Messiási vykládají, ale pro kfesfany, ktefí
ji nepfiznivë obracejí, jest lépe ji o Davidovi vykládati.*
Theodor z Mopsvestie mínil, ze jest v 2almu feö

o EzechiáSovi, Cheyne uvádí 1 Мак. 1342-52, aby ukázal,
ze mluví 2alm o makk. Simonovi. Zalm snad byl pozdëji
zpíván v ty dny, kdyz byl král nastolen a korunován,
pûvodem ale v^roëni korunovaëni písní není. Ti kdoz vy

14
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kládají cely zalm o Kristu Pánu, tvrdí, ze David patfil
V duchu na to, jak vítezí MessiáS nad hfíchem a nad
zlym duchem, a ze za to vzdával díky. O nadpisu viz úv.
s. XXIII a XXVI.
L. 1. Ku konci. Davidíiv zalm.1
2. Hospodine, z tvé moci raduje se král,
A velice plesá nad txfm spasením !

3. Pfání jeho srdce jsi jemu udëlil
A villi jeho rtû jsi jej nesklamal.
H. 1. Ëediteli hudby. Davidüv zalm.
2. Jahve, z tvé moci raduje se král
A nad tvym prispënim — jak náramne

plesá !
3. Pfání jeho srdci jsi jemu dal
A zádost jeho rtû jsi neodepfel.

2. Hospodin prokázal králivelikou pomoc, kterou byl
král zachován a spasen (z nebezpecí války). Z tvé moci
raduje se a ta moc jemu pfinesla spasení, nad ním2 plesá.
V následujícím jest to pfispení Bozí jednotlivë udáno.

3. Pfání jeho srdce jsi mu udëlil: za to prosil lid
V 195; druhá cást vyjadruje totéz zâpornë: Vide jeho rtü
nebyla marnou, sklamanou, neodepfel jsi ji.
Po messianském A^ykladu dëkuje Kristus Bohu Otci,

ze dal Jemu moc a pomoc, ze vsechno, zac Spasitel prosil,
vyplnil : »Vím Otee, ze rane vzdy slysis«; Jan II42. Pfání
Krista neslo se к tomu, ab'y z\relebena byla Bozí sláva a
aby zjednána spása lidem.
2. "p?3 znamená zde sice urßiteho krále, ale v básni

mûze byti bez clenu. Staré pfeklady nemají zvoJacího
jak! Na m. psaného ЬтГг— П>5 má q'rê mil'êl

^■""/2; pfízvuk ustupuje, aby nebyly dva pfízvuky
vedle sebe (ntítt).

3. se nalézá toliko na tomto misté; arabské
wárasa znamená íhltal) pfál si, zádal — hebr. bychom die
toho ocekávali ntDISí. Parallelism ten vyklad odporucuje.

4. jVebof jsi jej pfedesel sladkymi pozehnáními;
Vsadil jsi na jeho hlavu korunu z drahéhokamení.

5. ¿ivota zádal od tebe, a udëlil jsi jemu
Délku dní na vëky a na vëky л-ëkiiv.

6. Veliká jest jeho sláva tvym pfispënim,
Slávu a velikou öest klades na nëho.
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4. Nebof jdes jemu hojnym pozehnáním dobra
vstfic,

KladeS na jeho hlavu zlatou korunu.
5. Zivota zádal od tebe, dal jsi mu ho,
Dlouhá léta na vëky a na vzdy.

6. Veliká jest jeho sláva tvou pomocí,
Vznesenost a slávu klades na nèho.

4. Bfih vyplñuje jeho pfání, ano dává jemu sladká
pozehnání: dary, pozehnání dobra a stéstí jiz drive, nez-li
o në prosí. Vsadil jsi na jeho hlavu korunu t. j. öinis
a necháváS jej králem. Koruna jest znamením královské
dûstojnosti ; tato jest z drahého катет aneb die hebr.
z nejcist§ího zlata, nebof jest království nad vyvolenym,
nad Bozím lidem nejvzácnéjsím ze vsech. 2 Kr. 1230 6iní
zmínku o tëzké, zlaté korunë krále Ammonitû, kterou vzal
David jako kofisf z Rabbath-Ammon a posadil si ji na
hlavu.

5. Dlouhy íivot byl povazován za nejvëtsi stësti ;
o takovy prosil král a dostalo se jemu : dal jsi jemu delkn
dni t. j. dlouhá léta ; na vëky a na vzdy není zde jen
hyperbolicky feöeno (607, 8-), ale lze je vysvëtliti о zivotë
MessiáSe z Davidova rodu: v torn zije David a vládnena
vëky. >Kristus Pán, kdyz vstal z mrtvych, jiz vice ne-
umírá* (K Éím. 69) — lze tedy vykládati o nesmrtelném
zÍArote Spasitele jakozto ëlovëka.

6. Od Boha obdrzel slávu, vznesenost a cest. Kristus
Pán oslaven byl, kdyz vstal z mrtvych, sláva jeho se
rozsífila tím, ze jeho vykoupení a spasení pfivlastnëno
vsem lidem.

4. Korunou bychom u Krista Pána mohli vysvëtlo-
vati znamení veleknëzské dûstojnosti; tak o Aronovi di
Sir. 45u: »Zlatou korunu dal na mitru (pokr^vku hlavy),
na niz byla vyryta SvatosU (Ex. 2836). ЛЭ12 jest poze
hnání, ale téz dobrodiní, jehoz pozehnáním se dostane.
тс jemné zlato 19".

5. Dal jsi jemu zivot a to dlouhy zivot — i druhá
ëàst v. 5. závisí na ППП1 Pro slova: na vëky — lze vy
kládati délku tu o budoucnosti; nedëkuje tedy lid za to,
ze David neb král jest jiz dlouho ziv, ale áe mu pfislí-
beno tak dlouhé zití.
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7. Vzdyt dávás jej ku pozehnání na vëky vëkûv,.

Obveselujes jej v radosti svou tváfí.
8. Nebof král donfá v Hospodina,
A v milosti Nejvysâiho se nezviklá.
7. Ano ty jej oinís hojnjnn pozehnáním na vëky,.
Obveselujes ho rozkosí pied svou tváfí.

8. Nebof král dùvëfuje v Jahve,
A v milosti Svrchovaného se neviklá.

7. Vëtsi jestë dary byly mu dány tak, ze je nelze
vypocítávati : Ту jej cinië hojnym pozehnáním, v nëm
jsou vsechny druhy pozehnání tvého (plur.). Die lat. by
byl ten král pozehnáním pro vsechny ostatní lidi na vëky,
tak jako to bylo pfedpovëdëno Abrahamovi (Gen. 123).
Kristus Pan jest pfiëinou a pramenem vselikého pravého
átestí a pozehnání, vsude a vsem pozehnání zjednává.
Z laskavê ¿vare Bozí vychází radost, rozkos ; král

jest Bohu blízek a oerpá z tohoto spojení radost a ob-
veselení. Kristus Pan tesí se pfed tváfí Pane, nebof sedí
na Bozí pravici.

8. Pfíeina teto laskavosti Bozí jest dûvëra v Boha,
kterou má král, a milost, v niz u Boha jest, kterou mu
Buh stale prokazuje.

7. öinis jej pozehnáním na vëky; jiz Qimchi vykládá
die Gen. 4820: »V tobë zehnati bude Israel slovy:Uciñ tobë
Buh jako Efraimovi a Manassovi«, tak cinis, ze on bude
zehnacím rcením na vzdy, ze se bude fikati: Pozehnej
tobe Buh, jako zehnal Davidovi ! Jmy vyklad : Aby jemu,
jej zehnali a velebili lidé stale, ininri obveselujes ho
(hebr. rraia) jest sice aram. sloA^eso, ale mohlo byti i
v staré hebrejstinè; tím jedin^m nelze dokázati pozdëjsi
píivod zalmu.

9. Nechf najde tvá ruka vsechny tvé nepfátele,
Tvá pravice nechf nalezne vsechny, ktefi të ne-

návidí.

10. Gcinís je jako ohnivou pec v dobë (zjeveni) své
tváfe,.

Hospodin je ve svém hnëvu zdësi
A stráA'í je oheñ.

11. Jejich plod vyhladís ze zemë
A jejich simë ze synû lidskych.
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9. Tvá rnka dosáhne vSech tvfch neprátel,
Tvá pravice dostihne tëch, ktefi të nenávidí.

10. Uöinil je jako ohnivou pec v dobë (zjeveni)
své tváfe,

Jahve je ve svém hnôvu shladí a stráví je
11. Jejich plod se zemè vyhladís oheñ.
A jejich simë z lidského pokolení.

9. Následující ver§e vyjadfují zivá prání. Lid oslo-
vuje krále a pfeje jemu, aby mu bylo dáno vyhladiti
vsechny nepfátele, a pfedvídá tak. Die hebr. : Tvá ruka
dosáhne vsech tvych neprátel, uchopí je.

10. Uëinië je jako ohnivou pee: metáfora; ohnivá
pec jest obrazem úplného shlazení neprátel. V dobë své
tváfe kdyz pfijdes je trestati, mstíti se na nich, kdyz se
objeví tvá tváf. Zjevení Bozí tváfe pfináselo sebou ta-
kové hrozné úéinky (Lev. 206, Lam. 41G a j.), zde pfipsány
i tváfi krâlovë.
Slova tëchto verèû nejsou promluvena к Bohu, ne-

bof by nemohlo státi: Jahve je ve svém hnëvu shladí a
stráví je oheñ tez by nebylo mezi prvou adruhoucástí
zalmu spojení. Po messianském v^kladu jest osloven ví-

tèznf Kristus : On jest njrní soudcem, pfed nímz se nikdo
neukryje. Strachem naplní své nepfátele, svrhne je do

vëën^ch trestû, které jsou ohnivou pecí (Mat. 2541).
11. Jejich plod, simë t. j. jejich syny, potomky ze

zemë vyhladiS. (Lam. 2Î0, Os. 9'6).

9. Ôàstice 7 nálezí ku slovesu Ы1Ю ; spojení to nalé-
záme misto akk.

10. Tentó vers jest delsí ostatních. Zenner ho délí
na ëtyfi ëàsti : mensími, 2. a 4. 6ástí, jsou трс П7> a
пЬзхт. Jini povazují poslední ötyfi slova jako pfi-

danou vysvëtlivku a spojují mn4 proti pfizvuön^m zna-
ménkiun s Т'ЗВ.
Die 2. Sam. 12s 1 upálil David mnohé Ammonitské

v ohnivé peci; zde jest to v§ak obraznë feëeno.
11. Synové bezboznych jsou jejich plodem; Euthy-

mius mini plodem « bohatství a со bezbozni zde nashro-
mázdili. r

12. Nebof schyluji na tebe zlé,

Obmysli zàmëry, které nemohou provésti.
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13. Nebof obrátís je zády ;
Ve sv^ch zbytcích pfipravís jejich tváf.

14. Pozdvihni se, Hospodine, ve své moci ;
Chceme pëti a hráti o tvych mocnych cinech.
12. Kdyz zlé obmySlejí proti tobe,
Lesf chystají — nie nesvedou.

13. Nebof obrátís je zády,
Tetivami mífiti budel na jejich tváf.

14. Zdvihni se, Jahve, ve své moci,
Chceme pëti a hráti o tve síle.

12. Zasluhujíf nepfátelé vyhubení, nebof schylují na
tebe zlé, prostírají, obmyslejí zlé proti králi, záméry jejich
jsou Mivé (die heb.) ale neprovedou jich : Büh jim zabrání,
tvé vítézství jim jejich záméry pfekazí.

13. Ту je obrátís zády t. j. na ùtëk, kdyz (die hebr.)
tetivami luku mífiti budeë na jejiclt tváf. Latinské znëni
jest nejasné. I jejich zbytky sípy usmrtís (?).
Nepfátelé Kristovi zlé obmysleli proti nëmu (Sk.

9* o Savlovi), i proti jeho církvi a její sluzebníkfim.
14. Zàvëreôni prosba. Nechaf ukáze Hospodin svou

moc (v. 2). Lid bude Jahve a jeho slavná, moená díla
zpévem oslavovati.

12. таз prostírají — nemá toho vyznamu: obmyUejí,
ale souvislost a pfeklady ho zádají.

13. a:œ jest rameno, zadní lopatka — tedy i záda.
A. ort úr¡eug avTov*; vñxov Sym. ànoatçàqfovç obrácené je uöi-
nís. "ïrp'û tetiva, v LXX od "1ГР xaráXoma odtud reliquiae.
Aqilas : t» гоТд х«Яоц* gov ¿óoáatii; int noáaconov avrwr Sípy na
tetivách vlozené vtoöis do jejich tváfe. Lat. vykládáno :
Obrátís je na ùtëk (184,J tëmi, ktefí tizbudou; bude§ mí
fiti (II2) na jejich oblicej.

Tentó zalm se modlíme v den Trnovê koruny Páné,
v den Nanebcvstoupení. Církev vzpomíná, kterak nám
Spasitel sv^m utrpením zjednal salutare, spásu; kterak
jeho prosby vzdy byly vyslyseny. Za trnovou korunu ob-
drzel korunu slávy. Na pravici Bozí pozívá radosti pfed
tváfí Pánó; vitëznë panuje nepfátelíim.
Kdo následovali Krista, jako sv. Muccnníci a Vyzna-

vaci, s ním dosáhnou slávy a vzneèenosti a cti. Jejich
památee tato modlitba nálezí.
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21. zalm. (H. 22.)

Boíe niùj, Boze îuûj, prof jsi mue opustli?

¿almista se vidi jako by od Bona opustëna v nej-
vëtsi úzkosti; ci tí svou vnitfni nevinmi a proto obraci
se к Bohu, aby dosáhl pomoci. Predvídá a jejist, zebude
osvobozen. Velebná tato pisen má die toho dvë ruzné
cásti. V prvé (2—22) lící, jak blízko jest své záhube, a
vola o brzkou pomoc. V druhé cásti vidi, ze Bíüi jeho
volání vyslysel. Predvídá, ze se i pohané к Jahve obrátí ;
mocní pfed ním padají, zalmista ve svém pokolení bude
oslavovati Boha stale (23—32). Obô oásti dohromady sou-
visí, aö se obsahem ríizní.
Tentó zalm jest cel£ primo а vyluenë messiaiisky.

Mocnymi v^razy vypisuje tajemství utrpení budoucího
Messiáse, jeho snízení a trápení : povznásí nás lícením
vzkfísení a oslavy Pana Jezíse. Kristus Pan uvádí sám
slova toho zalmu o sobe, o nëm \rykládají je tez aposto-
lové a evangelista; jako Mat. 2735- 39- *3- 4t), Jan 1923-24.2^
Hebr. 211-12. Ani na Davidovi, ani na Ezechiásovi se ne-
vyplnila prorocká slova toho zalmu. Nikdo netrpël tak za

cel# svët, nikdo nebyl tak nevinn^m, jako trpitel tohoto
zpèvu a Messiás. Proto vykládali sv. Otcové tentó zalm

jednomyslnë o Messiási. Theodor z Mopsvestie tvrdil, ze

jest v zalmu vypsán toliko dëj z Davidova 2ivota, a toto

jeho mínení bylo zavrzeno na V. snëmu v Cafihradë.

Pozdëjsi rabbinové (stfedovëku) vykládali Èalm о
celém israelském národu : Israel trpí a bude vysvobozen,
ale tím budou pfivedeni pohané к Bohu Jahve. Odvolá-
vají se pfi torn na to, ze mluví zalmista tez v mnozném
eísle : Nasi Otcové (5) ; bídní neb ubozí (27). Kristus mohl
tak fíci, mluví o uboh^ch, za které trpël, trpël za vsechny
lidi ; mnozné oíslo je tez na miste. Verse 10— 19 o národu

vûbec nelze vyloziti.
Po nadpise jest zalm Davidüv. Jest pravda, ze starsí

messianská mista nemluví o vseobecné messianské físi,
ze nezahrnují v dílo spasení tak zfejmë vsechny národy
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a pohany, jako proroci pozdëjsi doby. V zalmu 21. jest
universalismus jasnë vyjádfen, proto vsak nemusi byti
zalm z doby po babylonském stehování. I David mohl
Bozim duchem poucen vidëti, kterak se dílo spaseni roz-
§írí pozehnanô i na pohany ; vzdyf znal pfipovëd danou
Abrahamovi a ta byla téz universalistická ! Ze se ver§ 7.
podobá IsaiàSovë mluvë, to není dfikazem pozdëjsiho pu-
vodu, nebof mùzeme fíci, ze se Isaiásova mluva pfirozenë
mûze podobati starèim vyrokûm.
Jako fekl Cassiodorus, zejest v zalmu spíse historia

quam prophetia, tak tvrdili i starsí protestante : Assei-i-
mus hune psalmum ad litteram, primo, proprie et absque
ulla allegoria, tropología et ктуощ, integrum et per om

nia, de solo Christo exponendum esse. To vsak nepfekází
nëkterym, ktefí proroctví neuznávají.
Kdy byl zalm psán, nevíme. Z událostí Davidova

zivota nemûzeme zádnou s obsahem tohoto zalmu uvésti

ve spojení. Ze by byci Basan v. 13. znamenali Ammonity,
lvové v. 14. Araby a psi v. 17. 18. Samaritány, a ze by se
obsah nesl к událostem Neh. 2 10 41-8, jest pouhé mínení

(de Lagarde, Cheyne).

L. 1. Ku konci. Pro ranní pfispëni. Daviduv zalm.
H. 1. Èediteli hudby. Die »Lanka ranníeh

cervanek«. Daviduv zalm.

Nejasn5r nadpis latinsk5r by naznacoval obsah toho
zalmu : Modlitba ráno konaná za prispôni a Bozí pomoc.
Так i LXX into rijí «wir^íojí r^,- ш&щд. Die aram. by byla
ta slova liturgickou poznámkou, ze se pôl zalm pfi ranní
obèti. Die hebr. jest tím oznaëen snad nàpëv, die nëhoz

bylo zalm zpívati. Zàmënou v îlî'S neb ГгЬ'Х by byl na-
znacen zpûsob zpëvu aiolurti. n~"fi znamená sice i-anní cer-
vánky, ale sloveso "чпш znamená téz »tmav5rm jest« -- mohla
by tím b5'ti naznaèenai veöernitma. Die arab. Sahara (okou-
zliti) mohlo by to jméno znaôiti kouzelné ríení,< die arab.
sachira (posmívati se, tupiti) >posmëch, tupeni.«

Vykládali téz o ranní modlitbë Pànë pfed vzkrísením.
Viz úvodu s. XXIII, XXVI a XXVIII.
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2. Ooze, mûj Boze, pohlédni na nine :
Proc jsi nine opustil?
Daleko od mé pomoci (jsou) slova mych poklesku.

3. Mûj Boze, volám pfes den a nevysiychâs,
A v noci, a neni nine к posetilosti.
2. Mûj Boze, mûj Boze, proc jsi nine opustil ?
Daleko od mé pomoci (jsou) slova mého úpení!

3. Mûj Boze, volám — près den — a neodpo-
vídás,

A v noci není nine utisení.
2. Trpitel líoí zivë a obsirnë svùj stav; pfi torn vy-

sílá к Bohu prosebné vzdechy. Boze, mûj Boze opaková-
ním naznaöuje hroznou úzkost a velikou potfebu pomoci.
Pohlédni na mne яро^«« fiot není v hebr. znení. Proc jsi
mne opustil? EH, Elî, lâmà "zabtâni — tatáz slova pro-
mluvil Spasitel s kfíze, a jsou u sv. Mat. 274ti zazname-
nána aramejsky: laminas baqtâni. Vyjádfeno tím ipodivení
i stesk opustëného a utistëného. Zanechán jest cele svému

utrpení. Druhá cast vei'§e jest v hebr. jinak podána ; toto
znení shoduje se lepe s parallelismem celého mista. Da
leko od mé pomoci (spásy) jsou slova mého úpéní doslovnë
slova mého revu. Volám, ale úpení mé nedojde az к mému
pomocníku, vysvoboditeli. Mezi mym úpením a mezi mou
pomoci a spásou, jest propasf. LXX cetli jinak, a lat. pre-
klad udává die toho pfiëinu, ргоб jest trpitel tak opustën:
Slova, hlas mych pokleskû mne vzdaluje od nié pomoci,
od mého pomocnika. Kristus byl nevinnost sama, ale vzal
cizí hfíchy, nase viny na sebe, a mluvil onich jako o vi-
nách s\Tych (Is. 53); protoze má Bùh hfíchy \Ыу a na
kazdém v osklivosti, bylo i Kristu pro ty hfíchy strpëti
opustënost, kdyz byl pfed utrpením zbaven potfebné po-
tëchy.

3. Volám près den a nevyslychás, ve due i v noci
zaznívá úpení mé, tedy stále a dlouho. A neni mne к po-
ëetilosti : mé volání není posetilé, nemoudré, ale jest pfi-
rozené a nutné, nebof tak trpím ; aneb mé volání není
hfísnym, není reptáním. V hebr. prostë a souhlasnë s pfed-
cházející eástí : A není mne utisení potëchy, upokojení ;
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toto znëni je vhodnëjsi, vzdyf i v^klad latinského: non
ad insipientiara — jest chladn5'.
2. LXX vykládali jedno 4^N Boze mûj vyznamem

чЬх ke mnë, a aby mëlo nëjaky smysl, pfidali noôoits.
^rusus mûj rev cetli **)УЩ mûj omyl (neb mn. 6.)- TOXffi
o fvaní Iva. Kristus Pan volai die sv. Mat. 274G a Heb.
57 velikym hlasem. pirn jest pfísudkem к ТШЮ "ПЭТ а
mûze b^ti v jedn. 6. Halévy navrhuje ëteni : ПрЧГП >,nгlœ■,
»moje spása jest daleká« taková jsou slova mého úpení
— ale zde není tfeba zmëny.

3. Clamabo a exaudies správne pfítomn$rm ëasem
pfelozena. Temí slovy si stëzuje, ze mame vola. "'НИ
znamená mlcení, ticho; vy'klad : a není mnë mlôeni, stale
volám — nehodí se tak dobf e к prvému : a neodpovídái
mnë — proto pfekládáme : utisení není mnë. LXX ëetli :
ovx hç ávoiav ifiol nelze rozeznati, jak asimëli v hebr. pfed-
loze (Л*рп znamená lesí, hfích). Vykládali tez : Volám,
ale nikoli pro své hflchy, ale pro hfíchy lidí vnbec ; brich
se zove ve sv. P. ëasto nemoudrostí, posetilostí.

4. Ту pfec ve svatyni bydlís,
Chvála Israele !

5. V tebe doufali nasi otcové,
Doufali a vysvobozoval jsi je.

6. К tobë volali a byvali zachráneni,
V tebe doufali a nebyvali zahanbeni.
4. A ty jsi (pfec) Svaty,
A trfinís na chvalách Israele.
(Navrz. opr. : A ty sídlís ve svatyni, chv. Isr.)

5. V tebe doufali nasi otcové,
Doufali, a ty jsi je vysvobozoval;

6. К tobë volali a byvali zachrañováni,
V tebe doufali a nebyvali zahanbeni.

4. Marne dovolával se trpitel pomoci, a vi, ze Hospo-
din sídlí ve svatyni, uprostfed Israele, na Sionu aneb
v nebesích ; odtud pohlízís na kazdého, tam vyslychá§
prosby volajících. Jsi chvála Israele, ten, jehoz I. chválí,
ctí a velebí. Trpnë : jímz se Israel zdobí, honosí, chlubí.
Hebr. znení : A ty jsi (pfec) Svaty, tentez, ktery chránil
a vysvobozoval pfedky Israele; a Irûnîè na chvalách
které tobë Israel vzdává, které vystupují jako oblak a
tvofí tvûj trun. Toto znení si v uvedeném smyslu nelze
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z úst Bozího Syna mysliti, proto dáváme pfednost
Vulgatë.

5. Israel vzdává svému Bohu chválu, ponëvadz od
nëho otcové Israele tak mnohych dobrodiní dosli. Dùvëra,
kterou mëli к Bohu — a tfikrát zde totéz sloveso dou-
fali« opakuje — nebyla nadarmo. Vysvobozoval jsi je i
zázraCnym zpûsobem. Dëjiny Israele mnoho dokladu toho
podávají.

6. Nebyvali zahanbeni tak, ze bys jim byl zádaného
nedal, kdyz na tebe spoléhali, nepfispël — ale byli vy-
slyèeni a zachráneni.

4. Po znëni Is. 63 1
й
,

dáme-li athnach, ktery jest
V hebr. pfi ЮПр, ku slovu 2U3V, muzeme pfekládati vé
smyslu LXX : A ty ve Svatyni (akk. misto) bydlU, sídlís,
ty, kteryz jsi chvalami Israele. Sv. Jeron^m pfelozil: Et
tu sánete : habitator, laus Israel. Ve vyznamu »svaty*
ocekávali bychom шпрп, ten Svaty, ktery nemûze dopu-
stiti nespravedlnosti : proC mne tak opustil ? Trünís na
chvalách Isr. byla by metáfora: tak jako na oblacich, tak
jako na cherubech.

7
. Já рак jsem 6erv a ne ôlovëk,

Potupou lidí, opovrzením lûzy.

8
. Vâichni, ktefí mne vidi, posmívají se mnè,

Mluví rty a potfásají hlavou.

9
. >L)oufal v Hospodina, ai jej vytrhne,

»AÍ jej spasí, vzdyt na nëm má zalibeni«!

7
. Já рак (jsem) cerv a ne с1олтёк,

Potupou clovëka a opovrzen lidem.

8
. Vsichni, kdoz mne vidi, posmívají se mnè,

Roztrhují pysky, potfásají hlavou.

9
. »Sval na Jahve, a£ ho vysvobodí,

Ai ho vytrhne; vádyf má na nëm zalibeni!«

7
. Otcové byli vzdy chrânëni a vysvobozováni : jakroz-

díln^m jest ale stav trpitele! Nenafíká zalmista pf-ímymi
slovy, ale vypoéítává svá utrpení. Já рак protiva v. 4.

a 5. — doufám a volám, ale nejsem vyslysen ; jsem cerv,

jehoz si nikdo nevází, kter^ nenalézá obrany, kdyz nañ
slápnou. Cervem zove téz Isaiás 41 14 ve svém proroctví
budoucího Spasitele. A ne èlovëk utrpením ztratil jsem
podobu flovëka (Is. 52u, 532). Lidé mne tupí, j'sem jim
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pfedmëtem potupy, opovrzením plebis, lûzy ; die LXX
tëov&énifia nullificamen (Tertullian). Так i u IsaiáSe 533.
8. Vëichni, kdoz mne vidi, posmívají se nine a zvy-

sují tak potupy a bolest trpícího. LXX má sloveso iÇepvx-
tnQiauv, jako sv. Luk. 2335, kde se tak Kristii Pánu posmí-
vali (znamená : odhrnovali nos itvmr¡(>). Mluvî rty vyraz-
nëji V hebr. : Roztrhuji pysky, otvírají ústa к vysmëchu
a pokfikûm ; Potrásají hlavou jest téz pohyb neb po-
tupny posunëk (43,r>, 108a* Sv. Mat. 2739).

9. Tupitelé si posmëch ôini z jeho dûvëry, kterou
V Boba choval, slovy tohoto verse. Ironicky jemu pravi

(die hebr.) : Sval na Jahve, svëf mu svou vëc — aneb die
lat. : Doutai v Hospodina, at jej vytrhne! At jej spasi,
vzdyt na nëm má zalíbení, miluje jej — téz ironicky re-
ëeno. Na ukfiïovaného Spasitele tak voláno die svatého
MatouSe 2743.

7. Vgím právem vykládáme tato slova o Spasiteli.
Pozdëjsi rabbinové i novëjâi vykládají je o celém Israeli,
ms jest ve smyslu mnozného 6. us lid, kterjr jest píivod-
cem opovrzení. av'û ""172.

8. wb znamená v syrském koktati. ICE roztrhovati
6ím : 3, v LXX ilÁkr¡aa* mluvili — podobnë Qimchi ; vy-
poustëji slova rtoma a otvírají je. U sv. Mat. ißXaa^ftow
airó» rouhali se jemu.

9. Die hlavních pfekladü (LXX Sym. sv. Jer., i sv.
Mal) dluzno císti ¡55 perfektum : Svalil na Jahve (svou
vëc), duvëroval doutai vnëho, a£ ho vysvobodí. Vmassor.
znëni jest Ьз imperativ : Sval na Jahve (Obrat se) totiz
aneb ~î"VT svuj osud, svou cestu; v následujícím by

pfesel zalmista к druhé osobë. Halévy (Zenner téz) spo-
juje Ьз s násl. bsí v ibs3 a vykládá : » Je-li Jahve jeho vy-
svoboditelem, ai ho vytrhne- atd. Toho tfeba neni, ponë-
vadz v$rklad b

î: uspokojuje. Wellhausen ëte bi^ af svali

(af se obrátí). Vult eum jest hebraism; к yen jest pod-
mëtem mn4-

10. Ano, ty jsi, kter$r nine vyvedl ze zivota
Má dûvëra od prsou mé mátefe.

11. Na tebe jsem byl uvrzen z lûna;
Od zivota mé matky тут Bohem ty jsi.
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12. Nevzdaluj se ode mne,
Nebof souzeni jest blízké,
Nebof neni, kdo by pomohl.
10. Ano, ty jsi, ktery mne vyvedl ze zivota,
Jenz rai dal dûvèru na prsou mé matky.

11. Na tebe jsem byl vrzen z luna,
Od zivota mé matky jsi ty mûj Bûh.

12. Nebud" ode mne vzdálen, nebof souzeni jest
blízko,

Nebof není pomocníka.
10. Trpitel odpovídá posmëvacùm a priznává, ze jest

Bûh jeho ochráncem od narození, ze má v nëm zalíbení.
S dûrazem di : Ano, ty jsi, ktery mne vyvedl ze zivota
(matky), má dûvëra od prsou mé mátefe; na tebe jsem
byl uvrzen .... Boliem jsi ty : tëmi slovy dokazuje, ze
jest Bfih jeho otcein. 11. Novorozeñátko kladli otci do
klína, a ten je uznával tím prijetím za své (Gen. 30 3 5022,
Job 312); к tomu zvyku nesou se slova: Na tebe jsem
byl vrzen z luna. Tobë dëkuji, ze jsem prisel na svët: od
té doby jsem v tvych rnkou.

12. К otci svému volá trpitel: Nevzdaluj se ode mne
a uvádí, proc potfebuje pfispëni Boha a Otee: Souzeni
jest blízko, není pomocníka není, kdo by pomoci mohl.

10. ЧЭ jest potvrzovací: Ano, jáse svëfuji Jahve! "rá
od ПП5 syrské gâch znamená vyjíti (porodem); v Syrském
jest "^"b ó ixffnáaiti fif jenz mne vytrhuje. Na m. TTipúa hif.
ëetli LXX, Sym., sv. Jer. (71 5) Tram?; lat. znëni se lépe
hodí, není zde feöi o ditëti.
И. V z. 71 6 podobnë feèeno }ЩЪ ЧГЭ7?СЗ na

tebe spoléhám od zivota.

12. рГПП pokréeno naproti ПЛППрэ : 6ím blíze pfichá-
zelo souzeni, tím vice zdá se, ze вё Bûh od nëho dále
vzdalovaL

13. Obkliöuji mne ëetni junci,
Tuëni b^ci mne obléhaji.

14. Otevfeli na mne svou tlamu
Jako lev trhající a fvoucí.
13. Obkliöuji mne ëetni b^kové,
B^ci Bâëânu mne obléhaji;
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14. Rozvírají na mne svou tlamu,
Lev drav^ a Fvoucí.

13. Trpitel pfedvádí obraz svych protivníku, lící je-
jich dravost. Pfirovnává své pronásledovatele к silnym,
nebezpeën^m zvífatüm. Obklicují mne cetní junci mladí,
bujní b^kové ; v druhé ëàsti di : Tucní byci, starsí, silná
zvífata, (die hebr.) byci Bûsânu mne obléhají. Basan, za-
jordansk^ kraj, ijiznë od velkého Hermonu, byl znám
pëknymi, tuônymi pastvinami (Num. 32 1 Deut. 3214; ; tamní
dobytek byl tuôny, silny a polodivok$r. Basan pocíná od
hor Gilead a sahá az к hofe zvané 2ebel-ed-Druz ; eetné
bystfiny, prameny Jarmuku zúrodñují její údolí.

14. Jako lev, tak hrozivë se na mne nepfátelé sápou,
aby mne roztrhali, znicili. Lev je hroznym jiz pohledera,
ale jestè vice svym fevem.

13. О^ЭК znamená silní, zde vetsí, starsí byky —

proti C4"iE.

15. Jako voda jsem se rozplynul,
A rozmeteny jsou vsechny mé kosti;
Mé srdce jest ucinëno jako vosk,

Kozpustilo se u prostfed mych útrob.
16. Vypráhla jako stfepina má síla,

A müj jazyk lne к mému podlebí,
А v prach smrti jsi mne uvedl.

15. Jako voda jsem se rozplynul,
A rozstoupily se vSechny mé kosti;
Uëinëno jest mé srdce jako vosk,
Rozlilo se u prostfed mych útrob.

16. Vypráhla jako stfepina má síla,
A müj jazyk pfilnul к mému podlebí,
A v prach smrti jsi mne polozil.

15. Zevnëjsi souzení pûsobilobolestnëna vnitrotrpitele.
Jako voda jsem se rozplynul tëlesné ¡síly se ztrácely, jako
voda po zemi rozlitá. A rozmeteny jsou vseehny mé kosti:
kosti, které drzí svou pevností a spojením postavu tela, roz
stoupily se, jako by se byly od sebe odtrhovaly. Obraz to za-.
jisté mûze byti utrpení Krista na kfízi. Úzkost a bolestpuso
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bily na srdce tak, ze i srdce ztratilo veskerou sílu a je
jakoby rozplynutê и prostred mych útrob.

16. Vypráhla jako stfepina má sila stfepina nemá
zádné vlhkosti, je vypálená af ohnëm pece, af sluncem ;
tak má zivotní síla vymizela (Ê. 314). Nedostatkem krve,
zízní mûj jazyk prilnul к mému podlebí. A vprach'jsmrti
jsi mne uvedl ; jest umrlëi praeh, v nëmz umrlí lezí; do
hrobu jsi mne uvedl. Kristus Pán byl svjrm utrpením pfi-
veden az do hrobu ; stalo se tak s dovolením Bohä Otee,
ten dovolil aneb dopustil, ze mohli nepfátelé Elista usmr-
titi a ze byl рак mrtvy polozen do hrobu. (Jan 19 n).

15. Podobné pfirovnání к vodë i v 2. Ka. 14,*Lam.2u.
С/23 nifal od СОИ rozplynouti se (zaniknouti) ; lze je spo-
jiti s ron, ale lépe s

16. Saadja, Olsh. a j. ctou na m. "»nä slovo "'ЗЛ »mé
hrdlo« — ponëvadz pfirovnání síly ku stfepinë není tak
jasny^n; »Vypráhlo jako stfepina mé hrdlo«; shoduje se
tak lépe s následující óástí parallelismu. A vprach smrti —
tedy jiz blízko zánuby.
17. Nebof obkliëili mne cetní psi ;
Rota zlomyslníkú mne oblehla.
Prokláli mé mee i mé nohy,

18. Sëitaji vsechny mé kosti.
Oni рак mne pozorují a pohlízejí na mne.

19. Rozdelují sobe má roucha
A o mûj odëv metají los.
17. Nebof obkliöili mne psi,
Rota zloßincü mne oblehla,
Prokláli mi mé mee i mé nohy.

18. Mohu scítati vsechny své kosti.
Oni pozorují, pohlízejí na mne.

19. Rozdelují si má roucha
A o. mûj odëv metají los.

17. Nepfátele jmenuje psy a zlomyslníky, a tím jest
jejich nedockavá hltavost a zloba charakterisována. Ob-
klîèili mne ëetnî psi smecka psù neëistych, hladov5rch ;
takové tlupy probíhávají na V5rchodë noöni dobou ulice
mëst a mohou b5rti i lidem nebezpe6n5'mi. Jiz stëkot je
jich jest nepMjemnym, hrozhr5rm; znamená posmëvaënâ,
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kfivá, rouhavá slova, nadávky. Rota zlomyslníkú ku vèemu
odhodlaná, nemající rozvahy, neznalá smilování. Prokláli
mé ruce i nohy ; jedno z tëch málo míst, která snad byla,
nikoli oraylem, ale z úmysla v hebrejském znení pozmë-
nëna. Obsahuje jasné proroctví o ranách trpícího Spa-
sitele: Nepfátelé, trapiöi prokláli, probodli jeho ruce a
nohy. Pfi ukfizování byly ruce Stvofitele probodeny
hfeby, jak svëdèi sv. Jan 2025-27 ; die evangelia Petrova
vytazejiy byly pfed polozením tëla do hrobu hfeby toliko
z rukou. O nohou tak praví podání. Hebrejské znení
ka 'rí »jako lev<< nepodává zádného vhodného srayslu a
pfící se vsem nejstarsím pfekladûm, vyjímajíc pfeklady
zidovskych proselytû Aqily a Symmacha. »Rota zloöincu
nine oblehla, jako lev, mé ruce i mé nohy«. Die Aben
Ezry drzela ruce, aby se nemohl brániti, nohy, aby ne-
mohl utéci. Celá rota byla by jedinému lvu pfirovnána,
ktery jen obkliëuje nice a nohy ! rukama se Ivu ubrániti
nelze! LXX mají ágv^av, Aq. Jer. Syr. öetli sloveso
totozné s 112 kârû, v^znamem kopati, hloubiti, i prokláti,
probodnouti. Так jest i v nëkterych starsích hebr. ruko-
pisech. Так uvàdëji toto misto proti 2idûm têï sv. Justin
a sv. Cyprian, a nikdo jim toho nevytyká.

18. Tëlo Jrpitele jest tak seslabeno a zhublo útra-

pami takovou mërou, ze praví: Mohu scitali vsechny svê
kosti (hebr.) a zajisté, ze mohl Spasitel visící na kfízi
poëitati své kosti, svá zebra. Ont рак nine pozorují apo-
hlízejí na nine tësi se pfi pohledu na mne, na utrápeného,
pasou se tím pohledem. I tuto okolnost poznamenává sv.
Jan slovy proroka Zachariáse : »Pohlizeti budou na toho,
jehoz prokláli* (Jan 1937, Zach. 12l°).

19. Nepfátelé poëinaji si jako loupezníci; vzali trpi-
teli jeho roucha a rozdelují si je. I tato okolnost uvedena
o ukfizovaném Spasiteli. Davidovi se toto nikdy nepfiho-
dilo (ani to, со ve v. 17). Sv. evangelisté ukazují, jak se
tato slova zalmu na Kalvarii vyplnila (Mat 273a, Mar. 152*,
Luk. 2334, Jan 1923-24); vypravují tu událost slovy tohoto
verëe die LXX, toliko sv. Jan je pfímo ze zalmu cituje
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a rozeznává, jako v hebr. znëni, svrchní roucho a spodni
sat. Vojinové rozdëli mezi sebou ta roncha, jak to u od-
souzen^ch zloëincû ëinivali.

17. ffcbs psi — zdálo se Symm. a Theod. po pfi-
rovnâni v. 13. 14. snad slabym a prekládají &щ0гм lovci,
xvvriyimi (arab. kallâbun). "ПХ2 prekládá syrsky (bazza'
"WD) roztrhali, sv. Jer. svâzali (vinxerunt, snad fixerunt).
Aq. jednou: svâzali, jednou die aram. 1N2 ("CD) hanbou,
potupou pokryli mé nohy. II vSech tëch pfekladû jest
mnozné cislo, tedy koncové 1, nikoli jod : *ПХ2 (112) od
ГПЭ ; \r5'znam probodnouti, prokláti jest pfi v^znamu hlou-
biti, kopati téz u slovesa "ip3, jako v feckém oçvaeut.
V traktátu Nazir 342 má ГП2 tyá vyznam : }"ПЭТ РЭЭ»
hrozny, jez provrtaly (öervy). Aram, pfidal sloveso: Kou-
saji jako lev N"H}<2 "pn "рГ2Э; Sym. w<; Ztpovnti dr¡am (*ntó)
chtíce svázati. Lagarde a Wellh. kladou tentó vers pfed
v. 14.

18. Imperf. jest potenciálem: mohn sëitati ; LXX ëetli
na m. i$j¡úi&itr¡<jn mnoz. c. ёЦч^б/нраг. Г№Г\ s predi. 2 zna-
mená >shlízeti se zalibenim« ; i v syr. chzà s 2.

19. ta ifiatià pov . . . . xal im tov í/imia-ftáv fiov V LXX i
u sv. Jana.
Qimchi chtël to vykládati o Israeli slovy: Béron naso

jmëni "O^ïraîO bohatství tak, ze i nase roncha mezi sebou
rozdëluji.

20. M'y ale, Hospodine, nevzdaluj svoii pomoc odemne,
Xa mé ochrânëni pamatuj.

21. Vytrhni, Hospodine, od meëe mou dusi
A z psovy moci mou jedinou.

22. Vysvobod mne ze lvovy tlamy
A mé snízení od bíivolích rohû (vyprosf).

20. Nová prosba za vysvobození, jako v. 12. Upro-
stfed tohoto trápení klade trpitel svou dûvëru v Hospo-

dina a volá: Ту ale (v. 4.), nebud vzdálen (hebr.). Másílo,
tak jmennje Boha, kdyz sám prazádné síly nemá, к mé

pomoci роярёй! Pomoci jest nutnë tfeba, nebof jest duse

(zivot) pfed záhubou (v. 22).

20. Ту ale, Jahve, nebud vzdálen ;

21. Vytrhni od mece mou dusi,
Z moci psa mou jedinou.

22. Vysvobod mne ze lvovy tlamy
A z bftvolích rohû — vyslysel jsi mne.

15
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21. Vytrhni, Hospodine, od mece mou dusi: méfiera
mini vsechny neprátele a jejich Jrápení, jez mu pripra-
vují záliubu. Dusi jmenuje mou jedinou, vedle níz nemá
filovëk zádné jiné; jest to pojmenování zajisté nëznëjsim.
Pràvë tak jest nám i zivot toliko jeden.

22. Zc Ivovy flamy (Synekdoche na m. lvû) jako ve
v. 14. A mê snîzeni znamená: mne snizeného; die hebr.
jest tu minuly fias : vyslysel jsi mne, trpitel ve své dû-
vèfe jiz vidi Bozí pomoc: Vytihl jsi mne! Z büvolích rohü:
bûvol nebezpeënëjsi nez byk (13) ; trpitel jest jaksi jiz
nabodnut a z tohoto nebezpecí \ olá : Vysvobod mne !

20. Vers jest v feckém a latinském ponëkud jinak
rozdëlen. Nebud vzdálen« správnéjsí nez »nevzdaluj se«.
Comptée mèj zfetel, péfii, pamatuj. Ill^X jest od î^S.

21. Qimchi : Od mece jejich zajetí. V zde zna
mená moe, násilí. m4"'' u sv. Jer. solitariam meam, opu-
stënou od lidí, bez pomoci jsoucí.

22. a*?p"! na m. D^Tpsn assyrsky rimú bûvol (bos pri-
migenius, ursus) nikoli jednorozec, nosorozec. LXX ôetli
na m. ЧГГЗ:? snad "ЧТО? mé snízení (i syr.); Thrupp na-
vrhuje proto ""Г;?? moje bídná (duse), coz by odpovídalo
pfedcházejícímu ЧГ1ТП\

23. l"\ozhlasovati chci tve jméno sxfm bratrím,
Ve shromázdéní të budu velebiti.

24. Kdo se Hospodina bojíte, chvalte jej ;
Veskero Jakubovo simë, osla vu j te jej !

25. Af se ho bojí veskero simé Israele,
Nebot nepohrdl, ani nepovrhl prosbou ubohého,
A neodvrátil své tváre ode mne,
A kdyz jsem к nëmu volai, vyslysel mne.
23. Chci vypravovati o tvém jménu svym bratrím,
Uprostred shromázdéní chci té chváliti.

24. Kdoz se Jahve bojíte, chvalte jej,
Veskero Ja'"qôbovo sime, ctëte jej,
A boj te se ho vsechno simë Isrwèle.

25. Nebof nepohrdl, ani nepovrhl bídou bídného,
A neskryl pfed ním své tváfe,
Ale, kdyz к nëmu volai, slysel.

23. Tímto versem pocíná druhá cást pisnë. Trpitel
dëkuje za své osvobození a patfí na skvélé úfiinky a v^
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sledky svého souzení. Rozhlasovati chci tvêjmêno vefejnë
uprostfed shromáidéní (vëficich) svym bratfim, ktefi
jsou z téhoz národa, Israelitüm chci vypravovati o slavném
tvém jménu. Jméno jest tím slavnëjsi, cím vëtsi jsouöiny
toho, ktery to jméno má. Sv. Pavel uvádí tato slova v li-
stu к Hebr. 21- primo z Kristovych úst a pravi (2n):
Nestydi se je jmenovati bratry, fka : Chci zvëstovati ...«:
24. Vyzy vâ vëf ici : Kdoz se Hospodina bojîte, vyzy vá

sime Jakubovo, simë Israele, aby s ním vzdávali Bohu
díky a chvdlili Jahre.

25. Nepovrhl prosbou mou, kdyz jsem byl v souzení
— nepovrhne, nezamítne prosby jinych ubohych. V hebr.:
Nepohrdl a neètitil se (nepovrhl) bidy bidnêho, jeho sou
zení. Starsí pfeklady vsak podávají znëni vulgaty : prosba

(nikoli bída). A neodvrátil svê tváfe nebyl lhostejnym,
nerozhnëval se na mne.

23. Qimchi о vyprostëni z babyl. zajeti : Kdyz mne
vysvobodiS, budu velebiti tvé jméno mezi sv^mi bratfimi.
Moji bratfi jest desatero kmenû, ktefi v Chalach a pfi
C'haburu zijí. shromâzdëni 6i concio.

24. 11;. vevyznamu »báti se< , mápfedlozku yû. Jakob
a Israel táz osoba.

25. П1Ю vázany stav к 7? ^pfelozeno v
LXX, syr.,

aram. prosba, volání ge«tà, srvbs.Aq. sv. .Ter. pfekládá
jakoby modestiam, skromnost, nizkost.
Kristiis Pán se modlil a prosil téz, aby pfesel ten

kalich utrpeni; pfidal ovsem: Nikoli má, ale tvá vûle se
stañ. V torn vyslysen nebyl, kfízi, smrti se podrobil, byl
ale vyslysen tàk, ze se mu dostalo slávy a ze zjednáno
vykoupeni vsem lidem. Prozfetelnost Bozí volí sama
icpûsob ochrany, vysvobozeni a odmëny.

26. O tobé má chvála ve velkém shromâzdëni;
Své sliby splním pfed tváfí tëch, ktefi se ho bojí.

27. Jísti budou a nasytí se,
A budou chváliti Hospodina ti

,

kdoz ho hledaji;

Jejich srdee budou ziti na vëky vëkùv.

26. Od tebe (bude) má chvâla ve velkém shro
mâzdëni,

Své sliby vyplnim pfed tëmi, ktefi se ho bojí.
27. Budou jísti ubozí a nasytí se,
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Chváliti budou Jahve ti, ktefí ho hledají;
At zije vase srdce na vzdy !

26. O tobe má chvála (bude), tato chvála vychází
spolu tez od tebe (hebr.) ; tvoje ochrana, jiz jsi mnë pro-
kázal, jest pûvodem a pfiëinou mé chvály. Svê sliby spl-
ním jsou záslibné obëti, jez trpitel ve svéra souzení Bohu
pfislíbil. Z takov^ch obëti mírov^ch neb záslibn5rch byly
tudné eásti obetovány na oltáfi, knëzi nálezela prava hrud

a plec, ostatní masité eásti pfipravil obetující к hodûm,.

к nimz sezval i své pfátele a chudé. Na tentó zvyk na-
rází slova v. 27.

27. Hodovati, jísti bíidou chudí a nasytí se: bude
hojnost tëch obëti a vydatné obëtni hody. Verni budou
chváliti Hospodina. Jejich srdce nabude sily, zmuzilosti

a bude tak moci ziti na vëky vëkûv. Die hebr. jest vy-
jádfeno pfání: At zije vaSe srdce na vzdy ! Pfání pro-
neseno к ubohym, ktefí béfou iiëast na obëtnich hodech.
Kristus Pan byl jednou obetován, ale jeho obëf se

opakuje a trvá na vzdy: na zemi pfi posvátné nekrvavé
obëti, na nebi pfedstavuje Spasitel svou obët stale Bohu
Otci. Na zemi jest pfijímání Nejsvëtëjsiho Tëla a Krve
Pane obetními hody, pfi nichz nab5rvají ubozí, ktefí po-
moci potfebují — a tak^mi jsme v§icci — Bozí milosti a
dusevní síly. V nebi jest blazenost svatych onëmi hody,
pfi nichz se radostí nasycují. Telo Pane jediné dává sílu,

která píisobí na vzdy, do vëcného zivota.

26. Nejprvé mluvil к Bohu pfímo v druhé osobë,
zde pfechází ke tfetí osobë. Sv. Ambr. a Tert: A te mtQá <rot>.

27. LXX cetli D225, ale hebr. znení se zdá b£ti pfi-
vodním: vase srdce.
28. Rozpomenou se a obrátí se к Hospodinu vsechny

konèiny zemë,

A skloní se pfed ním veskery ëeledi pohanû ;

29. Nebof Hospodinovo jest království,

A on panuje nad pohany.
28. Rozpomenou a vrátí se к Jahve vsechny

konciny zemë,

A skloní se pfed tebou vsechny celedi pohanû;
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29. Nebof Jahve nálezí království,
A on jest vládcem pohanü.

28. Trpitel patfí, kterak se к Hospodinu budou obra-
ceti i pohané : sfastny v$rsledek jeho utrpení. Rozpomenou
se: kdysi se klanëli první lidé, veSkero to prvé obyvatel-
etvo zemë, Hospodinu ; modláf stvím se od nëho pfemnozí
národové odvrátili, zapomnëli nañ. Kdyz jej nyní zase
Bohem poznají a uznají, vrací se к tomu dfivëjsimu, ne-
mënitelnémvi Bohu lidstva, zase se rozpomínají nañ. I nej-
vzdâlenëjsi národové se budou hlásiti: vëec/my konciny
zemë. A skloní se pfed ním vsechny celedi pohanü, budou
se mu klanëti clenové vsech ëeledi pohanskych a vsem
dostane sepozehnání, je2 bylo pfislíbeno praotcûm (V nëm
pozehnáni budou vsichni národové. Gen. 123 28 u). Oni
neuznávali vlády Bozí, ale

29. Hospodinovo jest království ; on a on sám panuje
nad pohany, nad vsemi národy.

28. Vsechny jest feëeno hyperbolicky ; tedy pfemnozí,
vyvolení. Konciny zemë metonymicky olidu, ktery v kon-
íinách zije.

29. ЗУЗ/ЗП jako y syr.: Ьв?53 a on jest panovník.

30. Budou jísti a klanëti se vsichni tucní zemë,
Pfed ním padnou vsichni, ktefí sestupují do zemë.

31. A moje duse chce jemu zíti
A mé simé jemu slouziti.

32. Vypravovati si bude o Hospodinu pfístí pokolení,
A nebesa budou vypravovati o jeho spravedlnosti
Lidu, ktery se narodí, ktery uëinil Hospodin.
30. Jísti a klanëti se budou vsichni tucní zemë,
Pfed ním se skloní vsichni, ktefí sestupují

v prach ;
A (ktery nemûze) sebe zachovati na zivu.

31. Simé (mé) jemu bude slouziti.
Bude se vypravovati o Pánu pokolením.

32. Pfijdou a budou rozhlasovati jeho sprave-
dlnost,

Lidu, kter$r se zrodí, ze (to on) uëinil.
30. Тиёпг zemë v^chodní metáfora : pysní, velmoái

pfidruzí se к uboh$rm a budou bráti podílu na hodech

» * ■-
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Messiáse: budou jísti a klanëti se. Ce\f svët se tedy o-
brátí. Klanëti se mu budou i ti

,

ktefí sestupnjí do zemè,
V prach, to by byli lidé chudí a próstí ; jeho církev bude

vseobecnou. Mohl by zde byti ale téz parallelism : ti tucní

zemè by рак byli téz t
i, kdoz sestupují do zemè t. j. do

hrobu, smrtelníci. I ti musí zemfíti.
31. V hebr. nálezí 31a jestë ku 30. versi : Skloní se

pfed ním ti
,

ktefí nemohou sebe zachovati na èivu, ktefí
musejí zemfíti. Die jiného vykladu : Ktery nemohl sebe
zachovati na zivu, totiz Kristns, jeho uöennici, vëfici, ti

budon рак slouziti Bohu (jemu). Так Is. 53'". Die lat. sli-

buje zalmista neb trpitel: Ze chce zivotem slouziti Bohu,

i jeho pokolení má Boha ctíti.
32. Die hebr.: Bude se vypravovaii o Pánu vsem po-

zdëjsim pokolením kterak zachránil, oslavil Messiáse ; to

jest jeito spravedlnost, to, со on ucinil skrze Krista. Celá
pokolení si budou vypravovati o Bozích dobrodiních.
Chválu Bozí, kterou napfed pël trpitel (23), bude ohlaso-
vati Israel (27), ale potom vsichni nârodové vsech konëin
svëta ve vèech pokoleních.

30. Massor. znëni jest pfetrzené. Zenner nezahmuje
pro tuto nejasnost a pro vëtèi pocet slabik verse 26—32
ve sborovou pisen 1—26. Halévy pfekládá : »V§echnëm
ùiënfm zemë bude sníziti se a vrhnouti se na zemu ;
Baetngen : >Pfed ním toliko padati budou vsichni tucní
zemë« (drive pfed tolika bohy). Ve 30c ëetli LXX ib na
m. sb (téz Aq. Sym. Theod. Jer.), proto: Ale má duse
jemu zije (chce ziti). Wellh. "ОШ"1 Ь2 (vsichni, kdoz spí) na
m. "ОШТ Ь~- ПЧП sb byl by vyklad slov *nrf(*
ktefí nemohou se na zivu zachovati. Na misté тдсзт mají
pfeklady LXX, syr. ^ШЕЗТ; Л^П by bylo die pfekladû 3.
os. i. perf. qal od ""П : Ale má du§e jemu zije.
31.32. з?пт dluzno ëisti die pfekladû mé simé. \Ч2;

nálezí jestë к pokolení (jez) pfijde (pfijdou); po-
dobné H^Í3 jez se narodí ve v. 32. Lid, ktery uöinil Ho-
spodin v LXX a v syr., kde pojali ГРГР jako podmét.
Pokolením, jez pfijde, rozumíme vëfici, jez se evan-

geliem zrodí Bohu ; kfesíany se nerodíme, ale stáváme
se jimi.

z. 22. 181

21. zalm nám lící utrpení Krista Pána a modlíme se
ho proto V den smrti Páné, v pátek (i v denních hodin-
kách pátku pfi primé), v památné dny Utrpení, sv. Ban,
nejsv. Srdce Páné a na Veliky Pátek. Kdyz obnazuje
knëz na zeleny ctvrtek chrámové oltáfe, modlí se 21. zalm:
OpuStën zdá se byti Pán! María Panna trpëla s Jezísem,
v den Sedmi bolestí P. M. (pfi druhé památce) jest tentó
zalm mezi modlitby vfadén.
Vseho pozehnání dostalo se nám pro utrpení Krista

Pána na kfízi, pro jeho pfesvatou obët Tehdy byl pfe-
mozen zly duch. Kdyby i nyní zly duch znatelnym zpü-
sobem ovládl élovéka, modlí se nad ním knëz pfi slavném
vymítání Asedie jinych proseb i 21. 2alm.

22. zalm, (H. 23.)

Dobr^ pastyr.

Dobry pastyf ziví a chrání zalmistu, ktery jest mi-
lou a vërnou jeho oveckou (l—4). Pfivëtivy hostitel pfi-
pravuje témuz stül, hostí jej, dává jemu milé a trvalé by-
dlení (5 - 6).
Pastyfem i hostitelem jest Hospodin ; laskaA'ë peëuje

o kazdou svou oveëkn, ale zajisté jich má vice nez jednu
jedinou. Salmista, neb ten, o nëmz by zalmistapël,doznàvà
na sobe té dobroty Bozí, tësi se v ochranë Páné úplné
bezpeénosti. Host Bo2í bude míti po cely zivot milost
Páné, která ho oblazuje. Z toho bychom mohli souditi, ze

si vërny Bozí libuje v ochranë a v prozfetelnosti Páné
hlavné proto, ze seznal útrapy a námahy, ze vysel z cest
ssmrtelného stinu«, ze dosel útéchy a potëseni: v tédobé
jest ochrana, bezpeénost a íitulek tím milejsím. Aram,

targum a midras soudí tak na obtíze putování lidu po
pousti pfi návratu z Babelu.
David mohl mluviti к Bohu tato utésená, krásná

slova, kdyz byl sídlem v Jerusalémë, a kdyz tam byl na
Sionu postaven svatostánek (v. 6)

. Mohl mluviti ve jménu
veskerého lidu, nebof Hospodin vede die z. 792 »Josefa

(národ) jako své milé stádce.»
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2alm d^§e velk^m klidem, milou prostotou, ukazuje
nëznou péëi Bozí prozfetelnosti asi tak, jako podobenství
dobrého pasture Pana Jezíse (Jan 101). Povzbuzuje к dû-
vëfe a ku vdëcnosti.
Pisen má dvè cásti : Obraz pasture a obraz hostitele.

Theodor z Mopsvestie klade zalm v dobu, kdyz se Israel
vracel z Babylona. Die verse 6. ale by se teprve tësili,
ze budou moci bydliti v dome Pane; tedy by byli pfed
návratem.
L. 1. Davidüv zalm.

Hospodin mne vodí a nebude se mi nicehone-
dostávati.

2. Na mistë, (kde jest) pastva, mne usazuje.
К vodë, (kde jest) obcerstveni, mne vyvádí,

3. Mou du§i (usláblou) vrací.
Provádí nine po spravedlivych stezkách
Pro své jméno.
4. Iraké, kdyz bych chodil stfedem smrtelnéhostínu,
Neobávám se nestestí, neboí ty jsi se mnou.
Tvuj prut a tvá hûl mnë dávají útechu.
H. 1. Daviduv zalm.
Jahve jest mûj pastar, neutrpím nedo-

statku.
2. Na travnat$rch pastvinách mne usazuje,
К vodám klidu mne vodí.

3. Mou dusi obëerstvuje.
Provádí mne po pravych stezkách
Pro své jméno.

4. I kdybych chodil v temn^ch údolích,
Nebojím se nestestí, nebof ty se mnou

(jsi);
Tvûj prut a tvá huí dávají mnë útechu.

1. Hospodin mne vodí noifiávu jest mñj pastyf (hebr.)
Jako ve starém Zákone (2.73'7621 77»2.'0 78'3 791 Is. 40 »,
Ez. 341'. ,я), tak i v novém (Hebr. 1320 1 Petr 2») jest pfi-
rovnáván pomër Boha к vërnému lidu к obrazu pastyfe
a ovecek velmi casto. Nebude se mi niceho nodostávati:

Ponëvadz jest Hospodin vsemocny, nejvys moudry a la-

skav^, mûze dáti .tomu, koho vede, vse potrebné v nej-

hojnëjsi mire, v pravy баз, a ëini tak ze své neskonalé
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dobroty stale. David vëdèl ze svého pastyfského mládí
jiz, ceho jest oveokám tfeba, a uvádí jednotlivë, codobry
pastyf pro ne ci ni.

2. Na miste, (kde je) pasiva, mne usaznje : na trav-
natych pastvinách, kde je zivá a hojná pastva, di hebr.
znení; к vode, (kde jest, která jest) obcerstvení, mne vy-
vádí: voda jest vzácnym obcerstvením jmenovitô v zízni
a v horku ; na vychodë jest hlavní starostí pasty fe, aby
mël na blízku hojnost vody, kde bymohldennë své stádo
napojiti; tam je vodí v poledne а к veöeru, tarn ovce na
cas uléhají a odpoeívají; proto die hebr. : К vodám klidu
mne vodí.

3. Мои duSi vrací zase к síle а к zivotu; byla tedy
sesláblá a hynula. Pastyf pecuje o to, aby zádná ovce
neosamëla a neztratila se na nepravé cestë; z nepravé
cesty ji vrací, pfivádí nazpët. Ten smysl bjr mohl by ti
i zde: Vrací diièi к pravé cestë, kdyz zbloudila na spat-
noi: cestu, aneb, kdyz byla v nebezpecí, ze zbloudí.
Pastyf chodí na vychodë pfed stádem a tak je sku-

tecnë sám vodí; dobry pastyf je provádí ovsem po pra-
vych stezkách, aby nezaslo do poustë, kde by zhynulo.
Büh ciní taK nikoli pro zásluhy clovëka, ale pro svoudo-
brotu a pro svémilosrdenství : protoze má takové jméno,
protoze je Büh.
Kazdá duse vefícího clovëka jest v takové ochranë

Bozí a Buh о ni peëuje jako dobry pastyf: 1. Vyhledává
pastviny — to jest svaté ucení, sv. svátosti, najmë Nejsv.
Sv. Oltáfní; 2. vodí к vodë — to jest Bozí milost die
slov Pane u sv. Jan. 414; 3. na pravou cestu vodí ty,
kdoz u vife chybili, v mravech se pokazili ; 4. na pravé
cestë odstrañuje nebezpecí, zmensuje pfekázky, osvëcuje,
posiluje, tesí; 5. chrání pfed vlky a draA'ou zvefí svou
holí a jinak; 6. nepokojné ovce prutem shromazduje, kárá :
napomíná kárá Kr. dusi, aby se polepsila.

4. Pastyf chrání a stfezí svou oveëku na pastvinách,
ale pecuje o ni i v temnych roklích ; je-li u ni pastyf, jest
i v tak hrozném miste bezpecna pfed dravou zvefí.
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/ kdyz bxjch chodil slfedem smrtelného stínu vetmè,
která by byla podobná hrobové tmë, kde by se mi mohlo
státi nestèsti (zlo), zíistávám beze strachu, nebojim se,
nebot ty jsi se mnou: tak dûvërnë vyjádfeno, ze ùplnè
spoléhá na ochranu Bozí. Pfi Bohu a s Bohem není sla-
bosti, není bàznë!
Tvûj prut a tvâ hùl dávají mnë ûtèchu : rozvádí

ono: »ty jsi se mnou«. Pastyfskou holí chránívá pastyf
ovce proti zvëfi (1 Kr. 1740), holí je téz shánívá ; prut a
hül oznacují stejnë pastyfskou berli. Ony upokojuji ovci,

aby se nestrachovala.

V duchovnim smyslu jest berla blahodárny kfíz,
ktery na nás Spasitel vkládá ; ten nepûsobi ani bolesti,
ale spíse podává iitëchu a podporu (Theodoret).

2. nix3 jsou mista, kde pastyfi se sv5rmi stády zûstâ-
vají. V21 lezeti, zde hit". ПП372 ^'û neznamená zde tiché
vody, tise plynoucí — ale vody klidu (quietum). Ь"уеуУ"
znamu PS (422j.

3. З^вз1; (19s) od Э1Ю- p"is není zde v mravnim smyslu,
ale znamená pravê cesty. jsou koleje vozû.

4. 'Zëasové. pfekládali LXX jako slozenéslovo
ffxin úntátov. W2lO znaëi prut, ale téz hûl, i zezlo.

5. Strojís pfede mnou still proti tëm, ktefí mne souzejí,
Pomazujes v oleji mou hlavu,
A jak jest má opojující eise slavnou!

6. (A
.

tvá milostivost provází mne po vsechny dny
mého zivota,

A (to), abych mohl pfebyvati vHospodinovèdomë
za dlouhé dny.

5
. Strojís pfede mnou stûl pfed mymiprotivníky,
Pomazal jsi oleiem mou hlavu,
Moje eise pfetéká.

6
. Ano, stësti a milost provázejí mne po vsecky

dny mého zivota,

A vrátím se do domu Jahve na délku dní.

5
. Jinym obrazem vylièuje Bozí dobrotu. Vërny slu-
zebník jest hostem Jahve. Tentó píipravuje strojí pfed
ním a pro nëho stûl a èini tak pfed nepfdte/y jeho, aby
jim ukázal, ze on jej chrání a ïe о nëho peëuje. Pfi ho

z. 225- 6. 185

dech pomazávali hlavu olejem, vylévali vonny olej na
hlavu (448 Am 6ti Kaz. 98). Moje ëîse pfetéká (die hebr.)
hojnë darû a milostí dává Bûh svym chrânëncùm, neb
tëm, ktefí se jeho vedení tak svèfili jako zalmista. V lat
opojujícícíse naplnëna vínem.jez obveseluje: jakjest slavnáf
jak dobrá, jak podivuhodná jest! Protivníci mu snad pfi-
pravují a strojí jen hofkosti, Bûh pfipravil jen, со je prí-
jemné : stûl a císi — znamená téz Nejsvëtèjsi svátost
oltární, olej — jsou ostatní sv. svátosti a znamení milosti
vfibec.

6. Так peëuje Bùh stále, nikoli jen jeden den: Ano,
Stëstt a milost provázejí nine zalmistu a vërné duse Bohu
se svëfujici. Abych mohl prebyvati v Hospodinovë domé :
V dobë Davida by jím byl svatostánek na Sionii s archou
ûmluvy. Dlouho, za dlouhé dny po cel$r zivot chce b5'ti
tak u Boha.

I ve dnech nepfizniv^ch mùzeme se tësiti milosti
Pànë, jen kdyz vytrvâme u Boha. Stálym a trvalym bude
to pfeb<rvání v nebeském domë, na vëcnosti.

5. Pomazání olejem dëlo se nëkdy i pfed hostinou,
jindy mezi jidlem. (Luk. 746).

6. Ut inhabitem jest vhodnëjsi nez hebr. avrá-
tím se. Podobnë jako vlat. jest i vLXX xmmxùv fte u Sym.,
varam. a j., jako hebr. ГОЮ neb Midras máovSem:
»Do chrámu, ktery nechí jest v naSich dnech brzy zbu-
dován <. TQÓi jest tuze nejisté a nemûzeme z tohoto je-
diného slíivka souditi na dobu babylonského vystöhovani.

Pastva, pfipraveny stûl jsou obrazy Nejsv. SA'átosti,
proto se modlíme tento zalm v den Tèla Pànê. Z tohoto
tajemství nejvíce milostí a ochrany a posily nám plyne.
Dobry pastyf jest nasim vûdcem : v den trnové Koruny
vzpomínáme, jaká koruna byla nasemu králi vtlacena ;

vden Kroe Páne rozjímáme o kalichu prcsvaté krve, ktery
nám podává.

V hodinkách za zemfelé prosíme, aby svaté, ale
ubohé duse mohly jiz brzy bydliti v nebeském domë na
vëky.
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23. Шт. (H. 24.)
Slavny vstup do Svatynë.

Kdo chce b5rti spolecníkem mocného Jahve, jemuz
v§e nálezí, u toho se zádá öistota jednání a smyëleni

(1—4 ; téè ve 14. z.) ; od Boha obdrzí pozehnání a pomoc

(5—6). Druhá ëàst zalmu (7—10) velebí Jahve, kdyz on
vitëznë vstupuje do své svatynë.
Zdá se, ze byla tato píseñ slozena za oné pfílezitosti,

kdyz pfenáselive slavném prnvodë archu úmluvy zdomu
Obededoma do nového svatostánku na hofe Siohu. К tomu
prûvodu hodil se obsah zalmu velmi dobfe a mohl b£ti
na cestë prozpëvovân. Archa úmluvy, ci pokr$rvka archy
Kapporeth byla nazyvána trûnem Jahve, archa naznaco-
vala tak zvlástní pfítomnost Boha mezi vyvolenym lidem ;
kdyz ji vnáseli do svatynë, vcházel Jahve jaksi osobnë
s touze do svého domu.

2alm sestává ze dxou ponëkud rozdíln^ch ôàsti;
v obou jest ale fee o vstoupení do svatyné, na svatou
horu Jahve, v prvé jest vstupovati spravedlivym, v druhé
ëàsti vehází sám Büh.
Obë ëàsti se od sebe ruzní basnickou formou. V prvém

oddëleni jsou disticha, v druhém tristicha. Mínili, ze byla
prvá cást zpívaná ve sborovém zpëvu и paty Sionské
hory, a druhá, kdyz byli na hofe ; není zde zádného údaje,
ktery by to dokázal. Jisto jest, ze jest tentó zivy zpëv
slozen dramaticky: stfídavé odpovídá sbor na otázky ji

-

ného sboru neb hlasu. Toto stfídání mûze vysvëtliti, ргоб
jsou ty dvë cásti formou rozdílné, a není tfeba'pfedpoklá-
dati (jako Ewald), ze sestává 23. zalm ze zbytkû dvou
písní, jez by byly spojeny za pfílezitosti nëjaké chrámové
slavnosti.

Nadpis pfipisuje ten zpëv Davidovi ; proti tomu není
ani obsah, ani onen v^raz : odvëké brány (v. 7) ; branou
minëno celé misto Sion a nikoli dvéfe svatostánku, které
byly nové — a Sion byl zajisté starobylym, odvëkym mí-
stem, nebof tam mëli Jebusité jiz dávno svou tvrz. Pfe-
nesení archy jest vypsáno v knize 2. Král. 6.

Vykládají obsah tohoto zalmu téz o vzkfísení a Na
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nebevstoupení Pànë, a o Pánu Jezísi vûbec — ale jen në-
ktefí ho tak pojímají v pf-ímém smyslu, vëtsina ho vy-
kládá toliko allegoricky o Pánu Jezísi.
L. 1. Prvního dne (od) soboty. Daviduv zalm.
H. 1. Davidíiv zalm.
První slova reckého nadpisu rîjç piág aaßßntov nejsou

v hebr. znëni; snad je LXX pfidali die hebr. podání a
zvyku, ktery urcil tentó zalm na nedëli. Témuz dni ho
5ítá i talmud. Bar Hebraeus tvrdí, ze byl die zidovského
podání v nedëli stvoren svët, o 6em2 mluví 2. vers. Viz
úv. s. XXIII a XLI.
lb. Hospodina jest zemë a její plnost;
Okrslek zemë a vsichni, kdo2 na nëm bydli.

2. jVebof on ho na mofich zalozil,
A na fekách ho postavil.
Ib. Jahve (nálezí) zemë a její náplñ,
Zemsky okrslek a kdoz v nëm bydli.

2. Nebof on ji zalozil na mofich,
A na proudech ji upevfnije.

Ib. Vypisuje velikou moc toho, ktery chce vejiti,
vstoupiti do svatynë. Hospodin jest pánem celého svëta,
a véeho, со na svëtë jest: jeho jest zemë а со zemi na-
plñuje, со se na ni nalézá. Jinak jestë to vyjadÍ4ijeslovy :
Zemsky okrslek a vsichni, kdoz na nëm bydli. Slova
»Hospodina jest zemë a její plnost< uvádí sv. Pavel ku
Kor. 1, 1026, aby ukázal, ze staré pfikázání o levitsky ne-
ëistych jídlech kfesfany neváze.

2. On — a nikdo jiny — stvofil, zalozil tu zemi, proto
jest jeho a má na ni taková práva. Na mofich ho (ji) za
lozil: vseobecnë se za starodávna domnívali, ie vyniká
suchá zemë z vod, ze jest vodou obkliëena a 2e na vo-
dách takfka spocívá (z. 135tí). A na fekách ho postavil
spise mini mofské proudy, jez se táhnou pod zemí : A na
proudech ji upevnil. Vody by byly pohybliv^m zákla-
dem, ale v Bozích rukou jsou i ony základem dobrym a
pevnym \

3. К plnosti zemë bychom mohli ëitati i rûznà bo-
hatství a poklady zemë, rostliny, stromy, zvifata — vûbec
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vse. ?ZF jest ob^vaná zemë. Bûh jest i stvofitelem, i za-
chovatelem zemë, nebof ji zalozil a strojil praeparavit

2. "IC jest o stvofení feceno, pía"1 o zachovávání.
Podobnë o morí u Jer. o-2.
Kdo se miize pfiblíziti к Bohu tak mocnému?

3. 'Kdo smí vystoupiti na Hospodinovu horu?
Aneb kdo smí státi na jeho svatéra misté?

4. (Kdo je) nevinnych rukou a cistého srdce,
Kdo nevydává dusi svou za nicemností
A nepfísáhá lstivë svému bliznímu.

3. Kdo smí vystupovati na horu Jahve,
A kdo smí státi na jeho svatém misté?

4. (Kdo jest) nevinnych rukou a cistého srdce,
Nenosí své duse za nicotu
A nepfísáhá lstivé.

3. Táze se : Kdo smí vystoupiti, kdo jest hoden vy
stoupiti na Hospodinovu horu na Sion ? Kdo tam smí státi
se déle zdrzeti ? Ponëvadz jest Bûh tak mocny" a tak svaty,
nemohou к nému vesmés vsichni. Salmista si na otázku

dává sám odpovéd.

4. Salmista uvádí ctyfi pozadavky : Nevinnych rukou
cistych, jehoz ruce se nedopustily zádného zlého skutku ;
cistého srdce jehoz srdce i myslení jsou svatá. Kdo nevy
dává svou duëi, sebe, svou mysl za nicemností t. j. kdo
nejde za nicotou, za marností (za modlami). A nepfísáhá
lstivë jest vërn^m, upfímnym i к svému bliznímu; svému
bliznímu pfidáno feckym pfekladem. Podobnë i v z. 142
a u Is. 33 15.

3. Netáze se toliko po podmínkách, jez jsou zádány
a hledány utëch, kdo chtëji vystoupiti к Bohu, ale jest to
spolu vyzváním, aby lidé zanechali marn$-ch starostí a
snazili se o to, к Bohu pfijíti.

4.
~ SE3 SB53 znamená po nëéem baziti, KlOg mysl

vznésti к nicofé, к zlému neb marnému. Q*rê má 4a3B3,
coz by znamenalo: <>Kdo moji dusi (mne, Bohai nevyslo-
vuje nadarmo« (die Ex. 207 ¡ ; proti tomu jsou vsechny
pfeklady.

»Svému bliinimu« není v hebr. znéní. 4c jest nad-
pocetnym a ciní tentó vers tristichem mezi sam^mi di
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stichy. Pro to mini Bickell, ze neni pùvodnfm ; jest ale
v pfekladech.

5. Ten obdrzí pozehnání od Hospodina,
A milosrdenstvi od Boha, svého osvoboditele.

6. Toto jest pokoleni tëch, ktefí ho hledají,
Ktefí hledají tváfe Boha Jakubova.
5. (Ten) obdrzí pozehnání od Jahve,
A spravedlnost od svého pomocníka, od Boha.

6. Toto jest pokoleni tëch, kdoz ho hledají,
Ktefí hledají tvon tváf, (Boze) Ja'qôba. S61«.

5. Kdyz se takovy pfiblízí к Bohu, obdrzí pozehnání
a milosrdenstvi, (v hebr. :) spravedlnost, dostane se mu
práva, plné spâsy. Bíih jest mu osvoboditelem 6i pomoc-
níkem.

6. Toto jest pokoleni tëch, ktefí ho hledají : lidé, ktefí
к nëmu jdou, vyhledávají ho na jeho mistë ; tím bychoin
mohli rozumëti ony, ktefí provázeli archu, znamená to téz

vsechny vëfici Israelity. Ti jsou, ktefí smëji vystoupiti
na horu Jahve (v. 3). Totéz i v druhém clenu.

5. Pozehnáním a milostí bude svatému pokoleni
vëènà blazenost.

6. Nebude toliko jednotlivec, jenz se dostane na Bozí
horu, ale bude to celj' kmen, pokolení ysrsá. Prorok zal-
mista by die tëchto slov patfil na ten eetny zástup ne-
A'inn5rch a svatych, ktefí jdou za Kristem do nebeské
v^'se. Zde jest Sela, pfestávka po prvé 6ásti zalmu, kde
snad vystfídán zpev hudbou aneb kde jiny sbor zpívati
poöal.

7. ZdA'ihnète, knízata, své brány,
A zdvihnëte se, odvëké brány,
A vejde král slávy !

8. Kdo jest ten král slávy?
Hospodin, s\\nf a mocny,
Hospodin mocn^ ve válce.

7. Zdvihnëte brány své hlavy,
Ano zdvihnëte se, odvëké brány,
Aby mohl vejíti král slávy!

8. Kdo jest ten král slávy?
Jahve, silny a rek,
Jaii ve rek ve válce.
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7. Die LXX vyzyvá knëze a levity, ktefi snad archu
pfed Sionem oëekàvali, aby otevfeli brány dokofán. Kní-
zaty je jmenuje die feckého «орич (1 Par. 15 1216). Zdvi
hnëte pravi snad proto, ze se zastarodávna nëkteré brány
pH otvírání vskutkn zdvihaly do vyse, pfi zavírání se
spoustëly. Die hebr. znëni di: Zdvihnëte brány své hlavy
zosobñuje ty brány básnickym zpüsobem. Ony jsou jaksi
tuze malé, a mají se rozsífiti, aby jimi dùstojnë a slavnë
vejíti mohl vzneèeny a nejvyssí král slávy. Odvëkymi
jmenuje ty brány, poukazuje na jejich stáfí, byly jiz pfi

jebusejské tvrzi.

8. Oslovené brány jsou udiveny a tázou se príivodcí
archy Pànë: Kdo jest ten král slávy? Ihned dánajimod-
povèd: Hospodin silny a mocny, mocny ve válee; rckem
ve válee zovou Jahve, jako jej nazval Mojzís, kdyz лгес11
Büh lid proti nepfátelíim. Kdyz vedli boj za vedení Jahve,

vzdy zvitëzili. Tato odpovëd zdá se napovídati, ze krátce
pfed slozením tohoto zpëvu nëjakà válka vitëznë byla
ukoncena. Nëkdy brávali i archu do boje. (Soud. 2027;.

7. Ti, kdoz provázejí archu, oslovují v tomto ver§i
brány Sionu. a^ir aeternalis, z dávnovekosti, ale téz dlouho-
trvající do budoucnosti. ТЬЭ <>ó|« sláva jest zevnëjâi zna-
mení pfítomnosti Bozí, jak to uvedeno v Ex. 4034: Poza-
svëceni stánku »zahalil oblak stánek svëdectvi, a sláva
Jahve naplnila ho«. Büh slávy jest ten Jahve, kter^ se
takovjrm zpüsobem zjevuie. I bez oblaku byla archa po-
vazována za trun Boha slávy.

8. Otázku by polozili knëzi a levité, odpovëd by dal
jiny jejich sbor.

9. Zd vihnëte, knízata, své brány,
A zdvihnëte se, odvëké brâny,
A vejde král slávy!

10. Kdo jest ten král slávy?
Hospodin mocností,
On jest (ten; král slávy.
9. Zdvihnëte brány své hlavy,
Ano zdvihnëte se, odvëké brány,
Aby mohl vejíti král slávy!

z. 239-'» 24. 191

10. Kdo jest ten král slávy ?
Jahve vojsk,
On jest (ten) král slávy. Sél<7.

9. 10. Slavné opakování otázky a odpovëdi pfisobí
vetsí dojem. Odpovëd jest ponëkud kratsí. Hospodinmoo-
ností z'bûfôth jest král slávy: táv dwápsw virtutum odpo-
vídá ónomu potens in proelio mocny ve válee; virtus moc
znací i vojska (1 Кг. 174r> podobnë jmenován Jahve jako
nácelník Israelsk^ch vojsk), ale tez sbory, zástupy hvëzd

(32° , duchû, andëlû (1482), kteíí provázejí Pana.
9. 10. Kdoz vykládají tentó zalm o Nanebevstoupení

Pane, kladou otázku v. 7. a 9. do úst andelü, ktefí vyja-
dfují své podivení nad tím, ze vchází do nebes ëlovëk
jako Pan celého nebe. Jest tím Pánem, ponëл'adz jest
mocn^ v boji, pfemohl sílu zlého ducha.

Církev pamatovala pf i tomto zpëvu Kristova boje na
zemi a Jeho slavného Nanebevstoupení. Obfezání Pane,
Utrpení, polození do hrobu bylo cestou к vitëznému Kris-
tovu povyeení - proto se modlíme tentó zalm na Novy
Rok, na bílou Sobotu, ve dny posvátného roncha a pëti ran
Pane. I do pozemskych chrámu vchází пай slavny Spasitel,
proto se modlíme ten zalm v den Posvecení chrámu Pane.
Blahoslavená Panna jest mystickou branou, kterou Kri-
stus vesel na zemi, kterou my vcházíme do nebes — proto
jest urcen ten zpëv ve dny Panny Marie. Nevinn^ch ru-
kou, ëistého srdce byly a jsou sv. Panny, veêly za berán-
kem Bozim do vèëné slávy ; podobnë sv. mucenníci a vy-
znavaci. £alm jest v jejich officium.

24. zalm (H. 25.)

Prosba za pomoc, za odpnSténí hfíchíi a za vysrobozeni.

V prosebném tomto zpëvu obrací se zalmista к Bohu,

vyznává svou dûvëru к nëmu a prosí, aby jemu pfispël

proti nepfátelum (1—4), vedi jej pravou cestou (5), odpu-
stil mu hfichy a poklesky (6—11), aby jej v dobrém za-
choval a vysvobodil (12—22).

16
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V zalmu nalézáme vedle proseb téz prûpovëdi, jimiz se
zalmista povzbuzuje к dûvëfe v Boha (12—15). Nadpisjme-
nuje skladatelem této pisnë Davida. Protoze v ni prosi za
odpustëni hfichû, muzeme souditi, zetakpsal po hfichu s Beth-
sabe a po zabití Uriáse. V nëkter^ch versieh (3., 8., 9 ,10., 14.)
mluví zalmista v mnozném eisle, jinde stavi bohabojné na-
proti nepfàtelûm. Nepf átely jsou lidé, ktef í brojí proti Davi-
dovi a proti Bozskému fádu vubec. Die toho by mluvil zal
mista nejen svym jménem, aie téz jménem bohabojn^ch
Israelitù.
Zahn nálezí к alfabetickym zpëvûm; kazdy ver§ po-

6íná po fadë jinou písmenou abecedy. Abecedni fada jest
vsak v massoretském znëni pfetrzena : v 2. v. jest 3 te-
prvé v druhém slovë, 1 jak se zdá, schází ; p schází, za
to jest dvakrát "I; 22. vers zacíná hláskou В, jest tedy
pfespocetnym, a byl snad teprvé v pozdëjsi dobë к zalmu
pridán. V nëm prosí se za osvobození Israele; to by
mohlo ukazovati na osvobození, jehoz si zádali Israelité,
kdyz byli v Babylonë. К nadpisu viz úv. s. XXIII a XXVI.
Theodor z Mopsvestie kladl die 22. verse cely zahn

do babylonské doby.
Tfi oddëleni 1-7, 8—14, 15—22. U Zennera sloky

о 5, 5—4—4, 4 versieh.

L. 1. Ku konci. Davidûv zahn.
ÍC tobë, Hospodine, pozdvihuji svou dusi.
2. Mûj Boze, v tebe dûvëfuji, af nejsem zahanben,

3. Ai se mi nevysmívají moji nepfátelé;
Nebof zádny \z tëch), ktefi v tebe spolëhaji, ne-

bude zahanben.

4. Nechaf jsou zahanbeni vsichni, ktefi bez pfiëiny
nepravost páchají.

H. 1. Od Davida.
S К tobë, Jahve, svou mysl pozdvihuji,
2. Mûj Boze,
Z V tebe doufám, nedej mi zahanbenu byti,
Af nejásají nade mnou moji nepfátelé.

У 3. A téz nikdo (z tëch), kdoz v tebe dou-
faji, nebude zahanben;

Zahanbeni budou, ktefi sestávají bez pfi-
ëiny nevërnymi.
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1. Vyjadruje cit zalmisty, ktery chce svou mysl
к Bohu pozdvihnouti : К tobë pozdvihuji svou dust. Так
pfipravuje se к fádné modlitbë, к úcinné prosbë.

2. V tebe dùvêfuji uôin, aby nebyla má dûvëra v tebe
marnou; kdybys mnë proti mym mocnym nepfâtelûm ne-
pfispël, byl bych nadarmo skládal v tebe svou nadëji a
byl bych pfed nepfátely snízen, zahanben : at nejsem za-
hanben,

3. at se mi nevysmtvaji ; v hebr. at nejásají nade
mnou nad mym snízením a nestestím. Zahanbeni budou
bezbozní, kdoz v Boha nedûvëfuji, kdo se spoléhají na
svou sílu, na pomoc jin^ch — ale z tëch, kdoz v Boha
spoléhají, nebude nikdo zahanben.

4. Kdoz bez príciny páchají nepravost, jsou nevër-
nymi (hebr.), odpadlíky, opoustejí Boha, ti budou zahan
beni. Bez príciny znamená hez vysledku«, prospëchu

z toho míti nebudou a niceho proti Bohu nesvedou; tak
dluzno vykládati to supervacue, ponëvadz к nepràvosti,
к nevërnosti proti Bohu nemûze b5rti л'йЬес zádné pfiöiny.

1. Modlitba jest pozdvizení mysli, duse к Bohu а
rozmluva s Bohem. Aq. pfekládá naçaninta к tobë padám
(skláním svou dusi — sebe).

2. Hebr. vers zacíná njrní s TON. LXX ale pojali
»múj Boze« jako pfístavek slova xvçio^ jestë к 1. veräi,
tak ze zaöinal druhy vers s l¡2. Non erubescam jest zpû-
sob pfání (optativ).

3. Sustinere jako jinde,, hebr. rr.p doufati (z vyznamu
èekati). V hebr. lze pfekládati budoucím öasem,
аб jest v latinském 4. versi jestë optativ : confundantur.
ТУ2 nevërnym b^ti, opustiti, odpadnouti (i v náboz. smy-
slu). np*1"! diaxevijg zlomyslnë, ziimyslnë by mohl byti tez
smysl toho.
4b. Své cesty, Hospodine, mnë ukaz,

A svym stezkám mne vyuëuj.
5. Ved mne ku své pravdë a pouöuj mne ;
Nebof ty jsi Bûh müj pomocník,
A v tebe doufám po cely den.
"
4. Své cesty, Jahve, mnë ukazuj,

Sv^m stezkám mne vyuöuj.
П 5. Uöm, abych v tvé pravdë kráCel a poucuj mne,
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Nebof ty jsi múj spasny Bûh,
(1) V tebe doufám po cely den.

4b. Prosi, aby ho Bùh vedi ëi vodil. Své eesty nine
ukaz, vyucuj metaforicky mini pfikázání a Bozí vuli v je-
dnotlivych okolnostech ; tu chce znáti, aby se podle ni
fídil.

5. Ved nine ku své pravdë (Ы rf¡v аЦ&аих* tov); pravda
jest pravé Bozí uöeni, jez chce Salmista znáti. V lat. jest: in
veritate v tve pravdë uëin, abych krácel (hebr.); pravdou
jmenuje sv. Písmo Bozí vërnost, die níz Bûh plní dañé
své sliby; die této vêrnosti a v ni mne ved! Uvádí dva
díivody: Protoze od Boha oóekává svou pomoc, a ропё-
vadz na tu pomoc Ceká, spoléhá po cely den a po vsechny
dny stále, bez pfestání.

4. Via, semita vesv. Pismë ëasto zpíisob zivota.jednání ;
i u Muhammeda sabîlul-lâhi Bozí cesta, sirâtul-mustaqîmu
pravá stezka.

5. Die feckého xal ¡re iné^tiva a die nëkterych hebr.
rukopisû bylo v 5c ~mxt tedy sIoa-o, kter5rm mohl zací-
nati vers hlásky 1 ; ovgem by mël v mass, tekstu jen
jeden stich. kter^ mnë pbmáhá, i ktery mnë muze
pomoci. (445).

6. f^ozpomeñ se na svá slitování, Hospodine,
A na své milosti, jez od vëcnosti jsou.

7. Pfecinü mého mládí a m5rch hríchu пелтгрот!пе],
Pro své milosrdenství ; budiz mne pamètliv
Pro svou dobrotu, Hospodine !
T 6. Rozpomeñ se na své milosrdenství, Jahve,

a na své milosti,
Nebof od vëcnosti jsou.

. П 7. Hríchu mého mládí a mjrch pfestupkú ne-
vzpomínej,

Podle své milosti budiz mne pamëtliv,
Pro svou dobrotu, Jahve !

6. Prosí za odpustëni svych hfíchü. I svatí mohou
chybiti; »fíkáme-li, ze nemáme hríchu, sami se klameme,
a není v nás pravdy« di sv. Jan v 1. listu l8. Odvolává
se na Bozí slitování a na milosti, jez jsou odvëké, »jemu
jest vzdy se slitovati a setfiti«. Milosrdenství a milost

jsou neA'ycerpatelny (Jer. 22 31 8)
.
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7. Precinû mého mládí a myeh hfîchû nevzpominej ;
prosi za odpustëni hfîchû, jichz se dopustil v mládí; ne-
prozfetelnost, neopatmost a nezkusenost mládí mûze je-
jich vinu jakousi mêrou omlouvati, aë züstávají vzdy
hfíchy, za nez jsme zodpovëdnymi, jichz následky nésti
musíme. Ignorantia znamená zde hfich vûbec. Milosrden-
■ství a dobrota Bozí mohou ty hfíchy odpustiti, vinu sma-
zati, proto pravi : Pro, podle svého milosrdenstvi nevzpo
minej hfîchû, budiz mne pamëtliv pro svou dobrotu.

6. Prokaz mnë takové milosrdenstvi, jaké jsi od
vëkû vzdy svym vërnym prokazoval.

7. Jmenuje hfíchy mládí, ponëvadz v té dobë clo-
vëk se snáze zlému pokusení poddává, nez v muzném
vëku; z nezkusenosti následuje tak ëasto zlého pfikladu.
nxa~ znaëi poklesek, УШВ odpor, protivenî se (proti Bohu).
Theodor z Mopsvestie »poklesky mládí* vykládá о

hfísích Israelského lidu z jeho prvních dob, o modlo-
sluzbë u hory Sinai.

8. yWily a spravedlivy (jest) Hospodin,
Proto dává zákon tëm, ktefí na cestë chybují.
9. ftídí mírné ve spravedlnosti,
Vyuëuje tiché sv5rm cestám.
a 8. Dobrotivy a pfímy jest Jahve,
Proto ukazuje hfísníkúm cestu.

4 9. Dává ubohym kráceti v právu
A ubohé vyuôuje své cestë.

8. Na milost Boha lze spoléhati, neboí jest
Bûh mily, dobrotivy a spravedlivy, proto ukazuje rád
hfísníkilm cestu spravedlnosti ; dává jim zákon, jakodává
uôitel svym svëfencûm, tedy vyuôuje je, kdyz chybují neb
• chybili.

9. Ridi mimé, ponízené, ktefí pouóení pfijímají, ve-
dení se podvolují ; pysní nestojí o Bozí pouëeni a nepfi-
jímají jich. Ve spravedlnosti (hebr.), v právu Bozím, die
nëhoz se zbozní fídí, a vyplñují tak Bozí vûlL

8. Dulcís nia mily, dobry, dobrotivy. Delincuentes,
ktefí chybují, neb ktefí mohou chybiti. n^san jiz jest sil-
nëjsiho vyznamu: hfísníci ; proto navrhuje Well, a^sain

9. Mansuetus dobromyslny, v hebr. ale ubohy

snízen^.
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10. Veskery Hospodinovy cesty (jsou) slitování a pravda,
Tëm, ktefí vyhledávají jeho ustanovení a jeho

pfedpisu.

11. Pro své jméno, Hospodine, odpustiz mùj hfích;
Neboí jest ëetny.
Z 10. Vsechny cesty Jahve jsou milost a vërnost
Tëm, ktefí zachovávají jeho límluvu a jeho

svëdectvi.
5 11. Pro své jméno, Jahve,
Odpusf mi mou vinu, neboí jest veliká !

10. Veskery Hospodinovy cesty, zpúsob, kterym Bûh
jedná — jsou slitování, milost a vërnost; i v nejmensich
skutcích Rozích se jevi jeho dobrota a vërnost v plnëni
slibii, nebot byl Hospodin vzdy >bohaty dobrotivosti a
vërnosti« (Ex. 34tí). Nedostává se milostí vzdy vsem, aie
jistë ji dostávají ti

,

ktefí vyhledávají, starají se o pfiká-
zání Bozí, zachovávají jeho ustanovení a jeho pfedpisy ;

ustanovení jest dáno onou úmluvou Boha s Israelsk5rm
lidem na Sinai — proto di testamentum ejus. Pfedpisy
jsou svëdky, testimonia, Bozí vûle a té úmluvy.

11. Pro své jméno, protoze takové Bozí jméno más,
protoze Bohem jsi, odpustiz müj hfích. Obycejnë znaóívá
v takové prosbë »pro tvé jméno« nov^ diivod, proö
má byti odpustëno: aby se tak proslavilo Bozí jméno
svou dobrotou a slitováním. Nebot jest ëetny, totiz hfích

(v hromadném smyslu) ; jest veliky (die hebr.) bud poötem
neb tízí. Proto mûze byti toliko Bozím milosrdenstvím
odpustën.

10. Testamentum Г"")2 (Num. 14+4 a j.
) úmluva, zá-

kony té úmluvy (Deut. 9" o deskách úmluvy, kde byla
pfikázání).

11. ГлЬсп má wau souslednosti : a odpustís, odpusf.
Aben Ezrá vykládal 31 N"inü2 4: С]Я aèkoliv jest ëetny
(mûj hfích); ч~ ale mûze zde právem b^'ti pfelozeno pfí-
cinnë: nebot
12. Kdo jest (ten) clovëk, kter^ se bojí Hospodina?
Ustanovuje mu zákon na cestë, kterou si vyvoliL

13. Jeho duse pfebyvá лге stësti,

A jeho potomstvo dèdi zemi.
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14. Pevnou oporou jest Hospodin tëm, ktefí se ho bojí,
A jeho úmluva (jest dána), aby se jim ukázala.
И 12. Ktery jest muz, jenz se bojí Jahve ?
Toho pouèi о cestë, kterou by vyvolil.

3 13. Jeho ¿use pfebyvá ve stësti,
A jeho simë dëdi zemi.

С 14. Dùvërné obcování s Jahve (jest) tëm, kdoz
se ho bojí,

A svou úmluvu jim oznamuje.
12. Otázka jest na mistë vztazné vëty: Ktery se bojí

Hospodina, ktery ho cti a jemu vëmë slouzi, tomu usta-
novuje zákon, toho pouëuje о cestë, kterou by si zvolil,

ukazuje mu, со by cinil, celui by se mël vystfihati.

13. Jeho duëe totiz on sám (na rozdíl od potomstva)
pfebyvá odpoëivà, pfenocuje (hebr.) ve stësti, pozívá stësti ;
a jeho simé dëdi zemi zaslíbenou zemi, která byla slíbena
vërnym potomkûm Abrahama (Gen. 157-8, Ex. 20'2), dëdi
po nôm jeho stësti.

14. Pevnou oporou jest jim Hospodin: jest zâkladem
jejich stësti, a proto jest ono pevnym, trvatym. Die hebr.:
Dùvërné obcování s Jahve jest tëm, kdoz se ho bojí jsou
s Bohem v duvërném pfátelství, jez jest ovsem nejvzá-
cnëjsim (Pfísl. 332). Tehdy jim ëini Bûh zjeveni, pouëuje
je o své ilmluvë, o slibech, jez uëinil, o budoucích vëcech,

jez vërni s dùvërou oëekàvaji. Так pravil Kristus Pán

sv^-m uèennikiim: »Vám dáno jest znáti tajemství nebe-
ského královstvú (Mat. 13n).

12. Vypoëitàvà stësti spravedlivého ëlovëka: 1. Biih
ho pouëuje ; 2. má hojnost stësti a dobra ; 3. i potomstvo
jeho bude stastné; 4. Bfih jest mu oporou; 5. óiní mu
zjevení.

13. Dëditi zemi ynx ШТ1 zemi Kanaan, bylo Israeli-
tíim nejvëtsi tuzbou, podstatou stësti. Nov^ zákon v nás
vyvolává a roznëcuje tuzbu po nebeském království, tam
jest pravé a trvalé stësti (Mat 6аз).

14. lie Sym. ófiúda, die arab. sâda, syr. swâdâ roz-
mluva, hovor. LXX vykládali to slovo od 1С zaloziti
proto xQaxalmfia. V druhé ëàsti by bylo die zpfisobu Syr-
skych doplniti TÇg: Jest pripraven, chce jim svou úmluvu
oznámiti, oznamovati.
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15. Mé oci (jsou) vzdy к Hospodinu (obráceny);
Nebof on vyprostí z lécky mé nohy.

16. Vzhlédni na mne a smihij se nade mnoii,
Nebof jsem já osamoceny a ubohy.

17. Úzkosti mého srdce rozmnozily se ;
Z mych souzeni vytrhni mne.
~ 15. Moje oci stále (dívají se) na Jahve,
Nebof on vytáhne mou nohu ze site.

в 16. Obraf se ke mnë a bud mi milostiv,
Neboí osamocen a uboh$r jsem já.

S 17. Úzkosti mého srdce ■— rozsif je,
Z mych souzeni vyved mne !

15. Obnovuje svou modlitbu a jevi nejpevnëjsi dû-
vëru V Boha. Mé oci jsou stále к Hospodinu obráceny,
jako to íiní, kdoz vfele o nutnou pomoc pfosí a kdoz ji
téz jistë oóekávají. On vyprostí z lécky, ze sitë, ménohy;
nástrahy tohoto zivota, pohorsení mohou byti pfirovnány
к síti: Bùh svého vërného z nich vyprostí.

16. Obraf se ke mnë svou laskavostí, bud mnë na-
klonën a smiluj se nade mnou. Dûvody : Jsem já osamo
ceny unicus, nemám nez tebe, jsem v souzeni, jsem ubohy,
bídny — bud svymi hfíchy, neb souzením, které se roz-
mnozilo.

17. Hebr. znení není dobfe zachované; snad vypo-
vídalo prosbu: Úzkosti mého srdee — rozHf je; uéiñ
srdce volnëjsim, svobodnejsím, aby nebylo tak súzeno.

Pëknà metáfora.
15. Oëima, zrakem mysli jest sluzebník Bozí obrácen

к svému Bohu, kdyz se к nëmu modlí, kdyz od nëho
pomoci ocekává. Doplniti lze lín vidi (dívají se) neb
ГПЭЧЭЭ jsou obráceny.

16. V 43S а "OS jest paronomasie.
17. IIS i "IIS znamená vázati, stlaciti, súziti. ЧЗТПЯ

vylozili neprechodnë LXX : rozmnozily se (i syr. a aram.),
rozsífily se ; ale to hif. má vzdy pfechodny v^znam, jehoz
zde upotfebiti nelze. Navrzenáoprava jest: 4Hp!lS/2'n!l аЗ^ППЛ
rozsir je, a z m$rch souzeni atd. Baethgen navrhuje die
Pis. è. б5 1ЭЧГПЛ tlzkosti naléhají na mé srdce — paral
lelism by byl pfetrzen.
Ver§ p sehází. «•
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18. Vzhlédni na mé snízení a na müj trud,
A odpnsf veskeré mé pfestupky.

19. 'Popatfi na mé nepfátele; neboí se rozmnozili
A nespravedliv^m zástím mne nenávidí !

20. Ostfíhej mou dusi a vytrhni mne ;
Af nejsem zahanben, nebof jsem doutai v tebe.
i 18. Vzhlédni na mou bídu a na moji nesnáz,
A odpusf mnë vsechny mé hfícny.

1 19. Popatfi na mé nepfátele, jak jsou cetní,
A násilnym zástím mne nenávidí.

va 20. Ostfíhej mou dusi a vysvobod mne ;
Af nejsem zahanben, vzdyf jsem se u tebe

skryval.
18. Vzhlédni na mé snízení a na müj trud — sní

zení zpúsobeno asi nepfáteli ; pfícinou neëtësti jest hfích,
a prosí proto i za odpuStení svych hfíchü. Kdyz vzhlédne
Hospodin na bídu, smiluje se a pomûze.

19. Mnoho nepfátel má zalmista a ti nenávidí jej,
chtéjí jej zkaziti; zástím, které jest násilné a nesprave-
dlivé, mne pronásledují neb nenávidí.

20. Ostfíhej mou dtisi totiz mne, müj zivot, a vy
svobod mne od téch nepfátel. Nezamítej moji prosbu, ai
nejsem zahanben, ze jsem v tebe doufal, ze jsem se ti tebe
skryval neb ze jsem se к tobé utekl. Doufá, ze Pán Bûh
jeho dûvèru odméní.

18. Snízení jako 9U. NffiD o hf ísích : zvednouti je, od-
nésti, odpustiti.

19. 43"! jsou cetní (rozmnozili se) neb jsou mocní.
20. ЛОП z. 212.

21. Nevinní a spravedliví pfilnuli ke mnë,
Ponêvadz v tebe doufám.

22. Osvobod, Bo2e, Israele z jeho vsech úzkostí.
П 21. Bezúhonnost a pfímost af ostfíhají mne,
Ponêvadz v tebe doufám.

С 22. Vysvobod, Boze, Israele ze vsech jeho
úzkostí.

21. Kdyz nebudu zahanben a kdyá budu osvobozen,

stane se tvá pomoc známou, a pfilnou, pfidají se ke mnë
bezúhonní a spravedliví; i oni budou рак míti v Boha
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dûvëru. V hebr. jest pokraeování prosby: At nine ostH-
hají bezúhonnost a pfímost; tak doufá, ze se ochrání
pfed pokleskem, pfed hfichem.

22. Posledni vers pocíná hláskou pè, která sem ne-
nálezí ; versem 21. jsou jiz vsechny písmeny hebr. abecedy
vycerpány. Vers tentó se ani slozením к ostatním dobfe
nehodí; vykazuje Bozí jméno Elohím, ostatní verse mají
Jahve. Ale i v jinych abecedních písních sv. Písma na-
lézáme nëkdy nepravidelnosti ; vers moni byti pozdëji
к zalmu pficinën, ale zevnëjsiho dukazu nemáme. Sal
mista rozsifuje svou prosbu na cely národ ; za ten se
modlí, aby ho Buh vysvobodil z úzkosti. V úzkosti na-
lézal se Israel vehr.i casto; za Davida pusobili takovou
úzkost mocní nepfátelé a vnitfní nepokoje. Netfeba hned
mysliti na nejvetsí úzkost, která svírala Israel (správne

Judn) v dobë babylonského pfestehování.
21. ОГ a ~)Xá* jsou odtazitá jména; LXXje vylozilikon-

kretnë : âxaxoi xai f.v&Bîç. Ve versi 16. tvrdil zalmista, ie
jest osamocen ; nevinní by se к nëmu pfidávali teprve
v budoucnosti.

22. Veré by byl po mínení nëkter^ch pfidán teprve
v dobë, kdyz byl zalm pojat ve sbírku chrámovych 5i
bohosluzebnych zpëvû. V z. 3423 jest tenyz pfípad jako
pfi tomto versi.

Církev se modlí tentó zalm za zemrelé; za ubohé
duse v ocistci prosí, aby jim odpustëna byla zbyvající
vina. Hfíchy 6i poslední následky hfíchíi jsou temí ne-
pfátely, jichz chtejí byti duse zbaveny, aby mohly po
cestë Pane vejíti do nebe.
Jednotlivé verse tohoto zalmu nalézáme v mesních

vlozkách; jsou to prosby za pomoc a vysvobození od
hfíchu a od pokusení.

25. zalm. (H. 26.)

Nevinní a zbozny prosí o Iio/Л pomoc.
Prosebník spoléhaje na svou nevinnost poddává

se Bozímu rozhodnutí, prosí o pravo (1-3). Ukazuje, jak
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se varoval zlé spoleènosti, mezi nevinnymi dbal Bozi
chvály, miloval Bozí sidlo (4—8). Proti nômn jest krvo-

lacn$r, iiplatn$r zlosyn, ktery ho utiskuje ; od toho chcebyti
zachrânën. Za to chce Boha velebiti (9- -12). Pisen má
tfi cásti.
Zahn jest Davidüv. Mohl by ti slozen v dobë Abso-

lonovy vzpoury aneb jindy ; to nelze urßiti. Svatostánek
jiz stál (8), bohosluzba byla zafizena (6). Kdyz vstupoval
Israelita do chrámu a chtël byti s uzitkem pfitomen boho-
sluzbë, mël byti tëmi city jat a tak pfipraven, jak to ze
zalmu vyznívá : nevinností a zbozností obdafen mohl j í tí
к oltáfi Pane. К nadpisu viz úv. s. XXIII a XXVI.
Knëz modlí se pfi nejsvëtëjsi obëti, kdyz si umyvá

mee, z tohoto zalmu verse 6— 12.

L. 1. Ku konci. Davidûv zalm.
ijlëift mi po právu, Hospodine, nebof já v ne-

vinnosti kràëim,

A doufaje лг Hospodina nejsem slab5'm.
2. Zkoumej mue, Hospodine, a zkousej mne,

Pal mé led vi a mé srdce ;
3. Nebof tvé slitování jest pfed m^m zrakem,
A libuji si v tvé pravdë.
H. 1. Od Davida.
Zastañ se mne Jahve ; nebof já kráéím

v bezúhonnosti,
A doiffám v Jahve, nezvikläm se.

2. Zkoumej mne, Jahve, a zkousej mne,
Ohnëm zpytuj nié ledvi a mé srdce ;

3. Nebof tvá milost jest pfed myma ocima,
A chodím v tvé pravdë.

1. Ucih mi po právu judica me; snad se nedostalo
zalmistovi práva proti bezbozn^m v. 9. a 10., proto prosi :
Zastaù se mne, Jahve (79 3424). Zasluhuje, aby mu Bûh
práva zjednal, nebof uvádí diivody 1. V nevinnostikrácim,
jednám, 2iji tak, ze zádného trestu nezasluhuji, zádnéviny
nemám; 2. A doufaje v Hospodina nejsem slabym; die
hebr. ncviklám se v dûvëfe v Jahve. Kdyz se mu nedo
stalo jeho práva, mohla se jeho dûvëra zviklati, aie ne-
stalo se tak; proto zasluhuje pfispëni.
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2. Neváhá zalmista a nabízí se к tomu, aby byl Bo-
hem zkoumán, zkousen a païen (ohnëm zkousen) : podro-
buje se pfisnému a dûkladnému prozkoumání. Ohnëm
zpytuj mé ledvi a mé srdce (lire), vnitfni, nejskrytëjsi
vnitro, sidlo citû a vide mûze Bûh zkouseti, zalmista jest
si vëdom své nevinnosti, vi, ze jest jeho srdce a ledvi
poctivé, ze v nëm neni lsti, klamu.

3. Znáf zalmista slitovâni, milostivost Bo2í, zná i Bozí
pravdu ci vërnost, pamatuje na tu milost stale, neboí jest
pred jeho ocima, zná tu vërnost Pane, nebof v ni chodí,
v ni si libuje — proto se mûze a chce bez bázne ode-
vzdati zkousce a rozhodnutí Bozímu. Milost a vërnost
Bozí mohl znáti jak ze své zkuáenosti, tak z dëjin pra-
otcû a z dëjin israelského národa.

1. Perfekta lze vykládati pfítomnym öasem.
^ГПИЭ dûvëf uji, doufám v Jahve ; jmenuje Boha ve

3. osobë, kdezto pocal druhou osobou. "ТОЭ8 í<
b udává, ja-

kou je jeho dùvëra : neviklám se — |nezvratnou. Infirman:
cítíti se slabym, i byti slabym (nemocn^m).

2
.

ПЗЭ zpytovati, zkouëeti (i pokouseti). ЯЕ"Т£ (kethîbh
ricins jako byvá v presta vce), tav, roztav v ohni (ëistiti
v ohni, zkouseti).

3
. V tomto a v následujících versieh ukazuje, zenení

na nëm chyby. Veritas, pravda mohla by znaëiti Bozí
zákon, ucení.

4
.

J\.esedám v planém shromázdení

A neobcuji s tëmi, ktefí nepráve jednají.

5
. Nenávidím sbor zlomyslnych,

A nezasedám s bezbozníky.

6
. Mohu si umyvati ruce s nevinn^mi,

A obeházeti tvûj oltáf, Hospodine,

7
. Abych zaslechl hlasitou chválu

A abych vypravoval vsechny tve divy.

8
. Hospodine, miluji skvël^ tvûj dum.

A misto, kde bydlí tvá sláva.

4
. Nesedávám s lidmi nepravosti,

A s pokrytci se nescházím.

5
. Nenávidím shromázdení zl$rch,

A s bezbozn^mi nesedávám.

-A-
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6. Mohu si umyvati v nevinnosti své dlanë,
A obcházeti tvûj oltáf, Jahve.

7. Abych dal slyëeti hlasitou chválu,
A vypravoval vsechny tvé divy.

8. Jahve miluji bydleni tvého domu,
A misto, kde bydlí tvá sláva.

4. Salmista neníve spojení sbezbozníky, nemá s nimi
nie spoleeného. To uvádí jako dûkaz své bezúhonnosti.
Nesedám v planem shromázdení v shromâzdëni pla-

nych lidí nebyvám t. j. nejsem nikdy; lidi planosti, mar-
nosti jsou lidé nepravosti, bezbozní, jejichz shromázdení
se kazdy zbozny a poctivy vyhybá, jak l1 zalm uvádí.
Sedëtî znamená jiz delsí styk s tako\r5rmi lidmi.
A neobcuji s tërni, kterí neprâvë jednají jest paralle

lism; v hebr. di: s pohrytci, lidmi, ktefí tají, skryvají své
skutky — se nescházim.
5. Nenávidím sbor zlomyslnych - jako Pf. 21 16. Salmista

jest muzem, jemuz die г. 1. jest blaze.

6. Kladnë dokazuje svou zboznost a bezúhonnost.
Mohu si s nevinnymi umyvati ruce; nice v nevinnosti

um^vati znamená »byti hfíchu, viny prost« — symboHcky
umyvání naznaöovalo vnitf ni ôistotu. I knëzim bylo sidle
Ex. 301'-21 umyvati ruce a nohy, aby ëisti pfistupovali
к oltáfní sluzbë. Salmista jest tak cist, ze mûze pfistou-
piti к oltáfi, ano i obcházeti (snad v prüvodu) oltáf Pànë.
Mini oltáf, ktery stával v nádvofí (atrium) svatostánku ;
obeházení oltáfe nebylo pfikázáno, ale dálo se o sváteích
stánkü, snad i jindy (415 11727).

7. Abych zaslechl: v hebr. souhlasnë s parallelním 7b:
Abych ohlasoval, dal slyseti hlasitou chválu neb dík a
vypravoval divy, t. j. divy, kterymi Bfih zalmistu, Davida,

cety národ chránil a podporoval.
8. Hospodine, miluji skvëly tvûj dum, skvëty, vzne-

§eny jest dûm Pànë, svatostánek jiz proto, ze jest pfí-
bytkem Bozím, ale téz proto, ze byl nàdhernë, skvële
ozdoben (decorem domus tuae), jak Ex. 25—30 o prvním
stánkü vypravuje. Pfíbytek Boha, misto, kde bydlí Bozí
sláva, kterâ jako oblak zahalovala Nejsvëtëjèi (Ex. 1610
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403*-38), Hbí se zalmistovi, rád tam chodí, rád se tam
zdrzuje.

4. Vanitas znaëi: plané, nicemné, zlé lidi.

C"0^53 nif. ktefí se skryvají (Syr. posetilí, sv. Jer.
hrdí, aram: ktefí se tají v zloôinnosti), pokrytci, ktefí die
Rasi: v temnu konají své skutky "ù ~ШЛИ2 та:~Ь-

6. угрЭЭ v nevinnosti h ù&wotç po zpûsobu nevinnych
■

22C neznamená vzdy: obcházeti; v 2. Král. 1815 je pfe-
kládá Vulg. bëzeti, ve v. 30. pfejiti; mûze zde znamenati
jednoduché: vstoupiti к oltáfi.

7. Pfi obëti pëli téz грёлту ehvály. Я2ЦЗ!? ukazuje na
hifil V^óiS* dáti slyseti, ohlaSovati — tak pfelozil sv. Jer.:
Ut clara voce praedicem laudem (Aq. Sym. arain. téz).
LXX ëetli qal ;?iüpb.

8. Decor doraus tuae (jako v longitudo dierum) na
m. decorae domus tuae vzneseného, vzácného tvého domu.
П22 sláva, která neb kterou se Büh zjevoval.

9. jVezahlazuj, Boze, s bezbozníky mé du§e
A s muzi krve mého zivota,

10. Na jejich rukou jsou nepravosti,
Jejich pravice jest pina úplatkü.

11. Já ale chodím ve své nevinnosti;
Vysvobod nine a smiluj se nade mnou.

12. Má noha stojí na pravém (miste);
V shromázdeních te chci velebiti, Hospodine.
9. Neodnímej mé duse s hfísníky
A mého zivota s muzi krve,

10. Na jejichz rukou lpí nefesf,
A jejichz pravice jest pina úplatkü.

11. Já ale v bezúhonnosti chodím;
Vysvobod mne a bud mnë milostiv.

12. Má noha stojí na rovném (misté);
V shromázdeních budu të velebiti, Jahve.

9. 10. Pfednásí prosbu, aby ho neodsoudil Bûh s hfís

níky, jako bezbozné odsuzuje, ale aby ho zachoval.

Nezahlazuj s bezbozníky mé dme, t. j. mne — neod

nímej mi zivota náhle. jako se to stává hfísníküm. A s muzi
krve: jsou (jako 5T) násilníci, kteró v 10. v. popisuje. Ne
fesf, nespra vedlivoet lpí na jejich rukou, pfijímají úplatky
za zlé, nespra vedlivé skutky. Jest pravda, ze, jmenovitö
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v poslední dobë, proroci soudcüm Israele tentó hffch casto
vytykají: soudili za úplatky nespravedlivë ; to vsak se
mohlo stávati i v starsích dobách i v Davidovë dobë.

11. Naproti têm vinnikûm jest zalmista nevinnym (1),
a prosí, by jej vysvobodil a smiloval se nad nim, neb byl
mu milostiv. Jest mu toho potfebi i^roti onëm bezboznym.

12. Má пока stojí na pravêm (mistë), stojím, neviklám
se, jsem a chci byti na pravém mistë neb na primé cestë

(in directo). Doufá, ze dojde vyslysení, a téz proto, ze stojí
na pravém mistë, slibuje, ze bude Bohu vdëënym: Ve
shromáidéních te chci velebiii, vefejnë të chváliti, ti dë-
kovati.

9. Animam meam soubëznë s vitam meara.
10. ПИТ parallelnë se ТПЮ znací nefesf nespravedlnosti.
Obë vëty jsou vztazné, urëuji skutky muzû krve.

Pravici jmenu je, ze ta ëastëji dává a pfijímá.
12. ТТШ'ТЗЗ лг roviné, na rovném (mistë neb cestë).

Chiizí vyjadfuje jednání, zití i v mravním smyslu; zde
vyznává, ze s dùvërou v Boha pevnë zivotem krácí. Так
prosí v i. 2711: Ved mne cestou rovnosti, pfímosti ППЮ

"рЭ sklânëti kolena (adorare), piel benedicere zehnati,
dobrofeëiti, chváliti. Stejné zakonëeni v mnohj'ch jinych
zalmech.

Cást tohoto zalmu modlí se knëz pfi tak zvaném
»lavabo«. pfi m§i sv. (6—12). Ruce znamenají jednání clo-
vëka a jeho skutky, umyváním rukou vyznacena obraznë
ëistota jednání a skutkû. Cistym chce byti knëz, kdyz pfi-
stupuje (circumdabo) к oltáfi; nevinnost svou prokazuje
tím, ze vyznává, jak miluje Bozí dûm, ze chce velebiti
Boha. Bûh dá jeho slabosti (miserere mei) potrebné posily.

Modlíme se ten zalm vprvní hodince ve slredu. Pro-
sime jím, abychom se nedostali mezi hríSníky, nebyli
s nimi zahlazeni, abychom milovali Bo¿í dûm, chválu Pànë
a stáli na dobré cestë. Pro tato slova jest vers Hb— 12
uveden ve vstupní modlitbë mse za ty, ktefi nastupují
cestu aneb jsou na cesté.
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26. Шт. (H. 27.)
Útérha zbozného jest т Bohu; prosba za prispëni.

Salmista vi, ze jest Bûh jeho ochráncem, mâ v nëho
úplnou dûvëru a nebojí se niëeho, ani v nejvötSlm nebez-
pefií nemá strachu (1—3.). Pfeje sobë toliko, aby molü dlíti
ve svatyni, kde by za poskytnutou pomoc dëkoval (4—6.).
Pojednou zalmista prosí Boha, aby ho uprostred nebez-
pecí neopoustël: jest opustën, trpí pomluvou a násilím
nepfátel (7—12.). Sám sobé dodává dûvëry a vytrvalosti

(13
—
14). Jsou tedy v zalmu dve ríizné cásti 1— 6., 7—14.
Nadpisem jest David pisatelem tohoto zalmu. I v ji-

nych jemu pfipsanych zalmech vyjadfuje velikou dûvëru

к Bohu a pfipojuje prosbu za novou pomoc (tak í. 7., 10.,
18.). Aë se ty dvë ëàsti od sebe rüzní, obsahem i formou,
nebof v drulié ëàsti jest slození verSíi zeela jiné, pfec

к sobë nálezejí. Dûvëru vzbudil zalmista na poëàtku pisnë,
dùvërou konöi (13, 14.); slova v. 4.: (pfeji si) »Pozivati
milosti Jahve« nalézáme téz v 13. veräi: »Mám dûvëru,
ze budu pozivati stësti.« Proti Davidovi molilo státi »le-
zeni« a proti nëmu mohla byti >válka« (v. 3.), ponëvadz
byl králem.

V prvé cásti jsou sloky, které jmenuji qina. Vers
>qina< jest distichon, v nëmz jest druhy stichos kratsi.

V zalostnych písních se nalézá castëji nez v jinych. Po-
nèлгadz v druhé Cásti tobo metra není, proto mini Ols-
hausen a mnozí jiní, ze byl к zalmu, ktei'5r sestával z v.

1— 6
., pfidán jiny zpëv od 7— 12.; nëkdo рак pfidal vers

13—14. Toho vysvëtleni není tfeba. Die Zennera jsou tu
sloky о 4, 4— 4— 5, 5 versieh.
Kdy by byl zahn psán, nevíme. LXX a Vulg. udávají

sice : Davidüv zalm, prvé nez byl pomazán, ale tentó nad-
pis není v hebr. znëni a nemá proto váhy. Pomazání
Davida králem událo se tfikráte: 1

. v otcovském domë

v Betlémë ; 2. kmenem Juda v Hebron u, po Saulovë smrti ;

3
. v Hebronu, kdyz jej veskeren Israel králem uznal.

V Hebronu, jak se zdá, nebyl znovu pomazán olejem, ale
^pomazání* znamená tu, ze byl králem uznán a prohlásen.

z. 26 '-3. 207

Nadpis LXX by tvrdil, ze se zahn nese к dobë pfed he-
bronskj-m pomazáním, tedy snad к pronásledování Sau-
lovu, neb к dobë bojü, jez bylo Davidovi podstoupiti proti
Saulovym pfátelíim a pfivrzencum (2 Kr. 24- 8 31).
L. 1. Davidûv zahn, prvé nez byl pomazán.

Hospodin jest mé svëtlo a má spása;
Koho bych se bál?
Hospodin jest ochránce mého zivota;
Koho bych se lekal ?

2. Kdyz se pfiblizují ke mnë skûdei,
Aby pojídali mé tëlo,
Ti, ktefí mne souzejí, moji neprátelé,
Sami zemdlívají a padají.

3. Kdyby se postavilo proti mnë vojsko,
Neleká se mé srdce ;

Kdyby se zdvihla proti mnë válka,

Pfi torn já se dùvëfuji.
H. 1. Od D ávida.
Jahve jest mé svëtlo a má spása,
Koho bych se bálV
Jahve jest ochrana mého zivota,
Koho bych se lekal?

2. Kdyz se na mne blízí zlosynové,
Aby jedli mé tëlo,
Moji utiskovatelé a moji neprátelé —
Klopytají sami a padají.

3. Kdyby se polozil proti mnë vojensky tábor,
Nestr achuje se mé srdce;
Kdyby se zdvihla proti mnë válka,
Pfi torn já jsem dûvëfivy-.

1. Zná zalmista mocnou Bozí ochranu, nepocifuje pfi
ni strachu. Hospodin jest mé svëtlo; svëtlo znaëivà stësti,

tma znamenává utrpení a nestéstí ; Büh jest svëtlem, po-

nëvadz od vseho utrpení, souzení vysvobozuje a pfinásí

pomoc, zivot a stësti. Metaforu tuto shledáváme ëastëji.

Ve vySSím smyslu znamená svëtlo vëën^ zivot, kter£ nám

Kristus zjednal (A zivot byl svëtlo lidí; sv. Jan 1.).
Hospodin jest ochránce mého zivota v hebr. obrana,

pevnost mého zivota (173 308' * aj.). Koho bych se bál neb

17
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mël bâti? koho bych se lekal? vyznívá velikou dùvërou
a bezpecnoeti.

2. Aby vysvëtlil, jak jej Bûh ochrañoval a ochranuje,
popisuje, kterak si nepfátele pro ti nëmu poeínají, ale Bozí
mocí pad ají. Nebojí se jednotlivych nepfátel, nestr achuje
se ani celého vojska, ani ve válce.
Kdyz se pnblizují ke mnë skudci, zlosynové (hebr.),

kdyz se na mne neslechetníci zenou — aby pojídali me
telo; prirovnává jekdivokym zvífatum: jako tato dychtí
nepfátelé po mém zivotë, po mé krvi, po mé záhube, chtejí
mne zniciti. Nepodafí se jim to, ale oni samt zemdlívají
(klopytají) a padaji.

3. Vojsko proti nëkomu se zenoucí, válka mohou na-
hnati lidem nejvíce strachu ; zalmista se neleká, jest sám
proti nim, ale düvéfuje v Jahve.

1. Так Mich. 78 di: »Kdyz sedím ve tmách, Jahve jest
mi svëtlem.c îiyq pevnost, obrana.

2. 2ip priblizovati se, s pj znamená nepfátelské se
blízení. V aram. a v syr. se o pomlouvaci fíká, ze jí ob-
vinení< NSi.p 2?N; zde vsak není o pomluvë feëi, ale
o nebezpecí války, o znicení; 22N se v hebr. tak èastëji
uzívá (Deut. 716 populos devorare, Jer. 1025 30 ie a j.). Co
pripravovali zalmistovi, stalo se jim sam5rm : zalmista mluví
ze své zkusenosti. Die Zennera tvofi tyto ctyfi verse
1. sloku sborového zpévu.

3. ГПТЭ in hoc — spojiti s proelium: pf i torn boj i neb
válce já jsem naií (ауовос Sym.) dûvëry plny, mam díi-
vëru. LXX iv гаьгу die hebr. ovsem muze míti v^znam:
pfec.

4. Jedno zádám na Hospodinu,
Toho se domohu:
Abych pfebyval v Hospodinovë dome
Po vSechny dny svého zivota,
Abych patfil na Hospodinovou inúzen
A navstëvoval jeho chrám.

5. Jvebof mne skryvá ve svém stánku;

V den nestestí

Chrání mne v úkrytu svého stánku.
6. Na skálu mne vyzdvihuje,
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A nyní zdvihá mou hlavu
Nad mé nepfátely.
Obcházím (oltáf) a obëtuji л- jeho stánku
Obëf chvály ;
Pëti chci a hráti
Hospodinu.
4. Jedno vyprosuji si od Jahve,
Po tom touzím :
Abych pfebyval v domé Jahve
Po vsecky dny svého zivota.
Abycli patfil na krásu Jahve
A ôhlizel se v jeho chrâmë.

5. Neboí on mne skryvá ve svém stánku
V den nestéstí,
Chrání mne v ochranë svého stánku,
Vyzdvihuje mne na skálu.

6. A tak pozdvihuje se má hlava
Nad mé nepfátely (mass.: Kolem mne).
Obcházím a obëtuji v jeho stánku
Obëti za zvuku trub,
Zpívám a hraji Jahve.

4. Salmista touzí, by mohl stále prodlévati ve stánku
Boha (na Sionu); tarn by se cítil bezpecnym, tarn by Boha
chválil. Jedno zádám jedinou vëc zádám na Hospodinu:
nejvét&í jeho tuzba je: Abych pfebyval v Hospodinovë
domë, abych byl u svého Boha; po vëechny dny svého
zivota, tedy stále. Abych patfil na Hoxpodinovu pfízeií :
to müze znamenati zde lat. voluptas : abych pozorovati
mohl, rozjímati mohl o lásce, pfízni Páné. Jiní pfekládají:
Abych patfil na krásu Jahve na krásu, velebnost Jeho
bohosluzby v chrâmë konané. A navëtëvoval jeho chrám;
tak jmenuje misto bohosluzby vubec, tím mohl b5rti i svato-
stánek. Die hebr. : ohlízel se v jeho chrâmë dobf e si vseho
vsímal; die sv. Jer. adtendam, abych se staral a byl
bedliv na vsechny bohosluzebné úkony v chrâmë.

5. Vykládá zalmista, jak se mu dostává té Bozí o-
chrany, kterou ve v. 1—3. si chválil : Nebot mne skryvá
ve svém stánku: nalézá tam iitocistë, ochrany, bezpeëi pfed

kazd5rm nebezpeëim: v den neëtësti. Co drive jmenoval
chrámem, zove nyní stánkem. Metaforicky jestë di : Chrání
mne v úkryte (ochranë) svého stánku.
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6. Na skálu nine vyzdvihuje: na bezpeèné misto nine-
dává, na pevné misto, jez jest zároveií nepfátelíim tuze-
vysokym, neprístupnym. A nyní zdvilid тон hlavu : Sal
mista jest v bezpecí, zdvihá hlavn, kterou niel drive stra-
chem a útiskem sklonënou; vitëznë se vymanil z proná-
sledování nepfátel a proto nad ne zvedá hlavu. Neciní

jej to vëdomi pysnym, ale hned ho vede к tomu, aby vzdal
svému pomocníku a ochránci díky. Obchdzím (25tí) s ostat-
ními jdu к oltáfi aneb kolem oltáf e a obêtuji obët chvály ;
v hebr. obêti za zvuku trub: hluèné obëti, slavné, prinichz
zpëv a modlitby byly provázeny zvukem trub i2 Kr. 6'5).
Так slavnë byly prináseny vefejné obëti celého lidu neb
za cety lid, ale zajisté ze i královy obëti slavnym zpuso-
bem se konaly, i kdyz byly soukromého rázu.
Uvazujeme-li dobfe tu velikou Bozí dobrotu, roznítí

se v nás touha, abychom pfebyvati mohli u nëho stale,

abychom v nebeském pfíbytku nalezli bezpecnosti a po-
koje, ve vëôné radosti se tësili rozkosi Pane. Nebesa mohou
byti zvána chrámem, nebof není v nich nie svëtského, aie
bez pfestání ozyvá se tarn chvála Bozí a svaty jásot»
V pozemském Bozim chramë nemûze clovëk stále dlíti —

ani knëzi tam nejsou ustavienë; tim slovem: »vsechny
dny« mini, aby byl ve stálém spojení s Bohem a mohl
velmi casto byti v jeho chramë.

4. Unam îins vhebr. jest zensky^ rod nëkdy na mistë
r. stfedního : to jedno ; lat. pfelozil doslovnë. r^n^ np2
krdsa Jah ve pfelozeno r¡ rsonvói^ voluptas rozkos ; voluptas
nriize znamenati ve sv. Písme pfízeñ, milost, asi jáko vo-
luntas — tak jest v mnohych lat. rukopisech psáno. M uze
znamenati : radost na Bohu a z Boha (obi.), ale téz krâsu
bohosluzby, která Bohu se.líbí. 4c vynechává Zenner ve
své sloce о 4 versieh, "ipipl a pilnë hledati, se ohlízeti ;
Rasi od "IJ32 : abych byl rano v tvém chramë, tak i Wellh.
ve vyznamu a4:u:~.

5. Abscondere v obrazném smyslu (3121); pfeklady
mají q'rê Í2C3, toliko Sym. má П2С2; Wellh. dává tomuto
pfednost a mini, ze povstalo ono q'rê hofejsím "СПХ.
Absconditum — úkryt, odloucení; strední r. znaóívá téz
odtazité im. Quoniam vykládají téz pfícinne: dfivod, proö
chee v chramë prodlévati.
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6. "TVÎaD neb VIQiO obeseljsem, obcházím (oltáf) ne-
3ze spojiti s pfedeházejícími slovy, jako u sv. Jer. : »Nad
mé nepfátely, ktefí jsou kolem mne«, ale nálezí к násle-
dujícímu ixvxlwaec xal t&vaa. Vociferationis, fímsky zaltáf :
jubilationis ТО'НГ clangoris (v nëkterych : иЫоштд я«1 «A«-
knffxov). Poslední verá dëli Zenner: ¡ Obcházím a .obëtuji
■obëti chvály 1 zpívaje a hraje Jahve | vynechává "1ЭПХ2-

7. Vyslys, Hospodine míij hlas, kterym к tobë л-olám,
Smiluj se nade mnou a vyslys mne.

8. Tobe mluví mé srdce, tebe hledá má tváf,
Po tvé tváfi, Hospodine, touzím.
9. Neodvracuj své tváfe ode mne,
Neodstupnj ve svém hnëvu od svého slnáebníka.
Budiz mym pomocníkem, neopoustëj mne,
Nezavrhuj mne, Boze mûj spasiteli.
7. 0 Jahve, sly§, hlasitë volám,
A smiluj se nade mnou a odpovëz mi!

8. Tobë praví mé srdce: Hledejte mou tváf!
(Die LXX: Pána hledám !)

Tvé tváfe Jahve hledám.
(Die LXX : Vyhledává tebe má tváf.)

9. Neskr^vej své tváfe pfede mnou,
Nezamítej v hnëvu svého sluzebníka !
Byl jsi mou pomocí,
Nezavrhuj mne a neopoustëj mne,
Bo2e mé spásy.

7. Prosbu vycházející z dùvëry pfednásí zalmista svému
Pánu. Die 10. 12. verèe potfebuje pràvë Bo2í pomoci, po-
nëvadz je opustën a lzivymi nepfátely ohrozen. Bozí po
moci a smilování potfebujeme po cel^ zivot, vzdy müzeme
prositi, aby nás pro nase hfíchy nezavrhl, od nás se ne-
odvrátil.

8. Já cety jsem к tobë obrácen: Tobë mluví mé srdce,
stfed vnitf ních citíi, tebe hledá má tváf. Toto jest jasnëjsi
nez: Mé srdce ti praví, äe të má tváf hledá. Y hebrejském
jest nejisté znëni asi tohoto smyslu : Mé srdce tobé (Bohu)
praví: Hledejte mé tváfe! Takové vyzvání jsi uöinil sv^m
sluíebníkúm, aby tebe, tvé tváfe, tvé pfiznë, milosti a
pomoci hledali ; já to vyzvání chovám v srdci a: Ivé
tváfe, Jahve, já hledám, pficházím к tobé, Zádám Tvé
pomoci.
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9. Prosí, aby od nèho neodvracel své pfiznë, aby ani
V hnëvu, ve spravedlivém hnëvu od nèho neodstupovaî
aneb jej (die hebr.) nezamîtal od sebe. Vzdyf jest zalmista
»Bozim sluzebníkem . , a Jahve byl mu vzdy potnocî, neb
pomocníketn; proto si dovoluje tuto prosbu.

7. Sips 43ip jako 3ä. Tímto versem zmënën i obsah
zalmu i metrum zpëvu. Sloky jsou o pëti versieh idle
Zennera).
8. Die LXX zní ta slova : Kvnwv i^nj'e-w, i^s^rtrijffép es

го 7iQÓ<j(on6v fiov. Hledám Jahve! >Tvoji tváf hledá múj
ohlicej bylo by zvláétním; die Zennera podobné röeni
i V assyrském: panu-ya a-na a-la-ki a-na a-ma-ri pa-ni
sar-ri bi-li-ya. (Srovnej 2 Par. 7U, Z. 24ti, Os. 51Г').

9. Ti, kdoz vykládají tentó zalm o veskerém Israeli,
ponkazují, ze se i jinde Israel zove »shizebnikem Jahve .
ÎJ Isaiáse znaëi vsak ГПГР "\2S Messiáse, nikoliv israel-
sky lid.
Salutaris osvoboznjící, spasny тмп;«; pfídavné jm.

ve vyznamu podst. jm.
10. Nebof múj otee a má matka nine opustili ;
Ale Hospodin se mne ujímá.

11. Dej mi, Hospodine, zákon na svou eestu
A ved mne na pravou stezku pro mé nepfátely.

12. Nevydej mne vidi tëeh, ktefí mne snzují,
Neboí povstali na mne lziví svëdkové,
A lhala nepravost proti sobé.

13. Doufám, ze spatfím stestí Hospodina
V zemi zivoucích.

14. Cekej na Hospodina,
Jednej muznë a posilni své srdee ;
Ano, doufej V Hospodina.

10. Nebof múj otee a má matka mne opustili,
Ale Jahve se mne ujímá.

11. Jahve, ukazuj mi svou eestu
A ved mne po rovné stezce
Pro mé nepfátely.

12. Nevydej mne chuti mych utiskovatelú,
Kdy'z povstanou proti mnë lziví svédkové,
A ti

, ktefí po násilí dyehtí.
13. Так dûvëfuji, ze spatfím dobrotu Jahve

V zemi zivoueíeh.
14. Doufej V Jahve,
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Vzmuz se a posíliz se tvé srdce ;
Ano, doufej V Jahve !

10. S vëtsim klidem pokraciije ve své prosbë. Otee

i matka mne opustili jsem opustën od tëch, kterí by mnë
nejspíse, ano jistë pfispëli — jsem jako sirotek. Snad re-

ceno tak jako v obeené prûpovèdi (3012 37 12 43 14 a j.).

Hospodin se mne ujímá ten jest mi na mistë rodicû; jeho

láska daleko nahradf a vyvází láskn rodiSü.

11. Dej mi zdkon t. j. ukazuj mi svou cestu, Jahve;

na té ovsem jej bude Jahve ochrañovati pro nepfdtele ci

proti nepfátelúm. Kdyby jej nepfátelé vidëli na nepravé

cestë, radovali by se, zkazili by jej.

12. Nevydej mne vûli, chuti, hltavosti tëch, ktefí mne

suziijí. A souzení jest blíze naznaceno: Xebof povstali
proti mne Iziv'i svëdkové: pomlouvaci a utrhaci. A Iluda

nepravost proti sobe: Ш svon se chytili, neshodovali se

ve sv^ch lzích — aneb sobë nejvíce skodili. V hebr. jsou

jmenováni jestë ti
,

ktefí proti zalmistovi povstávají: ná-

silníci, ktefí po násili dychtí; kdyz ti povstanou, nevydej
mne, Boze, jejieh hltavosti!

13. Credo, doufám, raám jistou nadëji, ze spatïim, ze

bndn pozívati Mësti Hospodinova, stësti, které Hospodin

udílí. V zemi zivoueích, na zemi, mezi lidmi Má nadëji,

ze bnde po celf zivot chrânën a dobrodiním obdafován.

14. ¿almista sám sebe к vytrvalé diivëfe vyzj-vá :

Chces-li míti pomoci Bozí, neklesej na mysli, vzmuz se a

mëj odvahu a doufej v Hospodina; »on pfijde a nezame-

ská. (Hab. 23).
10. nCN assumet pfidati, pí-ijati, zde jako: zachránití,

ujati se. David byl jiz dospëlym a nebyl asi nikdy rodiëi
opustën; zde tedy tomu dluzno rozumëti metafoncky; to
röeni bylo pfíslovím. Zenner tentó vers ve své 2

. odpoví-
dající sloce vypoustí.

11. Dej mi zdkon prosí za ochranu, nikoli za zjevení.
12. In animas CED znamená sídlo pocitû, zde choutek,

msty, hltavosti; v aram. ГТОЛ vide (179 41 8)
. David trpël

zajisté dosti Casto pomluvami. V podobném vyznamu :

Jesum vero tradidit voluntati eorum Luk. 2325. Sibi vy-
kládáno íél opàënë : lhala nepravost toliko ve svíij pro
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spëch ; neb pleonasticky, neb téz : Ale nepravost sebe kla-
mala.nedosáhla znicení pronásledovaného (Euthym. Zigab.).
ПБ^ podst. jméno od П1В vhromadném vyznamu (Sk. ap.91).
13. Bona ГП31СЭ jinak nez П"3 ve 4. v. stësti.
xblb oznacili massoreté teckami a poznamenávají, ze

dluzno to slovo vynechati. V aram. pfekladu jest : Kdy-
bych nedoufal, ze zakusîm dobroty Jahve v zemi zivou-
cich — aposiopesis, kterou by bylo lze doplniti : Так bych
byl ztracen, zniëen! LXX a jiné preklady to vynechaly.

14. Podobn?zàvërekv2.81*±.8s (i Deut. 31«. \ Jos. 10").
yaîOl a posiliè se et roboretur cor tuum (syr. i LXX) ne-
pfechodnë, jakoby VPS\

Modlime se 26. zalm na Veliky Pátek, na Bílou Sobotu,
v den Roncha Páne. Církev klade slova toho zalmu do
list Spasiteli, kdyz byl do hrobu polozen. Tam Bûh bjrl
jeho svëtlem, [byl i jeho vzkfísením; jediné slávu Bozí
hledal, Bo2í dum miloval, proto pozdvihl jeho hJavu.
V hodinkách za zemfelê pfedstavujeme si ubohou

du§i, jakoby byla v ocistci ve tmách pochována, ëekà na
vysvobození, prosí o në. Bûh jest její nadëji, a proto se
neleká, nestrachuje, ale doufá a má jedinou tuzbu: »Aby
pfebyvati mohla v nebeském domë Pànë«. V ocistci ji
chrání Hospodin jako ve svém stánku, odtud vede v^chod
toliko к nebi a do nebe. Prosí, aby se jí opustëné, sirotka,
ujal: »Doufám, ze budu pozívati Hospodinova §tësti.«
Církev dusím tëm volá: »Cekej na Hospodina a doufej«!

27. Шт. (H. 28.)
Snaíná prosba za pomoc; díky za ni.

Zalmista jestvúzkosti a volá к Bohu o pomoc (1— 2) ;
prosí, aby ho nezahubil spolu s hfíümíky; tëmto pfedpo-
vídá trest a zkázu (3—5). S radostnym, л7ге1^т citem
vzdává pojednou díky za to, ze byl vyslySen (6— 7.) V zá-
лгёгки pre je israelskému lidu pozehnanou vládu Bozí (8-9.).
I tentó zalm pochází die nadpisu od Davida. Zbozny

zalmista byl naplnën takovou dùvërou v Boha, ze vidël
prosbu svou jiz vyslysenu a hned ku prosbë pHdal ra-
dostné vzdání díkíi. Není tfeba se domnívati, ze by pochá
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zela tato cást (6—9) z pozdëjsi doby. Kdjr asi psal David
tentó zalm, aneb ku které události jeho zivota se obsah
zalmu asi nese. nelze udati. Euthymius Zigab. hádá na
doby Saulova pronásledování, jiní mini Absolonovu
vzpouru.
Ve versi 8. a 9. velebí Boha jako pomocníka »vseho

lidu,« »svého pomazaného« — nehledí tedy toliko ku své
osobë, ale ku vSeobecnosti. A6 by by] mohl i David tato
slova f ici, ponëvadz byl králem, pfec jsou zde nápadnymi,
a povazují je za liturgicky pfídavek pozdëjsi doby. »Po-
mazanym rozumíme krále, tedy Davida, Theodor z Mops-
vestie Ezechiáse, jiní Josiáse. Die toho povazují i pro-
roka Jeremiáse pisatelem tohoto zpôvu kladouce zalm do
pozdëjsi doby.

L. Davidíiv zalm.

1. l'C tobé, Hospodine, volám,

Mûj Boze, neodmlëuj se nine,

Abych nebyl, kdyZ by jsi mi neodpovídal,
Podobnym tëm, ktefí sestupují do jámy.

2. Vyslys, Hospodine, lilas mého prosení,
Kdyz к tobë úpím, kdyz pozdvihuji své ruce

к tvému svatému chrámu.

H. 1. Od Davida.
К tobë, Jahve, volám,
Má skálo, neodmlöuj se ode mnë,
Abych nebyl, kdyzby jsi mnë mlóel,
PodobnJ'm tëm, ktefí sestupují v hrob.

2. Slyè mé hlasité iïpëni, kdyz к tobé volám,
Kdyï pozdvihuji své ruce к tvému Nejsvë-

tëjsimu (místu).
1. Prosí o slysení. Müj Boze, moje skálo (hebr.) jako

173. Neodmlcuj se mnë jest hebraism ; pHmysliti dluzno :
Nemlc, nebud neöinnym, a neodvracuj se ode nine, nebot

kdybys mi neodpovídal, kdyby jsi se mi odmlëel a nevy-
elysel mou prosbu, stal bych se podobnym tëm, ktefí se
stupují do jámy (hrobové), do hrobu, zahynul bych.

2. Vyslys mé hlasité úptní, kdyz к tobé kricím (heb.),
ùpënlivë volám, kdyz pozdvihuji své шее к tvému svalé
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mu chrámu; Hebreové pozdvihovali dlanë rukou к nebi
nebo лте smëru Nejsvôtëjëiho, kdyz se modlili ; hebr. proto
di: к tvêmu Nejsvëtëjëimu (místu) d'bhîr. To bylo ono
uzavrené misto, kde chovali archu úmluvy. Modlící obra-
cel se smèrem ku stánku, a kdyz byl u nëho, smërem
к Nejsvëtëjsimu (na západ). Chrámem lze rozumëti i zde
svatostánek, nebof i tentó sestával ze tf í pi-ostor : nádvofí,

svatynë a z Nejsvëtëjsiho.

1. 4îR2/p nj'irîri-bí< neodmlëuj se ode mne падшпюпл*
àno ; silere i tacere má preneseny vyznam : klidnym, ne-
öinnym b5rti, upustiti od nëëeho ; zde schází jaksi sloveso
pohybn : »nemlc'tim, ze se ode mne vzdalujes.* Sym. a
sv. Jer. dále pfekládají: Ne forte tácente te kdyz bys zû-
stal nëmym, neodpovidal mnë, nie pro mne neucinil, abyeh
se nestal podobnym tëm ... Ve ''ПЬ'ОИГ jest tedy 1 son-
slednosti. Lacurn i jinde znacíí hrob.

2. ■'riUîD pronikavy krik, upënlivé volání (pfi mém
pron. kfiku). 4T 4Níd:z¡ (sap) kdyz zdvihám své mee (É.
63û, Lam. 219 3*1, l' Tim. 28). nejvzàcnëjSi prostor,
misto ve svatostánku.
Smërem к Jerusalému se obraceli modlící die 3. Kr.

822- 30, Dan. 610.

3. Nestrhni mne spolu s hrísníky,
A s tèmi, ktefi èini nepravost, mne neshlad,
Ktefí mluvi pokojnë se svym blízním,
Zlé vsak (chovají) ve sv^ch srdcich.

4. Dej jim podle jejich skutkû,
A podle nepravosti jejich snah.
Podle skutkû jejich rukou odplaf jim,
Pfidèl jim jejich mzdu.

5. Nebof nepochopuji dël Hospodina,
Ani ëinû jeho rukou ;
Podvrátí§ je a nepostavi§ jich.
3. Nestrhuj mne spolu s bezbozniky a zlocinci,
Ktefi mluvi pokojnë se sv^mi blizními,
Ale zloba v jejich srdci (jest).

4. Dej jim podle jejich dila,
A podle zloby jejich skutkû;
Podle èinëni jejich rukou dej jim,
Urci jim jejich odplatu.

5. Nebof nevsímají si ëinû Jahve,
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Ani díla jeho rukou.
Ai je podvrátí a nepostaví jich (jiz) !

3. David prosí, aby jej Bùh neshladil s hfísníky,

рак pfidává prosbu, aby ty bezbozné die jejich skutkü
potrestal. Nestrhni mne spolu s hfiëniky nezahlazuj mne
s nimi, s tëmi, kterí zahlazení zasluhují a ktefí mu tez

podlehnou. Mluví o lidech, ktefí pokrytecky, na око a na
venek pokojnè mluví a jednají se svf/m blízníni, ale zlé
pfi tom chovají mínéní neb límysly ve svyeh srdcích (2*
113 Jer. 9**). Nemluví tedy o zevnëjsich nepfátelích, ale o
pokryteckych Israelitech.

4. Ti bezbozní hfesili proti Bohu: zasluhují proto
trestu, ponévadz Bozích práv porusili. Z té pfíciny, a ni-
koliv ze msty, zádá pro në zalmista trest podle jejich
skutkü a podle jejich snah tpodnikû). PHdèl jim jejich
mzdu, vyplatu, jaké zaslouzili.

5. Zalmista zádá pro bezbozné takového trestu a
pfedpovídá jej, nebot vidi, ze jsou jako zaslepení, nepo-
chopuji, nevsímají si dël Hospodina, toho, со uöinil Jahve
V minulosti а со dosud 6iní; nevsímají si ani tëch zna-
meni, kter^mi nèkdy bezbozné varuje. Kdyby pozorovali
ëiny Bozích rukou, nemohli by hfesiti. Podvrâtîè je a ?ie-
poslaviS jich jest jako obeené rëeni prûpovèdni (Jer. 24G
4210 454); metaforicky pfirovnává je se stavbou, kterâ se
zbofí, a není úmyslu ji znovu postaviti.

3. Traitas má zde v^znam perdas : Nezahub niîO 13П
mluviti pokoj, pokojnë, smiflivè, pfátelsky. V srdcích ale
doplniti lze: mluví neb chovají, mají.

4. 55513 prekládáno nëkdy studia, snahy zàmèrjr, zde
adinventio, snahy v mysli i v ëinu, podnik, ëin.

5. Díla Jahve — mohou míti na mysli dílo stvofeni,
neb díla zachovávání svèta, Bozí prozfetelnosti, neb jeho
znamení, zázraky, zjevení, kter5rmi dobré tësil, zlé varoval.
Proto ze uvádí Jer. totéz porovnání o zbofené stavbë

— nelze jej jmenovati skladatelem tohoto zalmu ; to rcení
by lo jaksi prûpovëdi.

6. J3lahoslaven bud Hospodin,
Ze vysl^chá hlas mé modlitby.
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7. Hospodin jest mûj pomocník a mûj ochránce,
V nêho doufá mé srdce a byvá mi prispëno;
A obëerstvuje se mé tëlo,
A ze svého si'dce jej budu chváliti.

8. Hospodin jest sí la svého lidn
A osvobozující ochránce svého pomazaného.
9. Spasiz svûj lid, Hospodine, a zehnej svému dëdictvi,
A spravuj je a zvelebuj je az na vëënost!
6. Chválen bud Jahve,
¿e slysí moje hlasité úpení.

7. Jahve jest má síla a mûj stít;
V ného doufá mé srdce a byvá mi spomozeno ;
A plesá mé srdce,
A svou písní chci jej oslavovati.

8. Jahve jest jim silou
A spasnou ohradou jest svému pomazanému.

9. Pomáhejz svému lidu a zehnej svému dédictví
A ved je a nosiz je az na уёку !

6. Salmista dëkuje za to, ze Büh vyslychá jeho pro-
sbu. Vidi jiz pfedem, ze bude jeho prosba splnëna a proto
di : Exaudivit vyslysel, adjutus sum a refloruit v minu-
lém case po zpûsobu prorokíi. ¿e v té chvíli jeho prosba
není vyplnëna skutecnë, to projevuje 9. vers, v nëmz
jestë prosí za Bozi pomoc.

7. Müj pomocník a mûj ochránce v hebr. obraznô:
má síla a mûj MU. A obcerstvuje se mé tëlo : bylo uzko-
stí seslé, schfadlo, nyní ale znovu nab^vá síly, stáA'á se
kvetoucím, refloruit. V hebr. jest jiné znëni : A plesá mé
srdce; neni die toho hebr. znëni bezpeëné. A ze svého
srdce budu jej Boha chváliti ex volúntate mea z mé vûle
dobrovolnë, rád ; v hebr. A svou písní chci jej oslavovati.

8. V tëchto dvou versieh modlí se veskeren Bozí lid
za Israele. Mûze zañ prositi к Bohu, nebof jest Hospodin
silou svého lidu; vhebr. nejmenuje zfejmë lid, ale praví :
Jahve jest jim silou t. j. jest jejich silou ; podle 9. v. a
podle pfekladû LXX a syr. mini tim vyvoleny lid. A osvo
bozující ochránce, ochránce, ktery pfinásí a dává vysvo-
bození, spásu (hebr. mnozné císlo, ponëvadz jsou ruzné
zpùsoby a prostfedky, jimiz vysvobozuje), svému poma
zanému, svému králi, zástupci a správei toho lidu.
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9. Zehnej svêmu dëdictvi t. j. svému majetku; tak
jest vyvolen^ národ ëasto naz^ván (Deut. 4го). A spravuj
je, V hebr. A pasiè je: bud jimdobrympastyfem ; a nosiz
je (Is. 639) jako paster zdvihâ a sám nese umdlenou ovecku,
tak prosí, aby i Jahve nesl svûj lid. V lat. extol le illos
jest doslovnë prelozeno die hebr. slovesa; zvelebeni by
znamenalo téz jen pomoc, podporu, jaké lidu preje.

7. *ГНЗД) a bylo nine pomozeno, pomohlo se mi —

jest nifal od "TO?. LXX píekládají jako v lat: àvé&altv r¡
ff«p| ftov, xai ¿x &ú.i¡fiaió<; fiov ё^ороХоуоНцт аьгф tedy 42^5 V6
smyslu: mé tëlo, 'П'ПВЯЧ snad od "US'1 vyznamem líbiti se:
a z vfile. V syrském pfekladu podobnë: »A rostió mé
tëlo a chválou jej budu slaviti« Winx jindy isnis.

8. Die LXX a die syr. dluzno ¿ísti na m. räb jim
jeho (svému) lidu (jako 29 n). Sv. Jer. má: fortitudo

mea, Theod. 4^5 nám. Pomazan$rm Boha byl David — zde
nelze mysliti na veleknëze, lid tak naz<rván není.

9. П^ПЗ znamená zde possesio xXrjQovofiía majetek. хнзэ
v piel znamená zdvihati, extollere — ale téz nositi.

V zalmu jest obsazena prosba za pomoc, ve v. 8. a 9.
prosba za veskeren lid, proto se modlíme 27. zalm v pa-

mátn^ den Modlitby Páne na olivetské Hofe. Kristus Pán
se modlil, prosil za pomoc, byl andëlem potësen, vëdël, ze
zvitëzi — prosil za veskero lidstvo. V den Srdce Páné
vzpomínáme tímto zpëvem na duvëru, kterou chovalo
nejsvëtëjsi Srdce к Bohu Otci.
Jindy, jako vranní pondëlnl modlitbè jest tentó zalm

v5rrazem duvërné prosby.

28. zalm. (H. 29.)

Bozi moc T bouri.

Vybízí zbozné, aby velebili Boha (1—2). Büh ukazuje
svou moc a velebnost na zemi v boufi, která se rozléhá
na vodách, porází cedry, otfásá poustí (3—9). V zàvërku
vyslovuje zalmista nadëji, ze tentó mocn^ Büh posilní a
dá pokoje svému lidu (10—11). Tedy má tri ëàsti.
Boure jeví se v Palest^në v hrozné síle, která vse
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ovládá, vsechno stvofení hrûzou naplñuje. Takovou boufi
nám 1Ш zalmista; slysíme z ni Bozí lilas (hfméní), vi-
díme V ni Bozí sílu a moc.
Popis je sice krátky, ale velmi zivy. Ctyfikrát opa-

kuje jméno Bozí v prvních dvou verSích, ctyfikrát jme-
nnje Boha i v zàvërku; sedmkrát mluví o hlase Bozím a
ukazuje, jak púsobí na mofi, na horách a na pousti.
Nadpis.
L. Daviduv zahn,
1. Pfi závérku (svátku) stánkíi.
H. 1. Zahn. Od Davida.

V LXX jest nadpis iÇodiov ax^vf^, ktery v lat. pfelozen :
in consummatione tabernacnli. S(7kkâ se jmenoval v pozdéjsí

dobé svátek stánkú, ktery nazyvali téz prostë svátkem
Jahve« [Lev. 2339), «svátkem sbirky« (plodin, ovoce) ichag-
has-snkkoth »svátkem stánkiu. Slavívali tentó svátek ce\f
t5'den, od 15. do 22. TiSri (na podzim, v fíjnu neb vlisto-
padui ; osm$r den se jmenoval '* zéreth sukkâ závérek.vychod
stánku. К tomuto dni by byl po nadpise zpëv 28. z. urcen.
Tato poznámka LXX a Vulg. pochází z pozdëjsi doby a
nkazuje, kam byl zahn v bohosluzebném,chrámovémzpévu
zafadën. Onen osmy den stánku jest ¿fó<W jmenován
v Lev. 233tí, Neh. 818,"2 Paral. 7", Jan 7'!'.Viztéz s. XXIII
a XLI.
Talmud klade tentó zalm к modlitbám svátku letnic

(padesáti — totiz dni od velikonoc: pontéeoste), aby si
Israel vzpomnèl na hfméní, v nëmz se Bûh na Sinai zjevil

(Ex. 19").
In consummatione tabernaculi bylo mylnè vykládáno:

Pfi dohotovení stánku za Davidovy doby na Sionu. ПЧЗЗ?
se zval téz poslední den svátku Pascha.

Ib. Pfineste Hospodinu, Bozí synové,
Pfineste Hospodinu mladé skopce.
2. Pfineste Hospodinu chválu a éest,
Pfineste Hospodinu chválu jeho jména,
Klañte se Hospodinu v jeho svatém dvofe.
Ib. Dávejte Jahve, Bozí synové,
Dávejte Jahve cest a "chválu !
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2. Dávejte Jalive cest jeho jména,
Klañte se Jahve ve svaté ozdobë!

Ib. Vzdává Bohu chválu 6i vyzyvá к ni. Nëkolikrâte
opakuje to vyzvání, aby by lo slavnou pfípravou к tomu,
со chce popisovati.

Bozí synové tak jmenuje zbozné, bohabojné; snad
protiva onoho viol àv&Qoàmov í. 4A Tyto vybízí, aby pfinesli
(dávali neb dali) Hospodinu die lat. mladé skopce — za-
jisté к obëti. V hebr. toho vsak víibec není ; tam jest hned
psáno: Dávejte Jahve cest, a chválu, cest a moc ицт^ —

ctëte a chvalte jej.

2. Pfineste H. chválu jeho jména chválu, která jeho
jménu a jemu samému pfíslusí. Klañte se Hospodinu v jeho
svatém dvofe (in atrio), tam, kde stávali Levité, kde ale

mohli v prvních dobách i muzové vûbec státi — nádvofí
chrámu. Tam pfináseli na oltáfi obëti, tam vzyvali Boha,
tam se mu lid i knëzstvo klanëli. Knëzi mohli úctu Bozí
vzdávati i ve Svatyni, nejvys§í knëz i v Nejsvëtëjâlm.
Uprostfed toho nádvofí sídlil Hospodin, archa neb její
pokryvka (kapporeth) a kfídla klanících se tam andëlù
byla jeho trûnem. (Podobnë 957-9). V hebr. stojí: Klañte
se Jahve ve svaté ozdobë: knëzi mívali ve sluzbë, kdyz
pfináseli obëf, konali zehnání a p. svatá, vzácná roucha

(Ex. 282); tak i nyní vybízí, aby se v té ozdobë klanëli
Bohu.

1. D^X-^a pfekládáme jako BTlbR"4» synové Boha,
jako yi'hs n33 synové Svrchovaného v 82G. B?í* mnoz. 6.
ku *N znací ve fenickém nëkdy téz jen iedno bozstvo :
není tfeba pfekládati »synove bohü«. Die 897 bychom
mohli vykládati: andèlê ti by byli vyzváni, aby v Bozím
chrâmë, v nebesích chválili Boha v té dobë, kdyz on bourí
ukazuje na zemi svou moc. Jiny v$'klad S"bn "Ъ2 jest : »Vse,
со se jmenuje bohové« tedy mocní, knizata by byla ku
chvále В. vyzvána (Kaz. 1017). >Mladé skopce< by bylo
hebr. "»ga, pfidáno LXX, snad z postranní poznámky.

2. ШТрТНТГа cetli LXX ПТТПЗ, proto : ivniiij àyiif «vtov.
Ale о svaté ozdobë vykládají téz Aq. Sym. Jer. a aram.
jako hebr. znëni.
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3
. Hlas Hospodina — nad vodami,

Velebny Bíih hfímá,
Hospodin — nad velkymi vodami !

4
. Hlas Hospodinûv v sile,

Hlas Hospodinûv ve velebnosti (zní).
5
. Hospodinûv zvuk láme cedry,

Ano, Hospodin zlaniuje libanské cedry,

6
. A zdrtí je jako libanské tele;

I (kdyby) mile (bylo) jako mlady jednorozec.

7
. Hlas Hospodina, jenz seká plamenny oheñ.

8
. Hlas Hospodina otfásá poustí,

A zachvívá Hospodin pou§tí Kádes.

9
. Hlas Hospodinûv vytváfí jeleny !

Zjevuje houstiny;

A v jeho chrámu vsichni pronásejí chválu.

3
. Hlas Jahve (zní) nad vodami,

Bñh velebnosti hfímá,
Jahve nad velikymi vodami.

4
. Hlas Jahve (zní) v síle,

Hlas Jahve ve velebnosti.

5
.

Hlas Jahve láme cedry,
Ano, Jahve zlamuje libanské cedry,

6
. A ciní je poskakovati jako tele,

L'bânôn a Sirjôn — jako mlady büvol.

7
. Hlas Jahve, kter$r seká plamen ohnë.

8
.

Hlas Jahve, ktevf otfásá pouStí,
Otfásá Jahve Qades-skou poustí.

9
. Hlas Jahve ciní, ze lañky rodí,

A obnazuje lesy,

A v jeho chráme vse volá: >Sláva!«

3
. Hlas Hospodina jest hlas hfímání, ktery se Israe-

litûm svou hrozivou silou zdál b^'ti hlasem mocného Boha.
Hfméní zní nad vodami a nad velkymi vodami; podle
Gen. l7(z. 17'2) nad nebesk^mi, nad hofej§ími vodami, které
jsou shromázdény v oblacích. Tarn a odtamtud hfímá Büh
velebnosti t. j. veiebn^ Bûh. Bûh v pravdé vládne boufí;

z jeho vûle nastává, die jeho vûle i konöi.

4
. Jakoby po stupních popisuje zalmista sílu Boáího
hlasu. Jest v sile t. j. silny a velebn^ (ve velebnosti zní).

5
. Mocné úcinky boufe. Láme cedry, ano zlamuje i
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libanské cedry, které byly tak staré, tak silné ! Lame tedy
i nejsilnejsí stromy, porází je; jakoby to cinil sám Hospo-
din, со ëini mocí boufe: Hospodin zlamuje!

«. Cedry byvají bleskem rozstëpeny; kdyz takovy
mohutny strom (mûze míti i 10 metrû v dolej.sím objemu)
padne, roztfístí se jeho vëtve, strhnou spolu vôtve vedlej-
Sích stromu, které padají a zase vyskakují proto di:
A cini je poskakovafi jako tele a vSechny stromy a lesy
Libanonu a Sirjonu (fenické jméno hor velkého Hermonu)
poskakují jako mlady, divoky búvol. V lat. jest гебепо:
Zdrtí je (stromy) jako by tele neb zvífe víibec zdrtil ;
druhá cást latinského znení jest nejasnou. Neuspokojuje
vyklad: Zdrtí je jako zdrtí pfi boufi i libanské tele, i
kdyby bylo toto tak vzácné (milé) jako mlady nosorozec.
Vyklad: »Pfi takové boufi milácek Jahve, totiz Israel, jest
bez strachu jako mlad5r nosorozec^ se sem nehodí. Pi-oto
dluzno dáti pfednost hebr. znéní, ас- se nezdá byti nepo-
ruSenym.

7. Illas Hospodina seká plamenny oheñ doslovnë :
rozètëpuje plameny ohne, meta blesky z oblak, které po-
dobají se plámeniim.

8. Otiám pouStí: pfi boufi zdvihá se na pousti písek
a prach u velikém vichru a tvofí brzy zde, brzy onde na-
nesené vySiny jakoby byla cela pousf pohyblivou. Jme-
nuje Kadesskou pousf, která byla ve skalnaté Arabii, tam
kde bylo i mësto Kades Barnea, u nëhoz Israel, kdyz se
bral z Egypta do zaslíbené zemë, \rícekráte prodléval.

(Num. 2016).
9. Diva zvëf poustë pfi boufi bud zalézá aneb di-

voce pobíliá hnána strachem. Strach ten píisobí, ze lañe
pfed casem pozbyvají plodu, rodí (lat: hfmení pf ipravuje
jeleny).

A obnazuje houstiny ; die hebr. zase o stromech, jako
ve v. 5. a 6.: A obnazuje lesy, jakoby loupal kury jejich
dfev. Latinské znení by mohlo znaëiti, kterak se ku konci

boufe hustá mraëna trhají apropoustëji nebesk5r blankyt.
A v jeho chrámé vHchni pronáSejí chválu, zatím, v té

18
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dobè boufe jeho zbozní (v. 1. a 2.), vëe, со к chrámu ná-

lezí a so hlásí, volá: Sfáva! chválí a velebí Boha. Ti, kdo

vykládají Bozími syny andèly, mini, ze dle tohoto verse
andëlé v chrâmë, v nebi velebí Boha. Ve zjevech, v hroz-

nych úcincích boufe zajisté se zjevuje lidem neobycejnym
zpusobem sláva a velebnost Boha.

3. Nad vodami, nad velkymi vodami boufe nad
stfedozemním mofem, které Israelite znali, jest velkolepym
zjevem; mohl by zalmista vypisovati tentó úkaz.

5. Libanské cedry jmenuje sv. Písmo velmi casto
(3 Kr. 5U, б10- ,6

,

72 a ].); Libanon choval po tehdejsím
mínení nejvzàcnëjsi ze zvífat i stroma. "рэ25 znamená
bílé (pohofí), lezí severnë od Palestyny a táhne se pH
fenickém bfehu stfedozemního mofo к severu. Toliko kmen
Aser mol snad ve svém ùdëlu jizní vybëzek libanskych
hor. Vychodní parallelnë lezíoí pohofí za rovinou Beqâ
neb Coelesyrií jest Antilibanon.

6
.

y/^XO Deut. 39 fenické jméno jizní ôâsti Antiliba-
nonu, která so jmenovala ITOi"; amorrejské pojmonování
"РЭП? (Pis. S. 48, 1

. Par. 523) znacilo snad hory Hermonu,
které leíely severnë od Damasku (arab. Senír). Na Her
monu jest nejvySéí vrch Antilibanonu zebel-es-sejeh hora
ataree neb snëhu et-telz jmenovany, zvysí 2759 m. Snad
by val pohanum posvátnou horou, proto název od haram.
LXX cetli asi упф"] nû\f (jméno Israele). D«"l bûv'ol v z. 22-*.
Vitulus Libani vykládal Theodorot o zlatóm toloti,

dilectus o zboznyeh. Aug. a Euth. Zigab. vykládají (míij)
>mil5' o Kristu.

7
. Intercidentis к tomu jest podmëtom Jahve.

Weih.: J. vysílá blosky.

9
. Praeparare zde die 5Э1РР od bin ku porodu pfi-

praviti, pf ivésti ; sv. Jer. obstotricare. Bar Hebraeus a èàst
Syrù (Jakobitu) cetli na mistë -laní Pnb4N slovo ГН~"Х
duby (j

. nbx mn. a^N obycejnë): »duby rozdreuje?. Xa
m. 5|Œ№4 navrhuje Weill, vp-'l a slnpnjo . ЬэчП palác,
chrám (11+ 18').

i>£ vse jeho, vsiehni jeho, aram.: vSichni jeho slu-
zebniei.

10. Hospodin pfeb.fvá Л' potopè,

A trùni Hospodin jako král na vëky.
11. Hospodin udëli svému lidu silu;
Hospodin pozehná svému lidu v pokoji.
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10. Jahve se usadil к potopè,
A trûni jako král na vëky.

11. Jahve dá svému lidu silu;
Jahve pozehná svému lidu v pokoji.

10. Zàvërek. Po boufi b^vá povodeñ, zátopa, i v té
jeví se Bozí nioc : Hospodin pfebyvá v potopë ; tentó pfe-
klad se zdá byti odporuöen následujícím : A trúní jako
král na vëky: Buh není boufí vyrusen, jako lidé a veskero
stvofení, on stale a na vëky v nebeském sidle trûni a
vse fídí
Die hebr. pfipomíná zalmista, ze Jahve i potopu se-

slal: Jahve se usadil (trûnil) к potopë, a jako by] tenkráte
králem a pánem potopy i svëta, tak jest králem pfi kazdé
boufi a na vëky.

11. Jaké stësti, ze raá lid takového krále: On má
veskerou moc: Udëli svému lidu silu; lid se nestrachuje,
ale spoléhá a douí'á: Pozehná svému lidu v pokoji
muzeme vykládati pokojem dm cíqt¡i>t¡¿. Pokoj pfinásí po
zehnání a rozkvët. Po boufi, kdyz se objevila jasná duha,

nastává mily klid ; zeme jest zavlazená, obóerstvená, vy-
dává novy zivot.

10. biS/p potopa — uzíváno obyèejnë o potopë za
Noema. Inhabitare fecit — mohli bychom doplniti seipsum:
sebe ut'inil bydliti v potopè, aneo pfekládati хиттхи die
hebr. 2вч а ЭВ5"П: pfebyvá (nikoli х«т»тн). Sv. Jer. vykládá
mysticky : Buh dává lidem, ktef í ho chválí, pfíbytky v ne-
besich ; diluvium by znamenalo lidi.

11. ÚCinku pozehnání dostane ее lidu Jahve: bude
Masten v pokoji. 2 i in latinské mívají v^znam instru
ment!'

Zahn 28. jest uröen na den Zjevení Pànë. Jeho slova
vyzyvají vëfici, aby se Pánu Jezísi poklonili, jako to ucï-
níli tfi magové, aby poslechli mocného hlasu evangelia —

a tak dosáhli od Boba síly a pozehnání. Svátek Zjevení
Pànë b^val v staré církvi jedním z kfestních dnû. V mo-
dlitbách svëceni vody nalézá se proto i tentó zalm; mo-
dlíme se ho, kdyz dospëlé slavnym zpíisobem kftem do
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clrkve uvádíme. Hlas Bozí jest nad touto vodou, Hospo-
din pfebyvá v ni.
Kdyz se svetí kostelní zvon, modlíme se 28. zalm pfi

pomazání zvonu sv. olejem. Zvon zní hlasem Bozím, svo-
lává zbozné syny do chrámu ; drive vyzníval i do boufky,
aby rozstëpil mraky.
Pfi ranní pondëlni modlitbë vyzyvají nás knëze

slova toho zalmu, abychom se Bohu klanëli.

29. zalm. (H. 30.)

Vzdávání dikù.

Zalmista byl blízek smrti neb zahynutí a Bnh jej
z toho vytrhL Za to velebí Hospodina (2—6). Popisuje,
v jakém stavu se nalézal: Vhojnosti Ш bezstarostnë, ale
kdyz na nëho pfiSla ona nehoda, strachoval se a volal
к Bohu. Búh ho vyslysel, proto mu chce stále dèkovati

(7-13).
Vykládáme-li cely obsah zalmu ominulosti, vyjadfuje

díkúvzdání; pfekládáme-li ale jeho slovesa pfítomnym
èasem, рак nám vypisuje staA- zalmisty a chova ve v. 9.
a 10. téz modlitbu. Prvy vyklad jest prirozenejsí, pfi dru-
hém by vynikla vice zboznost zalmisty.
Nadpis. 2 aim zpëvu.
L. 1. К posvecení Davidova domu.
H. 1. Zalm. Píseñ posvëceni domu. üd Davida.

Podle lat. byl by tentó zalm slozen neb urcen
jako zpèv a) ku otevfení, íii posvëceni Davidova domu.
Davidûv dûm byla by die 2 Кг. Г>"-12, 1

. Par. 14*

Sionská tvrz. b
) Ponèvadz öini 2 Кг. 17й5 zmínku о torn, jak

se vrátil David do svého domu, ktery byl (die 2 Kr. 1621-22)
Absolonem znesArëcen, mini nëktefi, ze byl zalm к této
události urcen. c) Dûm ГР2~ znamená téz dûm Boha, sva-

tyni ; za Davida stál ale toliko svatostánek, ktery uröil
David к sluzbè Bozí a pro archu úmluvy (2
. Král. б17 1.

Par. 16'). Ackoliv byvá i svatostánek jmenován domem
r*zn (Ex. 2319, Jos. 684, Soud. 1831 a j.), pfecbyto byvalo
v púvodním nadpise jasnëji naznaceno. d) David obôtoval
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po andëlovë rozkazu na mlatë Jebusity Ornana (Aronà),
ucinil to misto posvëcenym místem a urêil, ze tarn bude

postaven Bohu veliky chrám. (1. Par. 221: »Toto jest Bozí

dum«). I toto misto bylo by die nèkterych jmenováno
V nadpise 29. zalmu; David unikl moru, ktery v Kanaan
zufil a dëkoval slovy toho zalmn svémn Bohu. Od Da-
vida< by znacilo pûvod té pisnë. e) Po minëni jinych byl
dán tentó nadpis »in dedicatione domus« Davidovu zalmu
29. teprve v dobë pozdëjsi. Die knih Makkabejskych (1
Makk. 4*8-59, 2 Макк. 101-5) byl zaveden Judou Makkabí
svátek posvëceni chrámu tñ èyxuivin ~23~ пеЬП?2П ПЗЗЛ

(Jan 1022) obnovenî, potom, kdyz byl chrám Antiochem
poskvrnën5r a znecistëny zase pravé sluzbë Bozí odevzdán
(г. 165 pf. Kr.). Tehdy byl snad tentó zalm zpíván a od -

té doby urcen ku zpëvu v den posvëceni chrámu«, kter^r
se kazdorocne dne 25. kisleu >v rozko&i a radosti« po
osm dní slavíval. Jmenuje se xk&kqktuó^ wv hnoi, qxSra

(svëtla) i TjftíoM t¡¡4 axr¡vonr¡yitii той Xaaû.ëv (na rozdíl od svátku
stánkü Tisri). Toto minëni a ono pod a) uvedené se nej-
více zamlouvají. Ku slovûm nadpisu viz téz s. XXIII.
Slova verse 3. >sanasti me« nemusí nutnë znamenati,

ze byl David pràvë z nëjaké nemoci vyléëen. Nie neuka-
zuje к tomu, ze bychom mëli obsah zalmu vykládati о
celém Israeli. Theodor z Mopsvestie mínil, ze narází zalm
na vysvobození EzechiáSe od obléhání Assyrsk5rch (Is. 38).

2. Volebím tebe, Hospodine, ze jsi mne vytáhl,
A ze jsi nedal, aby se moji nepfátelé të§ili ze mnë.
3. Hospodine, müj Boze,

Volal jsem к tobë a uzdravil jsi mne.
4. Hospodine, vyvedl jsi z podsvéti mou dusi,
Zachoval jsi mne ze (stfedu) tëch, ktefí sestupují

do iamy.
2. Velebím të, Jahve, ze jsi mne vytáhl,
A ze jsi nedal, aby se moji nepfátelé nade

mnou radovali.
3. Jahve, mûj Boze,
Volal jsem к tobë a uzdravil jsi mne.

4. Jahve, vyvedl jsi z podsvëti mou du§i,
Ozivil jsi mne (a vzal) z tëch, ktefí sestupují

do jámy.
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2. ¿almista chce velebiti a velebí Boha а udává pfí-
öiny : ze jsi nine vytáhl z jámy, z propasti, v niz jsem
hynul, kde bych byl zemrel. Kdyz byval zajatee vhozen
do cisterny (Jer. 386-13 i v dëjich egyptského Josefa), ne-
mohl odtud sám vyváznouti, byl urfien zàhubë; tak di
v tomto pfirovnání zalmista o sobe. Bûh jej vytáhl. Ne-
pí-átelé by se byli radovali, kdyby byl zahynul, ale Bïih
jim té radosti nedal.

3. Uzdravil jsi nine — snad ve smyslu: pomohl jsi
mnë (tak i v 2. 59+ 3. Kr. 1830); v pravém smyslu uzdra-
veni >z nemoci« neni zde nicim jinym dosvëdeeuo (z. 63).

4. Vyvedl jsi z podsvëti, ze s'ôlu, mou dusi t, j.
mne; jiz jsem se nalézal v misté, kde se mrtví shromá-
zdují, byl jsem jiz jako mrtvy, byl jsem mezi terni, kterî
sestiipují do jámy, do hrobu (271), ale ty jsi mne ozivil
a vzal ze stfedu tëch mrtvych.

3. I ceiy Israel byvá pfirovnáván s nemocnym, kte-
rému dává Bûh uzdravení Ex. 1526) ; proto vykládají nè-
ktefí tato slova o celém Israeli.

4. K'thîbh lia ЧПТ5? jest i v LXX, Theod., v lat. a
v syrském pfekladu dosvëdëeno : ozivil jsi mne a vzal
ze stfedu sestupujicîch do jámy; q*rê má inf. Tto ЧТТ$)
od sestoupeni do jámy jsi mne zachoval pfi zivotë, ze
jsem nesestoupil do jámy. Inf. slovesa TV zni ale |VH a
nikoli TV.

ó. X'pivejte Hospodinu jeho svati,
A osla vu j te jeho svatou památku.
6. Nebof (byvá) hnëv v jeho rozhorlení
A zivot v jeho dobré vûli.
К veöeru potrvá plác
А к ránu veselost.

7. Já ale fekl ve své hojnosti :
Nezviklám se na vëky
8. Hospodine, svou pfízní poskytl jsi sílu mé váznostL
Odvrátil jsi svou tváf ; polekal jsem se.
5. Zpívejte Jahve, (vy) jeho zbozní,
A oslavujte jeho svatou památku!

6. Nebof okamzik (jen trvá) jeho hnëv,
(Cely) £ivot — jeho prízeñ ;
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К veceru se dostavuje plác
А к ránu plesání.

7. A já jsem fekl ve svém stësti:
Nezvíklám se na vèky !

8. Jahve, svou vùli postavil jsi mou horu silnë;
Skryl jsi svou tvár; já jsem se podësil.

5. Jako jinde, vyzyvá i zde zalmista vërné prívrzence
Bozí, aby s ním velebili Boha. Zpívejte, jeho svatí, ch'sí-
dím, zbozní (43); oslavujte jeho svatou památku, jeho
svaté jméno, jej sama (9612).

6. V lat. není smysl snadnym : Nehot byvá hnëv,
spravedlivy trest, v jeko rozhorlení, kdyz se rozhnévá,
rozhorlí — ale svou dobrou vüli, svou pfízní zase dává
zivot.

Hebrejskému znení dluzno dáti pfednost, ac není
ani toto bezpecn^nn. Hnëv Bozí trvá krátce : Jen okamzik
trvá jeho hnëv, jeho láska ale trvá stále : Celf zivot trvá
jeho pfízeñ. On promënuje souzení v plesání : К veceru
se dostavuje u lidí plác, a ráno za to dostaví se plesání;
zalost trvá u Bozích pfátel jen krátce, pfenocuje v nich,
a ráno tësi se radosti. U bezbozn^ch zalost následuje po
kratické radosti a trvá dlouho.
7. Salmista mluví zase o sobë. %\\ v hojnosti, ve

stësti, v bezpecí a neoíekával, nenadál se zádné zalosti;
pravil sám к sobë: Nezvíklám se na vèky! Domníval se,
ze se od nëho stësti neodlouëi, a zapomnël, ze závisí na
dárci vseho stësti, na Bohu. Bylo jemu treba pouëeni.

8. Na vüli Bozí závisí stësti ëlovëka: Svou pfízní
poskytl jsi silu mé okrase, mé váznosti, mé slàvë t. j.
Bozí pfízní dána síla mé cti, mému stësti. Nyní touznává,
nebof zkueil, ze Buh jen odvrátil od ného svou tváf, a jiz
byl polekán, zdëSen. Die hebr. jest metaforou vyjádfeno
totéz : Svou vüli postavil jsi mou horu (mé Stësti) silnë,
pevnë.

6. Kdyz se rozhorlí Bûh, nastává hnëv, trest; kdyz
jest pfízniv, dává zivot, blaho a ètësti. OPTí naproti УУ)
okamziku znamená délku zivota (jako v lat. aetatem vi-
vere), vëk. Aram, polozil na mistó y:>"i hodinu ХГую- Dopl-
niti lze sloveso : stojí ТОУ, trvá ve svëm hnëvii krátce
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(3u Jer. 331 Pfisl. 1724). Aram, vykládá 6b о vëôném zivotë:
»À vëcny zivot v jeho lásce.« 'pb* od pb prenocovati, ná-
lezí к obèma eastern verse (zeugma § 93. 1).

7. "nbaä snad ze Tnbœ od nib»: jméno чЬяэ se nevy-
skytuje (Т2Ю) £/«/.

8. -in,"! má hora snestazenym "l (tak i Gen. 14s). Wellh.
mini, ze dluzno císti mnozné císlo ; tak i v aram.: Posta-
vil jsi mue ï?

~1"}^^
na pevné hon/ — ovsem se zménou

Ьу ЧГПЯУП neb bi ponëvadz by ПГПОУП mobló znamenati
toliko: Postavil jsi sebe.

9. i\ tobe, Hospodine, volám,
A svého Boha prosim.

10. Jaky (bude) uzitek z nié krve,
kdyz sestoupím v zahubeni?
Zdaz bude tebe chváliti prach?
Aneb hlásati tvou pravdu '<

11. olySel Hospodin a smiloval se nade mnou,
Hospodin stal se mym spomocnikem.

12. Tys mi obrátil гае kvílení v radost,
Roztrhl jsi mé rezné roueho,

A obklicil jsi nine veselím,

13. Aby tobë pela má duse a abycli si nestyskal.
Hospodine, muj Boze, na vèky të budu vz$rvati.
9. К tobë, Jahve, jsem volai,
A Jahve jsem snaznë prosil.

10. Jak$f (by byl) uzitek z nié krve,
Kdyz bych sestoupil do hrobu ?
Zdaz bude të oslavovati prach?
Hlásati tvou pravdu V

11. Slys, Jahve, a smiluj se nade mnou,
Jahve, budiz mi spomocnikem!

12. Ту jsi obrátil mé truchleni v plesání,
Rozevfel jsi mé rezné roueho
A pfepásal jsi nine radosti.

13. Aby opëvala tebe má sláva a neumlkla.
Jahve, muj Boze, vëënë ti chei dêkovati.

9. V souzeni, kter$rm byl stizen zalmista inemoc?)
volai к Bolm a úpenlivr prosil za pomoc.

10. V té modlitbë uvedl ve své dûvërnosti zvlástní
dûvod, proejej iná Bftli zachrániti. Jaky uzitek a prospëch
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mël by Bûh z mé krve, kdybych zemfel, kdybych sestoupil
V zahubenî — do hrobu? ¿ádného uzitku by tu nebylo;
ano, mrtvy by Bona chváliti пето///, nemohl by hlásaii
jeito pravdu, jeho vërnost ve slibech !

11. Die lat. prostë udává .pëvec, ze byl vyslysen a
zachrânën. Die hebr. jestë uvádí svou modlitbu к Bohu:
Sly§, Jahve, smiluj se! bud mi spomocnikem !

12. Bûh ho. zachrápil jeho kvíleni obrátil v radost ;
die hebr. v plesání, jaké byvalo pri tanci. V trudnych.ka-
jicnych dobách, v nestësti odívali se hrubym odëvem, py-
tlovym neb reznym (2 Kr. 6U, Is. S2i a ].); tak byl i zal-
mista odën, ale Bûh roztrhl jeho reiné roueho, rozevfel
je, a préposai, obklîHl ho radostí. Na misto stísnéní na-
stoupila radost.

13. Aby tobé pela má úf¿/.se(sláva 7e159jazyk); kdy
bych zahynul, byl by mûj zpëv ztracen ; kdyä jsi rane
zachoval, budu ti pëti a nepoddám se steskûm, jez bymnë
v Bozim chvalozpëvu pfekázely. V hebr.: Aby opévala
tebe slâva (duse má) a neumlkla. Steskem by umlkla. Na
vëky te budu, chci vztfvati, neb dëkovati; navëky: pocel^'
ziA^ot a v sfastné vëcnosti — stále.

9. Die lat. clamabo bylo bv lze vykládati : ¿ahnista,
stízen strachem (v. 8.) ustanovil se na torn, ze se bade
modliti, ze bude к Bohu volati.

10. Z mé krve, kdyz bude vylita má krev, kdyz
zemru ; vysvëtleno parallelním : sestoupím v poruseni,
do hrobu. ЧВ5 prach, v kterém tëlo lezí, aneb spiäeprach,
v nëjz se tëlo zase rozpadne.

11. LXX a Sym. pfekládaií tato slovesa perfektem,
v ostatních pfekladech jsou jako v hebr. imperativy.

12. pic odëv smutku, truchlení — i postu ; Klem. pfe-
kládá : miech moy. Ten odëv tësnë pf iléhal к tëlu. Pfe-
pásal radostí — jako 5'3.

13. Na m. TiZ'D dluzno ëisti die pfekladû "^ГОЭ vyznamem :
má duse, já, jez jest zároAren podmëtem ve m4 tt?1 nec
silebit — ut non compungar, ac jest vfeckém prváosoba
xal ov цц xmawym abych nebyl naplnën bolein — a рак ne-
umlkl ve chvále.

Naâ Spasitel byl polozen do hrobu, poëtën mezi
mrtvé, vecerem Velikého Pálku dostavil se u jeho vër
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nych plác, ale promënën velikonocního rána v plesání;
nebof vstal Pán z hrobu, byl zdráv, zivy ukázal se

sv^m uèennikum. Vhodnë ustanoven tentó 29. zalm naden
Bífé Soboty a v památny den sv. kmentu Pànë.
I v den nanebevstoupení Páné muzeme rozjímati

0 slovech toho zalmu tak, jakoby obsahovala díky Pána
JezíSe za oslavu jeho i za oslavu lidstva vubec.
I nám se raüze státi, ze se od nás odvrátí Stësti

(v. 8Л; nebudme tím polekáni, ale po pfíkladu zalraisty
hledejme pomoci v modlitbë. Budme vzdy a stále Bohu
vdëënymi !

30. zalm. (H. 31.)

Prosba plná dùvëry т naléhavé tisni.

Vfelymi slovy prosí za ochranu; má v Boha plnou
dûvëru (2—4), jemu se odevzdává, vi, ze ho nenechá v moci
nepfítele (5—9). Vyliöuje svou tísañ, je zdi'cen, pfátelé ho
opustili, nepfátelé se na nëho radí (10— 14). Nova prosba
za Bozí milost, aby nebyl zahanben, ale aby nepfátelé
do§li svého trestn (15 19). Velebí Boha, dëkuje jemu a
vyzyvá i jiné к Bozí lásce (20—25).
Jako jinde, stfídá zalmista prosbu s chválou a s dí-

kem, ale zase znovu prosí — ponëvadà jestë vjrslysení
nedosel, ale jiá si v duchu pfedstavoval, jako by byl Bozí
pomoci jiz obdrzel; proto dëkuje a hned zase prosí.
¿alm jest die nadpisu Davidüv. I David byl proná-

sledován, zlí sousedé jej tupili, snad v dobë, kdyz utíkal
pfed Saulem. V pevném mëstë prokázal mu Buh svou
milost (22); nelze fíci, které mësto by to bylo; snad jen
obraznë tak feëeno.

2alm chová nëkteré podobnosti s modlitbou proroka
Jonáse (2), prvé verse (2—4) jsou s mal^mi odchylkami
1 v 701-3; u Jeremiáée nalézáme téz podobué vjrroky, jako
Jer. 2018 z v. 11, Jer. 22«8 z v. 13b, Jer. 1718 z v. 18.
Die Theodora z Mopsvestie by zde byla obsazena

modlitba judského lidu v Babylonë. Novëjèi mini, ze tëmi
sousedy (12) dhizno rozumëti nepfátelské národy, jako
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Samaritány, Araby a j., ktefí v pozdëjsi perské dobé
Jiidsko tiskli.
Poslední slovo Pànë s kfize jest vzato z v. 6. tohoto

zalmu (Luk. 234G). V obrazném smyslu (typickém) lze о

Spasiteli i ona mista 30. Jcalmu vykládati, kde vypisuje
David svou tíseñ. Sloky о 5

, 5-6-3, 3-3-3, 3 versieh (Zenner).
Nadpis: iv tf¡ íxaiúaa fiov jest v feckém a v lat., ale

ani tu není ve vsech starjch rukopisech. V píivodní LXX
ho nebylo, v hebr. znëni se nenalézá. Jest vzat z 23. v.
a znamená »nejvyssi stupeñ tisnë a lizkosti«, kde byla
duse jakoby bez sebe. Oznaôuje povsechnou povahu této
písné. O slovech nadpisu viz úv. s. XXIII a XXVI.
L. 1. Ku konci. Davidûv zalm. Pro ekstasi.

2
. V tebe, Hospodine, jsem doufal;

Nechf nedoznám zahanbení na vëky;
Ve své spravedlnosti mne vysvobod!

3
. Nakloñ ke mnë své ucho,

Pospës, abjrs mne vytrhl.
Budiz mi ochrann$rm Bohem

A domem útulku, abys mne spasil.
H. 1. ïliditeli hudby. Davidüv zalm.

2
.

U tebe, Jahve, jsem se ukryl;
At nepoznám zahanbení ua vëky;
Pro svou spravedlnost mne vysvobod!

3
. Nakloñ ke mnë své ucho,

Spëènë mne vysvobod!
Budiz mi ochrannou skalou,
Ohrazen^m místem, abys mne spasil.

2
. V tebe jsem doufal; hebr. U tebe jsem se ukryl

(jako z. 1\ 101, 151). Tytoverse2 -4jsou téz v z. 701-4, kter^
jest z pozdëjsi doby. Nechf nedoznám zahanbení na vëky;
to by se stalo, kdyby marne v Boha dûvëfoval, kdyby ne-
obdrzel pomoci na svou prosbu, byl by zahanben pfed

bezbozn^'mi nepfátely. Salmista nemá zádné viny, aspoñ

si jí není vëdom, a proto se nehrozí Bozí spravedlnosti,
ale primo o ni prosí, nebof vi, ze v té spravedlnosti a

podle ni bude vysvobozen.

3
. ¿almista jest u veliké tísni, spë§né pomoci si zádá:

Pospëë, abys mne vytrhl; jest hebraism : abys mne spëSnè
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vytrhl, proto nine slys. Lat. pfeklad vylozil dalsi metafory:
Budiz mi oehrannou skálou a ohrazenym (pevnym. bez-
pecnym) mistetn (173), pevnosti.

2. 3 i pro (spravedlnost) neb podle ni.
3. П"1ПЯ ve vyznamu ГПГтаЗ spësnë, pfíslovecné slo-

veso. Tato slova jsou záverkem chvalozpëvu : Te Deum.
4 Nebof ty jsi má sil a a mé utoëistë,
A pro své jméno povedes mne a budes se o mne

starati.

5. Vyvedes mne z té lécky, kterou mnë skryli,

¡Yebof ty jsi míij zastánce.
6. V tve ruce poroueím svého ducha ;

Vysvobodil jsi mne, Hospodine, Boze pravdy.
7. NenáA-idís tëch, ktefí chovají niöemnosti bez uzitku.
Já ale v Hospodina doufám.
4. Nebof má skála a muj hrad (jsi) ty,
A pro své jméno povedes mne a budes mne

í-íditi.
5 Vyvedes mne z lécky, kterou skryli proti mnë,
Nebof ty jsi má zástita;

6. V tvou ruku ])orouoím svého ducha;
Vysvobodís mne Jahve, Boze vernosti.

7. Nena vidi m tëch, ktefí ctí nicemné modly,
Já ale doufám v Hospodina.

4. Uvádí, proc v Boha tak dûvëi'uje. Dûraznë di

(v hebr.): Má skála a mûj hrad (jsi) ty. Povedeè mne

(228-3) a budes se o mne starati (budes mne fíditi ; hebr.).
Enutrire zde nema toho vyznamu: »ziviti«, a nemíizemeto
spojovati s událostí 2 Kr. 161-5, die níz David na ííteku
pfed Absolonem nalezl pokrmu sluzebníkem Mefibosetha
Síbou.

5. Nepfátelé jako lovci nalícili na zalmistu lêèku a
skryli ji (916,241а), ale Buh jej z ni vyvede, jako z kazdého
nebezpeeí.

6. V tve ruee poroucim neb odevzdávám to nejlepSí
a nejvzácnejsí a jediné, со mam, svého ducha, svuj zivot,

ktery jest nyni v nebezpeoí. U Boha bude uschován a za-
chován. Pan Jezís po tëchto svat5rch slovech vypustil
ducha; obëtoA'al i telo i svou dusi HdskouBohu Otci. Vy
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svobodil jsi mue v dùvèfe jest jist, ze bude vysvobozen
a mluví о torn, jako by se to jiz bylo stalo. Vysvobozuje
Pán, ponëvadz tak pfislíbil, takovou ochranu pfipovëdël,
a on jest vërnym Hohem, Bokern vëmosti!

7. Ncnávidís, mluví к Bohu, téch, ktefí chovají, ctí
niëemnosti die hebr. nicemné rnodly, modly které nie ne-
jsou, nemají ani podstaty ani skuteenosti (doslovnë: mar-
nosti niCeho). Bez uzitku: marnou, neuzitecnou jest taková
sluzba — ano hrísnou a skodlivou ! Já naproti nim kladu
svou nadëji v Boba, ktery jest, zije a vzdy trvá.

5. IT ve vyznamu "ШЭК jako 9IG.
6. "Ti b5rvá tez postaveno naproti 1Ш2 télo. Kdo ode-

vzdá se tak do ochrany, do vide Bozí, mûze oéekávati
lepsí budoucí zivot.
Tèchto sest versu tvofí druhy áalm kompletáfe; pfi-

pravuje nás na smrt, vede к tonra, bychom se odevzdali
vecer Bohu.

7. V hebr. jest 1. os. TlNDffi; die pfekladu dluzno ale
í-ísti 2. osobu ПГКЗС nenávidíS, ponëvadz рак jest protiva
"jNI na mistë. О^ТЗЮП jest v tomto vj'znamu (puvodnë:
hlidati, streziti) toliko u Jon. 2» (snad Os. 410). 52П va-
nitas — modly znamená i u Jer. 8 19 a j. Nëkdy znamená
téz hfich; tento лг5ггпат: nenávidís ty, ktefí chodí za
hfíchy bez uzitku — není tak vhodn5rm. Supervacue bylo
by hebr. které znamená podobnë nicotu.
8. Chci plesati a radovati se z tvé milosti,
2e jsi vzhlédl na mé snízení ;
Vysvobodil jsi z úzkostí mou duëi.

9. A nezavfel jsi mne v ruce nepritele,

(Aie) posta vil jsi na prostranném mistë mé nohy.
8. Chci plesati a radovati se z tvé milosti,
jsi vzhlédl na mou bidu,

Dbal o úzkosti mé duse.
9. A nevydal jsi mne v ruku nepfitele,
Postavil jsi mé nohy na prostranné misto.

8. Zbozn^ pëvec vi, ïe Pán Bûh vzhlêdne na jeho
bidu, ze jej vysvobodi — aie tësi se tomu \ii nyni: Chci
plesati . . . z tvé milosti. Vzhlédl Bûh na mé snízení (9U),
stisnëni, bidu. Vysvobodil jsi z úzkostí mou duèi zni
v hebr.: Dbal jsi, pecoval jsi o úzkosti mé duse (moje).
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9. A nezavfel jsi nine, nevydal jsi nine v nice ne-
pfíiele; Salmista byl stisnën, Bûh dal jemu volnost: po-
stavil jsi na prostranném misté nié nohy (42, 1720).

8. In misericordia, pro tvou milost, z tvé m.
¡PT ve vyznamu znáti í-ídí akk.; s predi. Z znamená

jako u Joba 35 15 starati se, pecovati. Wellh. pise riiSS
mn. i. od ГПЗЭ (91Ü) útisk, tíseñ — bez pfedlozky Z.
10. -Smiluj se nade mnon, Hospodine, nebof jsem

sklícen :
Zkalené jest zalem mé око, má dnSe a moje télo.

11. Nebof hyne bolem míij zivot
A má léta — úpením.
Seslábla bídou má síla
A kosti mé json otfeseny.

12. Vice nez A^sichni mojí nepfátelé já jsem se stal
posmëchem,

А и svych sousedu teprve, a postrachem sv^'m
známym.

Kdoz mne venku spatfí, utíkají ode nine.
13. V zapomenutí pficházím ze srdce, jako mrtvy,
U6inën jsem jako zkazená nádoba;

14. Nebof slychám utrhání od mnohych, kterí dlí kol-
kolem.

Kdyz se spolu scházejí proti mué.
Radí se, jak by vzali mou dusi.
10. Smiluj se nade mnou, Jahve, nebof jsem stisnën;
Chfadne zármutkem mé око,
Má duse a mé tëlo.

11. Nebof hyne trudem müj zivot
A má léta — sténáním ;
Klesá mou nepravostí (Syr. bídou) má síla,
A mé kosti chradnou.

12. Od vsech sv^ch utiskovatehi jsem tupen
A sv^m sousedùm náramné (]
. potupoui,

A postrachem s\*5rm znám5rm;
Kdo mne vidi venku, utíká pfede mnou.

13. Vysel jsem z pamëti ze srdce jako mrtvy;
Jsem jako znicená nádoba.

14. Nebof slychám septání mnohych;
Strach jest kolkolem.
Kdyz se spoleënë radí proti mnè,
Obmyslejí vzíti mou dusi (zivot).

z. 3010-Ч 237

10. Salmista vypisuje pojednou svou tíseñ podobne,
jako V i. 6. Zkalené jest zalem in ira (neznamená zde

hnëv) mé око; v oku zraëi se veselí i zármutek. Viz 68.
Du se i telo meus venter, tedy já cejy.

11. Seslábla bídou in paupertate má sita; die hebr.
bychom vykládali : klesla pro mou nepravost má sita —

o hfíchu vsak nebylo pfed tím feöi, jen o zármutku, trudu
a sténání ; к tëmto sloviim se lépe hodí fecké птщыа, syr.
a Sym. : bida, tedy mou bidon. A kosti mé jsou otreseny,
sehfadly neb chfadnou (63).

12. Vice nez vsichni moji neprátelé, ktefí by zaslou-
zili pro svou nespravedlnost opovrzení a potupy, já jsem
se stal pfedmëtem potupy, opprobrium, posmëchem ; tím
jsem l svym soiisedàm ve vysoké mire, velmi. Die hebr.
aie spise v tom smyslu, ze vsichni ti neprátelé onu potupu
zpùsobili : Od vsech svych nepfâtel jsem potupou, pfed
mëtem potupy, jsem tupen.
A postrachem svym známym pfátelé se mnë лгепки,

u vefejnosti, na ulici, vyhybaji, nechtëji b5rti povazováni
mymi pfátely, aby na sebe neuvalili hnëv mych nepfâtel:
utikajî ode mne. Так odvraceli se nëktefi od Davida, kdyz
byl Saulem pronásledován ; Achimelech mu projevil pfá-
telství, ale byl za to Saulem s mnohymi knëzimi naudání
idumejského Doega usmrcen (1 Kr. 229).

13. Moji známí, pfátelé zapomínají na mne, vycházím
ze srdee jejich, z paméti, jako se to deje mrtvym. Uéinën
jsem jako zkazená nádoba ; nádoba, kterou hrncíf odhodí,
která nemá zádné ceny vice.

14. Neslysí zádného pfátelského slova, ale musí sly-
chati, proë se vsichni od nëho odvracejí: slychám utrhání
od mnohych, ktefí dlí kolkolem. Vsude má protivníky.
Slychám septání mnohijch (die hebr.), septají si o zàmëru,
ktery proti mnë chovají. Spolecné se o tom radí, jak by
mne o zivot (mou duëi) pfipravili, jak by mi ho vzali.

10. In ira vykládáno : hnëvem Bozím , zkouskou,
kterou na nine Bûh dopustil, jest zkaleno mé око; tentó
A'5rklad neodpovídá celému obsahu ani souvislosti.

11. "ré? pro mou nepravost — lépe ^373 mou bídou.
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12. yç яидя znacívá vyssí stupeñ (komparativ), pM-
èinu (pro.mé utiskovatele), anebjako zde pûvod ; vdruhé
cásti má 5 tentez vyznam a dluzno к tomu z prvé ôàsti
doplniti : jsem jim potupou. velmi, nàranmè (Soud.
122) ; pfemëny v IZ'Ç potfásání hlavou

— tfeba nenf. Wellh.
klade "ПТУХ Ьэй jestë к 11. versi, potlacuje 1 v ЧЭ»Ь :
Kosti chfadnou m^'mi protivniky. Jsem potupou u s\'5rch
sousedû jak tuze!* ТПЭ neb *\~3 od Til

13. ze srdce — zcela, úplne pficházím v zapo-
menutí. Obraz zkaitené (i rozbité) nádooy u Jer. 22í84838,
Os. 88.

14. Davidovi bylo na cti utrháno Semejem a zajisté
i jinymi (2 Kr. 16). Так i u Jer. psáno 20' °. In eo . . .
opisuje infinitiv ПТСТ13.

15. Já vsak v tebe doufám, Hospodine ;
fiíkám : Mûj Buh jsi ty ;

16. V tvych rukou (jsou) mé osudy.
Vytrhni mne z ruky mych nepfátel a z ruky tëch,

ktefí mne pronásledují.
17. Vyjasni svou tváf nad svym sluzebníkem,

A zachrañ mne svym milosrdenstvím.

18. Hospodine, ai nejsem zahanben,
Vzdyt tebe vzyvám !
Af jsou zachváceni studem bezbozní,
Ai jsou vedeni dolù do podsvëti !

19. Af onëmëji lstivé rty,
Jez mluví kfivdu proti spravedlivému,
S pychou a s potupou.

15. M v§ak v tebe doufám, Jahve;
Éíkám: Mûj Bûh (jsi) ty;

16. V tvfch rukou (jsou) mé easy.
Vytrhni mne z ruky mych nepfátel a tëch,

ktefí mne pronásledují.
17. Vyjasni svou tváf nad svfm sluzebníkem,
A zachrañ mne svou milostí.

18. Jahve, af nejsem zahanben,
Xebof tebe vzyvám !
Af jsou zahanbeni bezbozní,
Xechaf onëmëji к podsvëti.

19. Af umlknou lzivé rty,
Které mluví proti spravedlivému drzost
Pysnë a potupnë.
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15. Xová prosba. Nepfátelé jen mne tupí a obmyslejí
nine zahubiti, já aledoufám v febr, Hospodine (6); fíkám
sám к sobe : Múj Büh jsi ty ! tedy i spomocník mùj a
ochránce.

1<>. V tvych rukou jsou mé osudy, hebr. easy v témz

v^znamu.
17. Vyjasni svou tváf projev, udôl mi pfízen a svou

milost (4").
18. At nejsem zahanben já (v. 2.) — ale at jsou stu

dent, hanbon zachváceni (erubescent) bezbozní: nepfátelé,
ktefí jsou spolu i hfísníky proti Bohu ; at umlknou a
jsou vedeni dolû (sejdou) do podsvëti (aram.) — af zahy-
nou, aneb prorocky : oni zahynou.

19. At onëmëji Istivi, lziví riové; lzi dopouStëli se
utrhaëstvim, kfivdou, jiz páchají proti zalmistovi, sprave-
dlivému, proti Bozímu sluzebníkn (17). A mluví tak pyënë a
potupnë; in abusione opovrzlivë, jakostarsí in contemptu.

15. Piíkám и sebe — myslím (45).
16. Tir? (ÎTJ Is. 33«, Ez. 168 o délee zivota, o vëku)

LXX xlijgni fiov mé osudy. Z ruky nepfátel a pronásledo-
vatelû цКТУй na m. ЧВ"ПЯ (Wellh.).

18. Na m. тат^ die LXX a die syr. m\
20. <) ak veliká jest hojnost tve dobroty, Hospodine,
Kterou uchováváS pro ty, ktefí se tebe bojí!

(Kterou) prokaznjes tèm, ktefí v tebe doufají,
Pfed tváfí lidí!

21. Skryvás je v úkrytu své tváfe
Pfed boufením lidí.
Chránís je ve svém stánku
Pfed iltoönymi jazyky.

22. Hlahoslaven bud Hospodin,
Nebof prokázal mi zàzraènë svou milost

V ohrazeném mëstë.
23. Já ale fekl v nejvyssí tísni své mysli:
Jsem zavrzen od tv$'ch o6í.
Proto jsi vyslysel hlas mé modlitby,

Kdyz jsem к tobë volai.

19
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24. yWilujte Hospodina, vsichni jeho zbozni;

Nebof zádá Hospodin vërnost,

A odplati hojnë tëm, ktefí provâdëji pychu.
25. Jednejte muznë a nechf se posilni vase srdce,
Vsichni, kdoz doufáte v Hospodina.
20. Jak veliká jest tvá dobrota,
Kterou jsi uschoval tëm, ktefí se tebe bojí,
(Kterou) jsi pfipravil tëm, kdoz se к tobó
Pfed lidmi! utíkají,

21. Chránís je záslonou své tváfe
Pfed (LXX boufením) clovëka ;
rkrfvás je ve stánku
Pfed svárlivvmi jazyky.

22. Chválen bud\Jahve,
Nebof zàzracnë mi prokázal svou milost
V ohrazeném mëstë.

23. A já pravil ve svém zdëseni:
Zavrzen jsem od tv^ch ocí.
Ale vyslysel jsi mé hlasité úpení,
Kdyz jsem к tobe volal.

24. Milujte Jahve, vsichni jeho zbozní ;
Vërné ostfíhá Jahve,
Ale odplácí hojnoumërou tomu, kdo provádí

hrdost.
25. Vzmuzte se a pevné bud va§e srdce,
Vsichni, kdoz doufáte v Jahve!

20. Ve své vdëënosti uznává zalmista, jak dobrotivj'in
jest Hospodin, a volá : Jak veliká jest hojnost tve (slad-
kosti) dobroty, kterou jako poklad chovás v úkrytu, >i-
kryváS, abys ji v prav5r cas vydal tëm, ktefí se tebe bojí
a prokázal fem, ktefí na ni spoléhali, ktefí v tebe dou-
fají. Prokazujes ji vefejnè : pfed tváfí lidí.

21. Bozí iváf, jeho pfízeñ, pomoc a láska jest ûkry-
tem, ochranou, záslonou Bozím pfátelúm; jest to ona tváf,
která se jevila Israelitum na pousti jako mrak, sloup ;
chrání je pfed boufením lidí, pfed úklady, piklemi icon-
spirationibus, machinationibus), die LXX ¿no т«р«^> pfed
boufením, pfed rozvâsnën^mi lidmi. ChráníS je ve svém
stánku, nemíní stánek Bozí, svat5' — ale obraznë : Chrá
nís je u sebe jako ve stánku, i pfed utrháním na cti, pfed
tupením jazykem.
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22. Zàzracnë mi prokâzal svou milost v ohraèeném
mëstë ; Bûh, jeho ochrana, jest metaforicky tim pevn$rm,
ohrazerK'm mëstem, kde nabyl zalmista bezpeci a potrebné
ochrany. V pravém slova smyslu bychom myslili na në-
jaké mësto, kde nalezl David bezpeëi pfed Saulem. Так
by bylo mësto Siceleg Davidovi místem útulku (1 Kr. 275).

23. Salmista se ve své nejvëtsi tísni, ve svém zdésení,
in mentis excessu, obával, ze jest Bohem opuâtën, vylou-
loucen od jeho oëi — a tedy dán v záhubu. Ale tu slysel
Bûh jeho úpéní a pomohl.

24. V zàvërku vybízí к lásce Bozí. A£ se stane co-
koliv, ve vsech svych pomërech milujte Hospodina zbozní,
pokorní proti tëm, ktefí provâdëji pychu, skutky py-
cby ; budte jemu vórní. Odplati hojnë trestem tëm, kdoz
provádejí pychu. Die jinych by bylo spojiti abundanter
s facientibus: Odplati tëm, ktefí tuze pyënë si vedou«.

25. Dluzno míti odvahu v tísni, doufati v Hospodina,
tím bude srdce posilnëno! (2. 26u).

20. Multitudo znacívá i velkost : velká dobrota.
t : - T

uciniti, vyplniti perfícere ¿|«p7«¿"«<rt>ai udëliti.

21. ШЧХ ■,?2"172 od DDI jest nna¡ Xeyo/ierov a neni vy-
svëtlenë. Jak se zdá, byío jiz starym prekladatelüm ne-
jasnym. Vyklady jsou rûzné: hluk, roty, úklady, provazy,
sv. Jer. od tvrdosti a duritie. Navrhují T?."1?"} pomluvy
(pomlouvaci) na mistë toho. Contradictio odpor, svár

22. S^B" mirificavit, zàzraènë dal, prokâzal. "РГЗ
lisa v ohràzeném mèstë; die 1 Kr. 237 soudí i o mëstë

T

Ceila, kde se David nëjak£ ëas zdrzoval. Kdoz pripisují
zalm pozdëjsi dobë, soudí, ze jest tím mëstem minëno
Jerusalem. Píeklad : v ohrazenóm, oblezeném mëstë, kdj'z
jsem byl nepfátely obklíóen — není nikterak podporován
a dosvëdcen. Wellh. z toho soudí, ze pochází /.aim z Ne-
hemiásovy doby, kdyz byly postaveny zdi Jerusaléma ;
Dritte 7. v. by byli Samaritáné; navrhuje ale "risa П23
neb nsp.

23. ps к 22. v. ЧЯПМ (и Jon. 2Л ''РЮПа? jsemvyhnán)
jsem vyloucen a vzdálen od tve tváfe (constr. praegnans).
Nëkteré hebr. texty mají '"ГППЭ jsem odríznut.

24. ЧГР~Ъ? pfíslovce : hojnë, vrchovatë; Theodor je
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potahuje téz к noiovoiv a nikoli к àvtanodldmeiv — LXX rofe
ntQiaaâs nowvTir. Tento vers 25. téz v z. 27 '*.

Jak bylo pf ipomenuto, Ize tento zalm obraznym smy-
slem vykládati o trpícím Spasiteli, ktery se к Bohu Otci
modlil, к nëmu a v nëho celou dûvëru skládal.
Múzeme se modliti slova tohoto zalmu zvlàstë v sti-

snèné dobë, v skliëenosti. Velik^m nestëstim jest, kdyz by
byl nëkdo tak v moci zlého ducha, ze by byl jim posedly.
Pfi exorcismu nad takovym modlí se církev i tento zalm»
aby ho Pán Bûh vytrhl.
Máme vzdy nepfátely, ktefí nás hledí zbaviti cistoty

svëdomi, pokoje v Bohu; církev raá téz ustaviënë dosti
protivnikû, kterym jsou její zafízení jako trn v oku. Proti
tëmto nepfátelüm modlíme se tento 30. zalm v rannich-
pondëlnieh hodinkáeh. Pfi kompletáfi v. 2—6.

SI. zahlt. (H. .42.)
(Druhy kajicny zalm.)
OdpnStëni hrichû.

Podle své zkuàenosti vykládá zalmista, ze jest blaze
tomu, jemuz jsou hfichy odpustëny. Pfestál vyöitky svë
domi, ale рак vyznal své hfichy a bylo mu odpuâtëno

(1—5). Proto radí vsem zboznym, aby hledali u Boha po-
moci, neprotivili se mu a nezatvrzovali seve zlém(6 — 10).
Spravedlivi mohou se tësiti vzdy Bozi milosti (11).
£alm jest Daviduv. Z obsahu lze toliko seznati, zo

zalmista svûj hfich vyznal, a ze nalezl odpustëni. Ze Pi

vota Davida víme, ze se dopustil hfichu s Bethsabe a ze

byl vinen smrtí její manzela Uriáse. Po upfímném pokání
prohlásil mu prorok Nathan, ze mu Bfih odpustil (2 Kr.

1213). К tomuto nese se tento 31. zalm.

V této písni jest velmi sprâvnë, zpusobem skuteö-

nosti zplna odpovídajícím a dojemnym lícena bída lifís-
ného srdce; krásné a ùchvatnë popisuje proti toinublaho
srdce, jemuz bylo odpustëno. V nëm jsou vylozena slova

knihy Pfísloví (2813): >Kdo zakryvá své hfichy, nemá
stéstí: kdo je ale vyzná a zanechá jich, nalézá slitoväni.«
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Tento zalm byl sv. Augustinu velmi miiym, casto öital je j
v slzách a pfecl svou smrti dal si jeho slova napsati na
atënu, která stála proti jeho líizku, aby je mël na ocích
a na mysli.

Nadpis fadí tento zalm к poucnym písním (maskîl
s. XXIV.). Skládá se ze dvou cástí 1—5, 6—11.
Od Davida : Poucení.

L. 1. Blazení (jsou ti), jichz nepravosti jsou odpu
stëny,

A jichz hfíchy jsou zakryty.
2. Blazeny (jest) muz, jemuz Hospodin nepficítá

hí'íchu,

Л V jehoz duchu není klamu.

H. 1. Od Davida. Maskîl (Poucná báseñ).
Blaze, (komu jest) odpustëno provmèni,
(Korau jest) zakryt hfích.

2. Blaze clovëku, jemuz nepficítá Jahve viny,
A V jehoz duchu není lsti.

1. Blahoslaveni (beati) jsou ti
,

jimz jsou odpuâtëny
hfíchy ; tëm je blaze (v hebr.j. Hfíchy nazyvá nepravosti,
die hebv. odtrzení od Boha, provinënî ; tyto jsou odpti-
Stëny, die hebr. odneseny jako nëjakébfimë. Druh5rv5rraz
jest hfíchy hebr. poblouzení, hfíchy vûbec; tyto jsou za-
kryty, aby byly jaksi neviditelny oku spravedlnosti Bozi,

aby jej vice neurázely. Tfetí vyraz jest peccatum nefest,
hebr. vina (i hfích vûbec); tëchto nepficítá Bûh, odpoustí

je tedy tak, jako se odpoustí dluh. Ve vsech tëch лтё1йсЬ
jedná se o skutecném odpustëni, a nelze tudíz vjrkládati,
ze by byly hfíchy jen tak zakryty a ¡ze by pfec trvaly ;

»zakryty« jest jen obraznë, metaforicky feëeno na mistó:

odpustèny. Taktéz komu Bûh hf ichù nepH6íta\ tenjichjiz
ani nema, tomu jsou odpustëny.

2
. A v jehoz duchu není klamu, jest nutnápodmínka,

aby hfísníku byly hfíchy odpustëny. V jeho duchu neb
dusi nemá by ti lsti, klamu, upfimnë musí uznati a vy-
znati svtij hfích, neëiniti se lepsím nez jest.
Sv. Pavel uvádí slova v. 1— 2" v listu к Pum. 4'^8 (die

LXX) aby ukázal, ze jest ku spravedlnosti tfeba viry.
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Posvëceni clovëka nezálezí toliko v odstranëni hfíchu
a viny, jest mu jestë tfeba positivního Bozího daru, mi-
losti posvëceni. V zalmu jest uvedena pouze negativní
stránka posvëceni.
Jak potësiteln^mi jsou tato slova hfísnym lidem !

V prvním zalmu obsazeno ucení, ze jest blaze clovëku,
ktery jde dobrou, pravou cestou ; Kdyz jest tolik hfisnikû,
kolik je lidi, kteîi by byli stále na pravé cestë ! I hfis-
niku bude blaze, kdyz ciní pokání a dosáhne odpustëni
svého hfíchu a posvëcujici milosti.

1. Jména, jimiz pojmenován hf ich, jsou : "Ц5Е, ПХИП
a 'jiç; odpuëtëni slove obycejnë ЧБЭ (s b~), zde 4!iBD3 part,
trpného rodu od ХЩ utvofené (jako Ч;1С- (od ПСЗ) pod le
sloves Л"Ь« tfetí je ve v. 2. ЗвП^~кЬ. Jednotné Císlo jest
ovSem ve vyznamu mnozn. 6.

2. Nec est jest vztazná vëta bez iffiN. Neni klamu
neznamená, ze není zádného hfíchu v duchu takového
ëlovëka ; klam, lest nemá vseobecného vyznamu : hfich.
■»"TCON jako v z. 1.

3. Èe jsem se tajil, stárly mé kosti
Pfi mém celodennim volâni.

4. Nebof za dne i v noci zatízila se nade mnou tvá
ruka ;

Obracel jsem se ve své strasti, kdyz se zabodal trn.
5. Své provinëni jsem tobë oznámil,
A svou nespravedlnost jsem nezatajil.
Èekl jsem: Vyznati chci proti sobë svou nespra

vedlnost Hospodinu ;
A ty jsi odpustil mûj bezbozn5r hfich.
3. 2e jsem se tajil, prâchnivëly mé kosti
Pro mé volání celodenni (ustaviëné).

4. Nebof dnem i nocí tízlla mne tvá ruka;
Vysychala má zivotní síla (jako) za íetních

veder. Sélcï.
5. Svüj hfich jsem tobë vyznal
A nezakryval jsem své viny.
Èekl jsem: Chci vyznati na sesviij pfestupek,

Jahve ;
A ty jsi odpustil vinu mého hfíchu. Sélñ.

3. Dokud se nevyznal ze sv$roh hfíchu, trpël zalmista
a byl nesfasten. Èe jsem se tajil, kdyz, ponëvadz jsem —
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pychou, studem, samoláskou vázán — tajil u sebe i pfed
Bohem své hfíchy — stárly, prâchnivëly (hebr.) mé kosti:
kosti, které dávají tëlu pevnost, udrzují jeho silu, ty
prâchnivëly, já jsem slábl, chfadnul cely. Bûh dopousti,
ze takovy vinník trpi vycitkami svèdomi, nepokojem, aby
otevfel oëi a poznal neblahy stav své duèe. Так bylo
u Davida, tak u kajících hfiSnikû vûbec; nekající hfís-
níci trpívají tez vycitkami svèdomi, ale hledí je rûznym
zpûsobem umlceti, pokorné poznání a vyznání hfichû se
u nich nemfize zmoci proti zatvrzelosti, zlobë a pyse.
Pri mém celodennini volání: chfadnul pria procelo-

denní své volání a sténání (hebr. fvaní); sténání to vy-
cházelo ze srdce, z poznání veliké viny, a bylo zpùsobeno
i Bozí zkouskou.

4. Zatízila se nade mnou tvá гика: mocná a tresta-
j ici Bozí ruka tëzce lezela na zalmistovi, ustavicnë —

dnem i nocí — jej tízila. Obracel jsem se ve své strasti,
obracel, svíjel jsem se v bolesti, ve strasti a trn (trestu,
vinyj vzdy vice se zabodal a vnikal do mne. Slabsím by
byl v^klad: >Byl jsem svrzen do strasti, mne urcene«,

a »hfich (trn) byl ve mnë, vládl mnou.« V hebr. jest zcela

jin# obraz : Obracela se ve mne má zivotní vláha (síla;
jakopokrm ve zluë, Job. 20u), tedy vysyehala jako vys$rchá
voda potoküa pramenû za letních veder (z. 21 lñ Pfísl. 1722).

5. ¿almista si umínil, ze se vyzná Bohu, aby unikl
svému bídnému stavu. David zùstal die 2 Král. 11 a 12
skorem cely rok ve svjrch hfísích. Vykládá, jak dosel od-

pustëni hfichû, o nëmz jiz ve v. 1. a 2. mluvil. Své pro-
vinëni, celé a veskero, jsem tobé oznámil, nie neskryl, ne-

zatajil. Так sám u sebe ustanovil: Vyznati chei svou ne-

spravedlnost proti sobé neusetfím sebe. A ty jsi odpustil:
jak ochotny jest Bùh a rychly к odpustëni hfichû! Hned

pfestaly zajisté vyëitky svèdomi, klid se vrátil do du§e

b^valého hf ísníka : Blaze takovému !
3. I ve Starém Zàkonë bylo vyznání hfichû pfed knë-

zem zavedeno, ovsem, ze byvalo vice vseobeené, jak nám
Lev. 5a> 6. Num. 57 uvádí.

4. Tim vysvëtluje pfedesly vers. "TOb (jestë v Num.
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118) znamená die агат.: "ООП vlhkost, (humor, lat.) süa
má ; arab. lasada znamená »ssáti«. Ostatním pfekladate-
lûm bylo to slovo nejasnym, proto v LXX a Vulg. tak
odchylné znëni; ßetli asi чПО"5 od ïxà — рак yip ,3Í2n~3
Ьгф (цяауугш ft of âxav&av. Syr. mâ : Obracela se v mych
prsou bolest, aby mne zabila.

5. ППП (od ГПГ hif.) z pravidla o chvále Bozí (s akk.),
vyznati, vyznání uëiniti, jest s predi. Ь" (jako ПТ1РП)- Im-
pietatem peccati na m. pfídavného jména, Sym. àvoftnv
afinaría* nejhorsí mûj hfích. Sela ve 4. a v torn to vergi
nkazují, ze byl zalm sborovym zpëvem; viz úv. s. XXVII.

6. -Proto bnde tebe prositi kazdy zbozny vpfíhodné
dobë;

I pfi potopè velikych vod —
К nêmu se nepfiblízí.

7. Tys mé utoëistë pfed souzením, jez mne obklißuje;
Má radosti, vysvobod mne od tèch, ktefí mne ob-

klicují.
8. Dám ti poznání a chci te pouöovati ocestë, po níz

kráceti más.

Stále budu drzeti své oci nad tebou.«
9. Nebudte jako kññ a jako mezek, ktefí nemají

rozumu.
Náhubkem a uzdou sevfi ëelisti tëch,
Ktefí se к tobë nechtëji blíziti.
10. Mnoho biëû (jest) na bfísníka;
Kdo vsak doufá v Hospodina, toho obklicuje mi-

losrdenství.

11. Radnjte se v Hospodinu a plesejte, spravedliví,
A veselte se vsichni, (kdoz jste) upfímného srdee.
6. Proto af prosí tebe kazdy zbozny v dobë na-

lezení ;
Pfi pfílivu velik$rch vod -
Jen toho nezasáhnou.

7. Tj' jsi mi skrysí, chránís mne od souzení.
Mé veselí! vysvobozením mne obdafujes. Sébí.
8. Chci ti dáti návod a pouciti të o cestë, kterou

más kráceti,
Chci poraditi (tobë); natebeméoëi (obráceny).
(LXX: Chci obrátiti své oôi na tebe).

9. Nebudte jako kúñ a jako mezek bez rozumu,
Uzdou a krabuskou (jeho bujnost) jest krotiti,
(Kdyz) se nechce к tobë pfiblíziti.
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10. Mnohé jsou bolesti bezbozného,
Kdo vsak doufá v Jahve, tono obkliëuje

milost.
11. Eadujte se z Jahve a plesejte, spravedlivi,
A veselte se vsichni (kdoz jste) upfimného

srdce.

6. Salmista pobízí die své zkusenosti i jiné, aby uci-
nili jako on vyznání vin, a aby se mohli téz radovati.
Prolo, pro ono odpustëni, je2 Bùh tak rád udëluje, bilde
tebe (Boze) prositi kazdy zbozny, neb lépe die hebr. : at
lebe prosí; v dobë nalezeni jest doba, kdy mûze hfísník,
ponëvadz jest kajícím a není v jeho srdci zádné lsti, na-
lézti svého Boha; to jest zajisté, jak LXX a lat vhodnê
pfekládají: pfíhodná doba. I pfi potopë velikych vod, i
pf'i velikém nebezpeoi (17 n), aneb: i pfi velikych trestech,
jez by seslal Bùh na lid - toto nebezpecí se к zboznému
nepriblízí ; tak jest Bohem chrânèn !

7. 2almista oslovuje Boha: Тун mé ûtociëtë pfed sou-
zenim, jez mne obkliëuje: v pfítomnosti i v budoucnosti
ci tí se bezpeônym, nebof Bûli bnde jeho skry§i, kdyz by
ho nebezpeëi obklícilo. Máradosti! tak nazyvá Boha, po-
nëvadz jest pfedmëtem jeho radosti a plesání. Hebi-. znënf

není dosti jasné.
8. Slova Bozi, ktei'5rmi tèsi zalmistu a utvrzuje jeho

dûvëru. IM/ii ti poznání a chci te poiicovali о cestë, kterou
mets kràèeti, Bûh sám zboüného pouëi, jak má zíti, sám

poucí ho o cestë zivota. Stale budu drêeti své oëi nad
tebou : pf ízní, pécí, ochranon budu sledovati tvoje zití, vzdy
hotov tobë pomoci, pfispëti, tebe ochrániti. V hebr. téz :

Chai poraditi (tobë). Так nemohl Вал-id neb zalraista svym
blízním pfislíbiti ; nemohou to byti tedy pfipoArëdi zal-

misty, ale jest to slib Bozí. V následujícím verâi jest mlu-
vícím opët zalmista.

9. Napomíná hfísníky, aby se dobrovolnë pfiblízili
к Bohu, aby mu neodpírali tak, jako se protiví bujná zví-
fata svym pánúm. Nebudte jako kññ a jako mezek: tato
zvífata, která nemají rozumu, byvají nejdfíve krocena,

aby poslouchala a molda tak ëlovëku prospèti. Krocení
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dëje se náhubkem a uzdou, která sevré jejich èelisti —

dèje se tedy moci, nàsilnë - u tëch, ktefi se к iobë ne-
chfëji pfibllziti.

10. HHënik — ktery zustává ve svych hfísích a ne-
chce vyznáním dojíti odpustëni — ten jest vydán mnohym
Ыёйт, neb bolestem (die hebr.). Tyto bolesti stihnou jej
jako trest za jeho hfíchy. Naproti tomu mûze se spraved-
livy a ten, ktery vyznáním ze hfíchü zase spravedlnosti
nabyl, tësiti vsemu pozehnání, on jest milosti Bozí neb
milosrdenstvím obklopen - protoze doufá v Hospodina.

11. Salmista jest naplnën vdëënosti к Bohu a z té
vdècné mysli volá ku spravedlivym, ktefí po Bozí cestë
jdou, odpuëtëni hfíchü si zjednali : Radujte se, plesejte,
veselte se tedy velikou radost mëjte a projevujte, ze máte
tak dobrého Boha; z nëho a v nëm se radujte! Zàvërek
tentó odpovídá dobfe zaeátku této písné.

6. Pro hac pro to; z. rod na misté stfedního. >Ше-
dati Boha« a naléztb jej muze hfísník tenkrát, kdyí
se vyzná z hfíchü a jest upfímného srdce (2). Lagarde
éte na m. massor tpusb pi К5Я Pisb slova bp "iXa Гйб
P,Cffi: V dobë tisnë hluk pfíboje vod . . .

7. Exultatio, pfedmët veselí. abc v mnozném éísle
od by znamenalo die aram. pfekladu: jásáními osvobo-
bození (jsi rane obklícil). p jako inf. by mnoz. 6. nemël.
LXX cetli "'S"! coz se sem dobfe hodí: Boze, mé veselí!

8. Recky pfeklad 8b jest asi správny: титгщш ini al
row óq¡#rduoi>s fiov tedy nsjwj na mistë mass. ПХ^Х (po-
radím); i v syrském podobnë: »a polozím na tebe své
oëi Z "Ь^ЭШХ by bylo v nadpisu Ь^ЭЮа.

9. První slova by byla z mysli zalmisty promluvena
к lidem. 9b by znëlo jako prosba к Bohu, aby sevfel ty,
kdoz se nechtëji dobrovolnë pfiblíziti. Hebr. znení jest
ku konci poruseno, ale pfec se zdá, ze nálezí ta slova cele
ku porovnání prvé ëàsti ver§e. "рЛП infin. od y°2 (hit) vy-
znamem podstatného jména. Uamus хуцод krabuska, ná-
hubek (koñsky, kousavému koui dávany щцоы). VTf autyivas
aitñv jejich èelisti (v hebr. sgl.) die ЮЗ5. Baethgen navrhuje
na mistë toho ЧТ5 о bujnosti konë. r^b.î* b? ne pfiblí-
zení к tobé bez uzdy a bez náhubku nebylo by pi-i-
blízení, nepfiblízila by se ta zvífata к tobë — ас pf-eklá-
dají ZZ aby ne /V« nf¡.
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10. r.öisn prosty nom. : doufající — pokud se ho tyce
— milost obklicuje ho.

11. zb^iffi^bs se kryje s v. 2. ГРЯП 1ПТО "(\хг

Nam vsem jest tfeba odpustëni hríchu, jichz se v ai-
vote dopoustíme. Kolikrát se nám té posvecující milosti
jiz dostalo! Dennë bychom mëli za ni dëkovati. Slova
zalmu 31. ty díky vhodné vyjadfují. V pondëlnich ran-
ních hodinkách múzeme se ho s city vdëcnosti modliti.
Ve starych dobách peli tentó zahn, kdyz vysli novo-

kftënci z posvátné kfestní vody; u Kekíi nálezí dosud
к modlitbám po sv. kftu. Laetamini in Domino (v. 11) jest
antifonon v ranních hodinkách o Vsech Svatych; i mezi
Svatymi jsou mnozí kajicníci, ktef-í vyznáním a pokáním
nabyli svatosti a blazenosti.

32. га/т. (H. 33.)
Chvalte Hospodina, nebot chrání své rërné.

Vyzyvá spravedlivé, tedy vërné Tsraelity, aby vele-
bili Boha písní (1— 3). Hospodin zaslnhnje tétochvály, ona
jemu nálezí, ponëvadz jest vërny (4,5), stvoril svët, porouëi
vsem narodûm, mari zamëry pohanù (6—11); chrání svüj
národ a zachová ho (12 — 19). Proto má Israel v nëho dù-
vëru a prosí o milost (20-22).
V LXX, v pozdëjSich reck^ch pfekladech a v latin-

skëm jest 32. zahn nadepsán: Davidûv гф Javúd; v hebr.
a v ostatních reckych pfekladech a v aram. není nadpisii

(Psalterium gr. lat. Veronense ze 6. století má slova: yalfioi
nvifrtyçaqioç n«Q Eßcawig). Snad byl v hebr. znëni vypustën
neb vynechán, nebof tento zalm mûze byti psán Davidem;
ani obsah ani forma tomu neodporuji.
V zalmu vzdává díky Bohu i za to, ze zmafil za

mëry nepfátel; díky mohly by by ti tak vzdávány po në-
jakém vítezství Israele. Obsah jest ale tak vseobecny, ze
nelze nám souditi, ku kterému vítezství by se nesl. 2alm
jmenuje krále (16), tím by byl tehdáz panující král David.
Ten vedi vice vitëzn^ch válek, nebylo by jasno, které vi
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tëzstvi by bylo podnëtem к tëmto dikùm. Theodor z Mopsv.
mini na dobu Ezechiáse a na osvobození Jerusaléma od
obléhajících nepfátel. Versû 1

., 9
. a 16. uzito i v zalmu

1461. ю- и a 1474.
Dva díly: 4—11 a 12—19 s úvodem a se záverkem.
Ve sborové teto písni by byly (die Zennera) sloky

o 4
,

4-4-5, 5 versieh. Má 22 versu, tedy práve tolik, kolik
jest písmen hebr. abecedy; jest alphabetizans.
Davidüv zalm.

L. 1. ¥ lesejte, spravedliví, v Hospodinu;
Poetiv$-m slu§í zpívati chválu.

2
. Oslavujte Hospodina citaron ;

Na harfë o desiti strunách jemu hrajte.

3
. Zpívejte mu novou píseñ,

Dobfe jej chvalte za zvuku trub.
H. 1. Plesejte, spravedliví, nad Jahve;
Pfímym slusí ízpívati) chválu.

2
. Oslavujte Jahve citaron,

Na harfë o desiti (strunách) mu hrajte !

3
. Zpívejte jemu novou píseñ;

Dobî-е hrajte za zvuku trub.

1
. Vyzyvá ku chvále Bozí spravedlivé, které jmenuje

téz pfímymi, poctivymi. Tím oslovuje zbozné a vërné

Israelity. Plesejte v Hospodinu, nad Jahve; to müze zna-
menati jednoduché: Chvalte Boba! ale téz jako zde vyssí
stupeñ radosti, ktei'5r se jásáním, radostnymi vykfiky pro-
jevuje (833). Pfímym, poctivym a spravedlivym slusí, aby
chválili Boha; jest to jejich povinností, jejich ctí.

2
. Oslavujte Hospodina citaron; xt&âça Kinnôr byl

strunovy nástroj o trech a o osmi strunách (Josef di o 10

strunách) na vyhloubené podlozce napnutych. Tlucením
na struny neb i drnkáním vyluzovány zvuky. Jubal (Gen.
421) jest jmenován vynálezcem citary. Na liarte, o desiti

(strunách) mu hrajte! Psalterium nébel neb nablà byl ná
stroj podobny harfë, ale o nëco menSí, pfi nëmz bylo lze
drnkati z obou stran na jeho deset neb dvanáct strun.

3
. Zpívejte mu novou píseñ: aby byla ta chvála slav-
nëjsi, aby se rûznila od obyëejného zpëvu a velebení
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Boha; aneb proto novou, aby byly jí oslavovány nové
zázraky, nová dobrodiní Pànë (394, 951). Dobfe jej chvalte
га zvuku trub; to snad znamená vociferatio ; fecké Лгс-
hcyptô? by spíse nkazovalo na jásání, vykfiky jásotn. Так
vykládá Theodoret. Chvála, dík, oslava Bozí má se díti
nejlepsím a nejslavnëjsim zpúsobem: písní, zpëvem, hud-
bou, jásáním.

1. pfíd. jm. z. rodu к m. ГПХЗ (Baer v 93a r.iSD)
znamená miry, zde jako 147'. Pfísl. 177 a j. slusny, slusi
se (s 5 ) decet.

2. Tiœr zde nálezí к Ь-3, v 924 jest ale oddèlenè psáno
jako nástroj od Ь-Э se lísíeí; byly harfy o rûzném poctu
strnn. Nëkde 495, 81 3, 1503 odpovídá fecké упЩоюг hebr.

3. Vociferatis rq^P jako 276. "iZ^aTi prísloveóné slo-
veso к "(Г0.
4. Neboí pravé jest slovo Hospodina,
A vsechny jeho skutky (jsouj vërné.

5. yWiluje milosrdenství a spravedlnost ;
Hospodinova milosrdenství jest zemë pina.

6. Hospodinov^m slovem json stvofena nebesa,
Л dechem jeho úst vsechen jej ich sik.

7. Shrnuje jako v mëchn vody mofe;
Tlkládá do zásobáren sponsty (vod).

8. Af se bojí Hospodina celá zemë;
Pfed ním af se tfeson váichni obyvatelé svèta.

9. jXebot on fekl a stalo se (vse),
On nakázal a bylo stvofeno (vse).

10. Hospodin mafí zàmëry pohanû,
Zvrací téí myslenky národfi,
A zvrací úmysly knízat.

11. Úmysl ale Hospodinúv trvá na vèky,
Myslenky jeho srdce do pokolení a pokolení.
4. Nebof slovo Jahve jest pfímé,
A vsechno jeho konání (jest) ve vërnosti.

ó. Miluje spravedlnost a právo,
Milosti Jahve plná jest zemë.

6. Slovem Jahve uëinëna json nebesa,
A dechem jeho úst cety jejich sik.

-1132.
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7. Shromazduje (mass.: jako v hráz) jakovmë-
chu vody more,

Ukládá v zásobárnách spousty (vod).
8. Jahve se má báti celá zemë,
Pfed ním se mají chvëti vsichni obyvající

svët.
9. Nebof fekl a stalo se,
On poruöil a stálo tu.

10. Jahve zmafil zàmër pohanù,
V nivec obrátil myslenky nàrodû.

11. Usneseni Jahve trvâ na vëky,
Myslenky jeho srdce jsou pro vsechna po-

koleni.
4. Düvody, ргоб dluzno Bohu chválu vzdávati a dík.

Jeho slovo, jeho sliby jsou pravê; vyplni se tak, jak byly
dány. Jeho skutky, ci lépe : veskero jeho konânî, skutky
prozfetelnosti odpovídají téz jeho slibûm, jsou vërné.

5. Miluje spravedlnost, podle té se fídí v soudé (hebr.).
Jeho milosti jest zemë phi a : kterak, to ukazuje následu-
jícími verèi. Z milosti stvofen byl svët, milosti jest za-
chováván.

6. Jak mocnym jest Bùh a jakou milost prokázal
svëtu! Hospodinovf/m slovem, jak di Gen. I3 (Jez. Sir.

432:>) slovem: Fiat. At jest! Bud! — Bozí vùli stvorena
jsou nebesa; firmati sunt (v hebr. uëinëna jsou) má zde
vyznam: jsou stvofena. A dechem jeho ûst parallelnë po-
lozeno s pfedcházejícím : -slovem; a znamená tedy totéz,
nebof vyrazenim déchu z úst vychází slovo. Tim stvofil
neb uëinil veSkeren sik nebes, veskeren sbor (Is. 4026), to
jsou svëtla nebes, hvëzdy, jez putuji jakodobfe sefadèny
sik. Jdou za Hospodinem, on jest Jahve Z'bâôth, Hosj>o-
din zàstupû.

7. Metaforou lící moc Bozí, která drzí Arody mofe
v mezích a v moci, ze nemohou vystoupiti ]ia sou§ a za-
plaviti ji: Shrnuje je jako v méchu (u Joba 3837 podobnë
o dzbánech neb nádobách nebes). Totéz feceno i druhou
cástí : Ukládá do zásobáren (jako do z.
) spousty vod (pro-
pasti mofe). Podobriè u Joba 3822 zásobárny snëhu. He-
brejsky tekst vykazuje v prvé ëàsti jiny obraz, nebof di:
»Shromázdil jako v hráz vody mofe* ; narází tentó vy
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klad, ktery byl asi pozdëji do hebr. znëni vlozen, na onen
zázrak pfi pfechodu Israelitù trstënnym mofem (Ex. 1422jl58
jako zed stály tam vody). Proti tomu jest znëni vsech
pfekladii, vyjímajíc reeky pfeklad zvany u Origena »pá-
tym« quinta.

8. Mocného Hospodina md se bdti zeme, pfed mm se
mojí tfásti vsichni, kdoz obyvají svët. Mini tím bázeií,
kterou spolu jest projevena i veliká úcta.

9. Jestë vrací se ku stvofení (л-. 6.). Rckl (Gen. I3)
a stalo se, on nakázal a stálo tu (die hebr.), krátee, proste,
ale dûraznë feëeno. Stálo tu stvofení jako sluzebník, ho-
tovo poslouchati Bozích zákonú.

10. Víüe Bozí vse fídí. Pohané se postavili svymi
záméry proti vyvolenému lidu, tedy i proti Bozí vùli,
která o lid pecovala, ale Hospodin mari záméry pohanñ,
zvrací, V nivec obrací myslenky, úmysly národu; nesve-
dou niceho proti národu, ktery^ je Bohem chránón. A zvrací
úmysly knízaf : tato vëta jest v poötu versù pfebyvající,
schází v hebr. znëni, byla tedy pfidána.
U. Úmysly usnesení Jahve, Boha jest zcela jiné, úmy-

slum pohanû protivné, myslenky jeho srdee odporují my-
slenkám národu: ale nebudou nikym zmafeny, trvají stále
a uskuteóñují se do vSech pokolení a po vsechna pokolení.

4. "Ql znamená arcif tez skutek — ale zde je lze
dobfe o slovech Páné vykládati. In fide v^znamem fide-liter vërnë, vërné.

6. Jiz Theodoret vykládá tentó vers mysticky o nej-
svëtëjsi Trojiei a dovola vá se slov sv. Jana Ev. I1. Ho
spodin die toho vfkladu jest В. Otee, slovo jeho Uyo¿ jest
Bnh Syn, dech jeho ûst jest Duch sv. îos voj, sik nebes
(srovnéj Gen. 21).

7. Shrnul jako v mëchu vody — pfelozeno minulym
casem s ohledem ku Gen. I10. Lépe jest vykládati ta p'ar-
ticipia pfitomnym casem. 13? jako hráz, v hráz. Pfekla-
datelë ctli 13? ; 1X3 znamená mëch. ainr üßvavoi zde spou-
sta vody.

8. ve smyslu: obyvatelé zemë, proto ninoz. ë.
\4"vi. ya ab zde ve v$rznamu: pro, pfed (nim).

9. Pfelozeno pfitomnym casem : »Co on porouêi, se
stane, со nakazuje, tu stoji« nese se к cinnosti Bozí pro-
zfetelnosti ve svëtë.
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12. Sfasten lid, jemuz jest Hoepodin Bohem,
Národ, ktery si vyvolil svym majetkem.

13. S nebe shlízí Hospodin,
Vidi vsechny lidi (syny lidské).

14. S pevného svého sídla pohlízí na vsechny,
Ktefí bydlí na zemi.

15. On, ktery stvofil jednotlivé jejieh srdce,

KterJ' zná vsecky jejich skutky.
16. Neochrání se král mnohym vojskem,
A nezachrání se rek svon velikou silon.

17. Nespolehliv^ jest kii spáse kíiñ,
Nezachrání se (ani) svou velikou silou.

18. Hle Hospodinovy oèi (jsou) na tëch, ktefí se ho
bojí,

A na tëch, ktefí doufají v jeho milosrdenství,
19. Aby vysvobodil jejich duSe od sinrti,
A zivil je za hladu.

12. Sfasten lid, jehoz Bohem jest Jahve,
Národ, ktevy si vyvolil svym dëdictvim.

13. S nebe se dh'á Jahve,
Vidi vsechny syny lidské.

14. Se svého sídla pohlízí
Na vsechny obyvatele zemè.

15. On, ktery^ stvofil vesmès jejich srdce,
Kter^ pozoruje vsechny jejich skutky.

16. Král se nespasí ínezvítezí) velikostí A'ojska,
Silák se nezachrání mocí síly.

17. Klamem jest kuñ pro spásu (vítezstvíj,
A nezachrání velkostí své síly.

18. Hle, oëi Jahve (spocívají) na tëch, ktefí se ho
bojí,

Na tëch, ktefí öekaji na jeho milost,
19. Aby zachránil jejich dusi od smrti,
A zachoval je na zivu za hladu.

12. Chválí Jahve, protoze prokázal Israeli tak mnoho
milosti a dobroty. Blaze lidu, jemuz Bohem jest Jahve,

dobry, inocny a prozf etelny. Lidem tím mini národ Israel-
&ky, ten byl vyvolen Bohem, a stal se Bohu zvlástním
majetkem neb, jak v^raz sv. Písma di, dëdictvim (Jeho
Bohem jest: Deut. 46-8 3329; i. 279). Büh Jahve byl arcit
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vzdy Boliem celého svëta a vsech národu, ale ponëvadz
jej v oné dobë toliko israelsky národ znal a etil, mûzese
jmenovati Bohem tohoto národa.

13., 14. Jak blaze jest vyvolenému lidu, Bíih oñ pe-
èuje, ä nebe nañ liledi, vidi vsechny lidi (10a 132), shlizi
na vèechny, mûze v kazdé dobë pfispëti ku pomoci,
chrániti.

15. Zná Büh vsechna srdee, tedy i myslenky a city
kazdého clovëka, jeho zámery a pfání, nebof stvofil srdee
jednotUvyeh t. j. vsech lidi vesmés (hebr.), bez vyjimky
(Zach. 121). Ze srdee vychází a pûvod bérou veSkery
skutky : Búh i tyto zná — pozoruje je.

16. Zná Hospodin i lidskou slabost a proto pfispívá
svou pomoci, kdyz je toho tfeba. Jestli Israel, jeho král
nëkdy zvitëzil, jestli byl osvobozen od nepfátel, nestalo
se to silou Israele, ale dluzno to pfiöitati Bohu a jeho po
moci. Nechrání se král mnohym (velikym, silnym) voj-
skem: i kdyby mnël mnohovojska, tim jedinym nezvitëzi
(pfíklad na egyptském Faraonovi Ex. 14 1J); a kdyby se
tek spoléhal toliko na svoti velikou sihi, ta samotna jej
nezachrání. Búh to jest, jenz Israeli dal vítezství, jenz
Israele ochránil.
17. Nespolehlivy (fallax, klamny) jest kit spáse кий :

sklame nadëji, kterou v nëj klade jezdec, neunikne ne-

bezpeoí, i kdyby byl sebe silnëjsim. Jízda tvofila u Egy-
pfanû, u Syrû a u jin^ch hlaATii sihi; ale ani ta sama ne-

dovedla ochrániti, kdyz nechránil Bûh. Proto byla budou-
címu israelskému králi dána vystraha, aby nemël ëetné

jizdy — on by se рак byl na ni uplnë spoléhal. Kdyz ne-
dovede kûn ani sebe zachrániti a uniknouti, jak zachrání

(die hebr.) svého jezdce? (Pfísl. 2131).

18. Spása, vítezství, záchrana pfichází odBoha, ktery
stale patfí na své vërné a pfispívá jim svou pomoci. Ejhle!
Hospodinovy oci (318 Ezd. 55), zvlástní péëi vënuje Bûh
svym vërnym : spoëivaji (oëi) na tëch, kteri se ho boji,
a ktefi se na nëho spoléhaji, vjeho milosrdenstvi (milost)
dûvëruji.

20



256 z. 32^-4

19. Doufají, ze je zachrání Bûh od záhuby, od ná-
silné smrti, a ze ye zachová na zivu v dobë, kdyz by
zufil hlad; hlad byvá velikou ranou Palestyny a Vy-
chodu, zufil zejména po velkych válkách.
12. Ukazuje na moc Boha Jan ve — naproti bohüm

pohanû, ktefí nejsou nie.
14. De praeparato habitáculo, tak jmenuje sídlo Boha,

ze si je Bûh pfipravil, ze jest to jeho pevné sídlo; prae-
parare znamená zde jako hebr. yo tez upevniti. Hebr. :
»Se sídla svého bydleni.«
15. "ТГР spolu, vesmes (bez vyjimky; jako z. 621");

lat. sigillatim toiik jakolsingillatim neb singulatim, kazdé
jednotlivé srdee stvofil.

16. зявчэ spasen5r, ktery se zachrání, sebe spasí; zde
ale míize znamenati vítézny iZach. 9!l), ponëvadz к tomu
mívá král své cetné veliké vojsko. Králem míneni jsou
israelStí králové vûbec. "S dluzno spojiti s Zdá se,

ze zalmista krátee pred tím Bozí poraoc dobfe poznal a
obdrzel, a ze se tato slova téz к oné události nesou.
Tato slova platí o vysvobození zivota a tela : aby-

chom dosli spasení duse, tu jestë vice nám tfeba Bozího
prispení ; Bozí milost musí pfedcházeti, provâzeti a ná-
sledovati po spasnych úkonech.

17. IpŒ lez, klam. 51СП hromadnè o koñstvuve л^51ё.
19. №П ve f. piel : na zivu zachránil ; Bûh tak cinl,

kdyz primo od smrti zachrání, aneb dává, ceho к zivo-
bytí tfeba.
20. Nase duse éeká na Hospodina,

Nebof on jest nás spomoeník a ochránce.

21. V nëm zajisté veselí se nase srdee,

A V jeho svaté jméno jsme doufali.
22. Nechaf je tve milosrdenství, Hospodine, nad námi,
Jakoz doufáme лг tebe !
20. Nase duse ceká na Jahve,
On jest nase pomoc a nás Stít.

21. Ano, z nëho se veselí nase srdee,
Ano, V jeho svaté jméno doufáme.

22. Tvá milost, Jahve, budiz nad námi,
Jakoz doufáme v tebe !

20. Závérek, v nëmz jestë vyjadfuje dûvëru v Boba,

kter^ byl к Israeli tak dobrym. Nase duse, totiz my öe-
káme na Hospodina, ocekáváme jeho pomoci, jeho ochrany,
vzdy a stále.
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21. V mm zajisté veselí se nase srdce: jiz dùvëra
л- Boha pusobí bezpeönost, radost (av. Pavel к Èim. 1212:
z nadëje se veselíce), Bûh jest pfedmëtem a pramenem
radosti. Beze strachu lze poloziti budoucnost do rukou
Jahve.

22. Modlitbou konöi : Dobroté Bozí ai odpovídá dü-
vëra v Boha, naopak : dfivëfe v Boha v2dy bude odpo-
vídati Bozí milost. Budiz nad námi milosrdenstvi (milost)
prokazujz nám milost, kdyz toho potrebujeme, kdyz toho
od tebe oëekàvâme. Jest to pfedposlední vers chvalozpëvu :
Te Deura.

20. ~2~ znamená s velkou dûvërou ocekávati, jest
to jiz jakési dûvërné spojeni s Bohem, v nëmz se dout'a-
jící nalézá. Protector, hebr. nás §tít (З4).

Církev velebí slovy tohoto zalmu Bozí Prozretelnost.
Ta jeví se podivuhodnyra zpùsobem x zivotë s\rat<rch
Mucenníkú : Bùh jich neopustil ani pfi smrti, vzdy uka-
zoval jim svou péci, ku konei je korunoval. Radujrae se
ze Svatych a se Svatymi. Modlíme se ten zalm na památku

sv. Mucenníkú; jest v pondélni ranní modlltbë.

33. zalm. (H. 34.)

Spravedliví jsou ve zvláStní Bozí ochranë.

Zalmista byl os\robozen z nebezpecí, zaöez vzdává
Bohu chválu a díky (2—11); v druhé cásti napomíná
к bázni Bozí a ukazuje, jaké vjiiody z ni plynou. Uka-
zuje, jak je tfeba varovati se zlého. Spravedliv^ potfe-

buje snad têï nëkdy Bozí pomoci ; Bûh to vidi, pfispívá

jemu а лгув\'оЬог1^е jej. Naproti tomu bezbozní skonöi

bidnè (12-23).
Davida jmenuje nadpis pisatelem a pfidává : Kdyz

pfemënil svou tvár (sebe) pfed Achimeleehem, a propmtil
jej (tentó) a odeéel. Hebr.: Kdyz pfemeñoval svûj rozum
pfed Abimelekhem a ten jej zahnal, a odesel. Tato po-

známka nese se к 1. Кг. 21м a d. David, Saulem proná-
sledován, utekl se do krajiny Filistínü blíze mësta Geth.
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Kdyz byl obyvateli jako veliky neprítel Filistíníi poznán„
byl jimi uchopen a veden ku králi z Geth, jenz se na-
zyval die knihy Králu A chis. David si v torn to velikém
nebezpeôi pomohl zvlástním zpûsobem. Stavèl se choro-

myslnym, tloukl na dvefe, sliny sly mu z úst ; ponèvadz
blaznû lidé Setrili, doufal, ze se tak zachrání. Král mëï
s ním iitrpnost, propustil jej, a David odesel a skryl se
v jeskyni Odollam.
Jest podivno, ze jméno toho krále nesouhlasí. Reeky

i lat. pfeklad ho jmenují Achimelech (bra ti* jest král neb-

Melech), hebr. znení má Abimclekh (otcem jest Melekh,.
Molokh, buh Filistínu a kananejskychi, v knize Králu se
zove Akhís. Achimelech by mohlo bj'ti rozsírení jména
Achis, jako Achis král. Ze by bylo jméno Abimelekh

obeenjan názveir. vsech filistínskych králu, jako byl
u Egypfaníi název »farao«, toho nemíizeme dokázati-
Abimelekh se zdá byti vlastním jménem, nikoli jménem
obecnjrm, aè l)jio snad vice králu toho jména (Gen.
20. 21. 26).

Zahn jeví pouèny obsah ; zalmista pronáSí nekterá
vseobecná pravidla, jez mu pódala jeho zkusenost

Obsahuje 22 versú ivyjímáme vers nadpisui, které

(vzdydvë vëty) zaeínají po fado písmenami hebr. abecedy.
Verse, jenz by zaëinal písmenou ', není; za to zaeínají dva
verse, 17. a 23. hláskou E. 23. vers se zdá b5rti pozdejsím

pfídavkem. Zenner dèli sborovy zpëv zalmu ve sloky

o 5, 5—4—4, 4 versieh.

L. 1. Od Davida, kdyz pfemènil svou tvár pfed Achi-
melechem, a propustil jej (tentó), a odesel.

2. \ elebiti chci Hospodina kazdé doby,
Ustavicnè (bilde) jeho chvála v mych ústech.

3. Hospodinem se chce chlubiti má duse.

Ai to slysí pokorní a af se radují.
4. Zvelebujte Hospodina se mnou,

A oslavujme spoleènë jeho jméno.
H. 1. Od Davida. Kdyz pfemeñoval svuj rozum
('stavëlse choromyslnym) pfed Abimelekh-
em, a ten jej zahnal, a odeSel.
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s 2. Velebiti chci Jahve kazdého easu,
Ustaviènë (bude) jeho chvála лт mtfch

ústech.
Z 3. Hospodinem se chce honositi má du§e,
Sly si to utistèni a raduji se.

:» 4. Zvelebujte Jahve se mnou,
A oslavujme jeho jméno spoleônë.

2. Spolecnë s pokornymi trpiteli a vêrnymi chce zal-
mista velebiti Boha. Öini tak z vdëcnosti, ze se mu ukázal
Büh b5'ti spomocníkem a vysvoboditelem. Nikdy toho ne-
chce zapomenouti : s dûrazem di: Velebiti chci H. kazdé
dob y, Ustaviènë jeho chvála v my ch. ústech bude, pokud
budu ziv.

3. Svou chloubu vlozi zalmista v Hospodina, jim se
chce honositi, ponêvadz byl к nëmu tak dobrotivym. Aby
byla jeho chvála mocnèjsi, hledi si pridruziti jestë jiné :
At to slysí pokorni, tiâi, die hebr. utiUènî, tisi trpitelé,
ktefi v Boha doufají; ti se zaradují, kdyz uslysi, jak mne
Bûh vysvobodil.

4. Primo je oslovuje a vyzyvá, aby spolecnë zvele-
bovali Hospodina, oslavovali jeho jméno, aby chválou
vyznávali velikost, vysokost Jahve.

1. Vultum immutare jako v 1. Kr. 21 14 tváfiti se blá-
znem, ehoromyslnym. I tarn jest V2"u~ПХ iaar] (chuf, smysl,
mj'sl) jako zde; LXX pfelozili ттптпиг, aram. jeho mysl
~*ïT'2. Zcela odchylnym jest nadpis syr. : »Kdyz §el (David)
к domu Pànë a dával knëzim prvotiny.«

2. Vzdy mûze v pfeneseném sinyslu znamenati: ze
dluáno chváliti Boha v dobë stësti i v dobë utrpeiii a
nestësti.

3. Laudari, jako 924. C*i3" utistëni, bídní a"37 ti§í.' J •T-: •T-:

5. Hledal jsem Hospodina a vyslysel mne,
A ze vsech m^ch souzeni mne vyprostil.

6. Pfistupte к nëmu a vyjasní se vám,
A va§e tváfe neprojeví zahanbení.

7. l en ubohy volai a Hospodin ho vyslysel,
A ze v§ech jeho souzeni ho vysvobodil.

8. Polozi (se) Hospodinûv andël kolem tëch, ktefi se
ho (Boha) boji,

A vysvobodi je.
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9. Okuste a vizte, jak dobrotivy jest Hospodin,
Öfastny muz, jenz v nèho doufá.

10. Bojte se Hospodina, vsichni svati jeho,
Nebof neni nedostatku tëm, kdoz se ho boji.

11. BoháCi upadají v nouzi a hladovëji;
Kteí-í vsak hied ají Hospodina, nebudou zbaveni

niceho, со dobré jest.
"
5. Hledal jsem Jahve a odpovëdël mi,
A ze vsech postrachû nine vysvobodil.

Г. 6. Pohlizejte к nëmu a vyjasníte se,
A vase in. jejich> tváfe se nezardí.

т 7. Tentó ubohf volai a Jahve slysel,
A ze vsech jeho tísní jej vysvobodil.

П 8. Ukládá se andël Jahve
Kolem tëch, ktefí se ho boji a osvobozuje jich.

С 9. Okuste a vizte, jak dobry jest Jahve;
Blaze muzi, ktery se v nôm skryvá.

4 10. Bojte se Jahve jeho svati,
Nebof nemaji nedostatku ti

,

kdoz se ho hoji.

: 11. Mladí lvové nedostatek a hlad trpívají,
Kdo ale hledaji Jahve, nemívají nedostatku

v nicem dobrém.

5
. Vypieuje svou zkusenost, která jej vede к takové

chvále Boha. Hledal jsem Hospodina kdykoliv jsem jej
hledal, kdykoliv jej a jeho pomoci hledám, vyslysel unie.
Vysvobodil nine ze vsech soldent (hebr. postrachû,.
David byl casto tak vysvobozen ; vyvázl z nebezpeci

v Saulovë domë, v Nobe, u krâle Achise, na pousti a j.

6
. PHstupte к nëmu a dojdete potëseni : vyjasni se

vâni; a nebudete nadarmo prositi, nebudete zahanbeni.

V hebr. neni imperativu, ale perf., jez lze bud minulym
neb i pfítomnym casern vyloziti, nebof znamená téz орё-
tované pohlízení a vyjasnëni : Pohlîzeli к Jahve a vy-
jasnili se: podmëtem jsou bud jiní lidé vi'ibec, aneb ti

ubozi z v. 3. Radost, upokojení záfilo z jejich tvâfi a

èâdnêho zahanbujiciho zardènî nebylo na nich. Aneb lépe
imperat. : Pohlizejte (kdyz pohl.) к nëmu a vyjasníte (vy1-
jasnëte) se. I jinde následuje po apostrofé vêeobecnà ûvaha.

7
. Sám na sebe ukazuje a di: lento ubohy volai a
Bith ho vyslysel; mnohokrát se о torn pfesvëdëil, ze neni
jelio prosba marnou.
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8. Vykládá zpúsob, jakym Büh chránívá své vérné:

Polozí se Hospodinuv andel kolemtëch, kief г se ho (Boha)
bojí: andel Boáí jest knízetem nebeského sboru (die Jos.

5U), pfijde z Bozího rozkazu a polozí se kolem vërného,

jehoá chce chrániti, jakoby sám byl celym vojskem. La-
tinské immittet (rozumëj : se) netreba zde doslovné pfe-
kládati : vrhne se, sejde ale spíSe die feckého a die
hebr.: polozí se.

9. Okuste a vizte, jak (sladky) dobrotivy jest Hospo-
din: dobrotu Bozí pfedstavuje v tomto obraze jako sladky,
príjemny pokrm a zve ostatní, aby z toho tez okusili a

pfesvëdcili se o tom, со on sám jiz poznal. Kdyz okusí a
pocítí svou zkuseností, jak dobry jest Büh, рак Boha tez
bude hledèti poznati, ano jiz tím jej pozná ; tomu není

рак tfeba u6en5'ch diikazû a presvedcování. Kdo vsak se
ku zkousce neodhodlá, an i okusiti nechce - ten Boha
vfibec nepozná. Sv. Bernard proto di: Nisi gnstaveris, non
videbis (Neokusís-li, nespatfís!) Sv. Petr uvádí ta slova
v prvém listn 23.

10. Jeho svaií jsou Israelite, zejména verní Israelite.
Bojte se Hospodina: poslonchejte, zachoA'ávejte jeho pfi-
kázání ; bude vas chrániti a nebildete míti zádného ne-
dostatku. Так pfedpovèdël i Pan Jezís slovy : Hledejte
nejprvé království Bozího a jeho spravedlnosti a ostatní
bude vám pfidáno (Mat. 63i!).

11. Podle hebr. znení mini boháoe zlé, mocné bez-

bozníky, lakotné nespravedlivce, nebof uzívá v hebr. me-
tafory : (Lvídata) mladí Ivové nedostatek i hlad trpívají
(3417); i boháei, ktefí nëkdy vsím oplj'vají, nèkdy pfi-
cházejí o své bohatství a trpí nedostatek i hlad. Stestí
jest mënivé. O toho, ktery jest u Hospodina, stará se Büh
a dává jemu vèeho, со jest dobré, ëeho jest mu potfebí.

6. Die LXX, Aq. a die syr. dluzno císti imperativ;
tím jest i ÏN lepe vysvëtleno : 11П31 TO-1?". Prv£
imperativ má vyznam podmínky: »Pohlízejte — kdyz po-
hlednete, vyjasníte se.< (Так 373.) V druhé oásti ovsem
C243E na miste ОГРЭЕ. Vyjasniti se 182!'. Ve vySSím smyslu
znamená blíziti se к Bohu« ëiniti pokání, a vyjasnení
znaí-í posvecující milost.
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7. Л* se zdá ukazovati na zalmistu, ас by mohlo byti
tez vseobecnym: kazdy ubohy, trpitel (ten a onen).

8. Recké xaosftßaltT ПЭГ! itáborem se klade, lezí) pfe-
lozeno immittet (pfedm. se). ГПП?- "Цф^О znamenává sice
bud Boha aneb die sv. Otcfi tez druhou Bozskou osobu,
jez se л- podobë neb pod jménem ándela Jahve, a. zjevení
St. Z. zjevovala; zde ale dluzno to jméno vykiádati podle
9111.13 0 andëlich vûbec.

9. Pro tato slova : Okuste a vizte . . . modlili se tento
zalm pfi prijímání Nejsvëtëjsich ëastek (v apostolskych
konstitucich 83).

11. Bohaëi hladovëji a trpi nedostatek i v tom smyslu,
2e vzdy po vëtèim bohatstvi dychti a ze nemaji.pravého
bohatstvi, jez lze miti toliko v Bohu. ^"içn^-}«? nemaji
nedostatkn, pfelozeno non minuentur nebudou zkráceni;
vyznam hebr. slovesa jest lej)§í. Omni bono jest die hebr.
52 S» tedy zádného dobra.
Po tomto versi jest v B. (Codex Vaticanus) : dtawnhin,

tedy ~5D; viz úv. s. XXVII.

12. 1 ojdtez, synové, poslyète nine,

Bázni Bozí chci vas uôiti.

13. Kdoz jest ten, ktery si pfeje zivota,

Kdo rád zije sfastné dny?
14. Zdrzuj svuj jazyk od zlého,

A tve rty af nemluví lstivë;

15. Odvraí se od zlého a 6iñ dobré,
Hledej pokoje a shánej se po nëm.

16. Hospodinovy oci (jsou obráceny) na spravedlivé,
A jeho usi к jejich prosbám.

17. Obliëej ale Hospodinüv jest proti tëm, ktefí einí zlé,
Aby shladil ze zemë jejich památku.

18. Volají spravedliví a Hospodin je vyslychá,
A ze vsech jejich souzení je vysvobo^uje.

19. Blízek jest Hospodin tëm, ktefí jsou stísneného
srdce,

A pokorné duchem vysvobozuje.

20. Cetná jsou souzení spravedliv^ch,
Ale ze vsech tëch vysvobozuje je Hospodin.

21. Zachovává Hospodin vsechny jejich kosti,

Ani jedna z nich se nezláme.
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22. Smrt hfísníkíi (jest) prabídná,
A ti

,

ktefí nenávidí spravedlivého, tèzce hfeái.
23. Vykoupí Hospodin duse svych sluzebníku,

A nemají viny ti
,

ktefí v nëho doufají.

Ь 12. Pojdtez, synové, slyste nine,
Bázni Jahve chci vás uciti.

"Û 13. Kdoz (jest ten) muz, kter$' s
i pfeje zivota,

Rád by dny (dlouhé), aby vidël stéstí'c1

3 14. Chrañ svuj jazyk zlého,

A své rty lstivych feéí.

D 15. Varnj se zlého a ciñ dobré,
Hledej pokoje a shânèj se po nëm.

3
? 16. Oci Jahve (jsou obráceny) ku spravedlivym,

A jeho usi к jejich volání.

Б 17. rváf Jahve (jest) proti tëm, kdoz einí zlé,
Aby shladil ze zemè jejich památkn.

S 18. Volají a Jahve slysí,

A ze vsech jejich tísní je vytrhnje.

p 19. Blízko jest Jahve tëm, (ktefí jsou) sklíce-
ného srdce,

А \гу8Л'оЬоги]'е ty, kdoz jsou na duchu
zdrceni.

1 20. Cetná jsou utrpení spravedlivého,
Ale z nich vsech vysvobozuje Jahve.

Ш 21. Zachovává vsechny jeho kosti,
Ani jedna z nich se nezláme.

Г 22. Usmrtí bezbozníka nestéstí,

A ti, ktefí nenávidí spravedlivého, utrpí
trest.

23. (B1 Osvobozuje Jahve dusi s\rych sliizebníkú,

A ^ádn5r z tëch, ktefí se v nëm skryvají,
neutrpí trestu.

12. V teto druhé cásti pouëuje zalmista o torn, со jest
bázeñ Bozí a jak^'ch v^'hod zjednává.
Pojdtez, synové, slySte nine: nuze, slyste nine (casto

v Pfísl. I8 4' moudrost tak к sobe zve 832). Bázeñ Bozí
bázen pfed Bohem se jeví die St. Z. v torn, ze ten, jenz
se H. bojí, zachovává vSechna Bozí pfikázání, plní nábo-
zenské poAinnosti.

13. Tím pocíná své uéení. Tyto verse 13 -15 spolu
souvisí. Vëtâi zivosti dodává feéi otázka v. 13., odpovéd
dána rozkazovacím zpíisobem. Kdo jest ten muz, ktcry si
pfeje zivota, zivota Stastnóho? Kdo by mél rád dny
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(mnohé dny, dlouhé dny), aby se v liich doëkal, aby v nich
vidël, aby i okousel Stësti? Kdo si tedy pfeje dloidiëho,

pozehnaného, Síastného zivota, tomu jest Ôiniti, со praví
v. 14. 15. Так uvádí tato slova (bez otázky) sv. Petr
v 1. listu 31«-'2 (v zalmu 13— 17a).

14. Bázeñ Bozí má, sfastnym bude ten 1. kdo se
chrání, aby nehfesil jazykem, aby se nedopouètël 12i
a klamu, 2. kdo se varuje vseho zlého víibec, 3. 6iní dobré,
4. dbá pokoje. Hfíchy jazykem dez, pomluva, na cti utrhání
a j.

) jsou velmi skodlivé (srovnej Pfísl. 133 2123).
15. Toto jest podmínkou spravedlivého zivota vnbec

(Jobl1,8 Pfísl. 1617). Snaznë má hledati pokoj, a opëtovnè
se pokouseti, aby pokoj zjednal : shánéj se po nëml Tím
jest feöeno, ze jest mu s blizním v pokoj i zíti a v§eliky
hnëv, závist a nenávist ze srdce vymítiti.

16. Hospodin chrání spravedlivé, bdí nad nimi; ne-
spravedlivych ceká trest. Hospodinovy oëi na spravedlivé
neb ku spravedlivym (jsou obráceny ; jako v z. 32 1S). On

sl\ßi a vyslychá jejich prosby (hebr. krik).
17. Tvár ale Hospodinova, jeho rozhnëvanà tváf ;

jmenuje tváf na misté hnëvu, ponëvadz se hnëv lidí na
tváfi jevívá. SpravedlnostBozí ztrestá bezbozníkjr záhubou,
tak ze vyhyne jejich památka (Job. 1817).

18. Volali spravedlivi — podmët doplnën LXX, v hebr.
slova »spravedlivi- není. Proto navrhují nëktefi, aby byli
verse 16. a 17. v pof ádku pfemënëny, aby v. 17. pfedcházel
pfed 16, tedy С pfed ", jako jest to v Lam. 2

, 3
, 4.; рак

by bylo lze vziti к v. 18. podmët ze 16. verse o spra-
vedlivych.

19. Blizko jest Hospodin, tím mohou se tëèiti, kdo2
pomoci a ochrany potfebuji (Ив151 Js. 508). Sklíéeného
srdce (zlomeného) a zdrcené na duchu jmenuje ubohé
vërné, kterym Hospodin tak rád pfispívá. Dává jim trpë-
livost a ùtëchu, a kdyz jest jeho vide, osvobozuje je.
Kdyz maji hojnost iitëchy a kdyz jsou trpëlivr5'mi, necítí
ani tíze svého souzeni.

20. Spravedlivi jsou casto v souèeni, nebot ono jest
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ohnèm, V nëmz je Bñh zkousí, ono je utvrzuje v dùvëfe
V Boha. Ale Bûh je vzdy vytrhne a vysvobodî.

21. Zachovâ Hospodin vëeehny jejich kost i ; »kosti«
bylo snad jiz prûpovëdnim ve vjznamu: zachovâ je celé,

aby nepfisli к úrazu, aby se jira niceho nestalo. V témz

smyslu pravil Kristus Pán: Ani vías s vasí hlavy ne-
spadne« (bez vule Boha), Luk 21 1

8
,

ánóhptu nezahyne.
22. Míize se státi, ze se zdá byti bezbozník za svého

zití sfastnym (bohatym, slavn^m), ale jeho smrt bude pra-
bídnou ; die hebr.: NeMësti tismrtî bezbozníka: umfe náhle
neb zemfe násilnou smrtí, nestëstim. Nebot on nenávidél

spravedlivêho, a proto, tím hfésil, jest vinen, bude od-
souzen ; to znamená delinquent.

23. Jinak bude spravedliv^m : Jejich smrt bude dobrá,
Buk zachrání jejich duse a nebudou míti viny, nebudou
odsouzeni. Mozno, ze byl tentó vers, kter<- se do abecedního
pofádku nehodí, ponèvadz následuje po poslední písmené
tau v. 22, (pfed LXX jiz) pfidán, aby nebyl ukoncen zalm
hrozbou, ale potèSiteln$rm vyrokem. Так aspoñ toho
dbávali v pozdëjsich zidovskych skolách. Pfi zàvërku
Isaiáée a MalachiáSe proto pfidávali a jesté jednou pfi-
pisovali pfedposlední vers tëchto prorokû.

13. Diligere lze pfeloziti pfíslovkou : rád. ОчХГ dny
znamená vèk zivota, dlouhy zivot, v pfeneseném smyslu
>blazen^ zivot vëcny<; kdo toho s

i pfeje, tomu jest hieda ti

pokoje, spojení s viilí Bozí a s Boliem.
19. 2"hpt blízko (byti) jako 1451*. »Skll6eného srdce«

jsou ti
,

ktefí nevinnè trpí, humiles spiritu, kdo utrpení
pokornë snásejí.

21. Zachovává, chránf jejich kosti, vykládají téz
o dusevní síle, kterou Buh u svatych a muëenniku tak
podivuhodnë zachovával. Téz o vzkfísení z mrtvych: Ze
vsech utrpení Bûh je vysvobodí, i kdyby zemfeli, kdyby
jejich kosti byly rozmetány, ohnöm spáleny a p., Bûh je

celé a èisté pfi vzkfísení obnoví. Sv. Jan 1936 uvádí slova:
¿Ani jedna (kosf) nebyla zlomena« Unum ex his non
conteretur o Pánu Jezísi na kfízi ; spíise tak 6iní poukazuje
na ustanovení o beránku Ex. 124(1. Vykládáno té/, celé
o Kristu.

22. Smrt hfísníkíi jest prabídnou, nebof jest pocátkem
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vëcnych trestú. Jest pravda, ze hrísník svou zlobou ГйЯ
do záhuby pfichází, ale v tomto versi na to váhy neklade.
cffiN které pfekládá Vulg. delinquere, znamená proviniti
se, vinu na se uvaliti, ale zde : nésti, trpëti následky viny,
provinëni, byti v hnëvu, pod hnëvem В. jak di i sv. Jan 3a8
r¡ ooyr¡ Tov &tov ftívii in nfróv.

23. Spravedliví trestu neutrpi, ale »setfe Bùh veskeru
slzu s jejich oëi (Zjev. 21+).

Tentó zalm ukazuje, jak chrání Bûh svymi andély
ony, ktefí se ho bojí (v. 8). Modlíme se ho o svátcích
sv. Andëlû sfrdznych. Ti chrání nás od pokusení, od ne-
bezpeéí dn.se — to jsou nejhorsí tisnè a souzení, tribulatio-
nes, z nichz nás casto andël vytrhne.
Sv. apostolovt' uöili nás moudrosti, zákonúm a bázni

Bozí (12), oni byli vesmés muceni, ale Bohem zachrânëni
pro nebe a oslaveni; proto jest urcen tentó zalm ke dnum
sv. apostolh a z podobn5rch pfícin i na památkn svatyeh
m uëennikû.

34. zalm. (H. 35.)

Prosba za ochranu proti neprátelum.

Salmista prosí, aby mu Hospodin jako obrnèny
bojovník pfispël v jeho boji proti zufivym nepfátelíim ;

kdyz je ztrestá a zahynou, bude zalmista Boha velebiti

(1—10). Tito neprátelé jsou nevdëcni, za dobré odplácejí
se zalmistovi tím nejhorsím, radí se na nëho; zachrañ
mou duSi, já të budu velebiti ve velkém shromázdéní

(11—18). Po tfetí opakuje svou prosbu, lící pfetváfku ne-
prâtel a opët slibuje vdëcnost (19 28).
2alm jest pfipsán Davidovi. Ponëvadz si zalmista

stèzuje nejvíce do nevdëcnosti svych nepfátel, kterym
drive jen dobré prokazoval, pfi jejichz zármutku i sám
truchlil jako matka truchlí nad ztrátou svého dítka, mü-
zeme se domnívati, ze jsou tím naznaöeni prátelé Saula,
ktefí byvali dfíve i pfátely Davida. Kdyz Saul Davida
pronásledoval, odtrhli se od Davida a tím vetsí bolest
a zármutek jemu pûsobili, ëim ukrutnëjsimi a nelítostnymi
se jevili.
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David, sluzebnik Jahve (v. 27), jest v tomto zalmu
obrazem trpícího Spasitele. Kristus Pán o svyeh pomërech
uvedl vers 19. (u sv. Jana 152r>) ; sv. apostolové o Kri-
stovych nepfátelích uzívají podobnych slov.
Jiní vykládají utrpení, jez jest zde popsáno, o utrpení

zboznych celého Israele. Ony poznámky о nevdëku jsou
ale pfílis individuelní a mluví proti tomuto vykladu.
Theodor z Mopsvestie hledal zalmistu v osobë Jeremiáse,
ktery od svého lidu mnoho krutého nevdëku zakousel
a podobnymi slovy o svém utrpení mluví. Jeremias mohl
tentó zalm znáti a vsím právem podobnë o svém utrpení
mluviti. V mnohych zalmech i pozdëjsich nalézáme podobné
vyroky.
V zalmu jeví se zivé pohnutí citû. Tri ëàsti obsahem

podobné.
L. 1. Od Davida.

<Sud, Hospodine, ty, ktefí me ublizují,
Bojuj proti tëm, ktefí na mne iitoöi.

2. Uchop zbranë a stít,

A povstañ к mé pomoci.
3. Vytrhni kopí a uzavfi (cestu)
Proti tëm, ktefí mne pronásledují ;
Rci mé dusi:
Spásou (pomocí) tvou jsem já!

4. At jsou zahanbeni a studem naplnëni,
Ktefí hledají müj zlvot.
A£ ustoupí a zardí se,
Kdoz mi obmyslejí nestësti.

5. At jsou jako prach na vëtru,
Kdy2 je Hospodinuv andël tiskne.

6. At jest jejieh cesta temná a kluzká,
Kdyz je Hospodinûv andel pronásleduje.

7. jSIebot bez pfíciny ve skrytu më ро1оШ své
zhoubné osidlo,

Bez pfíciny potupili mou dusi.
8. At nan pfijde osidlo, jehoz nezná,
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A léëka, kterou skryl, af jej chyti,
Aí padne do svého osidla.

9. Má duèe рак zaplesá v Hospodinu,
A bude se veseliti z jeho spásy.

10. Väechny mé kosti feknou :
Hospodine, kdo jest ti podoben ?
Ktery vytrhujes slabého z rukou tëch, jenz jsou

jeho silnèjsi,
Nuzného a ubohého tëm, ktefí ho olupují.
H. 1. Od Davida.
Pf i se, Jahve, s tèmi, ktefí se se mnou prou,
Bojuj proti tëm, ktefí proti mnë bojuji.

2. Chop se ètitu a pavezy,
A vstaii v mé pomoci.

3. A vytrhni kopi a uzavfi (cestu)
Proti mym pronâsledovatelûm ;

Rei mé duèi:
Pomoci tvou jsem já!

4. At jsou zahanbeni a potupou naplnëni,
Ktefí hledají mûj zivot;
Af ustoupi zpët a zardi se,
Ktefí obmfsTejí mé nestësti.

5. A£ jsou jako plevy pfed vëtrem,
Kdyz (je) andël Jahve porází.

6. Af jest jejich cesta tmavá a kluzká,
Kdyz je andel Jahve pronâsleduje.

7. Nebof boz pfiëiny polozili rane tajne svou sif,
Bez pficiny vykopali (jámu) proti mnë.

8. Af ho stihne záhuba, aniz by se nadál,
A jelio sif, kterou skrytë polozil, af jej

chyti,
Do té záhuby af padne.

9. Duse má рак zaplesâ nad Jahve,
Zaraduje se nad jeho pomoci.

10. Vsochny mé kosti feknou :
Jahve, kdo (jest) jako ty?
Vysvobozujes ubohého od toho, ktery jest

silnëjsim nez on,
A ubohého a nuzného od toho, ktery jej

olupuje.
1. Zalmista mluvi obraznë. Jako by byl se svymi

protivníky ve pfi, prosi Boha, aby za neho tu pfi pro-
jednal :
Pfi se s tèmi, ktefí se se mnou prou. Die lat. prosi,
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aby soudil Hospodin ly, ktefi jemu skodi a ublizuji.
V druhém obraze predstavuje se zalmista v boji proti
svym nepfàtelûm ; oni na nëho útocí a on volá Boha, aby
jako bojovnik, zbranëmi opatfen, sám bojoval proti nim,
aby je premohl (expugna).
2. Uchop zbranë a Mit; die hebr. chop se stítu, byl

mensí stít, kterym se bojovnik chránil sám pfed ranami
a pfed sípy — a pavezy : byl velky stít, ktery nosíval
u bojovníka stítonoé : tím bylo chrânëno celé tëlo. Obojí
tuto obrannou zbroj jmenuje, aby oznacil velikou, úplnou
ochranu, které od Jahve zádá. A vetan к mé pomoci,
v hebr. vstañ jako má pomoc, jako muj spoinocník.

3. Jmenuje i útocné zbranë: Vytrhni kopí (meö) odtud,
kde bylo pfipevnëno neb drzeno ; i Éekové mívali svá
kopí v ostëpovnë, ponëvadz jmenuje Homer dovoodoxr; —
misto, mezisloupí к иэсЬол'пп! kopí a ostëpû. A iizavri
(cestu) proti tëm, ktefí mne pronásledují : tak aspoñ lze
die starych prekladü vykládati. V hebrejském jest to
znëni jestë ménë úplnym, nebof, chceme-li z nëho udany
vyklad Aryvoditi, dluzno doplniti dvë slova: A uzavH
(cestu) proti (vstfic jda) тут pronáslcdovatelüm. Nevírae,
jestli uzívali Israelité v boji téz sekery ; Egypfané, Sky-
thové a jiní ji mívali. Èecké pojmenování die skytského
bylo aàyctQiç, hebrejské seghôr by motilo znamenati totéz,
a рак bychom die novëjèich pfekládali: Vytrhni kopí a
sekeru proti . . .« Pro prvy vyklad raluvi pfeklady. Rei
mé dusi, rci mnë, ze jsi mou pomoci'.

4. Mluvi proti svj^m odpûrcûm. Ai na në pad ne
Itanba a potupa, nebof hfedaji, touzí, usilují o mñj zirot,
hlodaji, kterak by mne zahubili.

5. Jsou to pfâni neb pfedpovëdëni zla, jez stiline
nepfátely. At jsou jako prach, pùvodnë asi jako plevy,
na vëtru, kdyz je andèl Hos]>odiufiv tiskne, svírá, v hebr.

(strká) porázi pfi pronásledování (33м.
6. At jest jejich cesta temná a kluzkd; vyraznèjsi

jsou podstatná jména: tenebrae et lubricum, temnosti,
úplné a samé kluzko — aby nemohli pronásledujícímu
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andëli iiniknouti, ale aby po temné cestë zbloudili, po
klnzké upadli.

7. Nepfátelé zaslouzili tentó trest, nebof u velké zlo-

myslnosti clitëli zalmistu lsti a nâstrahami zahubiti. Bez

pfiöiny, ve skrytu mnë polozi/i svê zhoubnê asidlo ; obraz
vzat z loveckého zivota. Vhebr. stoji: poloiili mnë tajnë
svou sit, do níz bych se jako zvef zapletl, v niz by mne

chytili a zahubili ; záhuba oznaôena lat. interitum laquei.
Slovo, které v hebr. znaci jâmu (âachath) nálezí, jak
dluzno souditi ze syr. pfekladu, do druhé cásti verse, kde

dopliiuje sloveso: vykopali bez pfiöiny prod mnë jâmu

(na mne). V lat. jest nëco jiného: potupili mou duSi neb
mne.

8. Pfeje jim, aby stejnym zlem byli stizeni, které
chtëlî zpùsobiti. Â( nañ, na nepfítele, jednotnym císlem
mini vsechny, celek jejich, at pfijde nail osidlo, jehoz ne-
zná, jehoz se nenadëje aneb о nëmz neví. Znenadání af
prijde пай záhuba (hebr.); do té záhuby (lat.: do svého

osidla) at padne.
9. Kdyz padnou, zahynou nepfátelé, bude zalmista

osvobozen, a bude se tomu tësiti a Bohu dëkoArati. Za-

plesá, zaradujc se má duse (já).
10. Kosti, které trpëly, ucítí téz Bozí pomoc, mé kosti

feknou : Kdo jest ti podoben ? mocí, silou a dobrotivostí ?

(Ex. 1511, Mich. 71»).
1. Т\2ЩШ\ milra (hádati se, spor, pfi míti) s akkus.

neb av.
3. Framea múze i zde znamenati kopí i meó. "liaçi

nálezí die pfizvuönych znamének к prvé Cásti, jako impe
rativ nálezí ale die pfekladu к druhé vëtë (jvyxJLsîao*. Gro-
tius jiz vykládal feckym аауяоц.

4. Так o nepfátelích téz"254 4015 703' * a j. Revereri
rdíti se, byti zahanben аЬэз-.

5. I jinde jest na misté hebr. утаз jako plevy polo-
zeno sicut pulvis, jako prach. Sloveso nm se к tomu to
obrazu tak nehodí, jako by se hodilo к následujícímu
o kluzké cestë; jest tu smíéená allégorie. Well, die feck. пггт.

7. rnœ lépe к druhé cásti jako pfedmët к ПЕП.
8. сз~ bez pfiöiny i supervacue (25s). "NiffiZ sesíleno
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jestë tira Г2; dluzno ale opraviti v nsisa se clenem : ta
záhuba; Wellh. klade na ni. toho ЛРПияэ dio 7. verse (tak
i syrsky): sdo jámy.<

11. Vystupují kfiví svëdkové,
О бет nevím, po torn se mne dotazují.

12. Splácejí mnë zlym za dobré;
Jalovost mé duSi (dali).

13. Já vsak — kdyz mne souzili, oblekljsem se v zíni,
Skliöil jsem postem svou dusi,
A má modlitba vracela se do mého lima.

14. Jako pfítele a jako naSeho bratra,
Так jsem ho mël v lásce ;
Jako lkající a truchlivy, tak jsem byl snízen.

15. Ale proti mnë se veselí a scházejí se,
Shrnují se proti mnë biëové, a jâ nevím (proc).

16. Byli rozehnáni, ale necítí lítosti ;
PokouSejí mne, vysmívají se mnë,
Cení na mne své zuby.

17. Hospodine, kdy se ohlédnes ?
Zachrañ mou dusi od jejich zloby,
Od lvit mou jedinkou!

18. Budu të velebiti лге velkém shromázdéní,

V silném lidu të budu chváliti.
11. Vystupují svëdkové násilí.
О сет nevím, po tom se mne dotazují.

12. Splácejí mi ztym za dobré;
Bezdëtnost тб dusi (dali).

13. A já — v jejich nemoci bylo rezué roncho
тут odëvem,

Mrtvil jsem postem svou dusi,
A má modlitba vracela se do mého luna.

14. A jakoby (byl) mi pfítelom a bratrem,
(Так) jsem obcházel,
Jako truchlí matka byl jsem cerny, sehnuty.

15. A z mého klopytnutí se radují a shromáz-
dují se,

Shromáüídují se proti mnö (pomlouvaëi) ci-
zinei a já jich neznám,

Utrhají a nemlcí.
16. PokouSejí mne, stále se posmívají (LXX),
Vyceñují na mne své zuby.

21
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17. Pane, jak dlouho budes prihlizeti?
Vraf mou duSi (a zachraü) od jejieh záhuby,
Od mladych lvü — mou jedinou !

18. Budu te oslavovati ve velkém shromâïdëni,
V cetném lidu te chci chváliti.

11. Zloba a nevdëënost nepMtel byla veliká. Vystu-
pvjl kf'ivî svëdkovê, svëdkovê, ktefí násilí uvrhují svou
zalobou na zalmistu, proto svëdkové násilí. Jost obzalován.
ze skutkü a vëci, na nëz ani nepomyslil; о nichz niëeho
nevi, po tëch se ho dotazuji. Dotazují se jej bud ti

,

jimz
jest souditi jej, aneb jeho nepïâtelé.

12. Splácejí mnë zlym za dobré: byva H drive bud jeho
pfátely aneb pfijimali od nëho dobrodini, a za to nyní
jej pronásledují a do záhuby uvrhnouti chtí. Saul sám
vyznal, ze se zachoval nevdëënë к Davidovi (1 Kr. 24lft).
Jalovost mé duëi, tedy mnë dali neb pfipravili. Jalovost,
sterilitas, bezdetnost znaci metaforicky úplnou opuStënost,
ztrátu v§í radosti, kterou pfipravili nepfátelé zalmistovi :

bylo jemu tak jako bezdètné (neplodné) zenè. U Israelitû
byla neplodnost hanbou.
David byl V dobë Saulova pronásledování opuStën ;

manzelka Mikhol byla jemu odñata, nejlepsi jeho prátelé
jako Jonathas к nëmu pficházeti nemohli, jeho pfíbuzní
utekli do cizi zemë ; Bûh s nim byl !

13. Ukazuje, jak dobfe, slechetnë jednal se svymi
nepfáteli; tak aspoñ lze vykládati hebr. znëni, které zde

lépe s celkovym obsahem souhlasi nez LXX a Vul«i.

A já — V jejieh nemoci, kdyz bylioni nemocni, kdyz
oni trpëli, mël jsem s nimi soucit, tehdy bylo reiné roueho
(pytel) тут odëvem chodil jsem zarmoucen, oblecen jako
V dobë smutku ; mrtvil jsem. posiem svou dus/ (sebe), po-
stil jsem se, a modlil jsem se stale a horlivë: a ma mod-
litba vracela se do mêho luna. Elias polozil pfi modlitbë
svou hlavu mezi kolena (3 Кг. 18*2); mël-li hlavu naklo-
nènou V klín, рак vyléval slova modlitby do klina, do
satù, do lima, do vnitra, odkud vycházely. Stálost neb

trvání modlitby uazuacuje hebr. imperfektum, horlivost a

Z. 34U-17. 273

vroucnost by byla vyznacena tim sklonënim tëla, jak je
tato slova udávají.
Die Vulg. vyliëoval by zalmista, jak se choval, kdyz

jej souzili : oblekl se v zini (cilicium), postil se a horlivë
se modlil ; v pokofe a v kajicnosti trpël.

14. I zde jest hebr. znëni ponëkud vhodnëjSi: A jako
к pfíteli a jako к bratru jsem se к nëmu (nynëjsfmu ne-
pFíteli) chova! ; kdyz trpël, truchlil jsem, byl jsem ve
smutku, byl jsem sehnut, skliëen tak, jako truchlívá matka.
A jakoby mi byl pfitclcm a bratrem, tak jsem obcházel
chodil, choval se. Byl jsem cemy, zeny nosivaly tmavé
roucho, cerné ve smutku ; sehnuiy jsem chodil neb byl.
Lat. znëni di, ze ho jako pfitele miloval, ale рак byl

jako Ikajiei a truchliei snizen, sklicen.
15. Za to dobré" jednaji oui nyni neprátelsky a ne-

Slechetnë: A z mêho klopytnuti, kdyz klesnu, kdyz mne
nëjaké nestèsti potká, kdyz klopytnu — tomu se radujî a
shromázduji se (proti mnc). ShromcUdují se proti mnë
pomlouvacb percutientes verbis (die Sym., Jer. a aram.),
sltrnuji se proti mnë bice pâauyiç flagella (LXX a Vulg. a
Syr.), shrnují na mne utrpení, a ncvím, z jaké pfißiny,
proc tak ôiniY Die hebr.: shromázduji se proti mnc lidé
zli, zvrhli, snad mûzeme nejasné hebr. slovo nahraditi
jinym: cizinci, kterych já neznám. Ti so sliromazcfuji, spo-
jují, aby mnë tdrhávali na cti a nepfeslávají tak èiniti.

16. Dio latinského pfekladu, ktery ale není hebr. znê-
ním potvrzen, by byl smysl tentó: Hyli (nepfátelé) roze-
hnáni, rozpráseni Boliem, ale oni se tím neobrátili, neeití
zádné iítosti, ale znovu pfisli a pokousejí mne. Die hebr.
utrhávají mnë stále (15c), pokousejí mne, stále se mi po-
smívají (doslovnë die 3 Kr. 1712: kterí jako pokrytci
uní mi ají, zebra jí o kolác — tedy asi cizopasníci), vyceñujt
na mne své zuby zufivostí neb z posmëchu, na potupu.

17. Salmista volá к lîohu : I íospodine, jak dlouho
budes pfihlíieti? jaksi neëinnô к tomuto zlému jednání
mych nopfátel. Vrat mon dusi к zivotu, obëerstvi mne
(223), nebot jest ztracena, nezachránís-li ji od záhuby (od
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zloby). Jest má jedind ta duëe, ten zivot, proto jest mi
tak vzácnou (21 21).

18. Budu te velebiti, chei të v. (2123,2e). Vsilném lidu
znamená zde v cetnë shromâzdèném, v cetnêm lidu; aby
tak sláva Bozí se со nejvíce rozsírila.

11. ytZÏÏ'pl vstávají — vztahuje se i к mimilosti, ze se
to jiz zalmistovi stalo, i к prítomnosti.

12. Na slovcse retribuebant jestë závisí sterilitatem
a. meae; ovSem ze dluzno pfimysliti sloveso jiné: faciebant,
neb parabant. Sterilitas by mobló ovsem téz znamenati,
ze mu zabránili vselikou prácl, cinnost. ùtfxviu filiorum
privatio (Is. 478).

13. 43íí4 prosty nom.: ja, pokud se mne tyee. onipn?
v jej ich nemoci ; Theod. a V. Origenova : ¿v ты naQfvoiMa&ai
uviotç kdyz se jim stalo tèzko LXX arcit jako Vulg. íp
td) arrovç narjívo'fXtiv fiot.

2"1Ш!П "1р',Г;~Ь" ''ПЬеГЛ znací asi zvláSté vroucí rao-
dlitbu; jako jevívá klecením a tím, ze se na zem vrhá,
zAlástní vrouenost modlitby. tak u Israeli til snad to bylo
znáti z toho, kdyz hlavu sklonil v klín Podle Theodotiona
by to znamenalo: Má modlitba vrací se do mého klína
(sinus х6).лод jest limo svrehního satu, do nëhoz mohli
mnohé vèci sloziti, zaobaliti) t. j. naplñuje mi klín pozo-
hnáním, vyslysením proseb . Modlitba má jest vyslysena
neb odplacena — о torn zde ale feci neni.

14. ТоЬпПП prekládá jako na jinych místech (o Noo-
movi) ivriQtfftovv v lásoe obcoval, laskavë jsem zacházel,
complacebam, byl jsem la&kav ku svym noprátelüm.
□X"~b2N2 vázany stav ku 52Х zármutek, truchlení: jako
truchlení matky; vázany stav zastupujo zde sloveso (Kö
nig 3. § 332. g). Так Aqila «e niveos ftifiQÔç. Die aram. i die
LXX jest pfekládáno prídavné jméno: truchlící, opla-
kávající (matku); LXX as neprelozili, ale spojili ono
prídavné jméno s Tip (rxv&oo7iá£a>v contristatus zasmusily,
corny (nigricans) ; cerñ znamení smutku.

15. Proti mnë xrer' tfxov se sem nehodí; v hebr. jest
na m. toho: öfejp v kulhání mém, pf i mém klopytnutí.
Hebr. D^ZD není vysvétleno ; percutientes by bylo u^'û
jest trpného vyznamu: percussus). LXX prekládá odtazi-
t$rm jménem рмпуч, proto flagella. Opravy v п^^шз kott-
saj'tcí, a v □'ПГЭ cizinci, neodstrafiují vsech pochybností.
К poslednímu (Olsliausen, Wellh. je zavrhuje) hodilo by
se ЧПУТ a já neznám. Dissipati sunt ^шт^гтО^/ху proti
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jejich df ivëjsim sohúzkám byli nyiií rozpráseni ; hebr.
T7"ip znamená ale trhali (slovy), utrhali, trhají mno (hice
nob

16. "'ЕЗП! I vyznaraem jaleo (j
.

С|ЭП)
bezbozní, zlo-

tfilí -- stojí vedle pfístavku "'M'íí; :cb, (ГО'Ь posraívati

se) (Is. 28") mumlající о уЬ'О chíebovy koláó (3 Kr. 17 l2).
Hebr. znèni jest patraë poruseno. LXX asi ctli: ''ЭЭГЕ
(УЫ>) :ç*D pokouSejí mue, posmëchem se posmívají.

17. stTXffiia od jejich záhuby; ПХ1ЯЗ znamená zfíce-
niny, pnstiny, рак tézzáhubu; mnoz. è

. jest zvlástní; Ois.
été Q'lsiÖ'O od fvoucích. ШЕЗ 24U5.~ vrai dusi, obèerstvi ji

osvobozením od záhuby, dej ji do dfivëjsiho stavu.

19. (Ai se neraduji nade mnou ti
,

Ktefí na mne neprávem lítocí,
Ktefi mne bez pfiöiny nenávidí,

A oöima prim hourají.
20. Nebof mluví mne sice pokojnë,
Ale mluvíce v zufivosti (lidí) zeme, vymyslejí lsti.

21. I rozvírají na mne svá ústa,
Ríkají: Aha! Aha! nase oci vidèli (to).

22. Vidèl jsi, Hospodine! nemlc !

Hospodine, nevzdaluj se ode mne.
23. Vstañ a pfihlédni к mému právu,
Müj Boze a müj Hospodine, (pfihlédni) к mé pfi.

24. Sud mne podle své spravedlnosti, Hospodine, müj
Bozo,

Nedej, aby se nade mnou radovali.
25. Nedopusf, aby fíkali ve svych srdcích :

Hle! Hle! nase pfání !

Nedopusf, aby fíkali: My jsme ho pohltili !

26. Ai jsou hanbou a studem stízeni vesmës,
Ti, kdoz se radují z mych nestéstí.
Hanbou a potupou aí jsou zahaleni,

Ti, ktefí zpupnë proti mnë mluví.
27. Af se radují a veselí ti

,

ktefí se tëSÎ z mé spra
vedlnosti

Af mohou vzdy fíkati: Veloben bud Hos])odin!
Ti, kdoz pfejí pokoj jeho sluzebníku.

28. A müj jazyk bude hlásati tvou spravedlnost,
Po cely den tvou chválu.
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19. Nedej, aby se nade mnou radovali ti
,

Ktefí mi jsou zbûhdarnia nepfátelskymi,
Ktefí mne bez pfíéiny nenávidí,
Ai nepfimhourají okem.

20. Nebof nemluví pokojné vëci,
A na pokojné (lidi) vymyslejí lstivá slova.

21. I rozvírají na mne svá vista;
Ríkají: Aha Г Aha! Vidèlo nase око!

22. Videl jsi, Jahve, nemlè!
Pane, nevzdaluj se ode mne.

23. Probud se a procitni к mému soudu,
Mûj Boze a muj Pane, к mému sporu.

24. Sud mne podle své spravedlnosti, Jahve, mûj
Boze,

A nedej, aby se radovali nade mnou.
25. Nedej, aby fíkali ve svém srdci: Aha! naso

pfání !

Nedej, aby fíkali: My jsme ho pohltili!
26. Af jsou zahanbeni a potupeni vesmès ti

,

Ktefí se radují z móho nestéstí.
Af se zahalí v stud a v hanbu,
Ktefí se proti mne vypínají.

27. Dej, af so veselí a radují ti
,

Kdoz milují mé pravo,
Af povídy mohou fíkati :

Veleben bud Jahve!
Ten, ktery pfeje pokoje svému sluzebníku.

28. A mûj jazyk bude hlásati tvou spravedlnost,
Po ce\f den tvou chválu.

19. Znovu ukazuje ve své prosbë na zlobu nepfátel.
Neprávem inique na mne tltocí, bez pfíciny mne nenávidí.
Téchto poslednírh slov : Oderunt me gratis uzil Pán Jezís

o sobo (Jan 1525). A oci?na pfimhourají jest známka lsti-
vosti a potmosilosti, sktorou se dívají nepfátele na usou-
zeného. V hebr. bychom mohli zápor prvé vety i к tomuto
sloA'esu vztahovati ve smyslu : Af neprimhourqjí okem —
af nemohou pfimhourati okem (Pfísl. 613).
20. Nebof mluví mn'e sice pokojné, slova pokoje,

pfátelská slova — ale jsou pokrytci, nojsou pfátely, nebof
zufivó jsou jejich myslenky, ze zloby vychází jejich lstivé
myslenky. In iracundia terrae jest nejasné; snad to znací:
Po zpûsobu lidí zemë, lidí svètskych, nevzdölanych, hru-
bych vymyslejí Isti. Hebr. znéní podává jiny smysl
ponékud jasneji: Nebof nemluví nepf átele pokojné véci,

z. 3421-28. 277

A na pokojné (lidi) svëta neb гетё vymyslejí Istivá slova
(Istivé skutky, ëiny).
21. / rozvírají na mne svá ústa; tímto posuñkom

projevují opovrzení, (Lam. 2";). Bohu zaluje zalmista, jak
nepfátelé mluví: Aha! Aha! (silnëji nez Ejhle!) posmësnym,
ironickym v5'kfikem : Nase oci vidëly, со si pfály: záhubu
tohoto ëlovëka.

22. Aby vzbudil Bozí slitování, slovy, kterymi ne
pfátelé svou radost projevuji, volá к Bohu: Vidël jsi,
Hospodine jejich zlobu, mé souzeni. Nemlc nenechej mno
bez pomoci (27 l)

, nebud vzdálen ode mne (2112-20).
23. 24. Vstan a pfihlêdni к mému právu a к mé pfi

s nepfátely, abys innë zjednal práva a ochrany; sud mne
die svê spravedlnosti.
25. Nedopust, aby s jásotem mohli Hkati ve svych

srdcich: Hle\ Hle\ nase pïânV. Stalo se, ceho jsme si

pfáli, my jsme mu dodali, my jsme ho pohltili! (Lam 2IC)
jest zniëen na dobro.

26. Na nepfátelé má pfijíti trest; hanba a potupa.
Так prosí, tak jim pfedpovídá zalmista. Af jsou zahanbeni,

a hanbu a v potupu jako v odöv zahaleni ti, kfefí proti
mnè se zveliöuji, vysoko, zpupnë mluví (3915).
27. Kdyz budou nepfátelé snízeni, ubohy trpitol

vysvobozen, nadejde radost vsem dobrym jeho pfí-
znivcûm. (3917). Af se radují, ktefí rnüují mé pravo, pfejí
mému právu! Af velebí stále Hospodina ti

,

ktefí pfejí
radostn5r, mil5r pokoj jeho (Bozímu) sluzebníku, V hebr.
jest jedn. císlo: Veleben bud Jahve, ten, ktery pfeje pokoje
svému sluzebníku ! — pfeje a dává, udëluje.

28. A jazyk müj bude hlásati tvou spravedlnost :

meditabitur nemá zde vyznamu »pfemysleti,, protoze jest
spojeno s lingua. Kdyz vysvobodí, zachrání Buh ubohého

z rukou tak mocnych a tak zufivych nepfátel, jasnë tím
prokáze svou moc a svou spravedlnost, pro kterouz jej
vsichni zbozní chváliti budou. Salmista po eehj den chce
hlásati Bozí chválu.

19. Odorunt me gratis — tato slova jsou tez v z. 382"

a 69"'. jestö dluzno vésti к "i^np4.
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20. у\Ы metonymicky ; tide. LXX ¿я no?r¡v lóynvq

dulojiÇotro = di oijyrir ve linë vu, hnëvivë lsti vymysleti.
Protivou к neprátelum jmenuje pokojné této zeraè :
V"W '«ИЛ b?ï od У5П (toliko zde); v aram. to vykládá slovy

yn™TX Sr"iN sp4nS b?4 v syrském tö^Stt bv\ a proti spra-
vedlivym zemë, kteri pokojnë zijí na tomto svëtë) —
a proti pokornym.

25. U5B: jako 7818 prání, vûle: Hle nase vide se vy-
plùuje! Latinsky dativ: Dusi nasi jak mile to jest!

28. ТОЛ obycejnô pfemysleti (21).
Chváliti müzes Boha po cely den, kdyz chces. Cokoliv

cinis, dobfe ciií, a chválil jsi Boha. V nevinnosti svych
skutku pfipravuj se ku celodenní chvále Bozí. Так svaty
Augustin.

2alm 34. byval vykládán fasto o trpícím Spasiteli.
Proto jsou nekteré verse z nèlio v liturgii smrtelného
a svatého tydnu. Knèz se modlí tentó zalm v pondelních
ranních hodinkách proti pokusiteli. Pri slavném exorcismu
obrací se jeho slova proti zlému duchu, ktery skodí a útocí;

knëz vola proti nëmu o Bozí pomoc.

35. zalm (H. 36.).

Zloba bezboznych; Boíí dobrota.
Bezbozník nebojí se Boha a hfesí bez ustání svym

myslením i svymi skutky [2—5). Jak velikou jest ale proti
tomuto jednání Bozí dobrota; jeho milost pomáhá vsemu,
prospívá jeho vërnym (6— 10). Prosí, aby byla zacho-
vána tato milost spravedliv^m; bezbozní neuskodí jim
рак, ale sami padnou (11—13).
Kdyz uvazujeme lidské hfíchy, budí v nás toto

uvazování vzpomínku na Boáí spravedlnost, která hfíchy
trestem stihala. Spolu ale vynikne vzpomínka na velikou
dobrotu a milosrdenství Bozí. Salmista vzpomnël lidské
zloby, a zcela pfirozenë uvazuje hned potom o dobrotë
Bozí.
Bezbozníka lící vseobecnë, die v. 13. mluví o bez

boznych v mnozném císle ; die toho nelze urciti, zda mínil
zalmista vylíciti nëkteré pysné své doby, aneb zdali tu
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úvahu ucinil о bezboznych vûbec. Salmista 6ítá se ku
zboznym (»victime« v. 10), ktefí jsou postaveni v zalmu
proti bezboznym. Bozí dum v. 9. müze byti i svatostánek,
uebof nadpis jmenuje Davida pisatelem tohoto zpévu.
Pfístavek: »Boziho sluzebnika« o Davidovi dokazuje, ze
jest nadpis pfidán к písni nëkym jinym, nikoli asi Davidem
saniym. Dobu sepsání nelze udati. К nadpisu v. úvod str.
XXVI.
Zalm lze rozdëliti ve tri fcásti: 2 5, 6 10, 11—13.

Slouzí ku potëseni trpících.
L. 1. Ku konci, od Davida, sluzebnika Ilospodinova.
2. ]4espravedliv5' mluví sám u sebe, ze chce hfesiti,
Není Bozí bázné pfed jeho ocima.

3. Nebof jedná Istivë pfed Jeho tváfí,

Ze vede jeho nepravost к nenávisti.
4. Slova jeho úst (jsou) nepravost a lesf;
Nechce nahlédnouti, zo má jodnati dobre.

5. O nepravosti pfemítá na svóm lozi,

Stojí jen na nedobré coste,
Zlobu ale nemá v nenávisti.

II. 1. Riditeli hudby ; od sluzebnika Jahve, od
Davida.

2. Mluví hfích bezboznéniu v nitru jeho (m.
moho) srdee ;

Není Bozí bázné pfed jeho ocina.
3. Nebof lichotí jemu (hfích) v jeho ocích,
S ohledem na nalezení jeho nepravosti a ne

návisti к ni.
4. Slova jeho úst jsou neslechetnost a lesf,
Pfestal moudre a dobfe jednati.

5. Neslechetnost obmyslí na svóm lozi,
Staví se na cestu nedobrou ;
Z15rm nepohrdá.

2. Bezbozn^ nemá bàznë Bozí, to jest pfiöinou jeho
hfísnosti. Die lat. podán asi tentó smysl : Nespravedlivy
premítá ve svóm srdci a ustanovuje se takfka na torn, ze
bude, ze chce hfesiti dále. Nespravedlivym jiz jest, tedy
jiz pfed tímto pfedsevzetím hfesil. Není Jiozí bázné pfed
jeho ovinia: nebojí se Boha a proto zústává hfísníkem

¡i nechce opustiti zlé cesty, nebojí se ani Bozíoh trestû.
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Hobr. znëni di doslovnè: >Vyrok o hfíchu bezbozného
V nitru mého srdce«; byla by to slova zalmisty, ktery
pfemyslejo o hfíchu bezboznych di ve svém srdci: Nemají
bázne Bozí! Tentó vyklad není vsak správnym, ponevadz
proti nèmu mluví i staré pfeklady LXX, syr. a sv. Jeronym,
a mluvnické zvyky. Lépe tedy vykládati: Vyrok hfíchu,
mluví hfíeh v nitru jeito srdce. Následek toho, ze mluví
hfíeh a hfísnost v jeho srdci, jest, êe nemá ten hfísník
zádné Bozí bázne (hrûzy z Boha). Sv. Pavel uvádf
tato slova v listu к ftím. 318, aby ukázal zkazenost hfísno
duse.

3. Znéní tohoto verée nejsou dosti jasná. Lat. a fecky
pfeklad zdají se vykládati, z ceho lze poznati, ze nemá
hfísník zádné bázne Bozí. On pfcd Bohem jedná tak
Istivë, ze vzbuzuje sv5rmi neëlechetnostmi, jez na nëm jsou
nalezeny, nenávist, hnev Bozí (ad odium).
Hebrejské znéní udáArá, proö si hfísník tak pocíná;

nemá bázne Bozí proto, ze jeniu lichotí hfíeh v jeho
ocích a klame jej tím, ze jemu pfedstavuje: Tvüj hfíeh
nebude ani nalezen ani trestán (nebude proñ nenávisli
и Boha); Bûh o tvém hfíchu neví. Tím cítí se ovsem
hfísník bozpecnj'm, aby mohl dále hfesiti.

4. Tím jest hfísník utvrzen na své zlé cestë, a ná
sledek toho jest, ze jeho slova jsou neslechetná a Istivá,
jest рак i zatvrzelym, nebof >/echce nahlédnouti, ze má
dohfe jednati. Die hebr.: Pfestal moudre a dobfe jednati.
Sám, svou vinou i svou vúlí zanechá dobrého, nechce
pfijati poucení.

5. Na lozi, v tichu, kde by mohl spíse se modliti
a lítost míti nad svym zl^m jednáním, tam obmySlí ne-
slechetnost. Setrnë di zalmista: Staví sena cestu nedobron,
spíse Spalnou, a toliko na takovou; zlobou nepovrhuje,
ano spíse si v ni libuje, za ni jde.

.2. Genitiv s Ь není v hebr. tak èastym jako varam. ;
"f¿"pr jest spíse dativ a proto jest ~ШБ— CS3 podmètny genitiv :
\'5rrok, ktery ciní hfíeh bezbozníku; рак dluzno císti die
ir iavrá LXX syr. a sv. Jer. na misté *7р, nié srdce.
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Hfích jest V srdci hfísníka, a tam mluví, na èlovëka
pûsobi.

3. LXX má: ou idóXaeev ivámov avzov (die hebr. by se
zdálo avzov) zovívqhv zr¡v àvofiiav avzov (avzov) xctl цктупи. Pod-
mëtem р^ПЯ jest "©Б hfích : ten lichotí, klame mu do
ocí, Í3iy tiúxfc V nalezení hfíchu jello, ze by nalezl, do-
zvëdël se, poznal jeho nepravost (Bûh) a nenávidél ji

,

trestal ji; Sym. má die tolioto vykladu zov evQs&f,vm xal mo~r¡-
oí,iai trpnë. Sv. Aug.: ut inveniret iniquitatem suam cin-
nym tvarem : on se klame, nepoznává sám svou nepra
vost, není si jí vëdom a proto téz nemá pro ni osklivosti
neb nenávisti. Wellh. navrhuje opravu T,"i'2X р^ПЛ ^
■Qfc£> 1315 Тф.

4
. Iniquitas et dolus na misté pfídavnych jmen.

5
. 2ÍO~Kb záporné na miste silnejsího kladného

.-spatny« (litotes).

6
. Hospodine V nebi jest tvé milosrdcnství,

A tvá pravda (sahá) az к oblakûm.

7
. Tvá spravedlnost jest jako hory Bozí,

Tvoji soudové (jsou) veliká hlubokost.
Lidem i zvífatum pomáhás, Hospodine.

8
. Jak veliké jsi prokázal své milosrdenství, Boze !

A lidé spoléhají na krytbu tvych porutí.

9
. Byvají opojeni hojnostf tvého domu,

A z proudu své rozkose je napájís.
10. Neboí u tehe jost pramen zivota,

A tvym svëtlem vidíme svëtlo.

ti
. Jahve, V nebesa (sahá) tvá milost,

Tvá vërnost az к oblakûm.

7
. Tvá spravedlnost (jest) jako hory Bozí,

Tvoji soudové (jsou) veliká hloubka (more).
Clovëku i dobytëeti pomáhá Jahve.

8
. Jak vzácná jest tvá milost, Boze!

A lidstí synové se ukryvají ve stínu tvych
2)erutí.

9
. Do syta pijí z tuku tvého domu,

A proudem své rozkose je napájís.
10. Nebot u tobe jest pramen zivota,

V tvém svëtle vidíme svëtlo.

6
. Bûh jest dobrotiv^ ke vsemu stvofení ; nejvíce se

jeví tato dobrota na spravedlivvch.
Hospodine - V nebí, (lepe :) as do nebe sahá tvé
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milosrdenstvi, tvd milost jest neomezenou a podobnè i tvâ
vëmost (pravda). Tim mohou se spravedliví vzdy tësiti.

7. Tvâ spravedlnost jest jako h&ry Boîi to jsou povné,
vysoké hory (10316) ; spravedlnost jest pevnou, nezviklá se,
jest i vznesenou. Tvojí soudové jsou jako veliká hlubnkost
(propasf, oceán svëta Gen. 7") nelze je prozkoumati, vy-
stihnouti ; jako nelze vystihnouti, prozkoumati hluboky
oceán, tak nelze zkoumati soudy, které stihají bezboznó
a úlevu pfinásejí spravedlivym. Pccuje Bûh o lidi, iná
péci ale i o nizsí tvory o zvífata (103u. -7 Jon. 4"). Tak
se ukázalo jmenovitë v dobë potopy.

8. Vzácnou, drahou jest Bozí milost, kterou proka-
zuje Iíospodin lidem; v této milosti cí tí se bezpecnfmi,
ukryvají se lidé ve stínu Bozích perutí (die hebr.). Péce
a prozfetelnost Bozí a ochrana, kterou skytá lidem, pfi-
rovnána castëji otcovské nebmatefské péci; kryjíeí kfídla
znací ochranu.

9. Hospodin hostí své vërné ve svém dome (22:,-(i) a
podává jim to nejlepsí. Porovnání vzato z hodü pfi mí-
rovych obëtech. Тик byl nejlepsí éástí obëti a tím napájí
die hebr. Bûh své hosti do sytosti; v latinském jest to
vylozeno: Byvají opojeni hojností Boíího domu (chrámn
neb svatostánku). A z proudu své rozkose jenapájís: jest
hojnym a stálym proudem, ktery püsobí rozkos tomu,

kdo z nëho píti muze.
10. Bíih muze tak oblazovati své vèrné, ponèvadz

jest sám pramenem zivota, ktery stále zivé vody (Jer. 2'3

1713) poskytuje a nikdy nevysychá. Zivotem mini zivot
dobr^, svaty, sfastny — v dalsim smyslu muzeme to slovo

vykládati i о vëèném, blaíeném zivotë (v Nov. Zák.).
A tvijm svëtlem vidime svëtlo sfastné dny, pozehnané
dny dostáváme jen Bozím svëtlem (47), kdyz se nad námi
vyjasñuje Bozí tvár, kdyz jsme v Bozí pfízni. Tmy t. j.
nestësti mizí pfed tonto Bozí tváfí.

6. а^ЯСПЗ v nebesícb i v nebesa, do nebes (Gen. II4),
coz souhlasí s následujícím : az к oblaküm. Wellh. а^МОП "K?.

7. ~N ""ПГ. hory Boha nejvyssí hory, které nej-
více hlásají Bozí moc.
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8. Quemadmodum jest zde vyznamom zvolání: Jak! i
jest vysvëtlovaci. Mnoziti milosrdenství ve Vulg. mnohé
neb velikó milosrdenstvi prokazovati, i casto je prokazo-
vati (hebraism).

9. ÍIYl (synon. ?2Ü3 nasytiti se) byti dosti napojen.
s ya o krvi (Jer. 4610) zde o tuku ; piel inebriare, i zvratnë.
Eucharistické hody jsou ovsem daleko dokonalejsí

nez obëtni hody Starého Zákona ; i o têoh lze toto misto
v pfeneseném smyslu vykládati, rovnéz o nebeskych ho-
dech ve vècné slave (ITS).

10. "tix svëtlem byl tez nás Spasitel; jím jsme po-
ueeni o Bohu a o tajemstvích Bozíeh, jím vidíme pravé
svètlo ; on jest tez zivot (Jan 1*). Sv. Otcové rozjímají
pfi techto slovech i o nejsv. Trojici : U tebe rozumojí
u Boba Otee, Pana Jezíse jmennjí pramenem zivota a
Ducha Sv. svëtlem Boba.
Die staroassyrskych obrazii domnívali se, /.o jest

svaty pramen v nebí, tam, kde je okfídleny" discos. Z to-
hoto pramene vytéká na zemi voda, a jest ovsem ozivu-
jící (vodou zivota v. 10) I ráj mel takovv pramen; kazdy
palác Orientalü mèl ve svém stfedu vodu. Muhainmed asi
podle sv. Písma fekl v 374+ sure: »Bude sc podávati do kola
pohár naplnëny z pramene ciste vody, rozkosné chuti,
tëm, ktefi budou píti«. 45S1: Zboziii lidé budou v bez-
peeném miste uprostfed zahrad a pramenii vod«. (Bour-
dais v .Mélanges philologiques et archéologiques de l'As
syrie et de l'Egypte 1899.)

11. Dej, af trvá tvé milosrdenství tèm, ktefí tebe
znají,

A tvá spravcdlnost tëm, ktefí jsou pfímého srdee.
12. Af nepfijde na nine pysná noha,
A hfísníkova ruka af mne nezviklá.

13. Tu padli ti
, ktefí píisí nepravost,

Jsou vyhnáni a nemohou vstáti.
11. Zachovej svou milost tëm, ktefí tebe znají,

A svou spravedlnost tem, ktefí jsou pfímého

s rd ce.
12. Nedej na mne pfijíti nohu p^chy,

A ruka bezbozníku af mne nemuze vyhnati.
13. Tu ]>adli t

i, ktefí finí nepravost,
Porazeni a nemohou vstáti.

11. 12. Prosba: Dej, ai trvá tvémilosrdenství, tvá spra
vedlnost prodluz, protáhni svou milost, svou dobrotu, pro-

jevy dobroty ; tëm, ktefí tebe znají jsou ti
, ktefí i tvá pfi
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kázání zachovávají, vsichni zbozní, к nimz se i zalmista
.cítá. Pro sebe zvlàstë si vyprosuje, aby nañ noha pychy
t. j. pySnych nepHëla, aby nebyl jimi utlacen, utiskován,

a at nemûèe (hebr.) mne vyhnati, nevyzetie mne ruka
bezboènikù ze zemë, z domova.

13. Pfedvídá, ze bude jeho prosba vyslysena, ze za-

hynou Bozí mocí bezbozní jeho odpûrci a pronásledova-
telé, jichz moci se takbál. Tu, tohdy, kdy Bûh c\\tb\,padli
ti bezbo/.níci, poraêeni (lat. vyhnárii) a nemohou vstáti
jsou tedy iiplnö zahubeni, nemohou vice skoditi.

11. 7\üi'2 zachovej ; praetendo casovö : dej trvati.
12. PTWg pycha na misté konkretního: pysní, jako

CSiBI David byl jednou Absolonem nucen, opustiti svüj
dûm a Jerusalem: byl vyhnán. Noha obraz utistëni, ruka
obrazem násilí.

13. 0Ш tam, ale i ëasovë tu, tehdy. ПГП strcením nè-
koho poraziti ; jost od toho pual.

Modlímo se tonto zahn v ranních hodinkách pondëli.
Prosíme jím, abycliom byli chránent pfed hfíchy a pfed
hfísnymi lidmi a v hojnosti möhli míti Bozí milost, pramen
zivota a svëtlo.

36. Шт. (H. 37.)
Stestí beznoíníka a Stësti spravedlirého.

Pravdami vzatymi ze zkusenosti poucuje a napomíná
zalmista, aby nikdo nereptal a nezávidel bezboznym jejich
stestí, ale aby úplné dûvëfoval Bozí dobroté (1 11); stestí
bezbozuj'ch jest jen zdánlivé a krátké (12— 20j. 8pravedliví
dojdou jisté ochrany a trvalé odmôny, jejich Stësti jest
pravé (21 — 31). Vposledních versieh staví proti sobé obraz
dobrych a zlych (32-40).
Pisatelem jest po nadpise David, die 25. verso psán

jest v jeho stáfí. Psal ale vübec o bezboznj'ch a o spra-
vedlivych, nikoli toliko o své osobë a o svém zivotë. Obsah
není podán v takové souvislosti, jako ji shledáváme u vëtsi
cásti zalmu, ale skládá se z mnoha vôeobecuych prüpo-
vedí, jez zalmista vedle sebe polozil. Podobá se z. 48. a 72.

¡t
.
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¿alm jest v hebr. znëni sefadën die hlásek abecedy.
DvojverSe zafínají po sobó hláskami abecedy; kazdy vers
obsahuje dvë vëty. Pfi liláskách 1. Э a p nejsou ctyfi
vèty, ale toliko tri. DvojverSe hlásky " není v massor.
znéní, ale lze ho nalézti v delsí sloce hlásky С (v. 28).
Podobné vëty, jez jsou v Zalmu proneSeny, nalézáme

i v knizo pfísloví a n Joba. Obë knihy jednají o stejné
otázee, o stèsti zbozného a hrísníka, proto mohou byti
nëkteré vyroky podobné tfeba i z tohoto zalmu vyñaty,
aneb se jich uzívalo vûbec jako prûpovëdi. Tertullian
chválí tentó zalm a jmenuje ho Zrcadlo Prozfetelnosti <

L. 1. David üv zalm.

j4echtëj zàvidëti zlosynûm,

A nebud zárlivym na neSlechetníky ;

2
. Nebot jako seno rychle zaschnou,

A jako zelené byliny rychle uvadnou.

3
. Doufej v Hospodina a eiñ dobfo,

Pak budes obyvati v zemi a poáívati její bohatství.

4
. Mèj potëseni v Hospodinu,

A vyplní ti pfání tvého srdce.
H. 1. üd Davida.

Nezárli na neslechetníky,

2
. Nebot budou jako tráva rychle podfati,

A jako zelená bylina uvadnou.

Z 3
. Doufej v Jahve a ein dobré,

Budes bydliti v zemi a pásti se bezpecnë.

4
. A tes se v Jahve,

Pak udëli ti zádosti tvého srdce.

1
. Kazdy pozoruje osudy svych blízní. Nezrídka vidi,

ze se hfísní lidé tësi zdraví a ze poíívají zde stësti, a

byl by pokousen závidéti jim, horsiti se nad tím. Salmista
proto varuje. Neehtëj závideti zlosynûm jejie/t ëtësti — je

nostálé a kratké ; hebr. nerozpaluj se, nehorsi se proto

(Pfísl. 241!,j.

2
. Stestí byva pro krátkost a nejistotu pfirovnáno

ve sv. P. cas té j i ku trâvë, к zelenym bylinám (vulg. к senu),
které podíaty aneb zlomeny rychle vadnon a schnou. (918,
10215, Is. 40°).
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3. Aby nezávidél Stèsti a nestal se nespokojenym,
proto mu domlouvá zalmista: Doufej v Hospodina, ne-
ztrácej dûvëry nikdy a cih dobre, jednej dobfe, jak jest
prikázáno. Рак budeîs mod osaditi bezpeënè a trvale zemi,
onu zemi, po které Israelite tak touzili, která byla jejich
praotcum tak slavné slibena: zaslibenou zemi a pozivati
její bohatstvi. Die hebr. pfedstavuje zemi Kanaan jako
krásnou, dobrou pastvinu a di : a pásti se budes bezpeënë.

4. Nemá reptati, aie naopak tësiti se, radovati se
z Bozího fízení a z Boha. Pak mu vyplnt Bùh jeho pfâm.

1. ГП~ rozpáliti se; hithpael rozhorliti se na nëkoho
2 (verS 7. Pfisl. 24'"). Aemulari zárliti s akk. téz zá-
voditi - jako zelare nápodobiti; tècbto vyznamu zde vëak
nelze uziti.

2. ЬЬр <^TO' odriznouti; impf, qal bî2", zde mnoz. èislo
v pfestávce; v nifal by bylo podfat, ufiznut byti.

3. Imperativy: Doufej C-ifi, jsou jako vèta podminky,
zàvêti obsahuje vysledek a jest téz imperativem vyjádfeno :
■pc S'khon. Г.З'ТЗХ pnslovecnè.

5. Projev Hospodinu svou cestu
A doufej v nëho - on siím (to) uèini.

6. A vyvede jako svëtlo tvou spravedlnost,
A tvé právo jako poledne (p. slunce;.

7. Bud podroben Hospodinu a pros ho.
Nebud zárliv na tobo, jemuz se dobfe dai'í na jeho

cestë,
Na muze, ktery se dopouStí nespravedlností.

8. Upusf od hnëvu a zanechej zlosti ;
Nemëj zárlivosti, (tak) by jsi hfesil.

9. Nebof zlosynové budou vyhlazeni,
Kdo ale doufají v Hospodina, ti zdédí zemi.

5. Poruë Jahve svou cestu,
A doufej v nëho — a on uëini (to),

6. A vynese jako svëtlo tvou spravedlnost,
A tvé právo jako poledne.

-, 7. Bud tise, к Jahve íobrácen) a duvëruj se
v nëho !

Nerozpaluj se na toho, jenz svou cestu sfastnë
provádí,

Na muze, ktery kuje pikle.
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п 8. Upusí od hnövu a zanech zlosti,
Nerozpaluj se, (jest to) jen к zlému.

9. Nebof zlosynové budou vyhlazeni,
Ale kdo doufají v Jahve, budou vládnouti

zemí.
5. Hospodin nenechá dûvëru, kterou v nëho zbozní

kladou, bez odmëny. Dûvëru ukáze clovèk tím, ze jemu
porucí, odvzdá svou cestu zivota ; jeho péci poroucí obtíze,
svízele, jez se v zivotë naskytají. On sám исгпг to, cebo
jest к pokoji vërnych potfebí, zvlàstë se postará, aby ne-
vinnost a spravedlnost se jasnè objevila.

6. A vyvede jako svëtlo tvou spravedlnost: Kdyz bez-
bozní vládnou, kdyz nevinného klamnè obzaluji, tu jest
jeho nevinnost a spraA-edlnost jaksi zakryta, nikdo о ni
nevi, jedinë Bûh, a ten ji postavi jako jasné svëtlo, aby
byla kazdému známou, a právo, po nëjaky ëas zatlacené,
ukáze jako poledni siunce (Job. 1117. Pfísl. 418).

7. Bud pod roben Hospodinu, neb jak hebr. di: Bud
Use, odporucuje tichou trpëlivost, obrácen le Jahve a dù-
vëfuj v nëho, ôekej na nëho, od nëho ocekávej pomoc a
milost. Nebud zárliv jako v. 1.

8. Upusf od hnëvu a zlosti, kterou by jsi mël proto,
ze vidís bezbozníka ve stësti; nehorsi se proto, nezârli,
nebof taková zárlivost by vedla jen ku hfíchu a následek
hfíchu jest velmi zly, jak 9. vers ukazuje.

9. Zlosynové budou vyhlazeni, iîplnë zahubeni. Dou-
fající v Jahve, oni naproti tomu budou míti v drzení zemi,
budou ji vládnouti.

5. bi;> od ЬЬэ> váleti (bà).
7. 1 uzavírá toliko tri vëty (téz Q a p), ostatní sloky

vzdy po etyrech. DÍH jest od nm (an). К Ь dluzno doplniti
asi: obrácen к Jahve.

8. С)ПП арок, imperativ hifil od ЛВ1 vyznamem hif.
nechati kiesnouti, pustiti; obye. imperativ jest ЛВ"1Л. ?"]лЬ
infinitiv hif. zlé öiniti, hfesiti; LXX ю<ттб (iw tw) novtiçfvea&at
následek zárlivosti.
10. A je§të (jen) maliöko, a není (vice) hfñmíka;

A budes se píditi po jeho mistë, a nenaleznes.
22
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11. Tisí ale budou vládnouti zemí,
A kochati se budou v nejvëtèim pokoji.

12. Hfísník pozoruje spravedlivého,
A skfípá sv5rmi zuby na nëho.

13. Hospodin vsak se mu sméje,
Nebof vidi, ze pfijde jeho den.

14. Hfísníci tasí mee,
Napínají svûj luk,
A by skláli ubohého a slabého,
Aby uékrtili ty, kdoz jsou pfímébo srdee.

15. Jejich meó vnikne do jejieh srdcí,
A jejich luk se poláme.

16. Lepsí jest (to) malo spravedlivého,
Nez veliké bohatství hfíéníku;

17. Nebof ramena hfísníkü se polámou,
Spravedlivé vsak posiluje Hospodin.
1 10. A jesté (jen) malicko, a není bezbozníka,
A pídís se po jeho misté a není ho.

11. Ale pokorní budou vládnouti zemí,
A budou se kochati v nejvëtsim pokoji.

*
12. Zlé obmyslí bezbozirík proti spravedlivému,
A skfípá na nëho svj'ini zuby.

13. Pán smëje'se jemu,
Nebof vidi, ze pfijde jeho den.

Pi 14. Bezbozníci tasí meó,
A napínají svüj luk,
Aby porazili ubohého a chudého,
Aby uskrtili ty, kdoz jsou na pfímé cestë.

15. Jejich mee vnikne do jejich srdee,
A jejich luky se polámou.

И 16. Lepsí jest (to) málo, (jez má) spravedlivy,
Nez jmení mnohych bezbozníku;

17. Nebof ramena bezbozníkvi se polámou,
Ale spravedlivé podporuje Jahve.

10. Hfísník neb bezboznjT jest tfeba èfastnym, ale za
krátko zahyne (v. 35, 36), a není po nëm ani památky :
Л рЩШ se po jeho misté, kde by val, a není l>o vice (Job.
7*o 8 18 tez).

11. Tisí, pokorní (24я), ktefí jsou trpëlivi pfi svém
nedostatku, o ty se postará Hospodin ; nebudou trpéti ne-
dostatkem, ale budou vládnouti zemí, budou míti, ceho si
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Israelite vzdy pfávali, svûj dostatecn$r majetek. Pokoje si
kazdy vzdy prával, a na zemi tak zfidka ho maze míti,
spravedliví se v nein, a to v nejvëtsim pokoji budou
kochati.

12. Nevrazivë pozoruje hfiSnîk spravedlivêho, okem
zástiplnym dává pozor na jeho jednání a na jeho zivot ;
hebr. to jasnë vyjadfuje slovy: Zlé obmysli proti sprave-
dlivému a jako zvëf skfípá proti nëmu svymi zuby (3416)
zufivosti a hltavosti.

13. Pan vidi bídné zámery bezbozníka, ale vi, ze jsou
marny, jakoby se jim smál (antropomorfism jako 24), nebof
vidi ze jeho den, den trestu na bezbozníka brzy prijde.

14. 15. Lící, со pfipravnjí bezbozni proti spravedli-
vym, jakych násilností se dopoustëji — ale bude to jen
к záhube útooníkíi sainych. Hrísníei tasí mee — proná-
sledují tak, ubíjejí ubohé spravedlivé. Násilí podobného
druhu dala se v Israeli jak v Saulovë dobë tak i v do-
bách pozdejsích králu. I David takové jednání ze zku-
senosti znal.

16. Lepeí jest malo, jez má spravedlivy: skrovny
jeho majetek jest jaksi tez spravedliv5rm a jest na nëm

Bo2ípozehnání(Tob.4«128Pfísl.l5le). Nez veliké bohatství
hHsníku; v hebr.: nez jmetií, hojnost mnohych bez-
bozniku.

17. Svym jinením cítí se bezbozník mocnyra, tím pase
násilností, ale jeho ramena se polámou ztratí veskeru moc.

Naproti tomu budou spravedliví, ktefí byli po 6as vydáni
souzení a utiskování, Bohem podporováni, nabudou síly,
tak ze je bezbozní neporazí, nesklátí.

10. D?"0 pnsillum, malièko, o öase; ve verâi 16. o
skrovném majetku proti "\УйТ\ (hluk, mnozství, okázalost)
jmení, bohatství.

11. Pan Jezís nvádí tato slova o tich^ch, ze budou
zemí vládnouti, v 2. blahoslavenství (Mat. 54); vládnouti
zaslíbenou zemí v pokoji, bylo znamením Bozí pfízne,
úcastenství Bozího království — nebof Büh byl pánem
Kanaan a Israele. V Novém Zákone to ukazuje ovsem na
úoastenství v království Messiáse.

13. Jeho den, den jeho nestestí, Abd. v. 12.
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.15. Dfirœjs od nœp má v sin dages forte dirimens,
které byvá v plynnych a v sykavych hláskách (i p) proto,
aby se jevilo svà zvuènym.

16. Die reckého by bylo sprâvnëjsim :n na m. a42*l.
18. Zná Hospodin dny bezúhonnych,
A jejich dedictví trvá na vëky.

19. Nebudou zahanbeni ve zlé dobë,

A v fase hladu bndou nasyceni.
21. Nebof (vzdyf) hfísníci zahynou,
Nepfátelé рак Hospodinovi sotva, ze zacínají b5rti

otëni a vyvySováni,
Zajdou jako zachází kouf.
* 18. Zná Jahve dny dokonalych,
A jejich majetek trvá na vëky.

19. Nebudou zahanbeni ve zlé dobë,
A ve dnech hladu budou syti.

2 20. Nebof bezbozní zahynou,
A nepfátelé Jahve jako krása luhü,
Zajdou (s koufem) jako kouf zajdou.

18. 19. Zná Hospodin dny bezúhonnych pecuje o jejich
dny, o zivot a o osudy jejich zivota; LXX T«tr ódovg i<5»
¿fimutop i rímsky zaltáf: cesty bezúhonnych Buh zná a pe
cuje o në. Jejich, dedictví neb majetek trvá, a pfechází
na jejich potomky, Büh je podporuje zvlásté ve zlé dobë,
i v dobë hladu budou syti — kdozto bezbozní úplné
zajdou.

20. Spravedliví ani ve zlé dobë nebudou opustëni
Bohem, on je zachová, bezbozní takové podpory nemají
a proto zahynou: jsou nepfátely Hohn a tak, sotva ze se
zde dodëlali Mestí a síávy, jiz také o ni pfijdou : Hetrvá
jejich sláva dlouho, ona zajde i oni se ztratí jako hour
neb dym. Hebr. znëni obsahuje v 20b jiny obraz: Ne-
pfátelé Jahve jako krása luhü zelenych, kvetoucích: krása
ta trvá na Vychodë vehni krátce; slunecním zárem spá^
lená i za den zmizí.

18. ZPTT znamená èastëji zivot; Wellh. ~"П.
20. щ2 znamená nebof, protoze; tím ale nemfize byti

udána pfícina, prod dobfí budou syti. Oni budou ochrá-
nëni hladu Bozí pécí a nikoliv proto, ze zahynou bezbozní.
Spíse bychom ocekávali cástici vyznamu : ale neb zajisté.
^p* váz. stav pfídavného jména cest, krása (úcta); B"H3
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vykládá syr. a aram. beránky; u Is. 302:i a v z. 65 u raá
"O v^znam luhii, zavodñovaného pole.
уЁЩ jako dym 2 essentiae; LXX na miste 2 má Э

i syr. Jest spojeno znaménkem tardía u "lbs s prvním чЬэ.
<Wellh. о"ПЭ TJT2 na m. D"ns np4?),

21. Hfísník se vypûjôuje, ale nesplácí,
Spravedliv}r vèak má útrpnost a dává.

22. Nebof ti
,

ktefí jemu (Bohu) dobrofeëi, budou
vládnouti zemí,

Ti ale, ktefí mu zlofecí, zahynou.
23. U Hospodina jsou fízeny kroky öloveka,

A líbí se mu jeho cesta.
24. Kdyz upadne, nenarazí se,
Nebof Hospodin (mu) podlozí svou ruku.

25. Mlád jsem byl a sestaral jsem,

A nevidél jsem, ze by byl spravedliv5' opustën,
Ani ze by jeho sime hledalo chleba.

26. Po cel£ den má útrpnost a pûjôuje,

A jeho pokolení bude v pozehnání.
27. Varuj se zlého a 6iñ dobré,

A budes bydliti na vëky.
28. Nebof miluje Hospodin prá\ro,

A neopoustí svych svatych ;

Na vëky budou zachováni.

NespravedÜA'í budou potrestáni,

A sime bezboznych zahyne.
29. Spravedliví ale búdou vládnouti zemí,

A bydliti na ni na vëky vëkûv.
30. Ústa spravedlivého mluví moudrost,

A jeho jazyk pronásí pravost.
31. Zákon jeho Boha jest v jeho srdci,

A nebudou joho nohy podrazeny.

Ь 21. Vypùjëuje s
i bezbozník, ale neoplácí,

Ale spravedlivy má slitování a dává.
22. Nebof, jimz on zehná, vládnouti budou zemí,
Ale ktefí jsou jím zloreëeni, budou shlazeni.

"O 23. Od Jahve jsou spravovány kroky muze,

A v jeho cestë má zalíbení.
24. Padne-li, nebude cel5T lezeti,
Nebof Jahve podpírá jeho ruku.
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Э 25. MIád jsem byl a sestaral jsem,
Ale nevidèl jsem spravedlivého opuètëna,
Ani jeho simë, ze by hledalo chleba.

26. Po cely den se smilovává a pûjcuje,
A simé jeho v pozehnání.

С 27. Odstup od zlého a 6iñ dobré,
A bydiiti budeà na vëky.

28. Neboí Jahve miluje právo,
A nezapomíná svych zboznych ;

(7) Na vëky budou ostfíháni.
Ale sime bezboznych bude zahubeno.

29. Spravedliví budou vládnouti zemí,
A bydiiti na ni na vëky.

E 30. Ústa spravedlivého mluví moudrost,
A jeho jazyk pronásí pravou vëc.

31. Zákon jeho Boha jest v jeho srdci,
Nekolísají se jeho kroky.

21. Bezbozní schudnou ûplnë. Bezbozník si bude po-
máhati tím, ze se bude vypùjèovati, ale nebude míti tolik,

aby mohl pujcené splatiti. Spravedliv\r bude míti vsak
sBozí pomocí s dostatek, bude milosrdnym a buderozdávati
tëm, s nimiz bude míti útrpnost.

22. Bude míti tolik . Bozím pozehnáním. Die hebr. :
Kterym Buk zehná, ti budou zemí vládnouti , kterym zlo-
fecí, budou shlazeni.

23. Büh peëuje o spravedlivého téz tím, ze spravnje,
posiluje jeho kroky zivota; od Boha jsou spravovány
kroky takového muze, v jehoz cestë mide míti Büh zalí-
beni — tedy zbozného muze.

24. Padne-li, nenarazí se, v hebr. nebude celf lezeti,
nepolozí se cely, neboí Hospodin podlozí mu тики, po-
depfe jeho тики (hebr.), aby mohl se zvednouti a vstáti.
Jak potësitelnà pravda !

25. Salmista se odvolává na svou dlouhou zkusenost ;
za cely svûj zivot — od mládí az do své staroby — vidël
casto, /.e byl spravedlivy utistën, skliëen — ale nikdy ho
nevidèl ориШпа; a ani potomci spravedlivého nebyli
v takové nouzi, aby nemëli chleba.

26. Spravedlivy mûze po cel^ öas (po cely den) pod-
porovati nuzné a i jeho sime neb pokolení bude v po
zehnání Bozím — aneb к pozehnání blízním (1115).
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27. Vyzyvá, aby konal, ëim se stane a cim zûstane
spravedlivym. Jako v. 3.

28. Hospodin miluje spravedlivé, ponëvadz miluje
pravo, pravost ; chrání spravedlivé, neopusti svych svatych.
Na vëky budou zachováni jest sice i v hebr. znëni, ale
snad má na miste toho státi: »A nespravedliví budou
vyhubeni,« öimz by poëinala sloka hlásky kterévmas-
soretském znëni neni.

30. Spravedlivj' zustává vërnym Bozírau zákonu:
Jeho usía mluvî moudrost, со jest moudre, pravé.

31. Bozí zákonjest v jeho srdci, jest v nëm základem,
fídí city, myslení i skutky ëlovëka, tedy vse, со ze srdce
vychází. Xa zàkladë toho zustává na dobré cestë pevnym:
neviklá, nekolisá se.

22. Ei znamená Bohu ; v hebr. "РЗЛЗЗ? part, puai jeho
(Bozí) pozehnaní, jimz Büh zehná.

23. Lepe jest "û pûvodové nez lat. apud (лада xvçlov
LXX i fímsky zaltár: a Domino ; tak i vPfísl. 208*: »Od
Hospodina kï'oky muze.« 13313 trpny rod ku "02 C)"0) po
staven, upevnën byl; v Pfísloví 202* slovesa neni. Vyklad:
A líbí se spravedlivému cesta, kterou mu Bûh urëil,
cesta, která od Boha vycliází — jest sice té?, mozny, ale
neni tak vhodnym. уЕГГ "0*m vysvëtluje a jest vztaznou
vëtou bez vztazného zájmena.

24. Ьит hof. od Ьта : byti zahnán, hozen, svalen,
natuzen lezeti.
26. LXX ùg di-ofiav ku pozehnání blízní bude

potomstvo.
28. LXX a sice В podává znëni -паюэ obwb na vëky

budou zachováni; S die opravy, A a jiné rukopisy maji
ale «rofiot di èxôuûi&r^nnai TT/Ç053 п^о bezbozní budou vy
hubeni; toto zaëinà s y, jehoz sloka v massor. schází,
jejíz zaeátek by touto opravou byl nalezen. ТОП str. 90.

30. Moudrost, právo — to со moudré, pravé jest
V jiném smyslu: Spravedlivy uvazuje, velebí <3528)
moudrost Bozí, zjevení Bozí a chválí právo t. j. Bozí
zákon.

31. Kroky dobre vylozeno v lat. nohy (140¿).
32. Pozoruje hfísník spravedlivého,
A hledí jej usmrtiti.

33. Hospodin ale nezanechá jej v jeho rukou,
A neodsoudí ho, kdyz bude pohnán na soud.
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34. Dûvëfuj v Hospodina a zachovávej jeho cestu;
A vyv$r§í të, aby jsi majetkem zabral zemi.
Kdyz budou hynouti hfísníci, uvidië.

35. Vidël jsem bezbo2níka náramne vyv^seného,
A pozdvizeného jako libanské cedry.

36. A sel jsem kolem a hle ! nebylo (ho tu);
A hledal jsem ho, a nenalezlo se jeho misto.

37. Zachovej nevinnost a dbej na pfímost
Neboí jest síasthá budoucnost (zbytky) pokojnému

clovëku,

38. Nespravedliví vsak vesmës zahynou ;
Jejich potomstvo vyhyne.

39. Spása ale svatych od Hospodina (pfichází),
A (on jest) ochráncem jejich v dobë souzení.

40. A pomáhá jim Hospodin a osvobozuje je,
A vytrhne je od hrísníku a pomáhá jim,
Protoze v nëho doufají.

!£ 32. Uíhá bezbozník na spravedlivého,
A hledí ho usmrtiti;

33. Jahve iej nenechá v jeho ruce,
A nedopustí, aby Tbyl odsouzen, kdyz

má pfi.
p 34. Doufej v -Jahve a zachovávej jeho cestu,
Pak vyvyáí tebe, abys vládl zemí;
Kdyz budou vyhlazováni bezbozní, pohlí-

zeti (na to) budes.
"i 35. Vidël jsem bezbozníka hrozného,
A rozkládal se jako zeleny, samorostl^

strom.
(Sv. Jer.: pfesilného jako zeleny domácí

strom).
36. A pfesel (jsem), a hle, není ho tu,
A hledal jsem ho a nenalezl se.

O 37. Pozoruj bezúhonného a hled na upnmného,
Ze jest potomstvo pokojnému muzi.

38. Ale hfísníci vesmës budou vyhubeni,
Potomstvo bezbozn5Tch bude vyplenëno.

(П) 39. A pomoc spravedlivfch jest od Jahve,
Jejich ochrany v dobë tisnë.

40. A Jahve jim pfispívá a vysvobozuje je,
Vysvobozuje je od bezbozn5rch a pomáhá

jim.
Ponëvadz se v nëm ukryvají.
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32. Hfísník pozoruje, cíhá na spravedlivêho a hieda,
jak by ho usmrtil. Této zlobë celí Bûh svou pomocí.

33. Neopustí Hospodin svého vërného, nezanechá ho
v rukou nepfitele bezboznika, a kdyby ho bezboznik
svym soudem odsoudil, Hospodin jej vysvobodi.

34. Nema tedy dbáti ctitel Bozí pronásledování, ale
züstati vëren dobré cestë Bozí; sám bude svëdkem a uvidi
záhubu bezboznych.

35. Ze zkusenosti uvádí, ze i nejsfastnëjài a nejvySe
postaveny bezboznik se svému stësti dlouho netèsi; padne
a nebude о nëm ani památky. Vidël jseni bezboznika
naranmë vyvyëenêho, v hebr. straënêko, hrozného; die lat.

pfirovnává jej к silnfra a vysokym libanskym cedrum,
die hebr. se zdá, ze jej srovnává se svëzim zelenym
stronicm, kter5r rozkládá bud vëtve neb kofeny do sífky,
a jeví tím velikou sflu a moc; hebr. znení udáA'á jestë tu
okolnost, ze ten strom nebyl pfesazen, ale ze se na svém
miste rozlozil.
36. A Se/ jsem koleni toho mista, kde ten strom stával.

V hebr.: A pfeëel (ten strom); ale puvodním jest asi znení

jako ve Vulg. (v. 10).
37. Napomíná zalmista, aby dbal ôlovëk upfímnosti

a zaehovával si bezúhonnost (nevinnost), aby tak dosáhl
Síastné budoucnosti, která bude pfidëlena pokojn^m
lidem t. j. zbozn^m (proti bezboznym násilníkíim je tak

zove). Podle následujícího ver§e 38., kde jest zmínka
ucinèna o potomstvu, dluzno dáti pfednost hebr. znení,

jeí ve v. 37. di: Pozoruj (osud) bezúhonného a hled na
upfímného (jak se mu vede), a poznás, ze se mu dostává
Bozího pozehnání, neboí má pokojny mué potomstvo. To

bylo u Israelitfi ve St Z. ëeln^m znamením Bozího po
zehnání.

38. Hfísníci nemají toho pozehnání.
39. 40. Cetnj'mi vyrazy ukazuje, jak jistou jest Bozí

pomoc tëm, ktefí se v Bohu skryvají, u nëho utoëistë
hledají.

32. Considérât jako ve v. 12.
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33. In manibus, die feckého «'« ràç xtígag nevydá jeî
do rukou hrisnika; na m. ЧТО mini Wellh., ze by snad
bylo lépe 4VVß V jeho neëtësti. ТОЕйрП? (nifal) kdyz jest
on souzen, kdyz niá byti souzen tim bezbozn^m, kdyz
s ním jest ve pH, v pûtce.
35. y'a znamená hrozny, strasny (i ukrutn£); Aq.,

aram. : silny. гтеПЯ znamená v hithpael my obnaziti se
(Lam. 421), tak Aben Ezra: odkryty, ktery verejnë zlé
páse; ve vyznamu »rozkládati se« пЬ?Г1)3 (z »vyliti«) bylo
by toliko zde. Není tedy vysvëtleno.
Na m. ",35:") rnj$2 cetli LXX, syr. ^ЗЗЭП T-\X2 jako

cedr Libanu; Jer. Aq. pfekládá sicut indigenam (virentem),
strom na svém_ mistë (Sym.) samorostty, nepfesazeny,
aram. tez: 2*3> (^X
36. A presel jsem "Ù3?iO jest odporuôeno i LXX, .Ter.

a syr., Job. 198 Pfísl. 2430.
37. Reliquiae ГТППХ potomstvo, jako v 38. (Pfísl.

23 18).
39. "i jest patrnë pridáno, ponëvadz vers tentó zaëinal

po fadë písmenou T.

2alm 36. ukazuje jasnë a dutklivë, jak pomíjejícím
jest Stësti bezbozn5'ch a stësti tohoto svëta vùbec. Так
pojal ve svém v5'kladu obsah tohoto zalmu jmenovitë
sv. Augustin. Nedbejme statkù tohoto svëta, nebudme ne-
spokojeni, kdyz vidíme, ze jsou jini sfastnëjsimi nez my!
К tomu ai nás vedou slova tohoto zalmu, kdyz se je
v pondëlnich ranních hodinkách modlíme. Mëjme silnou
dûvëru v Bozi pomoc; jak mnoho odmëny jest za takovou
dûvëru v z. 36. pfislibeno a jak dostalo se vzdy takové
neskonalé odmëny sv. mucennikiim, vyznavaèiim, kteri
v té dûvëre zili a umirali!

37. Шт. (H. 38.)
(Tfetí к a j i en y 2а1тЛ

Kající prosba za odpuStëni pokleskù a za pomoc.
Salmista trpí. On vi, ze jsou ta utrpení jen následky

jeho hfíchu, Bozi spravedliv^ hnëv jej stihl. Vypisuje, ze
jest nemocn$' na celém tële, jeho viny ho tízí i na duchu.
Jest sláb, málomoeny a opustën i od svych pfátel (2—15).
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Jiz prosí Boha, v nêhoz cele douí'á, aby zastavil svûj
hnëv, pfekazil záméry nepfátel, jej neopoustël, ale vbrzku
mupomohl(15— 23). Veliká trpëlivost vyznívá z této pisnë.
Zalm jest obsahem podobny zalmu sestému. Pfipsán

nadpisem Davidovi. Obsah by ukazoval na dobu, kde se
David dopustil onëch hríchu, jez uvádí 2 Ki\ 11; po té byl
stizen bolestí nad vzpourou Absolonem sosnovanou. Jeho
protivníci by byli v zalmu vhodnë vyliëeni. O nëjaké ne-
moci Davidovë sv. Písmo nemluví; ani nenalezáme zmínky,
ze by byl David b$-val málomocnvm. Málomocn£r trpitel
jest die zalmu pronásledován nepfátely; die Mojzísova
zâkona bylo ale málomocnému dlíti nëkde na samotë, ne-
mohl zûstati mezi zdravymi. Jako v 6. zalmu, tak müze

b$rti i zde nemocí naznaceno veliké utrpení, jemu2 byl
zalmista pràvë poddán.

Jiz árame j sky pfeklad vykládal tentó zalm o utrpení
celého Israele. Osoba zalmisty by mluvila jako v Plâëi
Jer. 3. ve jménu celáho lidu. Po tomto mfnëni jest kladen
zalm do babylonské doby. Zalm jest ale ze starsí sbírky.
Nadpis jest z ëàsti liturgick5r a pochází z doby, kdyz

se stal chrámovou písní. Viz íívodu s. XXÍ1I a XXVI.
L. 1. Daviduv zalm, к pfipomínání, na sobotu.
H. 1. Daviduv zalm, pfi obëtovâni azkara.
К pfipomínání sis árñpvT¡atr nadepsáno tez v ■/.. 69.

Так pfelozeno (in rememorationem) by znamenalo, zejest
slozen zalm na pamëf onècb souzení, jez v zalmu liöi.

Spíse ale míizeine ten nadpis vykládati, vedeni aram.
pfekladem ;>dlañ kadidla jako dobrá vzpomínka na
Israele«), ze zpívali tentó zalm pfi torn, kdyz dával knëz
z nekrvavé obëti pfedepsanou cást, (azkara zvanou Lev.

22), na oltáf. Tou azkara pfipomínal Bohu toho, kterf
onu obëf prinesl.
De sabbato pf-idáno LXX die zidovského podání, ze

byl tentó zalm mezi sobotními zpëvy (231).
I. "ГЗТП^ sloveso hit by bylo denominativním slove-

sem od" jména т:тх- Aramejsk^ targum di: "VHS
"NHS"' N313 WïST. Jacob doplñu je hif. akkusativem : hfíeh
— tedy к vyznání hfíchii by byl ten zalm.
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2. riospodine, nekárej mne ve své zlosti,
A netrestej mne ve svém hnëvu !

3. Nebof zabodly se tvé sípy do mne,
A ty j si tëzkou polozil svcm ruku na mne.

4. Nie není zdravého v mém tele — z tvého hnèvu ;
Není pokoje v mych kostech — z mych hfichù.

5. Nebof pfevysuji mé nepravosti mou hlavu,
A jako tëzké brime staly se mi prilis tëzké.

6. -1 áchnou a hnisají mé rány —

Z mé posetilosti (povstaly).
7. Jsem bídák a tiplnè shrben ;
Po cely den chodím ve smutku.
8. Nebof má ledví jsou pina klamnych vidin,

A nie není zdravého v mém tële.
9. Jsem skliôen a naramnë snizen,

Vydávám fev za lkání svého srdee.
2. Jahve, nekárej mne ve svém hnëvu,
A netrestej mne ve své zlosti !

3. Nebof sjely do mne tvé Sípy,
A spustil jsi na mne svou ruku.

4. Nie není zdravého v mém tële — pro tvùj hnëv,
Není pokoje v mych kostech — pro mûj hfich.

5. Nebof má provinëni pfevysuji mou hlavu,
Jako tëzké bfimë jsou mi pf iliS tëzka.

6. Mé rány páchnou, hnisají
Pro mou posetilost.

7. Jsem shrben, sklonën, tak tuze ;
Po cely den ve smutku chodím.

8. Nebof má ledví jsou pina snëti (ohne),
(LXX Aq. Jer. : Nebof má bedra jsou pina

hanby),
A nie není zdravého na mém tële.

9. Jsem stuhly a stluceny naramnë,
Pivu ze sténání svého srdee.

2. Hospodine, nekárej mne; zalmista pocitil jiz Bo-
ziho trestu, a prosi, aby nebyl dale trestán. Так i v б2.

3. Nemoc h^vá zpùsobena die Job. 6416,3-luporanënim
Bozími sípy ; zalmista trpí nemocí, proto di : Zabodly se

(sjely) tvé sípy do mne; a ty jsi tëzkou polozil (zatízil)
na mne svou ruku, dolehla na mne jako velká tíze tvá
ruka. Ruka Hospodinova jest zde trestajíeí jeho moc.
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4. Utrpení pochází z hfíchu. Nie není zdravého, ani
v kostech, jez jsou to nejpevnëjsi v tëlo, není pokoje —

v celém tele bolest, která vysla a jest následkem tvého
spravedlivého hnëvu, a ten byl vyvolán mymi hríchy.

5. Uznává, ze má mnoho hfíchü a veliké hí'íchy, a
pfirovnává je к zátope vody, která vystupuje nad jeito
hlavtt, prevysuje ji il234-5), jsou jako tñzkó bfímé, které
jest ale fëzsi nez mûze zalmista unésti (Is. 534).

6. Páchnou a hnisají me rány — lící svûj bolestny
stav; má rány, které se nezahojují, ale páchnou a hnisají,
címz se delà nemoc bolestnejsí i osklivéjSí. Ту rány jsou
následek posetilosti (insipientiae); tak jmenuje sv. Písmo
hríchy a nepravosti (68е), jako jmenuje svatost a zacho-
vávání B. zákona moudrostí.

7. Sklícení jeví se jiz v drzení tela : jsem shrben a
sklonen úplne neb tuze, chodím ve smutku (34 м i.

8. Nebot má ledví jsou pina klamnyeh vidin (illusí) ;
die feckého В : i? i/»^ij pov; die fím. zaltáre a die sa*. Aug.
mini vnitfní nepokoj, ktery naplnil ledví, sídlo nizsích
citü, zádostivosti, aneb vubec vnitro, klamnjrmi vidinami.

Hebrejské znëni pokracuje jestë v obraze, ktery líoí
známky tèlesné bolesti a nemoci : Nebot má ledví jsou
pina snëti, ohne, ktery se rychle sírívá na dalSí cásti tela
a kazí je. Poslední vy>az hebr. znèni jest vSak velmi po-
chybnym, nebof ho stafí pfekladatelé podávají slovem

ignominia : »Má bedra (ledví) jsou pina hanby« — kterou

jemu asi pusobí nepfátelé.
9. Bylo-li lííení nemoci jen obrazem, ktery" ukazoval

vnitfní utrpení zalmisty - jsou tato slova jiz pfím^m vy-
psáním jeho tísne. Sténání srdce jest takové, ze vyrází
neb vede к vykfikûm, které jsou fvaním. Ponëkuddrsny
obraz, proto mfizeme rugiebam slabéji vykládati: »vzdy-
chám sténáním svého srdce«.

2. Prvé bs dluzno spojiti i s druhym slovesem.
3. 4fím nifal ku ЛПЗ vyznamem: sjely, svezly se na

mne — die LXX vnikly do mne; ГПЭ má tez vyznain:
vniknouti.

4. "ОЕТЭ pro, následkem nëëeho, nëëim.
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5. "О jest komparativní : tëè§i nez já, nez másíla staéí.
7. Die feck, a lat. by bylo éísti na miste Т'ТУЗ-
8. ÍT5p3 jenom na tomto misté -- bylo by part, nifal

od ГГ?р praziti ; vykládáno ale podstatnym jménem: snef
nhlík, oheñ (nif. : prazené). Lumbus руЗ Фоа ledví : vmiioz.
císle svaly beder u ledvin — vnitro vübec.

9. Hitz. VVellh. ötou хчзЬ lev na m. 43ï>: »Kfiöim vice
nez jest fvaní Iva«.

10. Hospodine, pfed tebou jest vsecka má tuzba,

A mé vzdychání není tebe tajno.
11. Mé srdce jest poboufené, opustila nine má síla ;
I svétlo m5rch oci, ani to není se ranou.

12. Moji pfátelé a moji nejblizsí pfiblizují se a stojí
proti mnè,

A ti
,

ktefí mné jsou blízci, z daleka stojí.
13. A uzívají násilí ti

,

ktefí hledají mûj zivot,

A ti
, ktefí mné hledí uciniti nestéstí, mluví nicem-
nosti,

A obmyslejí lsti po cely den.
14. Já ale, jako hluchy, neslysím,

A jako nëmy, neotvírám s\T5rch úst.
15. A jsem jako clovèk, jenz neslysí,

A ktery nemá ve svyeh ústech odmlouvání.

10. Pane, veskerá má tuzba jest ti známa,

A mé vzdychání není tobé skryto.
11. Mé srdce silnë tluce, opustila mne má síla;

A svétlo mych ocí, ani to není se mnou.
12. Moji mili a moji prátelé se zastavují pfed

mou ranou,
A moji nejblizsí z daleka stojí.

13. A ti, ktefí ldedají mûj zivot, kladou osidla.

A ti, ktefí chtí mé nestéstí, mluví zhoubu,

A lsti obm5rslejí po cely den.
14. Já ale, jako hluchy neslySím (toho),

A jako nëmy, jenz neotvírá s\r5rch úst.
15. A jsem jako muz, kter5' neslysí,

А лг jehoz ústech není odmluvy.
10. Volá к Bohu a pfedstavuje jemu, v jakém stavu

se nalézá. Büh vi sám, jak by jemu pomohl ; zalmista ne-
pfedkládá urcité prosby: Hospodine, pfed tebou jest vSecka
má tuzba, ty znás, pfed tebou jest otevfeno mé myslení,
tedy i to, со si pfeji, ty vis.
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11. Mé srdce jest poboufené, silnë tluce (hebr.), ne-
pravidelnë; známka nepokoje i nemoci; stálou nemocí,
utrpeníin, plâëem i oci jsou jako vyhaslé: ani svétlo mych
ocí neni se mnou (б8 124).

12. Salmista jest jako málomocny; ani nejblizsí pfí-
buzní s ním neobcují, ale pfiblizují se a stojí proti, na-
proti nmè z daleka stojí. Pfiblizují se, ale pohledem na
mon ránu (u sv. Jer. zfejmë : lepra málomocenství) züstá-
vají státi, a ovsem ze zalmistovi nepfispívají.

13. Nepfátelé hledí jej zahubiti, kladou ,mu lécky
(hebr.), mluví lez, nicemnosti proti nëmu, aneb die hebr.
mluví o jeho zhoubë, a stále osnují lstivé nástrahy.

14. Jak trpëlivym jeví se zalmista! Jakoby neslysel
íitokú, jakoby nemohl vûbec odpovèditi — tak snásí
mlcky vse.

15. Jsem jako clovëk, kteryz nemá v ústech odnilou-
vání, ktery nedovede odpovèditi, odporovati, hájiti se.

11. "ПК"! stojí prostè na zacátku, аП""аг. к tomu
úzce nálezí.

12. TOT? má podobny vyznam, jako parallelní p"^-
'El ivarria? fiov jest latinské adversus me; nálezí к obëma
slovesum, ale nelze je pfekládati ve smyslu nepfátelství :
Moii pfátelé pfiblizovali se a stáli proti mnë jako nepfá
telé. ~:o rána, málomocenství.

1H. Vim faciebant násilí ciní, mnoho, úsilné [se na
in á ha jí.

14. ТЕ-ИГЕ1; ktery (bez HSN) neotvíral sv$rch úst;
sv. Jer. a Syr. první osobou : neotvíral jsem sv^ch úst.
Tatoslovauvádéjí sv. Otcové rádi o trpícím Spasiteli,

ktery pfi svém utrpení mlëel.
16. jVebof v tebe, Hospodine, doufám,

Ту mne vyslysís, Hospodine, mûj Boze.
17. Nebof fíkám: A£ se neradují moji nepfátelé nade

mnou,

Ktefí, kdyz se kolísají mé nohy, hrdë o mnë mluví;
18. Nebof já jsem na biöe pfipraven,

A má bolest jest stále pfed mym zrakem.
19. VMyf vyznávám svou nepravost

A zabyvám se v mysli svym hfíchem.
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20. yWoji nepfátelé zijí a jsou silnëjëi mne,

A rozmnozili se ti
,

ktefí mne neprávem nenávidí.
21. Ktefí zlym odplácejí za dobré,
Ublizují nine, ze jdu za dobrem.

22. Neopoustëj mne, Hospodine, mûj Boze,

Nevzdahij se ode mne.
23. Pospës к mé pomoci,

Hospodine, Boze mé spásy.
16. i ebof V tebe, Jahve, doufám,
Ту vyslySís, Pane, mûj Boze !

17. Nebof fíkávám : Ai se neradují nade mnou,
Kdyz se kolísá má noha, vypínají se nade

mnou.
18. Nebof já jsem pfipraven na pád,

A má bolest jest pfede mnou stále.
19. Vzdyf vyznávám svou vinu,
Kormoutím se pro svuj hfích.

20. A moji nepfátelé (ziví) zitím zmobutnëli,

A jsou cetní, ktefí mne bez pfíciny nenávidí,
21. A odplácejí zlym za dobré,
Protivenství mnô ciní, ze bëzim za dobrem.
(Syr-Hex. a nëkteré fecké: Pohodili mne (mi-

lého) jako osklivou mrtvolu.)
22. Neopoustëj mne, Jahve,
Mûj Boze, nebud ode mne vzdálen !

23. Pospës к mé pomoci, Pane, má spáso !

16. Zalmista je trpëlivy^n, ponëvadz má v Bona
dûvëru.

17. Sám uvazoval : Ai nedopustí Hospodin, aby se
nade mnou moji nepfátelé radovali, nad mou záhubou
se veselili; kdyby mnë nepomohl, podlehl bych, a oni by
jásali (24334,я). Kdyz se mé nohy kolisají, kdyz se zdá,
ze padám do nestestí, ze klesám, jiz mluví hrdë, vypínají
se nade mnou (hebr.) jako vítezové.

18. 19. Die latinského jest hotov zalmista a pfipraven
na biete (flagella), vi, ze si jich zaslouzil za své chyby;
tëchto lituje a bolesi nad hfíchy jest stále pfed jeho
zrakem. Ve ver§i 19. lítost a vyznání hfíchú zfejmëji
udává ; bolestí ze hfíchú stále trpí.
Die hebr. ukazuje к tomu, ze S6 jeho noha kolísá,
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ze jest blízek pádu, ze jest bolest stále pfed ním a byl
by ztracen, kdyby mu Bûh nepfispël (34 15).

20. Nepfátelé jeho jsou mocní, jsou óetní, jsou ne-
vdëcni: odplácejí zlfm za dobré. Die hebr. : Zmohutnëli
V zitl, zivotem (akk. vztahu).

22. 23. Prosí za rychlou pomoc Boíl. Vers '23. jest
tuze krátky, v nëktertfch feck^ch rukopisech (u Theo-
doreta téz) a v pfekladu syro-hexaplárníra jest pH za-
¿átku 22. verse vëta : »Pohodili mne (milého — snad osamë-

lého) jako osklivou mrtvolu« ; zdálo by se, ze tato vëta
vyplñuje mezeru pfi v. 23. V nejstarsích pfekladecu a
v mass, znëni jí není.
17. TTHWl závisí snad jestë na }E: Af se nevypínají

nade mnou.
19. Oogitabo znamená zde míti starost pro hfích,

aby se neopakoval (Theodor. Euthym.), aby se ho zbavil:
teskním, kormoutím se.

20. n^n znamená zivot, téz ziví; mluvnicky ale nelze
je odúvodniti ani ve v^znamu : moji ziví nepfátelé —
ponëvadz jest bez ölenu — ani vyznamem: moji nepfátelé
jsou íiví. Wellh. navrhuje ПЭП bez pficiny.«

22. Zmínéná vëta zní : xai áníooixpáv fie tnv áyant(tÓ9
("TV) ыай vtxQov ißdth>y(ii*ov.

Dennë múzeme pozorovati, jakou bídu zpusobuje
hfích; slova z. 37. mají nás pfi ranních hodinkách (vpon-

dèlî) upozorniti, jak prositi Boha o pomoc proti hfíchu,

a jak hfíchu se zbaviti.
Spasitel nás podobnë trpël jako zalmista ; proto jest

zaveden tentó zalm v hodinkách Velikého Pátku. Jeho
slova znëji jako modlitba Pána Jezíse.

38. zalm. (H. 39.)
Úpénllvá prosba т souiení

Zalmista jest ve velikém souiení a porovnává své
utrpení se zivotem bezboínych. Nereptá, chce ponííené
ínlceti. Ale tím mocnëji vyrazil рак jeho bol (2—4). Obrací
se к Bohu a prosí aby jej naucil trpëlivému snásení,

nebof vidi, ze zivot jest tuze krátky (5-12). Je§te jednou

prosbou za pomoc konöi zpëv (13— 14).
23
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ЙаЬп jest jmenován Davidovou písní. Zpëv truehlivy,
V nëmz dojemnë lící bol a tíseñ zboznych, ukazuje na
krátkost a pomijejicnost tohoto svëta. Zalm jest obsahem
podobny z. 37. Obsah neukazuje na zádnou urcitou okol-
nost z Davidova zivota.
Zeimer v rëm vidi sborovy^ zpëv о slokâch 4,

4 4—3, 3 versù. Aby dosáhl toho poctu, klade 10. verS
hned po tfetim verâi, 6a spojuje s 5. versem, 4a klade
pfed 3b. К nadpisu viz úv. s. XXIII, XXVI a XXIX.
L. 1. Ku konci; Idithuna; Davidova pisen.

2. ^ekl jsem : Chci ostí'íhati sv^ch cest,
Abych nezhfesil svym jazykem.
Chci svym iistîim poloziti stráz,

Pokudz stojí hfísník pfede mnou.
3. Mlcel jsem a snízil jsem se,
A nemluvil jsem о stësti,
Ale má bolest se obnovila.

4. ¿^pzpálilo se mé srdce v mém nitru,

Kdyz jsem myslil (na to), roznítil se oheñ.
H. 1. Riditeli hndby. J'duthunovi. Davidùv zalm.
2. Rekl jsem: Chci ostfihati svych cest,
Abych nezhfesil svym jazykem.
Chci zachovati svym listûm náhubek,
Pokudz bezboznik (jest) pfede mnou.

3. Onëmèl jsem л- tichu,
Mlcel jsem o dobrém (stësti),
Ale má bolest se rozboufila.

4. Rozpálilo se mé srdce v mém nitru,
Kdyz jsem (na to) myslil, roznítil se oheñ.

2. Proti reptání pojal zalmista ten to úmysl: Chci
ostfihati svych cest, dávati pozor na své feci i na své
jednání, abych jmenovitë nezhfesil svym jazykem. Byl
by pokousen к tomu, aby ve svém souzeni, jez v dalsim
popisuje, reptal, aie neucini tak. Chci svym âstiim poloziti
stráz; hebr. chci Jim zachovati náhubek uzavfíti ústa.
Pokavádz stojí hfíSník pfede mnou, dokud vidim bez-
boznika, mâm pfed oëima jeho blahobyt (364.

3. Mlcel jsem a snizil jsem se; hebr. mlcel jsem
v fichu, uplnë ; následkem toho úmyslu po nëjaky cas
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byl opatrnym a nereptal a zachovával mlcení a klid.
A nemluvil jsemo stësti, totiz ¿bezboáníkové stësti « aneb:
nemluvil jsem ani o dobrém ani o zlém (tak Gen. 3124).
Premohl se zalmista jen po nëjaky cas, ale bolest tím
V jeho nitru jen vzrostla a rozboufila se (hebr.)

4. Rozpálilo se mé srdce nepokojem, bolestí, nespo-
kojeností, která se rozmohla v jeho srdci, kdyz pomySlel
na svuj stav a porovnával ho se stavem bezbozníka :
Kdyz jsem na to myslil in meditatione mea, roznítil se
oheñ a ten se projevil i slovy, v nichz si Bohu stèzuje
do krátkosti zivota.

1. ДТГПтЬ jako qcsb (ТпЬ ТТПтЬ), v 62. 77. s pred-
lozkou 2" viz úvodn s. XXIX.

2. Mluví o minulosti, ac se v lat. èasové vfrazy stfí-
■dojí. Na miste druhého ПТ/ЭШХ by die LXX byïo poloziti
пачрх (Olsh.), ale mùze se dobfe vyjádriti slovem : za
ch ovám (vmyslené : polozím a z.). Adversum nikoli v pro-
tivném smyslu, ale jako latinské ante me.

3. "Jïïn mlcení, ticho, vyjádfeno lat. humiliatus sum
— hebr. jest pfíslovecn5' akk., ktery se slovesem srrapX2
znací úplné mlcení. (nt> Gen. 3124); v5ddad »mitai
jsem o stësti* by pfipoustèl i düvod : ponëvadz stësti ne-
mám ; vzdálen stesti« by hebr. STO/Ü tez znacilo. 1253 nif.J it : v

není dosti jasné v5rznamem die pozdéjsí hebrejstiny:
zkalila se má bolest ; jinak: rozboufila se, vyrusila se.

4. Hebrejsk5' vers obsahuje jesté 5a latinského znéní ;
tato veta správné к pfedeslym slovum nálezí.

5. Promluvil jsem svym jazykem:
Dej mi znáti, Hospodine, mûj konec,

A poöet mych dní, jaky jest,
Abych vëdèl, со mnë schází.

6. Hie, zmëfitelné jsi ustanovil mé dny,
A mé by tí jest jako nie pfed tebou.
Ano — v§e jest marnost, kazdy clovëk, ktery zije.

7. Ano — jako pfelud chodi clovëk —

Ale i nadarmo se kormoutí.
Hromadí a neví komu to shromazduje.

8. A nyní, jaké mi zbyvá odekávání ?

Zdaz ne HospodinV
Ano, mé byti jest u tebe !
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4c. Promluvil jsera svym jazykem :
5. Dej mnë, Jahve, znáti mùj konec,
A míru mych dnû, jaká jest.
Oznam mi, jak pomijejícím jsem já.

6. Hie, (jen na) dlanë pfidëlil jsi nié dny,
A mé trvání jest jako nie pfed tebou.
Jen pouhá nicota jest kazdy clovèk, jenz

stojí. Sél«.
7. Jen jako zjev chodí muí,
Jen pro nie hfmotí;
Hromadí a neví, Kdo je sebere.

8. A nyní, со mám douí'ati, Pane?
Má nadëje jest na tobé.

5. V rozechvéní srdee prosil Boha »nedokonale« in
lingua mea, kdyábychom polozili na mea díiraz. Prosba
jeví ale dûvëfu v Boha. Dej mi, Hospodine, znáti müj
konec, kdy bade konec mého zivota. Ze chce znáti konec
zivota a nikoli primo konec utrpení, to dokazují parallelní
slova : A poect mych dná, jaley jest. A proë to chce znáti ?
Abych vëdél, со mnë schází: kolik mi jestè zbyvá dní
zivota ; z toho .bude také vëdëti, kolik dní utrpení mu
jestô jest urceno, nebof vice jich b^ti nemüze na svëtè
nez jést dnû zivota. Heur, znëni di: Oznam mi. jak jsem
pomíjející.

6. Sám si odpovídá. Vi, ze jest áivot tuze krátky,
ze èlovëk jest velmi pomíjející. Hie, zmèfitelnê ustanovil
jsi mé dny jest snadno je mëfiti, ponëvadz jest jicli málo.
Obraznë di hebr. : Na dlanë (jen) pHdëlil jsi mnë dny
(mé dny). Dlañ byla mensí mira ku mëfeni délky ; obná-
sela ctyfi palee, byla tedy z§ífí dlane, sestina lokte, 7fi mil-
limetrû. A mé bytí — hebr. trvání — jest pfed tebou jako-
nie: zivot clovéka, i kdyby byl sebe delSím, pfed Bohem»
pfed vécností není nicím (Is. 401').
Ano, v pravdé, zajisté, >>se jest marnost pfedevSím

tañe munamysli: kazdy elovek, ktery èije, v hebr. kazd5r
clovèk, jenz stojí.

7. Pomíjejicnost jinym jestë obrazem ukazuje: Jako
obraz, jako pfelud bez vseliké podstaty, tak chodí èlovëk,
jeho zivot nemá stálosti ani trvání. Ale i pro ten krátk>r
zivot se kormoutí lidé, délají si tolik starostí ; jako pro
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nie hfmotí (hebr.) Tësi se zalmista ve své chudobë také
tím, ze své nahromadëné bohatství clovëk brzy opustiti
musí a ne vi, kdo je sebere, komu se potom dostane ?
Hromádl a neví, komu to shroma'zduje (Так i v Kaz. 47-8).

8. A nyní, со mdm doufati, Pane? Nad se spoléhati,
kdyz jest ten zivot tak krátky? Nezbyvá mu nez, aby
spoléhal na Hospodina: Zdaz ne (zbyvâ mi) Hospodin?
Mé bytí, mé vse, 6ím jsem, má podpora, raá síla, jest и
lebe aneb die hebr.: Má nadéje jest na tobé.

5. ■'ST^in dej mnë znáti ; vykládali tez: dej mnë zkusiti,
a£ jest jiz ted konee — to nesouhlasí s následujícím : со
mnë SCllází ti vezenm iym.

6. Tfetí veta jest téz v 12c ; tara ale schází Ьэ. 223
stojící (pfístavek). Vyklad : >Ty mfizes uciniti mé dny
zmëfitelné« krátké, mùzes je ukrátiti není vhodnjrm.
Die syr. mini Wellh., ze by bylo opraviti hebr. znëni

v "X a 223 by bylo jen spojítkem mezi podmëtem
a prísudkem: ze jako dech jsou tu vsicci lidé. О ~22 viz
s. XXVII.

7. V бет znepokojení neb kormoucení lidí zálezí,
ukazuje slovo ~CS thesaurizat (hromadí). 2322 beth
essen ti ae. Pfíponu л- CECN dluzno vykládati o pokladech.

9. Vysvobod mne od vSech m^ch nepravostí.
Potupou nesmyslnému jsi mne uëinil.

10. Onèmël jsem, a neotvírám svych úst,

Ponôvadz ty jsi (to) uëinil.
11. Odvraí ode mne své rány.
12. Silou tvé ruky hynu v káráních ;
Pro nepravost trestás ëlovëka;
A hubís ho jako pavouka.
Ano, marné se znepokojuje vseliky ëlovëk.

13. Vyslys mou prosbu, Hospodine, a mé modlení;
Usima prijmi mé slzy.
Nezústávej v mlíení, nebof jsem u tebe pfí-

chozím,
A poutníkem, jako vsichni moji otcové.

14. Polehëi mnë, abych se obcerstvil,

Prvé nez odejdu a nebude mne vice.
9. Vysvobod mne od m5rch vsech hfichû,
Neucin inné posmëchem posetiiych.
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10. Onèmël jsem, neotvírám svych úst,
Nebof ty jsi (to) uciniL

11. Odvraf ode mne svou ránu;
Útokem tvé ruky já hynu.

12. Trestás-li muze tresty pro nepravost,
Ruéis jako mol jeho slávu;
Dechem jen (jest) vseliky clovëk. Sél<7.

13. Vyslys mou prosbu, Jahve,
A mé volání slys;
К moji size nemlc,
Nebof jsem u tebe hostem,
Pfísedícím, jako vsichni moji otcové.

14. Poodhlédni ode mne, abych se rozveselil,
Drive nez odejdu a mne nebude.

9. Zalmista trpí pro své hfíchy; aby se zbavil trápení,
proto prosi, aby byly s nëho sñaty jeho hfíchy, pfíeiny
trestù (3718- 19).
Potupou nesmyslnému t. j. bezbozniku jsi mne uëinil;

lépe die hebr., kde jest jeètè prosba: Neuëin mne posmë-
chem poëetilych ; kdybys mne nevysvobodil, tupili by mne
a byl bych jim za posmëch (3717).
10. Onëmël jsem a neotvírám svych úst mlcím, ne-

reptám, jsem odevzdán trpëti tise, ponëvadz vidim, ze ty
jsi to uëinil. Poznává v trestech dopuètëni a fízení Bozí
a proto se jim trpëlivë podrobuje. V torn nachází jiz
duseA'iií klid; prosí vsak pfec о nëjakou úlevu.

11. Odvraf ode mne své râtiy, tresty, bolesti, jimii
jsi mne stihl.

12. Pod si fon, tízí tvé ruky já hynu pfi káráních
neb pfi trestech. Následující jest vseobecnë feëeno :
Trestás-li muze — kohokoliv — trestem neb tresty pro
jeho nepravost, рак hubís neb rusls jako mol jeho slávn,
со na nëm jest milého (jeho zivot). Mol se vyvíjí jako
larva ve vine a v sukne, a kazí je ; snadno a lehce jest
to malé zvífátko zniceno. Latinské znëni podává pfi-
roA7nání o pavouku. Ten se tkaním pavuöiny ze svého
tëla vycerpává, vysuSuje a tak (po mínení tehdejsích)
hyne; proto di: ty jeito dwi гогроиёШ (hubís jeji jako
pa vouka. Ano, dechem jen jest vseliky clovëk !

13. Krátkou dobu dlí clovëk na zemi, ale jest zde
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Bozím hostem, proto prosí zalmista, aby mu Bùh pro tu
dobu ulehèil, ulevil z jeho trápení. Usima pfijmi mé
slzy : modlí se, volá, pláée. Nezüstávej v mlcenî, neb jak
av. Jer.: Nebud uzavfeny,h\vLchy kmymprosbám. Bùh jest
pánem zemë; clovëk, dokud na zemi zije, jest u Boha

hostem, kterého raá Bûh chrániti, jako se hostùm vzdy
potfebné ochrany na Vychodè dostávalo. On jest ale také

pfísedícím Bozím ; tak jmenovali se ti
,

ktefí se pfi
ochranném kmeni usadili a u nëho pfíslusenskych práv
nabyli. Ti byli ovsem téz kmenem, ktery je pfijal, chránéni.

V 1 Par. 29ir> jsou táz slova obsazena jako Davidüv
vyrok. Sv. Petr uzívá tëch slov o kfesfanech (211). Zemë
Kanaan byla zvlásf Bozí zemí; Israelite toho nemëli za-
pomenouti, ze jsou v té zemi jen hosty (Lev. 252). Abraham,
Isák, Jakub tam cizinci neb hosty byli, proto müze fíci:
jako vSichni moji otcovc.

14. Polehci mnc, poodvraf se ode mnë, poodhlêdni,
aby tak pfestaly tresty, a abyeh se obcerstvil (hebr. slo-
veso o slunei, které prorazilo mraky a sméje se). Drive
nez odejdu к mrtvym, do mista zemfelych a nebude mne
na zemi vice.

9
.

ГВ"1П opprobrium, pfedmët posmëchu (38я).
11. riiP toliko na tomto misté ; fecky àno zijï ia-¿vo?

(sfla, prudkost) LXX, v targumeeh znamená pfi,
hádku 3"П.
12. арок, od ПС/2 (ПС70~> roztaviti, rozpiistiti —

tabescere fecisti jest téz hifil; vseobecnë téz : hubiti. Na m.
■ИТОН die Is. 406 ПОП Wellh.

13. пурф slySiz ! má pfi
" chatef-qâmez, jez na-

stoupilo zde na misté samohlásky a, nebof jest v pfe-
stávee (König, Lehrgebäude der hebr. Sprache I.

74. 288.).
14. rrœ zalepen byti (nemûze vidëti), impt. hifil "ШП

Is. 6 10 s TW oslepiti ; od slovesa (hledëti, s p hle-
dëti pryc) hif. imper. УЮП toliko zde. Arabské 302 znamená
(u) záfiti, svítiti, (a) smâti se, byti vesel$rm; ~3£3 první
rannl zábfesk.

V utrpení, ukazuje 38. zalm, dluzno die zalmisty u-
fiiniti iimysl, ze nebudeme reptati, ale ze cheeme trpëlivë
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vse snáseti. PH tomto pfedsevzetí neschází duvëry v Boha,
která vsím právem prosí Boha, abjr ulevil v trestech, aby
ulehcil nám v tomto krátkém zivotë. Zalm se modlíme
v ranních pondelníck hodinkách. Ze jest v nèm ëastëji
opakováno silui, obmutui — (mlcel jsem, onëmël jsem),
uveden jest jeho prvj- vers ve vstupni modlitbè pK rasi
svaté, v den sv. Jana Nepomuçkého.

39. Шт. (H. 40.)
Díky a prosba т noré tísni.

Hospodin vyslysel volání sklíceného zalmisty, vy-
svobodil jej z nejvëtsi tisnë, zacez tento vzdáл'á díky a di:
Blaze toniu, ktery dûvëfuje v Boha, jenz pro svûj lid
vídy veliké zázraky konal (2 - 6). Chce poslouchati zákon
Bozí a oslavovati Boha (7—11). V druhé cásti prosí, aby
se nad nim Bûh smiloAral a vytrhl jej z velkého ne-
bezpeí'í, jez mu pfipravili ukrutni nepfâtelé (12—18).
Verse 14—18. skorem doslovnë opakovány tvofí 69.

zalm. Versem 13. jest zakoncen 39. zalm toliko po forme
(jest die Xennera az po tento vers sborov^m zpèvem).
Obsah nemohl vsak v. 13. konciti a proto jsou x. 14 18
vhodnym zàvërkem, ас json tyto verse jiného slození nez
v. 2—13. V äSalmn jest obsazeno díkúvzdání a lined nová
prosba, dvë rûzné Cásti ; ale podobnë jsme to nalezli
i v z. 21., jen ze jest tarn prosba na zacátku zpëvu

polozena. Zdá se tedy, ze byly v. 14—18. pozdëji od-
dëleny a jako samostatná pisen v z. 69. polozeny. Die
Zennera nálezejí к г. 68.
Nadpisem jest to Davidûv zalm. Nelze udati, vztahuje-li

se к Sanlovu pronásledování ci к dobë jiné. Nemûzeme
tvrditi, ïe by vysvobození v. 2 5. znamenalo vysvobození
z Babylona. Toliko v. 6. (Cetné jsou tvé divy a tvá fízení
s námi) mohl by dokazovati, ze mluví zalmista ve jménu
celého národa.

Sv. Otcové jmenovali tento zalm prorockym. Die tono
vykladu zvelebuje spásu lidstva, jez byla zjednána vtële-
ním, ucením a ntrpením Krista Pána. Sv. Pavel uvádí
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v. 9., 10. a 11. tohoto zalmu o Pánu Jezísi: Protoz vcházeje
na svèt, di: Obëti a daru jsi nechtël, aie tëlo jsi mi pfi-
zpûsobil. Zápaln^ch obëti, ani za hfích jsi (si) neoblibil.
Tehdy jsem fekl: >Aj, jduf, jakoz jest v knihách о mnë
psáno, abych cinil, Boze tvou villi.« (Hebr. 105-7). Uvádí
slova ta jako Kristûv vyrok; proto vykládají celj' zalm
se zálibou o Pánu Jezísi. Kristus byl v Davidovi pí-ed-
obrazen, vysíu a ideelní smysl slov z. 39. vede к Messiási.
L. 1. Ku konci. Zahn od Davida.

2. Pevnë jsem doutai v Hospodina, a pfihlédl ke mnë,
3. A vyslysel mé prosby,
A vyvedl mne z jámy záhuby
A z bahnivého bláta.
A postavil na skálu mé nohy
A rídil mé kroky.

4. A vlozil do m^'ch úst novou píseñ,
Zpëv nascmu Bohu.

^Inozí (na toi hledí a bojí se,

A doufají v Hospodina.

Jest jméno Hospodina,
A ktery se neohlédá po marnostech
A po lziv5rch nesmyslnostech.

6. Mnoho divû ciní§ ty,
Hospodine, mûj Boze;
A ve tvych mySleních není,
Kdo by ti byl podoben.
Chtël jsem je hlásati a mluviti,

Jsou cetnëjâi, nez lze vypocísti.

H. 1. Piiditeli hudby. Davidûv zalin.
2. Doufal jsem a doufal jsem v Jahve a naklonil

A slysel mé volání ;
3. Vytáhl mne z jámy záhuby,
Z bahnivého kalu,
A postavil mé nohy na skálu,
Upevnil mé kroky.

4. A vlozil novou píseñ do mych úst,
Chvalozpév nasemu Bohu.

duvérou

se ke mnë,
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(To) vidi mnozf a bojí se,
A maji dùvëru v Jahve.

5. Blaze muzi, jehoz nadëji
Jest jméno Jahve,
(Mass.: jenz polozil svou nadëji v Jahve),
A ktery se neohlédá po hlomozn^ch,
Ani po líiv^ch odpadlících.

6. Mnohé uöinil jsi ty,
Jahve, müj Boze,
Své divy a zámysly pro nás,
Nenl pfirovnání s tebou.
Chci (je) hlásati a mluviti (o nich),
Jsou vëtsi nez pofiet.

2. Buh odmënil pevnoii, stálou diivëru trpitele, kdyz
tentó prosil. Doufánlm jsem doufal naznacuje stálou a
a pevnou onii dùvëru: doufal jsem a zase jsem doufal.
PHhlêdl ke mnë, v hebr. : a naklonil se ke mnë (30s) neb
naklonil své ucho ke mnë a:

3. vyslyèel mê prosby (mé volání). Zalmista se na-
lézal v ubohém stavu, byl v nebezpecí záhuby. Pfirovnává
ten stav s oním, jako by byl v hluboké jáme, z které
nelze vylézti, kde hrozí jistá smrt, jako by byl v bahnivém
kalu, v nëmz není zádné pevné pùdy a v nemz vice a
vice zapada. Hospodin jej vysvobodil : Postavil naskálu,
na pevnou pudú, mé nohy (26ti), upevnil mé kroky, aby
mohly jíti jistë; v balinë se jen zaborovaly.

4. A vlozil do mych úst novou pisen (32H) dal jemu,
ze mûze pëti, chváliti nové dobrodiní Pânë. Mnozí uvidl,
jakym zpûsobem Buh pomohl zalmistovi, poznají z toho
moc Bozí, budou vedeni к tomu, aby se Boha báli a zá-
roveñ, aby i oni v nëho svou nadéj'i polozili.

5. Kazd5r, ktery svou nadëji Made v Boha, jest Masten,
tomu jest blaze. U Boha najde pomoci a spâsy, v modláfství
pomoci není. Marnosti a Izivé nesmyslnosfi mohou zna-
menati zde bûzky a modly, jako v hebr. znéní nejisté
slovo hlomozni a Izivi odpadlíci (doslovnë : ktefí se od-
chylují, totiz modlosluzebníci). Kdo v Boha düvéruje, ten
se tím eamym jiz odvrací, odhlízí od model a od modlo-
sluzby. Modly nemají zádné moci, Jahve ale tvofí divy.

6. Mnoho divu jsi ucinil, Hospodine, müj Boze, aneb
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pfítomny^n öasem: Mnoho divû ciníS; v hebr. pro nds,

pro Israelsky národ. Pamatuje tëmi slovy na zàzraënou
pomoc, kterou prokazoval Jahve svému lidu od vyjití
z Egypta az do jeho doby. Zámysly, zámery, myêlenky
tvé, Boze, jsou takové, ze se tobë nikdo (ani ki'ál) nevy-
rovná ; nelze je ani dostateënë chváliti a hlásati, nebof
jest tëch divû nesëislnë mnoho. ¿almista zivë di: Chtël
bych je hlásati a o nich mluviti, aie json vëtsi, ëetnëjsi,
nez aby je bylo lze. "vypoôitati.
V messianském smyshi mluvil by tato slova Pán

JezíS ve jménu staré církve: Ocekával jsem dychtivë
Spasitele, koneënë byly raé prosby vyslyseny. Vytrhl mue
ze záhuby, dal na dobron cestu, dal mi nové chvalozpëvy.
Na skálu postavil mé nohy, die sv. Pavía >Skálaale jest
Kristus« (1. Kor. 104), Kristus jest i cesta, pravá a pevná

(Jan 14«), .
Vysledek Vykoupení bude velik^ : Poznají mnozí to

vykoupení, novou bohosluzbu, a budon ve Spasitele dou-
fati. Blaze tëm, ktefí se knëmuobrâti! Marne by jindepo-
mocihledal! Vykoupení bylo veliké, zàzraëné: lidé je ani
pochopiti nemohou. Apoètolové je hlásali a tu shromázdili
vëricich nesëislnë mnoho.

1. Ipsi die pozdëjsi latiny jako prosty cien. Viz úv.
s. XXIII a XXVI.
2. ГПр prosty infinitiv sesiluje \'5'znam osobniho tva-

ru ттр.
4. a^m ТКТ (Zenner lin) podminecnë : Kdyz,

to vidi, pojímá je bázeñ, podmëtem mohou b£ti nevënci
Israelite, dále i pohané.

5. LXX ëetli aœ na mistë massor. aie polozil. a^~*i
die Bar. Hebr. modly, bûzkové ; insania die Euthym. pea-
nía vëstba pohanská, lzivá. "'CiD partie, od пош (aie) —
odehylovati se — . v ëem, od ëeho udáno genit. Z'2 od
Iii. Otázkou ovsem jest, jestli by byl David ve s vé dobë о
pohanskych modlách a vëstbâch mluvil.

6. jestprísudek. Cogitationibus tuis nemo similis
est by bylo : Nikdo nedosáhne tvych myslének, nedostihne.
Multiplicati sunt rosy(sesílili se), nëkde i multiplicatae sunt,
totiz divy a zámysly — sprâvnëji snad multiplicata stred-
nim rodem.
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7. Obëti ani darû si nepfejes,
— Usi aie jsi mnë pfipravil —

Zápaln^ch obëti ani záhfísn^ch nezádás ;

8. Tu jsem fekl :
Hle pficházím; v závitku (hlavë) knihy
Jest mnë pfedepsáno:

9. Abych konal tvou vûli, Boáe müj, chci
A tvûj zákon jest uprostfed v mém srdci.

10. 4"ypzhlasoval jsem tvou spravedlnost ve velkém
Hle, nebráním svym rtíun ; shromâzdëni,

Hospodine, ty viS !

11. Tvou spravedlnost jsem netajil ve svém srdci,

Tvou vèrnost a tvou pravdu jsem neskryval
Pfed velkém shromâzdënim.
7. Obëti (krvavych) ani darû nemilujes.
U5i jsi mnë probodl —

(Nëkteré fecké teksty : Tëlo aie jsi mnë
pfipravil.)

Celotn5'ch ani záhfíénych obëti nezádás;
8. Tu jsem pravil :
Hle, pficházím ; v závitku knihy
Jest mnë pfedepsáno ;

9. Plniti tvou vûli, mûj Boze, jest mi radosti.
A tvûj zákon jest uprostfed mého nitra.

10. Zvëstoval jsem spravedlnost ve velkém shro-
Hle, nezavírám svych rtû, màzdëni,
Jahve, ty vis!

11. Tvou spravedlnost jsem neukry val ve stfedu
svého srdce,

O tvé vërnosti a o tvéspáse jsem vypravoval,
Tvou milost a tvou pravdu jsem neskryval
Velikému shromâzdëni.

7. Jak by se mohl, jak by se mël zalmista projeviti
Bohu vdëënym za to, со pro Israele ußinil? Na to odpo-
v'ídá v následujících slovech a di, ze chce svou vdëcnost
ukázati poslusností, nikoli obëti. Jmenuje vsechny druhy
starozákonních obëti a praví: tëch si nepfejes, nezádás
jifíh. Bûh je pfikázal, tedy jich i zádal, ale tëmito slovy
jest, jako na jinych místech (1 Kr. 1522, Is. I11. Os. б6) na-
znaëeno, ze tyto obëti samy o sobé nemají ceny zádné,
ano ze jich Bûh ani nechce, ze je i s osklivostí zavrhuje,
nemá-li obëtujici pfi tom patfiëné oddanosti к Bohu,
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není-li jeho duse v dokonalé disposicí (náladó). Búhdává
pfednost poslusnosti, odevzdání a obëtovâni svobodné
vùle Bohu, podrobení se Bozí vûli jest lepsí nez hmotné
obèti na chrámovéin oltáfi pfinesené. Tyto mají tez vzác-
nou oenu, ale jsou-li pfineseny z oddané a zbozné dnse.
.lednotlivè jmenuje: Obèti (zébach, jez se zabijí, kr-

vavá obëf zvífat) ani daru (mincha znamená nëkdy
kteroukoliv obëf, ale hlavnè pojmenovány tak nekrvavé
obèti, jez séstávaly nëkdy z mouky, oleje, vina a pod-
Lev. 2'-) si nepfejes (hebr. nemilujes). Zápalnych obèti

( ola holocaustuni, pfi nichz bylo celé zvífe spáleno, tedy
celotná obëf na rozdíl od odstatních obëti, pfi nichz toliko
tncné vnitfní ëàsti chal«bhím na oltáfi se spalovaly) ani
záhrísnych obèti (ch4«'â, jez se obètovaly na odpustení
h rich fi) si nezádás.
USi ale jsi mnë pripravil perfecisti, v hebr. tisi jsi

mnè probodl : otevrel jsi mé usi, aby slysely neb abych

já slysel a poslouchal tvùj hlas, tvá slova. Jsem ochoten
poslouchati a plniti tvou vûli, Sluchem vchází pfikázání
do srdce, zevnëjèi poslouchání jest známkou vnitfní po-
skisnosti. Tentó v5rklad jest odùvodnën sonvislostí.

8
. Kdyz jsem poznal, ëeho Bûh ode mne zádá, tu

jsem fehl: Hie, pricházím! praví tak jako sluzebník,

kter^ poslechl volání svého pána a jest hoto л- к jeho
sluzbám. (Num. 22 38). V hlavê knihy, hebr. : v závitku
knihy, v knize jest mnè pfede])sáno, jak mám poslouchati
tvou vüli, jak zíti. V onëch dobách psávali, bud na pa-
pyrusu (na lykové látce) aneb na kozen^ch pruzích ; delsí
pruh byl рак stácen v megillâ neb v závitek. Závitek
knihy neb kniha, v níz byly povinnosti zboznëmu Israeli-
tovi pfedepsány, byla kniha zákona, zákon (v. 9b) xnr'

éSo¿r¡ii kniha Mojzíikiva, Pentateuch. Hlavou (¿y xtqtnUâi LXX)
mini snad hlavici tyce, na niz se závitky natácely ; fiást
za celek. V latinskéin к této vëtë nálezejí jestë slova:
abych plnil tvou vûli, která jsou v hebr. jiz oddëlena a

к v. 9. poóítána ve smyslu : Plniti tvou vûli, müj Hoze,
jest mi radostí.
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9. Zalmista má pfikázání v knize, ale téz v srdci:
A tvüj zákon jest uprostred v mém srdci, (v mém nitru
hebr.); tak toho zádal Bûh die Deut. 66, Pfísl. 3373,
Лег. 31 33.

Sv. Pavel uvädi slova versü 7—9' v listii к Hebr.
105-', aby ukázal, ze starozákonní obëti ëlovëku vnitfniho
a pravého ocistëni zjednati nemohly, ze aie Spasitel svou
obëti dostateëné zadostuëinëni získal. Kristus mluvi slova z.

HïiQxdftivoç iiç tùv xóofiov. Salmista odevzdává se poslusností
Pánu Bohu, ale ëini tak jestè nedokonatym zpûsobem,
Kristus Pán tuto poslusnost prokázal die slov Jer. 3133
(Dám svüj zákou do jejich vnitfností, a na jejich srdci
napísi jeji v nejdokonalejsí mire. U sv. Pavía jest malá
odchylka, nebof na misté: u§i jsi mnë pfipravil — jest
psâno : (тм/г« dt xartjoTiaa, fini corpus a litem aptasti mihi ;
tak jest i v nëkterych Feckych znënich zalmû (Theodoret,

Euthym., sv. Augustin). Tèlo jsi nine pfipravil, dal, abych
jim tvoji villi plnil ; tím uzito jen obecnëjsiho a jasnëj-
siho vyrazu. Kristus Pán své tolo skuteënë dal, aby obëti
toho tëla vidi Boha Otee vyplnil.

10. 11. Skutkem, poslusností chce zalmista svou vdëc-

nost projeviti, ale téz slovem. Rozhlaëoval jsem ivayytXiaitar¡v
jako dobrou, blahou zvëst jsem hlásal — tvou spravedl-
nost, kterou jsi nás hájil. tvou vernos/, kterak jsi vëechny
své sliby splnil, tvou spásu, kterak jsi lid zàzracnëchrânil
a osvobozoval, tn' milosrdemtví (niilost, dobrotu). Sal
mista tak cinil, a nepfestane hlásati vefejnë tyto zvësti г
Nebráním svym Hum, jak Büh sám vi: Ту vîë!

7. n5 FP")£ °>W« v Hexaple, Theod. Sym. ; i ит«.
Hebr. probodl jsi jest nahraSseno slovesem KKtaQr/Çttt, coz
by bylo asi hebr. f?3Í2- U Is. 48s jest ППВ v témá vy-
znamu: otevfel ucho, aby pom alo vûli В. U Saadja jest
vyklad: Usi jsi mnë dal, aby slyéely a poslouchaly. Glossa
di : Aures perfecisti i e. perfecto me intelligere fecisti,
<|iiid velles.
Pfilis slaby jest vyklad : Ту jsi ucinil, abych poroz-

umël, ze jsou obëti neuziteëné. Die Ex. 211-6 stával se
otrok Israelitu posestém roce otroctví svobodnym, chtël-li
ale u pana zûstati, vedi ho tentó ku správei obee a tarn
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propíchl jeho ucho dfevënym koliëkem. Tímto znameníin
zavázal se onen к novému otroctví, ze u pana dale chce
zfistati. Není pfíciny ona slova s tímto zvykem uvádeti
ve spojení. Olsh. klade ta slova na zaeátek 8. verse.
V messianském vykladu lze uvazovati takto: Nemël

jsi, Boze, zalíbení na starben obètech, tobé líbila se toliko
obëf má (Kristova); proto jsi mi pfipravil telo, a já jsem
fekl: Hle, jdu, abych byl obetí a vyplnil tvou vuli, jako
o mnë bylo u proroku psáno (In capite = in summa,
v celém Písme).

8. "X tu, proto, tedy, рак. щ\у ГПГЕ pfedepsáno mnë,
jako 2. Кг. 22 13 (4 Kr.). LXX syr. aram. nsol ецоН о mnë —
není zde vhodnym, ovsem jest vhodnë uzito v messian
ském vykladu: o mnë psáno, pfedpovëdëno. Ewald: Pfi-
cházím 2 se závitkem knihy — jest tuze obeené.
9. Ut faciam dluzno spojiti die hebr. s volui (mam

zalíbení 553527). I kdyz to spoji s r]ccevenio, jest smysl tyz.
10. V messianském vykladu di Kristus Pan : Hlásal

jsem tviij spravedlivf a pravy zákon vefejnë, nedbaljsem
zástí a hnëvu ?Áá\x, jak ty vis!

12. ly ale, Hospodine, nevzdaluj ode nine svá slito-
vání ;

Tve milosrdenství a tvá pravda nine vzdy pod-
poruji.

13. Nebof obklieuji nine nescíslná zla,

T'chopily mne mé nepravosti,
A nemohu vice vidëti;
Jsou cetnëjSi nez vlasy mé hlavy,
A mé srdce mne opouftti.

14. Neehaf se tobé, Hospodine, z alibi nine vysvoboditi;

Hospodine hied, abys mnë pfispël;
15. Neehaf jsou hanbou a potupou naplnëni vesmës ti

,

Ktefí hledají mùj zivot, aby ho znicili.
Af ustoupí a af se zastydí,
Ktefí mnë pfejí nestestí.

16. Af jsou najednou hanbou pokryti ti
,

Kdoz mi fíkají: Ha, Ha!
17. Af se veselí a radují nad Tebou vsichni, kdoz tebe

hledají ;

A ktefí stále fíkají: Veleben bud Hospodin!
Ktefí milují tvou spásu.1

18. Já vsak, jsem nuzny a chudy —
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Hospodin о nine pecuje.

Ту jsi mûj spomocník a mûj ochránce
Mûj Boze, neprodlévej !

12. Ту, Jahve, nezavírej svého slitování pfede
. mnou ;

Tvá inilost a tvá pravda af mne vzdy ostfíhají.
13. Kdyz mne obklicují zla az bez poötu;
Dostihly mne mé nepravosti.
Йе nemohu vidëti ;
Jsou cetnëjsi nez vlasy mé hlavy,
A má srdnatost mne opoustí,

14. Nechf se Hbí (tobé), Jahve, mne vysvoboditi,
Pospës Jahve к mé pomoci.

15. Af se hanbí a af se zardívají spolu,
Ktefí hledají mého zivota, aby ho znifili.
Af ustoupí a af jsou potupeni,
Ktefí pfejí mé nestestí.

• 16. Nechaf strnou nad svou hanbou,
Ktefí mi fíkají: Ha! Ha!

17. Af se veselí a radují nad tebou,
Vsichni, ktefí tebe hledají;
A ktefí stále fíkají: Veleben bud Jahve!
Ktefí milují tvou spásu.

18. A já, nuzny a chudy —
Pán o mne pecuje;
Pomoc má a mû] vysvoboditel jsi ty;
Mûj Boze, neprodlévej !

12. Salmista obrací se prosbou к Bohu ; prosí, aby
mu byly milosrdenstvím odpuStëny jeho nepravosti.
Ty ale, Jahve, neza vírej svého slitován í p rede mnou ;

já nezavírám sv^ch rtû к tvé chvále (10), ty nezavírej,
nezadrzuj mné svého slitování. V druhé vëtë nejspíse |té2
prosí: At mne vzdy jjodporují tvá milost a tvá pravda;
V lat. jest indikativ: ony mne podporovaly neb podporují.

13. Nebot (quoniam kdyz) mne obkticnjí nesöi-
slná zla, utrpení, rozhéná, 6etná; к tém utrpením pfi-
stupují i jeho lifíchy: Uchopily mne mé nepravosti
(dostihly mne) ; hfíchy pronásledují ôlovëka, kterému
nálezejí, svou tízí, svou vinou, dostihnou jej a chopí
se jej, a tím jej mofí, trestem jej ubijí (Deut. 281S
zlofecení të chytí Job 84). A nemohu vice vidëti; okoplá-
ëem a utrpením jest zkalené, seslabené (z.Q*37lx). Hfíchíi
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jest tak mnoho: hyperbolicky jejich pocet pfirovnává ku
poctu vlasû. A má srdnatast mue opouëti — nevím si po-
moci, jímá nine jen bázeñ.
14. Prosí, aby pK§la na nepfátely hanba a potupa.

At se tobe tibí mne vysvoboditi: uctivè a pokornë o to
prosí. Jest mu tfeba rychlé pomoci : Paspen Jahve !
'15. Af jsou zahanbeni a potupeni nepfátele; slova ta

téz V z. 34*. 2«.

16. At nesou najednou svou hanbu; hebr. at strnou
nad svou hauban. Ktefí mi fíkají: He'âch, He'âch! vy-
kfik zlomyslného posmèchu, kterym projevují nepfátelé
svou radost nad mym nestestím. Opakování jest epizeuxis.

17. Sobe a vërnym Bozím pfeje radost a pomoc. At
se veseli nad tím, ze jsi je vysvobodil, ze ukonceno jejich
utrpení. Oni tebe stále budou chváliti a velebiti. Ktefí
milají tvou spásu — vysvobození, jez ty jsi ucinil.

18. At jest Salmista tfeba nuzny a chudy t. j. bídny
— vi, ze o nèho Büh peöuje; na tospoléhá a toliko volá :
Neprodlévej !
Po messianském vykladu by byla ve v. 12. modlitba

trpícího Spasitele, ktery jest obtízen nes6ísln5rmi nepra-
vostini lidí, jest v úzkosti, a prosí, aby byl vysvobozen
od smrti zmrtvychvstánírn. Prorocky pfedpovídá hanbu
a potupu evych pronásledovatelü, tèch, ktefí posmésné
volali : »Vah, kter5T bofíg Bozí chrám a ve tfech dnech
ho zase vystaviti dovedes, spas sebe sama.« Mat. 274ü.
Ve v. 17. pfedpovídá radost svych ucenníkü. Pfi

ka2dé radosti mají velebiti Boha. Pfi utrpení byl Kristue
Pán nuzny a chudy jako ôlovêk ale Büh Otee mël
o nëho péèi; ve tfech dnech vstal ku slàvë.

13. ч2 znamená obyiejnë: ponëvadè, ze ; zde spíse:
kdyz, kdy. Versem 13. jest вЬогол'у zpëv (die Zennera)
ukoncen. Так nepfíjemnymi slovy zalm ale ukonCen byti
nemohl. 5Ö4 s 5 jest podáno vërnë latinskym non potui
ut viderem. 435 jako 38 11 o síle.

16. ахяр impf, ais1; ale zde iaœ^ byti spustosen, spusto-
sití; zhrozïti se, jako Jer. 181U (Job 178), Hithpol. Z. 143+
strnouti, y z. 70* jest na mistë toho тачв^ at se vrátí.

24
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Protoze lze ten to zalm vykládati o Spasiteli, modlíme
se ho na Veliky Pátek. Kristus se obëtuje Bohu za hfíchy,
prosí ale o brzké vysvobození, zmrtvychvstání. Církev
vzpomíná, jak se po dlouhém ocekávání dostalo vy-
konpení vsemu lidstvu ; dëkuje slovy zalmu Bohu л- úter-
ních ranních hodinkách.
Modlíme se tentó zalm v hodinkách za zemfelé.

Církev tësi se jménem trpících dusí, zevejdou jiz v brzku
do nebes pro onu milost, kterou Kristus Pán získal. Vy-
kládá proto Kristovo dílo a ukazujíc na vërné ony duse,
di: »Dostihly nás паке nepravosti (tresty za hfíchy). Ту
jsi nás spomocník a ochránce. Boze, neprodlévej !«

40. zalm. (H. 41.)

Blaze milosrdnym. Prosba o pomoc proti nemilosrdnym
nepMtelûm.

V nestësti a v souzení i v neinoci pfispëje Hospodin
milosrdnym (2—4). Zalmista jest v takovém postavení :
nepfátelé vidi jeho nemoc, prejí mu záhubu, anoibyvaly
pfítel stal se mu zrádcem (5—10). Prosí Boha, aby se nad
ním smiloval a jej posilnil (11— 13). Vers 14. jest doxologií,
vyrazem chvály, kterym koncí tato první kniha zalmu.
2alm má tri slokjr.
Salmista — po nadpise David — jest stízen nemocí.

1 v tomto zalmu dluzno vykládati jeho nemoc (v. 4. 6. 7.)
v obrazném smyslu o dusevních bolestech, které po-

vstaly skodolibostí, posmëchem neprátel a zradou prítele.
Desáty vers pfipomíná nám, kterak byl David nékdejsím
svym dùvërnym pfítelem Achitofelem zrazen ; tato okol-
nost by ukazovala, ze se nese obsah zalmu ku zacátku
Absolonovy vzpoury (2. Kr. 162;t). Verse 6., 7. a 10. uka-
zují, ze se jedná o jednotlivce, kter^ je skliëen a prosí —

a nikoli o cely israelsky národ. Tentyz 10. vers uvádí
sv. Jan a sv. Petr zi'ejmè o Jidásové zràdë : »Aby se na-
plnilo písmo: Ten, kdoz jí se mnou chléb, pozdvihl proti
mnë své paty^ (Jan 13,s, Sk. ap. lie). Proto byl tentó 2aim
se zálibou vykládán o Kristu Pánu.
V prv^ch tfecli versieh mluví prorok o Spasiteli, jak
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jest v rukou nepfátel nemocen; v dalsim by mluvil sám
Eristus. V allegorickém smyslu jest tento messiansky vy-
klad velmi pripadnym.
L. 1. Ku konci. ¿aim od Davida.

2. ofastny ten, ktery pamatuje na nuzného a na
chudého:

V den nestestí vysvobodí jej Hospodin.
3. Hospodin zachovejz ho a obziviz ho,

Uoiñ jej stastnym na zemi,

A nevydejz jej zádosti jeho nepfátel.
4. Af mu pfinese Hospodin pomoc na jeho lûzku

bolesti;

VeSkero jeho ustlání prekládás v jeho nemoci.
H. 1. ííiditeli hudby. Davidíiv zahn.
2. Blaze tomu, ktery se ujímá slabého;
V den nestestí vysvobodí ho Jahve.

3. Jahve jej bude chránitia zachovâ jej na
zivu;

St'astnj'm bude v zemi,
A nevydás ho ziifiA'osti jeho nepfátel.

4. Jahve bude jej podpirati na lûzku choroby.
Celé jeho ustlání obracís v jeho nemoci.

2. Vseobecnè di: Kclo se ujímal nuzného, byl knému
milosrdnym, toinu v den nestestí, kdyz by do nestestí
upadl a pomoci potfeboval, pomûze Biih. Totéz fekl Pan
Jezís v pátém blahoslavenstA'í (B. milosrdní, nebof oni
m. dojdou. Mat. 57j.

Salmista ale di tato slova i primo o sobe. Sám míval

soustrast, soucit s nuznym, b5rval к nëmu milosrdnym,
a proto doufá, ze jemu nyní Buh prispëje. Jakého pfi-

spení potfebuje a jakého si preje, to lze poznati Ze slov,

jimiz vypisuje pomoc Bozí.
Blaze olovëku, kter^ má péëi (intelligit super egenum),

pamatuje, ujímá se (hehr.) slabého-, ktery si vsímá potfeb
nuzného a pomáhá jomu. V den nestestí, den, kdyz bude

milosrdn5r sklícon.

3. Vulgata i LXX vykládají slovesa v. 3. a 4. (vyj.
versasti) pfáním, lepe jest vsak vyloziti je die hebr. jako

piedpovëdôni : Jahve bude onoho dobrodince chrániti,
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zachová jej na êivu, ponëvadz jest pràvë nemocen, dä
jemu stastny zivot v zemi, v jeho zemi, v zaslibené zemi,
a nevydá jej zurivosti neprâtel, která by ho zahubila.
4. Hospodin jemu pfinese pomoc; bude jej jako

osetfovatel podplrati (hebr.) — na lûzku choroby. V dû-
vërnëjsi feöi oslovuje Boha primo: Veëkero jeho ustlání
prekládás v jeho nemocî, aby jeho lûzko nebylo tvrdym,
bolestrrym, aie mëkkym lùzkem odpocinuti.
Pro nás stal se Kiñstus Pán nuznym. Blaze, kdo na

Krista pamatuje. Kristus jest ale têï v osobë chudého

(Mat. 2540), blaze torau, kdo se ujímá chudych vübec;
chudí jsou Kristovi bratfi.
V den ziy, v den nestèsti — v den soudu — vy-

svobodí jej Kristus. Sám fekne: Laënël jsem a dali jste
mi jisti. Bude jej chrániti a podporovati v tomto svëtë,

nevydá ho na onom svëtë zufivosti zlého ducha. Není
tím feceno, ze nestilme milosrdného clovëka zádné souz-ení;

vzdyf di zalm, ze bude na líizku bolesti — ale bude míti
v souzení vzdy pomoc a útéchu.

2. Intelligere super р^ЗИЗЯ s 2x v Neh. 8,:i ujímati se
nëkoho. LXX pfidali: achudy. К nadp. viz s. XXIII a XXVI.
3. las'; к thîbh : bude sfastnym (jmenován); q'rê

jako LXX, syr. a aram. : тагхг V¡ hebr. jest jiz zde v 3c
druhá osoba jako v 4b; LXX tfeti м яагтдоГ. шс:
jako 27 1*.
4. Г^ВП obracís — vyznamem opëtovacim.

5. Já fíkávám: Hospodine, smiluj se nade mnou,
Uzdrav mne, nebof jsem hfesil proti tobé.

6. Moji nepfátelé zlé o mne mluví:
Kdy рак zemfe? A zahyne jeho jméno?

7. A vejde-li (nëkter$r), aby (mne) vidël, nicemnë-
mluví,

Jeho srdce si sbírá neslechetnost.
Vychází ven a mluví (tak).

8. Vsichni moji nepfátelé vesmës proti mnè septají,
Proti mnë pomy§lejí na mé nestësti.

9. Nepravé slovo rozhodli proti mnë :
Zdaz ten, ktery spí, zase vstane?
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10. Ano i ten muz, s nímz jsem zil v pokoji,
Jemuz jsem dñvefoval,

Kter£ jídal rauj chléb,
Vysoko zdvihá proti mné zradu (patu).

5. Já fíkávám: Jahve, bud mi milostiv,
Uzdrav mou du§i (mne), nebof jsem hfeSil

proti tobe.
6. Moji nepfátelé mluví o mnë zlé :
Kdy zemfe a zahyne jeho jmenoV

7. A pfijde-li nëktery se podívat, lstivë
mluví,

Jeho srdce nashi-omázdí si nepravosti,
Vyjde ven, mluví (tak).

8. Spolu proti mnë Septají vsichni mojí ne-
návistníci,

Proti mnë myslí o mém nestestí.
9. »Vëc B'lijja al-ova vylila se nañ,
A kdo si lehl, nevstane vice.

10. Ano muz, s nímz jsem byl v pokoji,
V nëhoz jsem skládal svou dñveru,
Ktery jídal mûj chléb,
Vysoko zdvihá proti mnë patu.

5. Zalmista prosí o pomoc, nebof jeho nepfátelé se
к nému chovají ukrutné.
V nejvëtàim souzení obrací se zalmista к Bohu.

Eíkávám. Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mne;
vidi, ze nañ pfiSlo to souzení následkem hríchu, a proto
di: Nebof jsem hrcxil proti tobé.

6. 7. Nepfátelé mluví o mne zle ; pfejí si, abych brzy
umrel, aby se mnou zahynul cely mûj rod (jméno). Nékdy
jej i nëktery z nepfátel navStíví, ale ta jeho návstéva
není upfímnou; pokrytecky jeví soustrasí, ale niöemnö,
klamnë, lstivë mluví, nebof hromadí ve svém srdei ne-
slcchefnosH, které by mohli venku pfed ostatními ne-

pfátely mluviti.
8. Kdyz vyjde ven, vypravuje, со pozoroval, a vsichni,

ktefí nemocného nenávidí, septají si o nêm a ovsem tez
v jeho neprospëch: proti nému; tak mluví neb myslí tez
o jeho nynéjsím nesfastném stavu.

9. Uvádí zalmista, со si nepfátelé hlavné septají neb
myslí. Podle hebr. znení mluví neslechetníci : Belialovu
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vèc (nevylécitelnou nemoc) na nêho vylil neb vylita jest
nañ jako vylity kov, tedy pevnë na nëm lpi. Prùpovëd
к tomu pridávají: Zdaz ten, ktery spi, zase vstane? ci
die hebr. : kdo si lehl (totiz on), nevstane vice; ten jiz
zemfe!

10. Ano, mûj dùvèrny pfitel, muz mého pokoje,
s kterym jsem v pokoji Ш, v nëhoz jsem sklâdal svou
dûveru, kteryz jedl mûj ehléb, byl ode mne závislj'in, do-
stával ode mne dobrodini — ten vysoko zdvihl svou patu
proti mne, tedy asi : chtël mne tak udefiti, kopnouti a to
byl jeho dik, byla jeho odplata. Aneb: reliée lstné\eû\\i\\.
Die messianského v^kladu di Kristus: Já mám

hfíchy vseho lidstva na sobë a duâe má jest smutná az
к sinrti: Uzdrav mou duèi ! Xeprátelé, zákonníci a knëzskà
knízata liledèla urychliti Kristovu smrt; pficházeli к nëmu,

aby ho pokouseli, tajnë se radili, jak by JezíSe polapili.
Kdyz zemrel, mínili, ze vice nevstane. .Tidás, jehoz ucinil
Kristus apostolem, jemuz svëî'il mësec, kterého i ku stolu
vzal, zradil jej.

tí
. Mala dicere tez zlé, nestéstí pfáti ^40 1 •) : pfejí mi

neëtësti. "Ç "toi «>o5 o mnë.

8
.

ГЦЛ s *2 mé neStësti, mé zlé.

9
.

5У5Э v 18\ Belialova vëc by die 101 3 znamenala:
»velik$r zlocin«. pis impf, pis* (jako vyznamem) vy-
liti se, liti.
Constituerunt by asi bylo "С врХ*. Adjiciet ut resurgat,

Hebraism die pfíslovecného slovesa r4ÇT § 92.
10. P'HJr» znamená: zvelicil se, byl pysnym, nadutym
proti mnë зр? (11933) za odmënu; tak by byl obyëejny

v5'klad. V pfekladu je dáno die LXX Z~,~ nreoviqiidi patu :

aram. хр2П~ drze syr. ~~ЭГ1Х podvedl mne ' na
m. nps).

11. l'y vSak, Hospodine, smiluj se nade mnou a dej,
abych vstal,

A já jim chci oplatiti.
12. V tom poznávám, ze más ve mnë zalíbení,
Kdyz se nebude mùj neprítel nade mnou radovati.

13. Mne рак podporujeS pro mou nevinnost,

A pevnë mne stavís pred svou tvár na vëky.
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11. Ту рак, Jahve, bud mi milostiv a dej mnë
vstáti,

A chci oplatiti jim.
12. V torn poznám, ze más zalíbení ve mnë,
Kdyz nebude mûj nepfítel jásati nade mnou.

13. A já — pro mou bezúhonnost rane zachovás,
A postavis nine pfed svou tváf vëënô.

11. Prosí tak, jako ve versi 5. Nepfátelé tak zlo-
myslnë si poöinaji, ty vsak Hospodine, smiluj se nade
mnou ; dej, abych vstal z loze, na nèmz lezím, pozdvihni
nine. A já jim chci oplatiti : odplata a pomsta patfí Bohu;
jinde ponechává zalmista pomstu nad nepfátely Hospo-
dinovi. Zde ale by primo sám chtèl se pomstiti nad nimi ;
zdaz se jim nechtël za zlé odplatiti dobrym?

12. V tom poznám neb poznávám, йе mne milujes,
V tom totiz, kdyz nebude mûj nepfítel jásati (hebr.) nade
mnou, nad mou smrtí, záhubou.

13. Poznal zalmista, 2e proti Bohu hfesil (5), v po-
rovnání s nepfátely jest ale nevinnym, bezúhonnym -
aneb i proto, ze za dfívejsí hfíchy jiz trpël, ze jsou mu
odpustëny. Pro tu mou nevinnost mne zachovás a ucinís,
ze budu státi pfed tvou tváfí na vëky (o Davidovi pred-
povèdëno tak 2. Кг. 716), ze budu zachováván já i moje
potomstvo.

Kristus Pán zádal by tëmi sloA^y své vzkfísení, aneb
je zpvisobem prosby pfedpovídá. Na vëky jest na pravici
Bozí, tedy pfed Bozí tváfí, sám obdrzel do s\r5rch rukou
soud a oplatí sv5'm nepfátelnm.

11. Nepfátelé mínili, íe nevstane (9), proto prosí

14. Veleben bud Hospodin, Büh Israele,
Od vëkû a aï na vëky.

Stañ se. Stañ se.

14. Chválen bud Jah ve, Büh Israele,
Od jednoho vêku к druhému.

Amén. Amén.

14. Tëmi slovy uzavfena ëâst zalmov$rch písní, jako
pfi 1. 71., 88. a 105. Od vëkû az na vëky stále. Od jed
noho vëku (tohoto) к druhému vëku (onomu, budoucimu)
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znamenalo by totéz. ^ццу potvrzení opakováním sesíleno.
(Aq. лтшгщпш?). Amen odpovídali vëfici pH modlitbách
a zehnáních. Pfíslovka )"Ш v pravdè, tak bud, jest tez
V 1 Par. 1636, dvakrát jako na tomto m. i u Neh. 86.

Pro messiansky vyznam tohoto zalmu modlíme se
ho v hodinkách Utrpení Pane a sedmero Bolestí Fanny
Marie.
Utrpení zalmisty jest obrazem bolestí du§í v ocistci,

proto jest zalm лг modlitbách za vërné zemrelé. Ту duse
volají: Smiluj se nad námi, pro utrpení a pro zásluhy
Krista Pána, pozvedni nás, abychom stály pfed Tvou
tváfí na vëky. V útemích ranních hodinkách jest prosbou
sklíceného, povzbuzením к milosrdenství.

Konec I. knihy posvátnych zalmü.
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Kniha П.

41.Шт. (H. 42.)
Touha po s T a t y n 1.

Salmista má velikou touhu po Bohu a po svatyni.
Tone ustaviènë v slzách, neprátelé se mu vysmívají. Vzpo-
míná si, jak putovával slavnè a v cetném prûvodu к Bo-
zímu domu ; jest zarmoucen, aie povzbuzuje se к dûvëfe
v Boha (2 6). Lící svou truchlivost; jest vzdálen od sva-
tého mista, nestèsti jej stíhají, neprâtelé mu pfipravuji
bolesti. Muze doufati v Boha, to jej upokoji (7—12).
2alm 42. nálezí obsahem i formou к ï. 41. V nèm

prosi zalmista, aby se ho Bûh zastal proti nemilosrdnym,
aby jej pfivedl do svatynë; tam mu bude dëkovati. Vzbu-
zenim dûvëry konci (42 '-5).
Jiz Eusebius a vykladatelé hebrejstí i kfesfanstí

stahovali tyto dva zjjëvy v jeden Snad byly rozdëleny
za Hturgickym ùëelem. Oba zalmy maji dohromady tfi
sloky, po niohz se opakuje refrán: Proé jsi skormoucená,

má duse . . . (41 6- 12 42 м. Tretí sloka tvofí druhy zahn.
V г. 42. nalézáme téi nekterá slova ze z. 41. (Proë chodím
skonnoucen, kdyz mne nepfítel souzí? 41 10 a 422; 41s a

423-*). I ta okolnost tomu nasvëdëuje, ze nemá 42. zalm

(v hebr.) zádného nadpisu, aëkoliv jsou vsechny zalmy
druhé knihy (vyjímajíc г. 71. v h.)opatfeny nadpisy. 2ahn 41.
by nemël sám v sobé úplnosti, ponèvadz v zahnech po-
dobného obsahu byvá vzdy vyjádfena i prosba; tu obsa-
huje 42. zalm, ktery tedy к 41. nálezí.

L. 1. Ku konci, pouëent synû Kore.
H. 1. ftiditeli hudby; Maskîl; Synû (.Jôrach.
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Zahn jest maskîl, t. j. pouöny; synû Kore, viz v
úvode s. XXI, XXIV a XXVI. Pfi z. 42. jest v feckém a
ve Vulg. nadepsáno: Davidûv zalm ; v hebr. toho neni,
není tedy tento nadpis pûvodnim.
Skladatelem jest zbozn^' muz (snad knëz), ktery pu-

tovâval do Jerusaléraa, ale nyni jest od chrámu vzdálen;
chrám, po nëmz touzí, jestë stojí. Die toho bychom mohli
sonditi, ze byl psán nëjakym zboznj'm muzem, ktei'5r byl
v jedné z prvních Nabuchodonosorovych vypravpfed zbo-
fením do Babylona odл,eden (mezi 605 a 586 pf. Kr.).
Obsah niôeho blizsího o pisateli neudává
Zalm obsahuje pëkné obrazy a lze jej zafaditi к íiej-

kràsnëjsim zpëvûm zaltáfe. Básnickou formou jest doko-
naly. Die Schlögla by byla druhá sloka (7— 11) zpívána
stfidavë dvëma sbory. (Schloegl, De re métrica Hebrae-
orura § 57).

2. vJako jelen práhne po pramenech vod,

Так práhne má duse po tobë, Boze !
3. Má duse zízní po Boliu silném, zivém ;
Kdy (asi) pfijdu a ukázi se pfed Bozí tváfí?

4. Mé slzy byly mnë pokrmem dnem i nocí,
Jezto se mnë ustaviènë fíká: Kde jest tvùj BùhV

5. Na to vzpomínám a vylévám v sobë svou dusi,

¿e pívjdu к místu podivuhodného stánku,
Az к Bozímu domu,
Za hlasitého plesání a chvalozpevu, slavnostního

zvuku.

2. Jako (jelen) lañ, (která)práhne po bystfinách vod,
Так má duse práhne po tobe, Boze !

3. Zízní má duse po Bohu, po zivém Bohu ;
Kdy pfijdu a ukázi se tváfi BohaV
(Syr. aram. : A uzfím tváf Boha V)

4. Má slza byla mnë pokrmem dnem i nocí,
Jezto mnë cely denfíkají: Kde jest tvûj Bûh V

5. Tëch (vëci) vzpomínám a vylévám u sebe své
srdce,

Jak jsem pu to val do (stánku),
i4Aq.: Vodil je) к Bozimu domu za hlasitého

plesání a chvalozpôvû,
Zástup slavnostní.
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2. Salmista chce vyliëiti stupeñ své touhy po Bohu
a po jeho svatyni, a uáívá к tomu dûrayslného pfirovnání.
Jako jeten práhne ènmoûtî po prameneoh vod: mini zajisté
V dobách suchten, kdy potoky vyschly, tu práhne po
proudech, bystfinách plnych vody. V hebr. jest sloveso
V zenském rodë, jmenuje tedy v pfirovnání latí,. Pfeje si
vod, aby zahnala svou zízeñ. Так práhne ntá duse po
tobe, Boze — nebof i Bäh dává obcerstvení, posilnëni,
jest zivou vodou, která dusi ozivuje.

3. ¿ízní, má silnou touhu má du$e po Bohu silném,
zivém; ten тЫе dáti sílu, zivot — proto tato epitheta
jmenuje. Kdy prijdu kdy budu moci pfijítí a uká'zl
se pfed Bozí tváfíY Zákonem bylo prikázáno, aby se
Israelite Bohu na posvátném miste pfedstavili (o svátcích),
aby se ukázali pfed Bozí tváfí (Ex. 23'7 3423, Deut. 161,;
a j.). Posvátnym místem byl svatostánek, Sion a Jerusa-
lémsky chrám. Zalmista jest od tolio mista vzdálen a touzí
po nëm, touzí po torn, aby mohl л-ykonati povinnost, jiz
zákon nafizoval, aby tím dosel pozehnání a pfiznë Bozí.
Nëkteré hebr. rukopisy, syr. a aram. mají otázku :

Kdy prijdu a uzfím tváf Boha ? Tváf Bozí (obrazne fe-
ceno) mohl spatfiti v chrâmë (108 161Г)), ponëvadz tarn byl
Bùh zvlástním zpûsobem pfítomen, tam bylo misto, kde
se st5'kal Biih se svym lidem, kde diel v jeho stfedu.

4. Touha zalmisty po Bohu jest velmi silnou ; ona
spolu s posmëchem nepfátel pusobí zalmistovi úzkost a
on prolévá proto stále slzy. Tato holest jej svírá, ze ne-
miize ani jísti, ale zatopraví: Mê slzy byly mnëpokrmem
dnetn i nocí (2. 796). Podobnë u Ovidia, Metam. lO2*":
»Cura dolorque animi lacrymaeque alimenta fuere.» Isra
elita se spoléhal na svého Boha, chlubil se mocíBozí, ale
nyní se zdá, jako by Bûh nebyl pH svém vôrném, a po-
hané se mu proto vysmívají a ironicky se tázou: Kde jest
tvûj Bûh ¥ ze ti nepomohl ? tvuj Bûh. praví, na nëhoz ty
jsi liplnë spoléhal!

5. Minuiych dob vzpomínky jsou z. útéchou: Xa lo
vzpomíndm a vylévám v sobé svou duëi, oddávám se



330 Z. 41 '-'-5.

îiplnë tëm citûm a vzpomínkám : Jak jsetn putoval (pu-
továval) do stánku, jak jsem putoval do domu BoZiho,
dokud jsem diel na blízku Boziho domu ; jak jsem vodtval
slavnostni zástup, prüvod, к Bozímu domu, za hlasitélio
plesâni а га chvalozpëvû. Na cestë do Jerusaléma puto-
vali Israelite z jednotlivjrch vesnic a krajù spoleënë (tak
die N. Z. z Galileje) a pëli pfi torn radostné posvátné
zpëvy (Pisnë stupñu).

Vulgata pfekládá to misto ponëkud jinak ; die toho
pfekladu têsil se zalmista tím, ze pnjdc, bude putovati
zase jednou do podivuhodného mista stánku, к Bozímu
domu . . . za slavnostního zvuku. К tomuto v5rkladu se
nehodí dobf e sloveso : recordatus sum - vzpomnôl (vzpo-

mínám) jsem si, proto dáváme hebr. znëni a vykladu o
minulosti pfednost

2. 5"С;Г jest zenského rodu, znamená tedy bjx fem.

np'N neb rfe'X lañ. Za tím b"1** jest vztazna veta bez ios,
jak jiz rebià ukazuje. W s b? i s kloniti se к nëcemu.
3. Ti zivého В. jmenuje naproti modlám, které niëim

nejsou.
Die syr. a aram. bylo pfekládáno a uzrim.
téz vyznamem: kdy budu moci vejíti, kdy smim ve-

jíti? Anima mea já eely.
V înystickém smyslu: Kdy budu moci vidëti tváf

Bozí V nebesích? vyjadfuje touhu po vèëném patfení
Boha, po vëcné blazenosti.

4. I zbozné dusi pf'ichází nèkdy pokusení, v kteréra
se jí ukazuje, ze je Bohem opustënou: Kde jest tvûj BûhV
5. Zájmeno |nbs ukazuje na to, со následuje. Effundere

animan) (cor) jako 62!l 1 Sam. I15 ^ do sebe — uvnitf
vylévám svúj zal. "32 pfelozeno охгрц stan, tedy ~D neb

nsç ; 7\Z s qâmeç znamená houstinu, shluknutí lidu (tla-
cenice). Pfeklady zde rozhodují. a^N prípona tfetí osoby
mu. c. miize se vztahovati к následujícímu ЗЛ1П "р"ОП slavící,
slavnostni zástup ; "HS by byl hithp. od ПТ7 (piel) na
mistë "W: znamená v pozdëjëi hebr.: volnë vésti. Aq.
má 7TQofiiflàÇa>p nvTovij jako piel а|ПХ. Bez pfípony by hith-
pael znëlo n^HN, a zdálo by se tu vhodnëjsim. 3Ç\i~ slavící
od >П svátek ; МП krouziti, kfepciti o poutích, o prüvodech
(1. Sam. 3016), рак v arab. putovati (Hazzi).
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V mystickém smyslu sonus epvilantis: zvuk hoduji-
ciho, zpëv, veseli toho, ktery jest pfi vëëné hostinè, ktery
béfe uèasf na hodech Syna Bozího, na eucharistickych
hodecti, jez jsou obrazem nebesk$rch hodû.
Nâsleduje dojemny refrén.

6. Proc jsi smutnâ, má du.se ?
A proë mne znepokojujeè?
Doufej V Boha, n-ebot jestë ho budu chváliti :
Spása mého obliceje (jest)

7. A mûj Bûh !

6. Proë jsi sklîëend mâ duse ?
A со se ve mne boufîs?
Doufej V Boha, nebot chci jej jestë chváliti,
(Die v. Vi 43"' i : Spaseni své osoby (a svého

Boha).
6. Zalmista se povbuzuje к dûvëre v Boha a zvedâ

svou skliëenou mysl. Proc jsi smutná, v hebr. sklonënd,
skliëenà, proë se tak skloñujes, má duse? a boufiS se
ve mnë? Lépe jest, kdyz budes doufati v Boha;
nebof nyni jeètë ho mohu, chci chváliti (po smrti,
v podsvëti, kdo jej tam chválí ? 611) ve svatostánku neb
v chráme, tak jako jsem to ëinival. On jest spása mého
obliceje a mûj Buh. ; od nëho vychází spása, která pro-
spívá, vysvobozuje aneb vysvobodí mne.

6. чПП1ГйЗГ hithpôlêl od slovesa nnœ (jindy oklanëni
se Bohu ЛТ5ГШП). ^ dativus incommodi. Poslední slova
dluzno opràviti a doplniti die v. 12 а 43л : *фйХ\ П^ЯШ1;

spaseni, c'iny zâchrany mého obliceje neb mnë, a mûj Bûh.
Mtij Bùh bylo asi opominuto ci vyneeháno, protoze ve
v. 7 lined zaso se opakuje. Salutare, odtazité jméno na
mistè: mûj zachránce.

V nadèji poloz svou radost, nebudes vzdy od Boha
tak vzdálen: ale on brzy osvítí nebeskym svëtlem moji
tváf, a volati budu: Tv jsi mûj Bûh!

7. Ve mnë kormoutí se má duse,

Broto vzpomínám na tebe od kraje Jordanu a
Hermonû,

Od malého vrchu.

8. Propast (jedna) volá na propasf (druhou)



332 7.. 417-1'.

Hlukem tv5rch vodopádú.
VSechny tve vlny a proudy valí se prese nine.

9. Za dne vzkâze Hospodin své milosrdenství,

A V noci jeho chvalozpëv (pëji),

(Ve mnë jest) Svou modlitbu к Bohu mého zití.
10. Éíkáin Bohu: Ту jsi mûj zastánce,

Proè jsi na mne zapomnël?
A proô jest mi choditi v truchlivosti,

Kdyz mne nepfitel skliëuje ?
11. Kdyz se rozdrcuji mé kosti,
Cini mnë ti

,

ktefi mne suzují, moji nepfátelé, vy-
citky,

Rikajice mnë со den: Kde jest tvùj Bûh?

7
. Mûj Boze, sklonëna jest ve mnë má diise,

Froto vzpomínám tebe (vzdálen),
Od kraje Jardênu a Chermôhîm,
Od hory Miz'âr.

8
. Jedna prohlubeñ volá na druhou

Pfi hucení tvych proudû,
VSechny tvé vlny a pfívaly jdou prese mne.

9
. Za dne vzkâze Jahve svou milost,

A v noci jeho pisen u mne,
Modlitba к mému zivému Bohu.

10. Ríkám к Bohu: Má skálo,
Froc jsi na mne zapomnôl?
Froc jest mi choditi v smutku,
Kdyz mne nepritel tiskne?

11. Rozdrcuji mé kosti, (kdyz)
Tupi mne moji utiskovatelé,
Ëikajice mnë po ceiy den: %
Kde jest tvûj Bûh?

7
. Druhá sloka. Sklicenost a skormoucenost duse

vede zalmistu jestë vice к Bohu. I mezi nepfâtely mùze
se к Bohu modliti !

Gim vice jest skormoucen, tim vice vzpomíná na
Bolia; ten jest jeho ùtëchou, jeho potësenim. Die obyöej-
ného vj'kladu by se nalézal zalmista u Jordánu, и Her-
топн — tedy za Jordánem — a v této krajinë touzí po
chrámé a volá к Bohu, jehoz sídlo jest v Jerusalem?.
Die Theodoreta vykládáno jest toto misto jinak. Zal

mista jest od kraje Jordanu vzdálen (hebr. min jako Num.
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152*, Pfísl. 203), vzdálen od kraje Hermonu a od höry
Miz dr. Tëmi tfemi jmény byla by oznaöena zemë Kanaan :

nejvëfôi fekou a nejvëtèi horou a raalym vrchem (Zion).
Byl by tedy v Babylonë neb na jiném vzdâleném misté
a odtud vysílá své vzdechy a tuzby к Jerusalému. Od
hory Miz âr jest pfelozeno : od malêho vrchu; tim molli
míniti horu Zion, která byla svatostánkem posvëcenou, a

byla u porovnání s Hermonem toliko malou horou. Miz âr
samo jest vsak nejasnyiii, nebof nenalezáme tak pojme-
novany ani Tabor, ani mensí hory u Hermonu.
Kraj Hermonu jest zemë u tôch vrchû lezící. Her-

mon jest jizní a nejvyssi horstvo Antilibanu ; hory ty byly
hranicí israelského zajordánského kraje, ale citali jejestë
к majetku Israelskjrch. Pluralem oznaceno jest snad celé
to horstvo.

8. Souzeni a neêtësti, které zalmistu stihá, jest zde

mocnym obrazem vylíceno. Pfirovnává je pfivalu vod,
pfi nëmz viny a pronely jdou près jeho hlavu.
Propasf. (jedna) vola na druhoti; propasf, abyssus,

t'hôm, znamená zde hloubku, spoustu vody; privai jeden
za druhym se hrne, jakoby na sebe volaly ; proudy pfi
valu stékaji prudee a svelikym hukotem s hor dolû, jako
vodopády ílat), püsobí povodeñ, pfi níz se vsechnijvlny —

Bohu je pfipisuje — tvé vlny a proudy valí prese nine.

9. Zalmista jest v nestestí; vzpomíná na Boha a je
pfesvëdëen, ze Bùh vzkáée, da jemu, své milosrdenstvi,
svou milost za dne, v sfastnejsí dobu a ku sfastnëjèi
chvíli: za to chválí a peje chválu Bozí zalmista i v nocí,
v dobë nestestí a souzení, a jeho pisen jest modlitbou
к jeho zivémn Bohu jako ji zpíval ve dne, v sfastnych
dobách. Kdyz se sklíoeny a utistëny clovëk ve svém sou
zení modlí, jiií tato modlitba pfinásí jemu útechy a získá
jemu milosti a Bozího vysvobození.

10. Zde jest cast té modlitby, o níz zalmista práve
se zmínil. Ríkám к Bohu : Má skálo (lat. susceptor, zastánce,
ktery se ujímá) jako 173. Nafíkási: Proc jsi mne opustiñ
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aby tira spíse dosel pomoci. a osvobozeni. Proc jest mi
choditi ve smutku? z. 34 u.

11. Smysl tohoto verse jest die hebr. : Rozdrcuji mê
kosti metáfora, kterou ukazuje, jak velikou bolest jemu
pûsobi; kdyz mnë moji protivnici, utiskovatelê stále H-
kajt: Kde jest tvîtj BuhV ten Bûh, ktery jest tvou skálou,
jak pravis ? (v. 4)

.

7
. Vykládáno casto о Davidovi, ktery utekl pfed Abso-

lonem az za Jordan. Odtud by byl ty stesky a tuzbysvé
vysílal к Jerusaléinu : Od kraje Jordanu a Hermonû.

ОчЗЧ72ЧПЧ jest jestë závislym na y"iN — mini celjrkraj
v horách a pfi horách Hermonu (velkého).
"I^Sü inp od malého vrchu — zní správne "ITS "1П-
Vlastní jméno nëjakého vrchu v Kanaan Miz arznámo

není. Wellh. navrhuje toliko ir¡ o maly vrchu ! — osloven
byl a jest pfed tím Bûh, nikoli vrch.

8
. Podobny obraz i Is. 87. 8. lias splav, vodovod (v po-

zdejsí hebr.); zde asi prudké horské potoky, kterépusobí
pfívaly a povodnë. ?lpb vysvétlující Ь okolnosti. Excelsum
pfidavné jméno znaci vysokou vlnu. Propasf, privai bidy
vyvolává privai Boziho milosrdenstvi, privai zloby vola
privai B. spravedlnosti,

9
. Vers ten obsahuje proti ostatnim jméno Jahve,

prodluzuje sloku a jest ponëkud nejasnym. Proto jej në-
kterí hledi vymytiti : ale pravë ty zvlástnosti jsou dûka-
zem, ze zde ten vers b^'ti musil, kdyz se tu udrzel.
rfTID (ÍTU¿) jest spolu nbçr modlitbou.
Po souzeni posle Bûh iitëchu.
10. rnaix = ГПШ- "чбо (rbç) má skálo; nálezí ji2

к oslovení a к obsahu modlitby. n?3ÍD jest zde milra.
11. 2 mûze b$rti ve smyslu î (Sym. a nëkteré hebr.

rxüíopisy): Jakoby rozdrcení kostí bylo ve mnë, kdyz . . .
n?"i po arab. a die pfekladû LXX feck., Theod. a Syr.
rozdrcení.
Znovu se povzbuzuje к dûvëfe v Boha, slovy refrénu

(v. 6.).
12. Proc jsi smutná, má duse?

A proc nine znepokojujes?
Doufej v Boha, nebot jestë ho budu chváliti ;

Spása mého obliceje (jest)

A mûj Bûh.
12. Co jsi sklícená má duse:

А со se ve mnë bouHS?
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Doufej v Boha, nebot jeètë ho biidu chváliti,
Spasení své tváfe a svého Boha.

Zalm 41. se modlíme o Bozím Tele; v ten den svolává
nás Církev slovy zalmu к svatostánkn a hodfun nej-

svëtëjëi Svátosti. Chce v nás vzbuditi tonhu po nejsvëtëjsim
Tële Pànë, aby nám by lo ùtëchou v torn putování na
svëtë a zárukou blazeného zivota. Tarn jest tvíij Bûh !
Prof bys byla smutnou, zbozná duseV Doufej!
Modlíme se jej za vërné zemfelê. I tu vyjadfuje

Církev touhu tëch trpících dusí po Bohu, po nebeském
království. Bûh jest spásou tëch dusí! Zalm jest tez urfen
v den sedmi Bo/es/í P. M. (pro v. 4.); v. 2 -4. pfi svéeení
krcstní vody.

42. zalm. (H. 43.)
Jest to tfetí sloka к písni ?.. 41.; obsahuje prosbu

plnou dû vèry.
Ve Vulgatë: 1. Davidûv zalm.

v*)ucí mne, o Boïe, a rozhodni mûj spor
Proti lidu, ktery není svat^m ;
Od zlomyslného a lstivého muze mne vysvobod.

2. Neboí ty jsi, Boze, má síla ;
Prof jsi mne zapudil?
A prof jest mi choditi v smutku,
Kdyz mne nepfítel souzí?

3. "Vysli své svëtlo a svou pravdu;

Ту mne povedou
A uvedou na tvou svatou horu,

A do tvych stanû.
4. A vstoupím к oltáfi Boha,

К Bohu, ktery obveseluje mou mladost.
Budu të chváliti na citare,
Boze, Boze mñj !

H. l.Zjednej mi právo, Boze, a ved mou pfi
Proti hdu nelaskavému;
Od muze lstivého a zlomyslného mne vy

svobod.
2. Neboí ty jsi, Boze, má ohrada;
Prof jsi me zavrhl?

25
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Prof- musím ve smutkn choditi,
Kdyz mne utlacuje nepfítel?

3. Vysli své svëtlo a svou pravdu,
Ony mne povedou,
A pfivedou mne na tvou svaton horu,
А к tvym pfíbytkiim.

4. Abych mohl vstoupiti к Bozímu oltáfi,
К Bohu mého radostného plesání,
A dëkovati tobë na citare,
Boze, mûj Boze!

1. Salmista jest nepfítelem utistén a trpí. Jakoby byl
s nepfítelem ve sporu, prosí Boha, aby ten jeho véci,

jebo práva se ujal a vedi jebo pfi proti nepfátelskému
lidu. kter^ jmenuje setrnë gens non sancta — v hebr.

proti nelaskavému lidu. Tytéz proti vníky jmenuje ve slo-
vech: od zlomyslného a Istivêho muze (v hromadném vy-
znamu: muzü, lidí) mne vysvobod. Nepfítelem jsou pohané,
mezi nimiz zalmista, vzdálen od svatého domu, prodlévá
— aneb vübec ti

,

kdoz ho práve utiskovali.

2
. Nebot ty jsi, Boze, másUa: jako vz. 41lu. Salmista

miluje Boha, s bolestí se táze: Proc jsi mne zapudü?
Zapudil jej tím, ze ho vydal nepfíteli anepomohl mu, jakoby
ho byl opustil, tak ze se nepfátele mohli tázati: Kde

je tvüj BûhV

3
. Svëtla Bozího si pfeje, svëtla Bozí tváfe, aby

osvítilo jeho cestu к domu Bozímu; pravdy Bozí, vôrnosti
se dovolává, aby mu byla splnëna dávná pfislíbení Bozí.
Bozí svëtlo a vërnost jsou zosobnëny a mají jako dлra
prüvodöi od Boha vyslaní vésti zalmistu. Ony mne po
vedou a pfivedou к tve svaté hofe а к tvym pHbytkûm.
(Vidg.: do stanu tv^ch). Jest to ona hora, na které byl
dum Bozí, tedy svat5r Sion (2tí); v svatostánku a v chrámé
byla oddëleni (Nejsvôtôjsi, svatynè, nádvofí; x chrámé

i pfedsíñ a nëkolik nádvofí), proto mluví o pfíbytcích
v mnozném öisle.

4
. Jiz se vidi na kyzeném misté a pfedstavuje si

(die Vulg.), со tarn bilde konati. Die hebr. nálezí ta slova

jestë к prosbe: Abych mold vstoupiti к Bozímu oltáfi,

к Bohu, jenz jest pûvodcem a pfedmëtem mého radost
ného plesání. V latinském tak krásne di : A vstoupím
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к oltári fíolia, к oltáfi zápalnych obëti, kde bych obétoval
к Boh ii, ktery obveseluje (obveseloval) mou mladost;

hebr. slovo gíl znamená zivotní vëk (souvëkost), ale má
tez vyznam plesání. Bùh obveselil, uôinil sfastnou mojí
mladost. Orígenes vykládá ij nómp o zivotë vùbec : ktery
obveseluje mûj zivot (sv. Athanasius: mou dusi); svat£
Augustin di: Laetificat novitatem meam, qui contristavit
vetustatem. Incedo enim modo tristis in vetustate,

'
tune

autem stabo gaudens in novitate — o radosti ve vëôném
zivotë.

Vyraznë opakuje: Boze, mûj Boze !
1. rç,~! ribâ má za sebou predlozku yc¡, ponôvadz

dluzno jestè doplniti: ved mou pfi a.vysvobodmne od
Judicare, jako 261, 351 a j. Die latinského by se zdálo, ze
chee byti zalmista souzen, aby se ukázala jeho nevinnost;
souvislost jest proti tomuto vykladu. ТСП-Ñb litotes —
kdo nema lásky.
V mystickém smyslu prosíme Boha, aby se nás za-

stával proti nepfátelum nasi duse: proti zlému duchu,
proti pokusením, proti svùdcûm. Tu jest vsak i nám se
brániti die nasich sil.

2. Úplne nás Hospodin nikdy nezavrhuje, dokud
dlíme na zemi; hríchem jsmé se od nëho odtrhli, ale on
jest vzdy ochoten nás opët na milost pfijati. Jaká vsak
bolest, kdyz ten, ktery chtël byti vërnym sluzebníkem
Boha, a ktery jím byti má, pozná ve svém svedomí: Bíih
mne zavrhl! A zavrhl mne právem, nemohu se jako zal
mista v nevinnosti ptáti: Prof: jsi mne zapudil?
3. TVTZ hif. vésti. 13Ш53П byl název svatostánku (iyi/3 b~X).

Milost Boha, jeho svëtlo, jeho pravda vedou nás ne-
bezpecími tohoto zivota az*k nebeskym pfíbytküm. Die
hebr. bychom mohli obè jména spojiti: tve pravdivé svëtlo,
svëtlo, jez obsahuje pravdu a spravedlnost. Sv. Augustin
vykládá je o Kristu : Jest pravé svëtlo, jez osvëcuje
(uèenim. milostíi kazdého, jenz pfichází na tentó svët
(Jan V).
Mysticky lze svatou horou, pfíbytkem Boha jmeno-

vati svatostánek NejsvëtëjSi Svátosti.
4. V feckém: noôs ti'iv &íov rôr siqiouivorra rr,v Viótijtn fov;

b4? poeticky : radost, plesání 45lti Is. 16 l0
, Jer. 4833 a j.

rod, vëk u Dan. I10 a v Talmudu. lia? citara, viz z. 332.
Zpëvem a hudbou chce chválu vzdávati Bohu; slo-

vem a skutkem mame tak ëiniti. Ti, kdoz v nebi jsou,
mají eitary v rukou, jak di sv. Jan ve Zjev. 58o24starcích.
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Kdo vykládají tentó zalm o Davidovi, tëm jest zlo-
mysln^m a lstivym mu2em 1. verse Achitofel.

5. Proë jsi smutná, má duëe?
A proë vme znepokojujes?
Dotifej v Boha, neboC jes fe jej budu chváliti;
Spása mého obliëeje (jest)
A mñj Biih.

5. Co jsi sklíeená, má duse,
A proë se ve mné bourís?
Doufej v Boha, nebotjeëtè jej budu chváliti,
Spasení své tváfe
Л svého Boha.

5. Malomyslnost ustoupila ïiplnë a duvëra posilnila

jeho niysl. Neztratíme-li dûvèry, pfemüzeme kazdé souzení
a budeme po nom za ne velebiti Boha : On jest, ktery

pûsobi pomoc a spasení, On jest nás Bíih! Viz 41°.

¿aim 42. se modlí knëz u stupiiù oltáí'e, kdyz chce

pfistonpiti к oltáfi a оЬё^л^ай m&isvatou. Jiz sat. Ambro¿
(Hb. 5. de sacram. cap. 2.) о torn se zmiñuje, ze se tento

zalm modlili pfed tim, nez slavili posvátná tajemství.
Vilém Durand di: Sacerdos ... ad se ipsum revertens
inclinât se ante altare: significans Christi exinanitionem,

qui inclinavit coelos et descendit, et considerans, quod

Justus in principio sermonis accusator sit sui (Рголг. 1817).
Psalmum praemittit ad hoc convenientem : Judica me,
Deus ... ut discretus a gente non sancta et ab homine
libera tus iniquo, ad altare dignus

'
introeat. Petit enim

liberari a tentatione, et illuminari â gratia.« (Kation, divin.
offic. lib. 4. cap. 7.)
Prosi knèz slovy tohoto zalmu: aby byl zbaven

hfíchu, aby dosáhl té Bozi milosti, s nia by hodnè pfi-
stoupil к nesvëtëjsi obëti; chce со nejlépe chváliti Boha.

S nevinnosti (erue me), s dûvërou (spera) a vesele

(guare triséis) má pfikrociti knëz ku msi svaté. Bozí
svëtlo a pravda jsou mu andëly a akolythy.
.Modlime se zalm 42. o památce Modlitby Pane. Slova
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zalmu by byla jaksi pfipravnou modlitbou Pànë v geth-
semanské zahradë к velebné obëti kfíze. Téz na bílou sobotu.
O Boilm Tèle nese se obsah zalmu к Nejsvëtëjsimu

Tëlu Pànë; Církev se jej modlí a tak se pfipravuje jaksi
к nekrvavé obëti. Zalm jest uröen téz pri modlitbách za
smirenî poskvrnëného chrárau a pri svëeenî oltáfe.

48. zahn. (H. 44.)
Modlitb» г tëïké tisni celého lidu.

Israelsky národ pfipomíná Bohu veliké divy, které
konal Jahve pro svûj lid v rainulych dobách, a doufá
proto, ze i nyní své protivníky pfemíize ; proto vzdává
hned Bohu chválu (2—9). Vyliëuji svou tíseñ : Bûh je
opustil, jsou kofistí nepfátel, ktefí sejim vysmívají, plení
a utiskují je (10—17). Israel zustává Bohu vërnym (18—22),
prosí, aby Bûh povstal a jej vytrhl. (23—26).
V podobné tísni nacházel se Israel vícekráte a proto

nelze z vylíéení v zalmu obsazeného ustanoviti, o kterou
dobu z israelskych dèjin by sejednalo. Nadpis nám v torn
vysvëtleni nedává, ponëvadz toliko di: Synû Kore (41 >

-)
.

Vykladatelé byli v této vêci rûznych náhledu. Ponë
vadz jest tato píseíi v fade starsieh zalinu, domnívali se
nëktefi iThalhofer, Delitzsch, Rohling), ze jest to Davidüv
áalm a ze se jeho obsah nese к té dobë, kdyz A'trhli

Idumejstí do jeho i'ièe a kdyz mu bylo zároveñ bojovati
proti Syrskym 2 Кг. 813, 1 Paral. 1812). De Muis soudil na

babylonskou dobu, Theodoret, Euthymius, antiochenská
skola, Mikolás de Lyra, Bossuet, Calvin a novëjsi mnozi
kladou tento zalm do makkabejské doby. Bellarmin i Cal-
met soudi, ze jest v nëm spolu prorocky vylièeno muce-
nictvi kresfanû. Vers 12: »Ty jsi nás rozptylil mezi po-
hany« evëdôil by o babylonské dobë, aie tehdy nemël
Israel vojsk, aby mohl rici : A netáhl jsi s nasimi vojsky«
IV. J"). .Teste v Davidovè dobë bylo mnoho pohanû
v Kanaan, takze mohlo se fici, ze jest Israel mezi pohany.
Die v. 18-22 byl Israel Bohu vèrnym, nebylo v nëm
modláfství, trpèl pro Boha (v. -ac tyto okolnosti by na-
svëdcovaly i perské i makkabejské dobë.

Lagarde. Cornely, Zenner a jini soudi die obsahu
na Sennaoheribovii vypravu (4 Kr. 1819 Is. 36. 37).
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Makkabejskym vsak zádny zahn nemuzeme zváti, jak
vysvëtleno V iivodë s. XXXIII-V. Zidé mohli areif velmi dobre
slovy tohoto zalmu za pronásledování syrskym Antiochem

(zemfel 168 pf. Kr.) vyjadi'ovati svûj bolestny stav a tèsiti
se jimi, jak nám 1. Makk. l6ti dosvëdôuje. Sv. Pavel uvádí
slova 22. verse tohoto zalmu o utrpení prvních kfesfanü

(Piím. 836). Z onëch ruznych minèni seznáváme, ze nelze
dobu, kdy byl tentó zalm psán, urôiti. Proto di pravdu
Gray V Biblical Museum< str. 106, kdyz udává vsechny
doby slovy: Author — possibly David, more prob.
Hezekiah, or a poet of the age of the Maccabees!
£alm jest jemnë elegicky a zivy. ВЬоголои tuto

pisen dëli Zenner ve sloky о 5, 5—8 — 5, 5 versieh. Sti-í-
davá sloka jest zde velmi dlouhá ío 8 versieh), jako
V Deut. 32.

L. 1. Ku konci; Synum Kore; к pouëeni.

2. Hoze, na své u§i jsme slyseli,
Nasi otcoAré nám vyjiravovali
O díle, které jsi vykonal za j e j ich dnù,
A za dnû starodávnych.

3. Tvá ruka vyhubila národy a zasadila ony,
Sevfel jsi kmeny a vyhnal jsi je.

4. Nebof nedobyli (té) zemë svfm mecem,
A jejich ráme je nespasilo;
Ale tvá pravice a tvoje ráme
A jasnost tve tváfe, ze jsi mël zalíbení v nich.
H. 1. íliditeli hudby. Synû Qôraeh. Maskîl.
2. Boze, na své usi jsme slySeli,
Nasi otcové nám vypravovali
O díle, jez jsi vykonal za jejich dnú,
Za dnû starodávn5rch.

3. Ту, tvá ruka vyhnala pohany a usadila ony,
Zkazil jsi národy a rozprostfel jsi onj'.

4. Nebof nikoli meéem nezabrali zemë,
A jejich râmë nepomohlo jim,
Ale tvá pravice a tvé râmë a svëtlo tvého

obliëeje,
Nebof jsi mël v nich zalíbení.

2. Doby tí zemë Kanaan událo se po mnohyeh zá-
zraënych èinech Boha Jahve. Ту moené ëiny zûstâvaly
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V pamëti lidu, podáním se zachovaly pozdëjsim pokolením,
a vzbuzují V nich tu duvëru, ie Hospodin nenechá svûj
lid V tísni bez pomoci.
Boze, na své asi jsme slyseli, nasi otcovê nám vy-

pravovali: tak tomu chtèl i zákon (Ex. 102, 122l>), aby
poucovali otcové své dítky o tom, со uöinil Büh svému
lidu. Nyní vzpomíná jen jednoho díla, velikého díla, jak
usadil Hospodin svûj lid v zaslíbené zemi, jak jim ji
pripravil, aby mohla byti jejich majetkem.

3. S velkym durazem di: Ту, tvá ruka vyhnala ná-
rody, gentes, ony kmeny, které tehdy zústávaly v Kanaan,

a usadila tam ony — totiz naèe pfedky, Israelity. V lat.
jest plantasti zasadila je tum, jako simé, jako stromy;
krásná metáfora (799-1;i). Zkazil jsi národy (populos),
ktefí tam drive bydlili, a na jejich misté jsi rozprostfel
ony t. j. Israelské. Так zní hebr. text; Vulg. má na misté
posledního slovesa : a zahnal jsi je (proti parallelismu).

4. Nedobyli té zemè svymi silami, nybrz Boáím pfi-
spènim; s díirazem di: Aie tvá pravice a tvoje rdmë
a jasnos t ivého obfieeje, (metáfora) tvá pfízeñ, ée jsi mël
v nich zalíbení, tím se stalo, ze se zmocnili té zemè

(Deut. 9).
1. Viz úvod: Synové Qôrach i Maskîl s. XXI, XXIV

a XXVI.
2. 5?B by bylo lze vykládati téz hromadné : vysvo-

bozeni z Egypta, vedení poustí, usazeni v Kanaan, —
ale jen to poslední v dalsím vyliöuje (Perrowne). гЬ"Е
vztazná vèta.

3. Israel byl jako strom, kterjr byl Bohem vyñat
z Egypta a vsazen do zaslíbené zemë, tam dal mu Bíih,
ze se mohl i rozprostfíti (rozsífiti); 2. 80я.
Г^Г 2. impf. hif. od (Wellh. navrhuje y'nn ty jsi

zlomil).
4. УЧЕЛ" hif. od УСЗ4 osvoboditi, pomoci к vítézství.

5. ^l"y sáin jsi müj král a müj Büh,
Ktery zafizujes blaho Jakuba.

6. Tebou pfehodíme své nepfátely (rohem),
A tvym jménem povrhneme témi, ktefí proti nám

povstávají,
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7. Nespoléhám na svüj luk,
A mûj mec mne nespasí.

8. Ale ty nás osvobozujes od naéich suzitelû,
A zahanbujes ty, ktefí nás nenávidí.

9. Bohem se honosíme po cely 6as (stále),
A tvé jméno velebíme na vèky.

5. Ту jsi mûj král, o Boze!
Naíld pomoci Ja'qôbovy.

6. Tebou srazíme své odpíirce,
A tvfm jménem poslapomo ty, ktefí proti

nám vstávají.7. Nebof neskládám svou nadëji ve svüj luk,A müj meé mne nemûze vysvoboditi.
H. Ale ty nám dávás vitëzstvi nad nasimi

odpùrei,A zahanbujes naSe nenávistníky.
9. Bohem se honosíme ustaviônë,
A tvé jméno chválíme na vëky. Sél<7.

5. Zalmista vyznává, jakou dùvëru к Bohu chová,jaké pomoci od nëho ocekává. Ту sámjsi mûj král a müjBûh (Deut.3326); král chrání své poddané, zastává sejich,i ty nafizujei neb, jako v hebr. prosebnë: nafid blaho
(salutes, vysvobození v mnoz. 5.)» pomoci Jakuba (Israele),
pomocné ftiny.

6. V té Bozí pomoci srazíme své odpûrce, jako po-rází byk neb siln^ tur, со se mu v cestu postaví, sv$rmrohem; tako\'ého pfirovnání uzito veVulg. : ventilabimus
cornu rohem prehodíme jako do vëtru své nepfátely.A tvym jménem tím, 2e se ukázes jako Bûh Jahve, po-
slapeme ty, ktefí proti nám povstávají (vlatinském slabsí :
povrhneme jimi).

7. V tomto versi mluví Israel jako jednotlivec, proto
jednotné císlo, jako ve v. •>: mûj král, mûj Bûh. Nespolé
hám na svüj luk; Israel stál samoten proti tak cetnym
nepfátelúm, nespoléhá na svüj poéet ani na své zbranè —
jmenuje pfední útocnou zbrañ tehdejsí doby: luk a meö.
8. Ale ty nás osvobozujeë ; feceno v ргойлгё.
9. Bohem se honosíme po eely^cas; jím dosahujeme

osvobození a vítézství, proto se jím, jeho mocí a ochranou
honosíme (103n.924) stále — tedy i v dobé tísne.
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5. Die feckého: ¿ ¿mHápsuoi a die 74 12 na misté impt.
TVjGL by stálo part. ЛЧХХЗ. Zájmenem Xinjest ЯРХ sesíleno.
Die feck, by bylo téz Vlb« na ra. в"пЫ

6. Cornu ventilare xtçecriÇw nabodnouti na roh, sra-
ziti к zemi rohem (3 Kr. 22'1).

9. Plsnpiel: ehváliti, velebiti; zde s 2, jinde akk. r¡}0
<>írtv«V« viz úvod XXVII (a 33).
10. jVyní vsak j si nás zavrhl a zahanbil,
A nevycházís, Boze, s nasimi vojeky.

11. Obracís nás zády к nasim nepfátelum.
A na§i nenávistníci berou si kofisf.

12. VydáváS nás jako ovce na pospas,
A mezi pohany jsi nás rozptyiü.

13. Prodal jsi svuj lid za darmo (ne za cenu),
A nedostalo se mnoho pri j ej ich vymënë.

14. Ucinil jsi nás potupou nasim sousedíim,
Na porouhání a na posmëch tëni, ktefí jsou okolo

nás.

15. Ucinil jsi nás pofekadlem pohanu,
Národové potfásají ínad námi) hlavou.

16. Cely cas jest mé zahanbení pfede mnou,

A stud mé tváfe mne zakryvá,
17. Pro hlas toho, kterf mne tupí a kfivdí mnë,
Pro pohled na nepfítele a pronásledovatele.
10. A pfec zavrhl jsi a zahanbil jsi nás,
A nevycházís s nasimi vojsky.

11. Dopoustís, abychom ustoupili pfed nepfítelem,
A nasi nenávistníci kofistí sobé.

12. Dávás nás jako brav (ovce) na pospas,
A mezi pohany jsi nás rozptylil.

13. Prodávás sviij lid za darmo,
A neudëlal jsi veliké jej ich ceny.

14. Dopoustís, ze jsme na potupu svtm sousedíun,
Na hanu a na posmëch svym okolním.

15. Dopoustís, ze jsme pofekadlem pohanu,
Ze (nad námi) národové potfásají hlavou.

16. Po cel$r 6as jest má potupa pfede mnou,
A zahanbení zakryvá müj obliëej,

17. Pro hlas toho, kterf mne tupí a mnë se po-
smívá,

Pro pohled na nepfítele a na mstivého.
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10. Israel tak diivëî'uje v Boha a píec jest nyní
v ukrutnéra souzení. Jahve opustil svûj lid a ten jest
v rukou nepfátel snízen, hanbou a potupou zasypán. Nyní
vsak jsi nás zavrhl: Bohu dává jaksi vinu té tísne, kterou
jest Israel sevfen ; Bíih lid, kterému za doby oten dával
vítezství, nyní zavrhl, hanbou naplnil, ci dopustil, ze na
nëho hanba pí'isla Drive vedi Buh vojska Israele, vedi

jeho války, nyní nevycházís, Boze, s nasimi vojsky (23 10)
a tak podléháme.

11. Die hebr.: DopouStíe, abychom ustupovali pfed
neprilelem, ano sám delás, ze musíme ustupovati, a ti рак
kofistí po své chuti, jak se jim líbí.

12. Vydáváe nás jako ovce (jídla) na pospas. Mezi
pohany, mezi pohanské národy jsi nás rozptylü ; to mohlo
se státi jednak tím, ze byli Israelite zajati a odvedeni do
, cizí zemè (jako r. 722 obyvatelé severního království Israel-
ského do assyrskydi kraju), jednak tím, ze nektefí utekli

pfed nepfítelem a zdrzovali se v sousedních krajíchmezi
pohany.

13. Buh je vydal nepfátelúm, ponèvadz se jich tak

neujal, jako to èinival za starodáArna; proto di: Prodal
jsi svûj lid tak, áe jsi pfi torn zádné ceny kupní neob-
drzel tedy za darmo. Druhá parallelní veta má po-
dobny vyznam ; die hebr. nedosáhl jsi vysokyeh een aneb
nemohl jsi velké ceny stanoviti; die lat. pfi jejich (toho
lidu) vymènë nedostalo se mnoho (multitude sotva asi :
mnoho kupcíi).

14. 15. Israel byl vyvolen^m národem, mínil se b^ti
prvním, svat^m lidem ve svëtë, ale jakou bolestí byl ted
naplnèn, kdyz se stal sousedním národüm (Edomitüm,
Moabiü°im, Ammonitûm a j.) potupou, je jim naporouhání

a na posmëch, jest pro své nestësti porekad/вт netoliko
sousedûm, nybrz i vzdálenejSím národüm; potupnë po-
tfásají nad Israelem, nad jeho osudem hlavou (218).

16. 17. Jest ustavicnë v hanbë a v zahanbeni a po-
tupë ; cítí ji stale, na jeho tvári se jeví. Kazdé slovo,
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kterym je tupen, kterym se mu dëje urázka a kfívda,

kazdy pohled na nepfítele, vyvolává znovu stud a hanbu.
10. Щ odpovídá asi arabskému fa ; zde protivou : a

pfece; Lagarde mínil, ze zde bylo psáno t. j. vhnèvu
(jsi nás zavrhl). sbor, vojsko (Z bâôth o Bohui.

11. Avertisti nos retrorsum obrátil jsi nás zpët, ale
nnoá nikoli po^t tovg ¿x»qoí\- pf-ed nepfátely ; Fímsky zaítáf :
prae inimicis: »Ty nás zpët vrací§ vice nez nase nepfátely*.
dat. ethicky: koristili sobé ; pfedmètem jsou : nasekraje,

statky. К -IS" »373 viz König, Stilistik, s. 335.
13. yin bohatství, zisk; pr~N52 za ne- bohatstyí ,

za ne-zisk ve smyslu ПЗП darmo, tak i Isai. 4513

"i4npa bez kupní ceny. ГС1 öetnym byti, piel : rozmnoziti,
sesíiiti poctem (vychovati, jako syrské rabbê). Vyklad

КПЧр. Г4?^ !C nerozmnozil jsi (prodejem tëch lidí) svûj
majetek, neudëlal jsi pfi tom v$rdëlek« (rebbes) nestaöi,
protoze není zde ani pfedmëtu ani jeho pfípony. Vy
klad: a nestal jsi se velkym cenou tëch lidí — pfedpo-
kládá qal ГР1Н- Multitudo rrXrjxtog die Theodor, vysoká cena.
Commutatio; obchod dál se dfíve vymënou (aliay/tr, nëkde
i àMXaypa Aug. : in iubilationibus ! I
15. TÜ kyvati. sem tam pohybovati ; od toho "ПЭЯ-
16. ЧЭГС2 ЧЗЕ ПЯ22 hanba mé tvâfe mne zakrC'vá —

jest silnëjsi nez: zahanbení zakryvá m. o. ЧЭЕ ~ГСГ-
17. "û a ànà pro — priëinnë.
Zenner poukazuje die Lagarda na stav Israele r. 701,

jak nám ho liëi 4. Kr. 18 19 2 Parai. 32 a pfidává к tomu
ze Sanheribova nápisu o Hizkiovi Judském : 200.150 lidí
(di Sanherib) mladych, starych, muzû i zen, koní, mezku,
oslû, velbloudû, bravu i skotu bez poètu vyvedl jsem od
nich a poëetl je jako kofist. Jeho vsak zamkl jsem jako
ptáka klece v Jerusalémë jeho sidle (Schräder. Die Keil
inschriften und das Alte Test. S. 293). Úplné podává i
s obrazy Kellner, The Assyrian Monuments s. 23.

18. 3I o vsecko pfislo na nás a nezapomnëli jsme
na tebe,

A nejednali jsme neprâvë proti tvé ùmluvë.
19. A nase srdce se neuchylilo nazpët,
Ale ty jsi odvrátil nase stezky od své cesty:

20. Nebof sníáil jsi nás v misté sklíCení,
A pokryl nás stín smrti.

21. Kdybychom byli zapomnëli na jméno svého Boha,
A kdybychom byli nice rozpínali к cizímu bohu,
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22. Zdaz by toho Buh nevypátral?
On zná zajisté tajnosti srdce.
18. To vse pfislo na nás a pfece jsme nezapo-

mnëli na tebe,
A nezpronevëfili jsnic se tvé ùmluvë.

19. Neodcnflilo se nazpët nase srdce,
A neucnylil se nás krok od tvé stezky,

20. Ze jsi nás rozdrtil na rejdisti sakalu,
A pokryl nás smrtelnym stínem.

21. Kdybychom byli zapomnèli na jméno svóho
Boha,

A kdybychom byli roztáhli své dlanë к ci-
zímn bohu,

22. Zdaz by tolio Bñh nevypátral?
On zajisté zná tajnosti srdce.

18. Israel není si vëdom, cím by byl vzbudil hnëv
Boha, cím by si byl vyvolal takovy trest. Israel dbal
úmluvy, která byla mezi ním a mezi Boheni uzavrena,

byl té úmluvé vëren, zachovával Bozí pfikázání, nectil a
nevzyval cizích Boliû : jeho tíseñ nemüze byti trestem za
nèjaky h rich.
To vëecko: jmenovaná souzení a bolesti (10 — 17).

A nezapomnéli jsm-e na tebc (a pfecjsme nez.); tím a ná-
sledujícím dosvëdëuje svou neAinnost.

19. Nase srdce se neuchylilo zpët, od dobré cesty,
kterou jsi nám svou úmluvou naznaöil, coz v hebr. i v
druhé vëtë jest vyfceno. V latinském vsak vynechán zápor,
ac sem jesté nálezí, a smysl jest ovsem jiny : Ale ty, Boze,
jsi, odvrátil nase stezky nd své cesty. nemël jsi zalíbení
na nasich stezkách, zavrhl jsi je.

20. Quoniam spojeno s pfedeslym versem (íe, ¿ti).
Diví se pèvec jaksi, kdyz byl Israel tak vërnym, ze Bíih
ho nyní tak snízil (hebr. rozdrtil) v misté skiícení: hebr.
v miste, v rejdisti sakalu t, j. na pustém, neobydleném
misté, na pousti. Tam asi se nékterí z Israelskych pred
nepíútelem utekli, ale byli i tam vypátráni a zabíjeni.
Spíse vsak bychom to vylozili o spustoSenóm bydlisti
jejicli : Kozdrtil jsi nás na misté, které se stalo místem
sakalu ucinil jsi nasi zemi pousti. Opustil jsi nás tak,
ze na misté tvé ochrany nás kryje smrtelny stín, zejsme
blízcí smrti: aneb ze jsme ve tmách, v neètësti.
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21. Zûstali Bohu vèrnymi, nevztahovali rukou v mo-
dlitbè, v klanëni, к cizímu bohii. Так tvrdí i Job. 31.

22. Аб jest Bûh jaksi odvrácen, vse muze vëdëti,
a vse i tajnosti srdce zná; zná tedy i nevinnost Israele.

18. чрю (lez) klamati; piel nevërnë jednati (3).
19. sb se vztahuje jeâtë па ОГЛ.
Vyklad jiny : Ту jsi dopustil, ze se odchylily nase

stezky od tvé cesty (od tebe); nestëstim jsi ucinil, zejsme
si mohli zoufati a ze bychom byli tebe opustili.

29. Wellh. D1pï33 ve vyznamu instar : ze jsi nás roz-
drtil jako se rozdrcuji tannîm (/|Г dlouhé, táhlé zvífe) —
jako krokodil, totiz egyptsky farao v trstënném mofi.

rrrà^Z. temnota.
22. V requirere miize byti jiz vyznam ¿x?r¡Tur stihati.

Quoniam propter te . . . uvádí sv. Pavel (Èini. 836) o pro-
následování kfesfanù. Jak blaze kazdému, kdo mûze s
dobrym svëdomim fici, ze se neuchylil od dobré cesty,
ze byl vëren pfikázáním Bozím — ale sv. Pavel к tomu
di : »Nil mihi conscius sum, sed in hoc non sum justificatus.«
22c. J\ebof jsme pro tebe kazdodennë na smrt vydáni,
Povazují nás jako ovce na porázku.

23. Povstañ ! Proë spië, Hospodine ?
Povstañ a nezavrhuj (nás) na vzdy.

24. Proö odvracíS svou tváf?
ZapomínáS na nasi bídu a na naèe souzeniV

25. Neboí snízena jest nase duse do prachu,
Pfilepeno jest na zemi nase tèlo.

26. Povstañ, Hospodine, pfispèj nám,

A vykup nás pro své jméno !
23. Nikoli pfi tobé jsme vrazdëni napofád,
Jsme povazováni jako ovce к porázce.

24. Povstañ ! Proë spís Pane ?
Probud se ! Nezavrhuj (násj na vzdy.

25. Proc skr5rváá svou tváf?
(Proc) ZapomínáS na nasi bídu a na nasi tíseñ ?

26. Neboí se sklání do prachu nase duSe,
Lpí na zemi nase tëlo.

27. Povstañ ku pomoci nám,
A vykup nás pro svou milost!

22c. Israel nezapomnël na svého Boha, ale pràvë
pro nèho kazdodennë jest na smrt vydán ; ponëvadz v nëho
vëfi, ponëvadz jeho svatou vëc hájí, jest pronásledován
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a takfka dennë usmrcován (mortificamur). Hebr. bychom
mohli vyloziti : Pri tobe, ac jsme ti vërn^mi, jsme vrazdêni
napofád.
Tentó ver§ náleící obsahem jestë к predeslému, ale

pfi rozdëleni slok dluzno ho pocítatik následujícím versum.
V tëch obsazena jest úpenlivá modlitba za rychlou pomoc.

23. Povstaù! Proc spis, Hospodine'^ Zdá se, jakoby
Bûh spal, kdyz dopousti, aby jeho lid byl tak snizen a
souzen. (Viz 7tí 3423).

25. Nejvëtsi tíseñ Hëi tëmi slovy: snizena jest nase
duSe, nás zivot, do pracliu , jest л- nejhlubsím snízení;
prilepeno jest nase telo к zenit: trápením jsme az к zemi
sklonení, vítezové nás к zemi porazili a lezíme na zemi.

26. A vykup nás pro své jméno : nebof kdyz vysvo-
bodís svttj lid, rozmnozí se sláva tvého jména. Hebr. na
miste toho má : Pro svou milost — protoze jsi milostivy.

23. "pbs pri tobe; к tomu uvádí Zenner 2 Par. 321:
Po takové vërnosti lidu prisel Sancherib« (701 pr. Kr.i.
Obycejny vyznam "p53? i preklady dotvrzeny jest: protebe.
"Z zde jako as 43.

26. ПГТО 3 z. j. p. qal od П1Ю snízen b. (podobné ППО).
27. ЛГИ"? akk. smëru к и pomoci. Není tfeba opravy

v ^~}l", (Povstañ), pomohl jsi nám (tak nás vysvobod).

Církev má na svëtë ustavicnë nepfátely ; proti tëm
modlíme se tentó zalm v ranních úterních hodinkách.
Jednotlivé verse jsou prosbou o pomoc proti poknsení,
proti zlé zádostivosti (23—25).

44. zalm. (H. 45.)

Svatební pisen krále (Messiáse a jeho vÔrnych).

Zalmista chce oslavovati krále (2). Vychvalnje jeho
tëlesnou krásu, jeho ndatnost a jeho spravedlnost (3—8,1.
Král jest jako zenieh ozdoben, jeho chof pfichází ve zlatë.
Zalmista ji vybízí, aby se pfed ním sklonila ; рак velebí
i její krásu (9-16). Preje jim zdatné potomstvo a slavné
jméno (17—18).
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Nadpis.
L. 1. Ku konci; pro ty, ktefi se promëni. Synû Köre.
К poucení. Pisen o milé (vëcij.
H. 1. ftiditeli hudby. Die lilií. Od synü Qôracha.
Maskü. Pisen milostná,

внтхагЪз viz v uvodë s. XXV. V feckém èetli œ
vztazné, proto ten pfeklad: pro iis, qui commutabuntur
68» 791 (591). Die Königa (Stilistik, s. 191, 192) jest tu citât,
ktery pocíná podmëtem (brach ylogie). b^SïD'Q vizúvod XXIV
(311). ПТТ tœ pisen príjemností, sladkostí, milych vëci
— milostná pisen, p. lásky. Lat. a f. <ji<?ij inky wv ayanr¡xov
canticum pro dilecto jest volny pfeklad (i v. том- ¿уапгртг).
Aq. iyo-/i« nçoffifûJag tedy spravnë ; milostná pisen ve vzne-
seném smyslu , ponëvadz i tak dluzno TT (milé) vysvëtlo-
vati. ПЗЗМЬ viz s. XXVI; Qôrach XXI.
Poslední udání nadpisu ukazuje nam pfedmët

zalmu. V pisni velebi pëvec sñatek krále, krásného, udat-
ného, spravedlivého, s královskou chotí, jejíz krása není
mensí. Církev i synagoga vyrozumívali tím králem Messiáse

(Krista). Královnou neb chotí byl israelsky lid aneb KristoA'a
církev; královninymi druzkami mínili pohanské národy,
které se к Messiási hlásí neb obrací. Hlas celého zalmu
jest zajisté prorocky. Kolikrát byl jiz v nejstarsích dobách
pomër národa israelského к Bohu pfirovnáván s man-
zelstA'ím ; modláfství u Israele jmenováno proto cizo-
lozstvím. Takového obrazu neb paraboly uzil zde zalmista
Pane práve tak, jako ho jiz uzito v Salamounovë písni,
Ez. 16, Os. 2lf)-20, Efes. 532, v podobenství sv. evangelia
o svatebních hodech (Mat. 222-4), o moudrych a posetilych
pannách (Mat. 251-13) a j. Ve Starém Zákone mohli ve
slovech tohoto zalmu shledávati zobrazeny pomër a spo-
jení vefícího Israele s Bohem Jahve, aneb spojení ooeká-
vaného Messiáse s vèrnymi téhoz ; v Novém Zákone ovsem

jest tím vyznaceno spojení Krista Pana se sv. Církví.
Kdyz bjda taková vznesená, nebeská láska v zalmu opê-
л-апа, mohl byti vfadën mezi posvátné, mezi bohosluzebné
pisnë. Obycejná, svëtska milostná pisen by nebyla do
zaltáfe pfijata ani pfipustëna. Jeví se sice pfi tomto alle-
gorickém A'jrkladu tohoto zalmu leckteré obtize, ale ty lze

'
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poloziti na vrub nejasného znëni ; vykládají-li nèktefi
tentó zalm о oslavë skuteëné svatby jakéhosi krále, na-
skytají se v jeho slovech jeâtë vëtsi obtize.
Po verèi 11. jest nevèsta dcerou eizího krále. Froto

vykládala vëtsina tëch, ktefí zavrhovali allegoricky vyklad,
slova zalmu na sñatek Salamouna s dcerou egyptského
krále (3

. Kr. 31). Salomoun byl králem míru, král naseho
zalmu jest vsak die v. 4-5 vjrbojnym bojovnikem. Kterak
miizeme о nëm ríci, ze byl jako Bohem (7, 8, 12), ze bude
jeho trûn vëônyV Vècnym se mohl jmenovati, ale toliko
Messiásem a v Messiási. Jiní vzpomínali pfi tomto zalmu
na spojení krále Achaba s Jezabel Sidonu (3 Kr. 163'1,
aneb Jorama s Athalií '4 Kr. 8'8), ano i syrského Alexandra

s dcerou egyptského krále Kleopatrou (1 Мак. 1057-58).
Byli i sprostfedkovací v5rklady, die nichz opëvovân v z. 44.
sñatek Ôalamounûv, ale spolu jako v obraze spojení
Krista s církví.
Äahn Eructavit jest královské epithalamon, kvëtna-

tého, velebného slohu, umële sestavené лг pëti slokách.

U prvych tfech chválí hlavnë ¿enicha, v ostatních рак
nevëstu.

Verse jsou osmislabièné, jak se aspon zdá. Zenner
mini, ze byl tentó zalm psán jako sborová pisen ve dvou
sloupcích, a ze se verse 11. a 12. omylem pisare dostaly
ze svého mista, jez mèly po 3

. versi, na nynëjsi misto po
10. versi. Obrazec slok die Zennera jest : 3,3- 3 5

,

ñ pri
zminëném pfelození.

2
. A\é srdce vyprysfuje krásné slovo,

Promlouvám svá díla králi.
Mûj jazyk jest pisadlo (rákos) pisare rychle

písícího.

2
. Kypí mé srdce vybornym slovem,
Pfednásím já svá díla králi;
Mûj jazyk pisadlo dovedného pisare.

2
. Tato slova obsahují velebn^ úvod к celé písni.
Srdce pëvce jest naplnëno nëëim dobr^m, vybornym a .

krásnym tak, ze tím pfekypuje, ze to ze srdce prysti a
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on to promlouvá jako svá díla, svou píseñ králi, jemu je
pfednásí.
Mé srdce vypryStuje (kypí), jest nadsením, básnick^m

vytrzením pohnuto, ze krásné slovo, vyborné slovo (i vëc
to raüze znamenati) z nëho pfetéká neb pfekypënim vy-
rází. 'Aya&ót znamená i mravnë dobrou vëc i krásnou vëc ;
dílo zalmisty, jeho píseñ, jest dobrá, jest krásná, bude se
králi, kterému ji chce pfednáseti, líbiti. O tom králi
V písni mluví.
Müj jazyk jest pisadlo pisare (dovednéhoi rychle

pîëîciho : jazyk pëvce, kdyz prednááí svou píseñ králi,
pohybuje se tak rychle, jako pisadlo rychlého pisare, jest
pisadlem; má hojnost myslenek, jez se mu hrnou na jazyk.
Není tfeba vykládati pf irovnáním : jako pisadlo; 2c jest
patrnë spojiti s За: pisadlo pisare rychle písícího ; со pise,
to následuje ve v. 3.

2. üirn má onen vyznam : vrítí, pfekypovati, v po-
zdèjsi hebrejstinë; die prekladù dáván mu ten vyznam
vzdy ; Symmach jediny pfekládá sxirr¡&r¡ slabsím: bylo po
hnuto (mé srdce). Zia i:i dobrá vëc, neb vyborné slovo
jest zajisté totéz, z ceho vycházejí ^Tßgfi má díla яощца
(Theodotion), píseñ zalmisty; mohla by to byti i radost,
slasf, kterou jest srdce naplnëno, sotva ale znamená zde
3113 jako v mta nëjaky svátek. TON já ríkám, pro-
násím — pfedmëtem jsou ЧЮРЯ. Йеску pfeklad má IOC
ТПТЗ уда/лртёюд âÇvyovcpov (jako rákos) tachygrafa, rychlého
pisare; ТГГО jest feceno o Ezdrásovi ve vyznamu zkuSeny
pisar. (O sv. Duchu, kterj' vede svaté písatele, vykládáno
die 2 Petr. I21). Zenner navrhuje pro lepsí souvislost ve
sloce na miste ТПО slovo ""Р377Э. Müj jazyk — pisadlo
pisare — hlásí neb vypravuje : Ту jsi kràsnëjsi atd. Tenkrát,
kdyz jeste nebylo mnoho písících, kdyz bylo psaní na
papyrusu, na plátné, na küzi (na deskách) umënim, vázili
si zajisté toho umèni vice nez nyní; porovnání jest tedy
docela vhodnym. Psávali pfiríznuty^n rákosem (tftinou),
proto calamus.

3. Jsi spanilejsí (postavouj nez lidStí synové,
Milost se rozlévá na tv$rch rtech ;
Proto ti pozehnal Bûh na vëënost

4. -Pfipásej svuj mee na svá bedra, premoeny !

26
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5. Ve své spanilosti a kráse

Vystup, sfasnë kràëej a vládni,

Pro vërnost a tichost a spravedlnost ;
A povede të podivuhodnë tvá pravice.

6. Tvé stfely jsou ostré — národové pod tebou padají —

Do erdcí nepfátel královych (vnikají).

3. Jsi spanilejsí nez kterykoli z lidí,
Rozlévá se milost na tvych rtech;
Proto ti pozehnal Bíih na vëky.

4. Pfipásej svûj meß na svá bedra, hrdino,
Svou krásu a svou vznesenost (vezmi).

5. A svou vznesenost (LXX : Napni — luk — )
— sfastnè, jed

Za slovem pravdy, za poddanstvím, za spra-
vedlností,

(Navrz. oprava: Vystup sfastnè na vûz. Za
vërnosti, za zubozenou (nevinností), za spra-

vedlností)
A naucí të tvá pravice hroznym éinüm.
6. Tvé sípy jsou ostré - národové padají pod

3. Jsi spanilejSí mt>àîot; х/Шм, spanily krásou, postavou
(forma), ano mûzeme i pfekládatiyst* nejspanilejéí ze (vSech)
synú lidskych neb lidí. Zalmista pocíná mluviti ke králi.
Spanilost a krása není jen tëlesnou, ponëvadz známkou
její jmenuje milost (vlídnost, laskavost), která se на jeho
rtech rozlévá; ta kazdého pfitahuje, kazdému se líbí
a b$rvá známkou vnitfní dobroty. Proto, z toho vidím a
poznávám, ze ti pozehnal Bûh na vzdy.
Podle v^roku Rázatele 1012: »Slova úst moudrélio

(jsou) milost« mohli bychom vykládati milost, která se
rozlévá na rtech krále o milosti, kráse jeho slov; zalm
vsak neciní o vyfeënosti krále zádné zmínky.
Krása byvala povazována za dar, za pozehnání od

Boha dañé ; nepíisobila vsak naopak krása Bozího pozehnání,
proto neudává propterea, proto, pí-ícinu toho Bozího po
zehnání, n^brz pfíéinu poznání zalmisty, ze jest králi
na vzdy pozehnáno.
Po allegorickém vykladu máme л- tëchto slovech

chválu krále Messiáse. Zalmista A'elebí jeho krásu ; trelía
byl Kristue Pán nejspanilejsí ze vsech lidí, o tëlesné jeho
kráse sv. Písmo nemluví. Vzpomínáme krásy jehooslave-

krále. tebou —
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ného tèla, vedle toho svoii Bozskou, nekoneënou krásoü

(zafe Otcovy slávy. 2id. I3), sv$rm pfesvatym duchem vy-
nikal nad vsechny lidi vübec. Jestli praví Isaiás o nëm,
ze jej vidël jako »posledniho z muzíi, nejopovrzenëjsiho,
ukryv ajícího svou tváf — jenz nemá podoby ani krásys

(Is. 53з г), ciní tak, ponëvadz vylicuje utrpení KristaPána,

jez trpël za svou nevëstu, za církev. Salmista velebí milojst
rtû Páne; v Öalam. písni stojí psáno o nebeském zenichu:
»Jeho rty jsou lilie, prystící tekutou myrrhu« (Pis. 513).
Slova Páne byla vzácná, milá Bohu i lidem, neboí o nëm
bylo reöeno: >Nikdy tak nemluvil ëlovëk jako tento«

(Jan. 748). Jeho slova byla pravda a nebeská moudrost, ■

milostivá, milosrdná, prorocká, zázracná a smifovací slova ;
davala do duse i milost Ducha Svatého.
Так spanil^m byl Messiás, ponëvadz jemu pozehnal

Büh na vëky.
4. ¿almista velebí nyní v králi mocného bojov-

níka, ktery vykonati mûze a vykonává vëci hrozné.
PHpásej svüj meé: pfední útoónou zbrañ. Zavësovali

si ji pfi pase na bedrách. Potentissime : pfesüny ; tak
jmenuje téz Isaiás Messiáse (9tí): hrdinou, siln^m muzem.
Vyzyvá jaksi Messiáse, aby se ozbrojil ku premození

zlého ducha, smrti a hfíchu.
5. Die hebr. jsou první slova toho verse pfístavkem,

a závisí jestë na slovese pfipásej (neb oblec neb vezmi):
Svou krásu a svou vznesenost. V latinském se zdá, ze

dluzno spojiti ta slova s následujícím vyzváním: Ve své

}t¡)anilosti a kráse vystup, sfastnë krácej a vládni jako
král za íicelem, aneb v tom smëru, abys zastával pravdu
a vernost, hájil a chránil utistënou nevinnost, tichost a za-
vedl ve vsem spravedlnost. Intende ve smyslu feckého

imtivov, napni (ufe, nehodí se dobre к následujícímu :
sfastnë krácej, ac jest ve v. 6 feö o sípech.
Рак povede të podivuhodnë tvá pravice — neb die

hebr. nauëi të hroznym сгпйт, öinüm, jichz se lidé zhrozi
pro jejich velikost i zázracnost (neobyöejnost).
Hebr. není dosti jasnym, ale zajisté ze jest v nein
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tyz smysl: Sfastuë jed, jak jezdívali assyrstí, egyptsti
hrdinové a vûdcové, га slovem pravdy atd.
O Kristu jest die toho feèeno: Zamëf, fid své kroky

do boje proti nepfíteli (zlému duchu); sfastnym bud, a€
zvitëziê nad ním. Kraluj svou moudrostí, mírností a spra-
vedlnosti, pravici èin divy. Narááí tentó v5'klad na iieenf
a skutky Pànë, nebof byl Kristus »raocny vskutkui vFeci«

(Lnk. 241!>).
6. V boji jest král velmi cinny: Tvêstfely (Sípy) jsou-

osiré, národové pod tebou padajl — Sípy vnikají do srdeí
královyeh twpfátel.
Sípy krále Messiáse jsou svaté ucení a evangelium,

aneb hlaeatelé evangelia, apostolgtí muzové. Sípum se
pfirovnává i Isaiás Í498). Jsou ostré, ponëvadi vnikají do
srdcí zavfenych a nëkdy i zatvrzelych. Národové pod
nimi padají, nehynou, nybrá umírají toliko hfíchu, aby
zili epravedJnosti. Z nepfátel Messiáse stávají se tale jeho
prátelé.

í{
.

FTE^çi jofjâfîtâ vykládáno dvëma slovy: speciosus-
forma, jakoby JVBJ ~É" krásou (inf. abs.) jsi krásny; inten-
sivní tvar (~r<2"vo~) utvofen opakováním kmene dává pu-
vodnímu neb základnímu vyznamu vëtsi síly. Die Abe-
nezra opakovány jsou prvé dvë kmenové hlásky ; König
mini, ze pfed JTB^ bylo poloáeno slovo jako (krása),
aby byl vyjádfen Superlativ jako v пчилр unp.

4
. Vsichni

'
skorem israelstí králové, vyjímajíc í^ala-

mouna, vedli války ; mee byl i odznakem i ozdobou
jejich.

"T*"1 jsou pfístavkem predeházejícího Срчп).

5
.

м"Т7ГР a tvá vzneëenost. Muzo byti zvoláním, po-
divením; aneb se sein dostalo z pfedeházejícího verse,
ktertf tímze slovem koneí. V feck, i v lat. jest ~*П~ (1)
napni (xal ёггшог) totiz luk ~РШр_; to by se sem hodilo
pouze vzhledem к v. ,;. Pfekladatelé v nem vidëli sloveso

a nikoli podstatné jméno. xutevoôov sfastnym bud,

sfastnë jdi. 3D"] jed (na voze neb na koni) p"T?~TP32"l —

slovo ГПЭЗ znamená poddanost, poslusnost; zde scházf
jedno qâmez, рак to dluzno pfekládati nikoli ve vázaném
stavu, nybrz prostë: pro tichost, (pro) spravedlnost LXX
xiii distaioavrtfi.
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--liri od ГП* (törä); TWm od sn* báti se. Ss'rská
Pesrttà má: Tvûj zákon v bázni pfed tvoii pravicí (tvé
pravice) — oetla na mistë 3 hlásku 2.

6. Vnitfní veta není vlozkou (König, Stilistik 135s<>).
Wellh. by ji kladl az na konec verde. Proto mëni néktefí

zb.3 v srdci ve slovo =ibs jsou zniceni (nepfátele). Královi, ac
к nëmn mluví, na misté »tvoji nepfátelé (enallage osob).

7. rvñj trim, Boze, (jest) na vëky vëkûv;
Zezlo pravosti jest zezlo tvé vládj-.

8. Milujes spravedlnost a nena vidis nepravost,
Proto té pomazal Bûh, tvûj Bídi olejem veselí,
Jako zádného z tvfch soudrnhíi.

9. Myrrha a kapka (stakté) a kasia (voní ) z tvych rouch,
Z domñ slonoviny; z téehto tebe obveselnjí

10. Královské doery v tvé slave.
Královna stojí pfi tvé pravici,
Ve zlatem tkaném rouse, oblecena v pestry háv.

7. Tvûj trun (trun) Bozí (jest; vëcnost a trvání,
Pravé zezlo jest tvé královské zezlo.

8. Milujes spravedlnost a nenávidíé nepravost,
Proto té pomazal Bûh, tvûj Bûh,
Olejem veselí pfed tvymi sondruhy.

9. Myrrha a aloe, kasie (vydávají) json vsechna
tvá roucha,

Z palácu ze slonoviny obveseluje té hudba
(strun).

10. Dcery královské (jsou) mezi tv^mi nej-
vzácnejsími;

Choí stojí pfi tvé pravici v zlaté Ofíru.
7. Král ukázal se v boji silnym vítézem. Nyní líoí

jeho vládu. Tvûj trun, Boze, jmenuje jej primo Bohem
(die pfekladû), jost neb trvá na vëky vëkuv; i toto trvání
lze toliko о Bohu neb o Messiási tvrditi. Hebr. znëni
není sice jasné, ale nejspíse vyjadfuje néco podobného:
Tvûj trun (trûnem mínéna i viada, kralováníi jest Bozsky
trun na vëky a na vzdy. Zezlo pravosti pravé, spravedlivé
zezlo jest tvé královské zezlo.
Messiás jest Bohem, vládne na vëky a vládne vzdy

spravedlivë.
8. V torn jeví se pravo kralování jeho: Milujc spra
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vedlnost a nenávidí nepravóst. Froto, protoze tak vládnes,

pomazal te Büh (die sv. Jar., sv. Aug.: o Boze!), tvuj Bùh

(tedy Bíih Otee — v kfesfansko-messianském smyslu)
olejem veselí; není to tedy obycejné královské pomazání
olejem, vzdyf byl jiz pfed tím v boji jako král; ale Bûh
jej obdafil veselím, rozkosí, která nálezela к jeho svatbë.

Olej a vitnë z oleje (\Toñavy olej) znamená veselí (225
ЮЗ15 1322 Pis. Ia). Pfed tvymi soudruhy: zádnému z jeho
soudruhu se toho nedostalo; on jediny byl pomazán
olejem veselí.

Ponëvadz Messiás miloval spravedlnost a ukázal to

predevSím svou poslusností az к smrti kfíze, pomazal
ho Otee olejem radosti a sláAry, kdyz jej posadil po své
praviciajako cloveka nad vsechny andëly a lidi povysil.
V tomto versi Kristus Pan jest jmenován Bohem; o jiném
králi to vysA'ëtloArati nelze.

9. 10. Ku svatbè jest to nejvzáenejsí pfiehystáno.
Salmista jmenuje toliko voñavé látky tri: Myrrhu, vytok
z kefe Balsamodendron myrrha, ktery vytéká toliko po
kapkách (ata>nr¡ gutta) a jest velmi vzácny a ßisty. Na
misté gutta jest v hebr. jmenována atoe, strom, ktery
roste v Indü a dává dfevem vybornou vimi (snad san-
talové dí-evo). Kasie, kura z kere Laurus cassia aneb
z Cassia odorífera. Tyto nejvzáenejsí vüne jsou vsechna
jeho roncha, jakoby jen z vûnë sestávala. V lat. slabsí:
(vychází) z tvych roueh (ony vuné), z tvyeh palácu, doma,
• jichz komnaty jsou slonovinou ozdobeny (jako u Sala-
mouna, 3 Kr. 22a0; Am. 315). Z téclito (domu) obveselují té
královské deery v tve sláve; i nevesta jest královskou
deerou (v. u); ony vsak nálezí к její druzinë a vítají
krále, kdyz se blízí kpaláci, hudbou. Královna (hebr. chot)
se staví neb stojl na jeho pravici, v rouëe z ofirského
zlata (hebr.) t. j. látkou tím zlatem protkanou. Ofirské
zlato, jez pfivázel Salamoun po lodích z Ofiru isnad
v Africe, die jin$rch x jizní Arabii neb docela v Indii),
bylo povazováno za nejjemnejsí (3 Kr. 92li-28, 1 Par. 29*.
c'7fâr Job. 27Ui). Oblccená v pestrost (pestry háv varietate)
není лг hebr. znení a dostalo se sem asi z 15. verse.
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V hebr. jest nepatrná odchylka v oddëleni slov; die
toho pravi zalmista : Z¡ palácu slonoviny obveseluje te
stninovd hudba. Krâlovskè decry jsou inezi tvymi nej-
vzácneJKÍmi', Sly by s ním neb v jeho prûvodë vstríc ne-
vèstë a choti. Так vzneSeny príivod dodávál vice lesku
a slávy.
Vûnë by znamenaly u Messiáse jeho milosti э vzne-

sené vlastnosti. Rouchem jeho rozumime Kristovo clovë-
cenství, tez palácem slonoviny i.cisté, bílé), nebof i Kristus

jmenoval své telo chrámem, (Jan 219. 81), vnëmz bylo jeho
Bozství.
Nektefí domem slonoviny jmenují Pannu Marii.
KrálovsM dcery, jez slouzí Messiásove slave, jsou

pohanstí národové, ktefí vstoupili do Kristovy církve. Jsou
to i zboznó, vërné svaté duse, které svym následováním
Krista svého Pana obveselují.
Královnou jest Církev, ozdobená svatostí a ctnostmi

svych vôrnych. Так vyklâdâ sv. Pavel kEfesskym: >Muz
hlavou jest manzelky, jako Kristus jest hlavou Církve...
Miloval Církev a sebe za ni vydal, aby ji posvêtil . . . aby
ji sobe postavil slavnou církev, nemající poskvrny« (Ef.
523.27) §atem rozumí s v. Jan Zlatoust^ posvecující milost,
pestrym hávem ruzné ctnosti (Zjevení sv. Jana po-
dobnë 19«).
V pfeneseném smyslu lze slova 10. verse vysvëtlovati

i o kazdé dokonalé dusi a o té nejdokonalejsí dusi Blaho-
slavené P. M. Tato raá v Církvi pfední misto, múze byti
v tom smyslu zvána nevëstou Pane. O ni i o sv. pannách
se uvádejí slova: »Pojd, nevèsto Kristova, pfijmi korunu.«

7. DTi^N jest v pfekladech vyjádfenoyokativem; die
a rain, by mluvil zalmista primo к Bohu, nikoli ke králi.
ftaè pfeklad vkládá pfed nn~bî< jestë vázany stav ХЭЭ
jak to i jinde vmysliti tfeba : Tvnj trun, trun Boha (jest)
véënost a trvání ; nikoli 2, nybrz nom., coz jest vyraz-
nejsím.
Vykladù a oprav toho mista jest mnoho. Zenner :

Tviij trun zalozil Bíih na vëky ; Wellhausen klade na m.
DVCN slovo ГРГР- bilde na vëky, ze zde bylo jménoJahve
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z toho udeláno, рак Elohim. Bickell méní celé a tvofí
distiehon : T3h ob1© а^Г^Н Wpn |ЩТС- TD3 *]ХСЭ Tvûj trùn,
jeho základy jsou pevné, Elohim jej postavil na vëky.
Cornely o tom di : Graves mutationes ne ob certum quidein
metrum admitteremus. Posouzeno n Königa, Syntax, §277 f.

8. Vychodní lili o svátcích a pfi zvlástních prílezitostech
olej a voñavé látky na hlavy své a s\rych hostí (23й 1041Г)
Mat. 267 Luk. ,74и). ~П2Па die pfekladû mnozné ëislo.
V "[TliS OTI^N bylo na prvém miste nejspíse jméno Jahve
zamënëno jménem DVQK: Jahve, tvûj Bûh, naplnil të ve-
selím.

9. П"Ъпх aloe není nasi pëstovanon aloe, která jest
z liliovitych, nybrz ström Alofxylon agallochon. Bylo pri-
náweno z Indie. JHi^Sp by bylo die Bickella pfídavkem;
hebr. zní глр (i skofice cinammonum cassia). Jestbez "l

-

na misté c'3?2; odtud recké ¿Ícíralat. ex quibus? jiní vy-
kládali *2"Q o Armenii, o arabské zemi Mineüv (z. palácü
slonoviny Minejstí obveselují). Biekell navrhuje "^УЯ

z palácu. a ЧЗЯ vynechati.
10. ~"rii"ijP"2 (Baer) má p dages forte dirimens; feeky

podáno ir zf
i

rififi (Tov ^Г^р4!. Ponëvadz se nezdálo byti
slusnym, mluviti u krále o milych¿, opravuje Zenner ten
vyraz V Tprniip ve stínu tvého obydlí (trámü),
Baetligen Tpjni'Vp^ ve tvych stënâch (zdech). ntoißißlruiivtj

fienoixtXftévt] jest hebr. ГТОрт"}Ь. Gynaikeion vychodního
krále chovalo mnohdy velikj* pocet 2en, proto muze
zde o nich byti uëinëna zmínka, aniz by to allegorii
vadilo. Z Tarsís pfináseno zlato, stfíbro, slonovina, opice

a pávi (snad èernosi О^ЭС) 3 Kr. 1082.
11. olys, dcero, a viz a nakloñ své ucho,

A zapomeñ na svüj národ a na svûj oteovsky dúm.
12. A zatouzí král po tvé spanilosti ;

Nebof on jest Hospodin tvûj Buh

A budou se jemu klanëti.
13. A dcery Tyru s dary se budou kofiti tvé tvári,
Vsichni bohati z lidu.
11. Slys, dcero, a viz a nakloñ své ucho,

A zapomeñ na svûj lid a na svûj otcovsky dûm.
12. Aby si zaáádal král tvé krásy,
Nebof on jest tvûj Pán a pokloñ se jemu.

13. A dcera Zôr-u s darem (pfijde) —

Tvé tváfi lichotiti budou vsichni bohati z lidu.
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11. Salmista oslovuje nevëstu. Jmenuje jivdùvërném
oslovení cicero, a dûtklivë ji vybízí ku pozornosti slovy :
Slys, viz, nakloñ svê ucho. Dává jí pouëeni, aby zapomnêla
na sváj národ (lid) a na svñj otcovsky dum, odtrhla se
tak od svyeh. Dûtklivë к ni mïuvil, protozo tentó poza-
davek nebyl lehky.

12. Udává, proc jest takové obëti tfeba. Král zatouSí
po /ее нрапйоШ, aneb ueiñ, aby si zazádal král tve
krásy ; kdyz se cele jemu vënujeâ, opustís svûj otcovsky
dum, zapomenos nañ (Gen. 223-24 tak predpovëdëno i prv-
nímu clovëku neb prvním clovëkem), bude jat král tvou
láskou a krásou. On má к tomu právo, abys к nërau ùplnë

pfilnula : Nebot on jest Hospodin tvûj Bûh, v hebr. toliko :
On jest tvûj adonaj t. j. Pán, jemuz náleáís (i v feckém)
ou aitóí ienv ó xvgióg gov). Totéz potvrzeno v hebr. jestô

&1ол'у: A pokloñ se jenen, ponëvadz jest tvym Pánem.
I královnjr prokazovaly tímto zpusobem (ze se vrhly na
zemi, prostratione)úctu sv^m manzelüm, i matka svému synu
králi (die 3 Kr. I16) se tak poklonila. V latinském jest

(z cásti die feckého) jiny podmët: A budou se jemu Ma-
nëti — jiní — fecky je jmenuje: *«' nQoexvri¡aov(Tiv aityßvya-
téttti Tíoov (dcery mësta Tyru o nichz teprvé ve v.

13. Krâlovë nevëstë a choti budou i cizinci pfináseti
dary. Bude ji to odmënou, ze se králi cele vënovala, snad
se tak stane pro její spanilost.
A deera Tyru (znamená mësto Tyrus a jeho oby-

vatelei, ïyrSti s dary pfijdou a budou se koriti tvê tvâfi
t. j. tobë, královno. Silnëji to vyjadfuje hebr. znëni : Bu
dou lichotiti tve" tvâfi, aby si zfskali tvou pfizeù. Dary
a lichoceni jsou pri nàvstëvàch naVvchodë nutnosti; po-
rovnejme jen nàvstëvu králoArny ze Sáby u Salamouna.
I jiní národové budou zastoupeni a pfijdou se tobë ko-
fit: VSichni bohati z lidu ; lid vysle své nejvznesenëjsi,
bohaté к tobë. Mësto Tyrus byvalo emporiem obchodu,
tam byly poklady drahocennych лгёс1, jichz si jmenovitë
zeny v tëch dobách mohly pfáti. Kdyz odtud pfijdou ty
dary, budou tim vzàcnëjsi. VSichni bohati lidu lze téz
jasnëji vykládati: >Уй1сЬп1 nejbohatsí národové «.
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Po messianském v>rkladu oslovuje ve v.11 Büh Otee

(die sv. Jarolíma) neb nëktery apoStol (sv. Aug.) sv. Cir-
kev : Slys a poslouchej dokonale Krista; abys to lehceji
dovedla, zapomeñ na svûj oteovsky dum. Zanechej po-
hanstvi, pfikazu synagogy, nedbej svëta (»Já jsem vásvy-
volil ze svëta« di Kristus и sv. Jana 1519), abys uplnë Há
lemela svému zenichu a choti Kristu Pánu. Так získás
jeho lásku, nebof poslusnost se jemu nejvíce líbí.

I pohané vzdálení pf ijdou к církvi, i ti nejbohatéí,
nejslavnejsí národové s prosbou к ni pfijdou, aby od ni
obdrzeli víru a pfijetí do Církve.

12. ~1S piel: pfátisi, zádati; hithp. pro sebe zádati —
apocop. Nenl tfeba vykládati apokopátpodmínkou: Kdyby
zádal — klañ se jemu. -Dominus není v hebr. Zenner
befe "¡

b "inniom (na m. ib
)
к 13.

13. jako Г? znamená mësto, obyvatelem.
Tyrus, slavné, staré fenické mèsto, lezelo severnë v sou-
sedství Kanaan, jest zde jmenováno jako pfíklad z po-
banstva. Rozdèleni tohoto verse v lat. jest jako v feckém,
v pesittâ, v staré Itale, a má pfednost pfed hebr. znéním.
Do tohoto doplñuje Bickell sloveso 1ííÍ3^ pfijdou (aram. di :

A obyvatelé hradu Tyru s dary pfijdou). "~ ,vhladky,
jemn$') piel: hladiti, íoblicej)hladiti, lichotiti, to nnóaconóv aov
hzartioovan. as "П^юу jako u Dix "OT-N Is. 2919 bohatí ná-
rodové. Zenner klade tyto ver§e hned po v. 3. a mini, ze
se po versi 10. poslední sloka (14— 18) lépe hodí.

14. Vsecka sláva královské deery (jest) uvnitf.
Se zlatym tfepením, (jest)

15. Obleöena pestr$rmi (§aty).

Pfivádéjí se za ni ku králi panny,
-Tejí druzky se tobé podávají.

16. Podávají se ve veselí a v plesání,
Pfivádéjí se do králova paláce.

17. Misto tvych otcíi narodí se tobé synové:
Ustanovís je knízaty po celó zemi.

18. Budou pamétlivi tvého jména po vsecka budoucí
pokolení,

Proto té budou chváliti národové na vécnost,

A na véky vëkiïv.
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14. Cela vznesená jest královská dcera uvnitf,
Ze zlat^ch tkaniv jest její roucho,

15. V pestr^ch (sateeh) jest vedena ku králi,
Panny za ni, její druzky jsou vedeny к tobé.

16. Jsou privádeny v radosti a v jásotu,
Vcházejí do králova paláce.

17. Misto tvych otcu budou tobé synové,
Ustanovís je knízaty po veskeré zemi.

18. Chci uciniti památnym tve jméno
Po vsechna budoucí pokolení,
Proto té budou oslavovati národové na

vôky a vzdy.
14. Nevëstu vedou ku králi. Jest ozdobená, krásná,

ano jest (die hebr.) sama krása, cela vzneSená jest královská
dcera uvnitf; nevësta byvala vedena к zeniehovi pod
závojem zahalená. Kdyz pfisla do vnitf, do palace, tam

odkryla závoj, tam objevila se její krása zúplna. Se zla-
tym tfepením, oblecena v pestré §aty jest královská dcera.

Navychodë milují zlatem protkaná vysívaná roucha (hebr.).
15. Za ni, za královnou, v jejím prûvodë -jsou panny ;

tytéz, její druzky, se tobe (feceno ku králi) podávají.
16. Vcházejí do králova paláce ve veselt a v plesání,

jaké pí-i svatbách byvá.
17. Pronásí pfání a pfedpovídá stestí tomu spojení.

Preje, aby ti synové byli hodni a mohli zaujati mista

pfedkù, oteú, aby mèli etnosti a slávu, jako ji mívali pfed-
kové (Abraham zajisté, David a jiní). Novomanzehim

pfávali cetné ¡wtomstvo (Rut411-12). Ustanovíe je knízaty :
otee král mezi ne takfka rozdelí správu celého svéta ;

jest tedy jeho království svëtové. Ont, aneb Vidé vubec,

budou tebe pamëtlivi.
18. Die hebr.: Chci uèiniti památnym tvé jméno, aby

se na ne nezapomnèlo nikdy, nybrz aby národové je
chválili a oslavovali tebe na vëky. О to posta ral se
zalmista jiz timto zpëvem.
Die messianského v^kladu vypisuje ve v. u krásu

Církve. Véecka její sláva jest vnitfní, duchovní ; pozustává
\evífe, vlásceaAre etnostech, аб i zevnè jest krásnou. To
jest naznaceno slovy : Ve zlatém tfepení atd.

Metaforicky by znamenaly ty zevnejsí ozdoby bud"
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vlastnosti cirkve, neb bohosluzebné obfady v cirkvi ; vy-
kládají je rádi i o rûznych fádech církevnlch, o feholích.
Církev rozdává multiformem gratiam Dei (1 Pet. 410), jest
pestrého roncha.

Královskou dcerou ji zove, ze jest dcerou Boha Otee.
Druzkami jejími jsou vyvolené duse (panny), vsechny
cirkve, s fímskou církví sloucené. Vede je ku králi, do
jeho paláce; s veselím a s plesáním tam vcházejí. Так di
i sv. Jan ve Zjev. 143-+: »A zpívali jako novou pisen pfed
trunem .... Ti jsou, ktefí s zenami se neposkvrnili ; ti
jsou, ktefí následují Beránka, kambykoli sel Jsou
bez úhony pfed Bozím trunem«.
Za to, ze nevësta zapomnëla na svùj otcovsky dûm,

dána jí náhrada : Misto oteñ (patriarchíi a prorokü Starého
Zákona), misto pohanskych oteu, dáni jsou ti synové,
Apostolové, knízata svëta: »Ustanovís je knízaty po celé
zemu. Po tëch následovali biskupové, správcové církve
a církví.
Vsickni oni synové budou chváliti a velebiti Bozí

jméno ; s nimi i národové, které spravují a ucí, chváliti
budou tebe na tomto i na onom svëtë. Tam jejich chvála
nepfestane.

14. ПТ122 by bylo die feckého mÍD2 jejísláva, vzne-
senost. ПЕ^ЗЕ znamená uvnitr ; zvlástním jest fecky Bas
tím, ze obsahuje jméno Hesebon, hlavního mësta amor-
rhejského kl'ále Sehona : пава r¡ dó!;a aitffi ovyargoc ßaeu-tmi
'Eaifiáv cela sláva její, deery krále Hesebonu ; tez se tu
nalézal pfeklad tohoto slova ПЭВГПЭ ¿I imuâr. Byl to za-
jisté omyl. Wellh. : ГПХ2ЮЯ СТЗЕ »perly ve zlatë (zadëlané)
jsou tv^m rouchem«.

15. ГГ/^рЧ jsou pestré látky s vetkanymi ozdobami
(vsitymi) apll ¡liara Ex. 3535 26:!tí 271B a j. V feckém ëtëno
jest sloveso Ьэ*1Г v mnoz. б. ЛзЬлИЛ ànsvTtx^va0Ptni- Wellh.
Г5^5 s akt. na m. rfe. Post earn netoliko, ze zanijdou, nybrz
zejsou její (die 3 Kr. V 162').

16. bsvï znamená i chrám i palác; zde ovsem palác,
nikoli templum. Die feck, mnozné б. Л:^2"П na miste sgl.

18. -rrirr: jest rozsífeny tvar od ПТ:ГПГ. LXX
u*t¡a&r¡oovTai tedy TV2T\
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Modlíme se ten zalm 44. o svátcích tajemství Vy-
kupitele: Narození, Obfezání a Promënëni Pànë. Církev
velebí slovy zalmu krásu a vzneSenost Krista Pána : vidi
ji V jeho dëtstvi, v jeho chudobë v Betlémë ; obdivuje se
jí v tom, jak se podrobil starozákonnímu obf adu, ale j este
vice v jeho nejsvëtëjsim Jménu a Srdci.
Maria Panna jest jmenována královnou nebes, ne-

vëstou svatého ducha; slovy, jimiz je velebena královna
tohoto zalmu, lze o svátcích P. M. velebiti i Rodicku Bozí,

Svaté Panny jsou druzkami nebeské královny, ony
ji následovaly; o nich platí slova zalmu v. »Pfivá-
dëji se králi panny za ni; druzky její se tobé podávají
ve veselí a plesání; pfivádéjí se do králova chramu.«
Zalm jest i v hodinkách dníi svatych pannen zaveden.
Sv. ApoHolové jsou sloupy církve (Zjev. 211*-1") ; jsou

knízaty, které ustanoA'il Kr. nad celym svëtem : »Jdouce
nète vsecky národy*. Oni pfivedli národy, aby tito chválili
Boha na vëky. Jim vzdáváme o jejich svátcích slovy
tohoto zalmu stálou chválu.
.Test urcen i pri svëceni o/fáre (v. 9.).

45. zalm. (H. 46).
Bezpeënost v ochranë Jahve.

Israel doznáлrá, ze má v Boha úplnou dûvëru, ze na
nèho spoléhá i v nejvëtsim nebezpecenství. Bíih jest ve
stfedu svatého mësta (2—6). Pohané odvázili se proti
svatému místn ; Buh je mocnë chránil, zniëil nepfátely.
Af poznají vsichni, ze on jest Bûh, a vedi, ze jest
s Iraelem (7—12).
Nadpis.
L. 1. Ku konci, od synú Kore, na tajemství, zalm.

H. 1. ftiditeli hudby. Od synü Qôrach. Al- "lamôth.
Píseñ.

Na tajemství inla гй>? xçvcpioir viz livod XXX a z. 91. Та-
jernst vim by bylo fízení Prozfetelnosti Во?Л. Hebr. jest ne-
jasné: al-'"l«môth die nëkterych pro (hlas) panen, pro
vysoky hlas, pro dëtské hlasy, nebof die Talmudu brávali
Levité své dëti ku zpëvu, aby byl ladnëjsim. Viz s. XXI,
XXIII a XXVI.
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Israel vysel pràvë z nëjakého nebezpecenství. Ho-
spodin znicil zbranè nepfátel, ukonöil válku; to by mohlo
ukazovati na záhubu Sennacheribova vojska u zdi Jeru-
saléma (Is. 36- 37). Die jinych (Theodoret) by se jednalo
o zmareiií vypravy proti Achazovi (Is. 7) neb vypravy
Ammonitû, Moabitû a Idumejskych proti Judsku (2 Par. 20).
Rosenmüller tu spatfuje líéení Messiásova soudu.
2 aim je pravou lyrickou písní. Rozdôlenve tfi sloky,

které mají nakonci oznacení Sél«. (Viz úv. XXVII). Po
druhé a tfetí sloce (v. 8. 12) jest refrén, ktery snad po
prvé sloce byl spisovateli vynechán.

2. Bûh jest naSe ûtoèistë a sila,
Spomocník V souzeních, která nás tuze stihla.

3. Proto se nebojíme, li) kdyby se zemë tfásla,

A kdyby se pfenásely hory do srdce moî-e.
4. Af huÖi a af se pèni jeho vody,
Af se tfesou hory jeho silou.

5. -Privai prou du obveseluje Bozí mësto;
Svrchovany posvétil sviij stánek.

6. Bûh (jest) V jeho stfedu, nepohne se,

Pfispëje jemu Bûh z jitra na usvitë.
7. Národové se boufí, království se sklánejí,

Vydá sA'ûj lilas, pohne se zemë. .
8. Hospodin zástupü jest .s- námi,

Nasím ochráncein jesf Bûh Jakubüv.

2
. Bûh jest nám nase útoí-isté a síla,

Pomoc V tísních velmi osvëdëenâ.

3
. Proto se nebojíme, kdyz by zemë pfe-

cházela.

A kdyz by klesaly hory do srdce more.

4
. Af jecí, at pèni jèho vody,
Aí se otfásají hory pred jeho bujností.

Sél«.

5
. Reka její toky obveselují Bozí mësto;

(LXX) Svatym uëinil svrchovany svùj
pfíbytek.

6
. Bûh jest. V nôm, nepohne se,

I'omuze Bûh na ùsvitë z rána.

7
. Národové hucí, království se kloní,

Zdvihne svíij hlas, rozpbfvá se zemë.
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8. Jahve vojsk je s námi,
Hradem jest nam Jàqôbùv Bûh. SébT.

2. Zalmista mluví ve jménu vseho israelského lidu
a praví: Bûh Jahve jest nam ûtocistë a síla. Jest spo7noe-
níkem v souieních, která nás ¿uze (nalezla) stihla, která
nás jeètë mohou stihnouti. V hebr. jakási odchylka : Po-
moc v tísních velmi (nalezená, která se nalézá) osvedcená.
V minulych tísních Bûh Israeli vzdy mocnë i zázracne
pomáhal; jeho pomoc se vzdy osvedcila (aneb: vzdy ji
lze nalézti). ïo vëdomi sílí dûvèru do budoucnosti.

S. Froto se nebojíme: Israel má tedy silnou dûvëru
v Boha, ani v nejvetsích nebezpecích se nestrachuje, kdyz
jest Buh л- jeho stfedu. Jmenuje nekterá nebezpeöi:
i kdyby se zeme tfáslu, doslovnë die hebr. mënila, pfe-
vracela, pfecházela. То se v té dobè nestalo, ale jest to
podmineènë feèeno. Kdyby tedy byl vseobecn5r pfevrat,
ze by se hory pfenaëely (klesaly, sklátilyse) a fitily do srdce
more do vnitr, do hloubky more (Jon. 24). Podobnë pravil
Horác: Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae.

4. Liëi dalsi nebezpeci: Ai by huöely neb at huëi
a at se peni jeho vody (vody mofe), at se tfesou hory
jeho silou, silou jeho proudû, nárazü vin (hebr. jeho
bujnosti) — my se nebojíme.
Zde koncí ргл-á sloka; proto jest zde Séh7 (v hebr.;

viz iivod XXVII о nëm). Nejspíse tu byl i refrén jako ve
v. s. 12.

5. Bûh chrání pfedevëim svaté mësto (Sion, Jerusalem).
Vody mofské huèi, otfásají i nejpevnëjsimi horami, v téze
dobè : Priva! proudu (feky) obveseluje Bozi mësto ;
v Jerusalémë nebylo feky (Cedrón jest jen potuôek, ktery
má vodu v dobè desfû), proto dluzno to slovo vykládati
v pfeneseném, duchovnim smyslu o Bozí milosti, která
v Jerusalémë tet-e, proudí a sífí se v lidu (35" Zjev. 22 M.
Bozi mësto jest pfi onom hluku klidnym, ano veselym,
protoze tam Svrchovany posvëtil svûj stánek, ze tam má

svùj pfíbytek — chrám.
6. Totéz praví i tato slova : Bûh jest v jeho stfedu,

ve stfedu mësta, toto je proto bezpeôné a pevné: nepohne
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se. Prispëjr mu z reina na mvitë: pfispëje mu záhy, jak-
mile nastane ráno ; nezûstane tedy v tísni tak dlouho,

pokud nepfejde noc v ráno.

7. Líéí skuteënou tíseñ, v níz lid pràvë byl. To jest
on a tíseñ, z níz je Büh vysvobodil a která dala zalmistovi
pfílezitost projeviti к Bohu tak pevnou dùvëru. Národové
se boufí jako ono mofe, královstvi se klátí, kloní, skldnéjí
jako ony hory; jest tedy jakfsi pfevrat. jakési vzboufení
národu a to jest proti Israeli. Ale tu vydá (Büh) svüj
lilas, toliko zazní hlasem, a znicí zpupnost, zkazí útok
tëch národu; zemë se rozplyvá pod Bozím hnëvem (Vulg.
slabsí: mota est pohne se zemë).
8. Israel mfize by4i tak v bezpecí; ponëvadz jestsním

Hospodin zástupíi z'bâôth, kter£' je chrániti muze proti
nejmocnëjsim i nejcetnëjsim nepfátelüm. Je hradein, kde
nalézají bezpecí potomci Jakubovi.
V mystickém smyslu pfipomíná nám v. + pronásledo-

vání sv. Církve, ale téz hríizy posledního soudu. Zemë
jso» pozemstí lidé, hory znamenají pySnë amoené tohoto
svëta ; mofe znamená velikost a hofkost souzení, jakym
stízeni budou bezbozní o soudném dni.

Bozím mëstem v. 5 jest sv. Církev, téz blahoslavenou
P. M. i jinou svatou dusi tak jmenovali. Posvëceni má od
NejvySsího Boha; má hojnost milostí, jako feku a proud.
Úplné bezpeënosti dojdou ovsem teprvé na vëcnosti, az
zasvitne ráno : Donee dies illucescat et lucifer oriatur in
cordibus vestris (2 Petr. I19): »Máme pfepevnou prorockou
fee kterézto jako svíce v temném miste svítící dobfe
setfte, az by se den rozednil a dennice vzesla ve vasich
srdeieh.«

Evangelium jest Bozí lilas; rozsudek posledního
soudu jest hlas Bozí. Královstvi zlého ducha klesne.

2. part, nifal v^znamem : naleziteln$\ Latinské
invenerunt jest die feck. таГ? svQoionu;

3. "РОГЕ (па т. ТЯГИ) jest sice hifil od "TO zamëniti,
proniëniti — zde vsak nepfechodnë. a^'û"1 mofe, v mnozném
("isle, jímz naznacena velikost, rozsáhlost. Dum turbabitur,
sprâvnë: turbaretur — i и ostatních.
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4. TnSî: jeho hujnost; pí-ípona jedn. císla к jara
neb к cra\'

5. 3pE potok; .1er.: fliiminis divisiones. 1ПЗ stojí prostë.
Orig., Eusebius, Euthym. vykládají fluminis impetus
o milostech(odvolávají se i nal. Kor. 12+-tí), Athanas. Aug.
o hlásání evangelia. 5b podává LXX zcela sprâvnë. Hebr.
znëni doslovnë znamená: Svaty z príbytku Nejvyssího
to ayюг rf/ç яатаохтрюгтеюд tov i\pi<rtov; pfíbytky by bylo Silo,
Gibea, Nobe, .Terns. ; z tëch nejsvëtëjsim by byl Jerusalem.
Pfíbytky se jmenují П"»Э2ша. Zenner pfekládá: Svatí, ne-
dotknutelní jsou, kteí-í u Eljûna bydlí: "'S?» a4B*T¡?.
coz se zamlouvá. Sanctificavit tabernaculum suum zní :
ТЭЭЮЕ) 1ЭТр 6. Mane diluculo: brzy то ñoñi; noon nomt.

7. bip? |Г0 jako bip )FZ.
8. Protest, hymnus: »Eine feste Burg ist unser Gott*

die tohoto v. 8b zaèinà. Pùvodni jeho nàpëv pry byl öesky\
9. «Pojdte a viz te Hospodinovy ëiny,
Divy, jez vykonal na zemi,

10. Ktery ciní válkám konec az do konèin zemë.
Láme luôistë, a rozbíjí zbranè,
A stíty spaluje ohnëm.

11. Ustante a vizte, ïe já jsem Bûh,
Vyvyseny^ mezi národy a vyvysen5r na zemi.

12. Hos]>odin zástupü s námi (jest),
NaSím ochráne&m jest Bült Jakubùv .
9. Jdëte, vizte podivuhodná díla Jahve,
Která jako hrozné zázraky púsobil na zemi,

1U. Ciní pfítrz válkám az do konëin zemë,
Luëistô láme a kopí rozbíjí,
Vozy spaluje ohnëm.

11. Listante a vizte, ze jâ jsem Bûh,
Vyvyseny inezi národy, vyvyseny' na zemi.

12. Jahve vojsk je 8 námi,
Hradem nám jest Jcv-qôbhv Bült. Sei«.

9. Zalmista vybízí, aby se podívali a popatrili na to>
со Büh uëinil a <nm Israeli poinohl. Jsou to velké ëiny,
divy, hrozné zázraky, jez zde vykonal ; na zemi tam, kde
nepfátely znicil.

10. Tim uëinil pfítrz válkám, a aby nepfátelé nemohli
znovu se vypraviti, zniëil i jejich zbranè. Az do konèin
zemë: tím uëinil, ze i jiní národové byli války sprostëni.
Láme luciste, rozbíjí kopí, stíty (snad vozy váleéné) spa

27
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luje ohnëm. Podobnë zniceno Sennacheribovo pi-ecetné
vojsko.

11. Bûh mluvi a vola к nepráteliim Israele: Ustante,

nechtèjte niôiti mûj lid, nebof ten zámerse vám nepodafí.
Vizte, ze já jsem Bûh : proti mnë nie nesvedete, mnë ne-
mûzete odporovati. Vyvyseny mezi národy : vsude a vsem
má byti moc Boha známa.

12. Refrénem düvery uzavírá pisen i8).
Pfi 10. veri-si müzeme rozjíniati, jak se pokoj svatého

mësta rozsírí do celého svëta. Pokoj em tím rozumíme
svatou Kristovu víru, která jeho pokoj chova, a nebesky
pokoj, ktery jest vsem pripraven.
V. 11. vykládá sv. Basil o Kristu : »Poznejte, ze jsem

já Bohem, ac mam telo jako jiní lidé ; az budu vyv5rsen,
exaltabor in terra, v§e к sobé pritálmu, aby v mém jménu
kazdé koleno klekalo<.

9. ГП"ЭШ (« i&tro) téçutn {im гг,д у^д) znamená hrozné
vëci, jiehz se kazd^ hrozí : Lagarde na m. toho Ï4BV/3.

10. ГпЬм? jsoii obycejné vozy (П'ПЭ'та vozy, na nichz
lidé jezdí -SS, i válecné vozy); §títy by byly nib??.-

11. Vacate, a%okáoazt, npusfte od vzpoury proti Bohu,
lepe od boje proti Israeli (aram. Enthym.). y"iN v aram.
vykladu nikoli o Palestyné, nybrz o celé zemi.
LXX nema po 12. versi öuixpalfia.

Zalm 45. se modlíme na Zjeveni Pane. К tajemství
toho dne neson se slova v. ": »listante a vizte, ze já jsem
Bûh, vyv^sen^ mezi národy (zástupcové jich tri svatí krá-

lové) a vyAryseny na zemi«. Jiz pfi narození vítame Krista
jako ochránce, kterf pfinásí mir. Tez vden Jména a Srdce P.
O Posvëceni chrámu ukazuje nám zalm na Krista

jako pramen veskeré milosti, na Krista, ktery jest v chráme
v nasem stfedu; sám posvéenje svúj stánek (v. 5
).

Ponevadz jmenují sv. Otcové Rodicku Bozí Bozím
méstem (allegoricky), modlíme se ten zalm o sváteích

Panny Marie. Jako v mésté Bozím sídlel Hospodin, tak
byl v lvmë P. M. Kristus. Skrze ni, per earn, Hospodin jest

s námi (Emmanuel).
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Jsme chrámy sv. Ducha, chrámy Bozími i my, aspoñ
míizeme jimi byti. Svatí a svëtice jimi skuteënë byli, Bûh

byl s nimi, proto se neviklali. Vr tom smëru a vyznamu
urcen zalm 45. o svátcích punen a sv. MuceníM. U tëchto
velebíme pfedevsím odvahu, vytrvalost a sílu, kterou jira
pfi muoení dával Hospodin. Modlíme se ho v útery; jest
pfi litaniích v eus války.

46. Шт. (H. 47.)
Bùh páuem vsech inirodû.

Tentó zalm podobá se obsahem pfedeslému. Oslavuje
Boba, ponëvadz národy svému lidu nepfátelské potlacil.
Jest králem s\'ého lidu, ale jej mají chváliti, jemu pëti
vsichni národové, nebof on jest králem vsech (2— 10).
Obsahem se nese к nëjakému vitëzstvi Israelitu, po

nëmz Jahve za veseli a za zvuku trub zasedá na svûj
trun. Snad byla slozena tato pisen v téze dobë jako 45.
zalm. Mohli bychom je uvésti ve spojeni s vitëzstvim
Isralitû nad Moabity, Ammonity a Idumejci (2. Par. 201-30).
¿aim jest messianskym, nebof teprve v messianské

dobë pfisli pohané a velebili v Kristovë cirkvi Boha, jak
toho z. zádá, jak to pfedpovídá. Sv. Otcové vykládali
tentó zalm, najmë vedeni versem 6., о Kristovë vitëzstvi
a o jeho vstoupení na nebesa.
2idum byl ten zalm pro zmínku о zvuku trub (ten< à)

novoroCní písní.
2alm sestává ze dvou slok, jez jsoupfi 5. v. oddëleny

slovem Sélâ. О tom a о nadpisu viz s. XXIII, XXVI a XXVI I .
L. 1. Ku konci. Od syníi Kore. 2alm.
2. VSichni národové, tleskejte rukama,
Jásotem slavte Boha zvuënë plesajice.

3. Nebof Hospodin, nejvyssi, jest hrozny,
Velikjr král nad veêkerou zemi.

4. Podmanil nám národy,
A kmeny nasim nohám.

5. Vybral nám své dëdictvi,
Jakubovu spanilost, kterou miluje.
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H. 1. Kiditeli hudby. Od synü Qôracha. Zalm.
2. Vèiehni národové, tleskejte rukaraa,
Jásotem slavte Boha zvucnë plesajíce.
3. Neboí Jahve Svrchovany jest hrozny,
Veliky král nad veskerou zemí.

4. Podmanil národy nám,
A kmeny nasim nohám.

5. Vyvolil pro nás nase dëdictvi,
Velebnost Ja*qôba, jehoz miluje. SélcT.

1. Pro filiis Core, jinde filiis Core; viz úvod XXI.
2. Salmista oslovuje pohanské národy v okolí Israele.

Ti vidëli Bozí skutky, mohli poznati jehomoc a velebnost,
mohli jej tez oslavovati. Tleskejte rukama (v dlanë); to
byvalo vzdy znamením obdivu neb veselosti (978). Die
4 Kr. Il12 tleskali pri nastolení krále; i zde prohlasuje
Boha králem vsech národu. Jásotem slavte Boha zvufné
plesajíce.

3. Udává düvod: Jahve jest Svrchovany a nejmoe-
nëjii; jest hrozny, svym nepfátelúm totiz\

4. Veliká a hrozná moc Boha ukázala se hlavnë tehdy,
kdyz dal Jahve Israelitùm zemi Kanaan, aby jim byla
majetkem (dódictvím). Podmanil národu, totiz Kananejské,
nám; úplné podrobení vyjádfeno slovy: nasim nohám
podmanil.

5. Vybral ze vsech zemí nám své. dédictví: tak jine-
nují Israelite zaslíbenou zemi : lépe reôeno v hebr. : nase
dédictví, které nám dal. Zaslíbená zemè, to dédictví Bohem
odkázané, bylo a jest Icráson, velebností Jakuba (Israele),
Hdu, jejz Jahve tak miloval.
Kristus Pán jest Spasitelem váeeh národu a lidí.

Proto vyzyvá vsechny, aby ho oslavovali, protoze jest
Bíih, velik5r, hrozny; Svrchovany jest Kristus, protoze jest
Buh, hrozny, ponëvadz má veskeru moc, a jest soudcem
vsech, ponëvadz jest i svou církví vládcem, správcem nad
zemí. Slaviti mají Krista, ponëvadz jest vitëzem (4);
svymi apoëtoly podmaùoval si pohanstvo. Milosti, kterou
nás obdafuje, podmañuje nám pokusitele, vàsnë, zlé zvyky
a p., ze nad nimi vitëzime.

Plesati mùzeme, ze nám vybral své dëdictvi: uëinil

?.
.
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nás Bozími syny, dëdici nebe. Nëkteré zvlàstë vyvolil :

Israele, sv. Apostoly. Dëdictvim jest i milost, kterou nam
dává, i nebesk5' pfíbytek, ktery nám pfipravil.

3
. byvá i jinde pfístavkem, spojovací sloveso

by bylo tedy pfi XTO jest hrozny, terribilis.

i. "1ST na m. арок. "CT vyznamem perfekta énhal-s.
DÑp znamená téz lid, národ ; za úcelem stfídání polozili
jsme V pfekladë : kmeny. Perfektum vykládáno prorocky
o Messianské dobé.

5
. minulym öasem pfekládá LXX ¿|¿U£«to. pKS

o zemi, avëak 2ПХ spíise o Jakuoovi, nez die lat. quam o kráse
zemë.

6
. Vystiipiije Buh za jásotu,

A Hospodin za zvuku trub.

7
. Zpívejte nasemu Bohu, zpivejte,

Zpivejte nasemu králi, zpívejte.

8
. Neboí králem celé zemê jest Bûh ;

Zpívejte moudre.

9
. Kraluje Buh nad pohany;

Bûh sedí na svém svatém trùnë.
10. Knízata národ û se scházejí

S Abrahamovym Boliem;
Nebof (bohové) silní zemè
Nàramnë se povznesli.

6
. Vystupuje Bûh za jásotu,

Jahve za zvuku trub.

7
. Zpívejte Bohu, zpivejte

Zpivejte nasemu králi, zpívejte!

S
. Nebof králem celé zemë jest Bûh ;

Zpívejte pisen (maskîl).

9
. Kraluje Bûh nad pohany;

Bûh sedí na svém svatém trûnè.
10. Knizata nàrodû se pfipojuji

К lidu Abrahamova Boha.
Nebof Bohu nálezí stíty zemë ;

Jest velice vyvjr§en.

6
. Zalmista oslavuje Boha a predstavuje jej, jak vy

stupuje a jde na své svaté misto, aby tarn zasedl na svém
trùnë. Jásot a oslava dëji se Bohu proto, ze pràvë nê-
jaky veliky ëin pro lid vykonal, jemu vitëzstvi dal. Po-
dobn<rmi slovjr jest vypsáno i prenásení archy na horu
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Sion ; ale zádná poznánika nenasvëdëuje tomu, ze by
í V zalmu bylo liëeno pfene§ení arehy. Jde-li Hospodin
zase na své svaté misto, odkud kraluje, není tím spolu
vyjádfeno, ze byl prvé z toho mista vypuzen; proto ne-
muzeme v torn shledávati dobu po babylonském stèho-
vání, kdyz by byl novy chrám postaven.
Obraznë praví: Vyetupuje Bíih, aí jiz mini toliko

Sion, aneb, jak v. 9. doporucuje, nebeskou físi. Za jásotu,
za. zvuku trub; kdyz Josafat zvítézil nad spojenj'ini ne-
pf-átely, bylo to vitèzstvi podobnë zvukem trnb oslavo-
váno (2 Par. 20*8).

7. Dûtklivë vyzyvá ëtyrikrâte: Psallite, zpívejte па
кета Во// и, naSemu králi.

8. Králeni celé zemë, netoliko Kanaanu, jest Bhh;
tehdejsí pohanstí národové se domnívali, ze vládne kazdé
zemi zvlástní bûh, kteiy jinde vlády nema; Jahve nebyl
bohem toliko jednoho národa, jedné zemë, nybrz celého
svëta. Na tentó universalism poukazováno jmenovitëv mes-

siansk5rcli místech Starého Zákona. Zpívejte moudre

(v hebr. maskîl, jakysi druh pisnë ; viz vtivodë XXIV о torn
slovë) ; vykládáno: s porozumënim ; dûstojnê, sluSnym zpû-
sobem, ktery by byl hodnym Bozi vznesenosti; dovednë,

pëknë — ffvtttâç by bylo tuzo nízké.
9. Kralnje Bûh nad pohany ; ktefi ho drive neznali,

poznali nyni jeho moc. Sedi i/a svém svatém frûne, na
trûnë slávy, v nebesfch ; odtud soudí a zjednává spra-
vedlnost vërnym.

10. Knizata nârodû, silnî zemë, Uteri jsou jaksi zá-
stupei nârodû, stali se poddanymi pravého Bolia, pHpo-
juj't se к lidu Abrahamova Bolia (aneb: shromiizdila se
knizata národíi, lid Abrahamova Boha — stali se tedy
Bozim Hdem). To jest ovsem nejkràsnëjsi proroctví, které
by se neslo к Bozím slovum, jimiz pfislíben Abrahamovi
Vykupitel: »V tobe pozehnáni budou vsichni národové*
(Gen. 122-3). Pozehnáni mohou dojíti jen tehdy, kdyz se
ku pravému Bohu obrátí. Abraham jest téz jmenován
»oteem mnohych nârodû* íGen. 17+, Piím. 417), proto jest
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zde z patriarchû on uveden. Silni zemè (bohové v pfene-
seném smyslu slova, principes Ex. 21 6 228 z. 81 2

), jsou
knízata národíi, jsou tím, ze se pfihlásili a pfidali к pra-
véinu Bohu, ndramnë povzneSeni. Hebr. znëni jest zde
asi porusené, proto ménë jasné; ono asi praví: Bohu ná-
lezí Uíty zemè; tak by byla ta knízata, ti silní die pa-
rallelismu jmenováni (u Os. 418 snad je tez tak jmenuje,

ale pfi nejistém znení) ; obrátili se к Bohu, ponëvadzjsou
jeho. On jest velice vyvpSen; tím koncí chválu mocného
krále a Boha vseho svëta.

Ascendit — pfipomíná ovsem velmi pfirozenë vstou-
pení Krista Peina na nebesa. Vystoupil jako vitëz, vítán
andëly, provázen svatymi, jez vyprostil z ocekávání slávy.
Zpívejte sapienter: hledte, abyste porozumëli tëm tajem-
stvím, zboznë. Kristus Pán obdrzel od Ótce vsechen soud,
onu moc souditi cely svët; sedí na trûnë po Bozí pra-
vici, fídí svët. Jeho trim jest svaty, odtud vychází svatost

a spravedlnost, jen tyto mohou se tam priblíziti.
Kdo se podrobí pravému Bohu, stává se ze sluzeb-

níka, z otroka zlého ducha, synem Bozím. Jak velice jsou
tím povzneSeni Bozí véfící!

6
. O arse to vypsáno 2 Sam. 612.

8
. Psallite sapienter: intelligenter, attenta mente,

cum attentione eorurn, quae canuntur, non lingua tan tum
et instrumentis, sed etiam corde et animo, di Genebrardus

о pëni zalmû vûbec. Ь'ЭВЗЙ jest participium, ale preklá-
dáno na tomto misté star$rmi pfekladateli pfíslovkou :

¿nurrTjfióveaí a j. erudite (Jar.).
10. C]CN nif. shromááditi se. a? ve etarych pfekladech

ctëno jako predlozka D3 cum Deo Abrahami ; pfi ерхэ ne-
byvávSakny, nybrz neb b- "OJE Oeov oi xoamioi stíty, die
Abenezry: Bohu jest ochrana zeinë, on chrání, dovede
chrániti. П5М v jednotném eísle o Bohu jestzajisté správ-
nèjM, nez mnoz. c. elevati sunt (LXX, Aq.).
Dvojím sborem vykládáno takto: 1

. Sbor: Knízata,
národové se shromázdili. 2. Sbor: Shromázdil se lid Abra-
hamova Boha. Oba sbory: Bohu náleíejí stíty zemè -
Jest velice vyvysen.



374 i. 46. 47'.

Radostn$rm zpëvem tímto oslavujeme den Nejsvë-
tëjsi Trojice Bozi. Co Kristus uëinil, bylo dílem celé Bozi
Trojice ; ji za to cest a sláva.
V den Zjevení a Nanebevstoupen't Páne oslavujeme

Krista jako krále, jemu2 se klanëli národové a králové
(jako oni tri), jenz sedí na trñne a vsemu vládne. Vse
jej velebí. Vers 10. jmenovitë uveden o Zjevení P., vers 6.
0 vstoupení na nebesa.

Svatí aposto/ové pfivâdëli ke Kristu národy, pohany,
kdyz jim hlásali jeho svaté uëeni. Oni téz jménem Krista
Pána, jako jeho zástnpcové, svét rídili, a byli рак jako
silní zemè povzneseni (v. I0). O svátcích sv. apostóla a

V útery se tentó zalm modlíme.

47. zalm. (H. 48.)

Bnh chránil a osvobodil Slon.

Velebí Boha, ktery zachránil Sion, Jerusalém pred
nebezpecím. Strachem podësil nepfátele a zniöil je jako
boufí. Jsou svèdkové toho (4—9). Israel vzdává proto
Bohu V chrâmë díky za to dobrodiní. Salmista si pfeje, aby
1 potomním pokolením o moei Boha bylo vypravováno
(10-15).
Jest to opët pisen, která se jako 46. z. nese к nëja-

kému vitëzstvi, jehoz dobyl s Bozí pomoeí Israel. Nepfá-
telé se proti svatému mëstu spolëili ; Bùh zkazil jejich zá-

rnërj', naplnil je velikym strachem. Mohlo by se to vzta-
hovati к osvobození Jerusaléma od vojsk assyrského krále
Sennacheriba (Is. 36); spojení králové byli téz jindy pora-
zeni (2 Par. 20), za Achaze syrsky Ilazin spolcen^ sisrael-
skjrm Fakee (4 Кг. 16a). Snad není ani narááeno na

urcité obléhání mesta, snad chce zalmista tolikoríci: Búh
jest vzdy ochráncem Sionu. К nadp. viz s. XXI, XXIII a XLI.
Zahn obsahuje pët slok, které mají po 3, 3—4—4, 4

versieh. Sélâ po v. '•
>

delí pisen die obsahu na dvë óásti.

L. 1
. Zalm pisnë ; synñ Kore ; druhého dne po sobóte.

H. 1. Pisen, zalm. Od synû Qôrach.
JfVTÍnu (Titßßärov není v hebr. znëni. Zalm byl tedy
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(231) zpíván V pondèli. U Bar Hebraea jest poznamenáno :
>Na prvy den v ty41nu« t. j. v nedëli (pf i rannf bohosluzbë
israelské).

2. Velik$r-jest Hospodin a nad mini chvály hoden,

V mëstè naseho Boha, na své svaté hofe.
3. Zalozena jest rozkoëi celé zemè hora Sion,
Pülnocní úhel, mësto velikého krále.
2. Velik5r jest Jahve a nad míru chvály hoden,
V mëste naseho Boha, na své svaté hoí-e.

3. Krásné se vypíná, rozkos celé zemè.
Hora Zijjôn, severní úhel,
Mësto Velikého krále.

2. Úvod do písné. Velebí Jahve, ktery ochránil a
chrání Sion, svaté mësto. Nad míru chvály hoden a za-
jisté téz svym lidem chválen; landabilis, ale spíse jeStë
laudandus : dluzno jej chváliti. V mèstë naSeho Boha:
pojmenování toto bylo obvykl$rm, proto není feöeno: ve
svém mèstë. Jerusalém zviáste jest jeho mëstem, protoüe
tam sídlí, tam vládne. Na srr svaté hofe: jest hora, kde
stávala Bozí svatynë (2ti).

3. Velebí svaté mësto. Latinské znëni není dosti
jasné. Hebr. di: Krásné se vypíná, zdvihá rozkosí celé
zemè (jest) hora. Sion; návrsí, které oznacuje tradicejako
stary Sion, jez le2í na jihozápadé nynëjèiho Jerusaléma,

nevyniká tuze nad ostatní okolí, ponëvadz i vedlejsí
Moria a Ofel a misto, kde byla Bezetha nejson o mnoho
nizsí. Za to vyniká, aspoñ z vychodní (drive i ze západní)
a z jiání strany hora, na níz stál Salamonnñv chrám,
krásné nad íidolím Josafat. Zalmista mínil Sionem nej-
spíse Jenisalêm, celé mësto, které ovsem ze tfí stran
krásré z údolí (Josafat, Ben-Hinnomja (lihon) vystu-
puje. Sion nebyl rozkosí celé zemë, celého svëta za israel-
skych dob; ale kdyí jest jím oznaèena Kristova církev,
tu jest Sion v pravdè stfedem a zdrojem pokoje a rozkose
dusevní pro cely svët. Latera aquilonis kraj, úhel (úhly,
strany) severa, pülnoci; tato slova nejsou dosud objasnëna,
aë jsou jen prístavkem predcházejícího: hora. Sion a ná



376 z. 472.»

sledujícího: mësto velikêho krále. Ponëvadz znamená hebr.
zâfan skr^vati, chrániti mohli bychom snad jednoduse
pfedpokládati jinou samohlásku a vykládati: chránené,
strezené, skryté (Bohem) strany, úhly; Zion bylchrânënym
mistem.

V pfeneseném smyslu znamená svaté mësto Cirkev.
Zalozena jest ex lapidibus vivis, ze zivych kamenû,

z vërn^ch a vëficich dusich. Kristus Pán jest její krâlem.
3. C]i: die arabského náufun vySina, tedy: krásná vy-

vyëenim, krásne se zvedá, vypíná. "ЧЕХ ТФТ °d "i"!*'
kde se lytka stykají aTC"V v dualu: úhel froh); tedy úhel
severu.
Kdo idadou Sion naxvjrchodní návrsí, tvrdí, ze stál

na Ofel Davidûv, Salamounûv palác, na Moria chrám;
Moria by byl severní konec hory Sion, byl by místem
velikého králes Boha, protoze choval chrám. Mythologové
tvrdili, ze úhel severu byla pravá hora semitskych (severo-
semitskych) bohû, tedy jakysi semitsk$r Olyinp.
Die jinych byl Sion v starém Jerusalémë na sever-

ním konci. Nápadné jest, ze Josef Flav., ktei'5r Jerusalem
popisuje, o Sionu vubec mléí.
Zenner odvozuje toto ]4EX od ПБ2 'p4ES z toho

assimilací ■Jl'S ve vyznamu: pevnost (Gen. 461в "ПБХ strázní
vez, pevnost); tedy zde roh, úhel pevnosti (jako ?ÍSp73).
V feckém ostatnë není ITS Til, nybrz mnoz. c. 0017 2bk¿p
tedy vrchy, hory Sionu. Jiní vynechávají tato slova ùplnë
lOlsh. Wellh.).

4. ßüh se dal poznati na jeho doinech,
Kdyz je ochránil.

5. Nebof hle! králové zemë se shromázdili,
Pfieházeli vespolek.

6. Sami vidëli, tu se podivili,
Byli zdèàeni, hnuli se;

7. -Strach je pojal.
Tain bolesti jako rodící zeny.

8. Prudkym vëtrem nicí§ lodi z Tharsis.
9. Jak jsme slychali, tak jsme spatrili
V mëstè Boha zástupü,
V mëstë naseho Boha.

Buh je zalozil na vécnost.
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4. Buh se dal na jeho (mèsta) palâcich
Poznali jako hrad.

5. Nebof hie! Králové se sesli,
Táhli dohromady;

6. Oni spatfili, tu se podivili,
Zdésili se, byli zmateni,

7. Tfesení je popadlo tarn,
Úzkost jako rodící zeny.

8. Vychodnim vëtrem nicís
Lodi Tarsís-ské.
9. Jak jsme slfchali, tak jsme vidëli.
V mëstë Bona vojsk,
V mëstë naseho Boha
Upevñuje je na vzdy. Sei«.

4. Buh se ukázal na, domech toho mèsta jako ochránce,

jako ochranny pevny hrad. Jak a 6ím se jím by ti рцо-
kázal, to následuje. Domy, paláee jsou onoho mèsta veli-
kého krále; ty chránil Bñh, ze nebyly dobyty. Ukázal
svou moc.

5. 2ivë líéí, kterak králové spol&ení proti Jerusalému
byli Bohem zahnáni a rozpráseni. Králové zemé, tedy ne-
israelStí, pohanstí králové, se shromázdili. Pri vypravé
Sennacheriba byl ovsem toliko jeden neprátelsky král,

ale V pfeneseném smyslu bychom tak mohli slovo »krá-

lové« o vñdcích Sennacheriba vykládati. PHcházeli ve-

sjio/ek, éi die hebr. táhli dohromady spojeni pfes hranice
a proti svatému mèstu.
6. 7. Samt vidë/i, spatfili Jerusalém, ale zároveñ po

znali, ze jest v nëm Buh jako jeho ochrana, jako jeho
hrad (v. *)

. Ùëinek toho byl náhly ; struènë a ràznë jest
naznaôen. Tu se podivili, byli zdêSrni, hnuli se (dali se
na iitëk). Stalo se tak, ponëvadz je tam pojal strach

a úzkost; jejich úzkost byla velikou, nebof ji (snad to
bylo prûpovëdi) pfirovnává к bolestem rodící zeny.

8
. Salmista oslovuje primo Boha a vyslovuje pfe-

svëdëeni, ze Bûh svou mocí nepfátely tak rozehnal: Ту
jsi je znicil takovou silou, jako nicís prudkym (vj'chod-
nim — hebr.) vëtrem TarsíS-ské lodi. Lodi do Tarsís jezdící,
neb tarn stavëné, byly veliké, silné lodi, které se mohly pustiti
na dalekou cestu a mohly vydrzeti i nárazy velikych
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boufí (3 Kr. 1022, Is. 2lli). Tarsi's, Tartessus stotoÉñován

obyèejnë в krajinou Hispanie (Spanèlska); die jinych
dluzno jej lüedati pfi tyrrhenském mofi neb u malé
Asie. Assyrská raoc podobnè pfirovnávána u Is. 33 2I* S3

к vâleëné lodi.
9
. Vzpomíná zalmista, jak srychávali drive о tëch

divecli, které konal Jahve pro svûj lid (vyjití z Egypta,
vedení poustí, dobyti Kanaanui, tak praví, jsme nyni
sami spatfili: takovy div jsme spatfili nyni, ktery ueinil
Jahve pro nás r mêslë tíoha zástupñ, v mësfë naëeho
Boha. Tyz mocny Bûh, Biih je zalozil (hebr. upevñuje)
na vccnost: Jerusalem trvá, ovsem nikoli v té podobö,
V torn stavu, v kterém se nalézal ve Starém Zákoné.

Na vëcnost neb stále (na vidy) potrvá CírkeA*, která jest
Jerusalémem zobrazena.

I proti Církvi, tomu svatému Bozímu mëstu, obracely
se útoky pohansk^'ch národú a králu. Vsichni tito protiv-
níci byli pfemozeni, bud Bozím milosrdenstvím, ze pfijali
Kristovu víru (na to kladou latinstí sv. Otcové váhu),
aneb byli pfemozeni Bozí spravedlností, nebot i ti

nejmocnëjèi pronásledovatelé nie nezmohli proti bez-
branné Církvi, nybrz sami zahynuli (o tëch mluví recti
sv. Otcové).

6
. Sic spojiti s admirati sunt оьтан,-.

7
. Ibi spíse casovë nez mistnë. O bolestech rodiöek

Is. 138, Jer. 6a*.

8
. Tarsiè, kam Feuicané za obehodem jezdili : Odtud pri-

vázelizlatoastfíbroaslonové zuby, a opice a pávy(otroky

1 Kr. 1022). To b
y ukazovalo spíse na Indii neb na Afriku;

lodè TarSiè nebyly vsak toliko ony, které jezdily do Taréis,
nybrz i lodë takové jako Tarsísské. лЬо viz s. XXVII.
10. Pfijali jsme, Boze, tve milosrdenství
Ve stfedu tvého chrámu.

11. Podle tvého jména, Войе,
Так i tvá chvála ai, do koncin zemë.
Spravedlnosti jest plná tvá pravice.

12. Veselí se hora Sion,

A plesají deery Judska
Pro tve soudy, Hospodine.
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13. (Obcházejte Sion a putujte kolem nèho,
Vypravujte v jeho vëzich.

14. Pfilozte svá srdce (dobfe pozorujte) к jeho sile,
A odhadujte jeho domy,
Abyste mohli vypravovati druhému pokolenl.

15. Nebof tu jest Bûh, nás Bûh,
Na vëënost a na vëky vëkûv.
On nás povede na vïdy.
10. Rozjímáme, Boze, o tvé milosti
Uvnitf tvého chrámu.

11. Так jako tvé jméno, Boze, tak tvá sláva,
Az do konein zemë.
Spravedlnost plni tvou pravici.

12. A£ se veselí hora Zijjôn,
Jásají dcery J*hwdâ
Pro tvé soudy.

VS. Obcházejte Zijjôn a kruzte kolem nëho,
Pocitejte jeho vëze.

14. Dobfe pozorujte jeho hráz,
Procházejte jeho paláci,
Abyste vypravovali budoucímu pokoleni,

15. Ze tu Bûh, ná§ Bûh, jest;
Vëènë a vzdy on povede nás. Al-Mûth.

10. Israel uznává velikou Bozí milost a vzdává za ni
díky tím, ze ji velebi.
Pfijali jsme, Boze, tvé milosrdenstvi. Die hebr.: Sesli

se Israelité uvnitf chrámu v nádvofích jeho — jako 2 Par.
20 5-19 vypravuje a tam si znovu pfedstavili to dobrodiní,

jez jim Buh právé prokázal. Znovu si na në vzpomnëli,
о nëm vypravovali, neb zkrátka rozjímali.
11. Jméno Jahve ukázalo se byti mocnym, nyni se

rozhlásilo daleko: tak i Boèi chvála jest hlásána netoliko
v chrâmë, n^brz vèude, kde jest jeho jméno znám$m —

az do kontin zemé. Spravedlnost Boha Israelity ochránila,

nepí-átele zniöila.

12. Veselí se hora Sion : oby vatelé Jerusaléma a dcery
Judska, mensí mësta Judska, jejich obyvatelé plesají
a radují se tomu, ze jsi tak ucinil, rozsoudil, rozhodl.

13. Obcházejte Sion : vyzyvâ obyvatelé mësta, aby
sli kolem Sionu, prohlédli si jej, spo&Uali jeho vëze, a sami
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se presvëdcili, ze zûstal bez pohromy, ze jest silnou hradbou,
ze má mnoho vëzi, které zaruöuji jeho bezpeëi.

14. Dobfe pozorujte jeho pevnost a sílu, pozorujte
i jeho domy (procházejte jehopaláci), abyste mohli príMímu
pokoleni o mocné pomoci a milosti Bozí vypravovati. Ona
Sionu tu sílu dala, ona ji i zachovala a vytrhla z tak hroz-
ného nebezpecenství.

15. Toto budou vypravovati pfístímu pokoleni: Ée-tu,
na Sionu, jest Buh, nás Bült. Tomu pfiôitati dluzno krásu
a velebnost Sionu a zachování jeho. On vládne svému
lidu a povede nás na vzdy.
»Uvnitf ve svém chrâmë*, totiz v Církvi, podává nám

Büh svou milost; v církvi jsou sv. svátosti, dary sv. Ducha
i nejsvëtëjsi Tëlo Páne.
Hora Sion ve v. 12 múze znamenati fímskou církev,

dcerami Judska by byly církve jí podfízené, s ni spojené.
Veze, zdi, paláce Sionu, církve jsou její vira a ucení, její
svátosti, její ústavy charitativní a jiné; tëmi jest církev
u velikém poëtu obdafena a ozdobena. V tëch spoéívá
téá její síla a krása. Büh jest v církvi a B,uh ji fídí.

10. b^ti podoben ; piel : srovnávati nëco, uvazo-
vati (animo comparare), mysliti (Soud. 20a). Suscepimus ;
Theodoret je vykládá slovem пполдйра&ы oeekávati, Euthym.
i itiaytyvwaxnv uznati, rozeznati.

12. "*"nia2 v témz vyznamu i 69 86 Num. 21 2Й Jos.
1716 a j.

13. С|рэ krouziti; zde hif.
14. ^ 3Í5 ГРИ5 cor apponere, mysl, pozornost па песо

obrátiti, animadvertere. Я^Пр schází mappîq snad proto,
ze jest v pfestávce. ЗСБ zde piel, má v hifil ten vyznam:
procházeti nécím. Tentó vers vykládán i jako vyzvání, aby
bylo mèsto Sion, zdi a paláce jeho, vystavëny.

15. л* ten i tu: Zenner klade л4 zkrácené jméno
Bozí. Poslední slova ПТО~?5 se zdají byti liturgickou po-
známkou, nebof sem se nikterak nehodí : Povede mne
Г^З- is na smrt, к smrti. Liturgické poznámky byvajl
vsak v nadpisech zalmû, nikoli (toliko Hab. 31Я) nakonci;
snad nálezí toto ГПИ" b? jako ПТзЬ?- (hlasem panen) na
zacátek následujfcího zalmu. LXX öetli fívülp щ tovç aimraç
С]ч*0^".| na vëky; v aram. jest prelozeno a^Tpib?. mládí.

z. 47. 48. 381

Zenner môni zaôâtek toho verse : Sim "îrnbx КПП mn1
T3?1 DÎSllSVID4 die feckého: <m ovtôç iaxiv ó &tôç щцы* tie то*
aiävrt xni sie то» aicàvtz roi nitôvoe.

O svátku Narození Pánc slavíme slovy zalmu 47.
Kristûv pfíchod, poóátek jeho kralování jako syna ëlovëka
na zemi. Tentó jest Bûh, nás Bûh na vëky.
O svatodusnîch svátcích oslayujeme zaloáení ci spíse

pocátek rozsírení Кг181ол'у církve na Sionu. »Jest zalozena
k rozkosi zemë. Jako jméno, tak i sláva tvá, Boze, s cír kví
do koncin zemë<.

Nejsvètëjsi Trojice jest základem, kfest ve jménu
Nejsv. Trojice vstnpem do sv. církve; proto se modlíme
tentó zalm i o svátku NejsAT. Trojice Bozí. (I v útery.)

Kazd$r chrám jest obrazem církve ; posvëcenim stává
se domem svatého mësta, chráraem Boha ; proto jest tato
pisen modlitbou na den Posvecení chrámu.
Proto, ze jest v zalmu feë o dcerách Judska, jest

zalm ustanoven i v den sv. Panen. Ony jsou chrámem
Bozím jako kazdá zbozná duse, panenstvím jsou jemu
zvlàstë zasvëceny. O nich pfedevsím v. f-12.

48. zalm. (H. 49.)

Jaké jest Stfistí bezboíníka.

Nestejn^ jest osud lidí. Bezbozn5rm vede se nezfídka
dobre, spoléhají na své statky, chlubí se svym bohatstvím.
Ale ty statky jsou pomíjející, neochrání ani od smrti

(6
—
13). Spravedliví jsou podrobeni sice v tomto zivotë

souzením, ale tëèi se nadëji na lepsí zhrot; zalmista drive
ukázal, ze bezbozní zahynou, sejdou do podsvétí (14— 21).
Obsahem jeví se v tomto zalmu podobnost se z. 72.

(i 36.). U vivodë vyzyvá pëvec cely svët, aby ho vyslechl,
neboí chce dulezitou, moudrou vëc vyloziti. Otázka, o níz
jedná, jest zajisté vseobecnou a prastarou: Proö b5rvá
bezbozn$r sfastn^m?
V písni jsou kratéí mravní prûpovëdi, jimiz se podobá,

aspoñ na zacátku, prûpovëdim knihy Pfísloví.
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Didezitym jest tentó zalm proto, ze obsahuje zfejmé
tvrzení o vëëném zivotë. Nëkteré vëty jsoii nejasné ; snad

bylo i znèni nëkde poruseno. К nadp. v. XXITT а XXVI.
Vedle úvodn (2—5) mûzeme pozorovati v zalmu 48.

dvë stejné cásti, refrénem od sebe oddèlené (6—13 a 14—21).
O dobë, kdy byl asi zalm slozen, nelze ani z nadpisu,

tira ménë z obsahu souditi. Jest to zalm Korachitü (XXI) ;
tím není vsak jeho vëk udán. Z toho, ze se ponëkud knize
Pfísloví blízí, nelze zádného platného duvodu pro sou-
casnost neb pro závislost zalmu na Pfísl. odvoditi.
L. 1. Ku konci. Od synû Kore. Zalm.

2. -Slyste to, vèichni národové,
Uèima prijmète vsichni, kdoz prebyváte na svètè ;

3. T vy, lidé zemë, i 1лту) эупол'е lidstí,

Spolu bohaty i chudy.
4. Má ústa budou mluviti moudrost,

A pfemySlení mého srdce rozSafnost
5. Nakloním své ucho к prûpovëdi,
01елгги pfi harfe svou záhadu.
H. 1. ftiditeli hudby. Synû Qôrach. Zalm.
2. Slyste to, vèichni národové,
Poslouchejte, vsichni obyvatele svëta;

3. I (vy) prostí lidé i (vy) vznesení,
(dosl.: synové Clovèka i synové muze),
Spolu bohaty i chud5*.
4. Má ústa mají mluviti moudré vèci,
A pfemítání mého srdce (jest) rozumnost.

5. Nakloním své ucho к prûpovëdi,
Otevru pfi citare svou záhadu.

2. Pfedmôt, o nëmz chce pëvec mluviti, zajímá vâechny

lidi ; proto hledí upoutati pozornost vsech národú : Slyste
to, vsichni národové celého svëta, oby râtelé svëta a

vSech stavù:
3. i vy lidé zemë (synové èlovëka hebr.), prostí lidé

z obecného lidu, i vy lidstí synové (synové muze hebr.\
vznesení lidé (438ü). Spolu, zároveñ bohaty i chudy ; tímto
jsou vysvètlena pfedcházející oznaöeni. »Bohati« odpo-

vídá v§ak v prvé ëàsti druhému slovu, totiz: vznesení.

4. Moudrost budou mluviti ústa zalmisty; slova úst
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vyjdou ze srdce a pfemysleni srdce mluviti bude rozum
nost, rozsafnost (neb: jest rozumnost). To nebudou toliko
moudre vëci, n^brz sama moudrost, sama rozumnost,

kterou uslysi. •

5. Ale pëvec obdrzi nejdHve sám Bozím zjevením
neb vnuknutím to rozlustëni záhady, které chce pfi harfë,
pfi zpèvu harfy (citary) svym posluchaëûm podati ; proto
di: Naklonim své ucho к prûpovëdi ; parabola znamená
podobenství, prupovëd, basen. Otevru, vylozím pfi harfë
(psalterium 322), jak to i stafí proroci cinívali (1 Kr. 10a
4 Kr, 3'5), svou záhadu ; problema, to, o ëem práve zalm

jedná: Proc jsou bezbozní sfastnymi, a spravedliví
proc trpíV

3. DIN 432 a íBnX "43 jsou proti sobé posta veny tak
jako "РВЭ5 a "(VON; syrské bnr-nâsâ znamená prosté I ¡di.
аУ"П5 jest jako latinské tam, (iiiam (Gen. 50я). I bohác i
ehudy s prospëchem to motion poslechnouti ; onen, aby si
na bohatství tuze nezakládal, tentó, aby byl trpëlivëjsim,
kdyz bohatství nema. Aram, vykládal »bohatí« o nespra-
vedJiv^ch, chudí о spravedlivych ; о tëch se arcif jedná.

4. n:>~ pfemysleni, básnení. ГТТИЗГ! jest jako Г^ЭЧЗГ
mnozné oíslo : feci moudre, myslenky rozsafné. Die LXX
jest П13"ОП téz predmëtem slovesa "ОТ Xnlíasi; mohlo by
byti vsak pfísudkem ku podmëtu чаЬ ГПЭЛ jest rozumnost.

5. 1Í32 citara (1503); 2 prûvodové (pfi, jako Ьз>): pro-
stfedkem jest ЬвИ.

6. \ roc bych se mël bâti ve zlé dobë?
Nepravost mych pronásledovatelú nine obklicuje.

7. Oni spoléhají na svou sílu,
A vychloubají se velikostí svého bohatství.

8. Bratr nemûze vykoupiti; vykoupí ëlovëk?
Nemûze dáti Bohu, cím by se usmífil,

9. Ani cenu, kterou? by mohl vykoupiti svou dusi.
A kdyby se vëcnë namáhal,

10. A zil jestë az do konce.
11. Nevidí zahynutí,
Kdyz vídá, ze moudfí umírají,
Spolu posetilec i hloupy hynou,
A zanechávají své bohatství cizím;

28
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12. A jejich hroby jsou jim pfíbytky na vëënost,
Jejich stany od pokolení do pokolení (trvají);
(Ktefí) Dali svá jména svym pozemkûm.

13. A ëlovèk, i Icdyby ve cti byl, nenahlízí to,
Pfiblizuje se nerozuitmym zvíratüm,
A stává se Jim podoben.
6. Proc bych se mël bâti v dobë zlého?
(Kdyz) Nepravost mych pronásledovatelu

mne obklicuje.
(Orígenes: Nepravostí mne obkliëuji m. pr.)

7. Oni spoléhají na svon sílu,
A chlubí se svym velikym bohatstvím.

8. Bratr — nikdo (ho) nemûze vykoupiti,
Nemûze dáti Bohu jeho \rykupné,
9. (Nebof jest drahy vykup jejich du&e,
A zanechá [toho] na vzdy)

10. Aby je§të zil na vëcnost,
A nespatfil jámy (onéj.

11. Zajisté vidi:
Moudfí umírají,
Spolu posetilec a blázen hynou,
A zanechávají jinym влгё bohatství.

12. Jejich hroby jsou jejich domy na vëky,
Pfíbytky jejich po vsechna pokolení,
íKtefí) pojmenovali sv^mi jmény zemè.

13. A clovëk, ve cti, nepfenocuje ;
Pfvpodobuje se zvírattlm
Hynou (hyne).

6. Zlí ci nespravedliví boháíi, tfebaf byli bohatí, ne-
uniknou smrti. Jako zvífata zahynou bez nadéje. Proto
není jejich Stësti prav^m, nebof není trA'alym. Jinj^m ode-
vzdají ci zanechají své statky.
Zalmista mluví ve jména spravedlivého a táze se:

Proè bych se mël bâti ve zlê dobë ? Jaká to zlá doba
jest, to praví lined v následujícím: Nepravost mych pro
následovatelü, mé paty (doslovnë pfelozenoi, tëch, ktefí
na patu útocí, ze zadu, lstivè, úskocné pronásledují —

mne obklicuje; pfec se nemusí spravedliv5r strachovati.
7. Popisuje, jak ti bezbozní si ve svém stësti pysnê

лredoll. Oni, qui, ti
, ktefí jsou zalmistovi pronásledovatelé,
spoléhají na svou sílu, na své veliké bohatství. Jejich
dûvèra jest klamnou ; v torn lezí téz dukaz, ze jejich
stësti není trval^m, není pravym stëstim.
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8. 9. Die latinského pfekladu vykládáme: Ani bratr
nemuze jiného ôlovëka, tedy bratra (onoho bohàëe) vy-
koupiti, ochrániti od smrti; jak by to mold uciniti jiny,
kdyz to ani bratru není mozno? Nemuze dáti (ani ten
bratr ani zádn$'), i kdyby sebe vëtsi bohatství mël a po
da val, Bohu, cím by jej usmífil, со by mohlo by ti сепои
га vykoupení zivota (jeho du§e), ëim by mohl si prodlou-
ziti zivot.

10. A kdyby se vëënë namáhal, kdyby si jestë vice
bohatství získal, a zil az do konce, velmi dlouho, nebude
toho míti tolik, aby se mohl vykoupiti od smrti.

11. Jak klamná jest jen ona myslenka, ona snaha,
po níz by se chtël smrti zbaviti! On nevidí zahynutí,
jest jako zaslepen, nechce pfipustiti, йе i sám umfe a za-
hyno : A pfec vídá umírati moudré ; vSichni zemrou,
/.ádného nevyjímajíc: bez vyjimky, spolu nemoiidry
i posetilec hynou, hfísníci, bezbozní. On к nim téz ná-
lezí, vidi, íe tací téz umírají — ale jestë nevidí své za
hynutí! Vidi, íe zanechávají, zanechati musí své statky
<izím.

12. Zanechali zde své domy a paláce a hroby jsou
jim domem na vzdy; jen jejich jména zíistanou na zemích,
na pozemclch, jez jim nálezely a jimé oni svá jména dali.
V hebr. by byla jakási nejasná odchylka v 8. verSi:

Bratra nemfize nikdo vykoupiti: tedy ani bratra nemuze
nikdo od smrti vykoupiti, nemuze dáti Bohu jeho vy-
kupnê. V 9. v.: Nebot jest drahy vykup jeho duse (íivota),
jest vlozená vëta ; jest tak drahj' ten v^kup, ze naft ani
nejvétsí bohatství nesta<>í. A tak zanechá (toho) na vzdy:
zanechá toho pokusu, aby se vykoupil, ponëvadz vidi, ze
by byl marnym. Vêtu »aby jestë zil na vëcnos.t« by bylo
spojiti bezprostfednë s v. 8. : Nemuze dáti vj'kupného

(к tomu), aby jestë zil ... a nespatfil jámy, totiz hrobu.
Jistë zemfe, vzdyf vidi vsechny umírati, moudré i poëetilé,
spravedlivé i bezbozné bez rozdílu. Zde spoléhal na své
bohatství, ale zanechá je jin^m, tak jako vsichni je
zde nechati musí.
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13. Chce jestè ukázati, ze, jako zvífe neodvratné

jednou zahyne, tak se i stane bezboznému (a kazdéinu):
Ôlovëk, (i

) kdyby ve cti byl, i kdyby byl ctèn, kdyby byl
V bohatství a slàvë, (hebr.) nepfenocuje t. j. nezûstane tu,

na svëtë, nybrz podobnym jest zvifatüm, pokud se tyce
jistoty, ¡te zahyne, zemfe.

V latinském elle obyeejného vykladu sv. Otcu praví
Salmista: Ôlovëk, aëkoliv byl Stvoritelem na takovy stnpeñ
cti a dokonalosti dán a postaven (8t!), nenahlédl to, ne-
uznal to neb té cti neporozumël, a tak se stalo, ze si tobo
nevázil a pfipodobnü se nerozumnym zvifatüm a stal se
jim podoben: zkazil své mravy, zil jako nerozumné zvífe.
Tentó vers se s malou odchylkou (v hebr.) nalézá

V zalmu jako v. 2I.

6
. уп^тз^ ve dnech zlého; »dny« zlého ve vyznamu

zlé doby, v níz jest zboíny utiskován, souzen oním zlym,
bezboznym. 3pj? calcaneus, pata (stopa): "Cp" ITS jest
vztazná casová veta, 2рэ jako pfídavné jméno vyznamem:
lstivy, úkladny (pronásledovatel; nohsled, ale kdyby mèlo
vyznam nepfítele) 42p~. s pfíponou prvé osoby: ükíadníci
moji; yv vázany stav. Die feckého rr¡<j mtçnfi fov (Jar.
Sym): »Kdyz mne obklií-uje vina mych krokü« (mych
hfíchu) nehodí se к následujícímu versi, v némz jsou t

i

nepfátelé popsáni. Origenes pfepsal ata* axov ßßaet tsffovSßowt
tedy sloveso v mnozném f'ísle ^l?1 kdyz mne nepravostí
obkliöuji mojinikladnici«. Nepravbst, hfísny zivot a pro-
následování nepfátel ho obkliöuji — ale proö by se bál?
Baethgen klade proö musím vidéti dny zlého?

7
. Qui spojiti se slovem pfedeslého verse: moji úklad-

níci. mnohost, hojnost, i velikost (na m. pfídavného jm.).

8
.

ГПЕ"1 ГПЕ-R5 ~X bratr (prostv akkusativ na za-..... T T \* K'

cátek polozenj, bratra vykoupením nevykoupí ffl's nikdo;
sv. Jer. : »fratrem redimens non redimet vir»; ocekávali
bychom ovsem "РПХ svého bratra (nevykoupí muz, totiz
boháe) aneb imc pfíponu tfetí osoby, která by se nesla

к prostému r¡N. by nálezelo к ГПЕ"1. Latinsky pfeklad

je die LXX, Sym. syr. (aram. mâ >svêho bratra«). "S by
moldo míti s иэ""!* vyznam : jeden druhy : jeden nevy
koupí, druhy tez ne, tedy nikdo nevykoupí; tu by seházel
pfedmèt. Kdybychom doplnili nevykoupí se, bylo by ëisti
nifal "ЕЛ Ale рак by bylo téz promëniti (Wellh.)
v 7¡S: Jen ze se zádny nevykoupí (nebude vykoupen);
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tentó vvklad není pí-eklady podporován. 1ЮЭ placado,
smífení, vykupné, 6ím se usmífí (muleta), со v ná-
sledujíeím nazváno pretium redemptionis. Svou das i
t. j. sebe.
Sv. Otcové zde ukazují, ze nemohl nikdo vykoupiti

lidi, nikdo nemohl té eeny Bohu Otci dáti, aby byl usmíren:
jediny Kristus Pán, èlovëk a Büh, ten vykoupil celé
èloveèonstvo; clovék (toliko) toho uciuiti nemohl.

9- 1)5'!!] s 1 spojovacím; téz a ip_4»l (1. Sam. 1830).
пшез má mnoz. pfíponu o boháfích vübec. prestati ;
die aram.: a prestano (zíti).

10. Patfí smyslem lined к v. 8., ale 9. mohl tarn byti
jiz pùvodnè jako vedlejsí, vlozená vëta. Wellh. mini, ze
jest to glossa к v. 8. Adhuc je§tè, i (stupñovacíi tPeba.
11. -155 brutum, hloupost.
12. Na m. dluíno císti die reck. syr. aram-

oí táqioi airâv 'рПГ'ТСр Г"22 slovo : ^"Cp hroby. Massor.
22~ip od Dip by znaëilo: Jejich nitro jest neb jsou jejich
domy na veky. TOTO jest totéz jako 0ГГГ2-

=ü¿D ХЧр jako Is. 41a"'.
13. "ip*D nálezí die v. 21. к C"S ; ~ip4 vzácnost, cest,

sláva. pfenocovati (zustati, trvati) permanere. Кеб.
èetli уй? na m. y'y, které i u Sym., Jer., aram. 17313 nif.
umlcen byti, i znieen byti; proto pfekládají o zvírateeh,
která byvají sklána (zaskrcena, umleena). Kdyz bychom
toto: byvají umlceni (hynou) spojili s □"!!<, рак pfipouátí
2"îS ovsem jako hromadné slovo mnozné cislo.
Klem. má: prsigednan jest yalowatom nemudrîm, Mus.

dobitczatom, Podëbradsk^': ke skotu.

14. -l'aková jest jejich cesta, jest jim úrazem;

Л pfec potom si v jejich recech libuji.
15. Jako ovce pokládají se do podsvéti,
Smrt je sezírá.

A vzmohou se nad né spravedliví záhy,
Л jejich podpora zetlí v podsvëti,jak jsou bezslávy.

16. jA-le Bûh vykoupi mou dusi z moci podsvèti,
Kdyz mne pfijme (by mne bral).

17. Neboj se, kdyz nèkdo bohatne,
Л kdyz se mnozí sláva jeho domu ;

18. Nebof, kdyz zahyne, nevezme (sebou) nie,

A nesestoupi s ním jeho sláva.
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19. Nebof jeho dusi bylo pozehnáno, dokud on gil ;
Chválí tebe, dokud mu dobre cinís.

20. Vejde az к pokolením svych otcû,
A po celou vëënost nespatfí svëtla.

. 21. Clovëk, kdyz jest ve cti, nenahlízí;
Pfipodobuje se nerozumnym zvifatûm,

A jest jim podoben.
14. To jest osud tëch, ktefí mají v sebe duvèru,
A tëch, ktefí za nimi na jejich fee bëzi. Séh7.

15. Jako ovce sestupuji do s"'ôlu,
Smrt jest jejich pastyfem.
A vitëznë na ne slápnou spravedliví zajitra,
A jejich tváfnost stráví § 'ôl ;
Není jí pfíbytku (vùbec, aneb není tfeba).

16. Jen Buh vykoupí mou duâi, z moci Se'ôlu,
Kdyz by nine bral. Sel«.

17. Neboj se, kdyz nëkdo bohatne,
A kdyz se mnozí sláva jeho domu.

18. Nebof nevezme pfi smrti sebou to vsecko,
Nesestoupí za ním jeho sláva.

19. Nebof (at) zehná za ziva své dusi,
A chválejí te, ze si dopí-ávás

20. Pfijde к pokolení svych otcü,
(Ktefí) nespatfí na vëky SA'ëtla.

21. Clovëk, ve cti — ale nernzumí —
Podobá se zv ira tit m —
Hynou (hyne).

14. Sfastní bezbozníci zahynou, zemrou, spravedlivého
Bid) vysvobodí. Taková, jak pfed tím práve feceno, jest
jejich cesta (osud), jest Jim úrazem (scandalnm), pfícinou
jejich záhuby. V lat. dale praví: A jrírc si nektefí lidé
potom v jejich recech libují (aneb oni samisi v nich libují '<),
ac vidi, jakého konce dosli. V hebr. di: To jest osud tech.,
ktefí mají v sebe (vesvó boliatství v. 7) durcru, a tèch, ktefí,

za nimi na jejich feci bezí, ktefí jich následují, ktefí se
die jejich (Spatnych) feci fídí ; ti také tak zahynou, jako oni.

15. Smrt jest pastyfen., podsvetí jest clüévem, do nèlioz
smrt ony ovc;\ jez sezírá (die hebr. jez pase), klade jednu
vedle druhé. Obraznëji feceno nez v hebrejském.
A vzmohou se spravedliví nad ne xaTaxvgieraovffiv

[hebr. vítezne na ne Slápnou, jakoby je mëli po zpñsobii
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vitëzû oné doby pod nohami). Drive byli spravedlivi jimi
utlacováni, nyní se zase spravedlivym lepe povede jiz
tím, ¡se nezahynou tak jako bezbozní. (Mal. 321, Dan. 7Щ
Vzmohou se nad nè za jitra t. j. záhy, aneb to znací jitro
toho dne, kdyz se stanou spravedlivi §fastnymi, kdyz jim

vzejde slunce spásy.

A jejich podpora (tptiz bezboznych bohàôû) zetlí,
veterascet; паб oni spoléhali, vec veskeru nadëji kladli:

jejich moc, bohatství, die hebr. snad i jejich tëlo, tváfnost
tèla, zetlí, zajde v podsvetí; do s*'ôlu si nie z onoho ne-
pfinesou, nybrz v s''ôlu jsou bez vsí slávy. Так lze skrá-
eeny vyrok (die 3 Kr. 1513 Jer. 482) : a gloria eorum, Luc. :
«я tf¡i âôSrjç aitäv i^meór¡aav (i syr.) vyloziti : jak (tak 2e) ш-
■mají zádné slávy. Hebr. jest mène jasné: Jejich tváfnost
jest к strávení podsvëtî; (z pfíbytku, kteryz она tváfnost
má — die navrzené zmèny :) ten se'ôl jest její pHbytkem.

16. Proc by se spravedlivy bálV Ti jeho nepfátelé
zahynon, a ackoliv jest v§em umfíti, on sám vi, ze jeho
osud bude zcela jiny nez onëch bezboznych. Jenmne (mon
dnsi) vykoupí fífih z mod podsvetí, г onoho zahynutí,
z nëhoz ani bratr, ani zádny vykoupiti nemnze (v. 8-!)).
Kdyz nine, totiz Buh, pfijme к sobë: snad mini podobné
pfijetí, vzetí Bohem, jakého se dostalo Henochovi (Gen. 524
tak Qimchi). Salmista dobfe vëdël, ze i on jednon zemfe,
neocekával, 2e bude této smrti zbaven, ale on projevuje,
ze vëfi v záhubu a ve .stësti, kterého se po smrti lidem
dostune. Od té posmrtné záhuby ho Buh vysvobodí ci vy
koupí, kdyz ho do sfastného zivota prijme. Так stane se
nejen jemu, nybrz vsem spravedlivym, které Buh pfijme
к sobe.

Hebr. znëni zdá se spíée odporuöovati vyklad: Vy
koupí Büh mou duSi ze fr'ôlu, kdyby mne tentó brat.

17. Salmista so sám oslovuje a dává si naucení, které
z toho, со pràvë byl fekl, plyne: Neboj se kdy2 nëkdo
^ohatne a d.

18. Stësti, panství tèch lidí netrvá dlouho a nie jim
z nèho nezbude: Ncvezme nie s sebou, a nesestoupí s ním
jeho sláva (moc, bohatství).
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19. Nebof jeho dust (jemn) bylo pozehndno, do/cud on
HI; tím není udána snad pficma, proè by zahynul, nybrz
Salmista chce f ici : aökoliv byl za svého zivota tak sfasten,
ac mu bylo poSehnáno, ackoliv nalézá i pochlebníky, ktefí
ho relebí, kdyz si na svëtë tak popfává, diví se snad jeho
bohatství, jeho pozívavosti a rozmafilosti ale pfijde
pfec do temného podsvëti. (König, Stilistik, 128a8.)

20. Vejde az к pokolením svych otcfi, к pokolením,
která jiz byla bezbozná a dlí v temnotách. S tëmi bude
shromâzdën, nikoli jako patriarchové se svat^mi svymi
predky — bude v temném sp'ôlu, a na vëky nespatrí svètla.

Spravedliví za to die z. 3510 »spati-i svétlem Bozím svëtlot.
21. Ûlovëk, kdyz jest, ve cti, v bohatství, kéz by to

nahlédl a dobre své cti uzíval a dobre zil! Ale on tobo
nenahlíSí, spolehá na to bohatství, zije bezboznë a tak se

pfipodobuje zvífatñm (v. ,3) a hyne.
14. ~"H cesta, zpíisob jednánf a /.¡vota, osud. 5Ç2 (ar.

kästln jost tlusty) dûvëra i v dobrém i ve zlém smyslu;
velká sebed uvèra, posetilost. ~5C viz s. XXVII.
Druhá cást jest nejístá. Kterí za nimi na jeiich fee

bezí by bylo die Aqili: ВГРВ? fST)\ Jinak pfekládají:
Tato cesta jest jím úrazem a jestë po jejich smrti budou
míti zalíbení na jeho ústech (reöech): od nS*i míti zalí-
bení na песет 3-

15. ПРш = ГНО poloziti, prekládati; i trpnë die LXX,
Aq.: do podsvëti se kladou.
n"4 obraz, tváfnost LXX i,■ßo^&tta «ггоЗ»; qerê аччх íie-

dává uspokojujícího smyslu.
príbytek; ya pfelozeno privativnë neb zâpornë :

ze nemají (nemá, nepotfebujel4?) pfíbytku. Ewald 6te
jako podstatné jméno bez predlozky (S*'ôl jest jim

pHbytkem), ale jména takového není. König, Svntax, $406
p., Stilistik 207 ya odluky.

16. "|K jen — patfí spíáe к DTibx пей к "юе: ;чЮВЗ
by рак hned následovalo, ^ÍHT¿ jest zenského rodu, ale zde
sloveso rodu muzského.

19. "-C"1 VJ3DD Bar Hebraeus (Deut. 29 1S): zehnal své
duSi, sobe — poprával si, zil v rozkosi, jedl a pil.

20. pfijde; podmëtem jest asi duse. Wellh.
"РГТСХ- "Yfa pokolení ; arab. dàrun znamená bydlistë.

21. ve v. 13. у^Ьз: clovëk má ëest, slávu, ale
jest bez rozumu.
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Zalm 48. jest pfedevsím poucny. V. 16 vykládán zhusta
o Kristu Pánu, ktery sestoupil do podsvëti a vykoupil
duse ocekávajícícli patriarchû.
Modlíme se tentó zalm v úternính ranních hodinkách.

Pí-ipomíná pomíjejicnost pozemského stéstí a poslední
vëci ëlovëka.

49. zalm. (H. 50.)

Prava bohosluSba.

Bull pfichází v ohni a v boufi, aby soudil Israele
vzhledem к tomu, jak jej Israel ctí (1—6). Israel obdtuje
Bohu, ale tëch obèti Bñh nepotfebuje; on zádá obèti
chvály a obèti srdce — tedy dobré vnitfní smySlení (7--15.)
Po,té se obrací zalmista pfisnô к pokrytcûm, ktef í Bo2í slova
vedou ve svyeh ústech, ale zivotem hresí. Hrozí jim, ze
nedosáhnou odpustëni svych vin, kdyz se neobrátí; poslus-
nym slibuje spásn (16—23).
Jest prvy z onëch zalmü, jez jsou pfipsány po nad-

pise Asa fori (viz úvodXX). Tentó zalm se zdá byti zAsa-
fovych zalmü (72—82) nejstarsím. Israel jestë hojnë obëto-
val, chrám jestë stál, Zion byl jestë krásou. Není-li skla-
datelem této písné levita Asaf, vrstevník Davida, pochází
od nëktérého levity z Asafova rodil (2 Par. 2930 a Neh.
Г245 tvrdi, ze Asaf psal zalmy). Die nëkterych nálezel by
do Josiásovy doby [622), aneb aspon do poslednicb let
judského království (586).
Zalm tentó jest velmi vázny, pouöny, ale zivë, skoro

dramaticky provedeny. Sborovy zpëv má sloky o3, 3—10—4,
4 versieh.

L. 1 Asafuv zalm.

Bûh bohu, Hospodin, mluví a svolává zemi
Od vychodu siunce az na západ.

2. Ze Siona (jde) lesk jeho krâsy.
3. Bûh pfichází zjevnë,
Nás Bûh a nemlëi.
Oben pfed nim hoî-i

A kolem nëho moená boure.
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4. YyzyA'á s hora nebesa,
A zemi, (ze bude) souditi svüj lid.
5. ShromâMëte jemu jelio svaté,

Ktérí uzavfeli obètmi jeho úmluvu.
6. A ohlasují nebesa jeho spravedlnost,
Nebof Bíih jest soudce.
H. 1. Zahn od Asâfa.
Bozstvo Bûh, Jahve inluví a vyzy>á zemi

2. Ze Zijjôna, koruny krásy,
Bñh se zaskvívá.

3. Nás Búh pfichází a nemlëi;
Oheñ pfed ním zzírá,
A kolem nëho prudce to boufí.

4. Volá к nebesûm s bury, .
А к zemi, ze chce souditi svüj lid.
5. »Shromázdéte mnë mé zbozné,
Ktefí uzavfeli mou úmluvu obëtL.

6. Tu hlásala nebesa jeho spravedlnost,
Nebof Bûh jest soudce Sei«.

1. Svrchovan$r, vzneseny a mocny Büh se zjevuje.
Zalmista jmenuje vedle sebe tri Bozí jména, nebo| vtëch
jevilo se, со Bûh hdem jest a jakou má moo : Bozstvo
Bûh (elôhîm), Jahve mluví a volá zemi, svolává lidi

zemè, aby byli svèdky, kdyz bude souditi svüj lid. Bûh
Jahve jest Bohem, králem toho lidu, Jahve s ním uzavfel
na Sinai úmluvu, on nhize nafíditi soud a tázati se neb
ukázati, jak jeho lid tu úmluvu zacho vává. 8л-о1й\'а
veskerou zemi, neboí v druhé ëàsti verse di: od vychodu
slunce ai na zapad. V lat. jmenuje Boha : Bûh bohfi, Ho-
spodin &BÔs &tc5v xvQtos jakoby chtël oznaëiti, ze jest Bûh
pánem neb prA'ním neb nejvëtëim mezi bohy, tedy pohan-
skymi; ponëvadz pohanstí bohové die jinych mist sv.
Písma nicím nebyli povazováni od vèrnych sluzebníku
Jahve, nebylo by to oznacení zádnou ctí. Lepe jest vyklá-
dati Deus deorum hebraismem jako Superlativ: NejvyäSi,
Svrchovany Bûh.

2. Sion jest sídlem Boha ; odtamtud pfedstavuje
pèvec, ze prichází Hospodin. Die lat. patfi slova »leskjcho
krásy< ku jménu Boha, die hebr. jest jimi pojmenován
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Sion »korunou krásy< (473 Lam. 2lä). Jest tím minënchràm,

svaté misto Jerusaléma.
3. Bûh pfichdzî zjevnë, provázen leskem a úkazy,

kterymi se jeho velebnost hned projevuje (V hebr. : B. se

zaskvívá). Podobnë di Deut. 33-, ze jest Bíih jako oslñu-
jící svëtlo (slimce i. Nâë Bûh a nemlM ; aie naopak pfi
jeho zjevení jest mocná boufe, v té zaznívá Bozí blas

(á. 17 14). Oheñ pfed nim hofí a kolem niha mocná boufe,
oheñ a boufe lio provázejí; jimi vykonává na tëch, ktefí
se mu protiví, tresty sondern urëené.

4. Vyzyvá nebesa s hora, a zemi ; volá na ne, vy
zyvá je, aby mu pfivedly vinníky к soudu a byly pri
soudu svëdky jednání Bozího.

5. Так mluví Bûh к nebesùm а к zemi : ShromáSdéte
mnë (hebr.) mé zbozné (ch'sFdím s.90) ; takovymi mèli byti
Israelité, jak s Bohem nzavfeli úmluvu. Zde je zboiünj'mi
jmenuje, aëkoliv je pràvë proto chce souditi, ze nedbali

zboznosti, ze nezachovávali úmluvy ; jest toobvyklé pojme-
nování Israelitû. Israelité zavírají dosud obètmi neb obëto-
váním úmluvu 8 Bohem, jsou tedy's ním ve spojení, podléhají
jeho soudu. Die hebr. bychom spíse mëli na mysli ony
obèti, pfi nichz a jimiz byly uzavfeny ty prvé úmluvy
Abrahama (Gen. 1518) a Israelského lidu (Mojzíse) s Bo
hem (Ex. 24"') : Ktefí nzavfeli mou úmluvu obèti.

6. Nebesa odpovídají vyzvání Bozímu tím, ze ihned
hlásají, ohlasují Bozí spravedlnost, a dodávají, ie Bult
jest soudcem, ze nyní chce neb bude souditi.

1 OVlbí* znamená na nèkterych místech tez andëly,
i pozemské soudce, ale zde by: »Buh andëlù neb soudcu«
nebylo na miste. V hebr. i v mnohych pfekladech (Aq.
Sym. Theod. sv. -1er.) jsou ta tri jména od sebe oddélena.
V staré dobë rádi v modlitbách, ve chvalozpëvech i vice
jmen Bozích vedle sebe kladli (Jos. 2222.), pozdëji tak na-
cházíme v zafíkávacích modlitbách ai pfílis. Sv. Jer. pfe-
lozil: Fortis, deus, dominus.
Wellh. ínTti a bojí se zemé, na m. Sip4"1 a volá zemi.
zde pfíponu m. r.
2. Species decoris by bylo téz speciosum decus;

к tomu doplniti sloveso : veniet, pfichází.
3. jest zde ve vyznamu í<b; jest to tak zv. litotes.
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Wellh. praví о За, ze jest to vzdech pfipsany na krajinë-
jakym starym ctenáfem zalmu a ze byl рак v'zat do tekstu.

jest 3. i. rodu : bouri (ПЭП5ГР a tmëlo se) ; by vá
i muz. rod ■ТОП4-

4. 5?73 s hora (p~ '(tí) ; zde by mohlo miti vyznam
nahofe. y*fi závisí na sip4-

5. tVQ ГПЭ (Л1Э fezati, ze pfi torn rozdëlovâny, roz-
fezávány obëti) jako fecké oqxm rifivuv uzavirati smlouvu ;
vlatinë bible má testanientura vyznam hebr. П"Н2 (úmluva).

6. Nebesa zosobnëna i 192 97«. пЬо viz s. XXVII.

7. -Slys, mùj lide, a budu mluviti,
Israeli, a dosvëdôim tobè :
Bûh, tvûj Bùh jsem já.

8. Nechci tê kárati pro tvé obèti,

Nebof jsou tvé zápalné obëti stále pfede mnou.

9. Nepfijmu z tvého domu juneû,
Ani kozlû z tvych stád ;

10. Nebof má jest veskerá zvëf lesû,

Dobytek na horách i b5rci.
11. Znám vsechno ptactvo nebes,

A polní krása jest se mnou.
12. Kdybycli lacnël, nefekl bych tobe ;
Nebof тут jest cel5' okrslek zemë a jeho plnost

13. Zdaz budu jísti maso bykü?
Aneb píti krev kozlû?

14. Obëtuj Bohu obëf chvály
A pin Svrchovanému své sliby.

15. A vzyvej mne v dobè souzení ;
Vytrhnu të a budes mne ctíti.
7. SlyS, mùj lide, a chci mluviti,
Israeli, a chci té napomínati,
Bûh, tvûj Bûh já jsem.

8. Nechci të kárati pro tvé obèti,
Jsouf tvé zápaly stále pfedo mnou.

9. Nepfijmu z tvéno domu junce,
Kozlû z tvych stád ;

10. Nebof mnë nálezí veskerá zvëf lesa,
Dobytek na horách po tisících.

11. Znám veskero ptactvo hor,
А со se na poli h^bá, jest pfi mué.

12. Kdybych lacnël, nefekl bych tobé,
Nebof mnë nálezí svët, a to, 6ím je naplnën.

7.. 497-,Г|. 395

13. Zdaz jím maso bykù
A piji к rev kozlû?

14. Obëtuj Bohu diky,
A vyplnis Svrchovanému své sliby.

15. A vzyvej mne v den tisnë,
Vytrhnu té a bude§ mne ctiti.

7. Bídi ukazuje, ze jest pouhé zevnèjsi obôtovânine-
dostateën$rm, ano ze nepfinásí zádného prospechu.
Búh poéíná zalobou, kterou obrací к svému lidu.

Vázné di : S/yit, lide müj . . . tvuj Búh jsein já, más mne
slyseti, já mohn к tobë mluviti, tebe napomínati (lat. te-

stit'icabor).
8. Neehce kárati Israelity pro obéti, ze by jicli ne-

pfináseli; vzdyf zápalnyeh obétí pFináseno mnoho tak, ze
jsou stále pred Bohem. Slovo stále« hebr. t«mid ukazuje
snad na denní oböf, která se jmenovala tnmíd, pfi níz
obètovali лге л-sední dny ráno i veöer po jednom beránku
s pfísluSnymi nekrvavymi pfídaArky (Ex. 2938). -

9. 10. Búh neehce, aby jemu*dávali ze svého majetku,
ze svého domu jume, ze svych stád kozly ; on nepotfebuje
takovyeh darù a obëti od nich, nebof jemu nálezí tak
velky, ano nesöisln5r pocet lesni zvëfe, j-emu nálezí veákerá
zvífata, dobytek na horách (tisícerych, aneb dobytek, ktery
lze tam cítati do tisíeú — die hebr.). Jmenoval junce a
kozly, ponëvadz tato zvífata pfeëasto obètovali. Bùh jest
Pánem vSech zvífat, on je dává a dal lidem, aby mu téz
z nich mohli obëtovati ; není mu tedy zádná obëf potfebnou,

ponëvadz vseho má hojnost.
11. Znám vëecko ptactvo nebes; ono jest pfeëetné,

Rúh o vsechví, mohl by si i z tëch vybrati, ponëvadz jsou
jeho; a pol tú krása, obili, jehoz se téz pri obëtech uzivalo,

jest se mnou. Die hebr. se zdá, ze v této vëtë jmenuje
jestë jiny druh zvífat: Co se na poli hybá (polní zvífata,
snad i zvífata malá). jest, pfi mné — já to znám; tentó
vyklad není vsak jist^m.

12. Kdybych laenèl; v tekstu jest: Kdyz laóním, ?ie-
feknu ti to, ale jest to zajisté jen nemozná podmínka a
proto pfekládáme: Kdybych laënël. Skorem ironicky jest
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tak feceno; obëti se jmenují jen v pfeneseném smyelu
cibus Dei »pokrmem Bozim«. Nebot тут jest cely okrStefe
zeme (svët) а со jej naplñuje jako reöeno i v z. 23 *.

13. Nemá Bûh potfebí pokrmu ani nápoje, jakotoho
potfebují lidé ; obëti téz к tomu ú6eli pfináseny nejsou.

14. Ceho Bûh si preje, ceho zádá, to nyní zfejmë
uvádí. Obëtuj Bohu chválu (díky), chvála, skutecn$r dík,
vnitfní, srde6n5' — to jest prava obëf. Так uspokojís Boha
vice, nez kdybys jemu sebe vice záslibnych obëti pfinesl :
tak vyplniè své sliby a to staèi.

15. Pfislibuje Bûh svou pfízeñ a svou milost. A vzynej
nine takovym oddan^m, vdëcn$rm duchem v dobë souzeni :

vytrhnu të; ani neni tfeba obëti, vz^vání >v duchu a
v pravdë«, jak v Novém Zàkonè zádáno, stací a modlitba
bude vyslysena. Nëktefi sv. Otcové mini pfimo, ze jest
tëmito slovy oznacen duch Nového Zákona, nové úmluvy.
Tim koncí první cást obsahu, a proto právem po-

lozeno po v. 15. дм\ри\ца (XXVII).
7. Zevnëjsi obëti nepostacují, Bûh zádá pravou

zboznost srdce téz u Is. I11-15. Jer. 721-23, Os. 6« a j. Testi-
ficabor jest silnëjsi nez loquar. Populus meus jest zde
vokativ (populus vok. i Liviusi.

8. П2"1 hit", kárati. r¡3T sacrificium krvavá obëf, n!DÍ3?
óXoxavTWfia celotná, zápalná оЪН ; pfi této b^valy i nekrvavé
fástky spalovány (chléb a j.).

9. "IIP? kozel; assyr. atùdu. N2 prosté, v. König, Stil. 74.
10. irm i v Genes, má litteram compaginis, hlásku i,

kterou je s následujícím slovem stazeno.
яЫ~"П"1П2 СИЯ) na horách tisíce — na tísíeerych

horách; jediny pfípad, kde jest pfed císlovkou epx ëitané
jméno ve váz. stavu. Aq. Jer. in montibus milium, »kdejsou
tisíce zvífat' . mbí* na m. poloziti nemûzeme, ponëvadz
není v zádném prekladu.

11. Ptactvo hor D"nn,ale v LXX syr. aram. ПЧЯЮ nebeské.
ГТ h5rbati se ('", cerv v misnë) jako msem tam se h^bati.
Jer. pfekládal : universitas agri (Aq.), jiní mínili tím divokou
zvér (divokého osla). Viz 8014.

12. V nemozné podmínce stává ib nikoli átjt. Tote?.
1. Kor. 1086. . .

14. Sacrificium laudis v duchovním smyslu. очпЬЮ na
misté: mué (pfechodem к objektiv.).
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16. Ale hfísníkovi praví Büh :
Proë vypocítává§ ty má pfikázání,
A béfe§ mou úmluvu do svych úst ?

17. V2dyf ty nenâvidië kàznë
A házís má slova za sebe.

18. Vidís-li zlodëje, bëziè s ním,
A mívá§ s cizolozníky svûj díL

19. Tvá ústa pfetékají zlobou,
A tvûj jazyk splétá lsti.

20. -Sedávás, mluvís proti svému bratru
A proti synu své matky zvedás vyöitky.

21. To jsi ôinil, a já jsem mlëel.
Domníval jsi se bezboznë, ze jsem ti podoben.
Chci té kárati a postavím (vse) pfed tvou tváf.

22. Srozumëjte to vy, ktefí zapomínáte na Boha;
Aby nezachvátil, a nebylo by nikoho, kdo by moni

vytrhnouti.
23. Obët chvály, ta jest к mé cti,

A to jest cesta, kterou mu ukázi Bozí spásu.
16. Ale hfísníkovi praví Büh :
Co más ty vypoóítávati má pfikázání,
A (proë) befes mou úmluvu do sv^ch úst?

17. Vzdyf ty nenávidíé kàznë
A házís má slova za sebe.

18. Vidís-li zlodeie, tu (bëzis) s ním,
A s cizolozníky mívás iicasí.

19. Svá lista poustívás ve zlobu,
A tvûj jazyk osnuje lest.

20. Sedí§ (a) proti svému bratru mluvís,
Synu své matky zasazujes rány.

21. To jsi cinil, a mlëel jsem.
Domníval jsi se, ze já jsem zcela jako ty.
Chci të kárati a pfedlozím (to) pfed tvé oèi.

22. Pozorujtez to vy, ktefí zapomínáte na Boha,
Abych netrhal a nebylo by, ledo by vysvobodil.

23. Obëf chvály, (ta) mne ctí,
A kdo si urovná cestu,
Dám jemu s rozko§í patfiti na Bozí spásu.

16. Mezi Israelity nëkteîi mínili, ze Boha zevnëjèimi
obëtmi dostateënë uctívají; neznah, ceho si Büh áádá, a
proto je káral Hospodin slovy prvé cásti (7—15). Vedle
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tëch byli vsak lidé, ktefí zákony Bozí znali, o nich stále
mluvili, alo pfec je pfestupovaU rûznym zpùsobem. К tëmto
— jmenuje je krátee hfísníky neb nesleehetníky pro-
mlouvá Hospodin vázná, kárná slova v druhé cásti (16 23).
Hríéníkovi praví Bäh: Proc vypoéítáváS ty, vinníku,

má pfikázání? On je zná, dovede je vycítati; a béfe§ mou
úmluvu do svych úst 'i úmluvu, v níz byla obsazena mravní
pfikázání fdesatero Ex. 20). Oni o tom stále mluvili, jako
kdyby jim byl "zákon nejmilejsím, ale ta feö byla jaksi
rouháníra, znesvëcoA'ânim tëch 'svatych }>fikázání. proto
se táze Bûh jako by v nevoli : Co lobe, со má§ ty vypo-
éítávati ? (hebr.).

17. Bezbozník se nechce podrobiti Bozímn zákonu:
Ty pfec nendvidië kâznè a zivotem svym projevujeè, ¡te
nenávidís m5rch slov, ze jimi opovrhujes: Ilázís má slova
za sebe (Is. 3017 3 Кг. 14я podobnë: nine jsi hodil zasebe).

18. Jednotlivë ukazuje na tfech pfikázánícb, jak se
bezbozníci chovaji, jak proti tëm pfikázáním jednají. 2ive
pfedstavuje, jak se ùëastni v krádezi: Vidîs-li zlodëje,
bëzis s nim (hebr. podobnë znëjici sloveso vyznamem :

más s ním, na nëm svou radost, zalíbení). Má úcastenstvf

s cizolozníky.
19. Pfestupuje osmé pfikázání: Jeho ñata oplyvají

zlobou, poustívá je, aby se ve zlobë pohybovala : jeho jazyfc
osnuje sit Isti, klamn, aby chytil poctivce.

20. Pomlouvâ i svêho braira ve spoleënosti s jinymi,
nebof sedává pfi tom; v druhé Cásti di: zvedás vyéitky
(potupu, hanu ; v hebr. zasazujeè mu ústrky, rány).

21. Dûraznë di Buh : К tëmto nepravostem já jsem
mlëel; byl Bûh shovívavym, netrestal jej az posaл'âd.
Bezbozník si vsak tuto shovívavost jinak vykládal. Do-
mníval se, ze Bûh zlého a hfíchu nedbá a ze jest v tom

jemu podobon : bezboznr, se tak domníval, pfidává Vulgata.
Bûh zná hfích a nepravost a svym ëasem také ji potrestá :
Chci té kárati a jiz jej kárá, a postavím vse pfed tvou
tváf vsechny tvé viny, abys poznal, ze vse znám a ze jest
mi hfích v osklivosti.

z. 49ltí-23. 399

22. Ku kárnym slovíim pfidáno v záverku napomenutí.
Jest promluveno к bezbozníku, ale obsahuje naucení, jez
plyne z celého zalmu vsem lidem (Israelitûm).
Sroziimëjte to, pozorujte to vy bezbozní, ktefí zapo-

mínáte na Boha. Kdyzby Bíih káral pro hfíchy, trestal,
bude trhati jako lev svou kofisf (78), рак nebude nikoho,
kdo by hfíSníka osvobodil.
23. Obèt chvály, jako bylo feôeno ve v. ta jest to,

která nine ctí, kterou mne mohou a mají ctíti zbozní; slova
ta jsou feëena pfedevsím onëm, ktefí jsou osloveni ve v. 7-16.
Pravou ííctou Bozí jest vnitfní obèf srdce. A ta jest cesta,
ve zboznosti, v zbozném, oddaném smyslení jest cesta,

kterou pfijde ke spáse, kterou jema ukázi Bozí spásu.
Die hebr. jest reöeno: A kdo si urovná cesta, qui ordinate
ambulat (jak sv. Jaro lím pfekládá), cestu arcií mravní,
tomu тф evTàxroaç ôdevorzt, kdo jde za svou povinnosti, die

ni zije, dám jemu s rozkoëi patriti na Bozí spásu, uvidí
a bude se tësiti Bozí spáse. Tato slova jsou obrácena
pfedevsím к tëm, ktefí nejsou na dobré cestë (v. ie-21).
16. Tjp—na jak mûzes ty, jaké právo má§?
18. nk-i míti zalíbení (Job. 349 s 3. zde s OP); fecky

pfeklad, syr. a aram. mají "Г^ГИ od V1"i bëzeti.
20. ЧВЧ die arab. NET strciti, udefiti: úder, rána; Aq.

Sym. hanba. Rány zasazuje jeho cti, utrhá jemu na eti
neb jej urází. (Wellh. TTC?). Filius matris tuae, tvûj vlastní
bratr. Scandalum bud пиущ osidlo, léëka, aneb convicium
jako nahofe 4BT

21. ПТЛ vázan^ inf. zde na m. prostého inf., snad
aby nebyl pfi ГРПХ hiatus.
23. ""i.T ОШ urovnati, pfipraviti cestu — ac nalézáme

v tom vyznamu na m. a-1© sloveso b^C neb ~DE. DleLXX
¿xsi lépe DtD tarn jest cesta, na níz ukázi atd. Wellh. die
50 u. 15 ТППЗ nb'œ na m. -n DïC a zaplatí své sliby.

Zjevení Bozí, jez nám Salmista na zaíátku 49. z.

pfedstavuje, bylo vykládáno o Kristovë pfíchodu na svët:
odstranil staré obëti, zavedl pravou bohosluzbu chvály.
¿alm vykládán téz o posledním soudë.

29
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V úterních hodinkách nám slova té písné pfipomínají,
abychom konali nejsvëtëjsi obëf zboznë, s prav^m smy-
slenim srdce, abychom zákon Bozí mëli nejen v ústech,
nybrz abychom se die nëho fídili : Uzfíme рак Bozí
spásu !

50. zalm (H. 51.)
(Ctvrty kajicny zalm).

Kající prosba za odpuStëni hrichù.

Salmista David prosi za odpustëni hfichû. Vina ho
nàramnë tízí. Prosí i za moudrost a za pevné srdce

(3 -14). Za to chce rozhlasovati Bozí slávu, piisobiti, aby
se hfiànici к Bohu obrátili. Dobré srdce se Bohu vice
ИМ nez obèti; aie kdyz budou zdi Jerusaléma postaveny,
budon se i obëti Bohu libiti (15—21.).
Nadpis.
L. 1. Ku konci. Zalm od Davida,
2. Kdyz к nëmu pfisel prorok Nathan (potom), kdyz
byl ve§el к Bethsabee.
H. 1. ñiditeli hudby. 2alm od Davida,
2. Kdyz к nëmu pfi§el prorok Nathan, (po
torn), kdyz byl vesel к Bath-ëâba'.

Nadpisem jest zalm 50. pfipsán Davidovi a zároveñ
udána i okolnost, pfi níz byl slozen, aneb к níz se jeho
obsah nese. David se dopustil hfíchu, ze vzal UriáSovu
manzelku к sobë a ze se postaral, aby byl Uriás v boj i
usmrcen. Prorok Nathan pfisel к Davidovi a vytykal
jemu z rozkazu Bozího ono dvojí provinëni. David asi
rok zíistal ve hfíchu, рак poznal svou vinu a öinil po-
kání (2 Kr. 11. 12\ Z kajících citíi vysly prosby z. 6.
31. a 50.

Ze slov tohoto zalmu vycifujeme, s jakou pokorou
uznával David velikou svou vinu; vidíme tu jeho upfímnott
lítost spojenou s pokornou dûvërou v milosrdenství Bozí.
Nejvroucnëjsi prosba, nejpevnëjsi úmysl jsou v této písni
vyjádfeny.
I slohem, obrazy a formón jest tentó zalm velmi

krásny. Celá pisen stala se jednotnou sborovou písní ;

?
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c-írkev zavedla zpëv a modlitbu toho zalmu pfi cetnych
pfílezitostech. Schema sborového zpëvu jest die Zennera:

Sloky о 3, 3—8—3, 3 versieh. Verse 5. a 7., 18. a 21. si
odpovídají. К nadpisu viz úv. s XXIII a XXVI.
Z poslednich dvou versû soudi nëktefi, ïe> byl tento

zahn slozen v dobë, kdyz mëli Ieraelité pfání, aby byl
postaven Sion a aby stály Jerusalémské zdi. Theodor
z Mopsvestie mínil, ze v nëm vyznává lid Israelsk$r
v Babylonë se nalézající své viny ; sv. Jeronym v nëm
citil Kristûv hlas a prosbu za kající lid. Proti tomu mluvi
jednotlivosti v. 8. a 12. a tradice. О v. 20. a 21. viz po-
známky к tëmto versum.

3. v^miluj se nade mnou, Boze, podle svého velikého
milosrdenstvri,

A podle mnozství sv^ch slitování shlad mou ne-
pravost.

4. Vie a vice obmyj mne od mé nepravosti,

A od mého hfichu mne oöisf.
5. Neboí znám já svou nepravost,
A mûj hfích jest stále pfede mnou.

6. ¡Proti tobé samému jsem hfesil,
А со jest pred tebou zlé, jsem öinil,

Abys se ukázal ve svych feöech spravedlivym,
A vítézn^m, kdyz bys byl souzen.

7. Nebot hie, v nepravostech jsem se narodil,

A ve hfísích mne pocala má matka.
3. Smiluj se nade mnou, Boze, podle své

milosti,
A podle svého velikého milosrdenství shlad

má zpronevëfenf.
4. Dokonale mne obmyj od mé nepravosti,
A od mého hfichu mne oöisf.

5. Nebot svoje zpronevëfeni já sám znám,
A muj hfích jest pfede mnou stále. ,

6. Proti tobé, proti tobé samému jsem hfesil,
А со jest pfed tebou zlé, jsem páchal,
Aby jsi se ukázal spravedlivym ve svém

v^roku,
A cistym ve svém soudë.

7. Hie, v nepravosti jsem se zrodil,
A v hfích u mne poëala má matka.
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3. 4. Poéíná prosba za smilování a za odpustëni;
kajicník uvádí rozliéné dûvody, aby svého Boha к milo-
srdenstvi pohnul. Prosba je dutklivá, nebof ji tolikráte
opakuje: Smiluj se nademncm... shlad mou nepravost...
obmyj mne . . . ocisti mne. Hfich je veliky, nebof jej ve
svém vyznání jmenuje: nepravosti, (zpronevëfeni se Bohu),
hfichem, ztym pfed Bohem. Dûvody, jez by mohli po-
hnouti Boha, aby odpustil hfíchy kajícníka jsou: l.veliké
milosrdenství Bozí ; 2. vyznání hfichû a viny ; 3. Veliká
bída a slabost kajicnika ; 4. vdècnost, kterou zalmista
pfislibuje.
Hfichem zpronevéfil se proti zákonu Bozínui, proti

ûmluvë Boha Jahve,proto asi nejmenuje Boha timto jménem,
nybrz di: Elôhîm, Boze! Neodvolává se zde na spravedl-
nost Bozí, die níz by jen trestu zaslouzil, nybrz volá:
Smiluj se nada mnoti ! Veliké jest Bozí milosrdenství,
ponèvadz i veliké bídy se ujímá i veliké hfíchy odpoustí;
Bozí slitování jest mnohé, ponëvadz pfehojnë a velmi
casto, ano stále, jako nevyéerpatelné rozlévá se na lidské
pokolení. Shlad mou nepravost ; prosí Boha, aby tu ne
pravost setfel, smazal, jako se smazává písmo knihy(682í>
Is. 4325). Na druhém misté di; Víc a vice (amplius) v hebr.
»dokonale« obmyj mne, jako se obmyvají a odstrañují
skvrny ze tkaniva : délo se to tak, ze myli, prali, dfeli
a tloukli do mokré látky. Tfetí vyraz jest: Geist mne;
-re" hf íchn jako by byl malomocenstvím stízeu, potfebuje
uzdravení, ocisténí (Lev. 13ß- 2i téz o malomocnyoh, v. s.243).
Hf ich nazyvá die hebr. zpronevëfenim se Bohn a proti

jeho úmluvé, poblouzením a nepravosti (pfevrácením).
. 5. Vyznává se ze svych hfichû a udává, jak ho jeho
vina tízí. Neomlouvá nikterak svûj hfích, nybr2 pfímo
a otevfené di: Nebof znám já svou nepravost; Búh ji svou
vsevédoucností zná, ale i zalmista jest si jí védom a má
své hfíchy stále pfed sebou ; jeho mysl stále je má u vé-
domí, a kdyz vi, ze jsou to hfíchy, spolu je má v oèkli-
vosti a hrozí se jich.

6. Büh dal pfikázání a uréil povinnosti, jakymi jest

z. 503-e. 403

Clovôk vázán к Bohu a jakj-ch má plniti к lidem. Af jest
zlf skutek clovëka obrácen tfeba jen proti clovëku, jest
vzdy spolu hfíchem proti Bohu, zanedbáním povinnosti,
kterou ulozil Büh. David uznává a vyznává, ze sv$rmi hfíchy
hfesil proti Bohu a di: Proti tobé, proti tobé samému
jsem hreSil. Tím poznává ùplnë velikost viny, nebof vi,
ze urazil nejvyssího svého Boha. Co jest pred tebou zlé,
со ty zavrhujes, to jsem páchal.
Uznávám, ze jsem hfeèil, vyznávám se vinnyra, abys

se ukázal (objevilj ve svych feëech, ve svém soudním vy-
roku, kterf nade mnou proneses, (2. Kr. 12 ,0-12. '*

) spra-
vedlivym, a abys se objevil ëistym, dokonalym (lat. ví-

tèzem) ve svém sotidë neb rozsudku. Tvá spravedlnost se
objeví pfed lidini, lidé tebe budou jestë vice ctíti.

V latinskéin jest: Abys by! vitëznym, kdyz bys byl
souzen kdyz by snad lidé posuzovali tvùj soud, rozsudek

a shledávali jej snad pfisnym, nespravedlivym — aby spra
vedlnost Bo/.i nad takovfm sondern zvitëzila a ukázala
se V celém svëtle. Sv. Pavel uvádí tato slova o Bohu
V listu к ftím. З3.4.
Bùh dopustil, aby David hfesil ; рак ho trestal, рак

mu prorokem Nathanein oznámil, ze jest mu hfích odpu-
stën. V torn vsem objevila se spravedlnost, svatost a vër-
nost Bozi.

6
. Kajicník zaslouzí Boziho milosrdenstvi, nebof jest

V hfísnosti jiz zrozen: HLe! v nepravostech jsem sezrodil
fhebr. : v nepravosti) a v hfîëîch (v hfichu) pocala nine
má та/ka ; katolické podání vidi v tëchto slovech pro-
hlásení о dëdicném hfichu lidi. Od svého poöeti, od svého
zrozeni mël jsem jiz nepravost, hfích, v torn jsem zrozen.
О nëjakém hfichu rodicû zde mluviti nemuzeme, ponë-
vadz ani pocetí ani porod nebyly o sobé niöim hfíSnym ;

o nezákonném spojení rodicü (jak Barhebraeus di) u Da-
vida téz nie nevíme.

3
. 4. arn lûno matky ; mu. c. vnitfnosti, smilování,

milosrdenství. ПГ^р stírati, utírati (Ex. 3232 Num. 523),
shladiti (4Kr. 21 13 a j.). :?U3E zpronevefení, odpadnutí. ZZ3
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valchovati (saty), práti, nUvsiv slapati, slapáním §aty èistiti.
1~и öistym b., cistiti П5")П prost^ inf. ve vyznamu pfi-
slovce. Hfíchy zapsány v knize die Kol. 2U Zjev. 2012.
Synomyna »nfichu« a »milosti« uvedena u Heine,

Synonymik des neiitest. Griechisch, 81 a d.; o milosrdenství
viz téz úvod к z. 102.
Bozího milosrdenství a slitování lidé neivíce potfe-

bují. Islam si die bible uöinil stálou formuli, které tak
casto uzívá, ve slovech : Ve jménu Boha milosrdného a slitov-
ného Bismillâhir-rahmânir-rahîmi. Podobnè u Zoroastra:
»Ve jménu В. milostivého, spravedliveho,« u Parsu po-
zdëjsich: Ve jm. B. milosrdného a slitovného*.
5. Pfedmèt zde pfedchází "'"ШЕ po nëm teprve pod-

mët 43t< a sloveso vis-, vyjimeön^ pofad. Contra me zde
nikoliv: brich nmë cini v^öitky svëdomi, trápímne, bude
proti mnë pfed sondern Bozím, v pekle.

6. Theodor z Mopsvestie, ktery to vykládá о Israeli
di: Israel hfesil toliko proti Bohu, nikoli proti Babylon-
skym. 13?7зЬ znaöi ûèel, nikoli vysledek. Ten úcel nemèl
pfed sebou David, kdyz hfesil, nybrz Bûh, z iehoz dopu-
Iteni a fízení se vse dëje. dobrekha, inf. «jal yohyc.
piel). Л2" má v aram. v^znam vitêziti, proto LXX *щащд
nikoli v hebreiètinë, kde znamená сШучп Ь. ivycitkyi.
7. bbi~ od bl~ krouziti, pilel roditi, pul. trpnë.

ЧЗГ!/??Т od aPP perf. piel ("'ЭГЛаП?) Hexapla éyéwi¡(rsr. Srovn.
Job 14*. Prorok Nathan oznámil sice Davidovi : Bûh sñal
tvûj hfích; nezemfeá (2 Sam. 12t3), ale David pfec prosil
jestè za odpustëni viny.

8. Vzdyí ty milujes vërnost (pravdu),
Svou neznámou a skrytou moudrost jsi mnè zjevil.
9. Pokropís mne yzopem a budu ocistén,

ObmyjeS mne a nad sníh budu hélojSí.
10. Dás mne slyseti radost a veselí,

A zaplesají zdrcené kosti.
11. Odvraí svou tváf od mych hfíchu,'
A shlad vëechny mé nepravosti.

12. Cisté srdce stvor ve mué, Boze,
A pravého duclia obnov v mém nitru.

13. Nez amí te j nine od s vé tváí-e,

A svého svatého ducha inné ueodnímej.
14. Navrai mi potésení ze své pomoci,
A posilni mne vybornvm duchem.
H. Hle, más zalíbení na upfímnosti v srdci,
A v nitru oznam mi moudrost.

z. 508-1*. 405

9. Rozhfeà nine yzopem, abych byl ocistën,
Obmyj nine, abych byl bèlejsi nez sníh.

10. Dej mnè slyseti radost a veseli,
Dej, at plesaji kosti, které jsi zdrtil.

11. Odvraf svou tváf od mych hfichû,
A vsechny mé nepravosti shlad.

12. Cisté srdce stvof mi, Boze,
A pevného ducha obnov v mém nitru.

13. Nezamitej mne od své tváfe,
A svého svatého ducha mi neodnímej.

14. Navrai mi radost ze své pomoci,
A ochotnym duchem mne podporuj.

8. Novy dûvod, proc má byti Bùh milosrdnym. David
by val Bozím miláckem, Büh jemu zjevoval tajné a skrylé
vëci své moudré prozfetelnosti, oznamoval mu budoucí
vëci. Hebrejské znení obsahujeprosbu : Hle, máézalíbeni
na upHmnosti ve skrytê (uvnitf Clovëka, v srdci), abych
byl upfímnym, poetivym, dej mné к tomu svou moudrost :
Oznam mi v nitru moudrost; touto se zbaví následku a
a zbytkfi hfíchu, a získá si рак Bozího zalíbení.

9. Opakuje prosbu za odpustení. Pokrop (pokropís -
ocekává tak bezpeènè) mne yzopem; znovu pfedstavuje
hfíSny stav jako nemoc malomocenství a zádá ocistoní.
Kdyz se nëjaky malomocny uzdravil, byval pfi ocistném
obfadu pokropen zivou vodou, do které byla mezijinymi
vècmi vhozena vëtviëka yzopu (Lev. 14*). Yzop znamenal
oëistëni, cistotu; jím kropívali pfi ooistách. Botanick5T
Hyssopus officinalis v Palestine nerostl ; nejspíSe ho na-
hrazovali vëtvickaini kvetiny origanum (Dobrá mysli neb
satureje (Cabr). Origanum aegyptiacum, marjánku míchali
egyptstí knezí do chleba a mínili, ze ocisfuje. Nad sníh
budu bi'lejsí: bëlost snëhu castëji v pfirovnáních (Is. I18).

10. Dej (I)ás) mné slyseti radost a veseli, at uslysím,
ze jsi mnë odpustil, ze jsi mnë zase svou pfízeñ vrátil;
at plesaji kosti, já cety, které (kosti) jsi bolestí nad hríchy
zdrtil (63 31 3)

.

11. Odvrat srou tváf od туск hfíchu: aby hfíchu ani
nebylo, neboí dokud jsou, Büh je stále vidi.

12. Prosí, aby se mu dostalo jaksi znovuzrození. Pisté
srdce stvof ve mnë, znovu mi je stvof, coz jest jen Bohu
moznym. Srdce jest sídlo citû, tedy i zboznosti, mrav
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nosti a poslusnosti. Bude-li ôisté, nepovede prosebnika
ke hfichu ; drive bylo zneëistëné, znesvëcené hríchem,
nyní prosí : Pravého ducha obnov v mém witru ; ducha
pevného (hebr.), ktery by odolal pokusení a zádostivostij
pravého, ktery by se neodch$'lil od pravé cesty, nekolísal
mezi dobrym a zl5rm.

13. A svého svatého ducha mné neodnímej, Bozího
ducha chce stále míti. Die 1. Kr. 1613 prisel Bozí duel) на
Davida krátee po jeho pomazání nakrále. Od Saula Bozí
duch odstoupil a tentó byl рак lined zmítán zJym, nicem-
nym duchem (sp. nequam»; proto prosí Salmista, aby mu
svaty Bozí duch nebyl vzat, nybrí aby jej stále vedi a
podporoval.

14. Navrât mi potëëenî, jehoz jsem dï'ive pfed hfí-
chem míval, kdyz jsi mué pomáhal, nine vysvobozoval
z rukou nepfátel a z nebezpecenství ; bylo to potesení
z Bozí pomoci a spásy. Nyní zaujala truchlivost dusi.
A posilni mm vijhornym (principali) duchan ; v tom zá-
lezela tez Bozí pomoc, ze byl David podporován ochotnym

(die hebr.) duchem, duchem, ktei'5r dobré rád, s ochotou

koná. Nikoli tedy knízecím duchem, neb duchem vlády
r¡y(fioriKÓi (LXX).

8. pravda, vërnost (25 10), i vërnost Bozí i vër-
nost ëlovëka к Bohu, upfímnosfc niriD od пча zakryti
(Job 38:iC) zakrytá, (zalepenái mista, skrytá т.; die агат,
je vylozeno »ledvi« ni^? sv. Jar. absconditum ?aPÇ skryté,
tajné.

10. V syrské pesfttà na т. "ЭУаЮП dej mnë slyseti —
slovo ч^ЗИЗГ iiasytís nine* (90 u podobnë), ale té zmèny
tfeba není: zalmista chce slyseti útechu (radost) ; tyz vy-
znam má zde dabis. Sym. : Лхомтур 7ioii¡aóv ио; ev&vfùat xnî

ti(fQoavvT¡v.
12. ХЧ2 o stvofení z nièeho (Gen. I1), arab. bára a

TT v '

pustil, objevil; zde znamená znOvu stvofiti ve smyslu
palingenesie. Ez. 362li. ftaj pevny v muz. rodé, jindy ПП
jest z. r.

14. ÏH] ochotny, voln$T; П13 nádaba arab. pobizeti
nèkoho (Ex. 252). Laetitia salutaris tui jest laetumsalutare
a te allatum. VyproSuje si zalmista na Bohu 1. cïstotu
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duse (9); 2. pokoj svëdomi, iitechu a radost (10); 3. aby
Bûh nehledël na jeho hfíchy (11); 4. aby jej svym Du-
chem sv. obnovil (12); 5. dal jemu stálost a vytrvalost
V dobrém (13, 14).

15. Chci uciti neslechetníky tvym cestám,

A bezbozní se к tobë obrátí.
16. Vysvobod mne od krevní viny, Boze, Boze mé spásy,
A müj jazyk bade radostnë oslavovati tvou spra-

vedlnost.

17. Pane, otevfi iné rty,
A má ústa budou hlásati tvou chválu.

18. Nebof kdybys byl chtël obèti, byl bych (ji) dal rád,
Na zápaln5rch obétech nemás /.alíbení.

19. ¿ertvou Bohu jest skrouseny duch ;
Zdrcenym a snízenym srdcein, Boze, nepohrdás.

20. Dobrotivë zacházej, Pane, pro svou milost se
Sionem,

Aby byly zbudovány zdi Jerusaléma.
21. Tehdy pfijímati budes pravé obëti, dary a zápaly,
Tehdáz budou klásti na tvùj oltáf junce.
15. Chci uciti odpadlíky tvym cestáiu,
Aby se hfísníci к tobe vrátili.

16. Vysvobod mne od krevní viny, Boze, Boze
mé spásy,

Dej, af se veselí müj jazyk z tve spravedlnosti.
17. Pane, otevfi mé rty,
A má ústa budou hlásati tvou chválu.

18. Nebof nezádás zertvy — a já bych ji dal,
Na zápalu nemá§ zalíbení.

19. Zertvami Boha jest skrouseny duch,
Skrousenyra a zdrcenym srdcem, Boáe, ne-

pohrdnes.
20. Dobfe zacházej die své milosti se Ztjjônem,
Vystav zdi Jerusaléma.

21. Potom budou se ti líbiti pravé obëti, zápaly
a celotné obëti,

Tehdáz budou pfináseti na tvûj oltáf junce.
15. Z vdëcnosti slibuje zalmista, ze chce hfíáníky

poucovati, bezbozníky к Bohu vraceti, abjr tak chvála
Bozí rostía. Chci uciti neèlechetnihy, odpadlíky, ktefí
s pravé cesty sesli, pravym, tn/»i cestám, cestám, které
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к tobë vedou. Так muze kající hriânik, kdyz dosáhl od-
pustëni, svá dfivôjëi pohorsení napravovati, hfíchum
zabrañovati.

16. Vysvobod mne od krevni viny (doslovnë : od krvi,
od prolité krve, viny za prolitou krev); David mël na
sobé vinu za prolitou krev UriáSe a zabitjrch Israelitû
V Rabbath-Ammon (2 Kr. 11 u-2ä). Kdyz mne od té viny osvo-
bodís, tira, ze mi ji odpustis, mûj jazyk bilde radostnë
oslavovati tvou spravedlnost, spravedlnost milosrdnou a
slitovnou , spravedlnost, která die pfislíbení Davidovi
daného jej chrání a zachová.

17. Hfíchem byly jeho rty jako zavfeny, nemohly
patncnfm zpñsobem velebiti Boha, aby se to Bohu tez
líbilo. Odpustënim hfíchíi se otevrou, budou moci bohu-
milá slova pronáseti : Pane, otevfi mé rty, aby Másala
má ústa (a budou hl.) tvou chválu. Tímto versem a sv.
kfízem poëinaji knëzské hodinky.

18. Obëf chvály jest Bohu milejsí nez äertvy a ze-
vnëjSi obëti: Так vylozeno v pfedesléra z. 4913-u. Kdybys
byl chtël obëti, zébach t. j. krvavé obëti, zertvy, dal bych
ji rád. Mini tim dëkovnou obëf.

19. Zertvou Bohu, bohumilou neb bohulibou, jest
skrouseny duc//, skrouseny, zlomeny vzpominkou na svûj
hfích ; lítost zdrcuje ducha i srdce (zdrcenê srdce), holest
srdce snizuje, ëini i ponízen$'m. Nepovrhneë takov^m
srdoem t. j. rád je pfijmes, b\ide§ miti na nëm zalíbení
vëtài nez na oltâfni obëti.

20. I na jin^eh místech posvátn$-cli zalmù, kdemluvi
David o sv^ch soukrom$Tch zálezitostech zivota, pfipomíná
casto v prosbë téz svého lidu. Jeho vina, jeho trest stihl
zajisté spolu i lid, jehoz zástupcem byl, jejz vedi, a kdyz
prosil, aby bylo jemu odpustëno, aby se mu dostalo zase
plné Bozí pfiznë a milosti, molli zcela sprâvnë pfipojiti
i prosbu za sviij lid, za Sion a za Jerusalem. Zakoncení
versem 20. a 21. jest zajisté pfirozenëjsi a vhodnejsí, neili
kdyby byl zalm ukonëen versem 19.
Dobrotivë zacházej (netoliko : dobrym bud) pro svou

milost (dobrou vûli ó13, dobrotu, prízeñ) se Sionem ; Sion
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jest jmenován, ale mini zajisté cely lid, jenz raèl na Sionu
své stfedisko. Stav zdi Jerusaléma (buduj je); David
stavël die 2 Кг. 5я zdi kolem Jerusaléma, Salomoun tu
stavbu die 3 Kr. 31 rozsíril a dokoncil. Tuto svou stavbu
snad poixmcel David Bohu; nejednalo se o znovuzfízení

Jerusalémsk$rch zdi.

Mnozí vykladatelé (Theodoret), i nèktefi z katoliekych
exegetù povazují tyto dva verse jako liturgick$r pfidavek
z babylonské doby. Israelite vyjádfili die toho svou prosbu,
aby byl Jerusalem znovu zbudován. Jerusalémskó zdi
byly budovany teprve za Nehemiáse \\ polovici 5. stoleti
pr. Kr.), proto kladou nëktefi pûvod tëchto versü az do
této doby.

Ve vylozeném smyslu mohl i David tyto verse sloziti
a napsati. Do pofadu slození sborového zalmu die Zennera
tyto verse právem nálezí, a jsou nutné. Salmista pravil
V 18. verèi, 6eho Bûh si nepfeje, ve v. 21. di, со Pánu
Bohu podáváno bude.

21. Tehdy, potom se zatíbeníiti budes prijímati vâeliké
obèti, budou to obëti spravedlnosti, pravê obëti, budou
vycházeti od lidu tobé milého, prináseny z pravé zboznosti.
1 zevnëjèi obëf jest Bohu milá a nezavrhuje ji, ale zádá,
aby vycházela a byla podâvâna ze zbozného srdce, z od-

dané mysli.
16. nv;pT mnoz. od ат (57 164). Az potud nemluvil

zalmista o zádnfch svych nepfátelích, nein uze tedy tim
byti minöno prolévání krve, jemuz by byl on sám vydán.

18. V prvé c'ásti jest obsazena podmínka, лг aruhé
vètë jest die toho kohortativ: Nezádás kdybys zádal,
dal bych. flecky pf má и т^&цаад, pfekládali lb на misté
záporu K> ПЗГКТ by bylo die pf ekladu sv. Jar. predmëtuou
vëtou : nechces, abych dal obëf: die jinych jest toliko
vlozkou : já bych (to) rád dal.

19. ï/drcen5rm srdcem nepovrhnes líbilo se pry
sv. Aug. tak, 2e pfed smrti prosil, aby mu to napsali na
stënë, ku které byly jeho oéi obráceny. Sv. Bernard za
tèch slov zesnul.

21. рчЬэ a ntljJ znamená tutéz obëf celotnou, zápalnou
(holocaustum), ale jsou zde jmenována ta dvë jména na
misté vselik^ch druhû obëti.
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Po minëni nëkterych jest v tëchto dvou versieh vy-
jádfeno pfání, aby byla zfízena vláda Bozí v israelském
nàrodë (theokracie). V allegorickém smyslu by to byla
prosba, aby Hospodin byl pfíznivym nové Církvi, vyetavël
její zdi, chránil ji; tam se jemu obëtuje cistá obëf, která
jest dûstojna jeho Bozské velebnosti, obëf Krista Pána.

2alm Miserere jest ötvrty kajicny zpëv. Modli se ho
Cirkev лге jménu hfiânikù, modli se ho i kající hfísník,

ktery doufá a ocekává odpustëni hfíchü. Vyjadfují slova
tohoto zalmu pokorné a dokonalé pokání, ukazují, jakymi
city má byti pravy kajicník ovládán, jakon má jeho ka-
jicnost byti, aby bylo jeho srdee contritum et humiliatum
(zdroené a eklícené). \'3rznává hfísník svou bídu, svou
hfísnost a vinu, pokornë uznává svûj nevdôk к Bohu ;
volá o smilování, slibuje polepsení, slibuje i zadostuëinëni
a nápravu daného pohorsení, a prosí za Bozí milost. Jest
hotov pHnésti jakoukoliv obët, jen aby Bozí milosti do-
sáhl i Si voluisses sacrificium, dedissem utique). Tridentsky
enëm (jeho katechism) pràvë tak lítost vypisuje: »Dolor
animi et detestatio de peecato commisso, cum proposito
non peccandi de caetero (Bolest duse, osklivost nad
hfíchem, dobry úmysl). 2alm 50. jest zaveden v /andes
pos tu a vsedníeh dnú.

Modlíme se Miserere jmenovitë ve Svatém Tydnu.
Vzpomínáme si na hfíchy, které Spasitel na sobé nesl,

pro nëz na kfízi zadostucinil ; církev prosí tak ve jménu
Krista Pána aneb veskerého lidstva za odpusténí, prosí
za milosrdenství. Kfesfan .vyjadfuje э1ол'у toho zalmu

pred kfízem svou kajicnost. Так i pfed sv. pomazáním,
pfi posvátném kropení (9).
V modlitbách za zemfelé prosí církev, aby odpustil

Pán Búh vinu a zbyvající treaty dusím v oëistci a slitoval
se nad nimi, aby jejich touha po nebi byla brzy splnéna.
Pfidáváme к tomu prosbu: Vëcn^* pokoj (nebesky) dej
jim, Pane, a vëëné svétlo (Bozí a Kristovo) af jim svítí*.

öl. zahn. (H. 52.)
Zl^ jazyk uenjde trestu; zboÈny clovëk bude chrânën.
Salmista oslovuje zlého, lstivého mocného muze

a hrozí, ze jej stihne záhuba (3—7). Spravedliví se potésí,
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kdyz ten muz padne (8—9). Salmista, jenz na Boha spo-
léhá, bude stasten a bude Boha velebiti stale (10— 11 1.
Nadpis.
L. 1. Ku konci. Pouceni od Davida,
2. Kdyz pfiisel Idumejsky Doeg a zvëstoval Saulovi:
David veSel do dcmu Achirrfelecha.
H. 1. ftiditeli hudby; Maskîl od Davida,
2. Kdyz Edomita Dô'êg pfisel a Sâ'ûlovi
zvëstoval a fekl: PfiSel D«\vîdh do domu
Achí'mélekha.

Nadpis udává dèjinnou událost, jez byla podnëtem
ke slození teto pisnë. Událost jest vypravována v 1. Kr.
21. 226-23. David utekl pfed Saulem a byl v Nobe pfijat
veleknëzem Achimelechem, kterjr nevédël, со se mezi

Davidem a Saulem pfihodilo. Nobe bylo misto, nedaleko
od Jerusaléma, kde stával po nëjak$r cas svatostánek

(bez archy ; snad Nebr-Samwíl). Správce králov^ch
pastoril, Edomita Doeg, byl toho svëdkem, jak Achimelecli
Davida srdeënë pfijal, videl, ze mu dal i posvátné chleby
a Goliásuv mee. Doeg to zvëstoval Saulovi (22я), obzaloval
tak Achimelecha. Saul vinil Achimelecha a jeho rod a
tamní knëze ze zrady, a vsechny (85) je Doegem usmrtil.
Abiathar, syn veleknëze, jedinj' utekl a oznámil tu smut-
nou zvëst Davidovi. К bolestné nálade Davida pfi teto
truchlivé zvësti nese se obsah tohoto zalmu. Pisatelem
jest die toho David. O Maskîl viz úvod XXIV ; viz tez XXVI.
Ve v. 10. deje se zmínka o Bozím dome ; to muáe

znamenati i svatostánek, nebof v Davidovë dobè chrámu
jestë nebylo. Pro nekterá slova mini, ze jest feo zalmu
podobná feci Jeremiá§e; to vsak divno není , nebof
Jeremiáa znal zajisté svaté zpëvy. Ostatnë nedokazují dvë
slova je§të nie.

3. ^o se chlubíS zlobou (ty),
Kteryz jsi silny v nepravosti?

4. Kazdodennë obmyèli tvûj jazyk nespravedlnost;
Jako ostra bfitva nastrojujes lest.

5. MilujeS zlobu vice nez dobrotu,

Nepravost vice nez poctivou feo.
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6. Milu jеё samá zhoubná slova,

Lstivy jazyku !
3. Со se chubís zlobou, hrdino?
Bozí inilost (trvá) stále.
4. Zhoubné vëci obmyslí tvüj jazyk,
Jako nabrousená britva, ty pletichári !

5 Milujes <zlé, nikoli dobré,
Lez a ne pravou fee. Sél«.

6. Milujes jen zhoubná slova,
Osemetny jazyku.

3. Oslovuje násilníka, jenz lstivym jazykem nestësti

zaviñuje neb jiz zavinil.
Co se chlubU zlobou (ve zlobè); to, со jsi vykonal,

jest zlé a projevuje jen zlobu : ty hrdino ? ironieky jej
tak nazyvá, aneb ve smyslu : násilníóe! jak to Vulgata
vykládá : Kteryz jsi silny v nepravosti! Doegovo hrdinství
zálezelo v tom, ze bezbranné a nevinné knëze zabil. Sal
mista trpí asi zlobou onoho muze, ale (die hebr.) tëèi se
tím, ze Bozí milost trvá stále, a ta pomûze a pfispëje
proti oné zlobë, která tak dlouho trvati nemuze.

4. Kazdodcnnè — nálezí die hebr. znëni jestë к v. s.
Tvüj jazyk obmyslí nespravedlnost : jazyk myslí (3428),
ponëvadz pronásí myslenky. Zde obmyslí jen vëci zhoubné,
které jsou jinym к zàhubë. Jako ostrá bfitva kdyz se ji
uzívá neobratnë neb neopatrnë — naslrojujes lest (hebr.
ktery ëinis klam, pletichy).

5. Milujes zlobu, más ji radèi, neb milujes jen zlé a
nikoli dobré (hebr.); ze zloby vychází jeho feëi a jeho
jednání.

6. Milujes, rád mluvís (nejradëji) slova praecipitatio-
nis, zhoubná, která jin^m zhoubu pfinásejí (která pohlcují,
к pohlcování — die hebr.).

3. "ПЭГ" u Jer. 9a ¡na» téz o zlém silném neb moc-
ném muzi. alTl~¡5b po cely den znamená zde : stále.
Èeck. Aq. pfekládali slovo 1СП (milost) aramejskym vf-
znamem, proto: v nepravosti. Hebr. znëni je lepsí a sho-
duje se s pfekl. aram. a sv. Jer.

5. pa byvá porovnávací, ale zde spíse záporné: a ni
koli (1188-9). Dages v yn zovou рТПй tW (pficházející
z daleka); klade se po qâmez neb po seghôl, je-li prvé
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slovo mil êl, aby nebylo to jednoslabicné slûvko nejasnë
vysloveno. O roo viz úv. s XXVII.

6. 3?!?3 hrdlo, propast izkáza; od pohltiti); Sym. eigro
xaranulv (б10). TVùTù утЪ by mohlo by ti téz pfedmëtem:
milujes oèemetny jazyk; lépe zvolacím pádem (sotva abla-
tivem, jako v fim. z. in lingua dolosa).

7. -Proto të zniëi Bíih na vzdy,
■Vytrhne të a vystëhuje të z tvého stanu,

A tvûj kofen (vytrhne) ze zemë ziv^ch.
8. Spravedliví (to) uvidí a budou se bâti;
Jemu se budou se smáti a fikati:

9. Ejhle muz, kter$r si neuëinil Boha sv^'in spomoc-
nikem,

N^brz spoléhal na své veliké bohatstvi,

A cítil se tuze mocn^m ve své marnosti.

10. Já vsak (budu) jako plodná oliva v Bozím domë.
Doufám v Bozí milosrdenství vëënë a na vëky

vëku.
11. Chci të na vëky velebiti, ze jsi (tak) uôinil.
A dûvëfuji tvému jménu, nebof jest dobré
Pfed tv^mi svatymi.

7. Так të Bùh zniëi na vëënost,
Uchvátí të a vyvede të ze stanu,
A s kofenem të vytrhne ze zemë zivtfch.

Sélô.

8. A spatfí to spravedliví a budou se bâti,
A jemu se budou smáti :

9. Hie muz, ktery neuëinil Boha svou ohradou,
A spoléhal na své veliké bohatstvi.
Siln^m se cítil sv$rm (majetkem).

10. Já vsak jako zelenající se oliva v Bozím
domë,

Doufám v Bozí milost vëcnë a vzdy.
11. Chci të velebiti na vëky, 2e jsi uëinil (tak).
A dûvëfuji tvému jménu,
Nebot dobré jest pfed tv^mi zbozn$rmi.

7. Nezùstane hfí§ník bez trestu, nfbri pfedpovídá
mu zalmista: Proto të zniëî Bùh na vzdy (hebr. pfevrátí,
zvrátí, zbofí jako se bofí stavení neb vëz) a zûstanesna
vzdy zniëen ; ze se tak stane násilím a ze bude uplnë
vyhlazen, to pravi slovesa : Vytrhne (uchvátí) tebe, vy
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stëhuje té, i s kofenem te vytrhne ze zetnè zivycli (jako
se vyvraci strom) a pfijdes do mista mrtvych, zahynes.

8. 9. Vidouce to spravedliví uleknou se nejprve hrozné

spravedlnosti Bozi: budou se bâti. Pfi tom vsak pojme
je radost, pocítí odlehèeni. Ten moony je svíral, nyní za-

hynul , a oni si feknou (pomysli si): Hle jak skonëil ten
èlovèk! Neucinil Boha svym spomocnikem, nemël v Boha
viry ani dûvëry, doutai neb spolêhal na své velikê bohat-
stvi a cîtil se velmi silnym ve své nicoté (pfi své zkáze;
die syr. a aram. : svym majetkem). Tím liëi krâtce jeho
chování.

10. Salmista má dûvëru v Boha a donfá od nëho
své stësti. Já vsak i'budu) jako plodnd oliva íjako zelena-
jící se, Cerstvá, zivá oliva |; to znací hojnost stéstí (Jer.
ll1(i o Israeli). V Bozím dome: zalmista má své kofeny
v dome Bozím, a odtud befe veskeru sílu, plodnost a
krásu (dobré skutky, moudrost). Zda byly tehdy olivy pfi
Bozím domé, pfi svatostánku, v nádvofí, nevíme ; i tak
by dával ten vers stejny vyznam. Doufám v Bozí milost

imilosrdenství) vzdy a stále, tedy i v nestësti, v pro-
následování.

11. Slibuje zalmista, ze bude oslavovati svého ochránce
a pomocníkazato.ze tak ucinil (2132), ze jeho dûvëru nikdy
neucinil marnou, ze jeho pfání vyplnil íi o budouenosti).
A dûvèïnjt tvému jménu: exspectabo, ooekávám od nëho
spásu a bezpefinost. Ono pfed vSemi zboznymi zjevuje
a ukazuje Bozí neb svou dobrotu, ze jest dobré.

í 7. y"T\2 sbofiti, pfevrhnouti, zniciti. ~Г1~ u Is. 30,+ vzíti

(o ohni z ohnistë), uchopiti; ПГГ1Я nádoba, misa na uhlí
(oheñ); sv. Jer. vsak : zastrasí tebe "Г"";.

8. IN'V';'}
—
IST^l (404) paronomasia, podobné znéní.

9. ininà ve své spatnosti, zkáze; majetek se zove'pn
(v syr. bqenjâneh) tedy die toho lepe Í3ÍPI2.

11. Bonum est totiz jméno, jest dobrym Bûh ke svy^n
zboznym ; »jest dobfe ocekávati, doufati v tve jméno,c
prospívá to zboznym — není pfirozeny vyklad. Na m.
Tilps chci ëekati, dûvëfovati navrhuje Weílh. a j. ГПП«
chci zvëstovati (ze jest tve jméno dobré), ale není tak
v pfekladech.
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Zalm 51. nás pouciije, ze nemá spravedliv$r a zbozn#
ani pfi pomluvách, ani pfi pronásledování nejmocnëjsimi
lidmi ztráceti dûvëry v Boha. Timto »mocnym« mínili
nëktefi antikrista, protivníka cirkve.
Sv. apoâtolové se jmenují plodnymi olivami v Bozi

cirkvi ; oni takovou duvërou zvitëzili.
Modlíme se tentó zalm v áternieh ranních hodinkách,

abychom se v dùvèfe posilovali. Kéz bychom byli jako
plodná xntâxtxQjtoç oliva v Bozim domë !

i)2. zalm. (H. 53. Totozny se 13./14. z.)
Zkáza lidi; Bùh cbrání evftj Hd.

Zalm obsahuje téz dvë cásti, jako /.. 13. (1—4, 5—7).
Celkovy obsah je tentyz. (Viz ï. 13.)
L. 1. Ku konci. Pro Maeleth. Pouceni od Davida.
H. 1. Ëiditeli hudby. Al-Mach lath. Maskîl od
Davida. (Aq. Th. pfi sboru [tanci] ).

Г!?П"0~Ь? (87) není vysvëtleno, znamená-li to nástroj

neb nàpëv neb hluboky, tcmny, melancholicky ton aneb
je-li to jen liturgické ndání. Viz о torn úvod s. XXIX ;
к ostatním viz s. XXIV a XXVI. Grimme mini, ze jest 22
skrátka jakés vëty; die j. to bylo znackou hudby pfi 22
ton. stupnich.
V tomto zalmu není pfidavkû feekého a latinského

znëni, které jsou v z. 133. Rozdílnym se jevi nadpis, jméno
Boha a 6. vers. Bûh jest zde jmenován sedmkrát a vzdy
Elôhîm (v 13. z. ctyfikrát Jahve, tfikrát Elôhîm). Snad byl
ten zalm v bohosluzbë urôen na dva rûzné dny, tak se

zachoval na dvou mistech.

Ib. I^íká vá posetilec ve svém srdci: Není Boha.
2. Zkazeni jsou a stali se hnusnymi v nepravostech,
Není nikoho, kdo by einil dobré.

3. Shlédl Bûh s nebe na lidské syny,
Aby vidël, je-li tu rozumn^ (clovëk),
A kter^ by hledal Boha.

4. Vsichni se odchylili, vesmës se stali neuzitecn^mi ;
Není, kdo by cinil dobré,
Není ani jediného.

5. jVepoznaji-liz vsichni ti
,

ktefí páchají nepravost,
Ktefí szírají mûj lid jako (jídlo) chlebaV

30
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6. Boha nevzyvaji,
Tu se tfesou bázní, kde neni bàznë.
Neboí rozmetal Bïih jejich kosti (tëch),
Ktefí se chtí zalibiti lidem;
Zahanbeni jsou, nebof opovrhl jimi Bùh.

7. Kdo zjedná ze Siona spásu Israeli ?
Kdyz vrátí Bùh zajaté svého lidu,

Veseliti se bude Jakub a zaplesá Israel.
2. Blázen fíká ve svém srdci:
Není Boha!
Zkazenou jest a lmusnou jejich neslechetnost,
Není nikoho, kdo by dobfe Cinil.

3. Bûh se díval s nebe
Na lidské syny,
Aby vidël, je-li (tu) rozumny,
Ktery by se tázal po Bohu.

4. Vsechno se odchylilo,
Vesmës se zvrhli,
Není, kdo by öinil dobré,
Není ani jediny\

5. Coz (to) nepoznají t
i, kdoá ciní nepravost.

Ktefí szírají míij lid,

( Jakoi jedí chléb?
Boha nevz5'vají
(5. Navrz. oprava : Nebyli soudruhy modláf ù

ti
,

ktefí u Jahve jedli,
Kterí jedli chléb Jahve, jehoz nevzvvali?)

6
. Tam se tfásli, tfásli,

(Kde) nebylo strachu ;

Nebof rozmetal Bûh kosti tvého obléhace.
Hanbou jsi je naplnil, nebof je Bûh zavrhl.
(6. Tenkrát mëli strach, kterf nebyl strachem ;

Potom rozmetal Bûh kosti rouhaöe).

7
. Kéz by pfisla od Zrjjôna

Pomoc Israeli,
Kdyz obrátí Bùh osud svého lidu,
Plesej Ja'qobe, raduj se Israeli!
(7. Ké2 by obratem Jahve (Boha) Jakob
plesati, Israel se radovati mohl).

Vyklad podán jiz pfi z. 13. Hebrejské znëni pfelozeno
zde podle versû qînà (ЛГр viz pozn. v úv. к ъ. 119 120).

2
. V nepravostee/i , na m. toho jest ve 13. z. V. in
studiis suis, hebr. bl? hfich, nepravost ; 14. пЬ^Ь" pûvodni.

5
. Zenner navrhuje: "ps ^"2 щуп- N5r¡ zdaz nejsou
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soudruhy modláfñ ti
,

ktefí Pltl4 ay ачЬзк jedí s Jahve
(knëzi), nw ant; "^ЗХ ktefí jedí chléb Jahve (chleby pfed-
kládané i mazzoth). Ьз v hebr. schází (Vulg. omnes). Zdaz
nepochopí, nepoznaji, ze jest Bûh se spravedlivymi ?

6
. 1ПЕ ГГП «
b neni v hebr. znëni 14. z. Tam (tehdy)

se ti bezbozní, ktefí jednají tak s lidem (die v. 5.), tfásli,
hroznë tfásli, kdyz nebylo pfiöiny ke strachu (viz 14).
Rozmetal kosti П2Л (sehnouti, obléhati) tvého obléhaee ;

v feckém darà àv&Qmnnnéaxwv мп rouhaë, bezboány.
Vët§i tyto odchylky ve v. 6. povstaly nejspise omylem

pfi opisování. Znëni z/l4. jest tu lepsím, aspoñ lépe za-
chovanym nez 7

.. 53.

. 53. zalm. (H. 54.).

Prosba v tisni nepritelem zpùsobené.

Nepfátelé cizí, násilní obkliöuji zalmistu a ponëvadz
ho i zahubiti chtëji, prosí к Bohu o pomoc (3—5). Doufá,
ze mu Bûh pomûze a nepfátely ztrestá. Za to chce Bohu
obëti a chválou dëkovati (6—9).
Nadpis :

L. 1. Ku konci. Mezi pisnëmi.
Pouceni od Davida,

2
. Kdyz pfiSli Zifejèti a fekli Saulovi :

»Neni-liz David skryt u nás ?«
H. 1. Piiditeli hudby, na strunové nástroje;
Maskîl od Davida,

2
. Kdyz pfisli Zrfeisti a pravili èâ'ûlovi:

Neukryvá-li se Dawîd u nás ?

1
. Die tohojest pisatelem této pouëné pisnë (maskîl

XXIV) David. О bin-ghmôth viz v uvodë XXVI (téz 4i).

2
. Udává okolnost, к níz se nese obsah zalmu. Kdyz

byl David Saulem pronásledován, utekl se téz do krajiny
(poustè) Zif, jiznë od Hebronu, byl vsak poznán tamním
lidem. Kdyz to Zifejstí udali Saulovi, ze se David u nich
ukryvá, byl tento v nejvëtsim nebezpecí. Kniha králú

zvêstuje, ïe byl David Zifejskymi dvakráte zrazen: 1 Kr.
2319 a 26' V prvé zprâvë nalézaji se doslovnë slova nad-
pisu tohoto zalmu. David mohl tuto okolnost na zaëâtek
svp pisnë poloziti : ze by ta slova byla pozdëjâim pfi
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davkem, dokázáno není. Zifejské by zde jmenoval cizinci
(5), ac nálezelo Zïf к Judsku. Obsah se к udané dobë a
к postavení Davida hodí. I zde di, ze nepfátelé hledají,
usilují o jeho zivot, jako jest tu feceno 1 Kr. 2315. Davi-
dova tíseñ vedla ku prosbë, jakou vyjadfuje zalm. Die
1 Kr. 23. vtrhli V oné dobë FiliStíné do zemë, Saul byl
nucen táhnouti proti nina a tím byl David zachrânën.
Theodor z Mopsvestie kladl zalm do EzechiáSovy doby.
2. Ñbn záporná cástice tázací zavírá лг sobë jiz i klad-

nou cástici : Zajisté se ukry vá !
3. Boza svym jménem mne vysvobod,
A svou mocí zjednej mi práva.

4. Boze, vyslys mou modlitbu,
Uchem prijmi slova mych úst.

5. Nebof cizinci povstávají proti mnë,
A mocní hledají mého zivota,
A nemají Boha pfed svym zrakem.

6. j^-le hle ! Büh mnë pomáhá,
A Hospodin jest ochránce mé duèe.

7. Obrat zlé na mé nepfátely,
A ve své vërnosti je zahubiz.

8. Rád chci ti obëtovati
A chci chváliti tve jméno, Boze,

Nebof jest dobré.
9. Nebof jsi mne vytrhl ze vselikého souzení,
A na mé nepfátely muze mé око shlízeti.
3. Boze, svym jménem mnë pomoz,
A svou mocí zjednej mi práva.

4. Boze, slys mou modlitbu,
Nakloií svého ucha к slovûm mych list.

5. Nebof cizinci povstávají proti mnë,
A násilníci hledají mého zivota,
Nemají Boha pfed sebou. Sél<7.

H. Hie, Buh jest mym spomocñíkem.
Pán jest podporou mé duse.

7. Vrátí se zlé na mé úkladníky,
Ve své vërnosti je vyhlad.

8. S radostí chci ti obëtovati,
Chci chváliti tvé jméno, Jahve, nebof jest dobré.

9. Nebof ze vSí tísné mne vysvobodilo,
A mé око mohlo shlízeti na mé nepfátely.
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3. V tísni vola к Bohu, aby jej vysvobodil svymjmé-
nem, moeí a silou, která v torn jménë jest, aby mu zjednal
práva aneb ucinil po právu (25 'j

.

5
. Vykládá, proc jest mu tfeba pomoci a osvobozeni.

Nebot cizinci faram. a nëk ter é hebr. rukopisy : zpupní)
povstávají proti тпё а тоспг hledajî mého iivota. Cizinci

a mocni by byli podle nadpisu (v. 2) Zifejstí; nálezeli sice

к israelskému národu, ku kmeni .luda, ale byli nyníjako
zrádcové cizinci, aneb se tak chovali. Afocni, v hebr. ná.
silníci, müze znamenati i Sania a jeho vojenskou druzinu,
nebof on hledal bezzivotí Davida, ale i Zifejské, ktefí slí-
bili, ze Davida mocí vydají.
Nemajl Boha pfed svyrn zrakem: pfi svém násilném

jednání nepamatujt na Boha, nestarají se o to, ze Bíih
jejich vinu jednou musí trestati. Ano jsou proti Bohu.

6
. Vyznává svou dûvëru v Boha.

V té tísni pojednou nabyvá zalmista ùtëchy a di :

Ale hle! Bühmne pomáhá tjest mym spomocníkem) ; vidi,

ze se mu dostane pomoci Bozí jistë.

7
. Pfedpovídá svym nepfátelúm : To zlé, které oni

тпё рпрга\ олгаИ, vrátí se na me [nepfátely (q'rê : on, Buh,

je obrátí únoatoíyu), na ty, ktefí po mnë slídí, ktefí mnë
úklady strojí (hebr.). A ve své vërnosti, die svych slibii
(jez byly Davidovi ucinèny) je zahlad. Saulovi se toto
ekuteônë brzy pfihodilo. Kdyz vtrhli Filistínstí do zemë,
octl se Saul sám лт nebezpeëi a krátee po té zahynul
v bitvë na horách Gelboe.

8
. Rád, s radostí ixovirítoí ochotnè, chci obétovati tobe

(dobrovolné obëti ku chvále Bozí, na podékování, jako
udány v Lev. 71C 22a1.23). Chci ehváliti tvé jmêno (51u)
jeho moc a dobrotu, nebof jest dobré (ze jest dobré). ,

9
. Nebot jsi mne vytrhl ze vselikého souiení souzení

toto bylo veliké, i z toho jej Bíih vytrhne ; zalmista má
takovou dûvëru, ze jiz to vidi pfed sebou vyplnëno. Mé
око bilde takfka s hûry, v bezpeënosti a v jistotë, na

nepfátely shlízeti.

5
.

"IT cizinec; П"П* drzí, zpupní. O ribo viz XXVII.
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V mystickém smyslu vykládáno i o Kristu Pánu. Ci-
zinci by byli zákonníci, knëzi a fariseové, ktefí hledali
jak by ho usmrtili.

6. *Ц'ДС podporovati: ,,?PÇ2 Bûh jest mezi oporami
mé duse, (2 bytnosti) jest oporou mé duse (moho zivota;
podobnë 2 Soud. ll3b).

7. K'thîbh 2ШЩ (vrátí se) müze téz obsta t
i, jako

y aram.; к hifil 24t¡T v qyè hodí se pfedloíka ~ lepe.

2¡alm 53. modlí se církev o Utrpení Peiné. Kristus
Pán mluví slovy zalmu к Bohu Otci, pfedvídá sve vítéz-
ství, a svou oslavu nad nepfátaly.

Dennë modlíme se tentó zalm v hodinkách, zvanych
prima.Demn hodinky (prima, tertia, sexta, nona — ad vespe-

ram) pfedstavují nám bèh vezdejSího zivota. V tomto zi-
votë jest nám pracovati a bojovati. Proto prosí i Církev,

prosí i kazd$r z nás za ])omoc ku práci, za pfispëni proti
nebezpeéím, do nichz mûieme za dne a v zivotè upadnouti.
Chrafi a vysvobod nás, Boze, od nepfátel duse, ktefí po-
vstali proti mué, hledají (json mocní) mé duse, mého ïï-
vota. »Bojování nase jest proti knízatum a mocnostem«

di sv. Pavel (Ef. 612). Bûh sám, strázní andèlé jsou nasiini
pomocníky. Chvalme proto Bo2í jméno, které nás z kazdé
tisnè vysvoboditi mûze, vysvobodilo zajisté a vysvobodí.
2alm 53. jestmodlitbou pfi svëeenî zvonu a pH exorcismu.

54. zalm (H. 55.)
Modlitba v tísni, kterou pnsobí nepfátelé a nevërirf prítel.

Prosebnë volá zalmista к Bohu o pomoc. Nalézá se
v smrtelné úzkosti, ve strachu, neví, kterak by unikl ne-
prátelüm (2 -9). Prosí, aby rozdëlil Bûh ty neprátely ; líóí
jejich hfísnost (10— 12). Dûvërny pfítel stal so zalmistovi
nevërnym (13— 15). Af pfijde na nè smrt (16). Salmista
doufá, ze ho Búh vyslysí, protoze ho miluje. (17 -24).
Nadpis.
L. 1

. Ku konci ; mezi pisnëmi.
Poucení od Davida.
H. 1. ftiditeli hudby ; na strunové nástroje.
Maskíl od Davida.
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Die toho by byl pisatelem David. David byl vícekráte
tisnën a obkliöen nepfátely. Nejbolestnëjsi byla jemu za-
jisté vzpoura syna Absolona, ktery se chtèl státi králem
a svolal proti otci vâecky své pfátele. К privrzencùm
Absolona pfidal se téz dùvërny rádce Davidùv Achitofel

(2 Kr. 1512.31). Ponëvadz si v zalmu tak stëzuje do zrady
pfitele (v. u. ,5), ukazovala by tato okolnost, ze se obsah
zalmu nese к oné dobë Absolonovy vzpoury. David zrazen,

opuètën obrátil se s dûvërou к Bohu a rozechvënymi
city liëil svoji tíseñ slovy tohoto zalmu. Так vykládal jiz
aramejsky targum a veliká 6ást vykladatelûv stariSích
i novëjsich.

2alm poukazuje ve v. 10 na jakousi nesvornost, proto
soudili nëktefi, ze jsou tu líceny nepofádky a nesvornosti
¿idü v dobë makkabejské (1 Мак. 7"-25; о Alkimovi jme-
novitë v. ,3). Theodor z Mopsvestie jmenoval Oniáse IV.,
ktei-j' utekl v pronásledování do Egypta, pisatelem tohoto
zalmu. Jsou to pouze domnënky.
V messianském smyslu vykládán tentó zalm ëasto

jako slova Krista Pána proti zidovskym knízatfim a proti
zrádci Jidásovi. Achitofel jest zde, jako v z. 4010obrazem
Jidáse. К nadpisu viz úv. s. XXIV a XXVI.

2. Vyslys, Boze, mou modlitbu,
A nepovrhuj mou prosbou ;

3. Pozoruj mne a slys mne.
Jsem pin truchlivosti ve své zkouSce
A jsem rozruèen.

4. Pro lilas nepfítele, pro nátisk hfísníka.
Xebof privalují na mne nepi"avosti,
A hnëvein mne obtëzuji.

5. yV\oje srdce jest ve mnë vzboufeno,
A hruza smrti pfipadla na mne.

H. Bázeñ a strach pfisli na mne,
A opletly mne tmy.

7. A fíkám: Kdo mi dá perutë, jako má) holub,

Abych odletël a nalezl pokojeV
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8. Ejhle vzdaluji se útékem.
A zustávám na pousti.

9. Cekám na toho, ktery by mne spasil
Od malomyslnosti ducha a od boure.
2. Naslouchei, Boze, mé modlitbé,
A nezahaluj se pred mím úpéním.

3. PFihlédni ke mnë a vyslyS mne:
Ve svém náfku tekám sem tam a vzdychám,

4. Pro hlas nepfítele, pfi nátisku bezbozníka,
Neboí svalují na mne nestèsti a vztekle

proti mne brojí.
5. Moje srdce se kroutí (bolestí) v mém nitru,
A smrtelné hruzy padají na mne.

6. Bázeñ a tresení prisly na mne.
A hríiza mne poícryvá.

7. A fíkám: Kéz bych mèl perutë jako holub,
Odletël bych a odpocinui bych si.

8. Ejhle, daleko bych utekl,
Zústáлral bych na pousti. Sél«.

9. Spëchal bych, abych se zachránil
Od dravéno vëtru, od boure.

2. 3. Zalmista prosí velmi snaznè : Vyslyê mou mo-
dlitbu, ncpovrhuj mou prosbou, pfihlédni ke mne (hebr.)
a odpovèz mi. Potfebuje posily a pomoci, neboí lief svuj
stav slovy: Jsem pin truchlivosti (hebr. tékám sem tam
ve svém náfku a vzdychám) ve svê zkouëce, exercitatione

(stálí'm píemyslení, starosti).
4. Nepokoj a tíseñ mu pusobí : Mas nepfítele, jeho

elova, a jeho neslechetné skutky : pro nátisk hfísníka.
Hromadnè mini nepfátely vûbec. Pfivalují, svalují na mne
nepravoeti (neètësti, hebr.) a vztekle (ve velkém hnëvu)
proti mne brojí.

5. Úzkost zmocnila se jeho nitra, srdcejest vzboufeno

(kroutí se, svírá se v nitru); hruza smrti, jaká b^vá v ne-
bezpeëi smrti, pi'ed smrtí, pfipadla na mne.

6. Opletly mne tmy ; tmy jsou obrazem nejvétsích
pohrom (hrüzy); tato metáfora jej pfedstavuje zapleteného
a sevfeného, pokrytého nestëstim.

7. Rád by unikl svému hroznému postavení. A fíkám

(u sebe myslím, pfeji si) : Kéz bych mèl perutë jako
holubice iholubí p.); holub lítá \e\m\ rychle. Odletël bych.
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a odpoöinul bych si, a nalezl bych si misto, kde bych
mël pokoj, kde bych byl v bezpecí pfed tou boufí, která
mne nyni obklicuje.

8. Ejhle, vzdaluji se ûtêkem : tato slova lepe vy-
svëtliti jestë pfáním : Daleko bych chtël uniknouti (hebr.)
a zûstâval bych na pouëti, kde bych byl samoten (in
solitudine).
David utikal pfed Absolonem z Jerusaléma na poust

(2 Kr. 152S 17i«).
9. Die lat. znëni di : Tam na pon§ti bych ocekdvui .

toho, ktery mne jiz jindy spasil od malomyslnosti ducha
a od boufe. Hebr. znëni mluvi jestë o tísni, kteró dice
uniknouti a pfirovnává ji к dravêmu vètru (vichfici) a
к bouH. V dalsím ukazuje, jaká to boufe jest.

3. V"iN! od ТИ (hit), které znamená v qal: pobíhání,
tekání ; arab. râda tez o pobíhání rozvázaného dobytka.
Recky v§ak ¿Ivn^&rjr nafíkám, Sym. xccTi¡véx&r¡v jsem stlacen.
Qal Jest u Jer. 231 Os. 12' (zde v§ak pfelozeno testis
descendit TT), hif. Gen. 2740. Exercitatio àdoUaila bud
starost, aneb od exercitus (tëzce zkouSen^'): zkouska,
souzeni. лачЛ« impf, s volunt. П od ОчЛ (Л7ЭЛ: Л^ЛК
Wellh.).
4. rpj? jen na tomto miste; f. Шщч tíseñ íaram. рт?);

nikoli Пр_22 krik (Olsh.). Oía kolísati se, klátiti se #Ы«г«»
LXX; hif.' HO11 k'tîb.

6. riSïE (arab. falasa roztrhati, palâsu assyr. rozbiti)
Sym. qrpí'xj/.

7. *|Г^~,'3 kéz! (ve Vulg. doslovnö). Holubice zname-
nati miize v alleg. smyslu sv. Ducha, jehoz pomocí uni-
káme nebezpeöim. ptD xatanaiti* usaditi se.
8. ТТЭ toulati se (o Kainovi). К лЬс viz XXVII.
9. U^CfO uniknutí — jako pfedmët ku slov. íDT¡

spèchati, sv. Jer. festinabo, ut salver; üboQ v^znamem
»ochranné misto«, by muselo byti akkus. smëru.

10. ovrhni (je), Pane, rozdvoj jejich jazyky,
Nebof vidím nepravost a odpor v mëstë.

11. Dnem i nocí obchází je na jeho zdech nepravost,
A v jeho stfedu jest námaha

12. A nespravedlnost.
A nemizí z jeho náméstí lichva a lesf.



424 z. 54 >°-16.

13. Yzdyf, kdyby mnè zlofeëil nepfítel,
Snesl bych to zajisté.

A kdyby ten, ktery mne nenávidí, mluvil proti
mnë zpupnë,

Pfed tím bych se snad skryl ;
14. Ту vsak, muz jedné mysli,
Mûj rádce a mûj pfitel,

15. Jenz jsi se mnou sladké jídával krmè,
Do Bozího domu jsme putovávali svornë — !

16. Nechaf na në pfijde smrt,
A ai sejdou za ziva do podsvëti.
Nebof jsou nefesti v jejich pfíbytcích,
V jejich stfedu.
10. Zmaf, Pane, rozdvoj jejich jazyk,
Nebof vidím násilnost a rozbroj v mëstë.

11. Dnem i nocí obcházejí na jeho zdech,
A uvnitf v nëm jest bída a souzení.

12. Zkáza (jest) v jeho stfedu,
A nemizí z jeho trzistë vitisk a podvod.

13. Nebof není to nepfítel, (jenz) mne tupí —
A to bych snesl,
Není to nenávistník mûj, ktery se proti

mnë vypíná —
Pfed tím bych se skryl;

14. Ale ty, ëlo vëk mnë rovny,
Mûj pfítel a mûj známy,

15. Ktefí jsme spolu sladce obcovávali,
V domé Bozím v zástupu chodívali — !

16. Af je pfekvapí smrt nenadále,
Af sejdou do s*'ôlu za ziva,
Nebof nefesti jsou v jejich pfíbytcích,
V jejich nitru.

10. Pëvec vidi nepravost a nefesti svych nepfátel
a volá na në, neb jim pfedpovídá Bozí tresty. Svrhni je,
Pane, (praecipita shod) do propasti záhuby; v hebr.
(pohlf?), zmatek v në uved, rozdvoj jejich jazyky, aby
byli mezi sebou nesvornymi a nemohli tak své zlé zàmëry
provésti. Podobnë rozdvojeni a rozdëleni byli lidé pfi
stavbë v Babelu (Gen. 102ä 11).
Nebof vidím násilnost a rozbroj (hebr. vyrazy jsou

urëitëjsi nez latinské) ; v mëstë, mini zajisté Jerusalem,
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dopoustèli se nepfátelé násilí, nebylo tam pof ádku, nybrí
panoval rozbroj a svár. Podobné pomëry byly v Jerusa-
lémë, pokud nám sv. Písmo podává o tom zprávy, více-
kráte ; zavládly bezpochyby téz.kdyz David môl pfed Abso-
lonem opustiti mësto.

11. Násilnost a rozbroj vládnou mëstem a obcházejí
je jako hlídky; s hlídkami, jez peëuji o bezpecnost a o
pokoj, ironicky je srovnává. Uvnitf mësta zavládly zase
bída a souzení. Tato básnická zosobnëni jsou velmi
pfípadná.
Die starsích vykladú by byla zde cinëna zmínka

o jakémsi obléhání Jerusaléma: Ont dnem i nocí obchá
zejí je na jeho zdech (Vulg. má arcif, ze nepravost
obchází); podmëtem by byli stoupenci a pfívríenci Abso-
lona, protivníci zalmisty.

12. Zkáza jest ve stfedu mësta; na ndmësti (na trziSti),
kde vedou obchody, kde i soudy odb5rvají, na vefejnych
místeeh, stále liehva a podvody se dejí.
13. Zalmista utrpël sám nejvëtsi bolest lstí, nevërou

svého b^valého pfítele. Mluví o jednom muèi (nikoli hro-
madnë), kter^ die tëchto slov jemu zlofecí, jako to jen
nepfátelé 6iní, kter5r proti nëmu zpupnë mluví, ackoliv
pozíval drive jeho dobrodiní a pfátelství. Hebr. jest zi-
véjsí : Nebot není to nepfítel, totiz zjevn^ nepfítel, jenz
nine tupí; od takového by to snesl. David snesl skuteènë
trpèlivë potupu Semeje ze Saulova rodu, ktevf po Davi-
dovi posmëënë pokfikoval, kdyz odcházel z Jerusaléma

(2 Kr. 16 10- n). Pied lim byeh se snad ukryl : abych usel
vefejné potupë.

14. Ту vsak, oslovuje toho, od nëhoz takové potuj\v
se nenadál, vyt5rká jemu tëmi slovy zradu a nevëru: Není
to nepfítel, n^brz ty jsi to, ktery jsi byval mi pfítelem!
To më pûsobi vëtèi bolest!
Muz jedné mysli (unanimis), v hebr. stejnë vázen^,

mi rovny: s nimz jednal jako s rovn^m sobë; David byl
králem, Achitofel jen podfízenym a poddanym, aie David
pfec s ním byl v pfátelství takovém, jako by mu byl
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rovnym. Mùj rddee, ke kterému jsem mël dûvëru (2 Kr.
1512), mit] pfítel (známy^.

15. Úzké pfátelství jevilo se tím, ze s ním jldával;
sladká krmë (pfidává lat. pfeklad), jídla, která i pfítomností
pfítele byla milejsí, aneb mini sladká jídla, je2 json na
Vychodë vzácností. Hebr. znëni jednoduseji: Kterí.jsnie
spolii sladce 'mile, pMtelsky) obcovali. Do Bozího domtt
jsme putovávali svorné; tam chodívali vsichni dospëli,
tarn putovávali o svátcích v zástupech. Die hebr.: V zá-
stupu chodívali v Boéírn dome v pruvodech, které se
nëkdy (o svátcích stánkü), snad dosti casto v nádvofí
stánku neb kolem chrámu konávaly. I doma i v chrâmë
byli svornj'mi, dobr^mi pfáteli.
Tentó nepfítel, aneb nevërn;y pfítel jest obrazem

Jidáse. Kristus Pán ho prijal mezi své nejdfivërnôjsi
pfâtele a apostoly, s ním obcoval, s ním chodíval do Je-
rusaléma do chrámu, s ním jedl i pfi poslední vecefi - -

a on se stal zrádcem jeho!

16. Znovu mluví zalmista o vice nepfátelích ; zahrnuje
v torn i nevèrného pfítele. At je prekvapí smrt náhle, kdyz
jsou jestëplni síly, zivota, za ¿iva at sejdou do podsvéfí,
v plné síle af zemrou. Так umfel Achitofel 2 Кг. 1723.
Diivod proto jest, ponëvadz jsou samá riefest, nepravost :
ta jest i v jejich pfíbytcích i v je) Ich srdeich.

10. гЬз znamená shltnouti, polknouti ; má vsak po-
dobnost s b22, jez znamená zmásti. Wellh. vidí§ na
m. Tl^NI. Contradictio odpor nmloyia — téz zatvrzelost.

11. Super muros 5? na zdech (okolo zdí). Labor ná-
maha, úsilí, ale zde téz pohromy, nestësti.

13. ЬЧ11Л 352tí. xmsi i jsou závétíin podmínecné
vëty. fieítí pfekládali ib kdyby na m. hebr. no
li, pfistrojení , pfíprava . cenení ; ? TjT? nèco

s nêcim porovnávati, vedle sebe stavëti; f. iaó\pvxt. (Cpx)
pfítel, dûvërnik, die arab. álifa zvyknouti si na nëkoho,

ílfun soudruh. V feckém jest vsak i¡ytneiv ¡iox>, dux meus,
mûj vûdce, v aram. "Ь ГС'Ьхт -"^ mistfe, ktertf jsi mne
uèif; pfeklad uëinën po minëni hebr., haggady, ze byl
Achitofel ucitelem Davida.
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15. (Jibum capere pozívati, jísti. "ЛС rozmluva, lienor,
obcování (251*); sv Jer. : Qui simul habuimus dulce secre-
tum (sladké tajemství). œyi v 643 ГКЙЗЛ iroftovnin — shluk,

zástup.
16. Sejíti do podsvëti (v. 918). Snad zde má namysli

záhubu Qoracha a jeho roty (Num. 1638: Sestoupili muïové
do podsvetí pokrytí zemí).
Salmista v horlivosti pro spravedlnost pfeje bez-

boznym záhubu, jako sv. Pavel ku Gal. 512 Utin am et
abscindatur, qui vos conturbant; пта^Ш' jest vk'thîb psáno
jako jedno slovo, které by znamenati mohlo: zficeniny,
spustoSení (jako ve jménë mista ГТгачЮ?П ГР2 Num. 33*;1
Jos. 1231320, Ez. 251' v kmeni Ruben). V qTê a v pfekla-
dech jest rozdëleno : Tfíü impf. hif. od okouzliti.
oklamati nlnvàv. Smrt af je pfelstí tak, ze je náhle pfe-
kvapi; slabë v LXX : gkûéim &ávaro¡; in uvjovç; silnëji Sym.
ai<f*ldie>i &ávaxoi inil&oi avxoli náhle at na ne pfijde smrt.
(Jiny vyklad od Г!?СЗ pùjëiti : Af jest jim vëfitelem smrt ;
af je volá v zapomenuti).
ЛТОИ zásobárna, snad pfibytek; die Wellh. pridaná

vysvëtlivka.

17. Já vsak volám к Bohu,
A Hospodin mnë pomûze.

18. Vecer i ráno i o polednách chei vypravovati a
ohlasovati,

A vyslysí mûj hlas.
19. Vykoupí mou dusi v pokoji od tëch,
К ter í se ke mnë pfiblizuji ;
Nebof cetnë byli proti mnë.

20. Bûh mne vyslysí a snízí je,
(On), ktery jest pfed vëky.
Nebof u nich není zádné zmëny
A Boha se neboji.

21. Vztáhl (Bûh) svou ruku, aby odplatil.
Poskvrnili jeho úmluvu ;

22. Jsou rozdëleni hnëvem jeho tváfe,
A jeho srdee se pfiblizilo.
HladSi jsou jeho feëi nad olej,
A zároveñ jsou (jako) §ipy.

23. Vrhni na Hospodina svou starost,
A on sám të obzivi;
Nedá na vëky, aby byl spravedlivy zmítán.
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24. Ту vsak, Boze. svedes je do jámy záhuby.
Muzové krve a podvodníci nedojdou ani к polovici

svtfch dnü;
Já vsak doufám v tebe, Hospodine.
17. Já vëak volám к Bohu,
A Jahve rane spasí pomûze mnëi.

18. Vecer i ráno i o polednách chci naríkati a
vzdychati,

A uslysí múj hlas.
19. Vykoupí mou duài к pokoji,
Aby se nepfiblizovali ke mnë,
Nebof jest jich mnoho proti mnë.

20. Uslyáí Büh a snízí je —

(Nebof) trùni od pravèku — Sei«.
U nichz není zádné zmëny,
A (ktefí) se nebojí Boha.

21. Vztáhl (zrádnf pfíteli svou ruku na ty,
Ktefí v pokoji s ním byli.
Zruëil svou smlouvu.

22. Jeho ústa jsou hladsí nad máslo,
Ale válka jest jeho srdce;
Jemnëjsi jsou jeho slova nad olej,
A jsou (pfec) tasené mece.

23. Yrhni (to) na Jahve, (miluje tëj —
A on se o tebe postará ;
Nedá na vëky, aby se spravedlivy kolísal.

24. A ty, Boze, svrhnes je do hrobové jámy ;
Muzové krve a podvodníci nedosáhnou po-

lovice svych dní ;
Ale já doufám v tebe.

17. Bezbozní nepfátelé o Boha nedbají : zalmista vsak
má v nêho velkou a stálou diivëru. Znovu prosí Boha za
pomoc, a Jahve, Büh Israele, jemu pomûze. Zvlástním
jest, jak zde proméñuje jméno Bozí.

18. Veëerem zaßinal u Israelitû den. Tfikrát dennë
vykonávaly se modlitby, pokud dosvëdôeno, v dobë Da
niela (6'°); ty doby jsou nejpfirozenëjsimi chvilemi
к modlitbë. Pfi ranni a pfi veëerni obëti byly vzdy i v
nejstarftích dobácli pfidávány modlitby a zpëvy; snad
dosti záhy i polední modlitba vesla ve zvyk zbozn^'ch.
Vecer i ráno i o polednách by mohlo v pfeneseném smyslu
znamenati : po ceKr den chci vypravovati — totiz své
souzení (hebr. : naríkati a vzdychati ).
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19. Jahve vysvobodí, vykoupí mou duSi (mne) a
zjedná mi pokoje (k pokoji) od tëch, ktef г se ke nine pfi-
blizují (jasnë hebr. : aby se nemohli pribliáovati kemnë).
Buh maáe nine vykoupiti, a jen on, ponëvadi jsou ti

, ktef í

json proti mnë, tak öetni.

V lat. ovsem je mecum: öetni jsou se mnou, tak ze
bychom to chtëli vykládati tak, ze má zalmista mnoho
prátel pfi sobé; ale to cum jest pfeklad hebr. im aw,
která znamená jako lat. pugnare cum aliquo proti.

20. Vyslysí vine a nepfátely snízí ten, jehoz trim je

a trvá od pravëku (hebr.i. Zde jest v polovici verse po-
znamenáno hebr. sélâ дтуакца, vers jest ponëkud jinak
slozen nez ostatní; proto se zdá, ze jest znëni tohoto verse
asi poruseno. O sélâ viz úv. XXVII.
NeboC и nich není zádné zmëny : patrnë mluví o ne-

pi'átelích ; ti se nepolepéí, u nich není zmëny v mravném

jednání : nepravost, hfísnost trvá, nebof se Boha neboji.
21. 22. Tyto verse dávají ve Vulgatë jin^ smysl nez

v mass, znëni. Vulg. (i LXX) mluví v nich o Bohu, hebr.
znëni vsak o onom zrádném, nevërném pf íteli (14). Vers 22.
jest ostatnë velmi nejasn^; püvodní znëni jest nejisté.
Die Vulg. praví : Bûh vztahuje ruku svou, aby od-

pkicel neb odplatil bezboznym, nebot oni poskvrnili sxfim
nepravostmi, které byly zákonem tímluvy zapovëzeny,
onu úmluvu (lichvou, násilím, lstivostí).
Ti nepfátelé jsou rozdëleni (v. ,0) aneb rozehnáni

hnèvem jeho tváfe, spravedlností Boha. Jeho (Bozí) srdce,

spravedlivym hnëvem naplnëné se к пгт priblièilo, aby

je ztrestalo.

Die obecné prupovëdi di: Hladsi jsou jeho feci nez
olej a zároveñ jsou Hpy, hebr. тебе — nebof odsuzují,
trestají.
Po massor. znëni bychom vykládali asi takto: Onen

nevèrny pfítel (u Da vida Achitofel) vztahuje ruku na ty,
ktef г s пгт v míru (v pokoji) Uli; ruSí své pfátelství,
svou pfátelskou vërnost a úmluvu.
On jest spolu pokrytcem ; Jeho ústa jsou hladM nad

máslo, ale válka jest jeho srdce (v jeho srdci) ; slova jeho
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znèji pfátelsky, ale jsoii úlisná, a vycházejí ze srdce a
z mysli, v které jest válka, boj, neprátelství.
Jiného jestë kràsnëjsiho pHrovnání uzito: Jsou

jemnejsí jeho slova nad olej (plynnèjsi), a jsou pfec

(tasené) mece!

23. Zàvëreëni sloka. Zalmista si dodává sám útéchy.

Vrhni na (Jahve) Hospodina svou starost ; Hospodin jest
silny, drzí a peöuje o cely svët, mfize peöovati i o tebe.
Svou starost, sv. Leo: své smyslení, sv. Jer. : svou tósku.
Sv. apóstol Petr v 1. listé 57 narází na tato slova : YSeli-
kou svou pé6i uvrhnouce na Boha. On sám tè obéiví

(hebr. : on se o tebe postará i; v zádném nebezpeöi nemusí
si zbozn^ ëlovëk zoufati, nemusí ztráceti nadèje; ale

i bezbozny by nasel v souzení ochrany Bozí, kdyby se
к Bohu obrátil. Velrai krásnou a milou utëchu podávají
vsem trpícíni slova : Nedá, nedopustí na vëky, nikdy, aby
byl spravedlivy zmítán, jako byvají zmítány kocábky a
lodè na mofskych vlnách, aby byl úplné vydán vlnám ne-
stësti. Jestli klesne, jest tím sám vinen, nebof pfestal dou-
fati v Boha a nebyl jiz spravedliv^m, kdyz pocal klesati.

24. Oslovuje jestë Boha, vidi, kterak Buh svrhne,

s vede bezbozné nepfátely do jámy zkázy, záhuby (do hro-
bové jámy); zahynou ! Zahynou záhy a v záhubé nedosáhnou
krvelaöni ti lidé a podvodníci ani poloviee téch let, kterych
bydosáhli, kdyby byli spravedliv^mi a Bohu vërnymi. To
jest zajisté v ruce Bozí ! Neuzavírá zalm touto smutnou a
hroznou pfipovëdi, nybri pf íjemnym : Já рак donfám
v tebe Hospodine — vzdy a doufati nepfestávám.

18. Hlas vox jako v 53; mohlo by byti tez pfedmë-
tem slovesa : chci vypravovati. D'TS západ (slunce), veèer ;

"l£3 (kmen: Stípati) rozbfesk, ráno; nns svëtlo (dual:
poledne).

19. nibo? v pokoji, pokojem mne vykoupí, tím, ie
mi zjedná pokoj; aneb spíse jako pregnantní vazba : Vy
koupí mou duëi a usadí ji v pokoji (k pokoji). ^""З^р.ТЭ
miqq'robh-lî, záporné ]72s vázanym inf.: nepfiblíziti se ke mnè:
aby se ke mnë nepf iblízili, nemohli blíziti (v nepfátelském
smyslu) ; tak i aram. pfeklad: »aby se ke mnë nepfiblízil Œ4Z
zly.< Pfi ctení miqq'rábh-lí »od války proti mnè» by bylo
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tfeba methegu щу2чра, tentó vyklad se do souvislosti tak
dob re nehodi.

Quoniam '2 : Sym. noXknam) yào èfêvono ngó¿ ¡u a42*Q
jest 2 skuteenosti, které b^vá vyjádfeno i nominativem
(68r>, 1465) : nmozí (inter muí tosí "•'ra? .Ter. adversum me
(Job 10l7i; Wellh.: "*ТОЭ stojící proti mnë.

20. аэ?£1 a snízí je (LXX mhwwi «lîzoùç); die
toho by byíonen tvar hif. od TW (1 Kr. 8ir> 2 Par. 62e);
piel by znèl оз?""], tobo se uzívá castèji. (СШ£ znamená tez:
vyslysí je, odpoví jim). Ono waw, které stojí pfi náslodu-
jícím 2ta4, a jehoz tam ani tfeba není, mohío by byti spo-
jeno s pfedcházejícím slovem v ÍTDjyi pfípona 3. osoby
V básnickyeh cástech ; íieck., syr. pfeklad а sv. Jer. ne
ma jí toho 1 pfi 2U3\ ale ó vnnnymv пдп тюг nicóvw. а~р>. vevf-
znamu ffjpti od pravèku.
Kladou na m. n"t¡; téz Ш"р trùni ve svatyni — toho

není tfeba. Vyklady : »Buh uslysí a bucle svedciti proti
nim«, »Biih uslysí kfik spravedlivych a odpoví jirn ne-
odstrañují obtíze. ПС"1!?" zmena, stfídání «утЛлура ; oi yào
àlânaonat nemení se (ve svém bezbozném zivotël. Jini po-
vazují тв^П jako poznamenání na kraji písma uëinëné,
die nèhoz by bylo pfemêniti postavení tèclito versû; po-
známka by se byla öasem dostala do tekstu. Arabské
hiifun i)fisaha, vira — tu nespomûze.

21. aibö znamená pokoj, v 6983 a Jer. 13 19 doko-
naiy« : zde má vyznam jako partie. "РИ?'Ю2.
22. (Gen. 188 Soud.525) husté,' ssëdlé mléko, (die

ass. himêtu) máslo; ГХ7рГ172 mléènà slova,' hladká jako
máslo (die tvorby a4*ri/2a horkosti od an'TQ, ПТ-ГОЯ od
'"С pochoutky). V starfeh pfekladech povazovali prvé 'О
jako pfedlozku yo; Alex, má du/ieQÍa&rio-av ànà ooyijç roi
TiQoocânov avToi èetli tedy (jako syr.) na m. VB: Jeho
tváf bvla ЫасШ nez máslo.« Pfi 2*lp není maqqèf správ-
nym. Jiny" pfeklad: Nedbají o jeho hnëvivjr pohled, a je-
jich srdce se zdvihá. Hladsí jsou jejich feci nad olej a
pfec (ostré) strely.

23. pfekládají Aq. Sym. à yantan <r« ~2HN*

0128TO od hebr. 2~N milovati (22П ëastëji v aram.); tedy
nikoii brime, aneb od 2PP (dáti) vrhni na Boha, со tobé
dal; bylo by рак 2, nikoli акк. Tvá starost ttéoi/xm zní
îpî<\ Jini ~z ГР Jahve jest s tebou.
Pluctuatio jako jinde commotio. •

31
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24. "INQ zde ve v^znamu *G jáma: do jámy, která
jest Ггтаз (jáma) hrobem: В: щ qpp¿«o dmqdoQâ^ do jámy
zkázy.
iSir—Ni nerozpülejí (svédny); Bellarmin: » Jest rCení,

kterymz se oznaöuje krátkost zivota«.

Sv. Augustin vykládá slova 54. zalmu o trpícím, opu-
stèném a pronásledovaném Kristu Pánu a o jeho církvi.
Církev vlozila nëkteré verse z tohoto zalmu do mesních
modliteb (o památce modlitby Páne na hofe Olivetské. ve
ötvrtek po popelci a jindy v posté , uröila zalm к rann ím
hodinkám ve stfedu, abychom prosili za pomoc proti ne-

pfátelúm naseho spasení a dûvëfovali v ni.

55. zalm. (H. 56.)

Upfinlirá prosba za ochranu.

Salmista jest ohrozen, ano tyrán nepfátely, kterí jemu
stálé úklady strojí (2— 5). Ve svém souzení vzbuzuje du-
vëru v Boha, jenz sbírá slzy; prosí ho, nebof vi, 2e on
zazene nepfátely (6—11). Za to bude Boha chváliti a jemu
obeti pfináseti (12—13).
Dvë câsti zalmu jsou oddëleny refrénem, ktery vy-

jadfuje dûvëru v Boha, jako v z. 41. 42; zde ve v. 5. 11.
Nadpis.
T.. 1. Ku konci ;
pro lid, ktery jest od Svatych vzdálen ; od
Davida (na sloupov5r nápis), kdyz ho jali cizo-
krajní (FiliStíné) v Geth.
H. 1. Piiditeli hudby. Die holubiee vzdálenyeh
terebintü« ; od Davida Mikhtâm, kdyz ho
jali Fihstínstí v Gath.

Pfipsána jest tedy tato píseñ Davidovi. Mikhtâm
izlatá píseñ) (ni¡XoyQ<ufiu není vysvëtleno ; viz o tomvuvodë
XXIII (i 15'). Saadia di, ze to je jisty druh písné. Ku
konci v. XXVI. První slova nadpisu projevují nejspíse,
ze byl tentó zalm vykládán za starodávna o Hdu, jenz
byl od svatynë vzdálen: aneb tobo zalmu, snad starsí jiz
písné, ten lid ve svych zpêveeh uzíval. LXX má : Гя«р rot
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Т?.~"!Г?
"~
V?7r »pin» íoy^ »îrrrçn b>?"jbn «гю4» b?

"Г~"?Л?. V?
!,Ku chvále pro shromázdení Israele, kteréjest

podobno zamlklé holubici, v dobë, kdyz byli od svych mëst
vzdáleni . Syrsky slov tëch nema. Byla by to pisen, mo-
dlitba oneeh, ktefi dleli v Babylonë. Není tedy ani tfeba
vykládati to o Davidovi a o jeho pfívrzencích, kdyz jim
bylo za Saulova pronásledování vzdáliti se a dlíti daleko
od svatostánku. V hebr. znëni toho v torn smyslu není.
Massoretské ачргл аЬк ПЭТ Ь~ mûze znamenati napëv, die

nèhoz bylo zalm pëti : D\e»kolubice vzdálenych terebintu«

(umlklá holubice na vzdálenj-ch terebintech). Wellh.klade
nam.c;s slovo z,rS: »holubice vzdálenych zemí (ostrovû).
Viz XXIX.
Xadpis udává i událost, к níz se obsah zalmu nese,

pH níz by byl David tento zalm slozil. Slozil jej snad ve
vzpomínce na tento pi'ibëh: Kdyz ho (Davida) jali allo-
phyli itílócpv/.oi cizorodní, cizokrajni (pfistôhovali, jak LXX
nazyvá Filiâtinské) v Geth. Vypsána je^t tato událost v 1.
Kr. 21 10-13. David byl Saulem pronásledován a utekl se
к Filistínskjrm. Ti poznali v nëm nëkdejèiho vitëze nad
Goliáfiem, jali ho a vedli ho ke králi înësta (îeth nebGath

(Га znamená lis). Geth bylo z pëti velik^ch filistinskych

mëst, mëlo svého krále. Tenkrát se David bal, a aby
imikl nebezpef'i, stavôl so nerozumnym ; a propustili ho.

2. omiluj se nade mnou, Boze, nebof utlaöuje mne
clovëk,

Po cely den útooí na mne a souzí mne.
3. Moji neprátelé utlacují mne po oel$r den,

Nebof jest mnoho tëch, kteK proti mnë bojuji. ,

4. Kdyz jest den vysoko, mël bych se bâti,

Já vèak v tebe doufám.
5. V Bohu budu chvâliti své pHpovëdi;
V Boita doufám; nebojim se toho,

Co by mi mohl iiciniti clovëk.
2. Smiluj se nade mnou, Boze, nebof potírá

mne ëlovëk,
Po ce\f den souzí mne bojovník.

X
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3. Moji slidiöi potírají po cely den,
Nebof. jest mnpho (tëch), ktefí nahofe bojují

proti mnë.
4. Kdykoliv se musím báti, doufám v tebe.
5. V Bohu budu chváliti jeho slovo;
V Boha doufám; nebojíni se,
Со mnë mûze uöiniti telo ?

2. Smiluj se nade mnou, Boze, prosbu podporuje
lícení bojû a souzení, kterymi zalmista trpí. Neboí utlacuje
mne clovëk smrtelník, poraíjející clovëk (920) si dovoluje
mne utlacovati. Bùh jest silny, mocny, со jest onen clovëk
proti nëmu? Po cely den, stále átoóí na mne a souzi mne
(ten, neb hromadnë: ti

,
ktefí proti mnë bojují).

3
. Moji neprdtelé ihebr. ktefí po mne slídí) uflacují

mne, a mohou tak ciniti, nebof. jest jich mnoho. V hebr.
di: Ktefí nahofe (vysoko) bojují proti mnë; není jasno,
со by znamenalo toto nahofe, ve Vulgatë nalézáme to-

slovo aie ve v. 4.

4
. Hebrejské znëni jest velmi pëkné : Kdykoliv se

musím báti kdyz na mne pfichází veliká tíseñ a souzení,

vzdy doufám v tebe, roznítí se má dûvëra a tím mizf

i bázeñ. Vulg. praví: Ab altitudine diei timebo bojím se,
kdyz jest den vysoko (o polednách); kdyz jest i nebezpeéí

i má bázeñ nejvëtsi, doufám v tebe. Kdyê jest den vysoko
a mël bych se báti, ze i nebezpecí se zvysilo, já se ne-
bojím, nybrá doufám v tebe.

ó
. S Bohem, v Bohu, s jelio pomocí budu chváliti

feci, pftpovëdi soc, které totiz Bùh mnë byl uèinil a které
se die mé jisté dûvëry vyplní (1295). Davidovi uëinil Bùh
mnohá pfislíbení. Co mnë mûze uëiniti S7nrtelny, pomíje-
jící clovëk? (lidé), v hebr. trio, Vulg'. caro; kdyz mám
takového ochránce, nièeho se nebojím. Tento vers jest
refrénem, opakovanym ve v. 11.

2
. cism znamená die starych pfekladû zde totéz jako

tf"¿ conculca vit slapal, potíral; jindy znamená hndti se
po пёкот. œi3S ôlovëk, zde hromadnë lidé, parallelnô

s inimici v. 3; taktéz

3
. Jiz sv. .1er. hájil tu znëni Vulgaty. ai"T» znamená
vysinu, jako akkus. mista: vysoko (skuteënë neb obraznë).
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Obraznë ve sinyslu slova Гф"П hrdost, pycha: kterí
s hrdostí proti mnë bojují. Jinak by znamenalo, ze jsou
protivníci u vysokéra posta\rení u Saula; tak uzíváno
i ачр"П7р V Kaz. 106; Euthym. ànà íxpov^ = ávm&sv. Jinak
slouceny konjekturou oba verse 3. a 4.: Nebof mnozí
jsou, kíefí proti mnë brojí ч17р v horkosti a mne strachem
naplñují q>oSr¡{>7¡eovini — v tebe doufám. Aq. aram. voka-
tivem: Svrchovany!

4. Jasnë vykládá Sym. i* ц $v ij/ispi? kteréhokoliv dne;
ni4 jest tedy akkus. uröeni casu. X'VX bojím se (kdyz se
bojím) vëta vztazná bez ~iu5N. Ab altitudine diei dleGene-
brarda: Vysokych nebezpeöi se obávám; Lyra: za vyso-
kého dne se bojím, ze se nelze skryti.

5. Èecti pfekládali "НЭП na m. massor. TQI jeho
slovo ; jest pfedmëtem slovesa budu chváliti.

6. ^.el^ den osklivymi cinili má slova.
Proti mnë jsou jejich väechna mySlení ke zlému

(namífena).
7. Ubytují se a skryvají (se); oni pozorují mé slépëje,
Jakoz usilují o mou dusi,

8. Nikterak jim neudëlià spásy,
V hnëvu rozbijes národy.

(9). Boze, 9. Svüj zivot jsem ti vylozil;
Polozil jsi mé slzy pfed svou tváf,

Jak jsi i slíbil.
10. Tehdáz obrátí se moji nepfátelé nazpët,
V kterykoliv den к tobë budu volati;

Hle vím, áe ty jsi míij Bûh.
11. V Bohu budu chváliti slovo,
V Hospodinu budu chváliti pHpovêdi.
V Bolia doufám; nebojím se (toho),
Со mi müze uciniti ëlovëk.

12. Na mnë jsou, Boze, tvé sliby,
Které vyplním, tobë ku chvále.

13. Nebof ehránís mou dusi od smrti,

A mé nohy od pádu,
Abych se zalíbil pfed Bohem ve svëtle ïivych.

6. Cely den pfisobí mym slovíim bolest,
Proti mnë (smëfuji) vsechny jejich myslenky

ke zlému.
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7. Scházejí se, cíhají, oui pozorují mé stopy,
Jakoz ëekaji na mou du§i.

8. Pro zlobu (dostane se) jim uniknutí?
Svrhni V line vu národy, o Boze!

9. Mé vyhnanství jsi spocetl ty,
Má slza jest ulozena v tvoji nádobe,
Zdaz nikoli? v tvé knize.

10. Tehdáz se obrátí moji nepfátelé nazpët.
V ten den, kdyz budu volati;
To vim, ze mám Boha.

11. V Bohu budu chváliti slovo,
V Jahve budu fíhváliti slovo,

12. V Boha doufám; nebojím se,
Co mi mûze uèiniti ôlovëk?

13. • a mnë json, Boze, tvé sliby,
Vyplnim tvé obëti na podèkovâni.

14. Nebof chráníS mon dusi od smrti,
Zda2 neV mé nohy od úrazu.
Abych chodil pí-ed Bohem ve svëtle zivota.

6. Stëzuje si do jednáni svych nepfátel. Cely den,
stale, execrabantur oSklivymi öinili má slovo, dávali jim
jiny, spatnjr vyznam, pfevraceli je, aby ho mohli proná-
sledovati, zalovati. Toto se velmi dobfe hodí na událost
pri pobytn Davida u krále Achise.

7. Ubyíují, nsazují se a skryvaji (bud své léCky neb
sebe), tedy skrytë tajnë se usazují (u zalmisty) neb sc
scházejí (die hebr.), cíhají a pozorují jeho kroky (paty),
stopy. Po stopách poznává lovec, kam se zvëî- obrátila,
v jakém sméru sla. Odtud tentó obraz i48tí). Jakoz usilují
o mou dusi, chtëji mi vzíti zivot — jest die Vulg. spojeno
s následujícím v. 8., die hebr. nalezí to jako pfííina a
úcel jednání nepí-átel к v. 7.

8. Protoze chtëji mou záhubu, ly je niktcrak ncspasís,
zahynou. V hebr. jest otázka, jez v sobë obsahuje jií zá-
pornou odpovëd: Pro jejieh zlobu dostane se jim uniknutiY
Nenniknou, nebudou zachránéni, ale Buh je jistë ztrestá.
V huèvu rozbijes národy, Jahve celé národy, ktefí utiskují
jeho lid, snadno znicí, tím snáze ztrestá ony bezbozné
protivníky zalmisty. Zalmista pfedvídá to a prosí o to
(die hebr. imperativ neb optativ).
9. Zivou dûvëru vzbuzuje v Hospodina.
Boèc, sruj zivot, svó postavení, jsem ti vylozil, uká
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zal, V jakém souzení se nalézám. 2ivot zalmisty jest die
hebr. vyhnanstvím, (u Davida 1. Kr. 262ü) touláním se,
kteréz jest spojeno s mnohymi útrapami ; to Bûh spoëetl.
Vi Ilospodin o kazdém strádání, utrpení, souzení spra-
vedlivého, a kdyz je vytrpèl pro Boha, nezüstane bez
odmèny. Poloiil jsi mé slzy, je2 v bolestech, souzeních
prolévám, pfed svou tváf ; v hebr. ulozena jest má slza
v tve nddobë (v tvém mëchu, nebof v mëchu mívali Vy-
chodní i tekutiny, mléko, vino a p.). U hrobù a v hrobech
nalezeny nezrídka lahviökjr s dlouhym hrdélkem, tak
zvané slzice, v nichá truchlící své slzy ukládali. Jak jsi
slíbil, ze neopustís utiStënych. Hebr. znëni jest zivejsí,
nebof di: Zdaz ne? totiä: zajisté jsi jeulozil, do soé knihy

(Mal. 3"') ulozil kazdou slzu, tam ji zaznamenal, aby jednou
odmënèna byla.

10. Tehdáz, рак, az bude Bûh svùj soud provádóti,
nepfátelé budou ustupovati nazpèt. Vim, ze muj Bûh,
ktery se o mnê stará, mnou vládne, mne chrání, rané po-
máhá, jsi ty\ (Hebr. toliko: »2e mám Boha ). Kdyz trpím,
zdálo by se, ze nemám nad sebou ochránce.

11. S malymi rozdíly uveden jest tu refrán jako
ve v. 5.

12. Vzdává Bohu díky a slibuje, со na podëkovâni
chee uëiniti.

Zalmista eítí na sobé tu povinnost, ze musí sliby,
záslibné obëti, které Bohu pfislíbil, splniti a vykonati.
Nálezejí jiz Bohu, jsou jeho sliby.

13. Jest к díkiim zavázán, ponëvadz ho Bûh ehráni
od smrti, od pádu (úrazu). Chrání ho a tím ho vede téá
po dobré cestë : abych chodil pfed Bohem ve svëtle zivota
(hebr.), dokud jsem na tomto svëtë, abych chodil, zil tak,
jak se Bohu líbí, jak pfed ním choditi mám. Vulg. to vy-
kládá: Abych se zalíbil, zalíbení nalezl pfed Bohem, ve
svëtle áiv^ch (26 13 zemë ixxfch). Mrtví jsou v hroznych
temnotách (Job 3330 o svëtle).

(5
. 23jcítiti bolest, zde piel; Klem. zaltáf : otukara;hu

(od — ukárati), 2
. P. mrzkowachu ; bolest pusobiti slovíun

by znamenalo, ze zrañují jeho slova. Toto rcení není pfi
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rozené; mohli bychom (má slova) vykládati téz ¡mé.
vëci, zálezitostb, proti nimz neprátelé brojí, jez poskozují.
Jesttoarcit tuze prosaické proti Vulg. Téz: Posmívají seatd.

7. "flá znamená hostem byti, dlíti nëkde (scházeti se,
jako Sym. ewiffonv i л- агат, a u sv. Jer.). K thíbh чзчв£?
iest hit'., qerê jest qal ; vyznam skorem tyz. Na misté "líBiO
kladl de Lagarde "ПКЗ jako lev cekají na moji dusi. Ex-
spectant animam meam : expetunt a. meam, touzí po
mém zivote.

8.
'
Yftsn fir¡dwó>; nikterak, zádnym zpûsobem. LXX, syr.

a sv. Jar. mají "s zápor na misté ■ps : Pro zlobu néní
jim iádného uniknutí ! Wellh. ~C¡DB пат. и~С: Pro zlobu
privai jim (váhu jim dej), éeho vsak netfeba.

9. ТТЭ toulání se, úték (o Kainovi Gen. 4,!»-u). ПЕТЮ
milrâ part. pass, qal : polozena jest fnikoli imperativ, jak
by massor. mil' él, syr. a aram. zádaly). rnEÇ seznam,
pocet, kniha.

10. Tunc jako "S i o budouenosti.
П. Zde toliko i:i slovo; рак Jahvenam. a'û'S v. :i,

n~s na m. 1SS2. 11b néktefí povazují za prídavek.
13. 55 vyznaôuje casto bffmë, povinnost, dluh (v arab.).

~""i-3 gen. predmétny : sliby tobé uéinëné (LXX ai triai).
14. ЕГ"~ i zivot i ziví. Tentó vers jest i v z. UG^,

ale v mnoz. б. П""Г!П niS"iSZ.

I tentó zalm vykládán o Pánu Jezísi. Byl obklícen
cizinci, Bûh, jak sám zvolal, ho opustil, tak jako se to

jeho obrazu (typu), Davidovi, stalo podobn^m zpûsobem.

2aim jest proto urcen na den památky Utrpení Páni, téz
v den sedtnibolestné Panny Marie.
Pf i hodinkách ve stredu pfipomínají nám slova 55.

zalmn, ze jsou nám utrpení pomocí ku pokání а к zadost-
uéinéní za nase hfíchy : Bûh sbírá a ukládá nase slzy,

a jako byl slíbil, pfijme kazdého kajicníka na milost.
Hledme, abychom se zalíbili Bohu v zemi zivych.

56. zahn. H. 57.)

Proti nepfátelúm.
Zalmista prosí za smilování a za vysvobození. Zije

uprostfed krulych nepfátel, ale má dùvëru v Boba (2—6).
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Douta, ze se ta zkáza, kterou mu nepfátelé strojili, obrátí
na ne. Za pomoc chce Boha velebiti mezi pohany (7—12).
Tato pisen podobá se i obsahem i slozením pfede-

siému zalmu. Vykazuje taktéí dvë oásti : prosbu a dík —

které jsou zakonöeny stejnym refrénem ve v. ti a lá. Verse
8—11 senalézajíse znením jen malo odchylnym téz v z. 1072-B.

Nadpis.
L. 1. Ku konci;
Nezahubiz; od Davida (na sloupovy nápis),
Kdyz utekl pfed Saulem do jeskynë,
H. 1. Riditeli hudby. »Nezkaz« ; od Davida

Mikhtâm,
Kdyz utekl pfed Síí'íilem do jeskynë.

Mikhtâm viz úv. XXIII a z. 15". Nezahubiz n~î2Fï~bî< (téz
v,2.57,58 a 74) viz téz viivodëXXV pod hebr. nadpisera. Sv.
Hilarius vykládá ta slova о vzkriëeni Pane, jimz se stalo,
ze tëlo Pane nebylo poruseno v hrobë. Sv. Augustin a
sv. .1er. o nápise na kfízi, kter5r Pilât nechtël pfemëniti,
Theodoret o Davidovi, ktery nechtël Saula usmrtiti. Ku
konri y. XXVI.
Kdyz utekl pred Saulem do jeskynë, odkazuje к udá-

losti z Davidova zivota- David utekl pfed Saulem dvakráte

dojeskynë, jednou do jeskynë Adullam (1 Kr.221), nazápad-
ním konci Judova kraje, jihoz. od Betléma (nyn. Aid-el-Ma),
podruhé do jeskynë vEngaddi(l Kr.241), na západním bfehu
mrtvého Mofe. V Engaddi byl David u velkém nebezpeci ;
Saul vesel do jeskynë, v niz byl David se sv^mi lidmi

ukryt. Radili Davidovi, aby tam Saula usmrtil, aie on tu
radu odinitl. David nebyl arcif tehdy mezi pohany (v. ,u),
aie ponëvadz byl jiz za krále pomazán, mohl se naditi,
ze bude moci jednou i к národum i к pohanïim mluviti.
I tentó zalm vykládají nëktefi jako pisen Israele;

lid by byl mezi lvy, mezi pohany, ale doufá, ze dojde

vysvobozeni.

2. omiluj se nade mnou, Boze, smiluj se nade mnou,
Nebot v tebe dûvëfuje má duèe,

A ve stin tvych kfidel kladu dûvëru.
Az pfejde nepravost.
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3. Volám к svrchovanému Bohu,

К Bohu, ktery mnë dobfe cinil.
4. Seslal s nebe a vysvobodil mne,

V hanbu uvrhl, ktefi po mnë slapali.
Poslal Buh svou milost a svou vërnost,

5. A vytrhl mou dusi ze stfedu mladj'ch lvû;

Spal jsem cely podësen.

Lidstí synové, jejichz zuby (byly) zbranë a §ípy,
A jichz jazyk (byl) ostry meö.

6. Povznes se nad nebesa, Boze.
A na vêecku zemi (at jde) tvâ slâva!
2. Bud mi milostiv, Boze, bud mi milostiv,
Xebof V tobë se ukryvá má duse,
A ve stínu tvych kfidel chci se ukryti,
Az p fei de pohroma.

3. Volám к Bohu, к Svrchovanému,
К Bohu, ktei'5r (to) za inné dokoná.
4. Posle s nebe a pomùze mi,
(Kdyz) zahanbi mého utiskovatele. Séhl.
Vysle Bûh svou milost a svou vërnost.

5. Má duse (jest) uprostfed lvû,
Musim lezeti (mezi) rozpálenymi,
Lidmi, jichz zuby kopí a sipy,

2. Zalmista se odeArzdal do Bozi ochrany, proto muze

nyni Boha za ochranu a za pomoc zádati. Smiluj se nade
mnou (2. 50. 55.), prokaz mnë milost, volá duraznë a dva-

krát opakuje, nebof v tobe se ukryvá má duse, má u tebe

svûj úkryt; ve stínu tvych kfidel se chci ukryti (168 358),

abys mne chránil jako matka chrání. Aï p'rejde nepravost
(pohroma) nepravost nepfátel, jejich nástrahy, pohroma,

kterou na mne jako vichrem neb boufi vrhli.

3. Volám к Bohu, ktery je Svrchovany, mûze tedy

pomoci. Ktery mnë dobfe cinil (k svému dobrodinci) ; minulá

dobrodiní jsou zárukou budoucích. Hebr. dokoná za mne,

к dobrému povede mou vëc.

4. Posle s nebe svou pomoc a tim zajisté pomuze.

Vulg. a fecké znëni maji minul$' cas: Seslal z nebe —

mluvil by zalmista o vysvobození, jehoz se mu jiz dostalo.

6. Povznes se nad nebesa,, Boze,
Nad veskerou zemi tvâ slâva.
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Bûh pomohl, ale zároveñ nepfítele v hanbu uvrhl,
aby nemohl dále zalmistu potírati. Ta pomoc, kterou Biih
seslal, sestávala z jeho milosti a z jeho vernos/ i; abé pfiSly
jako pomocníci, jako dobfí duchové.

5. A vytrhl mou duSi (mne) ze stfedu mladyeh lv» :
byla mezi mlad5rmi lvy, silnymi, trhavymi ; к tëm pFi-
rovnává své nepfátely (jako 7a). V hebr. není slov: а.

vytrhl«, ale lící své nebezpecné postavení: Má duse jest
■»prostred Ivû, musím leèeti mezi rozpálenymi, lidmi, kterí
srsí ohnëm, jichz z»by jsou kopí a sípy ; pfirovnal je ke
lvûm, a proto raluví o zubech. Jejieh jazyk ostry шее,
jazyk, kterym kfivdí, pomlouvají a se rouhají. O zkaze-
nych lidech podobnë di kniha pfísloví 30u: Lidé, jichz
zuby jsou mece, a jichz ústa jsou opatfena nozi« (к tomu
hehr, aby pohltili ubohého ze zemë a bídného ze stfedu
lidi). Dormivi conturbatus, spat jsem v nepokoji, rozmsen,
podësen bázní a bolestí (ас jsem byl v nepokoji — by
znacilo, jakou dûvëru mël, ale oté v souvislosti nie není);
toho nelze v hebr. znëni dovoditi.

6. Prosí Boha, aby se ukázal ve své celé slávé : P<>-
vznes se nad nebesa a nad eelou zenit, aby vidèli vSichni
tvou slávu. To se stane i tím, kdyz Bûh soudí ; nebe a
zemë jsou svëdky toho soudu a slávy a moci, kterou pfi
nèra Bûh zjevuje. Tentó veré opakován jako v. 12.

2. ПчтСП obyëejnë byvá ЛГСП, zde vsak pfed pfe-
stávkou zfistává tfetí kmenová híáska <tak byvá u mno-
hych aram. sloves).
3. (710) zde s Ь? dokonati; LXX prelozili УйУ

dobrodince, sv. Jer. ultorem raeum, ktei'5' mne pomstí.
4. nbç 4ÇN'a5 V\T\ zdá se, ze toto ruSí parallelism. Срл

znamená pohanëti, potupiti ; piel: rouhati se. Kdyz se
rouhal muj utiskovatel« by udávalo pfícinu, prof- Bûh
pomohl lépe vsak vykládati die pfekladû téz »zahanbiti«:
kdyz zahanbí mého utiskovatele« tím pomüze. Jiny vy-
klad: Vztáhne Bûh s nebe 'svou ruku) a vysvobodí nine
- zanechej tftft (jmpt. od ЛС1) miij pronásledovateli
(Wellh. tÇ/ф. mädmxpalpa jest v LXX po3.ver§i (v. XXVII).

5. "ТОЮЭ jest téz na misté zájmena "ON. ЛЗЭЮК. kohort.
lze vyloïiti: jest mi lezeti, musím lezeti, dlíti. ОЛ5 hofeti,
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páliti, pláti, zde o lidech zurivostí, hnévem rozpálenych:
není jen epitheton ku EX2~, ponévadz jest od tohoto od-
déleno. LXX rtraonyfitroi conturbatus.
7. Polozüi osidlo na mé nohy.
A sehnuli mou dusi.

Vykopali prede mnou jámu,
A — padli do ni.

8. PMpraveno jest mé srdce, Boze,

PHpraveno jest mé srdce!
Chci pèti a chválu zpívati.

У. Povstañ, má slávo :
Povstañ harto a citaro :
Choi povstati za jitra.

10. Chci té velebiti mezi národy, Pane,

A zpívati tobé mezi kmeny;
11. Nebof tvé milosrdenství veliké jest az к nebi,
A vérnost tvá az к oblaküm.

12. Povznes se nad nebesa, Boze,
A na veëkerou zemi (af jde) tvá sidra.

7. Sit políéili mym nohám,
Mou dusi sklonil (kazdy z nepráteb.
Vykopali pfede mnou jámu —
Padají do ni. Sél«.

H. Posilnëno jest mé erdce, Boze,
Posilnëno jest mé srdce!
Chci pèti a hráti.

9. Probud se, má slávo,
Probud se harfo a citaro,
Já chci probuditi éervánky.

10. Chci té oslavovati mezi národy, Pane,
Zpívati tobé mezi kmeny.

11. Nebof veliká az к nebi jest tvá milost,
A az к oblaküm tvá vérnost.

12. Povznes se nad nebesa, Boze,
Nad veskerou zemi svou slávu.

7. Nepfátelé jako lovci chtéli uchvátiti mne, jako se
uchvacuje zvéf. PoloSili osidlo (viz 7lu 9ltí a j.). A na-
kfivili mou dusi (hebr. ona se sh^bá, choulí), к zemi ji
Htiízili, tak ze byla blízka zahynutí. Vykopali jámu
ale nebylo dáno, aby mne v ni polapili — bylo mné po-
mozeno, a oni sami padají do ni.
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8. Pfipraveno, (hebr.) posilnèno jest mé srdoe, jest
pevné, ùtëchou potësené, pomocí Bozí rozveselené. Chei
péfi a chválu zpívati, abych Bohu projevil svüj dik.

9. Básnickym oslovením vyzyvá sebe, své nástroje,
ano zvolal by i jitfenku ku Bozí chvále. Povstañ (hebr.
probucT se) má slávo t. j. má duée (7B 29 l3). Povstañ

harfo a citaro v. 32 2 a 150a. Chei povstati га jitra, ëasnë,
abych vzdával Bohu chválu; v hebr. poetictëji: Chci pro-
buditi cervánky.
10. Díky chce vzdávati Bohu pfed národy a mezi

nimi, aby byli svôdky této chvály a slySeli, jak mu Bíih
pomohl.

11. O tom právé chce pfed národy pèti, o veliké a
vysoké Bozí milosti a o veliké, vërnosti Páne ve slibeoh
(24,0).

12. Refrénem zakoncuje své díkuvzdání (6).
7. ПУБ se zove ráz, krok. cçî pfechodnô: skloniti ,

skfiviti ; i piel хагаяацптю fecky : xazixnutyav by bylo
"CBD4.. Trpnë by to znëlo CflB2 (5}B2): má duse bylà sklo-
nëna (puai ЦВ2).

8. Tyto verse i ve 1082-u. Paratum, pfipraveno ke chvále
— by bylo slabë vyjádfeno; lepe die hebr. posilnèno,
pevno Sym. iápaía nezviklané srdce.
9. Tím jaksi jiz zaëinà svou pisen chvály. V 223П

má cien ukazovací vyznam, ale schází pfi "IÍ32- "1ПШ
cervánky, zde zosobnëué, jako Job. 39, z. 221, 1399
jako Iañ.

Modlíme se z. 56. o památce utrpení Pane, neboí o

nepfátelfch Krista byvaly vykládány verse 5—7; proto
jest urcen i v den sedmibolestnê Panny Marie. Vzpomí-
náme na trpícího Krista, ale tésíme se jeho slovy i ze
vzkfíSeni Páné. Na toto ukazoval stary vyklad slov »No

disperdas«; okolnost, ze byl Pán Jezís poohován ve skále
v jeskyni, spojena se slovy nadpisu : >kdyz utekl do
jeskynëe ; tez ona okolnost, ze vstal Pán casnë z rána

(v. 9: Chci povstati — probuditi se za jitra, diluculo).
Hlas zvonu zahání die modlitby, jez se pfi svócení

zvonü koná, zlé moci; proto jest tentó zalm, ktery o zlych
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nepfátelích mluví, mezi modlitbami pfi svécení zvonû
zafadèn (»pred jeho zvukem af jsou zahnány. daleko
ohnivé stfely nepfítele, rány bleskü, útoky kamenü, po-
hromy boufí«).
Pfi ranníoh hodinkách stfedy jest zalm modlitbou za

pomoc proti nepfátelum.

57. zalm. (H. 58).

Proti nespravedllvym soudcñm.

Salmista mluví к soudcüm (Israele) a zaluje, zejsou
nespravedliví ; lící jejich jednání (2—6). Hrozí jim, ze je
Bûh bude souditi a ze neujdou jeho trestu; рак se pozná,
ze jest tu jeétë spravedlnost (7—12).
U Israelita byvali, jak nám dëjinné iprorocké knihy

dosvëdëuji, vzdy nëktefi soudcové, do nichz si stèzoATàno
pro jejich nespravedlnost, úplatnost a p. Roztnnozil se
zajisté pocet takovych soudcû v nepokojnych dobách.
Nadpis jmenuje pisatelem Denuda. On nemohl zajisté

ve vsech soudech sám rozhodovati, nybrz ustanovil к ménë
dûlezitym vëcem soudée. Známo, kterak Absolon hanêl
rozsudky svého. otee Davida a kazil tira dûvëru lidu
2 Кг. 15* +

). Za Absolonovy vzpoury byl zajisté i v za-
fízení soudcû velky nepofádek; proto bychom soudili, ze
by se pfedmët zalmu nesl к oné dobë. Nie nenasvôdèuje
v pisni zfejraè tomu, ze by mluvil zalmista o cizích, о

pohanskych soudcích a vladafích, ktefí by s Israelity
nespravedlivè zacházeli. Theodor z Mopsvestie hádal, ze
jest v z. 57. feë o syrskych správeích. David mluvil by
tu ve jménu utiskovaného lidu, ponëvadz sám soudeum

nepodléhal. Obsah pro to dùkazu nepodává.
Zalm má zivé rèeni, vice obrazû a pfirovnání. Jest

podoben z. 81. К nadpisu viz s. XXIII, XXV a XXVI.
Nadpis.
L. 1. Ku konci ;

Nezahubiz. David (na sloupovy nápis).
H. 1. îîiditeli hudby. »Nezkaz . Od Davida mikhtàm.
Xadpis nepodává o vzniku pisnë zádné zprávy.

Л a ko 56'.
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2. /V\lu vite-li v pravdè skutecnë (podlei spravedlaosti ?
Pravë sudte, lidsti synové.

3. Ano, vy v srdci strojite nepravosti,
V zemi vase ruce splétají nespravedlnosti.

4. Pfevráceni jsou hrísníci od (matefského) luna,

Bloudí od narození; mluví klamné vëci.
5. Mají znfivost na zpüsob hada,
Jaleo hluchá zmije, která zatvrzuje své ncho,
ñ. Která neposlouchá na hlas zaklínace,

Ani kouzelníka sebe dovednëji zaMkávajícího.

2. Zdaz skutecnë onèmënim spravedlnosti mluvíte ?
(Die 82e: Mluvíte-liz vy, bohové (soudcové)

v pravdë spravedlnost?)
Spravnë-liz soudíte, vy lidsti synové?

3. Ano (vy) i v srdci nepravosti pásete,
V zemi odvazujete násilí svych rukou.

4. Odpadliky jsou hfiènici od (matefského) lima,
Zbloudilí jsou od narození, mluví lez.

5. Mají jed podobny jedu hadimu,
Jako hluchá zmije, která zavírá své ucho,
6. Která nechce slyseti na hlas zaklínace,
NejdovednejSího zafíkávaee.

2. V hebrejském znení jest otázka, i v lat. muzeme
prvou vêtu Aryloziti otázkou. Zalmista mluví к tëm, kterí
dopou.stëji se nespravedlnosti a di: Mluvíte-liz v pravdë,
skutecnë (podlej spravedlnosti? Odpovëd dâna hned ve
v. 2 zapornè. Oni dèlaji, jakoby spravedlnosti dbali, spra-
vedlivé rozsudky prohlasovali, aie zdaz jsou v pravdë
skuteënë spravedlivi ? Jiz ta krátká domluva : Pravë sudte !
vy, ktefi jstejenlidé, lidsti synové; nejste bohy, jak byste
se snad domnivali. Hebr. znëni neni dosti jasné: Zdaz
skutecnë onëmënim spravedlnosti, tim, ze ji umlcujete, ze
ji potlaëujete, mluvíte? Zdaz soudíte sprâvnë (die práv)?
V ргл^е vëtë bychom hledali podmët, osobu, jez jest

oslovena. Ponèvadz tam slovo 'élem dává nedostatecny

smysl, aie slovo 'elîm stejnë psané by bylo vhodnym pod-
mëtem a davalo by dobry smysl celé vëty, proto je tam

navrhuji (Houbigant, Wellh. a j.) na mistë 'elem. Elîm
znamená bohové, aie tak jsou die 81 6 jmenováni i správ
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cové zemè, soudcové. Po tomto návrhu zní ten veré: Zdaz
mluvîte vy, bofiové (soudcové), v pravdë spravedlnost ipo
právu a spravedlnosti) ? Správné-liz soudíte, vy synovê
lidstí? protiva : bohové — synové lidstí — vice vynikne.
Spravedlnost jest zde spravedlivy soud, rozsudek, ktery
oni prohlasují,

3. Salmista si odpovídá a di skrácené: Nejen ze oni
nemluví po právu a spravedlnosti, oni téz sami dopoustéjí
se nepravostí a násilí. Etenim znamená tedy : naopak,
nikoli, tak oni nerozsuzují, ale vy v srdci strojíte nepra
vostí (die syrského: ano, vy vSichni strojíte nepravostí),
jste hfísníky a nespravedlivymi uvnitf, v srdci, i zevnè,
svyrai skutky. 0 jejich skutcích di: V ze.mi, v níz jste,
v níz jednáte, vase тисе pletou, splétají nespravedlnosti,
splétají je tak hustë, jako byvá pleteno tkanivo. Hebr.
znëni jest vyraznëjsi. Oui mají odvazovafi, na váze spra
vedlnosti (Job 31 6) právo jednotlivcu, ale tito soudcové
odvazují jen násilí, násilnosti svych rukou, protoze se jich
vèude a stále dopouátéjí. Latinské znéní jest snaz§í a pfi-
rozenéjSí.

4. Ti soudcové jsou nespravedlivymi, ponévadz ná-
lezejí к lidem, ktefí jsou prevráeení {odpadlíky od Boha,

od jehozákona; hebr.) jiz odmatefského luna, tedyjestè
pfed narozením (507) ; zbloudilymi jsou od narození Uto
Iháfi, i ktefí mluví lez).

5. 6. Lící jejich zlobu,: pfirovnává je к jedovatym
hadum a ku dravjm lvùm. Jejich zufivost, nenávist (v hebr.
jed) jest na zpüsob hada, hadího jedu: tentó úéinkuje
rychle a smrtelne. Jako hluehá zmije, která zatvrzuje své
ueho, která neposlouehá na Mas zaklínace sebe doved-
nejsího ; kouzelníci pfedvádejí na Vychodë vycviéené
liady, ktefí po jejich pískotu a hfe vylézají a ruzné po-

hyby provádéjí. Had nemûze zavfíti své ucho, musí slyseti
zvuky a lilas svého kouzelníka, ale nëkdy jest zmije jako
hluehá, nechce poslouchati, nechce se dáti zkrotiti. Так. i
oni soudcové jsou jako hlusí ku prosbám utistënyolï, ne-

zjednávají jim práva. Jmenuje zvlástní druh hadu, péthen
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aspis; jest to asi onen had, ktery jest casto vyznaëen na
egyptskyrfi památkách (uraeus). Rozdrâzdën nadymá své
hrdlo za hlavou, syöi a je velmi jedovat. Kejklífi mu vy-
lamují jedovaté zuby, aneb mu dávají pfed predstavením
vystfíkati veskeren jed do vaty, do níz se zakusuje, tak
ze jest na üas neskodnym. V Egyptë byvá Kleopatfin
brejlovec (naja haje) к tomu cvicen. Kdyz se pfihodí, ze
zaleziy had po pískotu kejklífe nevylézá, omlouvá se tentó,
ze had je hluchy. Kejklífství toho druhu bylo jiz starym
Israelitiim známo, jak poznámky Kaz. 10" Jer. _817 a Sir.
1213 ukazují. Kouzelník lákal a vedi hady téz zafíkáváním,
fíkáním, mumláním kouzelnych prûpovëdi.

2. aps znamená опётёпг; na zàkladë tohoto vyznamu
byla vëta rûznë pfelozena, ale zádny pfeklad neodpovídá
mluvnickym pravidlüm ùplnë ; ani onen : Jste némí, ze
nechcete mluviti spravedlnost '< mluvíte právo, které onë-
mëlo ? Aram, pfekládá : Míníte skuteënë, ze po spravedl-
nosti mluvíte, kdyz spravedliví mlcí?
Ku DTK "02 by bylo vhodnë parallelním jméno

D^X = n¿)$ (826) vyznamen D4nb« (Ex. 21« 227, Soud. 58
1 Sam. 2«5).
Pfekladatelûm snad, se nezdálo byti vhodnym, 2e by

se hfísníci mohli zváti n^N a proto pfekládali jinak : LXX
àdtj&àis âça áixcuo<Tvvt¡r ЫХше utique, tedy D1?}*; V syrském
to není.

d44U»4ü (^u:',) jest vykládati pnslovecnë, jakoby n^ne^TDa
die, po právu. mx ЧЭ pfekládáme vokativem o soudcích;
spojeno s чавшП die aram. pfipoustí vyklad akkus.: Po
právu soudíte lid ? lidské syny ?

3. C]S
etenim, silnëjsi nez etiam. ггэту jako П2Ъ" od

i-1? nespravedlnost, nepravost. Syrská pesittâ vykiádá :

■JlbVor '3 D252 C]N zamënila tedy v hebr. 6tení 2 s hláskou 2.
mim v hebr. není. Wellh. navrhuje bi2;52 na m. лЬтУ 222-
Druhá cást zní V f . LXX : àdixict* ai ifimv av^nU-

xoveiv (Theod. âiatTTa&iilÇovow aram. }"0pJT Cpön) tedy 2ЯП

т102ВГ ОГРТ jako ve Vulgatë.
4. Alieñati sunt —' a Deo «пт (пт) od neprechodného

slovesa (пчт).
5. таЬ die lat. pfísudkem jest jim jed. ^ГВ Í732 jako

jed zmije (had, ktery se skrucuje, stáéí). DüN? jest арок,
hif., ale vyznamem jednoduchého imperf. ; арок, die Ge-
senia polozen snad z duvodu rytmu.

32
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6. 13Л vázati, zaklínati (nikoli vázati uzlíkj-, nybrz
die aram. a Sym. ¿mpáág asaoqHopívov o kejklífskych prùpo-
vëdichj. аЭП/2 puai <rog>¿í, jenz moudrym se stal, byl uëinën,

dovedny. Prvni "1ЮК die Sym. uëelnë: aby neslysela (zmije).
7. Ofih jim rozbije jejich zuby v jejich ústech,
Hospodin rozláme stoliöky lvû.

8. V nivec budou pfivedeni jako roztékající voda,
Napnuty drzi svûj luk, az ztratí oni silu.

9. Jako vosk, jenz se roztéká, zaniknou,
Padne oheñ shora, a nespatfi oni slunce.

10. Drive nez poznaji vase trny, ze jsou kefein,

PohM je vjestë) jako zivoucí ve hnëvu.
11. Spravedliv$r se zaraduje, kdyz spatfi pomstu,
Bude myti své ruce v hfisnikovë krvi.

12. A feknou lidé: Ano zajisté (bude) spravedlivému
ovoce (odplata),

Zajisté je Bûh, ktery je soudí na zemi.
7. Boze, vyraz jejich zuby v jejich ústech,
Vytrhej stoliëky lviëat, Jahve !

8. Af se rozplynou jako vody, které se roztékaji,
Napíná své sipy — budou jako ufiznuti.
{Aram. Napíná své sipy na në, a budou stî-e-

lami zniëeni).
9. Jako hlem5'zd, ktery rozplynutím zachází,
Nedochùdôe йепу, (jez) nespatfilo slunce.
(Aq. Sym.: Nespatfi oni jako nedochûdce

zeny slunce).
10. Drive nez pocítí vase hrnce trni,
Jestë zivé jako zárem je (ho) spálí.
{Aram.: Drive nez se bezbozní vzmohou,
stvrdnou jako trnit^ kef.dokud jsou cerstvi,
jako nezralé ovoce, vichfici je zniëij.

11. Spraлredlivf se bude radovati, ze vidël pomstu,
Své nohy bude myti v bezboznikovë krvi,

12. A fekne clovëk : Ano, spravedlivému bude 0%'oce,
Ano jest Elôhîm, soudici na zemi.

7. Hrozi nespravedliv^m tresty ; die Vulg. jim ty
tresty pfedpovídá, die hebr. znëni Boha prosi, aby ony
bezbozné tak trestal. O takovém pfání viz XIII a zàvèr z. 108.
Dravé zvëfi vyrázeli nëkdy zuby, aby nemohla trhati

(Job 4 10 2917). I ty nespravedlivé prirovnává ke Wùm a
pravi: Bûh rozbije jejich zuby, tohojistë oèekâvà, rozláme,
vylomí Ivûm, jim i ty si/né stoliëky.
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8. Nová pfirovnání. Voda deâtëm naplnéné bystfiny
V nejkratsí dobë odtéká a mizí: tak ont budou v niveo
pfivedeni. Büh napnuty drzí Ink, z nëhoz po bezboznych
své stfely vypouStí, aê oni ztratí úplné sílu (sv. Jer. az
budou neb jsou potfeni LXX àeûsvr^ovem conterantur).
Hebr. jest mène jasné.

9. Zkáza a zánik byvá casto naznacen rozplynuiym
voskem (21 l5); tak i oni zaniknou jako vosk, jené se roz-
téká. Hebrejské znëni podává jiny obraz. Hlemy^d za-
песЬйлтй, kdyz leze, za sebou na zemi lepkavou, sliznou
látku, a zdálo by se, jakoby se tím rozplyval. Proto di:
Jako hlemyzd, ktery rozplyriutím zachází, oni at zajdou.
Bylo by to mylné lido vé minëni (Perro wne). Padne oheñ
shora, oheñ s nebe, na në, a nespatfí vice slunce, sluneí-
ního svëtla. zahynou hned. Oheñ sesle Bo2í spravedlivy
hnëv. Die hebr. znëni obchylnë jim pfeje, aby byli jako
nedochûdèe (odpadek) zeny, které nespatrilo víibec slunce

(slun. svëtla), aby byli mrtví.
10. Trest nadejde rychle; bezbozní zajdou, zahynou

v krátké dobè. Pfirovnání, kterym to má byti naznaöeno,

jest ponëkud nejasné; i pfeklady se velice od sebe od-

chylují.
Bezbozní nebudou moci provésti své zàmëry ; drive

nez к tomu dojde, zahynou. То asi vyföeno slovy tohoto
verse. Drive nez poznají vaëe trny, ze jsou kefem, drive
nez malé jemné trní vyroste v silny kef : drive nez vase

nespravedlivé zàmëry (trny) dojdou uskuteënëni. Pohltí
je (bezbozné) jestë zivoucí, v plné síle zivota, 6i, jak se
í'íkává, pfedcasnë, svym hnëvem neb ve svém hnôvu.

Hebrejské znëni jest jestë temnëjsi : Drive neS po-
cítí vase hrnce trní; trnim, suchym trnim rádi zatápéjí,
drive ale nez se hrnce ohfejou trnim, tedy v krátké dobë,

jeUè zivé jako zdrem ho (bezbozníky) spálí (Bùh). Vyklad :
dokud jestë maso jest zivé, to jest syrové, pfijde trest

Bozi — neni tuze pëkny.
11. Spravedlivy se zaraduje, kdyz bude bezboznik

potrestán ; zaraduje se i proto, ze jest nyní osvobozen od
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násilníka, ale die slov toho verse i proto, ze patrí na,
pomstu, kterou vykonává neb vykonal Büh na bezbo2-
n\rch. Pomstou jmenuje onen trest, ponëvadz je stihl za

ony nespravedlnosti a nepravosti, kterych se tu dopou-
Htèli ; byl odplatou.
Bude myti svú ruce (hebr. svê nohy) v bezbolmkové

krvi; bezbozní zahynou, jako hyne nepfátelské, porazené
vojsko v bitvë, vojínové se brodí v krvi padlych. Tím,

naznacen i veliky pocet ztrestanych.
12. Lidé poznají a uznají Bozí spravedlnost a budou

ríkati, kdy2 spatfí, jak byli bezbozní soudcové smeteni:
Ano, zajisté se dostane spravedlivému ovoce, odplaty za
joho souzení a utrpení. Jiz trest, jaky bezbozné stihl, jest
spravedlivému odplatou, protoze jest mu ochranou a vy-
svobozením. Krásnou, vseobecnou pravdou ukoncuje tenta
zalm, a odpovídá utëchou na prvé, truchlivé otázky v. 2 :
Jsou nespravedliví soudcové, ale ti zajdou — ale jest tu
zajisté Bûh, nejvyësi soudce, ktery spravedlivë soudi na
zemi, zastává se a chrání nevinné : jest jesté spravedlnost
na zemi!

7. CTI strhnouti, zboriti (o domu) ; arab. o zubech.
ГТОГр/З pfelozeno zadními zuby, které rozemílajf

jídlo, stolicky, ale téi dáseñ zubu. VTQ téz o domé : strh
nouti (vyraziti).

8. rob—^nrr pfelozeno téz: ijako vody) af se roz-
plynou ti

, ktefí si (ethicky dativ) vykraèuji (hrdël
Podmëtem *р*Г jest die starben pfekladù Jahve ; në-

ktefí vykladatelé. vsak kladou sem jako podmët bezboz-
ného: At meta své sípy — budou jako tupé!« ale o Cin-
nosti nespravedlivych v této cásti není feéi a рак by by lo
doplniti ТГР a na konci perf. V aram. jest na miste 173Э
polozeno ÍTQ3 pro në, na né, i

i"OPT.

Opravují celé v: *Ь"р"ОГ* "рт ТХГП/ЭЭ jako tráva, na
kterou se. slápne, af jsou odfíznuti.

9
. pipas? (dages forte dirimens chrání pathach) tolikob

na tomto mistë a rûznë vykládáno; starsí pfeklady
mají; rein vosk, Sym. xóyio* secundinus foetus, Aq. a sv.
Jer. cerv, aram. Кр^ЗР 1и>«| (od РЭЮ) hlemyzd; к tomu
se С/2Г hodí. Téz: jako hlemyzd, kterého ty rozplyvati
èinis fimpf. арок, od PICO). PK i PK jest potraceny po
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rod (abortus), ГШ* by byl vázany^ stav na misté prostého
ПШХ: ьхтдшра yvvantó^. riöN V pozdëjsi hebr. krtek (jindy
*тЬп), jez se sem nehodí.
Na misté ПТЛ pl. к hromadnému Ьвэ klade Wellh.

>еЯГу- LXX udëlala z ГШК jméno U3X oheft.
Jedna oprava sir.elejSího druhu jest: >Af jsou od-

fíznutí jako palmové vëtve 1ЯП""',Ьзиз af zaniknou
jako potoky О^ЬВЭ, které nespatfily slunce«.

10. TO hrnec ГПТС (inn. è. ачтс znamená trní). ГОЗ
vykládáno bud — aneb: af jest maso syrové neb vafené
■рчп; ale toto není pfídavnym jménem. In ira by bylo
ynrt yú2- "tas Sym. ht jestè. "ЕЯВ die arab. sa ara zapáliti,
horeti. Spina, rhamnus znamenají hrích. Aug., Шт.:
»Dfive nez vydá ker vaáe trní . König, Syntax § 371 h.
12. 0"S vseobecnè: lidé. ~S dXr¡&<Sg. DT¡bx bozské moci
- nebof má v pfívlastku plural. (Srovn. v. 1. п^Ьх).
Tentó zalm jest vykládán o soudcích, protoze jest

zde reé o soudu rocan (v. 2
), o nespravedlnosti. Jsou

vsak téz vyklady, die nichz znamená justitiam loqui —
pravdu mluviti, které vykládají zalm o nepfátelích Davida,
nikoli o soudcích.

Nespravedlivymi jsou nepfátelé a pronásledovatelé

církve. Proti tëm modlí se knëz v hodinkách stfedy tentó
zalm a doufá, ze Bíih církev obhájí, ano on jest o torn

i pfesvëdéen: »Buh zetfe, rozbije j ej ich zuby !

58. zalm. (H. 59).

Proti lonpeZIvym protivníküm.

Zalmista prosí za vysvobozeni od zlych nepfätel.
Bez pfíciny hledají silni protivnici, kterak by se ho
zmocnili; probíhají mëstem, hrozí mu smrti (2— 10). Volá

к Bohu о ротос, pèje z rána díky ke chvále Boha, ktery
ho ochraíiuje (11—18).

Zalm jest, pëknë, umële sestaven. Skládá se ze dvou óástí,
obé jsou zakonéeny refrénem (v. 10 a ,8). V kazdé éásti
jsou dvè sloky, po nichz je poznamenáno vídy Séla (6.
14) a tyz vers (7. 15).
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Nadpis.
L. 1. Ku konci;
Nezahubiz. Od Davida ma sloupovj- nápis), Kdyz
poslal Saul a stfezil jeho dum, aby ho usmrtil.
H. 1. ftiditeli hudby. Nezkaz«. Od Davida
mikhtâm, kdj'z poslal Su'ûl a oni stfezili
dum, aby ho zabili.

Pfipsán Davidovi. Ostatní jako 56'; viz úvod XXIII,
XXV a XXVI.
Kdyz poslal Saul a stfeiil Daviduv dum, aby Davida

usmrtil. To událo se die 1 Kr. 199-17. Saul poslal své muze
к Davidovu domu; oui stfezili dum, a chtèli druhého rána
Davida usmrtiti. Ale Mikhol, Davidova manzelka oznámila
jim, ze David stûnë ; David se zachránil a utekl к Sa-
muelovi. Die toho projevuje zalm onu úzkost, v jaké se
nalézal David za Saulova pronásledování.
Nepfátelé jsou èetni, die v. 6 jsou to národové (po-

hané); v. 7., 8., 15. a 16. spíse je pfirovnává к lupièttm.
kterí noßni dobou prochâzeji mestem. David tnluvl ve
jménu lidu a o svém lidu (v. ,a).
Ti, kdoz zalm Davidovi upírají, kladou jej do rüznych

dob: bud po návratu z Babylona aneb do makkabejského
vèku. V prvém pfípadé ohrozovali Israele sousedni Sama-
ritáné a jinl kmenové, v druhé dobô byli ohrozováni a
pronásledování syrskymi vladai'i.
?л&\т by byl sborovou písní. Aby bylo dosazeno

schema slok о 3, 3- -1—3—1- -3, 3—1—3 1 verSi, doplnën
v. 8 stichem ze i. 9371', 18c v§ak vynecháno.

2. \ ytrhni mne od mych neprátel, mùj Boze,
A od mych protivnikû mne vysvobod.

3. Vytrhni mne od tëch, ktefí páSí nepravost,
A od muzû krve nine spas.

4. Nebof hle, chytajf mou dusi,

Napadají mne mocni.
5. Ani nepravost není u mne, ani hf ich, Hospodine ;
Bez viny jdu a chovám se (fídím se).

6. Povstañ mnë vstfic a pohled:
A ty, Hospodine, Bo/.e zástupñ, Boze Israele,
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Pfihlédni, abys navstívil vsechny pohany,
Nesmihij se nad zádn$rm z tëch, kterí pá§í пе

рга vost.

7. Vecerem jsou opèt hladovi jako psi,
A obcházejí kolein mësta.
8. Ejhle, hovofí svymi iisty.
A meë jest na jejich rtech ;
Nebof »kdo to sly sí V

9. A ty, Hospodine, smëjes se jim,
A V nivec pfivádíá vsechny pohany.

10. Svou situ и tebe si zachovám,
Nebot, Боге, ty jsi тут ochráncem.

11. Milosrdenstvî mého Boha pfijde mi naproti,
12. Bùh mne dd shltzeti na mê neprâtely.

2. Vysvobod mne od mych neprátel mûj Boze,

Od mych protivnikù mne vyzvedni.
3. Vysvobod mne od zloëincû,
A od mnzû krve mne spas.

4. Xebof hle, ôihaji na moji dusi,
Shromazdují se na mne mocni,
Neni u mne pfeèinu ani není hfichu, Jahve.

5 Bez viny (mé) bèhaji a postavuji se ;
Probud se mnë vstfic a popatfi.

(î
. A ty, Jahve, Boze zástupíi, Boze Israele,

Probud se, abys navstívil vsechny pohany.
Xebud zâdnému z nevërnvch hfisnikû milostiv.

Sélâ.

7
. Vecerem se vraccji, vyjî jako pes,

A obcházejí mes to.

8
. Ejhle, zvástají svymi iisty,

Mece jsou na jejich rtech ;

Neboí »kdo slysí (toV ?

9
. Ale ty, Jahve, smëjes se jim,

Posmívás se vsem pohanüm.
10. [Md] silo, na tebe chci hledëii,
Nebot Bùh jest mûj hrad.

ti. Bûh jeho milost mne jde naproti,
Bùh dá, abych s radostí shlízel na své pro-

tivníky.

2
.

3
. Salmista poëinà prosbou. Vytrhni nine od'myeh

neprátel, od mych protivnikù mne vysvobod (v hebr. vy
zvedni na misto nepfístupné, bezpeèné lived); od muêû
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krve, kterí hledi zabiti, zahubiti mne, json jako krvolaöni
— mne spas, proti nim mnë pomozi2.

4. Ukazuje, v jakém nebezpeöi se nachází. Nebot Me,
chytají mou dusi (mne, mûj zivot), v hebr. fiíhají na ni,

aby mi ji odñali ; jest tedy pronásledován, a pronásledo-
vatelé jsou mocní 17 18 372" (silní), napadajl jej, hrnou se
na nëho hromadnë.

5. Dokládá se svou nevinností, aspoñ di, ie nedal
pfiöiny knepfátelství: Není nepravosti и mne, anihfíchu;
die lat. to jestë kladnë tvrdí : Bezviny jdu, chodím cestou
tvych pfikázání a fídím se (své kroky), chovám se tak.
V hebr. jsou vsak tato slovesa feöena o nepfátelích : Ne-
jednám hfisnë, ale oni behají a postavují se proti mnë,

chystají se, pfipravují se na mne (sv. Jar. illi currunt et
praeparantur).

6. Prosí o rychlé pfispëni. Povstañ (probud se —

hebr. jako 4323) a pohled: na mne neb na mou tíseñ. Jine-
nuje Boba nëkolika jmény, aby Boha tím spíse ku pri-
: spëni pohnul. Bûh jest mocnëjsi пей nepfátelé, jest Buh
zàstupû{xo\%\a), jest Buh, ochránce Israele, tímspíSe svému
ATëriiému-pfispëti müze. PHhlédni, aby s navstivil (ad visi-
tandas omnes gentes), navstivil v torn smyslu, abys je
pfisnô potrestal. Nepfátelé zalmisty jsou spolu Bozimi ne-
pfátely a ve své prosbë shrnuje vsechny Bozí nepfátely
jménem *vHchni pohané* ; kdyz tyto Bùh potrestá, budou
trestáni téz nepfátelé zalmisty. К pohanûm je cita pro
jejich ukrutnost a nelaskavost, s jakou s ním zacházejí.
2ádného nemá Bûh usetíiti: Nesmiluj se nad zádnym
z téoh, ktefî pásí nepravost (nevërnymi, odpadiymi hfis-
niky je zove hebr. znëni); ti nestarají se o Boha a jeho
zákony, odpadli od nëho a trvají v hfichu, proto neza-
slouzí milosti a slitování. Non... omnis jako 33u zâdny.

7. I v tëchto versieh Hëeno, jak si nepfátelé pocínají.
Vracejí se veëerem a jsou hladovi jako psi — aneb

bez hebraismu : veéerem opët jsou hladovi jako psi (hebr.
vracejí se a vyji). Die 1 Kr. 19" chtëli Saulovi muzové
Davida ráno usmrtiti ; veëerem pfisli a stfezilidûm. v nëmz
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se David zdrzoval. Hladovi json, zádostiví krve, smrti
pronásledovaného ; opétnë hladovi, nebof jiz vícekráte
pfed tím usilovali o jeho záhubu. A obchdzeji mësto ; hejna
psû, která se ve vychodnich mëstech nacházejí, vycházejí
za soumraku do mëstsk^ch ulic, probíhají jimi za stëkotu
a za stálého vytí a vyhledávají hltavë, со by mohli shlt-
nouti. Так probíhali i ti nepfátelé mëstem, hledajíce své
obëti, aby jim neunikla.

8. Ejhle, hovofí (zvástají, hebr. silnëji: vyrázejí ze
svych xist) svymi ústy; pronásejí jimi potupu, hanu, hrozby
proti spravedlivému, rouhání vychází z jejich úst. Spra-
vedlivého ta slova raní jako ostry mee. Oni si toho ne-
vSímaji, jak mu ublizují, ani toho nedbají, ze se dopou-
stejí hfíchu, nebot si fíkají: Kdo to slyMY Bûh se o to
nestará, on ani o torn neví, со deláme (93+).

9. Nepfátelé se domnívají, ze se mohou násilí a rou
hání dopoustëti beztrestnè, ale Hospodin. se jim smëje
(2+) a posmívá se vsem pohanum (hebr.), nebof vi, ze na
ne dolehne v krátké dobë jeho trestající moc a síla. Po
lidsku jest feëeno posmívá se« (24). Pfi Saulovë proná-
sledování se manzelka Davidova Mikhol, skuteenë mohla

vysmáti pronásledovatelíim, nebof jim, kdy2 chtëliDavida
vidëti, ukázala v lûzku lezící sochu terafîm a oklamalaje
tím ; David pfed tím unikl 1 Kr. 19 1B.

10. ¿almista má pevnou duvëru, íe mu bude pfi-
spëno, a chválí proto Boha. Svou sílu si и tebe zachovám,
svou dûvëru ; v tobe jest a bude má síla vzdy. Ту jsi
mil] hrad, mùj spomoeník a ochránce.

11. Tentó vers by nálezel jiz к druhé eásti zalmu
ale ponëvadz jest, jak se zdá, refrénem (s v. 1

0
) opakova-

n5rm ve v. 1
8
,

klademe jej na konec oásti prvé.
Milost Bozí pfijde vstfíc potfebám a tísni zalmisty,

a tato' milost uoiní, 2e se bude zalmista, az bude osvo-
bozen, dívati s hûry, s radostí, na potlaëené a snízené

nepfátely své.

3
. Viri sanguinum 57.

5
.

^3 bez y\S viny; není sice feëeno, bez cíviny, ale
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patrnë mluví osvé vinë; sv. Jer. non egi inique, >nejednal
jsem neslechetnë«. 1D3ÍS1; hithpael na m. ЧЭЭ1ЭГ1\

6. Obyëejnë byvá pfed РПХ2Х vlastní jméno Bozí
nw, zde jest Dllbît О лЬс viz s. XXVII.

7. ПИЛ о rùzn$'ch zvífecích zvucích ; vröeti, snad

i vyti. 2"тз?Ьт vecerem, za veöera
— jako pH udání ëasu.

V tomto versi není obsazeno pfání, aby neprátelé
vyli jako psi, nebof ani vers 8

.,

kter^ s tímto souvisí, ne-
obsahuje pfání.

8
.

з>2Э 193 vytryskovati, h if. vyrázeti zlé reöi; lat. loqui
pfeklad ànoyObyytv&ai. Pfedmëtu akk. tu není.

10. Na m. i-ту dluzno poloziti die prekladu ц'с má síla
1/2125 s PN znamehá sice chrániti, hlídati nëkoho za pfíci-
nou ochrany ; zde ocekáváme spíse vyznam : hledëti, oce-
kávati, ktery jest pfeklady potvrzen. Die syr. opravují
sloveso v гпатх o tobé chci zpívati.

11. "ЧСП (Buh) mé milosti, muj milostivy Buh jest
v q rê psáno die v. w

;

zde lepe "ИОЛ \~bs muj Bíih — jeho
milOSt ó &tóc fiov.

V feckém zní 4,4"]ÍU52 "ОЮ? ím'£m цо/ «V гоц êx&goîi ¡tov
ukáze mi (snad doplniti : mstu, trest) na mych neprátelích ;

prelozeno vsak jako 549.

12b. jvezabij je, aby nezap'omnëli (na tebe) raoji lidé.
Rozmetej je svou silou a svrhni je,
Ochránee mùj, Pane,

13. (Svrhni) provinení jejich úst, rec jejich rtu ;
Af jsou polapeni ve své p$r§e,

A rozhláseni pro zlofecení a pro lez.
14. V zahlazení, v zahlazujícím hnèvu; a ai nejsou

vice.

A af poznají, ze Buh vládne nad Jakubem,

A nad koncinami zemè.
15. Vecerem se vracejí a jsou hladovi jako psi.

A oboházejí meato.
16. Kozptylují se po nakrmení,
Nenasytí-li se vsak, рак vrëi.

17. Já vsak chci opëvovati tvou sílu,

A radostnë velebiti rano tve milosrdenství,

Ze jsi byl mym ochráncem

A mym utocistëm v dohè mého souzení.
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IS. Mûj spomocníku, tobe chci zpivati,
Nebot jsi Bûlt, mñj oehránce,
Mûj Bûh, mé milosrdenství.
12. Nepobij jich, aby nezapomnël(i) mûj lid;
Uoiñ svou silou, af se potulují, a svrhni je,
Ñas stíte, Pane ;

13. Hfích jejich úst (jest) slovo jejich rtu,
A budou chyceni svou pychou,
A pro zlofecení a pro lez, kterou) mluví.

14. Zahlad v rozpálení, zahlad, a af nejsou,
A af poznají, ze jest Bûh vládcem nad

Ja'"qíibem,
Az ku koncinám zemë. Sél<7.

15. A vracejí se veöerem, vy'ji jaleo pes,
A obcházejí mësto.

16. Oni pobíhají po krmení,
Nenasytí-li se, pfenocují [vyjí].

17. Ale já ehci opëvovati tvou sílu,
A rano plesati nad tvou milostí,
'Ze jsi byl mym hradem
A titocistëm v den mého utrpení.

18. Má silo, tobe chci zpívati,
NeboC Bah jest mûj /trad,
Mûj milostivy Bûh.

12b. Prosi, aby Bûh nezahubil vsech nepfátel na-

jednou, aneb aby je nezahubil hned, aby zûstal jejich

zbytek jestë jako svèdectvim, znamenim zalmistovu lidu.
Lid vzpomene si, kdyz na ne bude patriti, jak velik^m
trestem je Hospodin pro jejich nepravost stihl a bude na
Boha pamatovati.
Nezabij je (napobij jich): rozumëj, ^nikoli vSechny«,

nebof ve v. '* mluví téz o záhube nepfátel a pravi: A af
nejsou! Pfeje si tedy zalmista, aby byli snizeni, seslabeni
a nemohli skoditi vice. Aby nezapomnëli moji lidé, totiz
Israelite, na Boha; na nepfátelích budou moci stale vidëti
trest Bozí, budou se Boha bâti a ho poslouchati. LXX to
vysvètleni pridali slovy roí vópov <rov aby nezapomnëli na
tvûj zákon (populi inei tu zase schází); podobnë má i sv.
Augustin, Hilarius a nmohé latinské zaltáfe. Rozmetej je
svou silou: hebr. uciñ svou silou, at se potulují a svrhni
je s v^se jejich p5rchy. Tedy nemají byti zabiti, nybrz
vyhnáni a v chudobë, v bidë a nouzi zûstaveni.
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13. V latinském schází bud sloveso. aneb pfedlozka.
Sloveso depone, svrhni, mohli bychom vztahovati i к to-
muto versi smyslem: Svrhni, zabrañ provinéní jejich úst,
feci jejich rtu. Pfedlozku nalézáme u Sym., v aram., u
sv. Jer.: V provinéní jejich úst (ai jsou polapeni); v aram:
pro provinéní ....
V hebr. znëni praví jednoduse: Hfích jejich úst jest

slovo jejich rtu t. j. cokoliv promluví, jest hfíchem. Pycha
jest sítí, v níz budou chyceni. A rozhláseni pro zlofecení
a pro lez, vsude o nich, o jejich nepravostech budou vë-
dëti, budou je jako odstrasující pfíklad vystavovati v za-
hlazení (v. •*). V hebr. chce fíci, ze pro tyto hfíchy budou
chyceni.

14. Zahlazením in consummatione (s v. 13 spojeno)
müzeme míniti poslední ^oud. Jejich zahlazení deje se
vyhlazujícím, spravedliv^m hnëvem Boáím. Hebr. jest
strucné a pádné: Zahlad v rozpálení (záru hnëvu), zahlad
a at nejsou (vice).
A at poznají, ze Büh vládnc nad Israelem, tím tre-

stem uká^e Buh svou moc, svou vládu; ukáze, ze se jako
vládce zastává a ze chrání Israele a kazdého Israelitu

(Davida). Ponëvadz i pohany stihne jeho trest, ukáze se
Bozí vláda a moc panující nad celou zemí, hebr.: ai do
koncin zemë.

15. Jeètë jednou pozoruje zalmista jednání nepfátel
jako ve v. 7. ■•

16. Veëerem vycházejí a rozptylují se, pobíhají po
nakrmení, aby se zmocnili toho, jehoz pronásledují. Zcela
jinak jedná zalmista, jak ve v. 17 uvádí. Pokraëuje obraznë:
Nenasytí-li se vsak, рак vrëi, hnëvem, nespokojeností,
jako hladov^ a zl^ pes. V hebr. stojí: рак pfenocujî, coi
by bylo lze jen tak vysvëtliti, ze po celou noc pobíhají
a hledají nakrmení.
17. Naproti tomu lupiôskému jednání nepfátel zal

mista o sobé praví: Já vèak chci opëvovati tvou silu;
pfislibuje éi pfipovídá Bohu, áe bude dennë vzdávati
díky. Rano budu radostnë velebiti tve mUosrdenství: po
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té noci, V níz byl nepfátely tak souáen, v níz doufá, ze
bude i zachrânën.

18. Tentó vers se v latinském od v. 10 odchyluje, ale
jest pfec refrénem. Na miste choi si zachovati praví zde:
Choi zpívati tobë a pfidává : mûj Bûh, mé milosrdenství !
12. Populi mei dluzno die daného vykladu povazovati

jako nom. mnoz. 6., a doplniti: na tebe neb na tvou spra-
vedlnost (aby nezapomnëli). Aq. Theod., Euseb. mají
zoi Xaov aov tvého lidu; obojí, i roí vópov aov i ó Xaós aov má
Sym. Sv. Jer. hájí popnli mei podmët.
- 13. S pfedlozkou by bylo císti ПХВЛЗ, i Euseb. a

v arab. liazli (pro). De execratione téz ve vyznamu: pro.
Wellh. гЫъ тоэтеоа тюЬ\
14. Jacob toi 'Iax<6ß jest genetiv.
16. ytpy] jest hifîl od ГО, jak q rè zádá; hit má pfe-

chodny vyznam, ktery se sem nehodí. 434?J5 a prenocuji;
die prekladû yoyyvoovnv by znëlo ID^I mnrmurabunt, a
reptaji; ib^.j by znamenalo vyji. V torn to versi, jako
jiz ve 12. a 13., bylo by pfedpovëdëno rozptyiení Israele
(diaspora); verse 7. a 15. by oznamovaly jejich návrat.
17. Tentó vers jest delsí ostatnich.
18. ''ТОП 4fbn mûj milostivy Bûh jest pfístavkem

к "ОМОЯ. Psallam tibi о tobë (7 »8).

Na Veliky Pátek rozjímáme tímto zalmem apfi jeho
slovech, jak byl v den svého umuóení Pán Jezí§ nepfátely
obklícen, v hrobë stfezen. Kazdá kfestanská duse jest
podobnë oblezena pokusiteli, a jest jí modlitbou se chrá-
niti, dûvërou v Boha se spasiti — jako zalmista ucinil.

59. Шт. (H. 60).
Ye velikém nebezpeëf pomáhá modlltba a dùvëra.

Israelsky lid byl stizen neStestím. Nafíká, ze ho Bûh
zavrhl, ze se jemu dostalo porázky (3— 7). Uvádí zaslíbení,

die nëho2 byl by Bûh slíbil Israeli eelou zemi Kanaan
a spoilt téz kraje sousedních národú Moabitü, Edomitü
a Filistínskych. Prosí Boha, aby dal jemu v brzku a

liplnë zvltëziti nad Idumejskymi. Salmista doufá v Bozí

pomoc a ve vítézství (8—14).
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Nadpis.
L. 1. Kii konci;
Pro ty, kteí-í se pfemëni. Na sloupovy" nápis. Od
Davida, к poucení,

2. Kdyz spálil Mesopotamii Syrie a Sobal. a kdyz se
Joab vrátil a porazil Idumejské v solném údolí,
dvanáct tisíc (lidí).
H. 1. Èiditeli hudby; die »lilie svëdectvù.Mikhtàm
od Davida к uôeni;

2. Kdyz se potykal se Syrskymi (Arâm) Dvoj-
fiëi a se Syry (Arâm) ze Zôbâ, a Jo âbh
se vrátil a porazil v solném údolí Edôm,
dvanáct tisíc (muzü).

1. Prvá Cást nadpisu jest i v jinych zalmech, XXVI.
Pro ty, kteft se preméní viz ^ОТШ- v ùvodë XXV (téz
441). Snad znamená nàpëv, die 4ilie svëdectvi«. Кpoucení,
c¡i dtda¡¡i¡r. Nelze tvrditi, ze by se tentó zalm pfed ostatními
hodil к poucení ; kazdy zalm obsahuje pouëeni, u tohoto
není to zvlástním. Byl-li tím dán pëvciim nëjaky pokyn
nevíme. V. XXIII. Ipsi má vy^znam ponhého clenu.
V 2. Kr. I18 jest pfed elegií, kterou pël David nad,

smrtí Sania a Jonathy, psáno: »A pí'ikázal uëiti syny
Jndovy lukuo (písni luku). Toto ТоЬЬ uvàdëli ve spojení
s nadpisu tohoto zalmu a tvrdili, íe byla tato pisen
vojenskym zpëvem, ze se její slovy rozohñovala israelská
mládez. To nikterak dokázati nelze. Slova 2. královské
knihy l18 jsou nejspíse chybné zachována, aspoñ jsou
nejasna; na jejich zàkladë nelze platnych lisudkû ciniti.

2. Druhá 6ást nadpisu jest dëjinnâ. Obsah zalmu by
se nesl к bojûm krále Davida, jez vedi s Aramejskymi

(se Syrskymi), jak 2 Kr. 8 (téz 1 Paral. 183-13) vypravuje,
a к vitëzstvi nad Edomity (v. 2 K. 8 13 by bylo na
mistë DIX ëisti ailN). David tehdy die dëjinnych knih
slavnë vitëzil. Syrové byli spolëeni ; zde je jmenuje
Arâm nah%rájim (Arâm, váz.st. : "ram, hofejsí krajina Syrie,
která byla mezi dvëmi fekami, mezif ici, Arâm Mésopotamie ) a
Arâm Zôbhâ (ve Vulg. Sobal), království lezící snad Se

verin1 od Damasku. *) Idumejstí cinili zatím, kdyz bylo

*) U Syrft ziiamenala zanbâ mè9to Nisibis. Ono Dvojrièi bylo mezi rekou

Eafrntmi a mezi pHtokem Eufratu Chabörem (el-fthisiii). JeSté jsou jma
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Davidovi na severu bojovati, vpády do jizních krajin
Judska a pustosili je. David poslal proti nim vüdce Joaba
a Abisai s vojskem. Ti zvitëzili v solném údolí, gF mé-
lach vallis salinarum ; tak se zvalo údolí jiznë u mrtvého
Mofe lezící. Nyní byvá toliko v dobách, kdyz stojí лтoda
mrtvého mofe velmi vysoko, pod vodou ; nynôjsi el-ghôr.
I jedno západní údolí wâdi gharandel má kamennou sûl,
takze i to mohlo byti zváno solnym údolím. 12000 Idu-
mejskych tu padlo, v 2 Кг. 813 praví, ze jich padlo 18000;
snad povstala tato odchylka omylem opisovaöe, ktery na-
psal na miste s'nájim (dva) ëislovku s*ni(7nâ (ОЧЮ, ПЭЯШ).
Ony boje byly, jak zminëno, vitëzné. V zalmu vsak

nafíká zalmista, jakoby mluvil o nëjaké porázce Israelitu.
Dèjinné knihy nevylicuji nám cely prûbëh onëch bojû.
Jest mozno, ze utrpëli Israelite v oné válce téz nëjakou
porázku, o které dëjinné knihy se nezmiñují ; к tísni, jaká
takovym nestëstim byla zpûsobena, nesl by se obsah tohoto
zpëvu. Vers 10. jmenuje nepfátely Israele, proti nimz bo-
jováno ; ten oduvodñuje nadpis verse 2. Nadpis byl do-
plnën z uvedenych míst 2. knihy králú, nebof tam nalézáme
podobné znëni.
Ti, kdoz neuznávají DaA'idíiv püvod tohoto zalmu,

kladou jej do Josiásovy doby, ano i do doby makka-
bejskych bojíi.
V z. 107 7-u jsou obsazeny v. 7—14 tohoto zalmu 59.

3. Jioze, zavrhl jsi nás, a zniôil jsi nás;
Hnëval jsi se a slitoval jsi se nad námi !

4. Hnul jsi zemí a zboufil jsi ji;
Zahoj její sedfeniny, nebof se tfese.

5. Ukázal jsi svému lidu krusné (véci),
Napojil jsi nás vínem zkormoucení.

6. Dal jsi tëm, ktefí se tebe bojí, znamení,

Aby utekli pfed lucistëm,

Aby byli zachrânëni ti
,

které milujes,

nováay Arám Dameáek (nj-néjsi beled-es- èàm). A. Ma'khá, A.
bfth-Rechób,

severnf od jezora Merom.
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7. Pomoz svou pravici a vyslyS mne !
3. Boze, zavrhl jsi nás, strhl jsi nás,
Hnëval jsi se ! Navrai nam (dusi : obcerstvi nás).
(Aq. Sym. : Ve hnëvu isi nás obrátil).

4. Otfásl jsi zemí, roztrhl jsi ji,

Zahoj její trhliny, v2dyf vrávorál

5
. Ukázal jsi svémù lidu tvrdou (vëc),

Napojil jsi nás zmítavym vínem.
6
. Dal jsi tëm, ktefí se tebe bojí, korouhev,

Aby se pozdvihli pfed pravdou.
(LXX Sym. Aby utekli pfed lukem). Sel«.

7
. Aby byli vysvobozeni tvoji mili,

ч Pomoz svou pravicí a vyslys mne!

3
. Israel byl oviádán a veden Bohem. Kdyz zvítezily

voje Israelita, pfioítali vítezství Bohu a jeho pomoci; kdyz

je stihla pohroma a byli porazeni, i tu si pravili, ze jim
odñal Pan svou pomoc, ze On je porazil a zahnal (ovsem
rukou nepfátel). Proto dluzno tak i slova tohoto verse

vykládati.
Büh odñal lidu svou pfízeñ a svou pomoc, stihla je

pohroma, a proto di zalmista jménem lidu : Zavrhl jsi nás
a znicil jsi nás; v hebr. strhl jsi nás, jako byvá strzen
dfim, aneb roztrhl jsi nás, jako kdyá jsou vojenské siky
nepfítele roztrzeny, prorazeny. Pfíeinou toho byl ovsem
hnëv, spravedlivy hnëv Bozí.

V druhé Cásti dávají jednotlivá znení ruzné vyklady.
Die feck., Aq. a Sym., i sv. Jar. : Ve hnëvu jsi nás obrátil,
ucinil jsi, ze nám bylo ustoupiti, obrátiti se. Hebr. znení
obsahuje prosbu : Navrât nám (die 223 nasi dusi t. j.)

obcerstvi nás. Vulgata vzpomíná, ze Büh Israelity na jedné
stranë pokofil, zkormoutil, potrestal: hnëval jsi se — na
druhé stranë v§ak zase je potësil: Slitoval jsi se nad
námi. V dobë kdyz bylo Davidovi bojovati proti spojen^m
syrskym nepfátelum, vítezil — a to bylo prukazem Bozí
milosti. К celé souvislosti hodí se nejlépe massoretské
znení, nebof i ve v. * a ' jsou obsazeny prosby.

4
. Pohroma, kterou byl lid stizen, jest pfirovnána

к zemëtfeseni. Hnul jsi (otfásl jsi, Boze) zemí a zboufil
jsi ji; v hebr. roztrhl jsi ji, uëinil jsi v ni trhlinu. Ale Büh
müze následky oné pohromy zase napraviti ; obraznë di :
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Zahoj jeji contritiones, sedfeniny (trhliny), nzdyt neni
pevnou, vrávorá!

5. Ukázal jsi svêmu lidu (s dûrazem di : svêmu)
tvrdé, krusné vëci; nejen ukázal, njrbrz dal vidèti i zaziti
krusnost. Napojil je vínem, kalichem hnëvu, po nëmz
vrávorali a mohli kazdé chvíle padnouti; proto jmennje
to vino : vínem zmítání (compunctionis znamená následek
tolio opojení. spíse holest, zkormouccnï), zàvratë.

6. Dal jsi tcm, Merl se tebe boji, znameni (korouhev,
prapor); Bûh sâm, jeho podpora byla jim praporem, kolem
nëhoz se seskupili a shromázdili (v Exod. 17'5 jest Bûh
nazván: Jahve, moje korouhev nissî), ale tenkrát nevedl
je prapor к vítezství, nybrz к tomii, aby utekli pfed zhoub-
nym luciMem, pfed nepfátelskymi stfelami. Bud clice
oznaëiti, ze se pfece nëktefi zachránili (iitëkem), aneb by
v torn rcení byl sarkasmus: »Mëli jsme prapor — aby-
chom utekli.«

Hebr. znëni jest odchylné, nebof di : Aby se pozdvihli
(ti, ktefí se tebe bojí) pfed pravdou, £i spíse pro pravdu

(tentó vyznam pfedlozky jest nejisty), к uhájení pravdy
proti nepfíteli.
Aby byli zachráneni ti, ktcré milujeS, to jsou Israelite,

kterí jsou v nebezpecí, a mohou jen Bo2í pomocí byti
vytrzeni. Proto prosí :

7
. Pomoz svou pravict a vyslyS mne. V hebr. nálezí

jiz pfedeSlá veta právem к versi 7. Vyslys mne, tímmíní
lid neb sebe, jezto mluví ve jménu toho lidu.

3
. yiE strhnouti, zbofiti (zed, dùm, bránu), o pora-

zení vojska (Soud. 21 15 2 Sam. 52"); snad se tak Israelitùm
pràvë stalo. 22ТОГ1 jest i die aram. vyjádfením prosby ;

doplniti Ize obëerstvis nás (obëerstvi, potës nás).
LXX B: x<ii a>xTHor¡(Tit,- ура*- Aq. iieTéatQtipa^ pfekládají impf,

mimúym casem.
Salmista mohl tëmi slovy narázeti i na minulé doby,

treba i na dobu soudcu, aneb na své drivëjâi zkuSenosti.
David zakousel trpkosti a tvrdosti nejen za Saulova pro-
následování, nybrz i kdyz Saul zemfel, mël proti sobë
nápadníka trfinu, Isbosetha ; kdyz se tentó stal ne§kodn<rm,
bylo Davidovi vésti války se sousedními národy. Ule

33
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dëjinnych knih byl, jak pfipomenuto, vzdy vitëzem, aie
moi no, ze utrpël téz nëkdy nëjakou porázku, po niz by
slova náfku, jak je 59. ci 60. zalm uvádí, byla zcela pfî-
rozena. Так nafíkali Israelite za Josué, kdyz byl jejicb
sbor od muzíi mista Haj zahnán.

4. n?E arab fásama (i v aram.) rozstípiti, roztrhnouti.

ПЕ") na m. enallage.
5. jest pfístavkem : vino, jez pvsobi závraf,

jest závratí.
6. Cwi3fin od CCD (03 znamení,korouhev) vztyêil, zdvihl:

dal jsi korouhev, aby byla zdvizena (vzt$rcena) — nedává
jasného smysln pro následující "p »Aby uteklù by
pocházelo od C"3 ;0œp znamenÁ pravdu. Luk se zove ПШр
¿rió TiQoamnov tóSov aram. SCöiip, podle kteréhoz by bylo lze
itoto OBip tak vykládati. "ОВИ neznamená pro, nybrz pfed.
Agellius hledi to srovnati takto: »kdyz chtël jíti

Israel proti nepfíteli, oznámil jsi mu, Boze, jiz pfedem, ze
bude marnë bojovati a ze jest rau podrobiti se«.
Pfeklâdaji téz СЧЗ/О na m. C3: Dal jsi .... iitoôistë,

aby utekli pfed tvrdym niap, neb pfed povodni ерш
(Lagarde).
y-A 7. IpTT podmëtem ku П"ЧШ1!"1 : pomoz ty, tvá pravice.
Timto versem pocin. uvedena jsou slova tohoto zalmu v z. 108.

8. Hub. fekl ve své svatyni: Budu se radovati,
A rozdëlim Sichern a rozmëfim údolí stanù.

9. (lalaad jest múj a mûj jest Manasses ;
I Efraim síla mé hlavy,
Juda mùj král.

10. Moab (jest) nádoba mé nadëje,
Do Idumeje natáhnu svou obuv;

Cizorodní se mi podrobuji.
11. Kdo mne dovede к ohrazenému méstuV
Kdo mne dovede az do Idumeje?

12. Zdaz ne ty, Boze, ktery jsi nás zavrhl ?
A nevycházís-li ty, Boze, s nasimi silamiV

13. Dejz nám pomoc proti souzeni,

Nebof marná jest lidská pomoc !
14. V Bohu provedeme silu,
A on v nivec pfivede ty, ktefí nás suzují.
8. Bûh mluvil ve své svatosti: Chci plesati!
Rozdèlim S'khem a rozmëfim údolí stanû.
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9. Mûj jest Gil âd a mûj jest M«nasse,
A Efrájim (jest) obran a mé hlavy,
JiiMdâ mé zezlo.

10. Mo'âb jest mé umyvadlo,
Na Edôm hodim svou obuv;
Nad P'iéèeth plesej ! (mass. : Nade mnou)
(108,n a Syr.: Nad Peléseth plesám).

11. Kdo mne pfivede к ohrazenému mèstu?
Kdo mne povede do Edomu?

12. Coz jsi nás ty, Boze, nezavrhl?
A nevycházís, Boze, s nasimi zástupy!

13. Dejz nam pomoc proti utiskovateli,
Nebof marna jest pomoc ëlovëka.

14. S Bohein provedeme silné (vëci ,
A on zaslápne nase protivniky !

8. Bozi vypovëd neb slib, kter^m dána zalmistovi a
lidu utècha v dobë pohromy. Tím slíbeno, 2e opanuje
krajiny, jez jsou ve v. 9 a 10 jmenovány. Není jasno, zda
se událo toto proroctví v dobë, kdy byl zalm psán, aneb
snad byl to jiz dávny slib, kter5T si zalmista nyni, v dobë
porázky, na pamëi uvedl. Zdálo by se, ze jest toto druhé
minëni pravdëpodobnëjsim, kdyz si vzpomeneme, ze byly
jako 2 Kr. 78-17, tak i jindy Davidovi prorocké pfipovëdi
cinëny.

Вûh fekl ve své svatyni (in sancto suo), ve svato-
stánku tak fekl, prohlásil ; snad obvyklym zpûsobem,
skrze urîm a tummîm. Hebr. znëni lze vsak vykládati
zcela spravnê: Èekl, mluvil ve své svatosti, pH své svatosti,
která jest zárukou, ze jest ta pfipovëd jistá.
Budu se radovati! Tím zacínají Bozí slova. Budu se

radovati, plesati jako plesá vitëz. To plesání pfejde spolu
i na israelsky lid, nebof Bûh zañ bojuje a proñ vítezí.
I zalmista se bude radovati. Rozdelím Sichern, a roz-
méfím lídolí stanfi: rozdelím, rozmefím je jako majetek
a dám je svym bojovníküm, Israelitfim. Tím by se zdálo,

ze narází na rozdëleni, rozmëfeni zemë Kanaan zaJosuovy
doby. Sichern a údolí ( émeq) Sukkoth jsou dvë stará
mista zemë Israelitû; prvé (nynëjsi Nablus) bylo v pfed-
jordánské ôasti, druhé bylo v Zajordánsku pfi rece
Jabboqu (v dëjich Josefa, Gen. ЗЗ17). V tomto mistë bydlil
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Jakub nëjak^ öas, рак pfeSel do pfedjordánské zemè
к Sichein. Jmenuje tato dvè dulezitá mista za oelou za-
slíbenou zemi a praví: Rozdélím zemi pfed i za Jordanem,
kde nabyl Jakub jiz práv a pûdy pro své potomky,
svému lidu.

9. Zemi Kanaan ureuje jestè blíze ôtyfmi jmény.
Mnè nálezí Galaad (Gilâdh); Galaad bylo kamenité hor-
stvo, jez se táhlo za Jordanem po obou stranách feky
Jabboqu. Galaad jmenoval se i cely ten kraj, jenz nálezel
kmeniim Gad a Ruben, ano celá israelská zajordánská
zemë byla tím jménem oznacována (1 Кг. 11).
Mûj jest Mariasses; tentó kmen (Manasses byl Josefüv

syn) mél vykázanou krajinu z polovice za Jordanem,

z polovice pfed Jordanem. Efraim (bratr Manassesa)
sídlel V horách Efraim, ve stredu pfedjordánské zemè ;
Jiida byl pfednim kmenem, })onèvadz z nëho mëli vyjíti
vládcové lidu, králové. David byl z Judova rodu. Kraj
Judy se nalézal v judskych horách, jiznë u Jerusalem a.
Efraim byl cetny, silny kmen, proto ho zove obranou mé
hlavy (nikoli Bozí blavy, nybrz hlavy lidu, královy lilavy,

Davida). Juda jest tu zván тщ feral (hebr. mé èezlo)r
ponëvadz z nëho die Jakubova proroctví vySli králové

(a »nebude odñata berla od Judy, dokavádz neprijde*
3\[essiá§. Gen. 49 10.

10. Jestè jmenuje tfi pohanské, silné a bojovné ná-
rody: Moabity, Edomity a FiliStínské; i ty podrobí své
vlàdè. Ode dávna byli tito národové Israeli neprâtelskymi;
David je pokoril a podmanil. Obraznë 1Í6Í, jaké potupé
budou Moab a Edom vydáni.
Moab jest mé nmyvadlo, nádoba, v níz se umyvám

(nohy), v ní2 smyvám prach a necistotu. Ve Vulgatè jest
to vyjádfeno jinak: Moab jest nádoba (hrnec) mé nadéjc,
pfedmèt, ktery oCekávám (oëekàval jeho podrobení). Do
Idumejenatáftnu(hebr.hodím)svou obué; strevícem, obuví,
vhozenou na nëjaké misto, naznaëovali abyssinâti králové,
ze se toho mista zmocñují (di Rosenmüllor); stazení stre-
více s nohy znamenalo die zákona o Svakrovství,. ze ztrácf
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ten, jemuz byl stfevíc stazen, zvlástního svého prava

(Ruth 47-8). Zmocní se tedy Idumeje, neb ji (die агат,
vj'kladu) zotroöi: hodí svou obuv Idumeji jako otroku.
Cizorodní se mi podrobují; v hebr. nad P"lé8eth

plesejl (neb plesáni); nad zemí Filistínú se budu radovati.
Cizokrajní, cizorodní, alienigenae jsou Filistíné, jako 551.
V massoretském znéní stojí sice: «Nade mnou , ale nej-
spíse dluzno císti toliko »nad< (Pleseth).

11. Bozí slib vzbuzuje v zalmistovi touhu, aby se
brzy vyplnil. Buh vsak Israele zavrhl, kdy a jak se to bude
moci vyplniti? Jest potrebí Bozí pomoci, o tu zalmista
lined prosí. Kdo nine dovede к ohrazenému mëstu? к pevnému
mëstuY Rád by tam sel, aby ho dobj'l ; to mësto jest
a bilde liôelem vâleèné vypravy. Podle druhé vëty mini
hlavni mësto Idumeje, které se zvalo Sél'a, Petra (skâla;
4 Kr. 147). Misto to bylo ùplnë ve skále, pfirozenë jiz
ojievnëné a ochránené.

12. Zdaz ne ty, Boze, ktery jsi nás zavrhl ? Sám si
dává odpovëd. Vidi, ze jej nikdo nemuze vésti nez Buh
— a ten Israele zavrhl! Israeli nyní nepomáhá! Nevychází
se zástupy (vojsky) Israele! Sklesla by jeho nadëje, ze se
pfislíbení Bohem dan6 brzy vyplní, ze bude oné zemë
mooi dobyti ale prosbou pfemùze zalmista malomysl-
nost a nedûvëru.

13. Dejz nám potnoe ty ! jinde, od lidí ji o&ekávati
nemúzeme, nebof lined dodává: Mamá jest lidská potnoe!

14. Dûvëra v Boha jest tëmito slovy pevnë a velebnë
vyjádfena. V nadsení takfka unesen di zalmista: V Bolín

(s Bohem) provéeteme sílu, silné, veliké vëci, öiny. Salmista
jest jist, ie se mu dostane Bozí pomoci, ano on vidi, ze
BñJi sám pokofí, podmaní jeho protivniky. V hebr. pred-
vídá : A on zaslápne nase protivniky ; docela je snízí,
podrobí.
8. Sanctum bylo vykládáno téz o nebesích; рак jest

»mluvil« jen básnicky vysvëtliti: ustanovil, uröil. Die 893tí
"pz pfi své s\Tatosti. Laetabor spojeno s partibor by zna-
menalo (525): »Rád chci rozdëliti«.
.Takub sídlil na rûznych místech zeme Kanaan a

získal tak rozliëné éásti v zaslíbené zemi, a jakési pravo
na tu zemi sv$rm potomkum zanechal.
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9. tsbji znamená: hromada svëdectvi, tumulus testis,

hromada na svëdectvi úmluvy mezi Labanem a Jakubem.
рр„ПЯ (ррп vryti, ustanoviti, nariditi) zezlo, Gen. 49

10

Num. 21 18.
Die 2 Kr. 29 stal se Isboseth králem nad Galaad a

nad Efraimem proti Davidovi. Zde vsak о torn to protiv-
níku reëi neni.

10. Nade mnou plesej (impt. 2. z.) Fílístínská
zemi! by bylo lze toliko ironicky vyloziti (muzes-li! totiz >.
V 1081" jest psáno У?Ч*1Г1$ ПюЬВ"-' v prvé osobë impf.
Jini vykládají ^"ППЛ jako inf. s pfíponou 1 osoby. "l"C
olla hrnec; u Ezech. pfirovnává Jerusalem к hrnci 243-°.
11. ■'3?.■'?i,, hif. od Ът (ass. abâlu odnésti). ~~D vésti,

téz hif. die feck. ЦЭГ!Г tí,- ¿dr¡yr,<Tsi це Imç rf^
'
Idovuutaç. "ПЗИ

zùzeni, oblezení za to v i. 108" 5^0 jmenováno
u Jos. Fl. Arke i Arekeme, v Talm. bpi ; zde sidlili po
r. 400 pf. Kr. králové Nabatejskych.

12. Odpovëd dána zase otázkou, která zádá kladné
odpovëdi.

13. ГНТ5 zakoncení v ïlt jevi se byti starsím nez
obycejné v ~t.

14. Virtu tem faceré ukázati, projeviti hüu (.Mat. 7-~
virtutes f.).

I my doznáváme porázky v boji proti pokusení, proti
zádostivosti : ale v Bohu jest nase síla a nase vítézství.

I nám dáno jest pfislíbení, ze budeme dëdici nebeského
království, tarn jest nase zaslíbená zemë, kde kazdému
pfipraven pfíbytek: vazme si té milostné pomoci, jiz nám
Büh stále podává, abychom sílu nepfítele porazili a bez-
peëného mësta spásy se zmocnili. Modlíme se tentó 59.
zalm v ranních hodinkách ve stfedu.

60. zalm. (H. 61.).

Moülitba krále (i za krále).

Prosebník obrací so к Bohu od konöin zem<> a prosf,
aby byl vyslyäen. Vyslovuje velikou dûvëru v Boha, rád
by prodléval ve stánku Bozím (2

—
5). Prosí, aby dal králi

dlouhy zivot; za to bude Boha chváliti (6—9).
Salmista jest die v. 3. na koncinách zemë, tedyjeod
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israelské zemë vzdálen; tam cítí ochranu Bozí, které po-
tfebuje, ponèvadz stojí mezi nepfátely. Ve v. 7. prosí za
dlouhy zivot krále, beze vsí pochyby za zivot nikoli ne-
prátelského krále, n5'brz krále Israele. Die nadpisu slozil
tuto pisen David. Za dob Absolonova vzboufení nalézal
se mimo zemë, ас nebyl na koncinách zemë. To nmáe
byti byperbola. Byl za Jordanem, v kraji Galaad (2 Kr.
1724). Vepsal do písné i prosbu za sebe, aby byla modlit-

bou knëzstva a lidu. Aramejsky vyklad, starsí zidovsti
i kresfanstí vykladatelé vysvëtlovali, ze zalmista David
neprosí za sebe, nybrï za oëekàvaného krále MessiáSo.
О torn ovSem lze fici die v. 8: >Zíistává na vörnost pred
Bohem .

Jini nepHkládají nadpisu zádné víiy a tvrdí, ze zde
napsal jakysi Israelita, jenz byl od veden s Jechoniásem
r. 597 pf. Kr. do Babylona, prosbu za blaho judského
vládce Zedekiáse. Theodor z Mopsvestie mínil, ze jest to
modlitba babylonskych Israelitü za Zorobabele. Tentó
vsak králem nebyl. Po zbofení Jerusaléma (586 pf. Kr.)
by se nesla ta prosba к Messiási.

Po duchovním smyslu jest zalm modlitbou spravedli-
vého, ktery jest mezi pokuSením tohoto svëta a vzdychá
po nebeském stânku a pokoji. Zalm má dvè tásti, je2
jsou slovem Sélô oddëleny. Viz s. XXVII a XXVI.
L. 1. Ku konci. Na ehvály. Od Da vida.
2. VyslyS, Boze, mou prosbu,
Pozoruj mou prosbu.

3. Od koncin zemë к tobé volám,

Kdyz se úzkostí svírá mé srdce,
Na skále mne vyvy8uje§.
Vedes mne,

4. Nebof ty jsi mou nadëji,
Silnou vëzi pfed nepfítelom.

5. Bydliti bych chtèl лт tvém stanu na vëky,
Byl bych chrânën v zàstitë tvych kfídel.

H. 1. Èiditeli hud by.
Na strunové nástroje. Od Davida.
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2. Slys, Bo2e, mé upëni,
Pozoruj mou modlitbu.

3. Od konce zemë volám к tobë,
Kdyz práhne mé srdce.
Na skálu, která jest mi tuze vysokou, mne

vyved!
4. Nebof ty jsi mym utoëistëm,
Silnou vëzi pfed nepfítelem.

5. Bydlil bych (rád jako host) v tvém stanu
po véky,

Skrvval bych se v ochranë tvvch kfídel!
Sóla.

1. Na chvály; viz v íivodé n?"'ñ,?""br, jako тг:02 XXVI.
2. Vzy>á Boha, aby ho vyslechl; tak i v mnohych

jinych zalmech. Deprecado v hebr. úpéní.
3. Od konëin zemë, u Jer. 121'2 isnad i Ex. 1635) jest

tèmi slovy oznacen kraj, konec zemë Kanaan, jinde to
znamená vzdy vzdáleny kraj, konec svèta neb zemè.
David se nalézal v dobè vzboufení Absolonova za Лог-
danem, v Machanajim. To nebylo od Jerusaléma tak pfiliâ
vzdáleno, ale protoze po Jerusalému touzil, zdál se jemu
onen kraj byti tak hroznè vzdálen5rm, na konèinâch zemè
polozen<rm. Srdce jeito jest úzkostí sevreno, proto volá
к Bohu a (die hebr.) prosí, aby ho vyvedl Buh na bez-
pecné misto, na skálu, na kterou by se sám nedostal,
která jest pro nëho tuze vysoká. Tarn by nan nepfátelé
nedosáhli.

Vulgata vykládá tato slova minuiym casem, takze
bychom mínili, 2e mluví zalmista o pomoci, kterou mu
Bûh jiz udelil; o misté, na nëi jej Búh v bezpeóí dovedl.
Lepe vsak vysvètleno prosbou. Machanajim (lezení) bylo
vyssí opevnèné misto na hranicích Gad a Manasses; tam
se utekl David.

4. Nebof ty jsi mou nadëji: i v oné vzdálenosti, na
konèinâch zemè cítí a poznává prosebník, ze jest mu Buh
ochranou a litoëistëm, ze ho mûze prositi s dûvërou; jest
mu i pevnon vëèi pfed a proti nepfátelum.

5. Vyslovuje vroucí prání: Kéz bych bydltti mohl

(smëJ) — л- hebr. jako host (14 ') — v tvém stanu na véky
- stále neb dlouho. Tam bych byl v bezpecí. Druhá éást
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vyjadfuje stejné pfání a projevuje, ze nemíní zalmista
skutecny stály pobyt, bydlení ve svatostánku neb
V chrâmë, nybrz ze by byl rád tam, kde by byl v stálé,
zfejmé Bozí ochranë; Kéz bych byl chránén v záUite

(obalu) tvych krídel ; ochrana Bozí podobnë obraznë vy-
lícena i v z. 168.
V mystickém smyslu volá slovy tohoto zalmu sv.

Církev к Bohu, kdyz jest jí trpëti pronásledování a proti-
venství: vzdy vyslysí Büh její prosbu a staví ji na skálu,
na té j i chrání a dává bezpeönost. Skálou jest Kristus.
Na té zùstane státi ai do konce svëta.

1. ГО^ГО jest vázany stav jednotného císla, tak ze
bychom die massor. pfekládali: die strunové hudby Da-
vidovy. Jinde jest mnozné öislo, nejspíse bylo i v tomto
nadpise "hlD4!], jak LXX, Sym., aram. a sv. Jar. dosvedcují.
In hymnis — téz v z. 67.

3. ЧИИ —HS2 na skálu, která (vztazná vëta) jest
vyssí nez (min porovnávací) jâ, tuze vysoká pro mne.
V lat. jest jiné rozdëleni: deduxisti me spojeno s násle-
dujícím. Ale v hebr. jest soumërnëjsi oddëleni. Aram, i sv.
Jer. pfekládali: Kdyz siln5r se zdvihá proti mnë« — ëeho
zde není.
5. Inhabitabo jako 15'. "iPlO v z. 178 stojí bs3 ve

s tíни.

6. Jvebof ty, mûj Boze, slysis mou prosbu,
tldëlujes dëdictvi tèm, ktefí se tvého jména bojí.

7. Dnû ke dnum krále pfidej,
Jebo léta (af jsou) az do doby pokolení a pokolení.

8. Zùstane na vëky pfed tváfi Bozí.
Kdo mûze zkoumati jeho milosrdenství a jeho

vërnost ?

9. Так chci chválu zpívati tvému jménu na vëky
vëkû,

Abych plnil své sliby ode dne ke dni.
6. Nebof ty, Boze, slysís mé sliby,
Dávás majetek tëm, ktefí se tvého jména bojí.

7. Dnu ke dnum krále pfidás,
Jeho léta (budou trvati) jako pokolení a po

kolení.
8. At sídlí vëënë pfed Bozí tváfí,
Milosti a vërnosti uröi, aby ho ostfíhaly.
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9. Chci opëvovati tvé jméno na vády,
Kdyz budu plniti své sliby den со den.

6. Aè jest die Vulgaty i v tëchto slovech mínena mi-
nulost, pfec jest správnejsím, vyloziti to o budoucnosti,
kteron zalmista bezpeöne pfed sebou vidi. Die hebr. : Ту,
Boze, slySis me sliby, modlitby, spojené se sliby obèti.
Dávás majetek -(dedictvi) tern, ktefí se tvého jména

bojí; dèdictvim jmenována zaslíbená zemë; ti, ktefí se
Boha bojí jsou verni Israelite ; proto doufá i zalmista
(David), ze se mu dostane údelu, kter$r mu nálezí, David

vyjadfuje nadëji, ze se mu zase dostane zemë a vlády.
7. Dnu kc dnum krále pfidej; kdyz ucinil zmínku

o dedictví, o zemi, vzpomenul i vladafe zemë, krále, a
prosí Boha, aby jemu pfidal mnoho dní, udèlil dlouh£r
vëk. Jeho lela az do doby mnoha, nejdalsích pokolení af
trvají — pokud bude trvati lidské pokolení — na vzdy.
To vykládáno správne o vláde Krista Pana. Так pred-
povëdëno v 2 Kr. 712-16 (sv. Luk. \™-™), nebof Kristovo
království nema konce.

8. Zñstane (hebr. bude sídliti, af sídlí) na vëky pfed
BoH tváfí, v Bozí pfízni, v Bozím svëtle, v Bozí ochranë.
Kdo maze tu zpytovati milosrdenství a pravdu, kterou
Buh tomu králi po celou dobu prokazuje. Pravdou mini
vërné plnëni danych slibù. Odpovëd: Nikdo! V hebr. prosí
aby Biïh urcil, porucil milosti a vërnosti, jako dvèma
strazcûm, by vedle krále stály, jej ostfíhaly (423).
9. Так, kdyz Buh tak jej ochrañuje, krále zachová vá,

ehee zalmista Bozí jméno opëvovati, tím vyplní, neb bude
tak spolu plniti sliby Bohu dañé den eo den.
Vidi zalmista, ze dá Buh Kristu z Davidova rodu

vëëné panování. Bude pred tváfí Bozí na vëky na pravici
Bozí; odtud vycházeti budou milosti, dary a dobrodiní,
která bude Kristus die svych slibù lidem prokazovati.
Dèdictvim vyrozumívá sv. Církev i nebeské králov

ství, jehoz se vërnyra Bozím dostane. Za to oslavuje C'ír-
kev Krista Pana zpëvy (psallam) den со den, a kazdy vèrny
kfesfan plní slib, jímz se pfi влг. kftu byl zavázal.
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6. Haereditatem dare znacívá v lat. téz : udëliti stësti.
7. Pfwir pridáS, C|wi? pfidej арок.).
LXX вон rlfit'pnç отэ ve v^znamu : fias, daba, sv. Jero-

nym casovë i?32 donee dokud (budou pokolení).
8. Л373 ëitati, ustanoviti ; piel ; pof ádati, urciti — zkrá-

ceny imperativ v p. ya.
9. nbffl piel : plniti, celiti, vypláceti (slib) ; 5 úcelne die

lat., die sv. Jer., Sym. reddens : tím, ze budn plniti své
sliby со den.

Modlíme se 60. zalm o svátcích sv. apoMolü. Tito jsou
sloupové sv. Církve. Pfi jejich památ;'e prosí Církev, aby
ji zachoval Pán na skále, na apostolském zàkîadë, kter^
jí dal KristusPán. S Bozí milostí a pomocí zíistane Církev
pevnou a bezpeínon a xítoky nepfátel se na skále roz-
bijou. Církev сЬол^а a ndrzuje dëdictvi po Kristu Pánu,
klíée království nebeského. Jako Kristus v nebesích vládne
a rozdílí milosti a milosrdenství, tak dáno jest i jeho ná-
mèstku, hlavè Církve, ze mnze z církevního pokladu vë-
fícím udëlovati.
Za nebeské království prosíme slovy zalmu v hodin-

kách ve stfedu.

61. Шт. (H. 62.)
Dùvëra a ùtëcha v Bohu.

Zalmista spoléhá na Boha a ocekává od nëho pomoc.
Potfebuje jí; nepfátelé na nëho útocí a hledí ho mocí a
Istí poraziti a zniëiti (2—5). Sám se povzbuzuje к düvöre
X Boha a napomíná i své druhy (6—9). Nechce se dáti
zaslepiti nespravedliv^m bohatstvím nepfátel ; vit, ze usta-

novuje Bíih, kazdému dáti die jeho skutkñ (10—13).
Zalmista jest v nebezpeëi, jez mu pfipravili nepfátelé.

Jsou odvázliví, jsou mocní, domnívají se, zejest jiz blízek
zkázy. Jinych známek zde není, podle nichz by bylo lze
urèiti, kdo by tèmi nepfátely byli. Zalmista obrací svá
slova к ostatním lidem, к sv^m soudruhùm neb ku ce-
lému Israeli. Die toho jiz lze souditi, ze nepojednává
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o soukromé pf ihodë, nybrí ze chce vseobecnë na základe
své zkusenosti pouciti i jiné. Proto nemuzeme zalm klásti
ani do Saulovy ani do Absolonovy doby. Nadpis pf ikládá
tu pisen Davidovi. O >Idithun« viz v ùvodë XXIX; téï
v. XXIII a XXVI.
Tentó zpëv obsahuje vázné myslenky, projevuje silny

zbozny cit.
Tfi sloky, slovem sélô (XXVII) oddëlené. V. 2. » opa-

kuje se ve v. ü. ".
L. 1. Ku konci. Idithunovi.
Davidûv zalm.

2. j\.ení-li¿ má duSe podfízena Bohu ?
Od ného totiz (pfichází) má spása.

3. Neboí on (jest) mûj Buh a mûj osvoboditel,
Ochráiice mûj, nezvrácím se vice.

4. Jak dloulio chcete se fítiti na clovëkaV
- Chcete zabiti vy vsichni —
.Tako klesající stënu a podvrácenou zedV

5. Vëru mou cost zam^slejí zahnati;
Pobfhám v zízni;

Svymi ústy dobroreëi
A sv£m srdcem zlofecí.

H. 1. ftiditoli hudby. Die J'dhwthûna.
Zalm od Davida.

2. Ano, к Во/tu jest pokojnè (obrácena) má duSe,
Od ného (jest) má pomoc.

3. Ano, on jest má skála a má pomoc.
Mûj hrad; nezerátím se pr'ilis.
4. Dokavádz chcete dorázeti na muze,
Chcete vrazditi, vy vsichni,
Jako klesající stënu, porazenou zed У

5. Ano, s jeho v$rse zam^slí svrhnouti (ho);
Milují lez ;
Svymi ústy zehnají,
Ve svém nitru zlofecí. Sei«.

2. Otázka uzavírá v sobé jiz kladnou odpovëd, jak
ji podává i hebr. znéní. Není-liá má duse (nejsem-liz já)
podHzená Bohu i1 Hebr. jest ponëkud obsaznëjsim, neboí
di: Zajisté (Ano), к Bohu jest (pokoj, má duse) pokojné
má duse obrácena, nebof vi, ze se jí odtud dostává a
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dóstane pomoci. I v protivenství muzo míti vërny Bozí
ctitel pokojnou, klidnou mysl, nebof spoléhá jisto na bez-
pecnou Bozí pomoc.

3. NcboC (hebr. ano!) on jest müj Bit h a müj osvo-
boditel (3*); v hebr. metafory máskálaa má jtoinoc, müj
tirad. Touto pomocí nabyvá zalmista takové pcvnosti, ze
mûze fici : Nezvrátím se vice; nestestí joho nebude vetsí,
nebude pfíli§né (hebr. i, nestrhne ho к pádu, к úplné
záhube. Ve v. 7. toho slova amplivs není.

4. Jak dlouho ehcete se Htiti na ëlovèka ma muzej?
Oslovuje ty, ktefí se na nëho fítili (hebr. snad: do nëho

huCeli). Dùvëra v Jahve mu dodala odvahy. Chcete zabiti
(vrazditi) mne vy vëichni? jest jest? otázkou. Nepfátel
jest nëkolik, mnoho a vsichni se sápají, aby pronásle-
dovaného usmrtili. On jest jiz slabym, jiz padá, klesá, tak
ze se mûze pfirovnávati ke klesajicí stënê, ku zdi pod-
vrácené, na polo spadlé , která novym nárazem úplne
se zf ítí.

5. Protivníei jsou velice lstiví. Chtejí ho pfipraviti
o jeho öesf, 6i jak hebr. znení di : Ano, s jeho vyse,
váznosti zamyslí ho svrhnouti; milují lee, libují si v ni.
Proto dopoustëli se asi pomluvy. Jeden zpiisob lzi a po-
kiytství hned udává : Svymi ústy dobrofceí a svym srdcem
zlofecí (hebr. ve svém nitru) ; cinili tak, aby pronásledo-
vaného klamali a své úmysly zakryli.
Валча bj'l jako král ve velké váznosti, stál »nav£§i«;

s té hledël ho Absolon strhnouti a uzíval die 2 Kr. 151-6
lsti a rûznych prostfedkû, aby lid oklamal a sobë pfízne
získal. Tato shoda vsak jestë nestaëi к toimi, abychom
mohli prohlásiti, ze se obsah zalmu nese к Absolonovë dobë.
Ve Vulgatë jest nápadne odchylné znení: Pobíhám

o zîzni (na m. hebr.: milují lez). Salmista by vyjadfoval
tëmi slovy potfebu a touhu po pomoci : pobíhá po ni. Ble
LXX : Bézeli v zîzni (i sv. Ambroz v lat.) by to bylo
feceno o nepfátelích, kterí pfibëhli zízníce po krvi, po
zahubë zalmisty.
2. Vev. 6vyjadfuje zalmista stejnë vûli,zechce b^ti Bohu
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poddán. "S pnamenává »jediné«, »prece« zde opakuje se
sestkrát a jest spíse potvrzovacího, ujisfovacího v^znamu :
zajisté, V pravdë, ano. "san od kmene ПИТ znamená klid,
pokoj, jest pfisudkem kuMSDD: duse má (jest) pokoj, úplny
klid. "ЧУП pf ídavné jméno znací : mlMcí; od toho by to byl
z. rod.

3. nz¡n jako jinde ЗП а П2П pfisloveônë.
.
4. In hominem »\ч jest zalmista. П1П zde vsak polel

ЧПГ^ПГ
y aram. рОЗЛГЮ hluóíte, srovnána s novoarab.

hawwata huëeti do nékoho — by mëlo asi tyz vj'znam;
nalézá se toliko na tomto misté. Pfeklady jsou rûzné:
Sv. Jer. insidiamini. Sym. éatfioMltvsre, syr. 'рзлагга potykäte
se. Opravy neb pfemëny ib^jïXTlP zufiti ibbinn neuspo-
kojuji. Interficitis universi vos — jest vlozka. insnn
frâz'chû s dlouhym ä náhradou zr. daghes v S : Щ-гпзп
q.nvtviTb (LXX) znamenáno die ben-Naftali. nsn rozbiti, roz-
lámati; zde piel: zdrtiti, vrazditi. Die ben-Asera insnr
froz'chû (puai, v nëmz o náhradou za daghes na m.'u):
vy bildete zavrazdëni vèichni, jako v агац.

Ч1ИЗ ТрЭ jako naklonéná zed, vykládtli die Is. 3013
feck. Sym. a sv. Jer. o nepfátelích, kteí-í ч§е porázejí,
jako padající zed. Lépe vsak, kdyz je vykládáiae závistym
na irruitis ; zmëna vazby jest v zalmech dosti obvyklou,
proto se nedivíme dat. parieti.
РРЧРПЯ "Ф podstatné jméno jest bez ëlenu, jeho pfí-

stavek'má cien' (Pf ís. 2431 ТТЗ ?.. г.). Wellh. dlejin^h spo-
juje ono П s prvním slovem ППЗ (ohrada).

5. nsis (od ХШЭ) vyâe, ztur¡ v reck., pretium ve ?u\g.
váznost, cest, kterou m^ zalmista mezi lidmi. РПЭ stfyti,
hif. poraziti, sraziti, \û partitivní. ПХ1 míti zalíbení — Je
LXX od yil bëzeti, proto cucurri. ТЕЗ pfípona jednotnélo
ëisla pfi slovese mn. 6. "CG4 v roztridovacím vvznamu
(jako Is. 29 ia Sof. 3'3).

6. ß\.vsak bud
Во/tu, podfízcna, má duse,

Nebot od nëho (jest) má trpëlivost.

7. Nebot on jest müj Bûh a màj ochránce,

Mùj spomocník, neodejdu (od nëho).
8. V Bonu jest má spása a má sláva,

(Jest) Bûh mé pomoci a má nadëje spoëivà v Bohu.

9. Doufejte v nëho, veskero shromâzdëni lidu,

Vylévejte pfed nim svá srdce ;
Büh (jest) nasím spomocníkem povzdy.
6. Uno, к Bohu (bud tvûj) pokoj, má duëe,
Nebot od nëho (jest) má nadëje;
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7. Ano, on jest má skála а та pomoc,
Mnj hrad: nezvrátím se.
8. Na Bohu (jest) má spása a má cest,
Má silná skála, mûj útulek jest v Bohu.

9. Doufejte, lidé, v Nëho, kazdého casu.
Vylévejte pfed ním své srdce,
Bûh jest nám ûtoëistëm. Sel«.

6. Zalmieta dodává si dûvëry a vybízí к ni i lid.
Tato slova jsou obsazena s nëkterymi odchylkami jiz ve
v. 2-3. Doufá Salmista, ze Bûh se ho zastane a proto di
sám к sobe: Ano, к Bohu (vBohn) bud pokojná, má duse ;
on jest pHëinou mê nadëje ; od nëho jest má trpëlivost,
s kterou ooekávám nápravy, pomoci a osvobození.

7. Jako ve v. 3. Non emigrabo : neodejdu od Boha ;
v hebr. zase: nezvrátím se.

8. Buh vrátí die ooekávání zalmisty jemu i cest, o niz
ho pfipraviti chtëli a pfipravili protivníci (v 6

). V hebr.
jsou opët metafory, jez Vulg. vylozila.

9
. I jinym jest dûvëry v Boha tfeba, proto se к nim

zalmista obrací a napomíná, vybízí je: Doufejte v nëho

veskeré shromázdení lidu. Lid trpël spolu se zalmistou a

potfeboval tez útechy, pomoci a spásy. Salmista se к tomu
lidu pooítá, nebof di : Bûh jest nám útocistem. Vylévejte
pfed ním svá srdce zboznymi modlitbami, plnymi dûvëry
(jako 415). Povzdy jest hebr. sélñ, jez b^vá pfelozeno tez
¿*. (viz úvod XXVII a 33).

6
. Podobné vyzvání i v z. 426-12 435.

7
. Non emigrabo vykládá Agellius: nemusím se

stëhovati, b^ti ve vyhnanství.

9
. Shromázdení av*aymyi¡ Xnov (ГТ1?) asi 07 T\~W~ PS

»veSkero shromázdení lidu«; z П" zbylo v massor. znení
ПР (kazdého ëasu). V^klad o soudruzích Davida jest mozn^,
ale tuze úzk^ ku slovu из.

10. bajista marností jsou lidstí synové,
Lháfi jsou lidé na váSkách,
2e sami klamou o (své) marnosti vesmës.

11. Nespoléhejtez na nepravost,

A nezádejte si loupezí.
Jestli pf itéká bohatství, nepf ikládejte srdce (k nëmu).
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12. Jednou mluvil Bñh,

To dvojí jsem slysel:
Йе moc nálezí Bohu,

13. A tobé, Pane, milosrdenství ;
Neboí ty odplácíé kazdému podle jeho skutkù.
10. Ano, vètrnym vánkem jsou lidé, Izí jsou

synové muze ;
Na vázkách vystupují,
Oni jsou vesmës z vëtrného vánku.

11. Nedoufejtez v násilí,
A loupezí nezmafte se;
Pririistá-li jmëni, neprikládejte srdce.

12. Jedno mluvil Bûh,
Dvojí to, со jsem slysel :
2e jest moc u Boha,

13. A u tebe, Pane, milost;
Neboí ty odplácís kazdému die jeho díla.

10. Na lidi není radno spoléhati, ano ani nelze v nô
skládati svou nadëji, nebof jsou vesmës marností, pomíje-
jícími jako vetrny vánck (hebr.); neplní, со slíbili: lzí jsou
synové muze (hebr.). Dvema v^i*azy: »synove cloveka«

a >synové muze« jmenuje veskeré lidi, jako v z. 483.
Totéz vyslovuje i ve slovech: Na vázkách vystupují

(musí vystoupiti), poni'vadz jsou vesmës z vëtrného vánku,

ponévadz jsou velmi lehcí, jsou jako dech ; kdyby byli
vsichni postaveni na jednu mísku vázek, vystoupí a ne-
zatízí ji. Так v hebr.; Vulg. di asi, ze by se na vázkách
ukázalo, jak klamou jiné lidi, ktefí se domnívají, ze mají
A'áznost, cest, a nevidí jejich marnosti, nicoty.

11. Ti protivníci si získali moci a bohatství jen ná-
silím a loupezí; varuje zalmista, aby se tím nikdo nedal
svésti a oklamati, nebot by рак sám sebe zniéil. Nespo-

léhejtez na nepravost (násilí hebr.), nezádejte si loupezí,
kofisti z loupezí, abyste se obohatili, jako oni protivníci;
nezmafte se, di v hebr. Jestlize pfitéká bohatství (jim,
protivníkum, nespravedlivym zpusobem) nedbejte toho,

nepfikládejte srdce. Tato véta by mohla byti i vseobecnë
o bohatsU'í pronesena.

12. 13. Na Boha lze spoléhati, protoze jest mocn^ a

milostiv£'. On sám svym slovem tyto dvë vëci vyjádfU,
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zvëstoval. Tèmi se mùz6 pronásledovany^ utiskovany^
tèsiti. То dvojíjsem slysel z Bozího zjeveni (podobnë Ex.
20°. ti) a zkusenost tomu téz uëi: ze moc nálezí Bohu, moc,
kteron rnuze násilníka potrestati, utiskovanému pomoci.

A tobé (nálezí, jest), Pane, milosrdenství (hebr. milost),
kter^m prokazujes vërnému ctiteli milost, pomoc, podáváé
jemu spásu. ¿e tomu tak jest, to dokazuje jiz ta pravda:
Nebot odplácíé kaídému die jeho skutkü; kdyz trestá zlé
skutky, ukazuje svou moc, odmèfmje-li dobré èiny, pro-
jevuje milostivost a dobrotu. Ve vsem jeví se jeho spra-
vedlnost.

10. 73П dech, vétrné zavanutí; nicota (396). In idipsum
jako 4».

"

11. рЗП marnym b^ti neb se státi: /xñ yífta&s а%ц1( (Sym.).
12. IT jako "№N correl.; DTRB jest рак zâvistym na "СП.

Kdyz se zboznë modlíme tentó zahn, mùzeme pro-
jeviti jeho slovy ochotu, s kterou se podrobujeme fízení
Bozí prozfetelnoeti. Ani v dobë pronásledování, pokusení

a utrpení nebudeme malomysln^mi, nepfikloníme svého
srdce к bohatství — nybrz pevnou dûvërou v Boha
chceme se síliti. ¿alm jest polozen v ranních hodinkách
stredy.

62. zalm. (H. 63.)

Tou h a po Bohu.

Zalmista touzi dychtivë po torn, aby se mold obje-
viti pfed Bohem. Vzdycky chce se к Bohu modliti (2—5),
to jemu bude potësenim a radosti. Bûh jest jeho pomoci,
zahubí protivníky a zalmistovi pfipravi radost (6—12).
Nadpis.
L. 1

. Davidùv zalm, kdyz byl v idumejské pousti.
H. 1. 2alm od Davida, kdyz byl v pousti J'in/dà.
Die toho jest pisen pfipsána Davidovi (XXIII.) Casové

udání soulüasí s v. **, die nëhoz by byl zalmista v suché, vy-
práhlé, bezvodné krajinë — tedy v pousti. Utekl tam pfed
nepfátely, o nichz se zmiñuje ve v. l0- u. V latinském jest

34
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sice psáno: Kdyz byl v pousti Idumeje, ale toto vlastní
jméno nezdá se b^ti pûvodnim. Hebr. znëni a nëkteré

feeké rukopisy mají: Kdyüi byl v pousti Jehiïdâ «fc 'lovdaias.
David se utekl do judské poustô, která byla jiznë od
Jerusaléma, kdyz byl Saulem pronásledován. V té dobë
obrátil se David jednou téz do zemë Moab; tehdy bylo
mu projíti pousti od Molada az к Araba, která by se
mohla snad i idumejskou pousti nazyvati (1 Kr. 223). O
Saulovi by bylo рак vykládati v. 10.
Ve v. 12 ciní se zmínka o králi. Так, mini mnozí, by

se byl David v zalmu sám nejmenoval, a pfipisují zalm
babylonské dobë.
Jini praví, za Saulova pronásledování by si byl

David názvu »krále« nedal, a proto kladou zalm do doby
Absolonova pronásledování. Tehdy utíkal David z Jeru
saléma pfes potok Cedrón к vychodu, рак na sever, ale

nikoli do judské poustë (2 Kr. 16u). V knize králú jest
ovsem téz fee o torn, ze bylo minëni, ze trpël David se
svym lidem na pousti hlad a zízeñ (1729), coz by se sv. 8

naseho zalmu shodovalo. Mozno vsak, ze jest ve v. 3

pousf jmenována toliko v pfirovnání.
2alm jest velmi pëkny, pëvecneprojevuje zádné bázné,

ale úplnou.oddanou dûvëru v Boha. Die starych Constitu-
tiones apost. (259) byl tentó zalm ó oçdçinog ranní modlit-
bou (pro znëni v. 7) a modlili se jej kazdého rána.
V myatickém smyslu vyjadfuje zalm touhu zbozné

duse, která se v tomto pustém svëtë tësi na Boha a na
vëënou blazenost, az bude se moci objeviti pfed Bohem.

2. Hoze, mûj Boze, po tobé touzím na úsvité.
Po tobë zízní má duse; cím vice mé tëlo !

3. V zemi pusté, jez nemá ani cest, ani vod -

Так jsem se ve svatyni objevil pfed tebou,

Abych vidôl tvou moc a tvou slávu.

■
4
.

Nebof tvé milosrdenství jest lepsí nez zivot;

Moji rtové të budou chváliti.

5
. Так chci ti dobrofeëiti po (cely) svûj zivot,

A v tvém jménu zdvihati své ruce.
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ti
. Jako tukem a tuéností plní se má duse,

A rozveselenymi rty chtí chváliti má ústa.

7
. Kdyz na tebe vzpomínám na svém lozi,

Z rana pomyslím na tebe.

8
. Nebot jsi mym spomocníkem,

A plesám v zástité tvych kfídel.

9
. Má duse к tobé lne;

Tvá pravice mne dráí.

2
. Boze, míij Buh jsi ty, tebe hledám za svítání,

Zízní po tobe má duse, prahne po tobé
mé telo,

V zemi suche a vypráhlé, bez vody.

3
. Так jsem po tobe vyhlédal ve Svatyni,

Abych vidël tvou moc a tvou slávu.

4
. Nebot tvá milost jest lepsí nez zivot ;

Mojí rtové tebe chválí.

5
. Так chci zehnati tobë po (cely) svuj zivot,

A v tvém jménu zdvihati své ruce.

6
. Jako jádrem a tukem sytí se má duse,

A plesajícími rty velebí má ústa.

7
. Kdyz vzpomínám na tebe na svém luzku,

V noénícn hlídkách o tobé pfemítám.

8
. Nebot ty jsi mou pomocí,

A ve stímu tvych kfídel plesám.

9
. Má duse lne к tobé (za tebou),

Mne dráí tvá pravice.

2
. Zacíná touáebnymi vzdechy po Rohu. Boze, ty jsi

iiiâj Bûh (hebr.), po tobé touzím jiz na úsvite, (tebe hle
dám za svítání; hebr.); s citem tak vola. Kdyz jest z rana
Büh první jeho my§lenkou a tuzbou, jest to znamením,
ze se jím nejvíce zabyvá, ze na ného pfed vsím ostatním
myslí. Metaforicky Héí svou touhu: Po tobé zizni má duse,
má duse horoucné po tobé touií, jako zíznivy touzí po
nápoji. Gím vice (totiá: zízní) mé telo! V hebr. : »Mé telo
prahne po tobé«. Já ceiy, dusí i télem po tobé, prameni
vseho svého dobra, touzím.

Ceho si zádá duse, éeho si pfeje telo na Bohu? Po
mravním vykladu dává Bûh dusi svëtlo a útéchu, chrání

ji svou milostí pfed pokusením, télu müze dáti nesmrtel-
nost а з1алгпе vzkfíSení.

3
. Die hebr. znéní jest prvá veta tohoto verse jesté
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spojena s v. 2: Já po tobe zízním v zemi suché a vypráhléY
bez vody; jsem jako bych byl v takové zemi, du§e má jest
v takovém stavu a odtud ta touha !

Die latinského bychom vysvètlovali : V pousti, je¿
nema ani cest, ani vody dlím, a z touhy po tobé v mysli
jsem se ve svatyni pfed tebou objcvil; ve svatyni, ve svato-
stánku (za Saulova pronúsledování byl v Nobe, pozdèji
za Absolonovy doby na Sionu) jsem se ti predstavih.
abyck vidël, poznal lépe tvou im>c a tvou sldvu, tvou
mocnou slávu, která se ve svatyni zvláStním zpnsobem
zjevovala. Die hebr. vzpomíná si zalmista, ze tak jako
nyní, i jindy, kdyz byval re svatyni, vyhlédal, touzil po
Bohu, aby okem ducha poznal mocnou Boz't slávu.
Mysticky lze tëmto sloviim dáti vyznam : V tomto-

slzavém údolí (pousf tohoto svëtai touzím po Bohu a
tëèim se, 2e ho nalézám, ze o nëm mohu die své víry
rozjímati, ze jej mohu milovati, jako bych jiz byl u nëho.
v nebeské svatyni. Так die slov sv. Рал'1а к Fil. З20:
Nase obcování jest v nebesich«.
4. Kdyz pozoroval ve svatyni (v pfedstavë neb v upo-

miuce) mocnou slávu Bozí, pocítil a obdrzel Bozí milost;
o té milosti praví : tvê milosrdenství ihebr. mi lost) jest
lepsi nez zivot (vitae mnoz. 5. die mnoz. hebr.). ^ivot jest,
veliké dobro clovcka, ale milost je vyssím darem, má
daleko vy§§í cenu. Za to vzdával chválou díky : Moji
rtové lebe hudon (musí) chváliti.

5. Ponëvadz poznal, ze jest Buh tak milostivj': jtroto

(sic) chci ti dobrorecifi (zehnati) po cely svñj zivot —

aneb tak, jakjsem tehdy ve svatyni Boha velebil, tak ho
budu chváliti po cely zivot. V2dy, ve stësti i v neètësti,

af jest ve svatyni neb od ni vzdálen — chce chváliti Boha.
Ve tvém jménu vzyvaje, jmennje zboznë Bozíjinéno, chci
zdrihati své ruce, modliti se. Zdvihávali pfi modlitbách
své dlanë, nice к nebi, kde Buh sídU, aby naznacili smér
вл-ё prosby a spolu svou uctivost zevné vyjádfili.

(i
. Kdyz velebí zalmista Boha, jest to jeho dusi nej-
vctsím potesením. Porovnává to s tëlesnym j)ozitkomv
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kdyz pravi: Jako tukem a tuënosti (syti se) plnî se mâ
duic; kdj'z tebe chválím, jako bych nejv$rbornëjsi pokrmy
jedl. Orientálüra byl tuk a tuëné. éásti zvífete tím nej-
vzàenëjsim; takové óásti uröeny byly pfi nëkterych obêtech
zvlàâtë Bohu, pfedkládali je vzàcnëjsimu hosti. Tu oväem
plesají jeho rty, vycházejí z nich radostné vykfiky: aple-
sajíctmi rty velebi má lista milost Bozí a Boha). To dëje
se i tenkráte, kdyz by byl Salmista obkliëen nepfátely,
kdyz by byl V tísni, lidmi zpfisobené.

7. Salmista není ve svatyni, ale : kdyz vzpomíná na
svém lozi na Boha. kdyz lined z rana о nem premítá

(4"' 157), die hebr. v nofních hlídkách t. j. v jednotlivych
í-ástech noei — vzdy se raduje, nebof vi, ze jest v ochrané
Bozí. Ve starych dobách dèlili noöni dobu na tri vi^ilie
neb hlídky; tyto tri eásti zaujímaly dobu od západu shmce
do vychodu slunce druhého dne, nebyly tedy vzdy stejné
délky. Pozdèji byla dëlena noc po fímském zpusobu na ötyfi
hlídky (vigilie : asi od 6— 9, 9 -12, 12— 3, 3- 6 nasich hodin).

8. Nebof jsi тут spomocnikem ; die Vulg. by vzpo-
mínal na onu pomoc, jíz se mu jiz v minulosti dostalo.
V zâMitë (ve stínu, hebr.) tvych kfídel pfssám, budu
vzdy v dobré oehranè. v bezpecí. Kfídla Bozí tez 168
35» 562

9. Lne zalmista pevnë к Bohu, chodí (aram.: po jeho
cestách), pospíehá za nim a nespoustí se ho; ale ani Bùh
jej pro tuto lásku nepustí, a drzí ho svon pravieí. Так
ho к sobe milostí poutá, a chrání proti vsem nátiskíim.
V mystickém smyslu vykládali tukem a tucností dar

Bozí milosti, posvecení sv. Duchem, které dává dusi sílu,
krásu, dokonalost. Sv. svátosti, svaté Bozí slovo jsou po-
krmem dusisílícím a nejv^bornëjsim. Slibuje vërnà duse, ze
se od Boha neodlouôi, ze к nëmu ehce lnouti myslí, srdcem,

skutky svyini, ze chce jíti za pfíkladem Bozího Syna,
hledati bezpecnosti toliko u Boha, pod jeho kfídly.

2. nns "5N jest die pfízvucnych znamének, die aram.
a sv. Jer. zvlástní vëta: mùj Büh jsi ty; v LXX a Vulg.
jest vylozeno vokativem. "1ПШ v piel: imt>oïÇn* z rána hle
dati (od Tlffl ranní óervánky). V z. 783* dilucido venire
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vstáti z rána, jaleo vykládá aram. a sv. Jer. Multipliciter
pfelozeno П522 LXX Theod. a vykládáno: »Mnohymi zpü-
soby< po Bohu touzí mé tëlo. V hebr. znéní jest v§ak
arab. kamiha prahnouti ísyn. Xfíí). Pfirovnáníra vykládá
zfejmë Sym.: mgévyij. Vzdàïenëjsi od z. yixn slovo С£Г po-
drzelo tvar muz. rodu; slovesem je vyloziti není tak ladné:
Praline po tobë mé tëlo v suché zemi (jako suchá zemë), a
bazí potobë jakozemëbez vody! 4*J2 бег, König, Syntax 402, о.
3. а ~2Г hendyadis = moená sláva, vzneSeiiost.

Sláva jako 247.
4. ~Э1ПЗЮ? s plnëjèi koneovkou; impf, mùze znaciti

i minuly cas, opëtovanou, trvalou ôinnost v minulosti.
5. ",

3 Jako të mé rty chválily, tak i nyní po cely îcivot,
tak të chei velebiti.

6
.

25П adeps aréao v preneseném smyslu: to nejlepH,
jako adeps frumenti. Adeps a pinguedo — nejlepsi po-
zehnání.

7
. CS jest ëasové: kdyz, kdykoliv; Wellh. di, ze se sem

nehodí, ze není srozumitelnym v kladné vëtë.

9
.

pDl s "ПЛИ doslovnë pfelozeno adhaesit post strueny
v5rraz pro: lne к Bohn, jde za nim. ~'ûT s Z znamenâ
podobnë : pevnë drzeti na nëcem.

10. Oni vsak - nadarmo hledaji mého zivota.
Vejdon do hlubokosti zemë; .

H. Budon vydáni moci meëe;

Stanou se kofisti lisek.
12. Král рак bude se v Bohu veseliti ;

Honositi se budou vsichni, ktefí pfi nëm pfísahají,
Йе se zavfela ústa tëch, ktefí raluvi nepravost.
10. A oni, ktefí hledají mé du§e, aby ji za-

hubili,
Vejdou do spodnich hlubin zemë;

11. Vydaji ho v raoc mece,
Stanou se udëlem âakalû.

12. A král se bude radovati v Bohu,
Chlubiti se bude kazdy. kdo pfi nëm pfi-

sahá,
2e se zacpala ústa tëm, ktefí mluví lez.

10. Bùh drzí svého vërného a tim se stane, со v ná-

sledujícím vyliëeno. Oni vsak, jakoby s opovrzenim tak
fekl ; jsou to nepfátelé, pronásledovatelé zalmisty, ktefí
usilují o jeho bezzivotí. U Davida by to byl Saul, Abso-
lon a jejich soudruhové. Nadarmo hledají nicho zivota
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(mé duse) hebr.: ku zkáze; nepodaM se jim to, nybrz oni
sami zahynou. Yejdou do hlubokostí (spodnich hlubin)
гетё, do s*'ôlu, temného shromazdistë dusí, jez si pred-

stavovali pod zemí (podsvèti). Svrhne je tam ovsem Bùh.
11. Stihne je náhlá smrt, zemrou meôem; padnou

V boji: Budou vydáni moci (ruce) тесе, a к nejvëtsi po-
tupè zûstanou nepohfbeni: Stanou se kofisti liëek (sakalû).
Sakalù jest vsude v osamëlejsich onëch krajinách hojnost
a ozírají zdechliny.
Protivníci Davida zemfeli z velké ëàsti v bitvë a

uvedená slova se na nich vyplnila. Kdybychom chtëlï
z tëchto slov, nehledíce ovsem к nadpisu, poznati dobu,

kdy byl zalm psán, mohli bychom souditi na veskery ne-

pMtely, ktefi s Israelem neb s jeho králem kdy bojovali ; në*
ktefi z nich vidy padli meôem, nëktefi snad zûstali nepo
hfbeni atd.
12. Král рак; neprátel bylo vice, pronásledovali zá-

stupce lidu, krále. Ten se raduje z porázky, ze záhuby
neprátel, ale jeho radost nevychází tak z neStësti protiv-
níkü, ona jest v Bohu, ktery mu tak pfispèl, ktery ho
osvobodil. VSichni, ktefi jsou Bohu vërnymi, v nëho môli
dùvëru: pfi пёт pfísahajl, ti se budou chlubiti, le na
tak mocného Boha spoléhali, ktery zuviel ústa mluvících
nepravost (lez), ústa, která pronásela utrhacství, pomluvy
a lzi. Hebr.: ze se zacpala ústa jejich tím, ze byli zniceni.
Jsou to titéz lidé, o nichz mluví i ve v. 10 a n.
V mystickém smyslu tësi se spravedlnr5\ ze nad ním

nezvitëzi nepfátelé jeho duse, pokusitel. zly duch a zly
clovèk ; budou odrazeni a vydáni moci Bozí a trestu. Zly4
duch je obdrzí : partes vulpium erunt. Tehdy ukáze se
veliká sláva, celé vitëzstvi krále Messiáse, ústa zl$-ch
budou zavfena. Ùplnë se to stane v soudn^ den.

10. nxio zkáza(358); LXX cetli NTTO^na darmo, marne.
"ТПГ tez V Efes. 49 xaroizip« jutpjj tt¡í yís.
11. "CO znamená v hif. : vyliti, vydati. brlffi liska, téüS

sakal ; toto jest perské slovo saghâl ; v hebr. se sakal zove

"j
r i "'S* (ktery vyje).

12. 13 o pfísaze miizeme vykládati toliko o Bohu»
nikoli o králi.
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Tentó zalm jest polozen v hodinkách tak zvanych
»chval« Laudes. Církev vyjadfuje ústy svych sluzebuíkú
touhu po Bohu, ktery jest pran>enem milosti a zivota, a

pomáhá proti nepfátelúm. Pfeje, aby se král Kristus nad

svymi vërnymi radoval.

63. zalm. (H. 64.)

Proti nskoènym neprátelúm.

Úskocní, lstiví nepfátelé ohrozují zalmistu a stihají
jej najmë zlou pomluvou. Jiz se ustanovili na tom, jak
ho znicí (2—7), ale v tom je stihne Bozí trest, jehoz se
kazdf zhrozil. Spravedlivy se raduje a züstává v dûvëfe
v Boha (8—11).
Salmista nálezí к pocthrcûm, jest spravedlivy (v. u)

jeho neprátel jest vice a tvorí jakési shromázdéní : vyni-
kají lstivostí, hfesí a bojují proti zalmistovi jmenovité
pomluvou. Nadpis jmenuje pisatelem tohoto zalmu Davida.
Jinak nelze ze slov této pisnë poznati a urciti dëjinnou
událost z jeho ¿i vota, která by byla zavdala pfílezitost
ku prosbè a ku stesku zalmem A'yjádfenému. XXIII a XXVI.
Zloëinnym sborem x. 3 mini nëktefi vykladatelé Abso-

lonovy spiklence v Hebronu (2 Kr. 15). Sv. Otcové vyklá-
dají tentó zalm o Kristu Pánu, ktery pomluvou a zlym
jazykem velmi mnoho vytrpël.

!.. 1. Ku konci. Daviduv zalm.

2. Vyslys, Boze, mou modlitbu, kdyz prosím,
Od strachu pfed nepfítelem vysvobod mou dusi.

3. Chraií mne pfed sborem zloôincû,
Pfed mnozstvím tëch, ktefí pásí nepravost.

4. Nebof naostfili jako mee své jazyky:
Napnuli luciste — hofkou vëc —

5. Aby stfíleli ve skrytë na nevinného.
6. Nenadále vystfelují nan a nestrachují se.
Utvrzují se v niëemném rozhodnutí.
Vypravují, jak skr£ti osidla :
l'raví : Kdoz je uvidí '<
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7. Osnují nepra vosti,

Vycerpávají se samym osnováním.
H. 1. Èiditeli hudby. 2alm od Davida.
2. Sly§, Boze, miij nias v méra náfku,
Pfed nepfátelskou hrûzou ochrañ muj zivot.
3. Ukryj mne pfed rotou zlocinnych lidí,
Pfeu shluknutím tëch, ktefí pásí niôenmost,

4. Ktefí naostfují svûj jazyk jako mee,
Napínají svûj sip, hofké slovo,

5. Aby stfíleli V úkrytech na bezúhonného ;
Xenadále vystfelují na nëho a nestrachují se.

6. Posilují se ku zlémn 6inu,
Vypravují, jak skryjí osidla;
Praví: Kdoz je uvidíV

7. Osnují zloöiny;
»Jsme hotovi; zámysl jest zosnovám.

2. Jako na zaöatku i jinych zalmíi prosí zalmista,
aby byl vyslysen ; po té vykládá, ceho, jaké ochrany po-
tfebuje.

Vyslys mou modlitbu, Boze, kdy'z prosim (hebr.kdyz
nafíkám, v mém náfku). Od strachu pfed nepfitelem, ten
jest tedy na blízku, hrozí a pusobí úzkost; od toho vy-
svobod mou duêi ímne).

3. Chran mne pfed sborem zloöineä ; ti nepfá telé j sou
zlocinní lidé a jest jich eely sbor, v néraz kují na mne
nástrahy a útoky. Pfed mnoistvím (hebr. shluknutím, pfed

hfmotem) tëch, ktefí pásí nepravost.
4. Nebot naostfili jako mee své jazyky, jazyky po-

mlouvacné, kterymi zasazují rány jako meiern; metáfora
jako 514 54 22 588. Napnuli luciste (578) — totiz hofkou fee,
vysvétluje hebr. znëni ; fed, která pusobí hofkosti, trpkosti.

5. 6. Chíéjí nevinného nen adale uvrhnouti donestësti,

pomlouvají jej ve skryté, «za jeho zády, jak se fíká.
A nebojí se pfi torn Boáího soudu ani Boha, jsouf zcela
bezbozní.

Ustanovili se na nicemném rozhodnutí neb zàmëru
a v torn se utvrzují; snaáí se, aby jej jistë provedli. Vy
pravují, vypravují si vzájemne, a neskryvají se s tím
pfed sebou, jak poloziti skrytá osidla, jak skryti osidla
na zalmistu pf ipravená Y Praví: Kdoz je uvidí? Kdo to
uvidl, со my déláme ? Chtëji f ici : Nikdo, ani Bíih tato
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osidla nevidí, nedbá toho, со my dëlâme (Srov. 588). Proto
se cítí bezpecnymi a niöeho se nebojí pfi tom, kdyz pro-
následují spravedlivého.

7. Osnují (scrutati neb perscrutati sunt: prozkoumá-
vají, vyhledávRjí) nepravosti, nové zloéiny ; ano samym
osnováním se vyéerpávají. Hebr. znëni uvádí, jak se zdá,

jejich slova, címz jest lícení zivéjsím. Oni praví: »Jsme
hotovi, zámysl jest zosnován«!

Так mluví, nébot vnitro kaèdého a srdcejest hlubokê,

nelze je poznati, prozkoumati, jest klamné, a z toho lze

ona zlá slova vysvëtliti. V latiné zní ta poslední slova
7c jinak, a lze je vhodnèji pfidati к druhé éásti zalmu
nez к prvé. Die hebr. by obsahovala posudek zalmisty.

I proti Kristu Pánu zufilo mnozství nepfátel. Spasitel
pfedvídal protivenství a utrpení, jez mu nastávala, a
modlil se v olivetském sadu slovy, která se podobají v. a:
»Otöe, mozno-li , nechf pfejde tentó kalich ode rane«.
I Kristovi nepfátelé byli zatvrzelí (v. °)

, sípy zlych feci
ranili Spasitele: »Knézskáknízata hledala kfivého svëdectvi
proti JeiíSovi Volali : UkfíZuj ! Protiví se
cisafi«. (Sv. Mat. 27).

2
. Timor inimici predmëtny genetiv.

3
. Protexisti me "ОТПОЛ v hebr. impf., v latinském

perf. - ale v^znamem pfání neb imperativu.

4
. csn jest zkráeené rëeni : napínají (luk a stavi,

pfipravuji) svùj Hp; pfístavkem к tomu jest 173 "Ol, jez
mûzeme tu pfekládati nikoli : hofká vèc — nybrz hofké
slovo (fee). Recké: Мгвию» rófo*.

6
.

*HE¡0* má pfedmët s pfedlozkou b ; Itût* perfectum
neb pfedminul5r ëas. тф znamená »na në, je« ; syr. i sv.
Jer. пзЬ kdo uvidí nás? Zajisté, ze se ta pfípona vztahuje

к tomu, со bezbozníci öini 6i osnují : Kdo to uvidí ? (osidla).
Ethick^ dativ mnoz. c. pfi slovese jedn.ë. by byl podivnym.
Quis videbit eos by mohlo byti vylozeno i o pronásledo-
vanych: Kdo je uvidí? аб mluví zalm toliko ojednom
pronásledovaném.

7
. Wûr by byla 1
. os. mnoz. c. na misté pravidelného

*3Í72~ od ПИП. 3. os. mn. ë. by znëla T/2F, die aram. by bylo

3 vsuto náhradou za zclvojeni Ч'ЗЗП a pfesmyknuto v "О'ЗП
dokonéili, jsou hotovi. 13730 skryli (zámysl), obtíz neod-
straní. Wellh. spojuje iarfcir jejich nepravosti.
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7c. Pfistoupí(-li) ëlovëk do hloubí srdce,

8. Tu pov^èen se jeví Bûh.
(Jako) dëtské sípy jsou jej ich rány,

9. A jejich jazyky seslábly proti nim.
Podëseni jsou vsichni, ktefí je vidi.

10. A kazdy ëlovëk se leká.
A hlásají Bozí díla,
A seznávají jeho ciny.

11. Spravedlivy se bude radovati v Hospodinu a bude
V nëho doufati,

A pochvalovati si budou vsichni, kdo2 jsou pfí-
mého srdce.

7c. Neboí nitro kazdého a srdce jest hluboké.
8. Tu stfelí po nich Büh Sípern nenadále,
(Tu) jsou jejich rány.
(Lépe: Tu stfelí po nich Bûh sípem, nenadále

povstávají jejich rány.)
9. A pfivâdëji ho ku pádu, proti nim jest jejich

jazyk;
Potfásají (hlavouj vsichni, kterí je vidi.

10. A bojí se vsichni lidé,
A ohíasují Bozí dílo,
A uvazují jeho ein.

11. Radovati se bude spravedliv^ v .Tahve
A uteëe se к nëmu,
A chlubiti se budou vsichni,
Ktefí jsou poctivého srdce.

7c. Pfedvídá trest, kter5rm budou stizeni nepfátelé.
F'ristoupí ôlovëk, z tëch bezbozn^ch, do hloubí srdce, do
svjch hlubok5rch, tajnych zámyslfi, zàmërû — neb »do
vysokého srdce« (ad cor altum), vynàèi se pychou — tu
svrhne ho moeny Bûh, a moc a sláva Bozí se ve vötSi
síle objeví : Tu povySen se jeví Bült (et exaltabitur).

8. 9. Die hebr. streit po nick Bûh Sípem, Sípem
svého spravedlivého trestu a nenadále jsou (povstávají;
jejich rány ; jsou hned plni ran. Oni pfipravovali, napínali
své sípy proti spravedlivému, ale nyní sami Bozím ranám
podléhají, padají vèichni nepfátelé, kazd^ z nich : .4 pfi-
vádejí ho ku pádu (lidé aneb ony Bozí sípy neb rány —

ac jest poslední podst. jméno jiného rodu). Proti nim jest jejich
jnzyk, hofké jejich Feci, pomluvy, ty jim nyní skodí, pfi
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násejí trest, obracejí se proti nim. Potrásají klavou vêichni,

kteví je (nepfátelyi v takovém trestu vidi; s potupnym
posuñkem. to pazorují ь jiní lidé (43,ä .Ter. t8'.e). Так
hebr. znëni.

Vulgata se ve vykladu tëchto versíi odchyluje od
hebr. znëni, které vsak samo téz není úplné jasnym. Lat.
pfeklad die feckého di: Dëtské ëipy jsou jejich rány :
chtëli spravedlivého zasáhnouti svymi sípy a ovsem i za-
hubiti; ale jejich sípy ztratily veskeru sílu a jsou jako
dëtské sípy, které dëti vrhají a die toho nejsou ani

ty rány jimi zpíisobené zádnymi ranami. Jejich zlé
jazyky seslábly, ztratily úplné sílu, ano jsou nyní proti
nim, proti nepfátelüm samym obráceny, ponëvadz jim po-
mluva jazykem zpíisobená pfivádí trest. PodéSeni jsou
vëichrti, ktefi je vidi: lekají se, diví se trestu, jaky bez-
bozné stihl, poznávají v torn odplatu Bozí.

10. Cely svèt, kter5r pozoroval. jakym trestem byli
lískooní a lstiví pomlouvaöi stizeni, jest naplnën bázní a
spolu i úctou к mocnému Bohu, vypravuje o Bozském
soudé a uvazuje Bozí skutky. Tof blahodárny ûëinek
záhuby bezbozn5rch.
A kazdy clovêk se leká, bojí se, aby ho snad öasem

nestihl podobny trest, bojí se soudu Bozího vûbec. A vSiclmi,

ktefí byli svëdky tobo trestu, vsichni. na nëz pfisla bázeñ
Bozí, ohlasují Bozí di/a, со uöinil hfísníkum ; a seznávaji
jeho èiny, pofánají rozumëti a uznávati fízení Bozí pro-
zfetelnosti (die hebr. uvazují o torn).

11. Spravedlivy vidi, ze zvítézila bezúhonnost, a ze
nepodlehlo právo, a proto se raduje a posiluje se ve své
dûvëre v Boha ; a pochvaluje si, neb se chlubí Bohem a
Bozí dobrotou (62'-).
Die sv. Augustina vylozen 7. a 8. v. takto : Kristus

pfistoupil jako clovëk. na úrady a zámysly bezbozn^'ch,
vydal se jim; jako Bûh vsak získal zároveñ vice slávy.
neboí se pfi jeho umuëeni objevila Bozí moudrost, spra-
vedlnost a milosrdenství v nejvëtsi mífe. Rány, sípy bez-
boznych ani Kristu Pánu, ani sv. Muóeníkñm neublízily.
Kdyz Kristus Pán vstal z mrtv^ch, zdësili se ^idé, Aposto
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lové byli naplnëni bázní, ale spolu i radostí. Apoètolové
pfedevsím hlásali veliká dfla BoJíí, kterymz po vzkfísení
Páné teprve dobfe porozumëli.

7c. Altus vysoky, ale téz hluboky\ Jiny preklad je :
>Pfidá-li se ôlovëk к odváznému úmyslu (bezboznych),
velikym ukáze se Bûh«. Baethgen dává Зр:? (-Тег. 17я)
«üskoöny« pfednost pfed pü$-

8. Athnach by bylo lépe pf i yr>, aö i pfeklady (recke )
dëli jirak : Tu stfeli po nich Buh ; síp nenadáltf jsou jejich
rány«. Vers jest soumërnëjsi, kdyz poöneme druhou vêtu
slovem ахПЕ

9. Podmëtem ku hif. consec. by byli lidé ;
D^tpD^ on je pfivede к pádu — byl by podmëtem Buh.
□3ÍU5^ ia^br jest vëta, která udává okolnost.
Zàmëna s "ИчЬ? (9~>Й) »skryté hfichy« nepomáhá. TO

klátiti se, hithpolel : potfásati hlavou (od ПЭ Aq., Sv. Jer.
utíkají vsichni, kdoz je vidi). Linguae eorum — eos —

o zl$'ch.
Zalmy od 1—64 jsou v pëkném pfekladu (eleg. i saf.

veräem) od br. Komenského vydány Jireökem r. 1861 ;
zalm 64. jest vsak z. 119.

Modlíme se 62. zalm o památce Modlitby a Utrpetú
Páné. Kristus Pán podobnë vz^val svého nebeského Otee,
chee byti vyprostën z ruky hfíSníkíi, jichz jazyky byly
jako mece. Poslední slova zalmu pripomínají Kristovo
vítézství.

Církev vzpomíná pfi slovech tohoto zalmu i na bolesti
(sedmeroj Panny Marie, která trpëla s Kristem, kdyz byla
jeho umuöeni pfítomna. V den Sedmibolestné Panny jest
tentó zalm spolecnou modlitbou.

Apostolové hlásali dílo vykoupení, dílo Kristovo a
Bozí. Oni znali, oni vëfili v Krista. Sami umucením do-
sáhli radosti a vítézství jako Kristus (Jan 1520). 0 sváteích
so. apoëtolû jest 63. zalm zaveden v hodinkách breviáfe.

64. zalm. (H. 65.)
Díky.

Zalmista vzdává Bohu díky za dobrodiní, jez mu
ijim : v.6) prokázal. Dëkuje za odpuètëni hríchn a za mi-
lost, které se od Boha tësi (2—5), velebí jeho moc (6-9),
a vzdává díky za krásnou lirodu (10—14). Nezdá se, 2e
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by mluvil zalm na konci o zních, nybrz spíse vidi pred
sebou zalmista krásne vzrustající obilí na poli v jarní dobë.
Pisatelem jest die nadpisu jmenován David. Mluví

jménem veskerého lidu. Pisen jest velmi zivá, chova hlu-
boké mySlenky a jeví vrety cit. zalmisty.
Sborová pisen 5 slok o 3, 3—4—3, 3 verSích (Zenner.)
L. 1. Ku konci. Daviduv zalm.
Pisen Jeremiáse a Ezechiela, pro lid, kter^z se
byl vystëhoval, kdyz poëali vycházeti.
H. 1. Ëiditeli hndby. Zalm, od Davida pisen.

Nadpis reckého pfekladu vdf, 'kctfiíov (Polygl. Aggaei)
■mu hCixiTji xal roí laov rr¡t naçoixiag ort ífiúXot broQSÍ*<r&(ti není

v hebr. znení, ani není ve v§ech reck^ch opisech, není
tedy asi pûvodnim. Die nëho by byli proroci Jeremías a
Ezechiel ustanovili, aby lid, kter^ se z babylonského za-
jetí vracel (neb z egyptskych osad), tentó zalm pel. Die
v. 10 váak není lid v zajetí, n^brz jest ve své zemi, které
Bûh zehná. Kdy byl zalm slozen, udati nelze. Nadpis
udává, jak bylo zalmu uzíváno. Hebrejské znení jest
mène jasné. Viz úv. s. XXIII a XXVI.
V pfeneseném smyslu ukazoval by zalm na obrácení

se nevërieich к své Církvi, na navrât do nebeské vlasti.

2. -robe prisluSi chvalozpëv, Boze, na Sionu,
A tobë splnën budiz slib v Jerusalémë.

3. VyslyS mou prosbu;
К tobë pfichází vSeliké tëlo.
4. Slova neâlechetn^ch byla silnëjèi nez my;
Ale ty odpouëtis nase bezboznosti.

6. Blazeny ten, jehoz vous a (k sobë) píibíráS,
Bydli v tv^ch dvorech.
Jsme naplñováni statky tvého domu;

Svaty jest tvûj chrám,
6. Podivuhodn^ v rovnosti.
2. Tobë [pfisluSi] chvalozpëv, Boze, na Zijjônu,

A tobë budiz splacen slib.
3. Ту, kteryz vyslychaè modlitbu,
К tobë pfichází veskero tëlo.

z. 642-6. 493

4. Hi-isné vëci zmohutnëly nade nine ;
Ту smifujeS nase hfíchy.

5. Blaze tomu, jehoz ty volís a dáváS se priblíziti,
Aby obyval V tv^ch dvorech.
Abychom se nasytili dobra tvého domu,
Svatoeti tvého chrámu.

6. Hroznymi vëcmi nám ve spravedlnosti od-
povídás.

2. Velebí Boha pro jeho milosrdenství a dobrotu. Tobé,
Boze, prísluSí chvalozpëv (chvalopëni) na Sionu, na onom
svatém raistë, kde stál svatostánek, ktery jest ve v.s jme-
nován Bozím domem, palácem, chrámem. A tobé splnën
budil slib : uëinil Salmista a lid, ktery on zastupuje, slib,
slíbil Bohu, dosáhne-li nëjaké milosti, dosáhne-li snad
lírody, ze pfinese Bohu obëf (záslibnou). Tuto obëtovali
ve svatostánku, pozdëji na velkém oltáfi v chrâmë. VJé-
rusalêmë: Jerusalém není v hebr. znëni jmenován. Slusí,

aby Bohu takové záslibné obëti byl}r skuteënë dávány a
dány.
3. Buh vysiychá modlitby lidí, jest zajisté téz ochoten

je vyslySeti; protoze je vysiychá, pficházejí к nëmu lidé.
Die hebr. : Ту, kteryz vyslychás modlitby, к tobëpfichâzt
vieliké tëlo t. j. vsichni lidé, aby tebe ctili, dëkovali a
znovu prosili. Mini zalmista zajisté vërné Israelity, ktefí
ve velkém poötu ku svatyni pficházívali a tam se modlili ;
pohané tehdy к Bohu Jahve nepficházeli.

4. Ve jménu lidu vyznává zalmista své hfíchy a
doufá, ze je Bûh odpustí. Slova neSlechetnych bylasilnéjsí
nez my. pfemohla nás svádivá slova neSlechetnych lidí,

podlehli jsme, hfeâili jsme ; jednoduseji v hebr. : Hfísné
vëci (nepravosti) zmohutnëly nade mne. Ale ty odpouStís
naëe bezboznosti — a tedy odpustiè. Odpuètëni hfíchü
jest nejvëtêi milosti od Boha, proto prosi о në na ргл'ёт
misté; závisí ûplnë od Boha, proto di: Ту smifujes nase
hríahy (hebr.).
5. Komu jsou odpuâtëny hfíchy, ten jest ve svatém

spojení s Bohem a mûze se të§iti plnému Bozimu po-
zehnání. Ten nep?ichází do Bozí svatynë nadarmo ! Zde
tak di o celém Israeli.
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Blaze tomu, koho volle a (k sobe) pribíráe, ëinis, ze
se muze к tobë pfiblíziti ; Israelsky lid byl tak ze vsech
národíi vyvolen, Bûh ho к sobë pfiblízil úmluvou s pa
triarchy a onou úmluvou na hofe Sinai. Kazdy Israelita
mohl se pfiblíziti a bydliti ve dvorech (in atriis) Boziho
chrámu. Svatostánek mël toliko jeden dvûr, sloupy a zá-
slonami ohrazen^, v nëmz stál velk£ oltáf pro krvavé
obèti a nádoba s vodou. Salomouníiv chrám niel nádvofí
pro lid a druhé nádvofí pro knëze a levity. Proë jest
tëm vyvolen$rm blaze? Pfirovnává je zalmista к hostím
a ukazuje, jak je Hospodin ve své svatyni pohosfuje:
Jsme naplñováni (syceni die hebr.) statky tvého domu

(1614-15 359) ; to'jsou milosti, kterymî Bûh své vërné na po-
svátném miste obdafuje.
Svaty jest tvilj chrám; jako v 58 mùze slovo hëkâl

znamenati svatostánek ; v Davidovë dobë chrámu nebylo.
V hebr. jsou tato slova pfistavkem ku : dobra tvého domu :
»Svatosti tvého chrámu« (bychom se nasytili, nasycovali).
Jako 26*.
6. Podivuhodny v rovnosti -- jest totiz Bozí chrám,

jak Vulgata vykládá. Biih jest pfím^, rovny, spravedliv^
(rovnost jest tu äixaioavvtj, aequitas), zalmista pfenásí tuto
vlastnost i na Bozí pf íbytek, na svatyni a di o ni, ze ona
jest podivuhodná ve spravedlnosti ; i tam podivuhodnvm
zpusobem spravedlnost jedná, pùsobi a zjevuje se.
Tato veta nálezí die hebr. jiz к následující sloce,

nebof di: Hroznymi véemi, zázracn^mi vëcmi, divy, nám

(Boze) ve spravedlnosti odpovídás ; Bíih vyslychá modlitby

sv^ch vërn^ch a pfispívá jim i zázracne: divy, kterych
se lidé hrozí a lekají, které nepfátelum Israele püsobí
záhubu. Pfipomíná tím divy, jimiz Bûh israelskému ná-

rodu v Egypte a na pousti pfispíval a p.
2. ГГрТ (223) znamená ticho, pokoj ; tedy doslovnë :

Tobë jest pokoj chvalozpëvem, tichá oddanost, odevzda-
nost do Bozí vûle byla by jiz íictou Bozí; sv. Jer. tibi
silens laus (tibi silet). Tomu odporuje sloveso druhé vëty,
která jest v parallelismu, a pfeklady. Die pfekladu jest
ГР72П particip. od ¡ГСП stejnym byti, snad i pf ihodnym, slus-
nym byti (jako sloveso П1Ю), LXX aol nçinu vpwç^i syr.).
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3. LXX: tifráxovirov 7iooiitvyT¡£ ¡iov imp ti V.
4. ЧЗИ V pfestávce na m. s p srovnávacím ;

V feekém ëetli 13p super nos. Propitiari 25".
5. l1; correlativa zde není, bylo by doplniti :

1П2П nffis'nyn ПШ blaze lidu, ktery. Inhabitant pm* bud
vyslednë : a on рак bydlí, aneb spí§e ûëelnë : aby obyval
— i podobnë.

ß. ЮЧЗ part. nif. od N'T (stupenda).
V nebesích budou praví vyvolenci zivym chrámem

Boha ; budou do sytosti pozivati blazenosti.
6b. VyslyS nás, Boze, nás spasiteli,
Nadëje vsech koncin zemë a daleko v mofi.

7. Ktery postavujes hory svou moci,

Opásán silou;
8. Kteryz h$rbás hlubokostí more,
Huèivymi jeho vlnami.
Národové se boufí,

9. A ti
,

ktefí obyvají konöiny, bojí se ty$rch znamení;
Obveselujes vycházející ráno a za vecera.
6b. Boze nasi spásy,
Nadëje vsech konëin zemë,

A mofe vzdálenyeh (lidí).

7
. Ktery upevñujes hory svou silou,

Opásán moeí;

8
.

Kter^z utisujeS hukot morí,
Hukot jejich vln,

I hluk národu,

9
. A bojí se ti
,

ktefí züstávají na koncinách,
pfed tv$rmi znameními;

I'lesati dávás vychodúm rána а vecera.

6b. Bûh ovládá pfírodu a lidi. Nadëje vêeeh konëin
zemë ; vSichni lidé celého svëta kladou v Boha svou na-
dèji, on jest neb bude pfedmëtem jejich nadëje. To se
stane, protoze vidi, jak se staral о svûj vyvoleny Hd.
Lidé vsech konëin zemë potfebují pomoci a ochrany; Bûh

ji vsem a vsude a vzdy mûze poskytnouti. A daleko

v mort; v mofi vzdálenyeh krajin neb lidí — i tarn v nej-
zazsích krajinách jest Bûh nadëji lidí. Israelite znali
pfedevsím stfedozemní, velké mofe, a vëdëli, ze jsou
v nëm obydlené ostrovy a za ním na jeho bfezích oby-
dlené kraje.

35
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7. Ktcry postavujeí hory svou mod; uabfvají dûvéry
к Bohu, nebof on jest tak mocny. I to nejpevnëjsi, со na
zemi jest, veliké hory, Bûh svou si/ou a mod postavil
a udrzuje je. Sita jest pfi nern, jakoby jí byl pfepásán
(metáfora jako z. 1733).

8. Kteryz bouHivë hybái <boufís, rozbufujes) hlubo-
kostí mofe; snadno svou silou dovede pohnouti Bull
hlubokymi vodami nesmírného oceanu, pfivádí je к boufi

(die hebr. utiëuje hukot morí a jejich vln ; utisuje i hluk
ndrodù kdyz by se rozboufili národové Is. 1712-u).

9. V latinském poí'íná nova vëta: Národové se boufî,
dësi (8c), a váichni lidé, i nejvzdálenéjSí boji se pfed
tvymi znamenimi, pfed zázraky, které Bûh pùsobi na
zemi, kterymi chránil a zachoval Israele. Taková bázeñ
pfisla na Egyptské, na Edomitské, Kanaanejské a j. Zá
zraky Bozí nepúsobí toliko bázeñ, nfhrZ ony téz potésují,
obveselují vzdy nebvsude: Obveselujes ty, ktefí vyeházejí
ráno a za vecera t. j. na cestu jdoucí lidi, karavany

(dávás plesati vychodüm t. j. koncinám rána, t, j. vychodu
a vecera t. j. západu; jest nejisty vyklad).
Bûh stane se nadëji vsech národü, az budou váichni

v nëho vëfiti. Die toho bylo by ve slovech v. 6h obsazeno
proroctví o obrácení pohanñ ku pravé vife.
6b. Salutaris 245. má sice qâmez, ale jest ve vá-

zaném stavu. Wellh. na misté toho □"'pni a*S svzdálené

OStrOVy<;.
7. Praeparare ",12 jako 29°.
8. Sonus fluctuum totéz jako hucící vlny; závislé na

conturbas.
9. nsp. ni5J? konec. (od Sï4), znatívá

toliko vychbd slunce, zde v§ak by bylo pfibráno i к západu
Místné to znací misto, odkud slunce ráno vychází,

kam zapadá : vychodní, západní krajiny, jest souvislostí
odporuceno. Casovë в^пдод die LXX vychod, zacátek cesty
(1042:í) ráno a vecer, kdy karavany téz cestu nastupují,
obveselujes (sluncem, mësicem a hvëzd.). Vespere jest ablativ,
nëkde vsak v latzaltáfích vesperi (Mm.) i vesperae, reeky
{anions. Vylozeno téz o rozlicném osudu, stësti a nestësti
ëlovëka, vzdy Bûh potësuje, obveseluje — aspoù obve-
seliti rnùze a chee.

10. Navstivil jsi zeini a napojil jsi ji ihojnë):
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Bozí feka jest naplnëna vodou,
Pfipravujes jejich pokrm,
Nebof tak ji (zemi) ty pfipravujes.

11. Napoj jeji potoky,
Rozmnoz její zárodky;
Ve svém zavlaáení plesá ona a pucí.

12. ííehnás vènci svého dobrotivého léta,
A tvá role se naplñují hojnou zní.

13. Tuôni ladné (pastviny) poustë,
A plesáním pfepasují se pahorky.

14. Beranové ovcí se odívají,
A údolí oplyvají obilím ;
Jásají, ano chvalozpëv provolávají.
10. Navstëvujes zemi a napojujes ji,

Hojnë ji obohacujes Bozím potokem pln^m
vod,

Pfipravujes jejich obilí, kdyz ji tak pfi
pravujes.

11. Svlazujes její brázdy, srovnáváS její hroudy,
Lijáky ji zmëkeuje§, její rostlinë zehnás.

12. Korunoval jsi rok s vé dobroty,

A tve koleje tekou tucností.
13. Pfetékají nivy poustë,

A plesápím pfepasují se pahrbky.
14. Odívajf* se trávníky stádem (ovcí),

A údolí se halí zitem;
Jásají vespolek a zpívají.

10. Bùh dal na rolích a na pastvinách hojnou úrodu

a naplnil vse radostí a plesáním. NavHivil jsi zemi (neb:
navstëvujes): nàvstëvou blahodárnou a milostnou (85)

navstívil zemi Israelitù. .-
1 napojil jsi ji (lat. inebriasti,

opojil jsi ji, metaforieké a silnejsí) deètëm (aram.: zavlazil
jsi ji). Destë jest jmenovitë ve vychodních krajináeh

к ùrodë a ku vzrùstu vûbec nutné zapotfebí. Neníf v Pale-
st5rnë, vyjímajíc feku Jordan, zádné stále tekoucí fekjr.
Bozí rcka jest deStovy proud, kterjr stéká (po tehdejèim
minëni) s hofejsího, nebeského shromazdistë vod, jez jest
na pevné obloze, jakoby álabem к zemi (Job 382ft). Ten-
krát byla Bozí reka naplnëna vodon, hojny déSíspadlna
zemi, aby ji zúrodnil. Tím, ze sesílá Büh désf a öini, ze
zemë miize vydávati rostliny, pfipravuje Büh lidem pokrm
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(Dal jsem vám veskeru zelinu a stromoví, by vám byla
pokrmem« rekl Hospodin к prvním rodiciun). Jejich po-
krm: rozumèj : Israelite. Nebof tale, totiz de§tëm ji 'zemi)
ty, Bozo, pfipravujes. V hebr. di zrejmë : PHpravnjes
jejich obilí, kdyz ji (zemi) tak pfipravujes.

11. Die lat. znení a feck, by byla v tëchto versieh obsa-
zena pi'osba za désf a za úrodu - nebof jsou tu usloves
imperativy. Die hebr. vëak jest vhodnëjsim, vykládati
slovesné tvary jako ve v. I0.
Hebr. jmenuje jednotlivé údinkydobrého, hojného destè:

Svlazujef její brázdy (rozhory; v rovinách od starodávna
orali jednoduchym pluhem egyptského zpùsobu), srovná-
váS její hroudy ; v sucliu byvají hrotidy stvrdlé jako ka-
mení, destëm zmëknou, rozmocí se a rozdrobí se lépe nez
válcera. Její rostlinë, со z ni vyrustá, tomu kehnás. I
v lat. jest krasnë feöeno: (Zemë) ce svém zavlazení plesá
(zosobñuje zemi i a /meí (germinans, plodi'i.

12. Z hojného destè bude hojná, bohatá zeñ, a ten
rok se mûze nazy>ati létern dobroty Bnzi.
¿ehnáS vënei svêho dobrotivého Jeta; vëncem toho

léta jsou pravè ony hojné plodiny a obilí. V hebr.: Koru-
noval jsi rok své dobroty bohatym pozehnáním.jez jsi toho
roku udèlil. Buh projizdi pfi desti na svém voze ûrodnymi
krajinami a kde zanechal stopy svého vozu : Tvé koleje
ty te/cou (pfetékaji) tuènosti Buh na voze: Deut. 3326).
VSude Ize zfiti stopy Bozího pozehnání, aneb lze fici:
Kde byl Bûh, tam je vseho dosti, tam je pozehnání.
Kolik milost?, kolik pozehnání pfinesl nás Spasitel

na zemi; vsechny jeho cesty dobrodiním, zázraky byly
posety: pertransivit benefaeiendo (procházel zemi vsnde
dobfe ëinë)!

13. Pousf Palestyny není tak pustá jako pisèité poustè
dalsi vychodni Asie a Afriky. Midbar, pousf jest v suché
dobë prázdnou, po desti zarüstají i údolí i pahorky její
velmi rychle. Tucní Jadné (speciosa) pastoiny pouMé, stá-
vají se tucnymi pastvinami. fiecké znení má : Hory poustè,
г« 0017 rñi èor^ov sv. Augustin a j. kraje poustè, tedy 0001,
hranice (nespravnë). Pahorky pJesají : zosobñuje je. Pohled
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na pahorky plné veselych, pestrobarevnych kvëtin, na
bnjné pastviny, na bohatá pole, jaky se zvláSté po vf-
hodném jarním deSti v Palestynë naskytá, naplñuje vese-
lím, a mozno ríci, ze vse radostí sálá.

14. Die Vulg. di: Beranové ovcí se odírají novou
vlnou, neb tukem. Ale vhodnëjsim jest hebr. znëni : Tráv-
níky odívají se stády ovcí, poskytují mnoho pastvy a proto
jsou tam éetná stáda, která jsou jako bíly odèv, plásf
tèch pastvin.
Л ñdolí halí se ïitem, ëeho lidë nejvíce potrebují,

údolí je jím zahaleno jako kobercem. Jásají vespolek
(jako o zâvod) a zpívají : podmètu zde není, ale nejspíse
dluzno doplniti lidé vsichni jásají a zpívají. Aneb lze Píci:
víibeo vse jásá — aneb podio predcházejících verâù: be-

ranové a údolí jásají.
10. рта pil. nechati pretékati ; die prekladû jednodnché

napojiti : Sym. noxutg avtr¡r aram. nrrpuixi (hebr. by to bylo
ПрШГИ). rzh príslovce: mnoho, velmi.

11. ПР!Э sestoupiti, piel: skloniti : lít-ení pokraëuje inf-
abs. Imperativ by mold zastupo vati podmíneenou vètu>
vyplnëni podmínky znací: laetabitnr.

12. Corona anni (Euthym. Zig.) úplny, cely rok.
13. ГШЭ ni mnatu pfelozeno v lat. a reckém die kmene

г.хэ 'ГПЭ) krásny, liby slovem: speeiosa deserti, coi by
byly oasy poustë ; sv. -Ter. pascuum deserti.

14. Etenim stupnuje.

Zalm 65. zpfváme v hodinkách za zemfelé (ad Laudes).
Vzdává tak církev Bohn díky za ona dobrodiní, která
vërnym dusíin prokazuje; uvádí je zpëvem tëchto slov do
nebeského Jerusaléma, kde budou vêënë opëvovati milost

a milosrdenství Bozí. UCift, prosí církev, by veskeré tëlo
к tobe pfislo! Snad nás pfemohla nëkdy hfíSná slova,
ale ciníme pokání, a Bíih smírí nase nepravosti (v.
Blazen5', koho Bûh vyvolil a pfijal, aby obyval v jeho
dvorech. Tam milostmi a ro^kosí Bozího domu bnde na-
sycován (v. 5

).

Spasitelská í'innost Krista Pána byla hojnou vláhou
pro nasízemi: këz bychom i my z toho mèli prospëch a
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pfivlastnili si hojné milosti kn posvëceni nasi duse, ku
konání dobrych skutkù а к vëënému spasení. Chválu a

díky vzdávejme Rohu na zemi, bychom tak mohli ciniti

vëdnë V nebesích.

65. zalm. VH. 66).
ChTála Boíí a díky.

Lid vyzyvá cely svët, aby chválil Boha, ktery pusobí
veliké a divné skutky mezi národy. Israel chválí svého
Boha, neboí ho právé z veliké tísne vysvobodil i'l— 12).
Zalmista vypocítává, jaké obëti Bohu na podëkovâni pfi-
násí, pfipomíná, ze Bûh jeho volání vzdy vyslychá ; proto
bndiz veleben ! (13 20).
Israeli dostalo se nedávno pomoci a vysvobození

z nëjaké tisnë; slovy tohoto zalmu vzdává рак veskeren
lid díky. I V druhé t'ásti, kdejest uzito prvé osoby jednot-
ného císla a kde mluví sám zalmista, zastupuje Salmista
cely lid, aneb mluví v nëm zosohnèny lid. Ke které udá-
losti israelskych dëjin by se obsah pisnë nesl, nevíme.
Chrám stál, obèti byly podávány (v. ,3). Nadpis nás o tom
blízenepouf'uje. Mohli bychom mysliti na EzechiáSovu dobu.
Soudili (Theodoret jiz , ze byl zalm slozen krátce po

návratu z Babylona, kdyz byl jerusalémsky chrám jiz;
zbndován (po 516 pr. Kr.) Dûkazem by byly nëkteré vy-
razy hebr. znëni, jez se i u Isaiá.se v feci o babylonském
etéhování nalézají. Jinych údaju není.
Pisatel udán není. Йеску a lat. pfeklady mají vnad-

pise poznámku: Píseñ, zalm vzkriëeni ámatóams. Slovo
»vzkfiseni« není ani v hebr. znèni, ani nebylo v hexaple.

V fecké církvi jej zovou téz »zalmem vzkMèeni. Nejsi>íse
bylo to slovo pfipsáno die 9

. verse: Ktery mne dal iivolu

(vrátil). Aviiexaaii znamená vsak tez povstání, na pf. vy-
bídnntí kn Bozí chvále, neb odcliod z nëjakého mista

(z Babylona srov. 64), nikoli vzdy vzkfiseni z mrtvych.
2alm má patero slok; tri jsou ukonceny slovem 8él<7.

Sloky sborového zpëvu jsou o 3, 3—4 - 5, 5 versieh Zen-
nen. Biekell rozdëlil tentó zalm ve dvë pisnë: P. chvály
(neúplná 1—12), díkú Íl3— 20). Viz s. XXIII a XXVI; sélâ
XXVII.
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L. 1. Ku konci. Pisen. Zalm vzkiísení.

Jásot provolávejte Bohu, veskerá zemé;
2. Pëjte chvalozpëv jeho jménu,
Ciñte slavnou jeho chvâlu.

3. Rcete Bohu: jak hrozné jsou tvé skutky, Pane!
Pro velikost tvé moei selhávají tobë tvoji nepfátelé.

4. Veskerá zemë at se tobé klaní a at ti pëje,
Ai zpívá chvalozpëv tvému jménu!

5. Pojdte a vizte Bozí dila;
Hrozny jest V úradách nad lidskymi syny.

6. Kteryä promënil mofe v sous,

Reku pfecházejí pësky ;
Tu chceme se z nëho tëéiti.

7. Svou inocí panuje na vëky,

Jeho oëi pohlízejí na národy.
Kdoz (jej) rozliofëuje, af se nepovysují sami ze sebe.

8. Dobrofecte, národové nasemu Bohu,
A hlasité zaznívati dejte zpëvy jeho chvály.

9. Kteryz vrátil dusi mou zivotu
A nedopustil, aby se zviklaly mé nohy.

10. Nebot jsi nás zkousel, Boze,

Ohném jsi nás tríbil, jako se tríbí stfíbro,

11. Uvedi jsi nás v osidlo,

Polozil jsi souzení na nase záda;

12. Polozil jsi lidi na пайе hlavy.
Prosli jsme ohnëm a vodou,
A vyvedl jsi nás do obéerstvení.
H. 1. ftiditeli hudby. Píseñ. Zalm.
Vj'skejte Bohu, veskerá zemé.

2. Zpívejte o slávé jeho jména.
Slavnym éiñte jeho chvalozpëv.
3. Rcete Bohu : Jak hrozní json tvoji skutkové,
Pro velikost tvé moci pretvafují se к tobó

tvoji nepiátelé.
4. Veskerá zemé sklánéjz se pfed tebou а орё-

vujz tebe,
Opëvujz tvé jméno. Sél«.

5. Jdéte a vizte Bozí dfla,
Kterv jest hrozny v jednání nad lidskymi syny.
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6. Promènil mofe v sous,
Èeku pfesli pesky;
Tam jsme se v nëm radovali.

7. Panuje svou silou na vëky,
Jeho oci shlízejí na národy;
Odbojní se nesmí pozdvihnouti. Sélâ.

8. Chvalte, národové, naseho Boha,
A dejte slyseti hlasitou jeho chválu.
9. Ktery dal nasi dusi zivot
A nedopustil, abv klopytla nase noha.

10. Nebof zkouëel jsi nás, Boze,
Tfíbil jsi nás, jako se tfíbí stfíbro,

11. Uvedl jsi nás do vëzeni,
Polozil jsi bríme na nase bedra,

12. Dopustil jsi, ze jezdili lidé na nasich hlavách,
Prosli jsme ohnëm a vodon,
A vyvedl jsi nás do pfebytkn (die pfekladfi :

do volnosti).
1. Pisen, canticum psalmi, jako47' (a v úvode XXIII).

Cely svèt jest vyzván, aby vzdával Bohu chválu. Plese]te,jásot
provolávrjte Bohu (jubilate Deo, die hebr. vyskejte Bohu
97* 992) reskerá гетё, metonym. : vsichni lidé.

2. Ointe slavnou jeho chválu, neb chvalozpëv ciñte
slavnym, velebnym. Laus, chvála, podmët chvály, tedy
Bozí díla slavnymi ëinte. Vëta ta jest neobvyklou.

3. Salmista udává, i jak, i prof by mëli Boha oslavo-
vati. Roete: Jak hrozné, veliké, podivuhodné a nepfátelum
strasné, jsou tve skutky ; skutky pfedevsím ony, jez vy-
konal Buh na ochranu a vysvobození Israele. Pro velikost
tve mod selhávaji tobé tvoji neprátele: kdyz vidi tvou
nesmírnou moc, bojí se, jsou nuceni se tobé podrobiti,
ale jejich podrobení jest jen vynucené, oni ее pretvafuji
(hebr.i pfed tebou, pfedstírají své podrobení.

4. Veükerá zemë at se tobë klaní: vykládáno o messi-
anské dobé; církví rozsífena chvála Bozí do vsech kon-
éin ze:né.

5. Pojdte (»jdëte« hebr. 45") a vizte; vyzyvá лг§есЬпу,
aby pohlédli na Bozí díla. Hrozny jest Buh v áradách

(v zámerech) nad lidskymi syny, mocn$r, velik^ jeví se Buh
v torn, jak lidi fídí, jak s nimi jedná (v. 3). Uvádí pfí-
klady Bozího fízení.

7.. 65 e-'°. 503

tí
. Kieryz promënil mofe v sous; pfipomíná onen zá-

zrak, jímz pfipravil Búh Israelitûm cestu trstënnym morem.
Èeku pfeëli pësky : zázrak, kterym zadrzel Büh л-ody
Jordanu a Israelité vcházeli do zaslíbené zemë í*ekou
Jordanem, ale suchou nohou. LXX, syr. a sv. Jer. nepfe-
kládají tóto sloveso a následující minulym casem, nybrz
mluví o Bozích divech, jakoby se jestè dosud dëly: Йеки
pfecházejí pësky. Patrnè narází na onen pfechod Jor-
danu (Jos. 3), déj ten jest Zivi* v pamëti vsech Israelitü,

ze mùze fíci: Vizte! Tu chceme se z nëho (z Boha) tësiti:
kdyz takové divy tvofi, tu se tësime z nëho. Die Sym.

a die aram. minulym ëasem: Tam jsme se vnëm radovali,

radovali se jejich otcové, ktefí pfesli more a feku, aie
nynëjSÎ j)okoleni tvofi s pokolením tehdejéích otcñ jeden
lid, proto se к nim poëità a pravi : My jsme se v nëm
radovali.

7
. Tyz Buh, ktery vedi tak mocnè a divuplnë predky

nase, on svou moci panuje vëcnë, nikdo jemu tu moc ne-
vytrhne. Jeho oëipohliiejina národy — svou prozrete Inosti,
vsevëdoucnosti vse vi a zná. Kdo by se chtëli vymknouti
jeho vedeni, kdo by se snad ve zlobë proti Bohu obrátiti
chtëli, odbojnîci (kdoè jej rozhofcuji; v lat.), ti af se ne-
povysuji sami ze sehe, af se nepysni, nebof by je stihlo
nestësti.

8
. Opëtné vyzvání ke vsem nàrodûm, aby hlasitè

chválili israelského Boha.

9
. Ktenjz vrâtil (lat. toliko posuit) mou dust (mue)

iivotu; Israel byl v nebezpeèi, Bûh ho pràvë vytrhl, znovu
dal jemu zivot neb ho zivotu zachránil. A nedopustil, aby
se zviklaly mé nohy, aby klesly, vyjadf*uje totéz, ze byl
od pádu, od záhuby zachován.

10. V tomto liöi ponëkud ono nebezpeëi, v jakém se
Israel nalézal, z toho vysvítá рак, jak л'гйсп5гт bylo jeho
vysvobození.
THbil jst nás ohnëm (117 25,J) ; jako se pri torn na-

lézá stfíbro v ziravëm ohni, tak i my jsme byli v bolest-
ném iáru zkousky.
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11. Uvedl jsi nás v osidla: nebezpeöi a úzkost byvají
touto metaforou z loveckého zivota Casto naznacovány.
V hebr. jest nejasny vyznam: Uvedl jsi nás do vézeñ-
ského hradu, do vëzeni. Polozil jsi souzeni jako tëzké
bî'imë, па паёс záda, jako tízící bolest (die hebr.) na naSe
bedra. Bedra jsou sídlem bolesti (,ledví). £

12. Israel lezel na zemi a nepfítel jezdil ponëm, po
jelio hlavách. Egyptstí vitëzové jezdili, jak stará vyobra-
zení dosvëdôuji, vozem i koñmo po pfemozenych a tak
je nëkdy usmrcovali. Froto di : Polozil jsi lidi na nase
hlavy.
Prosli jsme ohnëm a vodoti jest prùpovëdni röeni ve

vyznamu : vSemi druhy nebezpecenství jsme prosli (Is. 432).
Л vyvedl jsi nás, vysvobodil jsi nás z onëch nebezpeöi a
spolu uvedl do obëerstvenî (hebr. do pfebytku — náhra-
dou za dfivëjsi nedostatky). Israel jest vysvobozen, të§i
se pokoji a obôerstvuje se z Bozi milosti.

2. LXX В dózt dófrt» airiest avToï- jako v lat. ; Sym. т«|««
tiç Tiuï;v ràr ífivov avtov chvalozpëv uëinte slavnym, ßestnym;
váz. stav by byl Uciñte chvalozpëv takovym, aby
jím byl Buh osla ven-

3. îois jednotné císlo

6. LXX: ó ntincjToécfa»' jako ~É~. Pertransibunt vykládá
minul$'m ëasem i Theodoret die Sym. noru/iov dUßrjaav nodi.
V pfítomném с. by bylo "G "73U5D аш jako vyzvání : chceme
se radovati.

7. Ku q'rê тап^ se vob dat. commodi lépe hodí ne2
ku k'thîbh TO"H" (hif.). Exaltan zmoci se. In semetipsis
xa&'tavrñv (Theodor.) proti sobé, pro sebe.

8. Auditum faceré, jako audiri faceré, hebr. hifíl.
9. а^Ь chtëji vynechati, Baer ста!?-
11. ГП"Х?2 vykládáno v LXX syr. a v aram. asidlo,

v ostatních vézení: znamená tvrz, hrad. ~p2*'û tëèkë bfimë
(fetèz by snad bylo П£ЗЯЗ).
12. ГР"П prebytek ; die prekladii vsak dluzno cisti ~ПТ1

dvayi'xi volnosl, odlehëeni.

13. Vejdu do tvého domu se zápalnymi obëtmi,
Splním tobé své sliby,

14. Je2 pronesli mojí rtové,
A promluvila má ústa v mém souzení.

pfístavkem к aT!~s.
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15. Obëtovati ti budu tucné zápalné obëti
Spolu s deinem beranu ;
Budu ti obëtovati junce s kozly.

16. Pojdte, slyste a budu vypravovati,
Vsichni, ktefí se Boha bojite,
Co ucinil mé dusi.

17. К nëmu jsem svymi ústy volai,

A velebeni (jeho) bylo pod m^'m jazykem.
18. Kdybych byl nepravost vidël ve svém srdci,

Nevyslysel by rane Pán.
19. Proto (vsak) vyslysel Bûh
A pozoroval hlasitou mou prosbu.

20. Pozehnany bud Bûh,

■lenz neodmitl mou modlitbu,

Ani (neodvrátil) ode mne svého milosrdenstvi.

13. Pficházím do tvého domu se zápalnymi obëtmi.
Vyplùuji tobè s vé sliby,

14. К nimz se otevfely mé rty,
A (jez) prouesla v mé tísni má ústa.

15. Zápalné obèti tucnych ovcí obëtuji tobé,
S vûni beranûv;
Podávám junce s kozly. Sélu.
Pojdte, slyste a budu vypravovati,
Vsichni ivy), kterí se Boha bojite,
Co ucinil mé dusi !

17. К nëmu svymi ústy volám,
A velebeni (Itala: veselí jeho) i>od mym

jazykem.
18. Vidim-li nepravost ve svém srdci,
Neslysí Pán.

19. Avsak sly sel Bùh,
Pozoroval hlas mé modlitbv.

20. Pochvalen bud Buh,
Kter5' neodvrátil ode mne mé modlitby a

své milosti.

13. 14. Zalmista dëkuje jménern lidu. Slovesa jsou
udána ve Vulgatë budoucím casern, ale vhodnëjsi jest cas
píítomny. Die Vulg. by ty obëti a díky zalmista toliko
sliboval, die v^kladu pfítomnym casern jiz je Bohu ]iodává.
Pficházím do tvého doma, do chrámu, kde stojí oltáf,

se zápalnymi obëtmi; pi-inásí tëch obëti vëtSi pocet. Yy-

I
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plñuji tobe své sliby, (vyplácím) záslibné obëti, jez v dobé
souzení Bohu slíbil.

15. Obétuji tobé tucné (medullata) zápalné obéti —

tuönych ovcí; ä vùni beranû, s obëtmi beranû, pfi jichz
spalování vystupuje vùnë ze spalovaného masa (Is. I13).

16. Vyzyvá vèrné ctitele Bozí, kdoz se Boha bojí a
chee jim vypravovati vSe, со mu Bûh dobrého uciniL

Quanta — jak mnoho!
17. К пёти jsern ústy volal, v nebezpecí, v souzení,

a byl jsem lined vyslysen; nebof praví: A velebení Boha,

jeho chvála, kterou bych mu vzdával za prokázané vy-
slysení díky, byla jii pod тут jazykem (pripravena, zve-
dala mi jazyk .

18. 19. Zalmista ukazuje, ze byla jelio modlitba do-
brou, ze on byl bezúhonnym, kdyz se modlil, jindy by
jeho prosba nebyla vyslysena.
Vseobecnè di: Kdijbych (byl) vide/ (zamyslel) перга-

vost. ve svém srdci, kdybych mël nëjakou vinu, nevyslyéel
by mne Bûh. Závetí jest: Avêak slysel mne Bilh — tedy
jsem bezúhonnym.

20. Z vdëèného srdee vola, aby byl Buh poohválen
za to, ¡e neodmítl mou modlHbu, ze se mchl lid i v dobé
tísne a souzení к Bohu modliti. Kdo si zoufá, od toho

jest modlitba odvrácena — arcif лапой jeho samého. Dë-
kuje i za to, ее neodvrátil Buh od lidu své milosti: za
modlitbu dal milost, nebof dobrá modlitba nikdy není bez
uzitku, bez milosti.

13. Î02 s predi. 2 (jako v arab.) znamená pfinesti*.
14. Quae — ovsem vota ; distinxerunt, dúareiXt, jasnëji

promiserunt (sv. Jer.) Die hebr. : к nimz se mé rty ote-
vfely a jez pronesly neb prislíbily.

15. П73 tuk, tuená ovee. ГпЪр kadidlo, vùnë kadidla ;
i obët (Ex. 29 l8).

17. Wellh. méní v ■'Ngïffi? ППГЯ Ta^iTl a povysuji
se z dola nad své nenávistníky. Yno ti¡r yláarrár pov míize
míti tez v^znam in lingua mea, m^m jazykem (10").

20. Sv. Augustin di к tomuto versi: »Kdyz vidís. ze
není od tebe vzdálena tvá modlitba, bud jist, ze není od
tebe odvráceno ani jeho milosrdenství.«
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Slovy tohoto zalmu dékujeme Bohu za to, ze nás
vykoupil a vyprostil od hríchu. Vsichni jsou povoláni
znáti Bozí skutky, slyèeti jeho chválu a velebiti jej vseli-

kfm zpíisobem. I pohané byli к Bohu voláni ; tfi magové
zastupovali v Betlémè pohanské národy, kdyz se klanéli
Vykupiteli. Pro tentó v^'klad modlíme se 65. zalm v ho-
dinkách svátku Zjevení Páné neb Tfi Králñ.
Slova canticum ps. resurrectionis a v. 9. pfipomínají

vzkfísení Páné ; proto nalézáme jednotlivé verse tohoto
zalmu v mesních modlitbách (offert.) 3. a 5. ned. po Ve-

likonoci a vigilie Nanebevstoupení Páné.
I v den Péti ran Páné hodí se tato pisen, nebof

Kristovy rány byly divem, v nich se jevil Bûh terribilis,

hrozn^m ve sv$rch zámyslech.

Tyto pravdy míizeme rozjímati, kdyz recitujeme z.65.
v hodinkách stfedy.

66. zalm. (H. 67.)

Prání, aby byl Bfth od vSech chválen.

Buh dal lidu pozehnanou úrodu (v. 7
). PH té pf ílezi-

tosti prosí zalmista slovy knëzského pozehnání (Num.
624-íe), aby se dostalo Bo2ího pozehnání a spasení neto-
liko jeho lidu, nybrz vsein národñm. At poznají vsichni
lidé spravedlivé fízení Bozí, vsichni af jemu dëkuji (v.2— 8).
David jest jmenován ve starben pfekladeoh pisatelem

tohoto zalmu ; v hebr. znéní jeho jména není.

V této písni touzí pévec po torn, aby se obrátili

к Bohu vSichni národové. То mélo se státi v messianské
dobé, proto lze faditi tentó zalm právem к messianskym

zalmum.

2¡alm obsahuje tfi sloky, pfi nich jest ve v. 4 a 6

refrén.

L. 1. Ku konci. Ve chvalozpévech. 2alm, píseñ od
Davida.

H. 1. ftiditeli hudby. Na strunové (nástroje).
£alm; píseñ.

1
. Ku konci (viz úvod XXVI pfi lanrnazzêach). Ve chvalo
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zpëvech (viz úvod XXVI pH bin'ghinôth neb aln. jako
h. 611). Zahn, pisen sir XXIII (291).

2. fîûh bud nám milostiv a zehnej nám,
Nechí dá záfiti svñj obliöej nad námi.

3. Abychom poznali na zemi tvou cestu,

Mezi vSemi národy tvou spásu.
4. Nechf oslavují tebe národové, Boze,
Nechí oslavují tebe národové vSichni.

5. Af se radují a veselí národové,
Ze soudís národy spravedlivë,
A ze národy na zemi fídís.

6. At tebe oslavují národové,* Boze ;
Af tebe oslavují národové vëichni.

7. Zemë dala svûj plod.

Pozehnej nás Bûh, nás Buh !
8. Pozehnej nás Bûh,

A af se ho bojí vsechny konöiny zemè .
2. Bûh bud nám milostiv a zehnej nám,
Dejz záfiti svûj obliöej nad námi. Sél<7.

3. Aby znali na zemi tvou cestu,
Mezi vsemi pohany tvou spásu.

4. Af oslavují tebe národové, Boze,
Af oslavují tebe národové vsiehni.

5. Af se radují a plesají kmenové,
Ze soudís národy pràvë,
A (ze) kmeny na zemi fídís. Sél<7.

6. Af oslavují. tebe národové, Boze,
A f oslavují tebe národové vsiehni.

7. Zemë dává sviij v$rplodek ;
Nám zehná Bûh, nás Bûh.

8. Nám pozehnâ Bûh,
A budou se ho báti vsechny konciny zemè.

2. Zahn zafíná prosbou za Bozí pozehnání. Slova
tohoto verse jsou i v knëzském zehnání. které nakázal
Bûh Mojzísovi (Num. 622-27). Bûh pravil : Так máte zehnati
synum Israele, fíkajíce jim atd. Bûh (v Num. jest Jahve)
bud nám (tobë1 milostiv a zehnej nám (Num. a ochrañujz
tebei; dejz nám svou milost neb milosrdenství a dejz nám
dobra v hojnosti, nebot v torn zálezí Bozí pozehnání.
Уecht dá záfiti (af vyjasníi svûj oblicej nad námi ;
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metáfora jako v z. 47. Vyjasní svfij oblicej nad námi, kdyz
nám prokazuje jako svym milym svou pfízeñ ; v hebr.
praví : *• námi af záfí stále, ustaviënë.
Svëtlo jest obrazem Stësti, zivota, öistoty i nevinnosti,

a tëz pfízné.
A smilujz se nad námi; není v hebr. znëni, ale

ovsem v Num. 625. Aby se snízil Bûh к nám (tak píivodní
vyznam hebr. slovesa) a prokázal nám milost, které tak
potfebujeme. O »milosti« viz úvod к i. 102.

3. Bozí pozehnání, Bozí milost púsobí, le pozná cely
svët blahodárné fízení Bozí prozfetelnosti. Abychom po-
znali (tov y»o5»«í jako v hebr.: aby poznali) Israelité i po-
hané, na zemi tvou ceslu, tvé prozfetelné vedení a fízení,
tvou dobrotu, tvou spásu. Cesta Bozí jest Bozí jednání,
a zde zvlásté mini milostivé Bozí skutky.

4. Aí oslavují tebe národové, a to národové vëîchni
jak s dúrazem pfidává. Israel bude s nimi pH chvále
Bozí spojen. Tím vyjadfuje nadëji, ¡te se i pohanékBohu
obrátí. Tentó vers jest jako v. B opakován.

5. Af se radují a veselí národové: kdyz se obrátí
к Bohu, budou sfastni, stësti bude se jeviti radostí. Budou
se téz moci tësiti a radovati, ze Bûh tak právé, spra-
vedlive národy soudí, fídí, vede (tak odporußuje para

llelism). Nebudou trpëti nespravedlností, strannictvím
soudcû, v messianské f ísi. Kristus spravedlivë vsím vládne
(71>2-ia ig. цз.4).
Salutare v. 3 jest po v^kladu nèkterych starsích

Kristus Pán ; Jej , ktery jest cesta, poznají národové.
Církev prosí, aby vsichni poznali Krista, jak i sv. Jan 17 s

di: »Tentoi jest zivot vëcn^, aby poznali tebe, jednoho
pravélio Boha, a jehoz jsi poslal, Jezise Krista». Vse
ostatni vëdëni nie není die slov sv. Pavía к Filippen. 38
a Kol. 32.

Kristus Pán fídí církev sv^mi sluzebníky, soudí
s laskavostí a mírnosti (fídí v. 5

).

7
. Plodnost zemë znamenává Bozí pozehnání vubec

f8413 Lev. 26*). Zemë dala svtij plod, svou úrodu, která
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nám dává záruku a znamení Bozí pfiznë, Bozího poze-
hnání. Pfítomné pozehnání zabezpecuje tez, ze i v budou-
cnosti se nám dostane, proto praví:

8. Pozelmá nás Bûh ; a af se to stane к jeho sláve:
ai se ho bojí vsechny konèiny zemë t. j. i lidé na konci-
nách zemë bydlící.
Die Vulg. bylo by ve v. 7 a 8 opakováno pfání : Po-

zehnej nás Bûh!
V prorockych knihách zobrazuje úroda zemë nezfídka

budoucí sfastnou dobu messianskou (Os. 222 Joel 223-24).
Messiás sám jest nazyván plodem zémach Jahve, germen
Jahve (Is. 4- Jer. 23й 3315 ; Zach З8 612 toliko zémach) ;
IsaiáS di : »Ote\rfi se zemë a vyplod SpasiteleV. Vysel
Spasitel z luna Panny Marie : zemë vydala Krista, ode
dávna oóekávaného — proto oslaven budiz za to Búh.

Trojí opakování slova Elohím ve v. 7. 8. naznaöuje
tajemnê neb skrytë tajemství nejsvëtëjsi Trojice Bozí.
Так i v Num. 624-26. Zehnej nám sv. Trojice a af ji vsichni
oslavu jí. Báti se Boha znamená casto uctívati j e j .

2
. Benedicere b^vá i s dat. i s akkus. ; v Num. б84

zde ЧЭГ». О Г.Ьс viz XXVII.

3
. cesta; die Theodoreta cesta к tobé, к Bonn ;

jinak: cesta Bohem naznacená t. j. zákon Bozí.

6
. Souditi jako vlásti 2">.

8
. KonÔiny zemë 656.

Církev prosí slovy tohoto zalmu, aby pfiSlo Kristovo
království ku vsem národíim. Modlíme se jej v nedélních
hodinkách chval (ad Laudes) spolu se i. 62. íDeus, Deus
meus), a vzpomínáme na Krista Pána, nejlep§í a nej-
v5Tbornèjsi plod této zemë. Hledme, aby vládl v nás afídil
nase srdce ; aby se v tëch srdcích stále ozyvala clnrála
Krista a díky nejsvëtëjsi Trojice Bozí.
Pfi svécení zvonü pfipomínají slova tohoto zalmu

rozsífení slávy Bozí, jemuz i zvon slouzí.
Pfi zehnání sñatku a pfi jin^'ch zehnáních uröen jest

tentó zalm v nëkter^ch diecesích proto, ze prosí o smilo-
vání, o pozehnání.
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Pri prûvodé za vypro&ení pfíznivého pocasí jest
ustanoven, abychoni jeho slovy prosili za ilrodu iZemë
dala svùj plod) a pozehnání rolí.

67. Шт. (H. 68.).
Yitèzné prùvody Hozi

Tato píseú oslavuje Boba, protoze sídlí na Sionu.
Bocina slovy, která pronásel Israel, kdyí; zdvihali na
pouèti arehu, aby táhli na jiné misto: Bûh vstává, jeho
nepfátelé hynou, jeho spravedliví se radují (2—4). Vyzyvá,
aby byl Buh oslavován (5— 7). Ukazuje, jak vítí-zne a
slavnë vedi Buh svñj lid v staryoh dobách : Bezpec-ne
vedi je pouStí, kdyz vysli z Egypta, a hledèl jirn uèiniti
zeini Kanaan sídlem (8 — 11), Israel zvítezil Bozí pomocí
nad Kananejskymi králi (12— 15), Buh prisel, aby se
usídlil na Sionu ; po dokonání díla лггас1 se do nebes

(16-19).
Dosud stará se Buh o svùj lid, vysvobozuje no, po-

tírá jeho nepíátely (20—24). V slavnóm prúvodu mu lid
dèkuje (25—28). Kéz bjr i pohané pokojnè к Bohu se
obrátili a jemu dary nosili (29— 32 1. Vyzyvá proto vsechna
království, aby Boha velebila (33 -36). Uzavírá zalm slovy,
která promlouval Mojzis, kdyz archu ukládali iNuni, 103ti).
Prvá í-ást zalmu sahá az do v. I9

, druhá pocíná
slovy: Pozehnán bud Ad»nâj< a koncí: »Pozehnán bud
Elôhîm (20 - 36).
Xadpisem jest pi'ipsán Davidovi. Jest tèzko udati

dobu z Davidovych dëjù, do niz by se obsah zalmu hodil.
Bûh sidlil na Sionu, vycházel v slavném prûvodë svého
lidu (v. -'"); bohosluzba byla v dobë, kdy zalmista tuto

pisen skládal, slavnë vykonávána. Cela pisen jest pro-
niknuta radosti, dùvëfivou bezpeeností ; zalmista vidi
velikou, vitëznou moo Bozí a tësi se, ze se к Bohu obrátí
vsichni národové. Vyslovuje tedy myslenku eminentnë
messianskou. Tato okolnost není sama o sobé dukazem,
ze by byl zalm psán v dobë prorokû, ktefí hlásali vse-
obecnost (universalism) vykoupení urëitëji nez jiní (jako

36
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to nalézáme u Isaiáse, Jeremiáse a u pozdëjsich prorokû).
Vzdyf vèeobecné vykoupení naznaceno jiz slovy zehnají-
cího Boha к Abrahamovi: »V nëm poáehnáni budou
vsichni národovét.
Zdá se, ze vychází radostny a düveryplny cit, ktery

dyse zalm, z nëjaké radostné ndálosti israelského lidu.
Snad to bylo nëjaké vítezství, jez pëvce nadchlo, aby
oslavil touto vznesenou písní víteze, Boha. Pomyslejí tu
na vítezství Davida, jehoz dosáhl nad Ammonity (2 Kr.
10n a d.) ; jiní spojují obsah zalmu s boji Seleucidû a
Ptolemeovcú (mezi 1. 220—170 pf. Kr.), aneb kladou zalm
i do makkabejské doby. Proti tomu mluví i ta okol-
nost, zejsou ve v. -8jestejmenovánikmenové Zabulón, Neftalí.
Zalm 67. jest velmi dûlezitym proto, ze uvádí eetná

mista ze starsích dëjinnych knih a ze oiní narázk^y na
ona starsí mista. Так jest zacátek i konec nasi pisnë vzat
z Num. 1035- 36. Zalm cituje z Debofiny pisnë (Soudcü 5),
v. 4-Г) ve versieh 8 а 9, Soud. 530 ve v. 13. б16 ve v. u, 512

ve v. 19, 5U- 18 ve v. 28. Jednotiivá slova tohoto zalmu лгу-
skytují se v Deuteronomium.
Pisen jeví umëlé slození. Sloh jest zvláste úseony,

pfitom velmi zivy. Elohím opakuje sesjakousi pravidel-
ností; jest v kazdém лгег^ dvou prvych a posledních slok
pravidelnë, v ostatních nepravidelnë.
Nëkteré \T5rrazy, jez chova znení tohoto zalmu, не-

A'yskytují se nikde jinde ve sv. Písmé ; tím a strueností
vët, mënivosti predmètu, stal se vyklad zalmu velmi ob-
tíznym. lined jest osloven Buh, hned zaselid, tu oslovuje
zalmista hory Basan, tam zase království svëta, stfídají
se tu slova víteznych pevcü se slovy Bozími; i toto stèzuje
vyklad. iGrill vykládá tentó zalm v knize »Der achtund-
sechszigste Psalm« na 240 stranách. 1883.).

Hontheim (Zeitschrift f. kath. Theol. 1897) rozeznává
v nëm sloky o 3, 3—10—5, 5—10—3, 3 versieh (Schloegl,
De re métrica 47).
L. 1. Ku konci ; zalm pisnë od Davida.
2. At' vstane Bùh a af se rozprásí jeho nepfátele,
A af utíkají píed jeho tváfí ti

,

ktefí ho nena vidi.
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3. Jako zaniká kouf, tak af zajdou,
Jako se rozptyvá vosk pfed ohnëm,
Так af zhynou hfísníci pfed Bozím oblieejem.

4. Avsak spravedliví af hodují a veselí se pfed Bohem,
A af se koch ají v radosti.
H. 1. ïiiditeli hudby. Od Davida. 2alm, pisen.
2. Vstane Bûh, rozprásí se jeho nepfátelé,
A utíkají pfed jeho tváfí ti

,

ktefí ho nenávidí.
(LXX : Af vstane В., aby se rozprá§ili.i

3
. Jako se rozhání kouf, rozezeñ (je) ;

Jako se rozplyvá vosk pfed ohnëm,
Af zhynou (tak) neslechetníci pfed Bozi tváfí.

4
. Avsak spravedliví se radují a plesaji pfed

A veselí se v radosti. Bohem,

2
. Úvod к celérau zpëvu. Bûh povstane, nepfátelé se

rozprásí a zajdou ; spravedliví se radují.
Tentó vers jest téz v Num. 1035 uveden ; Mojzis pro-

mluvil tatáá slova pfi oné pfilezitosti, kdyz brali 6i zdvi-
hali archu, aby ji nesli do boje aneb aby v cestë pokra-
ëovali. Tarn jsou uvedena ona slova imperativnë (rozka-
zovacim zpûsobem), i zde je lépe die LXX a die Vulg.
vylozíme pfáním (optativem): Povstaniz, at vstane Bûh

(v Num. jmenuje archu Bohem Jahve, nebof kde byla
aicha, tani vidèli i zjev Jahve), a af se rozpráH jeho ne-
prâlelê, ti

, ktefí Bohu, ktefí Bozímu lidu odporují (die
Num. spíse : aby se rozpráSili tvoji nepfátelé).
Die minëni nèkterych vidi zalmista, jak Buh povstává,

a jak hned jeho neprátelé se rozptylují a utíkají; prvému
vfkladu dluzno die Num. 1035 a die pfekladû dáti jpfednost.

3
. Jaleo zaniká kouf, tak af zajdou (deficiant : zá-

hubu bezboznych, nepfátel vidi vedvou obrazech. Vhebr.
se zdá, áe se obrací primo к Bohu a prosí : rozezeñ (totiz
bezbozné); vsechny pfeklady vykazují vsak mnozné öislo.

4
. Bezbozní zahynou, avsak spravedliví t. j. Bozi lid,

Israelité af oplyvají stèstim: at se radují (hebr.), die feck,

a lat. silnëji: af hodují; hodovati pfed Bohem a s Bohem,

jisti z pokojnych obëti, míti spolecenství s Bohem, bylo
znamenim radosti (evqiçairta^ni). Bezboznikûm jest utíkati
pfed Bozi tváfí (v. 2-3), naproti tomu spravedliví pfed Bo
hem plesají a koehají se v radosti.
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2. V Num. 10:ir' jest Л£Пр (milra' pro násled. ctëné

'"S) Povstañ Jahvel К nadpisu 1. viz úv. XXIII a XXVI.
3. w|"3 rozhánéti dispellere ; Г|ЧЭП po pravidle Р.73ПЭ

V inf. nifal (S)T3 váz. inf. qal), bylo pfizpûsobeno zvuku ná-
sledujícího С^ЭГ; toto jest 2. os. m. jedn. с. v pfestávce na
m. spodobenélio Р"г- Ponëvadz vsak není Bûh v tëchto
versieh primo oslo ven, ponëvadz pfeklady podávají mnoz.
е., a ponëvadz není pH ензг zádoucí pfípony (rozozeñ je),
proto hledëli to slovo nahraditi nëëim jinym, со by odpo-
vídalo tomii ü¿N—ЧЗБЯ druhé vèty: asi ~"П "OB/û (jako se
rozhání kouf pfed vètrem, tak) ; proti tomu jsou staré
pfeklady. Vulg. jest zde jasnou. König, Syntax S 228.
Oprava v ^"ЗГ 3. z. r. jedn. à impf. nif. ku podmëtii

muz. mnoz.c. ff/O'i (jako тех4) jest nejjednodusSí (Baeth-
gen) ; plural □"'yun jest spojen se sgl. z. r. jako hromadné
jméno jednotného ö. (§ mluvnice 744 . Hontheim чв'З"1-
Rhytmické pfízvuky jsou die Grimme naznafeny

takto (tecky oznacují tu zavihy):
1. sloka.

ТЗВЯ VXD» "ЮПЗТ T2TX ГЛВ4 &тЫ aipn 2.
n4nbx чей a^irœ-i^'-zsrœs— зоп эЬпэлвтэЧр)")»:? ерзгез.
лп^зюз "почет тЬ?"1 ачпЬх "овЬ ЧП/ОЯР d^tsi *-

5. Irozpëvujte Bohu, chvalozpëvem oslavujte jeho
jméno,

Upravujte cestu tomu, jenz vystupuje na západ.
Hospodin jest jeho jméno. Plesejte pfed nim :
Podôseni budou pfed tváfí jeho,

6. Otee sirotkû a zaatance vdov.
Bûh na svém svatém mistë (jest).

7. Bûh, jenz ty, ktefi jsou jednoho zvyku, usazuje
v dorne (jednom) ;

Jenz vyvádí spoutané к síle,
Podobnë i ony, ktefí vzdorují ti bydlí v hrobich.
5. Zpívejte Bohu, h ra j te jeho jménu,
Upravujte cestu tomu, ktery jede pouâtëmi;
Jehoz jméno Jâh, a plesejte pfed nim,

6. (Pfed) Otcem sirotkû a zastancem vdov,
Bohem v jeho svatém pfibytku.

7. Bûh dává osamocenym bydliti v domé,
Vyvádí zajatee na svobodu ;
Toliko vzdoroviti zûstanou ve vypráhlé zemi.

5. Salmista pfechází od úvodní ínyslenky к líéení
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dobroty Iioiî. Prozpévujte Bohu : vyzy>á Israelit}', aby
Boha nejlepsím zpusobem, zpëvem a hudbou (hebr. hrajte
jeho jménu) oslavovali. Hospodin jde к Sionu, aby na
nèm sidlil. Vpravnjte cestu: jako pfipravovali cesty pfed
pfíchodem krâlû, tak i pfed Bohem a Bohu maji byti
cesty upraveny (podobnë 1s. 40â-+57u Mal. 31). Tonui upra
vnjte cestu). ktery jede pouStèmi (stepí, po stepich); tak
die hebrejského znëni, ponëvadz latinské: jeiiz vystupuje
na zapad není jasnym. Poustëini jel, táhl, vystupoval
Búh, kdyz vedi Israelsky lid z Egypta do zaslibené zemë.
Na pouSti byl jim vùdcem v ohnivéra sloupu a v mraku,
kterj ukazoval Israeli cestu.
Xa zapad by oznaëovalo poslední smër Israelitíi ze

zemè Moabitû do Калаапи ; ale zalmista stëzi chtël nazna-
ëiti pfesnè zemèpisny smër ouoho pochodu. Ammonite, proti

nimz David bojoval, byli za Jordanem; kdyz se David
odtamtud vracel, bylo mu ovsem téz jíti к západu.
Ukazuje, kdo a jak5' jest ten Bûh. Jméno jeho Jâh

(zkráeené jméno z Jahve, jako poprvé oznaceno v Ex. 15-);
jest to onen Buh, ktery se Mojzísovi zjevil, ktery mu
zjevil i své mocné jméno Jahre (znamená: ze Büh jest,
ie ze sebe a v sobë existuje), ktei'5' Egyptské ranami
stihal, Faraona znicil (Ex. 3U-Uj dluzno plesati pfednim:
Plesejte pfed nim : on jest prièinou, puvodem, predmëtem
radosti a plesání svého vyvoleného lidu.
l'odëSeni budou pfed jeho tváfi: není v hebr. znëni,

nybrz v feck. a v lat. Йесепо о bezboznjch, ktefí se dësi,

jakmile spatfi Boha (v. 2-3).
6. Tento vers jest s pfedeAlym úzce spojen, nebot

podává jestë jiné vlastnosti Boha. Plesejte pfed nim, totiz
pfed: Otcem sirotkû a zastancem vdov ; jmenuje ty, ktefí

nejnutnëji pomoci a ochrany potfebuji: sirotky, vdovy,
opustëné a zajatce (jinde jeètë starci jmenováni). Bûh po-
máhá vàem slabym, chrání vsechny nesfastné a utisko-
vané. Sirotek nemá otee, Büh jest mu otcem ; vdova po-
'
tfebuje zastání, Bûh jest její zastancem (judex), soudcem,
ktery ji dopomáhá ku .právu. (Plesejte pfed) Bohem na
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jeho svatém miste, v jeho pfíbytku, vjeho sidle ; tim jest
nebe, tím byl i svatostánek neb Bo2i dûm. Tain pfijímá
Bûh projevy pocty, odtud rozdává svou pomoc a svou
milost.

7. Bozí péce a piozí'etelnost jeví se i v torn, ze Bhh nsa-
(dává, ciní bydliti) ty, ktefí jsoujednoho zvyku (moris),

stejného rodu snad, v jednom dome, ciní, aby byli v je-
dnom domë, v jedné rodinë slouceni; mohli bychom po-
mysleti i na cely Israel, kterémn dal Bûh zemi Kanaan,

aby tam byli shromâzdëni jako ve svém domé.
Hebr. se pfikloñuje vice к v.6: Bûh, jenz dává osa-

mocenym bydliti v domé, dává tëm, ktefí byli neb jsou
samotni, opustëni, dínn, ze v domé, v rodinë, v kmeni na-
cházejí opory a ochrany. Na Y5'chodí> jest rodinny^ a
kmennj' svaz velice potfebny ; kdo byl z nèjakého kmene
vyloueen neb kdo nepfíslusel к zádnému kmeni, byl bez
ochrany. kazdy mu mohl beztrestnè ukfivditi. Yyklad :
»dává jim bydliti ve svém domë«, v Bozím domé, by byl
neobycej ny\
Osamocenymi«,rozti4>uSenymi mini mnozí onylsraelity,

ktefí íili ve vyhnanství; pfemènou participia vykládají :
Bûh privádí vy Imané zpët do domx (otciny) — cemuz by
mèlo odpovídati následujíci: Vyvádí zajatce na svobodu.
Bûh vyvedl die tohoto vy*klad и Israelity z vyhnanství,
pfivedl je do otèiny zpèt, jen ti

,

ktefí reptali, Boba urá-
zeli, nepfisli do domova, nybrá züstali v Babylonë.
Nelze vsak vésti dukazu, ze by bylo tato slova vy-

kládati o Babylonském zajetí. Vers 7
. praví: (Bûh). jenz

vyvádí spontane, zajatce, v síle neb к site (k blahobytu,
na svobodu-, die hebr.); dává spoutan5rm, uvëznën^m,

zajatym, ktefí v poutech sílu ztratili, sílu zpët, dává jim
svobodu a tak jim dobrotu a pomoc prokazuje. Váznou
námitkou jest, ze v Davidovë dobë nebylo uvëznëni oby-
cejnym trestem, vyhnanství David nezakusil. Spoutanymi«
byli ovSem jaksi Israelitc v egyptské porobè, odtud je

v blahobytu, к svobodë vyvedl Bùh, a fotilco ti, kterí
vzdorovali, züstali ve vypráhlé zemi t. j. na pousti zemfeli
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(die hebr.). Так stalo se zajisté reptajícím Israelitñm, neboí
zemfeli podle Bozího slova vsichni na pousti a teprve
jejich synové mohli vejíti do zaslíbené zemf. (Hebr. 317).
V lat. jest poslední vèta mené jasna. Buh die zásluhy

jedná i se vzdorovitymi ; tëra nemûze prokazovati milosti,
proto ze jí nezaslnhují, ale po spravedlnosti je trestá,
a jejich trestem jest, ze bydlí v hrobích, zehynou.

5. ЬЬс naházeti (cestu), násep ndëlati, upraviti cestu ;
v duchovním smyslu to znamená : odstraniti pfekázky,
aby mohl Búh pfijíti, odstraniti nevëru, malomyslnost,
a spoln uctíti Boha. V aram. a v syr. pí-ekládali toto obraznë:
■jlCîp. chvalte itoho, ktery sedí na trûnë slávy v nebesíeh).

riZ^rB na stepích, poustëmi — pfekládali LXX Ы дгацш*
(fW s gen. oznaëuje smër) к západu coz jest hebr. -~)2'û.
Mini ste])i, poirètè mezi poloostrovem Sinai a mezi zasli-
benou zemi, pouètë, jimiz Búh Israelity vedi. jest Z
essentiae: v Jah jest to, со jest jraéno (podstata j. jména):
Jah jest jeho jméno. Turbabuntur тп^п^аопт; die Theodor.,
Euthym.: taoapHizfooav s podmëtem »spravedliví< : jsonpo-
hmiti, nodSeni - neni pfirozenym.

6. уд sv. Jar. defensor; soudée 1 Sam. 24IU, v aram.
Ezd. 725. »Bûh, ve svém svatém misté» by bylo die lat.
samostatnon vétou, ale správnéjsím jest jako pfístavek к
pfíponé facie ejus verëe 5.

7. zrvira inhabitare tacit (2910) part. hit. od (rar»i-

xL'mi). Kter$r vrací by znëlo 2*тЁТ2 od зчю.
ГПИ5Ч2 (1Ю2 rovny, prav£, vhodny) die syr. kèf/râ iKaz.

"P"4D2) stësti, blahobyt, die Sym. и'в ¿nólvair к svobodë LXX
h nvtfoeiif v síle, к síle.
TVÍC 66' (íiím. : qui in iraní provocant) vzdorovití.

ПГРПХ vyprahnutí, vypráhlost, vypráhlá zemé — v níá
není potoku, vody, jíz к úrodnosti tfeba (zde v akkus.);
qui habitant in sepulcris (Is. 654) zdálo by se svëdfiti,
ze se bezbozní zdrzovali v hrobích, veskalních, hrobovfch
jeskyních. Hontheim: »Toliko vzdorovité nechá umríti ve
vypráhlé zemi«.
Nëktefi se domnívají, ze byl tentó verS v babylonské

dobé pfeménén, al>y ho bylo Ize uziti o vysvobození
z Babylon a.

8. Doze, kdyz jsi táhl pi-ed svym lidem,
Kdyz jsi procházel pousti,
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9. Zemë se tfásla,

I nebesa se rozptyvala pfed Bohem Sinaje,
Pfed Bohem Israele.

10. Hojn£ dest jsi uchoval, Boze, svému dëdictvi;
A sesláblo, ty vsak jsi je posilil.

11. Tvá zvífata bydlija v nëm ;
Strojil jsi ve své dobrotë pro chudého, Boze !

12. Pan udèluje slovo tëm, ktefi blaho zvëstuji,
Velikou moci.

13. Králem zásttipu (jest král) velikého milácka,
A krása domn rozdëluje kofisti.

14. Kdyz lezíte ve (svych) údelech,

Perutë holubice postfíbfené,
A kraj jejího svrsku (jest) v záfivém zlatè.

15. Kdyz rozehnal Nebesky (Pan) krále po ni,
Snëhem se bëlelo (vse) na Selmonu.

8. Boze, kdyz jsi táhl
Pfed Hvfm lidem,
Kdyz jsi krácel po pustinè. Sel«.

9. Zemë se tfásla,
I nebesa se roztékala
Pfed Bohem;
Tu Sinai (se tfásl) pfed Bohem,
Pfed Bohem Israele.

10. Hojnym destèm jsi skrápel, Boze ;
Tvoje dedictví a zemdlelo, ty jsi je postavil.

11. Tvíij knien mohl bydliti v ni, (v nëm),
Pfipravil jsi (ji) ve své dobrotè
Pro bídného — Boze!

12. Pan dává sloAro,
Hlasatelek vítezství velik5r zástup.

13. Králové vojsk utíkají, iitíkají,
A bydlitelka domn (¡cena) rozdëluje kofisf.

14. Coz ehcete lezeti mezi ohradami?
Kfídla holubice (pozorovati)?
-Test pokryta stfíbrem,
A její perutë v zelenavém zlatë.

15. Kdyz rozptylil v ni Veemohoucí krále,
Snëzilo na Zahnônu.

8.— 15. V teto sloce jeví se podobnost s písní Debory

(Soud. 5: i 4). Btih táhl kdysi od Sinai pfed a se svym
lidem ; na Sinai pûsobil divy i v pousti zazracnè zaopa
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tfoval svûj lid — své dédictví. Tomuto Iidu dával mannu,
která jako destëm na pousti padala. On pfipravil a ueinil
tu pouèf svému Iidu bydlitelnou. I v zemi Kanaan po-
máhal svému Iidu, ze mohly pëvkynè zpívati a oslavovati
vítezství slovy: Králové utíkají, utíkají (Jabín, Sisera) a
domáeí, klidná zena (Debora, Jael) vítezí, nabyvá kofisti,

rozdëluje, odnásí ji. Zatím vsak nëktefi z Israele, ktefí
nechtëli vyjíti proti nepfíteli, doma lezí, brají, pozorují
barvami hrající holubiei -- coz jest jim milejsí nez bruza
boje. Podobná vyöitka i v Soud. 5"\ Bùh sám snëhem,
boufí dopomáhal к vítezství, rozptylü krále.
Verse teto stfídavé sloky zdají se byti úryvkovité ;

byly snad vzaty z písní, jez byly v tehdejsí dobé zobec-
nëlé. Nyní nám schází souvislost a verse pusobí pfi v^-
kladu znaenou obtíz.

8
. Boze, kdyz jsi táhl pfed sin/m lidem; Bùh sestoupil

s nebe a krácel die tohoto liöeni v öele Iidu Israelského
jako vûdce; kraöel, pfecházel neb procházel s nimi poustí.
Mini tím pouSf tak zvané skalnaté Arabie, která se z oásti
nazyvala i Faran. Tato slova jsou vjrñata ze Soud. 54-¿

(tam jmenuje pousf Edomu, pole Ed.). Sél« viz XXVII.

9
. Zjev Bozí byl provázen boufí a zemëtfesenim. Так

jest popsáno zjevení Bozí na hofe Sinaji (Ex. 19'6). »Bylo
hfímání s bleskotem a oblak hust^ na té hofe . . . a tfásla
se hora náramne« (Ex. 19ltLlb). / nebesa se rozplyvala,
roztékala, pfed sinajskym Bohem ; ponëkud odchylné roz-
dëleni v hebr. znéní: Nebesa se roztékala v destivéboufi,

pfed Bohem. Tu Sinai (i Sinaj) se tfásl pred Bohem, pfed
Bohem Israele.

10. Není jasno, mluví-li zalmista jestë o pousti aneb
snad jiz o zemi Kanaan. V prvém pfípade znamená dé§f,
kterym Búh skrápel, ktery sesílal — mannu, která kazdého
rana lezela kolem Israelitü na pousti. Kdyz bylo Bozí

dédictví t. j. Israelsky lid, zemdleno, zase je Bùh obëerstvil,
posílil vodou ze skály, mannou a tím, ze jim poslalmnozství

kfepelek.
Vykládáme-li to o zemi Kanaan, рак vysvëtlujeme,
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ze Bûli tu zemi hojnym deëtëm zavlazil; ta zemë se zove
Bozím dëdictvim. Byla snad vypráhlá, pustá, hladem zrao-
fená, ale Bûh ji obëerstvil a pfipravil tak svému lidu,
aby -tam mohl obyvati (хагцотмю ait^v LXX).

11. Nikoli tvá zvifata«, n$'brz tvûj knien, lid mohl

рак bydliti V ni (bud v pousti, neb v zemi Kanaan), kdyz
byla tak pfipravena, zavlazována, a kdyz ji (pousf) ucinil
Bùh svou dobrotou obyvatelnou, kdyz ji jako stûl vystrojil
svému ehudému. »Chudym« tak nazyvá v pokofe Israele;
z Egypta vysel, kde byl otrokem, na pousti byl vydán

mnoh5rm svízehun — byl tedy »ubohym«.
12. 2ivë mluví o dobytí zaslíbené zemë. Vykládáme

tu hebr. znëni, nebof Vulgata jest nejasnou.

Pán dává slovo ; zalmista nelící ony boje, nybrá
ukazuje hned, jak bylo slaveno vitëzstvi. Pán, Bûh dal
vitëzné slovo, vitëznou pisen, ze bylo lze ihned vítezné
pisnë pëti. Hlasatelek vitëzstvî velik.fi zástttp; vitëzstvi
byvalo oslavováno prûvodem, zpèvem zen, jako za Marie
Ex. 152<>, Debory Soud. 5, 1 Кг. 18«. Tenkrát bylo to ví-
tëzstvi slavné; pocet zen, které o torn podávaly dobrou
zprávu, byl veliky.
Die lat. bychom vykládali: Pán dal slovo vítezné

pisnë tëm zenám, které blaho zvëstuji, neb celému plesa-

jícímu Israeli, v LXX: tvayyàuCoftévou muzsk., kterf ohlasuje
vítézství velikou silou, mocnë.

13. Králové vojsk, snad králové a vojska Kananej-
skjrch a nepfátel vûbec utíknjí, utikají, utíkají o pfekot,
spësnè (pfed Israelity). Vzpomíná zalmista tèmi slov}T na
porázky nepfátel Kananejskych za Josuovy doby a v dobë
Soudcû. К dobë Soudcû se nesou slova : A bydlitelka
domu — tedy >zena« rozdëluje a odnásí korisf (Soud. 5-4, 30).
Muzové utikali, zena Ja el vûdce skolila a vitëzstvi do-
vrsila.

14. V pisni Debory ëinëny podobnyrai slovy vyCitky
kmeni Ruben, ktery nepfisel bojovati proti Kananejskym,

n^brz zustal u sv5rch ohrad, aby poslouchal piskot(hru)
и stád< (Soud. 5"'). Zdálo by se, ze jest v tëchto slovech
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podobná narázka: Chcete lezeti meftinnë) mezi ohradami
(stád), krídla holubice pozorovati V Perutë holubice hrají
ve shmecním svètle v rûznj'ch jasnë se tfpytících bar-
vách : Jest pokryta stfíbrem a její perutë v zelenavém
zlatë; »zluti zlata< mini König, Syntax S 244a.
Téz by mohla tato slova znamenati blahobyt, jaky

vzkvetl Israeli, kdyz pokojnë vládl Kananejskou zemí :
Lezíte ve svych iidélech (lat.). ohradách (uaplnënych
stády), pokojnë a bezpeënë si hovíte pfi svém bohatství.
Israel byvá pfirovnáván к holubici Bozí (v hebr. 56'74lír)
Os. 7" 11" a j. Perutë holubice, Israele, záfí sifíbrem,
lesknou se zlatem: Israel jest bohaty.

15. Kdyz rozptylil (rozptyloval) v ni, v zemi Kanaan,
Büh (Saddaj), VSemohoucí, krále, t. j. Kananejské krále —

dalo se to za snëhové boufe, neb za boure vùbec af jiz
na Selmonu neb na jiném mistë zemë. Zalmôn bjd ne-
patrny vreh v kmeni b^fraim, blíze Sichemu. Není známo,
proc jest zde prâvë tentó vrch jmenován; Zalmôn by
znamenalo бету les a Selmon byl porostly, nemívá snëhu.
Má snad tim byti naznaceno nëeo neobycejného.

Vykládají: Israelité nabyli tehdy tolik kofisti, zbrani
atd., ze se jimi skvëli jako snëhem, podobali se zemi po-
kryté èerstvym snèhem. Neb Selmon byl pokryt bëlavymi
kostmi padlych nepfátel (Virgiliovo: Campi ossibus albent
Aen. 123e). Tyto vyklady nepostacuji.
9. ЛТ na mistë neobycejného ~* navrhuji

vzhledem к parallelnimu ПШЗЛ: tfásl se Sinai; vSoud. 55
jest чЬуЭ hory tekly. Nèktef'i by sein vkládali tato
slova z knihy Soudcíi; jinípovazují ТС ПТ za pozdní po-
známku.
10. Manna jest nazyváno destëm: Já budu vám dstíti

chleby s nebe« Ex. 16*. Segregare «qpop/f«» oddëliti, dáti,
udëliti. ГЛУП dobrovolnosti mnoz. ë. znaëi jako v jin^ch
jazycích: hojn^, vydatny\ СрЛ obycejné o zdvihání obët-
ních cástí, pfi tak zvaném ten/7fâ ; zde asi die Pfísl. 7.17
kropiti, skrápéti — cemuz by lepe odpovídalo rpEP.
vysíleny, zemdleny, Honth. prahnoucí, zíznivá (pousf):
Bohaty (hojnyj proud manny — dal jsi dStíti. Boze
abys pfipravil pustinu — (11) a tak mohl tvíij lid bydliti
v ii í kterou jsi chtël pristrojiti ve své dobrotë — pro
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chudého, Boze! ЛЮЗ sv. Jer. laborantem. Perficere po-
Staviti xuxaQtiÇia&ai.

11. Л)1- 2. Sam. 23
»• 13 znamená sbor, lid (arab.

hajjun stan, knien, rod). Kdo pfekládají Л"Л zvíraty, dá-
vají tomu tentó vfklad: Israel jest ovcí, zvífetem Boba
pastare (74,я) — aneb: Ponëvadz zemë jest pokojná, mobou
V ni i zvífata (zvëf) pokojnè dlíti. Tato idylla by byla
pfec prosaieká. Pfi "ГУЛ jest jako pfi hromadném jménë
mnozné öislo. ЛЭ v pousti. Pauper hromadnë.
12. "TOÑ Hontheim: hlas bfmëni: Kdyz рак Adonaj

dal zavzníti svùj hromov$r hlas (heslo dal ku zhoubné
bitvë proti nepfátelum) — Tu zdvihl se vitëzny jásot
— Pëvkyn v hustém siku. IOS toho vvznamu nemá;
Wellh. slib.
13. ТТЭ blouditi, utíkati. Rex virtutum zvláStní, po-

dobné Dominus virtutum. Dilecti dilecti bjr znamenalo
Israelsky lid (Deut. 32 15 intp^). Species domus: krásny dum
t. j. Israel -■ die jednoho vykladu. Dlejiného Л'З bydlíoí,
~1¿ z. г. (Л^З tez pfíbytek, tedy: a domácí príbytek bude
rozdèlen v kofisti?) proti starym pfekladúm. Speciei dluzno
spojitis dividere. Preklad Vulg. svedcí, 2eserídil sv. Jer.
nëkdy die vykladu rabbínu.

14. Tentó vers povazují za úryvek jakési pisnë. Clerus
ve vyznamu pfedcházejícího haereditas. Jin$r vyklad :
Bydlíte-li klidnë ve svtch udëleeh, dostane sé vám stfí-
brn>rch perutí Jonà holubice t. j. majetek zemë Kanaan
jest vötsim stëstim nez slavnó války.

15. "J5~iE rozsifovati; piel téz, rozptylovati. Nejasnym
jest 'pûbs (obs temnym, cernym b.), ktery stotozñují ne-
právem s Hermonem ЛГСГЧ ПО (snëzka) zvanym; nejasnym
jest ЛЗ a apokopat. Hontheim: 1"G a ГПуЬхч na т.рзЬх31:
Byly kroupy, sníh a boure temnost. Wellh. -aîasr Я2-
V mravnim smyslu: »Králové poucili lid a ten se stal tak
cistj'm jako snih« — jest podivny vyklad. "ixà яапохдатшп
(od VIUS), ixarâç ze vztazného U5 a ЧП sufficiens ; plodny,
plodnost pûsobici, foecundator od assyrs. sadâ (»horama
dlelffi). Driver zastává poslední slova US?. фвР v Hebrew-
Tenses 174 О.

16. Bozí hora, tuënà hora,
Ssedlá hora, tucná hora.

17. Ргоб pohlízíte zàrlivë na ssedlé hory ?
.lest hora, na ni/, se Bohu zalíbilo prebyvati,
Ano, Hospodin tam bude pfebyvati na vzdy.
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18. Bozí vùz mnohonásobné myriady,
Tisíce plesajících (jest);
Pan mezi nimi, na Sinai, ve svatém.

19. VystupujeS do vy§e, vedes zajatce,
Pfijímás dary mezi lidmi,
Ano i od tëch, ktefí nevëfi, ze (tu) pfebyvá Ho-

spodin Bíih.
16. Bozí hory, hory Basan,
Hory o vysokych vrcholích hory Basan»,

17. Prof- zárlíte, vy hory (a) vrchoJy,
Na horn -■■ Bah ji vyvolil svym sídlem,
Zajisté bude (tam) Jahve pfebyvati vëcnë.

18. Tvùj vûz íprüvod)jest desettisíckrát tisieerf;
Pan mezi nimi ; Jest to Sinaj svatostí.
(Pfemënou : Paño, [vcházís ze) Sinaj do

svatynë).
19. Vystupujes do vyäe, uvádís zajatce,
Befes dary mezi lidmi ;
Tez vzdorovití mají bydliti u Jâh, Boha.

16 19. Bûh privedl svûj lid poustí do zaslíbené zemè
a sám uöinil svym sídlem Sion Hory Basanu (mezi nimi
zvláste liora Hermon) byly by se zdály vhodnejsími ku
pfíbytku Boha, aleBffli jich nevyvolil, vyvolil Sion, na nêmz
ehre pfebyvati vëcnë. Buh vehází slavnë na Sion : príi-
vodem jelio jsou desettisícové imyriady) a tisíce. Vystu-
puje. do vyse iv dalsím smyslu: nebe), uvádí, vede ty,
ktefí byli dfíve v porobë, v zajetí, aonimu tampfinásejí
darjr, obëti neb kofisf; i od nevefících pohanii pficházejí
dary — nevefící, vzdorovití (snad to znamená »pohany«)
budou Boha uctívati.

16. Zalmista jmenuje v tomto versi horu neb hory —

vysoké (die Vulgaty : tuénou, porostlou horu), hory Bozí,

které zárlí aneb mohou zárliti na malou horu Sion. Urceny
jsou ty vrchy jménem B«sàn. Basan byl íírodny kraj v severní
cásti Zajordání; hory B<7san jsou ony, které jej na severu
ohranicují. Nejvyssí z nich jest Hermon (velky Hermon),
uveden snad jiz v 357 (Deut. 38). Ten se mohl jmenovati po
zvyku písma Bozí^ horou, protoze jest velmi vysokjr

(2795 m.); die sv. Jar. byval tam pohansky chrám, iproto
jej snad nazyvali >Bozím« vrchem. Byla to hora o vyso
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kych vrcholîch; Hermon vykazuje vice vrcholû, z niehz
tfi zvláSté vynikají. Tarn mohlo byti sídlo Bozí — ale Bíih
jej nevyvolil.

17. (Die hebr.) Proc zárlíte, vyhory, vrcholy na hora ?

Ту vysoké vrchy zárlivé pohlíéejí (die Vulg.) na maly
Sion, na nëmi se Bohu zalíbilo pfebyvafi; otázkou hledí
je zalmista jaksi od toho odvrátiti, aby nezárlili. Kdyz
Bíih takovou volbu uëinil, nelze ji zmëniti, jeho íBozí)
sídlo tam jiz zústane na vídy. Sionu dána pfednost pfed
památnym Hermoneni, pfed velikánem, pfed místem, které

jiz Helé bozstvu byli zasvëtili!
18. Liöi Boha jako vítéze, ktery jede na vítézném

voze V ëele nescíslnych zástupü, vozú jej provázejíeíeh.
Bozí vüz jsou nebeStí zástupové die 4. Kr. 21' 617 (pfi
vzetí Eliáse ; ve vidëni Elísea). Prûvod sestává z mnoho-
násobnych myriad (myriada = 10.000) ; die hebr. jest deseti-
íisíckrát tisícery. Vulg. za tím jeêtë : Tisíee plesajících (jest
pfi voze); podobnë Aq. Sym.: jásajících, v5rskajících
fixovvrmr. Plesají, protoze jest Pan (adônàj) iriezi nimi ; usadil
se na Sionu, ale tentó lze porovnávati s horou Sinaj, ano
zalmista jej die Vulg. i »Sinaj svaty^ jmenuje. I na Sinaji
byli kol Jahve nebestí zástupové (Deut. 33*). V hebr. : Jest
to Sinaj svatosií, die svatosti, ve svatosti.

19. Pán vystnpuje do vyëe, na horu Sion, uvádt tam
zajatce; bud to znamená Israelsky lid, ktery byval
V Egypte jako zajatym, ac toho pojmenování jinde uzito
není, aneb jsou to zajatí nepfátelé, ktefí jsou vedeni na
Sion, aby pfi chrâmë vvkonávali nizsísluzby. Bêfeë dary
mezi lidmi ; pfinásejí Bohu na dükaz pocty dary, obëti
jeho lidé, i ti vzdorovití a neverící. Die hebr. : Téé vzdoro-
viti majíbydliti и Jàh t. j. poddají so jemu, budouvjeho
pfíbytku ùëastni vëech milostí a pozehnání, jako vërni
Bozí. Jest tím vyjádfena messianská nadôje a obrácení

l)ohanû (die aram. a sv. Jar.). Pfirozenë a pfímo hebrej-
ské znéní tentó vyklad nepodává; zñstává nejasnym.
Sv. Pavel uvádí tato slova krásné o Kristu Pánu a

praví: »Vstuj)uje na vysost, jaté vedi vëznë a dal lidom
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dary« Ef. 48. Kristus Pán vstupuje na vysost, do nebes
jako vítéz nad smrti a nad zlym vùbec, jaté vedi vëznë,
ony du§e svatych patriarchù, ktefi oëekàvali v Abraha-
movë lûnë pfíchod a vykoupeni Messiáse. Ту vedi Spa-
si tel ve svém prûvodu do nebes, nebof to bylo sprave-
dlivym lidem Kristovym vykoupením otevfeno. A dal lidem
dary : kdyz byl v nebesích, odtud seslal sv. Ducha, ktery
naplíioval apostoly a véfící svymi mnohymi dary. Váalmu
jest ovsem : »Pfijimal« — u sv. Pavía »dal« (tak téz vfím-
ském zaltáfi, u sv. Justina a Hilaria — zmënëno snadna
zàkladë listu sv. Pavía).

16. 17. ôooç kTov odpovídá zde jako v 22,s (srovn. Ezek.
39lsi jménu 1Л- уют i v z. 891! znamená posvátny
vrch od arab. harima;"v Deut. ^SOBS (4*«) ТЭ03 (39) Sanir.,
v aram. юЬп TIB arab. snëhovà hora zebel-et-telzi. Jest
oddëleno od Libanonu jordanskym údolím, od Antilibanu
рак údolím Amana. Coagulatus (o mléku, o syru) vy-
znamu podobného pinguis. Driver, Tenses 188': spicaté
liory (h., vrcholy).
Bail Нотой Vulgaty mini horu Sion, která by se

tuënou (pinguis) zvala proto, ze z jeji Svatynë mnohé
milosti vycházely. Proc pohlizîte zârlivë na ssedlê fraas-
sivni] hory : otâzka ta jest namírena na lidi, ktefi by dá-
vali vyssím horám pfednost pfed Sionem. in eo : pleona-
sticky pfi vztazném zàjmenë.

18. c^nizn dvojné oíslo znamená — násobny : Deset-
tisíceronásobn$T, ïsqœ opakování ; s : tisíce opakování,
to jest: Opëtné, mnohé tisíce. V feckém prekládáno váak
tixti¡vovvrwv -psffi (Aq. "рХш). Wellh. pffi- OZ zameíiují
v X2 prichází Pán ze Sinai do Svatynë (i Wellh.).

19. DÍT/2 nel)eská vysma; tam vede zajatce ty
vzdorovité, aby je po zásluze potrestal. Так jiny vyklad.
Captivitas odtaíité jméno ve vyznamu captivi. aiXS vy-
kládáno téz : Béfes dary na lidech, totiz lidi jako dary
prijímás (otroky). Sv. Jar.: Accepisti dona in hominibus
et eos, qui non credebant dominum inhabitare posse
mortalibus«. Viz Corluy, Spicilegium, s. 17, 18. Kön. Syn.
i; 279b.

•JO. Chválen bud Pán dennë, kazdodennë !
i-U'astnou ciní naèi cestu
Bùh naèich (mnol^eh) záchran.

21. Ná§ Bùh jest Bohem, jen2 zachraùuje,

A Hospodin Bùh má v^chod ze smrti.
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22. Zajisté, rozbije Büh hlavy svych neprátel,
Témë (vlasñ) tëch, ktefí ve svych nepravostech

kráeejí.
23. Kekl Pán: S Basanu pfivedu zpët,
Pfivedu zpët do (z) hlubiny mofe ;

'

24. Aby se smocila tvá noha v krvi,
Jazyk tvych psü v té (krvi) neprátel.
20. Pozehnany bud Pán den со den,
Za nás nosí bfimë Büh naSí pomoci. Sél«.

21. Nás Büh jest Bült záchran,
A Jahve Pán má vyprostëni ze smrti.

22. Zajisté, Büh rozbije hlavu svych neprátel,
Vlasaté témë toho, jenz chodí ve svfch pro-

vinënich.
23. Pán praví: S Bâsânu pfivedu zpët,
Pfivedu zpët z mofskj'ch hlubin.

24. Aby se mohla koupati tvá noha v krvi,
Jazyk tvych psü [mël svûj díl] z neprátel.
(A jazyk tv$'ch psû byl v krvi z neprátel).

20. Zalmista vzpomnël minulych dob, nyní pfihlízí
i к pfítomnosti а к budoucnosti. Büh stále ochrañuje,
pomáhá. Chválen bud Pán (adwnâj) kazdodennë ; v latin-
ském pleonasticky : die, quotidie. Stastnou ёгпг naëi cestut
metaforicky : nás zivot. Büh, ktei'5' nás (Israele) rozlicn^m
zpûsobem a tolikrát zachránil ; proto ho zove zalmista :
»Bûh naëich záchran. V hebr. péci Bozí o lid 1Ш nëznë
slovy : Za nás nosí brimé Büh nasi pomoci ; aneb die
aram: : Nás nosí Bah (Is. 46;!) o nás má stálou péci.

21. Nás Büh jest Bokern, jenz zaehrañuje, má tako-
vou moc a mnohokráte jiz to dokázal. Ano, i kdyz hrozf
smrt a záhuba, i tu má Hospodin (Jahve, Pán) moc, a vy-
chod a vyprostëni ze smrti jest mu na snadè : mûze i ze
smrti, od záhuby vysvoboditi, spasiti (Kaz. 718: >Kdo se
bojí Boha, ujde vseho toho« die hebr.).
22. Bùh pomûze svym vërn^'m jiz tím, ze zahubí je-

jich protivníky. Rozbije hlavy . . . témë (hebr. vlasaté

témë) tëch, ktefí v nepravostech krácejí ; hlavou i temenem
mini obraznë bezbozníka vûbec. зVlasaté témë uvádí snad
proto, aby spolu naznacil pychu, sílu neb vzdorovitost
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protivníka. Vlasy b^valy ozdobou, ale (u Samsona) têi
znamením síly a biijnosti. On i krávejí v nepravostech
(sv^ch; h.), stâle v nich trvají, stále se jich doponStëji.
23. Zalmista uvádf Bozí slovo, vëâtbu, die níz Bûh

vyhledá protivníky i na nejzazsích a nejskrytéjSích mí-
stech a pfivede je к trestu. Reíd Pan aneb praví Pán:
5 Basanu pfivedu zpët; i kdyby byl nepfítel na Basan-
skych horách, Bûh ho tam nalezne a svede ho — die
Vulg. do hlubiny more ho svrhne; die hebr. i kdyby se
mohl v hlubinách, v propastech more skryti, odtamtud
privede ho Bûh tez (Am. 92-3). I níisledující ver§24. mluví
o zálinbé nepfátel, proto nemûzeme vykládati tentó vers
23. o torn, jak bnde Israel z rozlicnych míst svého vy-
hnanství (z Basan, z hlnbokosti mofe) pfiveden zpët do
své zemë (tak die aram.).
24. Aby se smoëila tvá noha v krvi, (hebr. : aby se

rozbila tvá noha ; pfeklady : aby se molda koupati) ; tak
oslovnje Israele. Neprítel budepriveden a zahuben; záhuba
lícena jako pfi vitëzné bitvë, Israel pobije nepfítelo, krev
tohoto bude téci po zemi tak, ze nohy vitëze v ni budou se
smáceti. / jazyk psü Israelitn bude lízati krev nepfátel;
die hebr. jest, jak se zdá, feceno: / jazyk tvych psü bnde
míti svûj díl na krvi nepfátel (62 u).
20. Cü" naloziti (bfimë); die Is. 46' Zach. 123 lze je

vykládati s pfedlozkou 2: nosí bfimë za nâs CQ?""5"p:\,>-
LXX xaxtvodmau о torn, ze Bûh dává mnoho (pfikázání
v aram.) dobrodini, az jich jest celé bfimë.
21. fiirœia prokázání pomoci (7U34); mnozn^m èislem

vyjádfena rûznost, rozmanitost, s jakou pomoc prokázal.
Wellh. vynechává ~. nxsifi od NS"1 vycházeti; die feckého
dtéÇodoi tov ûarâjov vyjití, uniknuti smrti; latinské exitus
mortis by mëlo téz v^znain : v^chod, cesta к smrti — о
neprátelích (jako л- aram.: vj'chod duse к zadusení).
22. "S i zde: zajisté; s omezujícím v$rznamem by bylo:

Toliko Bûh ... Na miste (vlasy) navrhují téz 7BS"l
(bezbozny), aneb to spojují se "V'ytp (Edomité), ktefí byli
nepfátely Israele (Abd.). Honth.: »Vlasaté témë tobo, ktery
vzdoruje ve své zlobë».
23. -"ais nemá v tekstu akkus. pfedmëtu, proto dvojí

vyklad mozny. Basan snad jmenuje vzhledem к obtíánému
dobytí této zemë Num. 2133-3ä Deut. 3s. Lagarde opra

37



528 '/
.. 67 w-82.

voval: U3S *|Ш?3"2 z ohnivé pece, totiz z Egypta —

X31C m "p
u ze zubu die syr. (na m. ysz'ù), a a4 ГрХЯ vy-

kládal о Babylonu.
24. "~"- jako ve 22 rozbiti pfekládá Sym.; die pfe-

kladû ostatnich vsak (ßaqji ymV/T) lépe ôisti 7~"]P aby se
tnohla koupati (sv. Jar. Calcet). Ab ipso doplniti dluzno
jakési sloveso; die Sym. }ащ aby lizala z ni (z krve; s roz-
trídovaeímp); Oprava vinjrt? jejï (jazyka) dil, 1ЛЭИ od ya
dil (jez není ve St. z.) nepostaôuje. ynTuHspojeno syifflb:
abys rozbil jazyk sv^ch psû (?). Smysl jest zajisté : Aby
se jazyk zivil jejich krvi — aneb podobnë. König, Lehrg. 2288.

25. I atfí na tvé pochody, Boze,
Pochody moho Boha, mého krále,

Jenz jest ve svatyni.
26. Napfed krácejí knizata spolu se zpèvaky,
Uprostfed bubnujících panen,

27. Ve shromazdënich chvalte Boha,
Pana, (vy) z pramenu Israele.

28. Tu jest Benjamin, nejmladsi, v nadseni mysli.
Knizata Judy, jejich vûdcové;
Knizata Zabulonu, knizata Neftali.

29. Vysli, Boze, svou silu;

Upevni to, Boze, со jsi v nás uëinil,

30. Y tvém chramë v Jerusalem?
Tobë pfinesou krâlové dai'y.

31. Zahroz zvëfi v rákosí,
Tlupë b^kû s kravami, s národy,
Ze vylucuji ty, ktefi jsou vyzkouàeni jako stfibro.
Rozmetej národy, ktefi milují války.

32. Pficházejíf vyslanci z Egypta;
Ethiopie podává spèsnë Bohu své ruce.

25. Divaji se na tvé pochody, Boze,
Pochody mého Boha, mého krále, ve Svatyni.

26. Napfed jdou zpëvaci, potom hudebnici,
Uprostfed panny bubnujici.

27. Ve shromazdënich (sborech) chválí Boha,
Pana, kmenové Israele.

28. Tu Binjamîn, maty, jejich vûdce,
Knizata J'hwdâ — jejich hluën^ sbor,
Knizata Z"bî7lùn, knizata Naftâlî.
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29. Vysli (m. vyslal), Boite, (m. tvou) svou silu,
Upevni, Boze, со jsi uëinil pro nás.

30. Pro tvíij chrám nahoru do Jerusaléma,
Ai tobe pfinásejí králové dar.

31. Pohroz zvífeti v rákosí,
Tlupë bykù s junci, s národy,
(Zaslap) ty, ktefí jsou stríbra chtiví,
Rozptyl národy, ktefí milují války,
(LXX: Aby nebyli vylouèeni vyzkousení na

stfíbro).
32. Aby pfisli (velmozi) Egypta,
Kr<s aby zdvihal své ruee к Bohu.

25. Slavny prùvod Boha do svatynê. Takov$r konán
byl snad ëastëji za zvláStní pfílezitosti, jako na príklad
o velkych svátcích. Kmenové Israele byli na nëm zastou-
peni, Bíih byl veleben hudebníky, zpëvy, sbory panen.
Nelze poznati, za jakou prícinou byl tentó vylíoeny prúvod
konán.
Patrí, hledí (dívají se lidé na tve pochody (ingressus

jak vcházíS); Bozími jmenují se ty prûvody, nebof jsou
konány к Bozí poete. Pochody niého Boha, iného krále,

jez se konají ve svatyni (do svatynë?); Sym.: svatého
krále .

26. Líeí jednotlivé oddíly prûvodu. Napfvd jdou
zpéváci (LXX adorns knízatai,/>oíow hudebníci (psallentes
znamenati mûze i hudebníky i zpeváky) na strunové ná-
stroje, nprostred panny hrající na bubínky, bubnující.
Podobnë oslavována záhuba Egyptskych v trstënném mor i
(Ex- 1520). Bubínky byly ir.alé, podobné tamburinë ;
drzely je v jedné ruee, druhou rukou na ne bubnovaly neb
hrály.

27. Salmista vybízí, aby chválili Boha ve sbovech,
snad sborovymi, stfídavymi zpëvy. Vyzyvá Israelity, ktefí
vysli z promenu, z kmenû, rodil Jakuba, Israele, Die jiného
vjkladu obsahují tato slova east zpëvu, ktery byl pfi
prûvodu zpíván.
28. Pfítomni jsou ëtyî'i kmenové. Benjamin jest snad

jmenován proto, ze v jeho kraji byl Jerusalem. Juda byl
се1п$'т kmenem Israele, nemohl byti vynechán. Zabulón
a Neftali jsou snad jmenováni proto, йе jsou uvedeni
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V písni Debory (Soud. 518); zalmista к teto písni vícekráte
prihlízí. Proc není jmenován Efraim a ostatní kmenové,

nevíme.

Benjamin, kmen z posledního syna Jakubova, jest
na prvém miste u veden: Tu, Benjamín maly ; mallín ho
zove, ze byl nejmladsím synem Jakuba, snad i proto, ze-

pocet jeho muzstva byl slabsí. Jejich vüdce (hebr.); snad
proto by mël tentó název, ze v jeho kraji byla svatynë
a ze z Benjamins byl první israelsky král Saul. Vulg. má
o nëm: in mentis crcessu, v nadsoní mysli krâôi Benjamin,
v podivení nad Bozimi skntky.
Kmen .Tuda jest královsky kmen; jejich knîèata jsou

nejpfednëjsi (die hebr. velky, hlucny sbor). Zabulón a
Neftalí byli usazeni na severu Kanaan.
29. Pripojuje prosbu, aby mocí svou zasáhl Bûh, a

budou jemu podrobení národové prináseti dary do .Teru-
saléma. Vyëli, Boie, svou silu (manda); jiz drive vykonal
Bûh svou mocí mnoho ve prospëch Israele, Salmista
prosí, aby novou silou a mocí to utvrdil upevnil, со pro
në vykonal.
V massor. znèni jest perfectum: Ustanovil Bült tvou

silu, totiz silu Israele; lépe vsak die pfekladû imperativ.
30. Chrám v Jerusalémë (neb svatostánek 58) jest neb

bude i onëm králhm národu stí*edem úcty Bozí, v nèm
budou pfincíSeti Jiohu dary a odtud ty dary se budou
obétí povznáseti к Bohu la templo tuo). Die hebr. bychom
spíse vylozili: »Pro ten chrám, protoze svatynë v Jeru
salems jest, ai prinááejí dary«.
31. К tomu jest tfeba, aby Bûh skrotil národy. Po-

hroz (increpa: kárej, hroz) zvëfi v rákosí; zvífetem rákosí

(hebr.) by byl krokodil, obraz Egypta aneb egyptského
krále (Is. 19« Ez. 293-*). Egypt byl Israeli stále nebezpee-
nym, ten má byti к poslusnosti pfiveden. Zahroz tlupë
Ьукй, totiz pohanskych králíi; s kravami národu, lépe die
hebr. s junci národú — pohroz i národum, ktefí se jmenují
zde junci, jiz jdou za bykem, za králem (.1er. 4620- 2I).

Prièina, proè jim má byti pohrozeno, jest u\redena slovy:
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%e vyluöuji, vyhànëji ze zemë, z dëdictvi ///, /с/сЯ ;'ш
vyzkouSeni jako stfíbro, totiz, Israelity. Israelite prodëlali
zkousku utrpeni, a jestè nyní trpí tëmi národy.
Hebr. podává, jak se zdá, jinysmysl; s malou zmënou

bychom vykládali: ZaSlap ty, ktefí jsou stfibra chtivi«,
ktefí snad zádali tenkrát od Israelitíi poplatkü (tribut).
Die feckého LXX: Pohroz jim, aby nebyl Israel vyhnán,
vyloucen z dëdictvl. Rozmetej národy, ktefí milují války
(v hebr. rozptyhl, ale lepe die pfekladü imperativ: roz-
ptyl), národy, ktefí proti Israeli chtí bojovati a bojují.
Po messianském smyslu pfeje si pokoje, vseobecného míru,

aby nebylo národa, jenz by miloval války.
32. Egypt, ordy, nevófící, posílá své velmoze (die

hebr. snad), aby Bohu vzdávali úctu ve jménu Egypta.
Ethiopie hebr. Kûë (tak se nazyvala i arabská krajina a
zemë Asie od cerveného more az к perskému zálivu) ¡>o-
dává spëënë (praeveniet) své ruce Bohn.
V hebr. jest to je£të závislé na slovese : Rozptyl, aby

s lictou pfiëli velmozi Egypta a aby Kûs zdvihl své ruce
к Bohu. Prosba, aby tito národové se stali ctiteli Boha Jahve.

25. 50~¡í3 spojeno V lat. i v feck. s чэЬя jenz jest ve

svatyni; u Sym. pfidavnym jménem.
2(5. a4T¿ od l'S pëti ; principes ùçxorrss by bylo а"НШ-

2. Paral. 35ï5: oí ащогщ xaî ni âçiovaat prelozeno ve Vulg.
Cantatores atque cantatrices .... lamentationes &çijvo*
replicant eïncev; tedy die *i«c7f" poëiti zpëv. Tympanistria
toliko na tomto mistë. "рГС pfekládáme prostym Stavern,ir: 27. perfektem. De fonte; Jakob jest pramenem (srov.
Is. 48" 511).

28. атп (а"П zavfíti nif. hfü vespánku odtud snad
ехагагш ГП"1 zaslápnouti) vj'znamem аггтч jejich ovla-
datel, vfidce. Lagarde "ПШО ?Tï tu Benjamin, menSí a
»nepatrnëj§i nez knízata « Judy. 0ПШ"1 prista vkem к "Ч"ПШ-
Die Honth.: Benjamin prvy sbor, Juda pln£ sbor driihy^ ;
Птазл znamená hromadu люзл sbor.

29. BTibs na m. "рлЬк- Téz die prekladü ЛЦХ impt
¿rttiXat ó #sôç rr¡ &wnfiti aov; praecipe (sv. Jor.). ЛТ1Р impt. od
"~ s kohort. Л (aram. : ukaz se silnym •)U3"rT,X).

30. A templo spojeno s pfedesl^m : VySli sílu od
svého chrámu* jest proti pfekladiim i proti souvislosti.



532 z. 673 ..зв.

31. Горт ГРП mûze byti i krokodil(7414)i hroch (Job. 402*).
Na mistë 4bw (Ьзс? tele) klade Cheyne a"1^ 4b?? pánové,
vladaH národu pfístavkem к a^DN. ,,5"i2 pfelozeno jako
partie, od П2П chtíti, pfáti si. Lepe jakó a^ES В^Ьзс? pfí
stavkem : junci, národové.
CEI znamená : nohama slapati, hitp. si podrobiti :

ZaMap ; psáno ffiBi.
Jiné pfeklady jsou: Ktefí se podrobují (padají)

s kusy stfíbra (jako k. stfíbra ]П kus?); Toho, ktery slape
po kusech stfíbra, kárej<; "cr:> z v. 31a.
LXX,jak jiz feöenoToi" цт/аяо-Ле итожен eiÇ2""4E*iS "СЗПга;

aram. mluvi о zakonè, ktery jest cistsí nez stfíbro. "У[2 pfe-
kládáme impt.
Jinak: shlad nohy národíi, ktefí slapou po kusech

stfíbra С?21Г. Nestle navrhl na m. СЕЧГга vlastní jm. de
Pathros. Tez: Národové odmítají poplatek, ktery Israelite
podávají a chtí jen válku.

32. *МЖ od ППЯ prijíti; die Aq., sv. Jer. hifil: of
ferant. ПТ/ЗО* od kmene cuir; haâama byti tuenym: tuèni
— snad prední, velmozi; Sym. ¿хф«м»т*с LXX nptdßsic.
yn bëzeti, spëchati ; hif. effektivní : ëini bëzeti, spèsnë

podává (о rukou 1. Sam. 17 I7 2 Par. 3513). Honth. opravuje
D'HP aby zdvihal (fem.) na т.унг. (Hitzig). V nèkteryeh
pfekladech LXX Aq. Sym. syr. ÍT svou ruku. Sym. AiOi-
onia antveàxta diàovrta f^iiou rw &щ.

33. Ivrálovství zemë, prozpëvujte Bohu;
Zpívejte Pánu, zpívejte Bohu,

34. Ktery vystupuje nad nebesa nebes
К vychodu.
Ejhle, vydává svùj hlas, hlas moeny.

36. Yzdâvejte ëest Bohu pro Israele.
Jeho velebnost a jeho raoc (jest) v oblacich.

36. Divuplny jest Bñh ve svych svatych pfíbytcích ;
Buh Israele sám dává svému lidu moc a sílu.
Chválen bud Búh !
33. Království zemë,
Prozpôvujte Bohu,
Clival ozpëv pëjte Pánu. Seid.

34. Tomu, ktevf jede
Na nebesich, na odvëkych nebesích;
Hie, dává zazníti
Své hfmëni, silné hfmení.
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35. Vzdávejte cest Bolín;
Jeho velebnost nad Israelem,
Jeho sila nad oblaky!

36. Bâti se jest Boha v tvéni svatém pfíbytku,
Boha Israele ;
On dává raoc a sílu svému lidu.
Pozehnán bud Bült.'

33. Vyzyvá pohany ku chvále Boha Israele.
Království zemë, veskerá království; tím pfedpovë-

dëno, ze i pohanská království к messianské církvi budou

povolána.
34. Ktery (Bûh) vystupuje (hebr. jede) nad ína) nebcsa

nebes, nejvyssí nebe, vnitfní nebe (Deut. 10u>; na odré-
kych nebesích (hebr.), nebof nebesa jsou starobylá, odvéká
jako hory (Deut. 3315). V lat. jest, áe vystupuje Bûh к vy-
clindu (srovnej v. :>

). Hospodin prochází nebesy, provázen
andèly, cherubíny, jede na svém voze a rydává odtnd
sviij Idas; Bozí hlas shledávali Israelite ve zvuku hfmëni

a také hfmëni Bozím hlasem, qôlôth, nazyvali (29). Jest to
moeny hlas, mocné hfmëni.

35. Podobnë i v Deut. 332«.
Vzdávejte, pohané, národové neb králové národü, cest

Boh и ; pro Israele totiz pro dobrodiní, jez Israeli prokázal,
pro divy, které pro Isr. ucinil (47, 116 a j.) Hebrejské
rozdëleni jest mocnëjsi : Nad Israelem jest jeito (Bozí)
velebnost (majestas), jeho sila nad oblaky. Na nebi trunt
Pán, na zemi jest ochráncem.

36. Národové odpovtdají na оно vyzvání: Bûh
zaslouzí veliké úcty, timendus est, bâti se ho, v bázni ho
ctíti máme v jeho svatém pfíbytku. Mirabilis znamená
arcií divuplny, hebr. terribilis hrozny, ale téz timendus, tre-
mendus. Hrozny jest svou mocí. Ve svych svatyních: mnozné
císlo by znaöilo pf íbytek Boha pozemsky a nebesky, aneb
slavn5', velebn£ pfíbytek, chrám na zemi. Svému lidu,
vyvolenému, dává sílu a moo v kazdé dobè.
Pozehnán (chválen) bud Bñh ! (Srovn. Num. 103,,'¡.

33. rbz v 5. v. чЪс se podobají. Viz XXVII.
34. Dabit voci suae, lepe: vocem suam, vocem virtutis.

Vox zvuk.
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36. "ролртэя ve tv^ch (Israele svatych pfíbytcích ;
byla toliko jediná svatynë v Israeli, mnozné císlo vyzna-
cuje velebnost, prostrannost i vice cástí, prostoríi chrámu
neb svatynë. V aram. syr. u sv. .Ter. singular, i v nekt.
hebr. (tabernacula 842).
Mirabilis in Sanctis ejus vykládáno ovsem ëasto о

divuplném fízení, jaké se jeví v zivotè svatych.

Prûvod archy úmluvy na Sionu zobrazuje vystoupení
Pânë na nebesa ; proto se nèkteré verse tohoto zalmu
zvlásté dobfe hodí ku tajemství dne Nanebcvstoupent
Pane (Gradúale, Commun, mse sv.). Slov confirma hoc
Dens, quod operatus es in nobis? uzíváme pfi památce
sv. Ducha, kter5' byl jako utèsitel, sílitel (paracletos, con-

summator) seslán. Modlíme se tentó zalm o Seslání se. Duc/ta,

prosíme, aby v nás dokonal dílo vykoupení.
V hodinkách stfedy prosíme, aby nás vysvobodil

z pout zlého ducha. Taktéz v modlitbách pfi vymítání
zlého ducha (cxorcismus).
Aby ze stavení chrámu zlí duehové vymizeli, aby

v Bozím dome lid sborem, sliromázdením vzdával Bohu
cest a úctu, modlí se slovy tohoto zalmu a za to prosí
biskup, kdyz slavnë svHl katoliek$- chrám aneb kdyz
■smifuje pohor§ení neb poskvrnení ve chrámu ucinené

(In reconciliatione).
Kristus Pan posiluje svou milostí klásterní zivot,

pokoj, trpèlivost, pokoru atd. On dává opatovi sílu, aby
vedi cleny fehole к dokonalosti ; o])at jest zástupcem Krista.
Pfi zehnáni opata modlívá se biskup tentó zalm.

68. zalm. ai. 69.)
Yolání o pomoc v nebezpeeí záhuby.

Zalmista poéíná slovy: Spasena mne ueiñ ! Vylicuje,
jak veliké jest jeho utrpení; trvá jiz dlouho, neprátelé
jeho jsou mocní, ale on jest bez viny. Ukazuje, ze trpí
pro Bozí vëc, Buh jej proto neopustí, nybrz vyslysí jeho
volání (2-19). Neprátelé mu zpusobili veliké bolesti; pfed-
povídá jim a takfka na ne svolává hnëv Bozí (20 - 29).
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Zahn zaklínací. V záverku vyslovena dùvëra v brzké
vysvobození, ¿almista pfislibuje, ze bude Boha chváliti ;
cely svët bude Bohu dëkovati za vysvobození Sionu a
Judy .30-37).
Obsahem podobá se tentó ¿aim nejvíce z. 21.
Xadpis jmenuje Davida píivodceni tohoto zalmu. Die

vëtsiny starsieh vykladatelû popisuje zalmista utrpenf
Messiáse. Zahn jest bud primo messianskym aneb ukazuje
v obraze utrpeni zahnisty (Davidaj na Messiáse. Bez pri-
öiny nenávidí neprátelé pronásledovaného trpitele: v. 5

u sa'. Jan. 152r> ; trpitel horlí pro Bozí dum: v. 10 u sv.
Jan 217; dobrovolnè befe na sebe utrpení a hanu: v. "'

v ftím. 153; dali jemu ocet: v. 22 u sv. Jana 1929 a sv.
Mat. 274*; o Jidásovi, Kristovë zrádci uvedena slova
v. 2B ve Sk. ap. I20; zavrzen jest Israel die v. 23-24 u sv.
Pavía к fiím. 11a. Vysvobození Messiásem zjednané do-
stalo se nikoli pouze jednotlivci, nybr¿ vsem; ku konci
zalmu jsou uvedeni tito pod jménem Sionu a Judy.
Davidovu dobu nelze z obsahu zalmu rozpoznati.

Pisen líeí, ze jsou nektefí spoutáni (v. 4) trpitel jest pro-
následován pro Bo¿í vëc {y. 8 1

0
) snad pro zboznost, i

bratfí lio opustili (v. 9
). Na zacátku zalmu uzívá skladatel

obrazu a líeí/ jakoby byl do oisterny vhozen a jakoby byl
vodou zatopen. Pro tato slova chtëli jmenovati JeremiáSe
skladatelem tohoto zalmu; Jeremías byl dan do prázdné
cistern y (Jer. 38u), ale tam nebylo vody, jako ve v. 3líCeno.
Kladli píivod zalmu po mínení Theodora z Mopsvestie

tez na pocátek Makkabejskych dob.
Zenner vkládá za 14a vers tohoto zalmu ¿ahn 70.

(69. 1.
) jako druhou sloku sborové pisnë a shledává tak

pisen o 9
,

9—12 — 4, 4 versovych slokách. Verse 9—14,
23-29 pfikládá stfídavému zpëvu sborù.

L. 1. Ku konci. Pro ty, ktefí se promení. (Od) Davida.
H. 1. ftiditeli hudby. Al-sôsannîm. (Die lilií). Od

Davida.

1
. Ku konci, viz úvod XXVI a 41. Pro ty, ktefí se

promení; v. livod: al-sôsannîm XXV a 44'.
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2. Ja'achrañ mne, Boze,
Nebof vstupují vody az к mé dusi.

3. Jsem zabofen v hlubokém bahnë,
A není (tu) dna;
Dostal jsem se do hlubiny mofe,
A boufe mne utápí.

4. Jsem unaven voláním,
Ochraptilo mé hrdlo;

Umdlévají mé oci,

Kdyz doufám лге svého Boha.

5. Vice nez vlasû na mé hlavè jest tëch,
Kterí mne bez pfiëiny nenávidí.
Mocní jsou, ktefí mne pronásledují,
Moji nepfátelé, nespravedlivé;
Co jsem neuloupil. nyní musím spláceti.

6. Boze, ty znás mou posetilost,

A má provinení nejsou tobé skryta.
7. Af se nemusí rdíti nade mnou ti

,
Kterí doufají v tebe, Pane, Hospodine zástupu,
Af nejsou zahanbeni nade mnou ti

,

Ktefí hledají tebe, Boze Israele.

2
. Pomoz mi, Boze,

Neboí vstupuje voda az na dusi.

3
. Tonu v hlubokém bahne,

A není, nao se postaviti.
PfiSel jsem do hlubin vod,

A zátopa mne zaplavuje.

4
. Vykficel jsem se do únavy,

Zapálilo se mé hrdlo,
Pfecházejí mé oci,
Doufají ve svého Boha

5
. Vice nez vlasû na mé hlavë jest tëch,
Ktefí mne nenávidí bez pfíciny.
Silní jsou moji zhoubcové,
Jsou moji (lziví) nepf átele.
Co jsem neuloupil,
To mam tu nahraditi.

6
. Boze, ty znás mou posetilost,

A má provinení pfed tebou nejsou skryta.

7
. Af se nezahanbí pro mne ti
,

Ktefí v tebe doufají Pane, Jahve zástupu,
Af nejsou zahanbeni ve mnë ti

,

Ktefí tebe hledají, Boze Israele.
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2. 3. V nebezpecí a v obavë, ze zahyne, volâ к Bohu:
Zaehrañ (Pomoz mi, spasena nine uëin) nine, Boze! Uka-
zuje, v jakém stavu se nalézá. Jest mu jako tonoucímu,
jakoby se byl dostal do bahna, v nëmz není pevného
mista, na nëz by se mohl postaviti, jez jest bezedné;
die v. 3b jest mu, jakoby se topil ve hlubokych vodách,
jakoby ho proud jiz zaplavoval. To jsou obrazy velikého
nebezpecí; nalézáme je uvedeny ôastèji : 17л- 17 31 u 877.
Nebot vstupují vody az к mé duSi t. j. к mému zivotu,
ze mi mohou vzíti zivot (.1er. 4 10 Jon. 2Ü). Jsem zahora)
v hlubokém bahne, (393), v nëmz nebo kdez není dna
vnóexaati, v nëmz bych bez pomoci uvázl a zahynul. Boure
nine utápí ; v hebr. mini vodní proudy, smrsf, která ho
zaplavuje.

4. Volal o pomoc, dlouho a namahavé, ai jesí voláním
unaven. Oci jeho stále vyhlédají po pomoci a jiz umdlé-
vají, zacházejí (pfecházejí), doufají, cekají Bo/.í pomoc.

5. Zfejmë, bez obrazu popisuje, ëim, jak jest souzen.
Má velmi mnoho nepfátel; jest jich vice nei olasñ na jeho
hlavë (39 3

), jsou mocní (37íoi; v hebr. silni i poëtem silní,
tedy éetní jsou mojí zhoubeovê. Trpitel niëim jim neublízil,

trpí bez viny: bez pHèiny, nespravedlivé jej pronásledují.
Snad mu pficítali viny, jichz se nedopustil, aneb jako
prûpovëdnim röenim dokládá : Co jsem neuloupil, nyní
musim spláceti (nahraäovati); za viny. jichz jsem neuöinil,
jest mi trpëti. Так mohl ríci Messiás, jenz necl viny vSech
lid í, trpël za jejich poklesky.

6
. Neprovinil se proti nepráttiüm; má-li na sobé viny,

jsou Bohu známy, zalmista to vi a vyznává.
Boze, ty znás mou posetilost: mou hfísnost, jak jsem

se provinil : má provinéni nejsou tobé skryta Kristus
Pán hfíchy lidstva dobrovolnë na se vzal ; Bûh je znal.

7
. Doufá zalmista, ze nebude vydán zàliubë. Kdyby

vidëli jiní zbozní a vërni Bozí, ze byl spravedlivy muí
Bohem opuêtën, ze se mu nedostalo pomoci, jiz stále od
Boba doufal, a ze zahynul, ztratili by dûvëru v Boha,

byli by zahanbeni ve svë dûvëfe. Tentó dûvod uvádí
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trpitel, aby dosáhl pfispëni. At se nemusí nade mnou rdíti

ti
,

ktefí doufají v tebe .... ktefí hledaji tebe, Boze, kterí
prosbami se к tobe obracejí.

3
. Substantia TûV'û odtazitvm jménem; sv. Jer.: a ne-

mohu státi (postaviti se consistere). Altitudo i hloubka.
4
. *ПЛ páliti, byti horkym ; nif. zapáliti se, ale té2

ochraptiti ißQayilaaw (sv. Jer. exasperatum est), 1ПЗ i

b¡T part -piel Ьп^а spojeno s ■,3'," oíekávající (o6i); LXX
die ànè toi &mÇeii> fiov oci pfecházejí tím, ze vyhlédají
po pomooi, oekají na ni.

5
. znicrti, zalmbiti; zde part. hif. Není tfeba die

syr. navrzené opravy v ",Çlia??ïïl silnëjëi, cetntjH nez mé
kost i ; kostí ku pfirovnání velkého poctu uzito nebj'vá;
''Г'2'l'û die jinych — nas znamená závoj a nikoli kstici.
ipUJ leí: klamní nepfátelé; aneb akk. vyznamem: bez dü-
vodu, pro nie. 7N jest ukazovacího kmene a urcuje dobu:
tótt v minulosti neb vubec.

6
.

Г^ПК posetilost; ~72U5N vina (
i bez hfíchu); viz 223.

5 к oznat'ení pfedmètu zvlà.stë casto v pozdèjsi dobè

a v aram.

8
. \.ebof pro tebe snásím potupu,

Pokryvâ banba mou tvár.

9
. Jsem odeizen svym bratfím,

Stal jsem se neznám£rm syníim svó matky.

10. Nebof horlení pro tvûj dum mne szírá,

A potupy tvfch tupitelû padají na mne.
11. A sevfel jsem postem svou dusi,

A to bylo mnë uëinëno v potupu.
12. A oblekl jsem zinëné roucho jako svuj Sat,

A stal jsem se jim (tím) posmechem.
13. Proti mnë mluví ti

,

ktefí sedají v bráne,

A na mne zpívají, ktefí popíjejí vino.
14. Já vsak svou modlitbu к tobë (vysílám) Hospodine,
Doba pfiznë, Boze.

Die velikého svého milosrdenství mne vyslys,
Die vërnosti své spásy.

15. Vytrbni mne z babna, abych neuvázl ;

Vysvobod mne od tëcb, ktefí mne nenávidí,

A z hlubokych vod.
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16. At' nine neutopi boufe vod,

Af mne nepohlti hlubina,
Ai nezavfe nade mnou studna svûj otvor.

17. Vyslys mne, Hospodine, nebof dobrotivé jest tvé
milosrdenství,

Podle velikého svého inilosrdenství shlédni na mne.
18. A nechaí neodvrátíS své tváfe od svého sluzebníka,
Vzdyf jsem souzen, rychle vyslys mne.

19. Popatfi ra moji dusi a vysvobocf ji,

Pro mé nepfátely nine vytrhni.
20. Ту znás mé potupení a mé pohanéní

A mou hanbu.
21. Pfed tebon jsou vSichni, ktefí mne souzejí;
Mé srdce ocekává potupu a bídu.

A cekal jsem, kdo by se spolu slitoval, a nebylo ho,

A kdo by potëèil, a nenalezl se.
22. A za pokrm mi dávali zluc,

A V mé zízni napájeli mne octem.

8
. Nebof pro tebe snáSím potupu,

Hanba pokrí'vá mou tváf.

9
. Cizím jsem se stal svym bratfím,

A neznámym synûm svré matky.
10. Nebof horlení pro tvûi dum mne szírá,

A potupy tvych tupitehi padají na mne.
> i J L I '

(Recké: a zahaloval jsem svou dusi v postu;
navrzenâ zmëna: a t5rral jsem p. s. d.i

A stalo se mi to potupou.
12. A ucinil jsem pytel svym odëvem,

A stal jsem se jim pofekadlem.
13. O nine hovofí, ktefí sedávají v bráné,

A drnkání tëch, ktefí popíjejí vino.
14. Já vâak — má modlitba к tobé, Jahve,

V milostivé dobé (jde).
Podle veliké své milosti mne vyslys,
Ve vérnosti své pomoci.

15. Vytrhni mne z bahna, a af neuváznu,
Af se zachráním od sv^ch nenávistníku

A z hlubok^ch vod.
16. Af mne nezatopí proud vody,
Af mne nepohltí hlubina,
Af nezavfe nade mnou studné svñj otvor.
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17. VyslyS nine, Jahve, nebof jest dobrotivá tvá
milost,

Podle svého velikého slitování skloñ se ke ranë.
18. A neskry vej své tváfe pred svym sluzebnikem,
Nebof jest mi úzko. spësnë mne vyslys!

19. PfibM se к mé dusi, vysvobod ji,

Pro mé nepfátely mne vyprosti.
20. Ту znás mou potupu a mou hanu a hanbu,
Pfed tebou jsou vsichni moji utiskovatelé.

21. Potupa zlomila mé srdce a jsem chorobny,
Doufal jsem ve slitování a nebylo tu,

A V potësitele, ale nenalezl jsem jich.
22. A za pokrm dávali mnë zluc,

A V mé zízni napájeli mne octem.

8
. Novy dúvod, proö mùze Salmista ocekávati Bozí

pomoc. Díivod velmi závazny. Nebof pro tebe, pro Boha,

ze jest Bohu vëren, sndSím potupu . . . hanbu. Na Bohu

je4t, aby se trpitele zastal.

9
. / bratfí, tedy ti nejblizsí, odvrátili se od nëho,

povazují ho jako сгггпсе a jako neznámého (3012 Job 19 13).
Tim se ovsem holest a stud trpitele zvysil.
l'odobnë bylo zakusiti i nasemu Spasiteli; do vlast-

niho pfisel a svoji ho nepfijali (Jan 1" 77); лг utrpení ho
opxistili.

10. Udává toho pficinu. Nebof horleni pro tvuj dum,

horlivá láska к Bozímu domu, ke vsemu, со к Bozímu
domu nálezelo, tedy к bohosluzbè, ta mne stravuje, szírá.
Horlí pro ëest Bozí, pro slávu Bozího domu, proti modlo-
sluzbë, proti znesvéeování svatého domu, a ta ohnivá hor-
livost stravuje takfka jeho zivot.
Tato slova uvedena u sv. Jana 217 o Kristu Pánu,

kdyz vyhànël z posA'átného mista u chrámu kupce a chtël,

aby byl díim jeho Otee drzán v íicte.
¿almista miluje Boha, a kdyz jest Bùh tupen, cítí tu

potupu, rouhání na sobë, ona padá na nèho. I tato slova
uvádí sv. Pavel к Èim. 15a o Spasiteli: >Nebo i Kristus
nelíbil se sám sobë (skorem jako : nemël toliko péëi o svùj
klid, o sebe, o své pohodlí, peëoval o jiné), ale, jakoá
psáno jest: Potupa tupiteiü tvych pfipadla na mne.*

11. 12. Postem, plácem hledël si zalmista Boha na
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kioniti; aváak, kdyz Bûh mu lined nepomáhal, dëlali si
jeho protivníci z onoho postu a z рМбе posmëch.
A sevfel jsem postent svou dusi; v feck^ch rukopisech

jest: zahalil, pfikryl jsem avtutahnpa, v B: owéxaprpa snizil
jsem. Pûst jest trápením, pfemáháním du§e (umrtvová-
ním). Ale pràvë ten pûst stal se u nepMtel pfedmëtem
potupy. Oblekl jsem zinëné roncho (pytlové) jako svüjsal
(ucinil jsem pytel svym rouchem, hebr.), jako to ëinivali
v nestësti, v dobë postu a pokání — ale i tu stal se po-
smëSnym pofekadlem u bezboznych (43 u).

13. Ve branách mësta scházívali se lidé, aby se do-
zvèdëli novinky, aby s príchozími do mësta hovofili. Tarn
posuzuji trpitele v hovorech a mluvt proti nëmu, s po-
smëchem mluví o jeho neâtësti a souzeni (podobnë Job54

297). Potupnë о nèm zpivaji (die hebr. pfi strunové hudbë)
pri pitkách ti

,

kdoz popíjejí vino (Sf7kâr opojny nápoj).
14. Salmista béfe své ùtoôiStë к modlitbë.

Proti zlobê nepfátel vyraznë feceno: Jâ vsak svou
modlitbu к tobe, vysílám neb obracím, Hospodine, (die
hebr. nejspíse:) v milostivé, vpfíznivé dobë. V dobë. kdyz
Bûh laskavë lidské modlitby pfijímá (Is. 498). К tomu
jest Bûh sice vzdy hotov, avsak modlitba z usouzenéduse
лг tisni s dûvërou к Bohu vyslaná jest jemu zajisté pfede-
vèim milou, dochází v pfíhodné, v pfiznivé dobë.
Odvolává se jeètë na velikou milostivost Boha (503),

na jeho vëmost ve slibech, kterymi slibil pomoe a vysvo-
bozeni svym vërnym.

15.— 16. Salmista se vraci к obrazûm, jimiz lièilsvou
iizkost ve v. 2. 3 a prosi, by byl vytrzen z bahna, z vodnî
hlubiny, z boufe (by nebyl zatopen vodnim proudem, pfi-
valem), aby se nad пгт nezavfel otvor studny t. j. aby se

nad nim vody nezavfely.
17.-19. Spoléhá na dobrotu Bozí (62*): Bozí milo-

srdenství jest dobrotivé; prosí, aby neodvracel své tváfe
od svého sluzebníka, aby ji neodvracel v hnëvu aneb tak,
ze by se o trpícího sluzebníka nestaral.
Pro mé neprátely, aby se nemohli sv^m vitëzstvim

chlubití (59 26" 125), vytrhni mne.
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21.—21. 7ty rwcis we potupent . . . vse, со zakousJm

(21 7
). Pred tebou, v tve pfí torn nos ti jsou, ty vis, jak jsou

cetní ti
,

ktefi mne suzuji.
Me srdce oeekává potupu a bidu, jsem tak dloulio a

tak prudce suzován, ze skorem jiz ani nie jiného nez bídu

a potupu neocekávám. Lepe v§ak die hebr. a správnoji :

Mé srdee zlomila (roztrhla) potupa a já jsem chorobny,
jsem jako tëzce nemoen^.

V tom stavu nenalezl slitovníka, nenalézá zádného
potëSitele: není jieh, ac jich oCekával. Так opustën byl
Spasitel v gethsemanská zahradë, kdyz byla jeho duse
smutná az к smrti« ; tak trpël bez lidského uotesení i na
na kfízi.
22. Protivníci hledëli jeho souzení a bolesti jestë roz-

mnoziti. Dávali mi za pokrm zluc (hebr. müze znamenati
tez jed), tedy hofkost mi podávali na miste sladkélio po-
tesení. [I Krista Pana lze to vykládati doslovné, nebof
podávali Ukfizovanému hofky nápoj к íístum (Mat. 273i-48
Mark. 15 83. 36 Jan. 1989), ktery byl jako zluè, a ocet s vo-
dou smiSeny. ¿lue i ocet mohly by znamenati potupná a

posmesná slova, kterfmi trpícímu bolesti pfidávali.
10. Zelus, 'Clint má rñzné vyznamy ve sv. Pismë: Hor-

livost, (láska), zárlivost, hnèv, prudkost.
11. "22N1 a jáplakal; dalSí slova by mohla byti novou

vëtou : »kdyz byla má duèe (já) v postut ; »vyplakával
jsem svou dusi v postu« (Jer. 1317; die sv. Jer. Aq. Sym.)
by bylo neobycejné reení. Navrhují na m. П22К1 sloveso
îTjJ3?N1 ipiel od ПЗ") a trápil jsem«; lalinské operui zni
П32Х1. О Kristu Pánu tëehto slov primo vyloziti nelze.

12. Parabola; о Israeli tak feceno v 3 Kr. 97.
13. ftvm podmët; s nimz jestë spojiti sloveso in"1»^-
14. Beneplacitum yi'S.'j tvdoxía prízeñ, záliba, milost;

die sv. Jer. tempus reconciliationis est: cas smífení jest —
samostatná vëta. Lepe vèak Casov^m akkusativem vylo-
zeno. Wellh. "^sn Пг s pfíponou 1

. os.

17. Wellh. 2102 die dobroty na m. T Í10921).
20. Reverentia jako 35*.
21. Л01Э»1 1

. jedn. 6. impf, qal od B53N nemocen b^ti
(nif.) ; v aram. pfelozeno jako part. pass. ГТОШ1; Aq. Sym.
sv. Jer. a zoufám si od Ш"з (v syr. nw§) 1

. impf. Et mi
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seria zní ПЧЮ (a náfek) ; jod a sin byJy v starém písme po-
dobny. Simul contristan prelozeno evU.vmîo&ai míti soustrasf.
23. Oudiz jejich stûl pred nimi osidlem
A odplatou a záhubou (úrazem).

24. Af se zatemní jejich oci, aby nevidëly,
A jejich záda skfiv na vzdy.

25. Vylej na ne svûj hnëv,

A af je zachvátí zar tvého hnôvu.
26. Af spustne jejich by d liste,
A af neni v jejich stanech zádného bydlitele.

27. Nebof pronásledují toho, kterého ty jsi ranil,
A rozmnozuji bolest mych ran.

28. Pripoj nepravost к jejich nepravosti.
A af nevejdou v tvou spravedlnost.

29. Af jsou vymazáni z knihy zivoucich,
A nechaf nejsou zapsáni mezi spravedlivymi.
23. Budiz jejich stûl pred nimi léckou,
A bezpeßnym bud osidlem,

24. Af se zatemní jejich oci, aby nevidëly,
A jejich bedra uciii, aby se stále kolísala.

25. Vylej na ne svûj hnëv,
A zar tvé zlosti af je zachvátí.

26. Af jest jejich ohrada spustlou,
V jejich stanech af neni obyvatele.

27. Nebof, kterého jsi ranami stihl, pronásledují,
A vypravuji (o bolesti) tëch, jez jsi probodl.

28. Pfidej vinu к jejich vinë,
A af nedojdou к tvé spravedlnosti.

29. Af jsou vymazáni z knihy zivoucich,
A mezi spravedlivymi af nejsou psáni.

23. ¿almista trpi nesmirnë; veliká bolest vede jej
к tomu, ze pfedpovídá a jaksi i preje svym utiskovatelûm
Bo2i tresty. К posouzení toho pfání viz XIII a XIV о
zaklín. z. a zavër к z. 108.
¿almistovi podávali /Либ a ocet, nepfátele sedávají

и bohatého stolu, ale zalmista pfedvídá a di: Budiz jejich
stûl pfed nimi osidlem ; stolem b^vala kûze, kterou na
zemi prostirali. К té se uvedené pfirovnání dobfe hodí.
Jejich stûl, na nëmz mívali dobrá krmë, má jim b^ti к záhube
fscandalum tez podobného v^znamu 48w), к odplatè, totiz

ku potrestání. V hebr. znení pfedvídá náhl^ trest, nebof
di : Bezpecnym, ktef í nie netu§í, bud (stûl) osidlem.

38
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24. Af se zatenint jejich oci; oci, které se pásly na
utrpení spravedlivého, nebudou míti svëtla. Sv. Pavel
uvádí slova v. 23-24 v listu к ftím. II9-10, aby ukázal, jak
se to na riepf átelích Krista vyplnilo. Slepymi se stali 2idé,

nepoznali a nechtëli poznati Messiáse a odvraceli od sebe

dílo spasení (Mat. 13 l* Jan 1240). A jejich záda skfiv na
vzdy ; budou vády skfivena jako záda otrokû bfemeny
obtízena. V hebr. jinak: Jejich bedra at se stále kolísají,
címz jest téz namáhání a slabost pfedpovëdëna.

25. Hnëv Bozí v plné prudkosti na në pfijde (58 u).
26. Af spustne jejich bydlistê tím, ze by vyhynul

jeji(ii kmen, ze by nebylo, kd<> by v jejich stanech pfe-
byval. V hebr. zove to bydliètè ohradou, predstavuje je
jako skupinu stanû kocujícího kmene.
Sv. Petr nvádí tato slova o zrádci Jidásovi ve Sk. ap.

I80, pfidává jeètë ze i. 1088: »A jeho úrad (episcopatnm)
at vezme jin^ : apostolskj- úrad pfesel na sv. Matëje.

27. Nepfátelé zasluhnjí takovych trestú, nebot i)ro-
jevili velikou ukrutnost. Salmista byl Bohem ranën, trestán,
sonzení pfipisnje ted}f z cásti Bohn, avèak nepfátelé
к tëmto ranám pfidávali jiné. Büli mûze pro svou spra-
vedlnost trestati, má к tomu právo ; lidé к tomu práva
neinají. Mèli politovati trpitele, ale oni rozmnoèovali mou
bolest. Hebr. není jasné, nebof di: A vypravujl o holest i
tëch, jez jsi probodl, ktefí pro Boba trpëli a zahynuli
(byli umuceni); vypravují tak snad s posmëchem.

28. Pripoj nepravost к jejich nepravosti ; Bûh není
puvodcem hfíchu ani hfísnosti, on sám nepüsobí к tomu,

aby hfísník züstával zatvrzel^m, padal z jednoho hfíchu
do druhého. Jest to vsak Bozí trest, kter$'m b5rvají stízeni
zatvrzelci, ze je Büh zanechává a jaksi opoustí, a oni
pfidávají к svym hfíchüm jiné a jiné nepravosti. Milost
Bozí byvá u nich neúcinnou, proto zádné nezasluhují, a
ani se nepficmují, aby Bozí milosti získali. Так se stane,
ze nevejdou v Bozí spravedlnost, ze nebudou ospravedl-
néiii, spravedliv^mi prohláseni u Bozího soudu.

29. Г Boha jest, jak obraznë v Ex. 3232 Dan. 121

z. 6823-3".

feëeno, kniha, v níz jsou zapsáni vsichni ziví, spravedliví.
Spravedliví tam zustanou zapsáni stále, ale bezboání atjsou
vymazdni, a( nejsou tam psáni se spravedlivymi (mezi
spravedliv$rmi), t. j. nebudou psáni.

23. Stfd (od ~Ьиз prostfíti "(Pibe) znamenái jídla. Zde
nemíize to die aram. znamenati stul, ktery oni trpiteli pf i-
pravili zluöi a octem. U Israele to znamená zjevení Bozí,
jez mèli; zneuzili ho a bylo jim ku pádu.
Retributiones ; hebr. a^pibä? znamená ¡neporusenosti,

bezpecnosti ; pfídavné jm. bezpecny ; feck, a lat. podávají
slovo а'трЬш.

27. VlozenJ- tentó díivod Zenner vynechává. Addere
super pfidávah к пёс-emu. Die pfekladû LXX noo<íé&r¡xa*
dluzno t'fsti pfidávají na m. "nDO4 (l"1©?'; od ЛЕО)- Ь$
pfi "lEC neobycejné (27).

28. Tez pfekládáno: »Pfipoj trest к nepra vosti« aneb
»pripoj trest к trestu«. rozmnozuj trest jejich.
29. а4*!! znamená téz iivot; zde lépe »zivouci« vedle

parallelního a'jnx. Jsout to lidé к vëcnému zivotu usta-
novení ôi povolaní — spravedliví. К tomii urëeni jsou
vsichni: »Kter^z (Bûh) chce, aby vsichni lidé spaseni byli
a ku poznání pravdy pfisli« (1 Tim. 24).
30. Já jsem л- nouzi a v bolesti —

Tvá spása, Boze, mne pozvedla.
31. Chválím Bozí jméno ve zpèvu,
A velebím ho (Boha) chvalozpëvem ;

32. A to se bude Bohu líbiti vice nez mladj' junec,
Jemuz vyrázejí rohy a kopyta.

33. Ai spatfí (to) ubozí a af se tësi.
Hledejte Boha a bude zíti vase duse ;

34. Nebof Hospodin vyslychá chudé
A nepohrdá sv5rmi spoutan^mi.

35. Af jej chválí nebesa i zemè,
Mofe a vsechno, со se v nich hemzí.

36. Nebof Bíih spasí Sion,
A mësta Judy budou vystavëna.
A budou tam preb^vati,
A dëdiônè jej obdrzi.

37. A simë jeho sluzebnikû ho bude míti v drzeni,

A ti, ktefi miluji jeho jméno, budou v ném
pfeb^vati.
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30. Já рак jsem bídny a pln5r bolesti —
Tvá pomoc. Boze, mne pozvedne.

31. Budu chváliti Bozí jméno v písni,
A zvelebovati ho chvalozpëvem.

32. A to se bude líbiti Jahve vice nez byk,
.Tunee rohat5T, kopytník.

33. Snízení to vidi — radují se,
Ti, ktefí Boba hledají ; a obzivne vase srdee.

34. Nebof Jahve dbá na chudé,
A nepohrdá sv^mi zajatei.

35. Chváliti ho budon nebesa i zemè,
Mofe, a vse, со se v nich hemzí.

36. Nebof Buh pomáhá Zijjônu,
A staví inèsta J hwdâ ;
A nsadí se tara,
A jest jim to majetkem.

37. A sime jeho sluzebníku ho zdedí,
A ti

,

ktef í jeho jméno milují, budou v nèm
pfebyvati.

30. Osud bezboínych bnde nesfastny a zly. Salmista
vsak má nadëji v pomoc Bozí. Ac jsem já nyní bídny a
naplnén bolestí (paupev et dolens), spása, pomoc tvá, Boze,

mne pozvedne. Nepfátelé jsou nyní moeni, stojí vysoko,

já jsem snízen — ale Buh mne pozvedne.
Za to chce vzdávati díky slavnj'm zpüsobem a stále.

31. 32. Tato chvála bude se Bohu vice líbiti neè obëti
mladych juneû, nez nejlepsí obëti (bykü); juncù, ktefí
jsou v síle, kterym vyrázejí rohy a koj>yta. Vybírali ke

krvav^m obëtëm byky, kterym nebyla jestë tfi léta. O ko-
pytech se zminuje, ponèvadz zvírata o dvou kopytech
(dvoupaznehtní) nálezela die zákona к cistym zvífatúm
(spolu pfezvykavá, jak je jmenuje Lev. 11. . Die hebr.
znëni mini vyspëlà zvífata. Bohu jest upfímné díkuci-
není a chvála milejsí (5018- I9).

33. Ubozi, utistení, ktefí se nalézají v podobném
souzení, uvidí, jak Buh zachránil jednoho zbozného trpitele
(zalmistu) a zaradujl se. Zalmista jim pfedpovídá tuto
radost : obzivne vase srdee (2127). Radujeme se tak vsichni
ze vzkfísení Pànë, z oslavy Krista Pána.

34. Kadují se, ze si Buk vsímá ubohych, ze slysí na
jejich prosby, ze nepohrdá spoutanymi, tëmi, ktefí jsou

z. 6888-3ï. 517

trápeni polity a souzením pro Boha. Ano on о ne pecuje,
on se о ne stará.

35. V tëchto versieh vyjádfeno pfání a nadëje, ze
bude pomozeno Israeli, Sionu pfedevsím a mëstûm Judy.
David moni ta slova pfidati, nebot jemu zálezelo na [Isra
eli, on byl jeho hlavou, jeho zástupcem. Ze by ty verse
byly'v dobè Babylonského pobytu pfidány, to z nich do-
kázati nelze.

Cety svët má, musí chváliti a velebiti Hospodina,
more i vSe, со sc v nich (vsude) hemH.

36. Buh pomáhá (pomuze) Sionu, ktery jest místem
jeho sídla. Staví tuesta Judy (postaví je) stará se, aby
byla postavena, aby tam mohl lid bydliti, se usaditi, a
aby mu to bylo majetkem.

37. Potomstvo vërnych Bozích sluzebníku bude vlád-
nouti tímto majetkem, ktery Bûh postavil a jim dal; tím
naznaceno trvání církve Kristovy. Zájmena >eam< nesou
se к slovu Sion.

32. Vitulus liœ taurus v hromadném vyznamu. Ku
1С bychom mohli porovnávací "û vztahovati : lepsí ne2
i unci "|ip*2 rohatí ivyspelí). CÍE zn amena jiz dvoje, rozdë-
lené kopyto; od toho denom. hifil.

34. Die lat. ""ОС jisté slysí. »Zajatci« rozumejí mnozí
v prorockém smyslu Israelity, kteíi byli odvedeni do
Babylona. Vincti sut, ponëvadz se tam dopustënim a fí-
zením Bozím dostali (687).

36. Na m. ïTiœ*ynjeet STUBl4!; samohláska perf. (i) pu-
sobila na samohlásku impf., kterou zde jest zerê (Ez. 3612).

V tomto zalmu spatrujeme lícení utrpení Pane (vv. 4
,

5
, 9
,

13, 21, 22), trest, jak£r stihl a stihá jeho protivníky.
Modlíme se tentó zalm na Zeteny cvrtek; rozjímáme,

jak mohl trpící Spasitel jednotlivá slova zalmu v modlitbë
Bohu Otci pfednáseti. Jednotlivé verse nalézáme v offert.
Jcvëfné nedële (21. 22), v mesních modlitbách památky Mo
di ithy Pane (2, 17, 18), sv. kopí, sv. hfebû a roucha Pânë

(21. 22) a utrpení Pané.
Zalm jest modlitbou o dar sv. Ducha na pocátku, pfi

otevfení biskupské synody.
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GQ.zahn, (H. 70; tez v l. 39, h.40u-18).

Xodlltba za pomoc proti neprátelüm.

¿almista jest v nebezpeöi, obkliöen nepfátely, ktefí
usilují o jeho zivot, volá o pomoc к Bohu. Svolává na
nepfátely pomstu Bozí (2—4), pro sebe a pro spravedlivé
vyprosuje dobrotivou milost i 5 — 6). Dvë sloky.
2alm tentó obsahnje s malymi odchyikarai druhou

cást 39. zalmu, v. 14-18 (viz úvod к tomuto z. s. 310).
Nadp is.

L. 1. Ku konci. Daviduv zalm.
Ku vzpomínce, ze jej vysvobodil Hospodin.
H. 1. ftiditeli hudby.
Od Davida к (obëtovâni) azk«râ.

1. V В: sis rô eàani це rôv xíoiov na mé zachrânëni, jez
si na Pánn ehce vyprositi ; die toho i nadpis Vulg., ktery
neni v hebr. znëni. Vzpominka, viz. XXVI a s. 297 pfi 371.

2. Hoze, к mé pomoci vzezfi,
Hospodine, к pomození mému pospës.

3. Af jsou zahanbeni a af se zastydí ti
,

Kterí hledaji mùj zivot.

4
. At se obrâti zpèt a zastydí se ti
,

Kterí mnë pfeji nestësti.
Af se hned zastydí ti,

Ktefí mnë fíkají : Aj, aj !

5
. At plesají a af se raduji v tobè

Vsichni, ktefí tebe hledaji;

A af fíkají stále:
Oslaven bud Hospodin !

Ktefí milují tvou spásu.

(5
. Já рак jsem nuzny a bidrry ;

Boze, pomoziz mi !

Müj spomocník a mûj osvoboditel jsi ty ;

Boze, neprodlévej !

2
. Boze, к mému vysvobození,

Jahve, к mé pomoci pospës.

3
. Af se zahanbí a zardi,

Ktefí usilují o müj zivot,
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Ai ustoupí zpët a zahanbí se,
Ktefí chtëji mé nestësti.

4. At se obrátí pro svoii hanbu,
Ktefí fíkají: На, На!

5. Ai se veselí a radují z tebe
Vèichni. ktefí tè hledají.
Af fíkají stále: Velky jest Jahve!
Ktefí milují tvou spásu.

B. Já рак, Many a chudy,
Boze, pospës ke mnë!
Má pomoc a müj osvoboditel jsi ty;
Jahve, neprodlévej !

2. Viz vyklad pfi z. 39U-1S. Odchylky jsou nepatrné,
z cásti jiz pfi z. 39. poznamenané.
V 39. (40.) ■/..jest ve v. «(•*) ПЗП; v. 8(li) 1ГТ; v. *( ,е

) тзиг;
v. «(«») зшгт1 (se postará), zde ПвЙП ; tez ТГГСР zde "!"?•

Pfed kazdou modlitbou hodinek vzyváme Boha slovy
v. 2: »Boic, ku pomoci me vzezri«, nebof bez Bozí pomoci

a milosti ani modlitba by se nezdafila a nebyla by do-

brou. Milost zjednal nam Kristus svou smrtí na kfízi,

proto se pfi onëch sloveoh znamenáme sv. kfízem.
2alm 69. jest prosebnou písní. Pfi svëcenî zvonû

prosí biskup slovy teto písné, aby byla zahnána vseliká
zlá moc. Po litaniîch o vëech svatych shrnuje zalm mnohé
nase jednotlivé prosby proti zlému duchu a za Bozí
milost.

Modlíme se jej jako modlitbu trpícího Pána na Zeleny
Uvrtek v ranních hodinkách.

70. zalm. (H. 71.)

Modlitba starce.

¿almisla vyproSuje sobé aneb Israeli Bozí pomoc a

vysvobození. Aby se potësil a v dûvëfe posílil, vzpomíná
si, jak ho chránil a vedi Bíih jiz od jeho mladosti. Uvádí
jeôtë jiné díivody své prosby (1—13), vyznává velikou
v Boha dûvôru a slibuje vdëënost (14—24).
Mládí, o nëmz se tu dëje zmínka (5,17), a stáfí (9, 18i

mùze sice naznacovati skuteëné mládí a stáfí zalmistovo,
ale lze je téz v pfeneseném smyslu vykládati o Israolskéin
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lidu. Nadpis, ktery byl feckyrai pfeklady zacho van, uka-

zuje, ze byl tentó 2alm vykládán о lidu: roa» лдатыг шщаХау-
Tia&tvzoav priorum captivorum prvních zajatcû, zajatcû
v Babylonë, tëch, ktefi pH prvém zajeti byli odvedeni,

neb tëch, ktefi v df ivëjsich dobách, v prvních dobách za
jeti 2ili. Ovsem, 2e by bylo lze vykládati tuto poznámku
téz v ten rozum, ze oni zajatci tuto pisen к svému potë-
sení pëli; byla die toho tfeba jiz starsí. Ve versi 2U mluvi
v ninozném cisle (к thîbh): to mùze byti závaznéjsím svë-
dectvím. Mládí Israele by byla ona doba, kdyz Israel vyáel z

Egypta a pocal byti a zíti v íimluve s Bohem ; jeho stái'ím

bychom rozumëli dobu, kdy jiz prodëlal fadu zkuseností a
octl se v nebezpecí záliuby - snad babylonskou dobu
(128 '. "

-. Is. 46+ podobnè o mládí a stâfi). Parisot klade
zalm do doby Joakima, kdyz odvedl babylonsky král
prvé zajatce (60(5 pf. Kr. ).

Nadpis Fecky a lat. (nikoliv v hebr. znëni) jmenuje
Davida skladatelem, ale pfidává jestë slova vímv 'lasraôap

synu J<mudaba (potomkû J.), syna Rochaba. Die Jer. 35
byli tito Rechabité dokonalejSiho zivota nez Zidé, hledëli
zavésti dfevnèjèi prosty, pfísny zivot, jako byval na
pousti. Jonadab jmenován jeStë v 4. Král. 1015. 1

6
,

23; 1 Par.
2r,:' a Soude. lui se zdaji nasvëdcovati tomu, ze byli Ki-
nejsti a Rechabité totozni. Neni jasno, proc jsou zde jme-
nováni; snad jim byla tato pisen zvlastè milou. V syr.
Jonadab není, ale di : Zalm 71, slozeny Davidem, kdyz
tentó vedi boj proti Saulovu doinu«.
Tento zalm obsahuje vice vët z jinych zalostivych

zalmû, jako ze z. 21, 30, 34 a 39. Zacatek jest jako ve 30.,
ukonceni jako v 34.
Polovice versii neb zlomkû versû jest ze starsich zalmû.

V zalmu nelze po obsahu rozeznati sloky. Zenner
cita v nëm patero slok о 6

, 6—6—4, 4 versieh.

L. 1. ¿aim Davida, synû Jonadaba a prvních zajatcû.

V tebe, Hospodine, doufám,
Nebudu zahanben na vëky.

2
. Ve své spravedlnosti mue vysvobod a vytrhni mue.

Nakloñ ke mnë své ueho a spasrê mue.
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3. Budiz mnë Bohem ochráncem,
A pevnym útulkem, abys mne zachránil;
Nebof ty jsi má opora a mé ùtoëistë.

4. Mùj Boze, vytrhni mne z ruky hfísníka,
A z ruky toho, ktery jedná proti zákonu a (z ruky)

neslechetnika ;
5. Nebof ty jsi mé ocekávání, Pane;
Hospodine, má nadëje od mého mládí.

tí
. O tebe se opírám od narození,

Od luna mé matky ty jsi m5rm ochráncem.

O tobé bude vzdyckv mûj zpëv.

7
. rakfka zázrakem jsem mnohym :

Ale ty jsi siln\r spomocník.

8
. Af se plní má ústa chválou,

Abych opôvoval tvou slávu,
Po cely den tvou velebnost.

9
. Nezavrhuj mne v dobe staroby,

Kdyz mizí má síla,

Neopoustéj mne.

10. Nebof mluví moji nepfátelé o mnë,

A ti
,

ktefí cíhají na moji dusi, radí se spolu
11. Éíkajíce: Buh ho opustil!
Pronásledujte a chopte se ho,
Nebof není (nikoho), kdo by vysvbbodil.

12. Boze, nevzdaluj se ode mne,

Mûj Boze, pfihlédni к mé pomoci.
13. At jsou zahanbeni a af zajdou ti

,

Ktefí chtëji strhnouti mou dusi;
Af jsou hanbou a studem pokryti ti

,

Kteí'í hledají mého nestësti!
H. 1. U tebe, Jahve, hledám úkrytu,
Nedopusf, abych byl nèkdy zahanben.

2
. Ve své spravedlnosti vytrhni mne a vy-

svobod mne;
Nakloñ své ucho ke mnë a pomoz mi.

3
. Bud mi skalou, (pevn$rm) pfíbytkem,

Kam bych mohl vcházeti povzdy.
(Pfemënou : Domem hradním к mému spa-
Ty jsi urcil, ze mne spasís, sení).
Nebof má skâla a míij hrad jsi ty.
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4. Míij Boze, vysvobod mne z ruky bezbozníka,
Z pèstè zlosyna a násilníka.

5. Nebof ty jsi má nadëje, Pane,
Jahve, má dûvëra od mé mladosti.

6. Na tebe spoléhám od luna (matefského),
Od vnitra mé matky jsi mne vybavil.
O tobe má chvála stále (zní).

7. Jakonëjakym zázrakem stal jsem se mnohym,
Ale ty jsi mé silné útooi§te.

8. Pina jsou má ústa tve chvály,
Po cely den tve velebnosti.

9. Nezamítej mne v dobë stáfí,
Kdyz má síla mizí, neopoustëj mne.

10. Neboí mluví moji nepfátelé o mne,
A ti

, ktefí oíhají na mou dusi, radí se spohi
11. fííkajíce: Bñh ho opustil!
Pronásledujte ho a uchopte ho,
Nebof není vysvoboditele.

12. Boze, nevzdaluj se ode mne,
Mfij Boze, ku pomoci mnè pospès !

13. Af zahanbeni zajdou ti,
Ktefí napadají mou dusi,
Ai jsou zahaleni hanbou a potupou ti

,

Ktefí hledají mého nestéstí.

1
.

2
. Jako v z. 302-+ prosí zalmista o Bczí pomoc a

vyznává proto düveru, jakou má v Boha a v Bozí spra-
vedlnost. Nedopust, abych byl nékdy zahanben (hebr.),
nebof doufá, ze nebude nikdy pro svou dûvëru a ve své
dûvëfe v Boha zahanben. Vysvobod a vytrhni mne, spíee
obrácene: vytrhni mne z nebezpeeí, рак budu vysvobozen,
tak mne vysvobodís (v z. 30. toliko: vysvobod mne).

3
. Budiz mnê Bohem ochrâncem; v hebr. metaforicky:

skalou pfíbytku neb bydlení, na níz bych bydlil v bezpeí'í;
podobnë feëeno tez: Ту jsi má skála a müj hrad (hebr.).
Hebr. snad di podobnë: Bud miskalon, která ehrání, kam
bych mohl vzdy veházeti. Ty jsi rozhodl mne spasiti atd.

4
. Zalmista jest v rukou, v moci bezboznych. Kdyz

zpívali Israelite tentó zalm v Babylonë, mínili bezl>oz-
nym« Babylonské, aneb vübec pohany. Vytrhni mne

z ruky bezbozníka, zlosyna a násilníka, toho, ktery jest

i Bozí m nepfítelem.

5
. Nebof ty jsi mé ocekávání, Pane; métonymie, jako
v z. 21 ,0-11, jsi pfedinètem mého oeekávání, mé nadcje.
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6. O tebe se opírám, v tobe nalézám svou sílu a
pevnost. Od luna mé matky ty jst тут ochráncem;
v hebr., jak se zdá, narází na ochranu pfi narození :
Z vnitra matky jsi nine vybavil. Já tebe budu stálc opé-
vovati, budes stále pfedmôtem mych zpëvû. To se na
zalmech krásne vyplnilo.

7. Takfka zdzrakem (nëjakymj jsem mnohym; Hdé
vidi a pozorují, jak Bùh stâle a mocnë o národ Israelsky
pecuje, fízení Bozí se na nëm jeví podivuhodnym zpù-
sobem, proto se jira zdá byti Israel neb zalmista) nëjakym
divem, zázrakem. Так by se lépe hodilo к pfedcházejícím
slovûm o Bozí péf'i.
Vzhledem к Deut. 284u mohli bychom to vyloziti jinak:

Israel jest zázrakem, ale hroznym, odstrasujícím Lidé
pozorují to souzení, jímá jest lid, ktery se Bozím zove,
stihán a vidi na Israeli divy Bozí spravedlnosti a trestu.
Proti tomu neztrácí zalmista dûvèry a di: Ale ty jsi silny
spomocník !

8. Chtëje projeviti svou vdëenost nejlepsím zpusobem,
kterym to muze uëiniti, zalmista stále a mnoho o Bozí
slávé mluví a prozpëvuje: At se plní ústa nid ehválou.
Za stálou ochranu (v. ■"'-') chce byti stále vdôcnym: Abych
opèvoval po eely den (stále) tvou velebnost.

9. V mládí a od mládí peëoval Bull o zalmistu, on
Bozí ochrany si vází a potfebuje jí i v stáfí; proto prosí:
Nezavrhuj mne, neopoustëj mne, v dolx) staroby, kdyí
jsem sestárlym, kdyz mizí má sita (dojenmëji v Kaz.
123-;'). Podobnë di Bùh u Is. o israelsk-ëm lidu 464: »A2
i do staroby já sáin, ano az do sedin já ponesu: já jsem
vás ucinil, a já nositi budu *.

10. 11. Novy dúvod, proë doufá, ze se mu dostane
Bozí pomoci. Jeho nepi-átelé neb protivníci vsude fíkají,
ze ho Búh opustil, bez bàznë na nêho jestë vice útoéí:
kdyz mu Bûh spësnë pomúze, budou oni zahanbeni a
snízeni. Mluví o mne to, со jest ve v. 11. Ktert hlídají,
(hebr.) èihajî na moji dus/, aby mne v pfíhodném oka-
mzení zahubili. Jejich slova projevují velikou zlobu.
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12. Nevzdaluj seodemne; tez v i. 2112 (3422); pfihlédni
к mé pomoci 3723, 39 u.

13. Jí jsou zahanbeni, jako лт z. 3426. Detrahentes,
ktefí strhují, nástrahy ciní (3721) mnë (mé duëi) ; v hebr.
ktefí osocují neb bojují proti mnë.

3. Die r. tic tánov oyvcov roi <toôitmî fit bylo by lze
zmëniti pokazené znëni "D^BSinb ms VOM КЧзЬ (Abys
— kam bych vcházel stale; urëil jsi, abys mne spasil)
v чэучрпп ТПШЭ ÍTZlb jak jest ipfelozeno. Na m. )<&П 1ЧХ
öetli LXX Sym. a aram. VUu skalou pevnou mi biid!
Winckler spojuje IIS s mr¿ (abs) obruz.
4. -fZT, byti horky, prudky, násilny (Is. 1" утап)

«я«! hytfxwor, aram. срип (loupeznyi.
6. ПГ (22|П) odfíznouti, odlouëiti, aram. ktery jsi mne

uein il vyjíti (ro stfíhati, syr. gzà podobnë); die arab. zazü
(odplatiti) dobrodiner:

7. :>■■—çrro mé útociste v síle t. j. mé silné lítooiste,
LXX xal av enr¡uo<; xgtzzaióc jako v lat. "" V akkus., die Ko
nica Syn. 277 e i v gen.

10. Mihi o mw¿ (33). In unum (4H).
13. пЬт2 opravuje Wellh. v Г0521; (die 354), Houbigant

ve "Ьтч.

14. Já vsak chci stale doufati,
A rozmnozovati veskeru tvou chválu.

15. Má ústa budou hlásati tvou spravedlnost,
Po cely den tvou spásu.
Nebof neznaje pisma,

16. Chci vejiti v mocné skutky Pane ;
Hospodine, chci vzpominati na spravedlnost, tebe

17. Boze, uöil jsi mne od mé mladosti, jediného,

A az dosud ohlasuji tve divy.
18. A az do staroby a do sedin
Boze, neopoustëj mne,

i okud hlásám tve rame
Veskerému pokolení, jez prijde;
Tvou moc,

19. A tvou spravedlnost, Boze, az do nebes;

Jaké veliké ciny jsi vykonal,
Boze, kdo jest tobë podoben?

20. Jaká jsi mnë dal zakusiti souzení,
Так mnohá a zlá !
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A opètnè jsi mue ozivil,
Л ze zemsk^ch prohlubní jsi mne opët vyvedl.

21. Hojnë jsi prokazoval svou velebnost,
A opëtnè jsi mne tëèival.

22. Vèak i já téz chci oslavovati tebe, Boze,
Pfi zpëvnich nástrojích tvou vërnost;
Chváliti të budu na citaru, Svaty Israele !

23. Plesati mají mé rty, kdyz të budu opëvovati,
A má du§e, kterou jsi vykoupil.

24. Ale i muj jazyk po cely den velebiti bude tvou

Kdyz byli zahanbeni a potupeni ti
,

Ktefí hledají mého neátéstí.
14. Já vSak chci stále doufati,

A rozmnozovati vM tvou chválu.
15. Má ústa mají vypravovati o tve spravedl-
Po cel$r den o tve spáse, nosti,
Nebof neznám poëtu (jich).

16. Pfijdu na silná díla Pane, Jahve,
Chci vzpomínati na tvou spravedlnost, tebe

17. Boze, uöil jsi mne od mé mladosti,

A az dosavad oznamuji tvé divy.
18. Ale az do stáfí a do ledin,
Boze, neopouâtëj mne,
Abych oznamoval tvoje rámé,
Pokolení, vsemu (lidu, kter^) pfijde,
Tvou moc.

19. A tvá spravedlnost, Boze, (sáhá) az do vysmy,
(LXX. Aq. Sym. .1er.: Boze, az donebes [sáhá],

Jeni jsi uëinil veliké (vëci).
Boze, kdo jest jako ty?

20. .lenz jsi nám (q'rê: mnë) dal vidëti
Mnohou tíseñ a neâtësti,
Opët к zivotu pfivedeS nás (q. mne),
A z propastí zemë opët mne vyvedeS.

21. Rozmnoz mou velikost,

A opëtnë mne potësuj!
22. Так i já chci tebe oslavovati na harfu,
Tvou vërnost, Boze,
Zpivati chci tobë na citaru,
Svaty Israele!

Î3. Plesati budou mé rty, kdyz t
i budou hi

A má duâe, kterou jsi vykoupil.

spravedlnost,

samého.
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24. I mûj jazyk po cely den bude zpívati o tvé
spravedlnosti,

Nebof byli zahanbeni, neboí se zastydëli ti
,

Ktefí hledali mého nestësti,
14. Vyznání vdëënosti a stálé dûvëry.
Nepfátelé mini, ze mne Bûh opustil: Já vsak chci

stále doufati, tedy nepfestávám mí ti v nëho dûvëru, a

vdëènost biidu prokazovati tím, ze chci rozmnozoïmti BoH
chválu, nepfestanu B. chváliti.

15. Bo'zí .spravedlnost jest zde ona, která jest spolu
spásou, která pomáhá, nicí nepfátely a osvobozuje utisko-
vané. Nehof neznám (lak spojeno s v. 1U : neznaje) písma
(non cognovi literaturam i, nix eyrmv yaanfiatsiaí (N mnoí. c.)
sv. Jer. : literaturas ; to znamenâ písafsky ufad, psaní,
metonym. písmo ispis: neznám písma, spisu, knihy, v níz
by byla tvá spravedlnost a tvá pomoc ku spáse dosta-

tecnè vypsaná, aneb v níz bych mohl já tebe, tvou spra

vedlnost dostateenè chváliti. Ústne të budu velebiti, pí-
semnë to není mozno, bylo by mnë stále psáti.
Die hebr. znëni praví: Neznám poötü(ß96); zpùsobû, jak^-

mi jsi pomohl, jest nesmírny pocet; Sym. ov yào inda èinoiûpfpai.
Latinské znëni spojuje ten vers s následujícím v. 16

v tomto smyslu: Neznaje písma, chci vejíti v tnocné
skutky Bozí, t. j. o nich rozjímati, mluviti atd. Jest omy-
lem vykládati, ze by zalmista tím vyznával, ze vùbec
psáti neumí. ftímsk5r zaltáf а В feck, vykazuje negotia-
tiones írnayfiatíag coz se sem nehodí.

16. Vejdu r moené skutky Páne, zacnu o cinech,

v nichz se jevila raoc Páne, rozjímati a mluviti.
Chci vzpomínati na spravedlnost, tebesamého; toliko

Bûh má takovou spravedlnost, ano spravedlnost víibec
jest jen u nëho.

17. Buh prokazoval zalmistovi jiz od jeho mládí stálá
dobrodiní a pfispíval jemu zpüsobem zázracn^m ; tím ho

ucil od mládí chváliti Boha : Uèil jsi mne od mé mladosti,
vzdy, a az posud ohlasuji (inohu ohlasovati ) tvé divy. Za-
jisté, ze si pfeje, aby mu Bûh i dále prokazoval svou
milost, aby mohl i v budoucnosti za no vá dobrodiní chvá
liti Boha, proto di:
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18. A az do staroby a do sedin, do nejdelsiho vëku,
Boze, mne neopoustëj. Pokud (spise-. abych) hlásám tvê
ràmë, sílu tvého ramené, veëkerému pokolení, jeè pfijde,
tedy pfiâtimu pokolení, bych mohl hlásati tvou moc. (Die
hebr. snad : Pokolení, vsemu lidu, ktery pf ijde).

19. Die hebr. poeíná nová vëta : A tvâ spravedlnost,
Boze, sabá al do vySiny (nebes) ; projevila se ve velikych
skutcich Bozich. Pohnutë táze se zalmista: Kdojestjako
ty'i mocny, spravedlivf nikdo tak není, neni Bohu rovného.

20. Bïih dopoustí na jednotlivce i na cely národ tíseíí,
nestèsti a bídu : Jenz jsi nám (staré pfeklady, q'rê: mnè,
k'tbîbb, Aq. : nám) dal zakusiti souzení, tak mnohá azlá!
tez jsi nám zase pomohl, zase jsi nás osvobodil, ozivil,
к zivotu pfivedl (403). Die hebr. a die sv. Jer. v budouc-
nosti: Opëtnë nás ozivís . . . vyvedes nás z propastí zemé,
z podsvétí, címz naznaôuje nejvëtsi nebezpeöi, smrtelné

nebezpeëi, v nëmz se nalézá.

21. Hojnë (neb velikou) jsiprokazoval svouvelebnost,
svou velikost, mot- a sílu dobrodinimi, jez jsi udëloval,
ûtëchou, jiz jsi mnë opëtovnë poskytoval. Die hebr. by znël
ten vers prosebnë: Rozmnoz, zvelic mou velikost, cim by
mohl ininiti ëest jednotlivce (zalmisty), neb spise ëest,
slávu Israele, celého vyvoleného lidu.

22. Podle lásky Bohem prokazované bude fiditi zal
mista jaksi svou chválu: Так i já (lat. nam et ego) chci
oslavovati tebe, Boze (6B), pfi zpëvnich nástrojích (hebr.
na harfu) tvou vërnost, ze plnís své sliby a ochrañujes
spravedlivého a tèèis ho. Svaty Israele t. j. israelského
lidu; pojmenování Boha, jako v z. 774' 88'9 u Is.

ч tficetkráte.

23. 24. Kadost svou bude zalmista projevovati zpëvem,
hudbou, feci ; jistë doufá, ze budou nepfátelé, ktefí hle-
dali jeho nestèsti, zahanbeni. Nepodafí se j ej ich zàmëry,
ano oni budou míti jestë hanbu a budou se stydëti, ze se
marné namáhali ^viz 3428).

14. Adjicere super: rozmnoáiti (6827).
15. riiiÉÇ aram. ')1Г!2,,,',3',,'3 tedy od ПЕС vyznainem di
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Inti. Zàmëna v nPN "lÈÇ (nebof nemohu) spoëitati je po-
dává sice tyz smysl, ale není dokázána.

16. Introibo in potentias, doslovnè die N12 s predi.
2 pfijiti s nëëim, pfinêsti песо (v arab. atâ s bi); zminiti
se о nëëem (na tomto misté). Ve star^ch pfekladoch
jedn. б. rpVOä.

18. Doñee annuntiem (228í) ; 1? i iicelnë.

N12^ Tnp znamená : pokolení, jez pfijde, prístí poko-
lení. V Syr. není prelozeno ; reck, to spojili s ТП :
Tifíari ir¡ уегщ r¡

¡
tQxoftévr¡ ; navrhují, aby se ЬэЬ vynechalo,

neb vkládají za ne ins (jiné, druhé pokolení), aneb za Ъ-Ъ
slovo aman.

19. К iustitiam tuam die lat. doplniti annuntiem ;

П1173 az do vysiny (nebes) podmëtem bud tvá sprave-
dlnost (die hebr.), aneb die starych pfekladíi (vyj. Vulg.)
druhá vëta : »quae l'ecisti magnalia«.

20. Staré pfeklady i Ч5?.3?Г dosvëdëuji ménë správné
qerê u sloves ЧПЧКЧП а Ч'ПР, Aqilas má jako k thíbh уцГ*
tedy 43 (pfi ЧЭ^ПП a 13D"PI i aram. a sv. .Ter.). Conversus
2ЧСР pfislovecnë 65.
Na m. mairiD/ÛI 6te Olshausen, Wellh. ni»pnpa4.

21. 2"JP apocop. hif. od П2"\ Na m. 2CP klade Zenner
2ШР. nínr» v pozdëjsi hebr. ëastëjsi. Vykladu circuibis, con-
solaberis me »odevsad mue potësuje§«, není tfeba.

22. Ьзз o dvanácti strunách ; citara viz 332, 1503.
Die 1850 jest v Lucianovë feck, recensí iv Хаоц xíqh

mrr та.
23. Na m. ч2 Wellh. ЧЕ má ilsta, v prekladech vsak

quum.
24. Meditari 2l. ПЗ1П die syr. a arab. sloves znaöilo

ëisti, slabikovati, skandovati (verse) ptXiatu, pëti. Zahanbenu
b^ti jako 22« 35+

Die latinsk^ch svatych oteñ byla by v slovech tohoto

zalmu ulozena modlitba trpícího Krista. Prosí, aby byl
vytrzen z ruky bezbozníka, ze smrti; proto jmenují ten
2alm »de passione et resurrectione Christi« (o umucení a

vzkfísení Krista). Proto jest urcen к hodinkám Ze/eného
ctvrtku a svátku Sedmibolestné Panny.

I nám udëluje Buh mnoho milostí od dnûmladosti;
aby nám i v budouenosti, az do doby stáfí, dobrodiní proka-
zoval, aby nás milostmi v boji proti bezboznému sílil, za
to prosíme slovy tohoto 2almu v ranních hodinkách étvrtka.

z. 71. 559
i

71. Salm. (H. 72.)

Modi it ba za к ral с

Salmista prosí Boha za sfastnou vládu kralova syna.
Kn síastné vláde jest tfeba spravedluosti, aby byli chudí
a utiskovaní chráneni (1—9). Pfeje králi svëtovou vládu,

aby panoval vsem národíun, aby králové jej uctívali. (8-11).
On chrániti budo ubohé dokonale a bude za to veleben ;
jeho kralování budiz v hojnosti a dlouhého trvání (12—17).
Verse 18—19 tvofí záverek drubé knihy zaltáfe a

nenálezí tedy к obsahu tohoto z. 71. Vers 20. pozname-
nává, ze jsou ukonèeny Davidovy písne.
'Zalm mluví o králove synu, nadpis di: Liselômô,

coz lze vykládati bud": &alomounûv (od èalomouna, totiz
zalm, jako TTlb) die reckych pfekladû (vyj. LXX), die
aram. a sv. Лег. Salomonis ; proti tomu mluví obsah pisnë
a nadpis LXX. Tento zni «s Zalmiiâv, Psalmus in Salomo-
nem Vulgaty, tedy na èalomouna neb о Salomounovi.
Tento vyklad byl nadpisu dan asi die versù 2b (kralûv
syn), 7 (bojnost miru), 8 (od mofe к mofi) a 10 (králové
Arabfi a Saby). Nëktefi minili, ze jest to zalm od Davida

sepsany jako modlitba za Salomouna. О Salomounovi
nelze cely obsab zalmu vykládati (v. 5, 7 8, 10, 16—17).
Jak synagoga (aram. targum) tak i katoliöti exege-

tové vykládali slova tohoto zalmu o králi Messiásovi. О
israelském králi bychom mohli vykládati toliko v. 2. a 3.
V ostatních jest jasnè naznaceno svëtové království, jez
není omezeno ani prostorem ani dobou, jez objímá vsecky
národy a pfipravuje jim stestí. Так predpovèdëno bylo
Davidovi die 2. Kr. 711-1" o vëcném trvání království jeho
potomkû. DaArid pfedvídá die tohoto proroetví sprave-
dlivé a bohabojné království za svych potomkü (2 Kr.

23;i-fl). Pro tyto podobnosti povazovali Davida za pisatele
tohoto áalmu ; i 20. vers potvrzoval to mínení, nebof di,

ie nyní koneí Davidovy chvály. Poslední tedy byla die
toho tez od DaA'ida. Jinak David pisatelem jmenován není.
NovejSí mini, ze jest tento zalm písní ku slavnému

nastoupení vlády nèjakého israelského krále (pred dobytím
39
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Samarie 721 pf. Kr.). Dovolávají se 15. verse, ze za Mes-
siáse nemohou b^ti konány modlitby. Aby to bylo lze о
králi Israelita vysvëtlovati, prohlaäuji v.8—11 za pozdèjsi
vlozku, kteron nelze o králi, ale toliko o Messiási vyklá-
dati. Byli i nëktefi, ktefí vykládali tentó zalm proti veske-
rému israelskému zvyku a charakteru o egyptském králi
Ptolemeovi Filadelfovi (285 pf. Kr.).
Zalm má jako sborová pisen patero slok o 3, 3—6— 4,

4 versieh (Zenner).
L. 1. Zalm o èalomounovi.

2. Hoz e, dej králi svûj soud,
A královu synu svou spravedlnost;
Aby soudil tvûj lid ve spravedlnosti,
A tve ubohé die práva.

3. Ai pfinásejí hory pokoj lidu,
A pahorky spravedlnost.

4. -Soudí ubohé z lidu,
A ochrañuje syny ubohyeh,

A snizuje pomlouvaöe.
5. A zustává se sluncem,
A (jiz) pfed mësicem (jest),
Do pokolení a pokolení.

6. Sestupuje jako dest na rouho,

A jako skrâpëni kapající na zemi.
H. 1. Od Salomoima (S6lí7mo).
Boze, dej své soudy králi,
A svou spravedlnost královu synu.

2. Af soudí tvüj lid spravedlivë,
A tvé ubohé die práva.

3. Aí pfinásejí hory lidu pokoj,
A pahorky — spravedlnosti.

4. Af zjednává ubohym z lidu práva,
Af pomáhá dëtem chudého a potírá násilníkn.

5. Af se tebe bojí, pokud (svítí) slunce,
A (trváj mësic, po veskera pokolení.
(LXX: A af zije, pokud slunce svítí).

6. Af sestupuje jako desf na secnou louku,
Jako skrápéní, zavlazení zemë.

2. Frosí, aby dal Büh králi spravedlnost, aby se ují-
mal ubohyeh, aby pfipravil Bozímu lidu pokoj.
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Boze (Elôhîm), dej králi svùj soud, v hebr. svê soudy,
ducha Bozích soudíi, ducha spravedlnosti dej jemu. Králem
by byl onen, ktery pràvë královsky úí-ad nastupuje, aneb
die tradicionelního vykladu (v aram.) král Messiáé. Tentyz
jest v druhé, parallelní vëtè jmenován královym synem,
pochází tedy z fádného, z královského rodu. Messiás,
Kristus Pán, pocházel jako ëlovëk z královského rodu
Judova; v tomto smyslu i on muze byti zván »králuv syn«.
Totéz opakováno slovy : Aby soudil tvüj (Bozí) lid

spravedlivë ; po spravedlivych soudcích byla v trudnych
dobách vseobecná tuzba. Spravedlnost Messiáse prohla-
sována casto proroky: Is." Il3-* 321; on souditi afíditimá
vsechny, kteí'í do jeho círk\To vstoupí. Tvé ubohé; paral-
lolne feöeno s tvüj lid« ; byl tedy v oné dobè lid ubo-
liym. O ubohé staral se Messiás velmi pefilivë (»Chudym
káze se dobrá zvëst« a jiná mista, Mat. ll4-tí, 28.30.)

3. Ai prináéeji hory pokoj lidu; af zjednávají (neb :
zjedná\rati, prináseti budou za toho krále) pokoj. Ногу a
pahorky jmenuje na mistë celé zemë (Synekdoche); l'ale-
styna byla vubec vice hornatinou. Pokoj jest stastnym a

bla|iym vysledkem spravedlnosti krále ; ten roste na ho-

rách a pahorcích tak, jako tam roste obilí.
4. Saudi ubohé a syny ubohych z lidu ochrañuje;

nemíní tím právé dítky ubohych, nybrz jako ve v. 2 jsou 1

zde obë pojmenování parallelnë ^vedle sebe polozena.
A snizuje pomlouvaëe, snízí, setfe (hebr.) násilnika, ktery
spravedlivé pronásleduje. I to nálezí к spravedlivému fí-
zení lidu.

5. V tomto verSi oznacuje jiz dlouhé trvání vlády
ki-ále: A züstává idle LXX ai zije) tak dlouho, pokud
slunce bude svítiti a pokud bude trvati mésíe (jeho svëtio),
do pokolení a pokolení, tedy po vsechna pokolení.
V hebr. di : AC se tebe, Boze, bojl lidé stále ; v mes-

sianské dobë budou se lidé Boha báti, jej ctíti. Podivno,
ice by v této vëtë bylo vysloveno prání Bohu, nikoli králi,

jako v ostatních ëàstech zalmu ; král touto vötou oslo-
ven není.
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6. Sestupuje jako deU na rouno ; vláda jeho jest neb
bilde blahodárnou jako desf na louku, která má by ti po-
secena (hebr.), jako икгарёпг, jemny desf, jako zavlazení
zemé. Vláhy jest ve vychodních krajinách к zúrodnéní
zemè nanejvy§e tfeba, od ni závisí celá úroda; protojest
obrazem velkého pozehnání (Deut. 322 2 Kr. 23*).
Vnlgata prekládá die LXX na miste: »secná louka<

super vellus (in vellus) na rouno, protoze by toto bylo
obrazem travnat$rch luk. Pfi torn vzpomínají vykladatelé
na rouno Gedeona (Sond. 637); ono Gedeonovo rouno zna-

cilo po mystickém smyslu israelskj' lid ; svlazoní neb rosa,
která padla jednou na ne, podridle na skálu, znamenala
Bozí zjevení a milosti. Pfed Messiásem tésil se Israelsky
lid Bozímu zjevení, po MessiáSi dostalo se zjevení vsem
národúm — Israel vôak pravé zjevení odmítl od sebe.

1. Slovesné tvary lze v hebrejském vykládati opta-
tivem (podio prvébo impt. ]Г), v latinském ai do v. 4 téz
pfáním, рак znamenejí bud pfedpovèdeni, jakou bilde
vláda krále, aneb tvrzení, jakou za ného jest. трИЕПЗ'Я
soudy, by mohlo znamenati die Deut. 3310 i pfikázání Bozí,
která mèl míti král stále na pameti, aby se die nich u vládé
fídil. Zalm vylozen i u Corluy, Spicilegium 2, 166—173.
2. LXX AQívtit cetli yi neb 'p'lb- O tëchto imperf. Kö

nig, Syn. § 185.
3. A paborky — rozuméj z prvé véty: af pfinásejí

pokoj; Zenner: r>p~2 a pah. spravedlnost. aipœ upomíná
na Salomouna. Spravedlnost pusobí pokoj, proto: spra-
vcdlnostt 2.

5. "WT^ at не labe bojí (lidé) ; na m. tobo Wellh.
ч-\ч-т a af se ho (krále) bojí. Die reckého
by to znèlo ^"HKI1) (i Zenner). Král v zalmu vübee primo
osloven není, ted y ani na tomto. misté. Trvání království
téz ve v. 1T. C" má zde vyznam zároveñ, spolu s (pokud jest) ;
tyz vyznam i 43Bb (v. 17 téz): жро ti,ç е&цщ die Tbeodoreta,
pjiithym. ovëfiném püvodé MessiáSe: pfed, drive nezmésíe.

6. "5 stfih, stfihání (oveí i luk), seé (od ТТГ» Deut. 18*
o vlnè Am. 7' o louce). tp?"!! od ïpT pH opakované prvé
kmenové blásce, má vyznam novosyr. zarzem (OIT) polcro-
piti bebr. ai" liják neo ski opení (syr. téz zariftâ).
Wellh. mini, ze zde má by4i die LXX, sv. Лег. slo-

veso, tedy С^ТЧТ (still antiaj
— die pfekladù v mnozném e.

Svlazenim rouna jest die mystického vykladu mno
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h^ch obraznë naznaceno vtëleni Krista Pana, desteñí jeho
uÖenf, ktoré se rozsífilo po zemi silne a hojné. Jako désf
sestupuje hez lidského pficinéní, tak pfisel Messiás z vùlo
Bozí na svët ; milost a láska Boha ho vyslaly.

7. übj eví se V jeho dnech spravedlnost a hojny
Az bude vzat mesíc. pokoj,

8. A bude panovati od mofe az к mofi,
A od feky az do koncin zemského svéta.
9. Pfed ním budou padati к zemi Ethiopstí,
A jeho nepfátelé lízati zenii.

10. Králové Tharsis a ostrovy budou podávati dary,
Králové Arabü a Saba pfináseti dary;

11. A budou se mu klanëti vsichni králové zemè,

Vsichni národové budou jemu slouziti.
7. Af vzkvétá za jeho doby spravedlivy,
A hojny pokoj, az nebude mesíce.

8. A nechí panuje od mofe az к mofi.
A od feky az ku konrináni zemë.

!)
. Pfed ním na kolena klesají [obyvatelc poustè]

A jeho nepfátelé lízají pracn.
10. Králové Tarsíse a ostrovü pfináéeií dar,
Králové ze S°bhâ a S'bhâ podávají poplatek.

11. A klaní se jemu vsichni králové,
Vsichni národové jemu slouzí.

7
. Bude mnoho spravedlivych v tëch dobách a blali5r

pokoj bude trvati stále. Objeví se (vzejde) spravedlnost;
die hebr. : at vzkvétá spravedlivy (hromadnë: spravedliví
mnoz. 6.). A hojny pokoj, úplny, vzejde (Is. 2i II3-4), az
bude vzat mësie, t. j. az do té doby, kdy nebude mësice,
dokud potrvá s\Tet.

8
. Jeho'f í§e bude vseobeená. A bude panovati od more

к ntori, od jednoho mofe к druhému, aneb spíSe od mofe,

jez bylo Israelitíim známym a jez jim tvofilo pfirozené
■hranice, od stfedozemního mofe az к mofi, které si pfed-
stavovali na okraji svëta neb kolem zemë, aè к okeánu.

A od feky, kterou mínili Ruf rat, od Eufratu az ke konöi-
ndm zentc. (Zach. 910). Celá zemè má jemu byti podrobena.

V následujícím jmenuje nëkteré ze vzdâlenèjsich inirodü.

9
. Pfed ním budou padati na zemi, na dukaz poddané

úcty a poddanství. Ethiopooé; to by byl lid v K«s, bydlící
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V jizních krajinách mezi cerven^m a mezi persky^nmofem.
V hebr. znëni jestzijjîm (zvírata poustë h. 73uIs. 1321 Jer.
50i!,j obyvatelé pouëtë (?). A jeho uepfâtelê budou lizati
zemi ; silnëjsi vjraz nez »padnou к zemi« a nez »budou
se mu klanëti.«

10. Králové Tharsis a ostrovy (hebr. a [králové] ostrovû)
budou podávati dary, jez vládnoucímu králi bylo pfiná-
seti bud dobrovolnë, aneb spíse jako poplatek na zúa-
mení poddanství.

Tarsiê by byla vzdálená osada Feniëanû Tartessus

V jizní Hispan ii; ostrovy jsou ostrovy stfedozemního mofe,
zejména ony, jez lezely mezi Syrií, Malou Asií a mezi
Keckem.

Králové Arabu a Saba budou prinâëeti dary (po-
platky); V hebr. králové frbhâ, kraj a mësto v jizní Arabii
(.Saba), proto: Arabu. S bhá by bylo die obecného mínení
v africké Ethiopii, jiznëod Meroë, nebMeroë sarao v Nubii.
V Meroë jest známá skupina pyramid. O kmeni z Kits

Gen. 107. H. eSkàr jest die Proceedings of B. A. 1900 vy-
loziti : dobré zlato.

11. A budou ne mu klanèti vHchni králové; to ne-
stalo se ani Salomounovi ani jinéinu israelskómu králi.
Zcela vhodnë Ize to vykládati o království Pána Jezíse,

kterému poddán jest cely svët ; do jeho rise, do Církve
nálezejí i ti nejvzdálenéjsí národové.

7. Na m. p4lS (Aq. Sym. aram.i die LXX, sv. Jer. a
syr. p"íS spravedlnost (Wellh.1.
а TU Eufrat (veletok) Is. 720 Mich. 7'2.
9. Na m. kladou Olsh. Wellh. a novëjsi П"П2

protivníci; v syr. ctèno »ostrovy jako vnásledujícím □"S-
10. tez Ez. 2715 (1ЭЮ znamená nápoj, "Obmzdu).
Assyr. aakru znaöi asi : massivní (zlato) 1ЭС neb ""1>C •

dobré zlato; N jest dittografie. Vers 15 a »ze zlata S'bhä«
toto vysvétlení podporuje.

12. J4ebof osvobodí chudého (z rukou) mocnáho,
A chudého, jçnz nemá spomocníka.

13. Slitnje se nad chudfm a nuznym,
A bude chrániti duée ubohych.
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14. Z lichvy a z nepravosti vykoupí jejich duse,
A jejich jraéno bade pfed nim cennym.

15. A bude ziti а dávati jemu budou ze zlata Arabie ;
A budou se jemu stále klanèti,
Po cely den jemu zehnati.

16. (A
.

bude síla (zivota) v zemi na vrcholích hor,
Zdvihati se bude jeho plod vyáe nez Libanon,

A kvésti budou л- méstè jako seno zemô.
17. Nechaf jest jméno jeho pozehnáno na vèky;
At trvá spolu se sluncem jeho jméno.

A budou v nëm pozehnáni vsichni kmenové zemè ;

Véichni národové budou ho velebiti.

12. Nebof osvobozuje chudého, kdyz volá,

A ubohého i tolio, jenz nema pomoeníka.
13. Smilovává se nad nuznym a ehudym,

A pomáhá dusím chudych.
14. Od nátisku a od nâsili vykupuje jejicli dusi,

A jejich krev jest drahocennou v jeho ocich.
15. A a£ zije a at se mu dává ze zlata &ebhû,

A bude se modliti za nëho vzdy,
Po cely (den) cas jemu zehnati.

16. Bude hojnost obili v zemi ;

Na vrcholi hor susti jako L'bhânôn jeho plod ;

A budou zkvétati z mësta jako byliny zemè.
17. Bude trvati jeho jméno na vëky;
Dokud jest slunce, bude plodnym jeho jméno,

A budou sejim zehnati (vsechny rody zemehXX),
Vsichni národové budou ho blahoslaviti.

12. Znovu Hcí, jak bude král spravedlivym a dobro-

tivym к nuznym a к ubohym (v. 4-7). ('liudí a ubozi byli
zajisté ve zvlástní péëi Messiáse, on ty »nejmensi« z lidu
zvlààtë odporuôoval lásce к bliznímu.

Vysvubodí chudého z mod silnêho ; v hebr. : vysvo-
bodí chudého, kdyz volá. Kazdému poinfize, kdo pomoci
potfebuje a kdo nema pomoeníka.

14. Osvobozuje utiskované od nátisku a od násilí

(hebr.). A jejich jméno (hebr.: jejich krev) bude cennym
pfed ním: bude se jich zastávati, cest jejich chráni ti. Die
hebr. nedopustí, aby byla nevinná krev prolévána, bude

je chrániti proti utiskovatelúm.
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15. A bilde MU (král ; hebr. : at zije král), a budou
jcrnu dávati se zlata Arabie (hebr. £>ebhâ jako ve v. 10).
Mluvnicky bychom mohli tato slova vykládati i o ubohém:
Ten bucle zíti <, ale není pravdëpodobno, ze by byl proto
zachován, aby mu bylo dáváno zlato Arabie. Lidé mu
budou pe cet y den, stále, Sehnati: Messiási. Die hebr. není
to dosti jasrçé : A bude, se modi it i (ubohy) га (krále) ného
vzdy, stále, po се/f/ cas jemu zehnati bude, za to, ze s ním

tak spravedlivë zachází, ze se ho ujímá.
16. I pozemskébo blabobytu dojdou lidé za vladar-

ství krále (Messiáse).
A bude sita (firmamentum, die hebr. : hojnost obilí

LXX arr/oi-Yfin jako v 10410 (ттъдцца rlprov sílící chléb, fir
mamentum pañis), síla chleba, chléb, obilí bude v zcmi na
vrcholích hot; bude v zemi veliká úrodnost, takze i vrchole
hor budou porostlé obilím, vrchole, jez obyèejnë jsou holé
a neplodné. Hyperbolicky di dále: Zdvihati se bude jeho
plod, klasy, vyse nez Libanon ; obilí bude hojné, vysoké,
krásné. V bebr. neménë pèknëdi: A sustí obilí (jeho plod)
jako L'bänön (snad jako Libanské lesy?).
A kvésti budou v mësté (v méstech), obyvatelé budou

tésiti se blabobytu, ktery se zrací na jejich tváfr'ch (na
zdravém vzhledu) a budou éetní. Die pfirovnání: jako
seno (bylina) zemë, tak porostou (Is. 92, 3, 4920).

17. Jeho jméno (Messiáse) nechat jest pozehnáno na
vzdy, ano ono bude zehnacím jménem, budou se jím ze
hnati vsecky rody zemë (die hebr. a LXX). Srovnej Gen.
48£0. At trvá pfed sluncem, se sluncem (v. 5)

,

dokud slunce

svítí a svítiti bude, af trvá jeho jméno. Pozehnání Messiáse
pfinese spásu vsem národüm, vsemu lidu, jako to bylo
predpovëdëno Abrahamovi (Gen. 123 srov. 221* 264).

12. Podobne zní Job 29 12 a tohoto i. v. *. LXX cetli
yiffiO od mocného.
13. Anima zde zivol. Jednotná c. jsou hromadná jména.
14. "9". (49'') jinde
15. '¡F'i') a at mu dará neb budou mu dávati; LXX

bude se mu dávati )Г\ Adorabunt vseobecnë feceno. Spo-
jeno s v. 14 : -»A jejich jméno zije<-, jest stále v pamëti
pfed králem.
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16. ПСЕ jest zenského rodu, ale pfedcházející sloveso
müze bfti muz. г. ПСЕ jest rûznë pfelozeno: LXX тгущуца
sv. Jer. memorabile (triticumi, syr. mnozství, aram. pod-
pora; die arab. znamená rozsífení, nadbytck, hojnost ;
Wellh. navrhuje na m. toho Пгсш neb jiné podobného
vjznamu. i^B od 'ПЕ ovoce, plod s pfíponou 3. os. j. m-
Pfíponu spojují bud s "15 plod, obih" — coz jest neoby-
cejné; s y*5¡0, s to spojiti nelze. Tëzko zde mluviti
0 krâlovë plodu. Wellh. mëni v "ПО ^ЗэЬ (bez pfípony) a
poznamenává, ze by to byl hyperbolicky plural к "ПО yy
(ovocny ström). Baethgen cte *ПВ] a spojuje s následu-
jícím: At jsou plodní a vzkvétají z mëstajako... Zenner
na m. TSTû lys^l klade ЧУЭ ys4 rozplodní se jako les.
Libanus slouzí к vyjádfení velkë, neobycejné vëci. Z mësta
t. j. ktefí jsou z mësta, ktefl к nëmu nálezejí.

17. p-r q rê, nif. od Щ k'thibh ут od уз subolescere
Aq. Sym.rtyvrt&^tTBTaixyhánéü (o bylinäch),*!«/**»« potrvá LXX.
Pozdëjsi rabb. uvàdëii mezi jmény Messiáse take toto jinnôn.
Wellh. di, ze jest zuëni porusené, inviffiN"1 ze jest pfidaná
vysvëtlivka. Zenner mini, ze povstalo ут pokazením
z уанз (neb ]юащ) trvá (nif. od '{an).

18. Pochvdlen bud" Hospodiii, Büh Israele,
Ktery koná divy sám jediny.

19. Л chváleno bud jmêno jeho vznesenosti.
A at se naplni celd zemé jeho vznesenosti na vëky.

Stañ se! Statt se!
20. Ukoncuji se chvály Davida, syna Jesse.

18. Pozehndn bud Jahve, Büh, Büh Israele,
Ktery koná divy sám jediny.

19. A pozehnáno bud jeho slavné jméno na vëky,
A veëkerà zemë at se naplnî jeho slávou.

Amén a Amén.
20. Ukoncují se modlitby Davida, syna Isâj.

18. 19. Doxologie, kterou uzavfena druhá kniha neb
druhy oddíl zaltáfe. Viz z 40u, kde jest toliko vers 18
tohoto zalmu; slov: »Ktery koná divy sám jediny« a v. 19
tarn není. Ze jest Buh divotvorcem sám jediny, to feëeno
1 8510 135* Job 59. Jmêno Bozi jest nad vse vzneëené. A
veskerá zemë at se naplnî jeho slávou (vznesenosti maje-
state) vzato z Num. 1421, kde je Bûh Jahve sám pronásí.
Amén a amOn viz 40 u.
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20. Ukoncují, dokonávají se tímto zalmem, chvály
Davida. Zalmy zovou se Miillôth (viz v uvodë IX a XXIV)
chvály, i t fillôth (modlitby). Prvé dvë knihy obsahuji die nad-
pisù velkou east Davidovych písní; ve tfetí knize jest mu
nadpisem hebr. znëni pfipsána pouze jediná pisen. Jesse
viz 2 Кг. 23 ».
Tato záverecní poznámka byla pfi tomto 71. zalmu

jiz tehdy, dokud jestë nebyl cely zaltáf ukonöen. Nebof
se i v pozdejsích knihách vyskytují Davidovy íalmy;
kdo je к zaltáfi pf ida val, ten nemohl teto poznámky pfi-
psati. Jen nëkteré rnkopisy pozdejsí pfipisují tentó 20. vers
к následujícímu zalmu 72. Viz úvodu s. XI.

Kristus Pan byl knízetem pokoje, pfinesl hojnjr pokoj,
ktery ohlasován byl jiz pfi jeho narození andëly. К nëmu
pfisli magové a jako zástupcové pohanstva pfinesli dary.
Pro tyto okolnosti, jez nalézají ve slovech zalmu jasného
vyrazu, modlí se církev tentó zahn v hodinkách Narození
Pane a sv. Tfí Králii.
Kristus Pan osvobodil ubohé lidstvo sv5rm utrpením

(v. 12-u), zalozil físi pokoje, zije a vládne na vëky (v. 15).
Proto, áe za tím úoelem trpël, urcen tentó zalm i na Zeleny
Ôtvrtek. Rise pokoje jest díiem celé Nejsv. Trojice Bozí.
2alm jest i v hodinkách svátku Nejsv. Trojice Bozí a
ctvrtka (fer. 5.).
Die Rahmaniho »Testamentan Dni J. Ch.« bylo zpívati

pfi jitfních modlitbách staré církve zalmy a ötyfi chvalo-
zpëvy: Jeden Mojzísuv (Mojzísem psany), nejspíse Ex. 15.,

jiny Salomounuv — snad jest to tentó 71. z., ponëvadz
jest jemu pfipsán. V Syrském vsak stojí v nadpise: »Od
Davida. Kdyz ustanovil Salomouna králem. Spolu pro-
roctví o pfístí Pomazaného a o povolání národü.« (Str. 55
oné knihy »Test.« a 208.)

Konec druhé knihy posvátn5rch zalmu.


