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Kniha III.
(72—89).

72. Шт. (H. 73.)
Stësti bezboïn^ch jest klamné.

Tfetí kniha poëinà zalmem, jenz obsahuje rozjímání
o osudu dobrych a zlych. Prot byvají bezbozní gfastni a
a proc jest spravedlivj'm trpeti? Zalmista se touto otázkou
zabyval a byl by málem poklesl; byl by o Bozí dobrotë
pochyboval (2, 3). Vidi, jak se bezboznj' tesí blahobytu, jak
se pfi tom pysní a jak se dopoustí nepravostí (4 — 9).
Mnohé to klame a dotazují se, je-li snad bázeñ Bozí mar-
non? I zalmista byl na chvíli v pocliybnostech (10— 15).
Poznal svnj klam a shledal, ze stësti bezbozn5rch jest jen
krátké(16—20). Bñh peènje stále o spravedlivé, jest s nimi

,21—28). Kazdy z toho poznává Bozí dobrotn. Tentó vy-
sledek rozjímání nveden na zacátku zalmu (v. 1).
Obsahem podobá se tentó zalm zalmn 36.; i zde ví-

tèzi dûvëra v Boha, avsak na zàkladë dlouhé zknsenosti.
V z. 72. vitëzi nad pochybnostmi duse. Úplné odpovëdi na
horejsí otázkn nám zalm nepodává; neöinit zádné zmínky
o odplatë na onom svëtë. Odpovëd, Kteron podává, muze

npokojiti kazdého spravedlivého, kdyz se nalézá v ntrapách
neb v nëstesti.
Zalm jest poucmj. Nadpisem ¡pfipsán Asafovi: Asa-

füv zalm; snad nále/.el ku sbírce písní die Asafa poj mo
no vanych. (Viz v livodë XX a pfi z. 49 v. '). Так jest na-
depsáno jedenáct prvych písní tóto tfetí knihy (72—82 ¡.
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Zalm 72. lici dojmy a podává myíslenky zalmisty,
jednotlivce. Avsak lined v 1. versi jmenuje cely národ,
jmenuje Israele, к nëmuz jest Hospodin tak dobrotivym.
Tim prizpùsoben zalm liturgickému ùôeli, ucinën písní
vsech spravedlivych, celého Israele. Bezbozní nepfátelé
pocínají si tak, jak jest ve v. 6-n lièeno, v kazdé dobë ;
die tëchto v§eobecnych známek nelze urèiti, ze by zalmista
mínil israelské odpadlíky z babylonské neb ze syrskó doby.
Die v. 17 snad by stál v dobë, kdy byl 72. zalm psán, je-
rusalemskychrám ; jest to ale tuze pochybno.
Die Zennera jest tu sborová pisen ; patero slok o

6, 6- 5—5, 5 versieh.
L. 1. Asaffiv zalm.

Jak dobrotivy jest, Israeli, Bûh,
Tëm, ktefí jsou pfímého srdee !

H. 1. Zalm od Asâfa.
Ano, Bùh jest dobrotivy к Isra'èli,
К tëm, kdoz jsou ëistého srdee.

1. Zalmista pfemítal o osudu bezboznyeh a sprave
dlivych na zemi a poznal, ze jest Bùh pfec jen dobrotivym;
na chvíli о torn pochyboval. Tato vëta jest vysledek onoho
premítání: Ano, zajisté, Bült jest dobrotivy ! ihebr.j. Spra-
vedliví nebudou bezboznym závidóti toho pozemského
stësti, nebudou si nafíkati ve svych souzenich, kdyz budou
pamëtlivi, ze jest pfi nich dobrotivy Bùh ! Jest dobrotivy
к Israeli (hebr.; v lat. snad vokativ: о Israeli! v LXX
t¿' 'lamni jako v hebr.J ; zalmista jmenuje svùj národ, pro-
toze jest mu nejblizsím a protoïe tomuto lidu Bùh zvlá-sté
podivuhodnym zpùsobem svou dobrotu stále projevoval.
Bfih jest dobrotivym ku vsem; jeho dobrota, projevy té
dobroty fídí se vsak die chování lidi, proto omezuje zal
mista prvou vseobeenou vêtu slovy: Tëm, ktefí jsou prí
mého (hebr.: cistého) srdee i234-6). Die slov evangelia

(sv. Mat. 58) jest dáno tëm to poznávati Boha: »Blahosla-
veni èistého srdee, nebof oni Boha vidëti budou«.

1. V latinském ukazuje postavení slov, zejest »Israel
ve vokativu ; Theodotion : tov /<7p«ij¿' Bùh Israele. Nèktefi
mini, ze jest bsucb liturgick^m pfídavkem.
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~S znamená: jen, toliko ! toliko dobrym, nikdy není
jinyin, vzdy, stále jest dobrym! Spíse ale ve smyslu:
zajisté, ríHojako ",5s (Jer.: attamen); v LXX а л- lat. pre-
lozeno zvoláníra: jak

2. Mé nohy vsak by byly málem klopytly,
Málem by byly sklouzly mé kroky ;

3. Nebof jsem se rozhorlil nad bezboznymi,
Vida pokoj hrísníkú.
2. Avsak já málem by byly poklesly mé nohy,
Málem by byly sklouzly mé kroky.

3. Neboí rozhorlil jsem se nad posetih'mi,
Kdyz jsem vidé] blahobyt bezboznydi.

2. Mé nohy vsak by byly málem klopytly, poklesly ;
znamení veliké slabosti. Totéz i vdruhém obraze: Málem
by byly sklouzly (Vulg. effusi sunt: roztekly, rozlily se)
mé kroky, byl bych padl, klesl. Salmista byl v zivém po-
kusení, ktcré by jej bylo málem pfipravilo o dûvëru ve

spravedlnost Bozí ; tak by byl poklesl. Pokusení pfislo
nañ, kdyz pozoroval (die v. 3

é
) blahobyt bezboznych.

3
. Zalmista byl ve svém nitru rozhorlen (tez: zárlil

jsemi nad bezboznymi ; mínil zajisté, ze nezasluhují oni
blahobytu a pokoje, ktery by mél b$*ti spíse údélem spra-
vedlivych (361).

2
.

Q rê ТЧЗЭ, klonily se, kolísaly se (nohy); kthíbh
by bylo lze císti (neb ^ИЗ) part, trpného rodu qal :

byl jsem (scliází "ГГТ!) klesajícím, klátícím se pokud se
tfbe mfch nohou. (v^l). Perf. jest vSak obvyklejsím pfi
Úz'CZ. Knhíbh гсеш j. z. by inohlo státi pfed podmétem
mnoz. è. (3731); q*ró *2Щ1£ se hodí к prvému ГИЗ.

3
. viz 5 6 pose/ ¡lee ( vysvétlováno tez: hluíuvj-,

chlubny).

4. j4eboí neohlízejí se na svou smrt,

A není trvání v jejich ranách.
5. Nejsou v lopotè lidí,

A nejsou mrskáni jako íjiní) lidé.

4
. Vzdyf není útrap pfi jejich smrti

(Aram : Nestrachují se dne smrti ;

jinak: Nebof jsou prosti útrap.i
(Zdravé) a tuéné (jesti jejich télo (aram.: srdce).
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."í. V lopotë lidské se nelopotí,
A nejsou suzováni jako (ostatní) lidé.

4. Bezbozní tósí se na svëtë blahobytu à pokoji.
V cem tentó jejich blahobyt zálezí, vylicují tyto verse.
Spravedlivy neimize se oddati úplné radostem tohoto

zivota, ponèvadz jest mu pamatovati na smrt; bezbozní
na smrt nemyslí: Neboí neohlízejí se na svoa smrt. Kdy2
je snad stiline néjaká rana a nehoda, netrvává dloulio:
A není trvání V jejich ranáeh. Так lze vykládati latinské
znëni a tentó vyklad shoduje se i s versera 5.
Die hebr. praví Salmista, ze není útrap .(avazui pri

jejich smrti (tak LXX: ir т<р #«»«tü> airar; tak Job. 21 ,3-23);
po jiném rozdëleni slova l 'môthâm vykládají (Moerlius 1737
a novëjsi) iümo, tâm: Ncbof jsou prosti útrap (v dobë
svého zítí . Zdravé a tuène (]est) jejich (vio; tentó pfeklad
není bezpeëny. I tëlesnë kypí bezbozny, téSí se síle a zdraví.

5. Jiní lidé trpí mnobym souzením. lopotou a prací
a námahou; u bezboznyeh se zdá, ze jsou tobo vseho
usetfeni a ochrânëni. On i se nenalézají v lidské topóte,
nejsou souzením trápeni, mrskáni (non flagellabuntur

bicováni) jako (jiní) lidé. Nestësti, trampoty, souzení se
jich netkne.

4. Tentó vers bylpferùznë vykládán. Non est respectus
morti eornm; hofejlí vyklad odporuöen pfekladem Sjrm.
sv. Jer. : quod non recogitaverint de morte sua »¿y. è*i&v-
unvrxo neo! flrtf 'Tov nvrmv neboí nepomyélejí na svou smrt,
podobnë v aram. : Nestrachují se a nejsou znepokojeni
pro den smrti*. Divno by zûstalo, proc by pêvec pocinal
své Höeni smrti, proto se novèjsi rozdëleni : S" Y2~ není
jim útrap ; zdravé atd. — lépe zamlouvá ; hodí se dobfe
i к ostatním versûm.
Jiné vyklady jsou: Buh jim dává dlouhy zivot, nedbá

jejich smrti. V LXX: otx innv àrârtvau a die tolio rínisky-
zaltár: Non est declinatio morti eorum nemají odporu
proti smrti (ta jest u nich lehkou), aneb: nemohou iinik-
nouti smrti není vyhnutí pfed smrti (pronè). Hebr. гГц"2р
vykládáno ve vyznamu ~¡~_ není útrap do jejich smrti jim
(doplniti by bylo dluzno ОПЬ); tez: nie jich netrápí do
jejich smrti, jsou az do své smrti sfastni.
Firmimentum; к tomu dluzno jesté pfibrati zápor

prvé vëty: non est firmamentum (<пц* ю/ш pevnost, trvání):
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«í-иг trvání V jejieh rânè t*áati$ (яХщч) nestèsti. Kladny
v\'klad : Mají pevnost (pevny ütulek) ve svê rânè, kdyz
bybyli vnestésti — nenimkterak dosvëdôen. Sym. a sv. Jer.
pfekládali hebr. a^S'S (a pevné jsou) jejich predsinë
(cbw vestibulum); arab. âl by ukazovalo vj'znam hebr.

tëlo. V aram. jest: jejich srdce; jinak sila.
5. œi:s smrtelnik, &vr¡tós. ro^N sprâvnë: 40?$ (59 u).

Fla^ellari o Bozích trestech casto. Job 21я: >Jejich domy
jsou V bezpecí a v pokoji a není na nich Bozi metly*.

fi
. Proto je jímá p$Tcha;

Jsou odöni svou nepravostí a bezboznosti.

7
. Jako z tucnosti vychází jejieh nepravost;

Odcházejí za zádostí srdce.

8
. Obmyslejí neresí a mluví ji
,

Nepravost hlásají s vysoka.

9
. Staví svá ústa proti nebi,

A jejich jazyk obchází po zomi.

6
. Protoz jest jejich ozdobou hrdla — p5rcha,

Zahaluje je jako nèjaké roucho násilí.

7
. Vystupují z tuku jejich oci,

(LXX, Sym.: Z tuku vychází jejich nespra-
vedlnost.)

Pfekypuji smyslenky srdce.

8
. Vysmívají se a mluví zlomyslnë,

(LXX. Syr.) Nátisk hlásají s vysoka.

9
. Staví svá ústa proti nebí,

A jejich jazyk chodi si po zemi:

6
. Bezbozní pozorují, ze nejsou stíháni neStëstim a

uehodami a tím se zvedá jejich pjrcha a hrisnost. Proto

je jímá (drzí) pycha; v hebr. jest to obraznè feèeno:
Protoz jest jejich ozdobou hrdla -pycha. Hrdlo, krk jest
nosicem pychy: Pycha kryje, zdobi jejich krk, jest jejich

hrdlem.
Jsou odëni svou nepravostí a bezboznosti; die hebr.:

Na hrdle jest jim ozdobou pycha, odcvem, skvostnym,
slavnym rouchem, které je zahaluje, jest jim násilí a ná-
silnictví. Jinak téz: »Jejich násilí zahaluje se ve skvostné
roucho«.

7
. Nadutost bezbozu5rch se jeví v jejich vystupování

a jednání. Jako z tucnosti vychází jejich nepravost, ona
vyrüstá jakoby z tuÔné pùdy bujnë a hojnë. Hebr. znèni
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vykazuje, jak vystupujl z tucného, tlustého obliëeje bez-
boznych jejich oëi; lat. pfeklad se shoduje s LXX, se syr.
a s arab. znënim a podává asi pûvodni znëni.
Odcházejí za zádosti srdoe, odevzdávají se svym

choutkám, zlym zádostem. Die hebr, podobnô reëeno:

Pfekypuji smyslenky srdce jejich, jeví se v nefestnych
skutcich, v násilnostech a ve zlocinech, které pásou.

8. Ve svém blahobytu jsou bezboznici plni nepravosti;
jejich mysl se zabyvá nefestí, jejich feci obsahují nepra-
vost: Obmys/ejí riefest a mluví ji. Die hebr. poukazuje
к tomu, jak se bezbozní ve svém hrdém sebevëdomi jinym
(zboznym) vysmlvajî, a mluví zlomyslnë. Bez ostychu,
s vysoka, nadutë hlásají ncpravost (nátisk), jako kdyby
stáli nad vsemi lidmi.

9. Mluví rouhavë proti Bohu, mluví zlomyslnë a kfivë
proti lidem. Stavi svá ústa proti nebi t. j. rouháním se
Bohu; tak ukazuje jiz vers u. Znepokojuji lidi sv^m ja-
zykem : A jejich jazyk obchází po zemi ; podobnë pred-
stavuje Job l7 zlého ducha, jak obchdzel po zemi.

6. 'pyj (od podst. jména рз? ozdoba hrdla, náhrdelník,
Soud. 82,; Pis. 49) ozdobou hrdla opatHti (aeth. anaqa po
dobnë); LXX nesprâvnë 8ià rnvto ¿xf>ÚT4<Ttr avrovi ovlddla je
(nadutostj, sv. Jer. тэпрз4" koji je (mitriti sunt ad super-
biam). ГГф toliko v PFísL 710; jest pfístavkem ku Die
LXX anißunv avTiSv dluzno spojiti Z'û~ s ТЩ jejich násilí ; spise
v§ak lze rû^ pfekládati predmôtnë ku slovesu: zahaluje/e.

7. УСТ", (ТОТ") jejich oëi; dvojné c. pfi jednotném 6.
slovesa N21% jez pfedchází. Так pfekládají Aq. Sym. агат,
a sv. Jer. Die LXX a die syr. dluzno opraviti v TO3Í7
àâtxia aixâr: Z tuku (ze zatvrzelého srdce 1710) ¡32~~ (jejich

t.
) vychází jejich nespravedlnost, hfich.

Jiny vyklad: Vysly z tuku jejich ocí fíVQS vtbuchy
(zlosti) — smyslenky srdce«, pfedpokládá jiné spojení.

8
.

рто v агат, ëasté, v syr. majjeq, LXX дкгоп&уекг.
po» die LXX a die syr. i lat. (proti massor.) dluzno spo
jiti s druhou cástí verse. DVTOO s v^se — LXX et« ™ i>yo>
do vyèe — coz jest nejasné.

9
. ггчв s predi. 3
; zde vedlejsí tvar ТТЮ (èattû). LXX,

aram. : proti nebi (do nebe, by bylo slabíi). Lagarde
TpsnïTO na m. "ír.P.
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10. -Proto obrací se sem mûj lid,
A plni dnové u nich se nalézaji.

11. A fíkají: Jak (toi vi Bûh,
A je-li (Vûbec) vëdomosti u NejvyssihoV

12. Ejhle, to jsou hfísníci,

A mají ve svétë hojnost (vâehoj; nabyvaji bohatstvi.

10. Proto obrací se jeho lid sem,
A vody hojnost hltaji pfi nich.

U. A fíkají: Jak (о torn) vi Bûh,
, A je-li vëdomost u Svrchovaného '<
12. Hie, to jsou bezboznici,
A vëënë V pokoji rozmnoäuji moc!

10. Bezbozní zijí a chovaji se hfisnë; kdyz vsak ne-
jsou stíháni zádnym trestem, a tësi se blahobytu, poëinaji
se tím klamati i spravedliví a následovali by jejich zlého
pfíkladu. Proto obrací se sem, к bezboán^m, na jejich
stranu, dává se jimi svésti, müj lid, lid zalmisty, к nëmui
i zahnista nálezí, tedy lid Boha vzyvající, Bozí lid ( v hebr.:
Jeho lid, lid bezbozníküv, totiz Israelite).

A plní, sfastní (vsím opatfení - aneb öetni, mnozí)
dnové и nich se nalézaji; odpadlíci fídí se die onëch
bezboznych, a zdâ se, ze se mohou téz tësiti sfastntm dnûm,
ze pozívají — aspoñ na öas - blahobytu. V hebrejském
jest znèni ponêkud nejasné. Nejspíse lze je vyloziti v tomto

smyslu: Onen (svedenj lid) pije (hltá) plnym douskem
z hojnosti vody nového skodlivého uëeni, nel) pozívá
plnou mërou tèch zdânlivj'ch, klamnjrch radosti.

11. Svedenjr lid pocíná mluviti tak jako jeho svûdcové
mluvili (Job 15l3). Hledí svou hf isnost ospravedlniti slovy
v. 11 a '-. Oni fíkají: Jak о torn vi neb míize vèàèWBûh?
Ten nestará se o zí tí lidí proto mohou bezbozní bez
starosti a beze strachu zíti. Pochybnost neb nevera stup-
ñována dnihou otâzkou: A je-li vùbec vëdomosti и Svrcho
vaného? (105Л1-

13 h.)

12. Kdyby Biih vëdël o lidech, kdyby se о në staral,

nemohl by strpëti, aby hfísníci a bezbozní vsím oplyvali
a roetli ! A Me! to jsou hfísníci, ti, ktefí byly ve
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v. 3-9 líceni, a ti mají ve svëtë (hebr. na vzdy, stále) hoj-
nost, nabyvají bohatství ; die hebr. : stále v pokoji, bez,
star os ti rozmnozují moe (bohatství, statky), jsou isíastni.
Hengstenberg a j. mini, ze v. 12 pocíná zase rozjí-

mání básníka éi Zalmisty, a ze tèmi slovy uzavírá líceni
zivota bezboznych.

10. Q-rê ЭТО* obrad se, jest dosvèdèeno LXX, sv.
Jer., syr. i агат, prekladem; bylo rûznë vykládáno. Obrací
se sem (hic ve smyslu hue) jeho lid a pronásí následující
poehybnosti (Hoberg) ; pocíná si naríkati, kdezto se bez-
bozni tôsi hojnym dnûm, hojnosti a dlouhému ziti -aneb
sám ten lid zbozny má dny plné bídy (dies pleni mi-
seriae totiz). Souvislost tentó vyidad nikterak neodpor ucuje.
K'thîbh УЧО* vrací — vykládáno bud: I rae?, vede

Bûh svûj lid sem — neb : vede bezbozník svuj lid sem ;
vazba a souvislost jsou proti tomu.
Lagarde navrhl opravu v a~5. i/33?"Çà3*: Proto je sytí

chlêb (a vodu v hojnosti hltají) ; protoze by byli tak bez-
bozní, dostalo by se jim chleba není nikterak na snadé.
Wellh. an^a ir?»? nasycují se ehlebem. Jinak tói : »Proto
(fekl Jahve чч) wat' se, lide mñj (ó htóspov LXX), sem,
a ledo Г21 naplñuje НфЪЧ má prikázáriU TTfatt? — pfedpo-
kládá mnoho zmën.
пХщщ plenus, úplny, naplnèny, vsím obdaf eny, Stastny

(den); dies pleni tez o dlouhém zití. Pití vody obrazem
poslouchání, pfijímání ucení (Is. 123) jako Jan 47-14 7з».зя
HTû 47Q vody plnosti (stredního rodu) jest neobvyklé.

11. П>Т (od УТ) znalost o bezboznosti ziych a o ne-
Stestí spravedlivyeh. Si est — otázka vyznamem: Není
zádné ...

12. "bx¿ pokojny, bezstarostny — pfístavek ku pod-
mëtu D45B31 ve slovese 1СШП (ГОЮ). abt? in saeculum
то» aiwva, i ve starben Zaltárích abundantes in saeculum
mají hojnost, která by jim na vëky staôila !

13. y>Y rekl jsem:
Tedy jsem nadarmo spravedlivym zachc vával své

A umjrval mezi nevinnymi své ruce, srdee,

14. A byl jsem mrskán po ceiy cas,
A mé kárání (byvalo jizj z rána !
13.Ano — nadarmo jsem ëistym zachovával své srdee-
A umyval si své ruce v nevinnosti,
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14. A jsera suzován \ю ceiy den,
A kazdého rána inastává) mú kázeñ.

13. Spravedliví pozorují stèsti bezboznych a byli by
tím snadno svedeni aby nepeíovali vice/ o svou spra-
vedlnost.

¿almista mluví jménem tèeh spravedlivych. A rekf

jsem, totiz V duchu, sám u sebe, pomyslil jsem si; vhebr.
toho není, ac se sem velmi dobfe hodí.

Tedy jsem nadarmo zachovával spravedlivym (ve
spravedlnosti) své srdce: kdyz se na svëtè bezboznym
stestí dostává, kdyz — jak se zdá — Biih se o jednání
lidí nestará, ano bezboznym spííe pfeje není zádné

príciny, jest beziiöelnym, ze jsem se staral, abych mél
srdce Cisté a spravedlivé. Kdo si chce zachovati cisté
srdce, musí se o to snaziti i proti své zádostivosti ; jest
mu pfemáhati a potlacovati pfirozenost, jez jest ku zlému
naklonëna; jest to zajisté namáhavéjsím nez podle libosti

jednati a zádostivosti hovëti.
Umyval (jsem) mezi nevinnymi své ruce: metaforou

(254 vyjadfuje, ze byl nevinnjrm, uchovával se v nevinnosti.
14. Nadarmo jsem byl mrskán po cely cas stále; pro-

toze jsem chtèl züstati spravedlivym, bylo mi stále trpèti,
zakouseti neâtësti. A má kárání, kázeñ, kterouz jsem za-
kouSel a trpël, nastávala kazdého rána. I to by bylo by-
valo bez uzitku.

13. Ka! tina jest V LXX. ~N jako VeV.1/??«. p"H цагшм^
а]?4"!. Dùsledek z lícení od v. +-12, ktery öini Salmista

(Pfisl. 20!').
14. I zde dluzno doplniti sine causa z v. 13.
In matutinis die hebr. anpzt (byvá bez ôlenu 101s)

v roztfícíovacím v^znamu : kazdého rána ; LXX : щ т«,-
nQMine аг к ránüm, ze by kázeñ (trest) trvávala do rána.
V tèchto versieh není vice fee svedenych Israelitu

Z V. ". ,2.

15. Kdybych byl fekl: »Budu tak mluviti« ;
Hie, lid tv^ch synù byfch (tím) zradil.

16. Pfemítal jsem, abych to poznal;
Namáháním jest (to) pfede mnou,
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17. Az kdyz jsem vesel do svatyñ Bozich,
A pochopil jejich posledni vëci.

15. [Kdybych] fekl: »Chci tak vypravovati«,
Hie ! pokoleni tvych synû jsem (tim) byl ne-

vèrnym.
16. A chci premitati, abych to poznal;
Lopota jest to v mych ocich ;

17. Az vejdu do svatyñ Boha,
Chci pozorovati jejich konec.

15. Salmista zíistává Bohu vërnym, veri v Bozskou
spravedlnost. Ku vyroku ve v. ,3. 14 obsazeném by molil
byti sveden, kdo nepozoruje blize ono zdánlivé stestí bez-
bosínych, kdo nezná, jaké budou jejich posledni vèci.
Kdyby se tak vyjádfil vázné a mínil opravdu, ze byla
jeho spravedlnost nadarmo, tim by jiz zradil svou viru,
tim by se odtrh] od vyvolenych Bozích. Toto uznává
slovy : Kdybych byl veld: Budu tak mluviti (jako ve
v i3 —

ftfe> i¿(¡ fVych synù {pokoleni tv5rch synû, hebr.)
bych tim zradil. Oslovnje Boha.
Kdybychom v hebr. podmínecnou cástiei (kdyby) vy-

nechali (die Baethgena, Zennera), byl by smysl tez zcela

jasn<r. Ja jsem jednou jiz pochyboval, chtël jsem svoupo-
chybnost i rozhlasoA'ati : tim jsem se stal pokoleni Bozimu
nevèrnym. Premítáním dospèl jsem ale jestê v cas к lepsimu
poznání (v. Zahnista uznal svou chybu a tim jest
veden к tomu, aby pátral po torn, zda jsou bezbozni sku-
tecnè stastni a zda téz Siastné skonci.

16. Zalmista piemUal o té hádance, která jeho mysl
tak zaujala, a chtël ji miti rozluStënu; abych to poznal,
pravi. Vidèl, ie jest mu to obtízn5'm : Namáháním (lopotou
jest to) pfede mnou.
Die hebr. se zdâ, ze zalmista udává, kterak si hledël

rozlustiti tu nesnáz. Sám к sobe pravil: Chci premitati
atd. ; die lat. udává, kdy a jak ku poznání pfisel. Ani
hebr. znëni neodkládá rozlustëni do budoucnosti, jak verá 1.
a závéreóná slova od v. 21 dosvëdcuji.

17. 2almistûv dûmysl nestaëil к rozfesení oné otázky;

nepoznal, proc jest tak sfastn5'm zivot bezbozn^'ch, az te
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prve. kdyz veëel do Bozích svatyn, kdyz vnikl do tajem-
ností Bozské prozfetelnosti, Bozího fízení, tu poznal, jaké
jsou konce, posledni vëci tëchto bezboznych, a nepochy-
boval vice o Bozí dobrotë, nereptal vive. Svatynë Bozí
znamená zde nejspíse svaté, tajemné zàmëry Bozí, fízení
prozfetelnosti Bozí; Bozí úrady jsou sice clovèku skryty,
jsou pfed ním tajemny, ale pozorováním a zkuseností,

jeètë vice zkoumáním a zpytováním dëjin Bozského zje-
vení a zvlástním zjevením Bozím vniká zbozná mysl do

laskav^ch a spravedlivych úrad svého Zachovatele.
Nëkteïi vykládají sanctuaria o chrámu, o rozlic-nych

místnostech Bozí svatynè, v níz se dostalo zalmistovi zje-
vení a poucení, po nèmz tak touzil.
Zalmista seznal poslední vëci bezboznych novissima

tù ia%ara koneën5r osud jejich a vidël, jakou cenu má jo-
jich doëasné stësti.

15. Podmínecnou vêtu: Si dicebam lze vykládati spíse
subjunktivem : Kdybych byl fehl; závétí рак: by I oych
lid tvych synû zradil « üsyor — («V) увмЯмщха. "i:c byti
nevërnym (s 2, odpadnouti od ya ; zde akk.) ¿tywzi&tiv (sva-
zek zruèiti, pfetrhnouti). i/32 znamená jak, jest vsak pfe-
lozeno v LXX sprâvnëji oírw.- Aq. Theod. romitn tedy ni'OX
tak chci mluviti, vypravovati — totiz jako odpladlici
v.
Zenner vynechává die Wellh. prvé 2X, ponëvadz jest

ve verâi zbyteênym a ponëvadz mohlo povstati ze zkratky
slova VIIOX která by byla b;Çrvala na konci fádku
nëkj'in pfipsána. Wellh. klade jestë zájmeno г.ЗП pfed ГОГ"»
(пзп пзп rap.
Jinak vykládán voluntativ mBCN: >Chci hlásati to

(jak se bezbozn5rm dobfe dafí) — lile, tak bych se zpro-
nevèfil rodu tv^ch synfi«.

16. ~ЛйЗПХ1 jest impf. pi. s r¡ voluntativním neb parag.:
A chci pfemítati (vitoXnußaimv), abych to poznal. Так si
umínil zalmista, tak jiz tez uôinil.
Die jinych pfekladu LXX, syr., aram., Aq., sv. Jer.

xal vnilußov by stálo imperf. souslednosti гсшпхч (v nekt
rukop.): A pfemttal jsem; die Sym. a Th. podminecnë: ti
êXoyiÇôftrii Kdyz (kdykoliv) jsem pfemital, bylo mnë to lo-
potou. Kthîbh ion by se vztahovalo к témuz, jako fem.
PÑT, qrê Sin к bttS.
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17. NÍ2X"""iy prelozeno v LXX a j. îW tiail&to budoucim
casem ; jak nahofe pfipómenuto, jest vhodnëjSim, vykládati
N^N o minulosti, coz po iv byti mûze (jako Jos. 1013
2 Chron. 2934).

ciyt-aTTTiQior svafynè, mùze znamenati v mnoz. c.
rozlicná nádvofí a mista chrámu israel. : tam л- chrámo-
vém tichu dostalo se zalmistovi vysvëtieni zjevením Bozím
neb jinak. Poslední vëci, konec bezboánych vylícen v dal-
§ích versieh.

18. V pravdë, pro Isti klades jim (osidla);
Svrhujes je, kdyz se pozvedávají.

19. Так upadají ve spuStôni! Z nenadání zanikají,
Hynou pro svou nepravost.

20. Jako s.m tëch, ktefí se probudili, Pane,
Ve svém mëstë v nivec obracís jejich obraz.
18. V pravdë, stavís je na kluzká mista,
Padati je nechávás v ssutiny.

19. Jak stali se spustënim v okamzení,
Pfestali. skonali hrûzami !

20. Jako sen po probuzení,
Pane, zavrhnes v procitnutí jejich obraz.
(LXX prelozeno: ¿r щ яоЫ <roi).

18. Hospodin ponechává bezbofcnym docasného bla-
hobytn, avsak tentó blahobyt jest jim osidlem, oni dosa-
hují povysenf, ale po tom budou hluboce svrzeni. Jejich
stësti jest jako kluzká cesta, na к tere velmi snadno padnou

(die hebr.). Lat. znëni udává i pfícinu tobo: Pro Isti, kte-
rych bezbozní uzívají, Made, pfipravuje jim Büh tresty,
zla (v nëkterych zaltárích doplnëno: mala). Nejsou tedy
ve svém stësti nikterak bezpecni. Z nejvysSího postavení,
kdyz ne pozvedávají, vrhá je Hospodin (v ssutiny;
die hebr.).

19. Do záhuby upadávají náhle, z nenadání, v oka
mzení. Zanikají a hynou úplne pro svou nepravost«
(svou nepravostí; die lat); die hebr. hrûzou neb hrûzami
hynou a koncí.

20. Jak rychle hynou, to znàzornëno obrazem: Jako
sen tëch, ktefí se probudili tedy po probuzení (hebr.), tak
oni, ci spíse jen jejich obraz jsou v nivec obrdceni flat.),
zavrzeni (hebr.), jakmile pfestává Hospodin snáseti a trpëti
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jejich nepravosti, jakmlle procitne к soudu. Byt by byl
obraz bezboznych sebe skvélejsí, bude zavrzen, jejich
sláva zmizí jako sen — byla toliko snem.

18. Verumtamen — zde jako ve v. 1 "X v pravdè,
zajisté. ГГЮР má LXX pfedmëtem ynxá (zlé), v hehr, jest

*'QZ predmètem, jako byvá v aram. èastëji predi. Ь (оГРаг).
Lagarde navrhoval ТМ^ЗЛ jejich nohy.
risica (743jod sai:, гжз klamati— byla by »klamná

mista ; die Sym. «s Ayunopoii; ku zhoubë, by bylo zname-
nati Г^-аф spustoienî (Sof. 11Г> Job 30-1 3827). Allevari
(inno&qrai LXX) zvedati, zdvihati se (v ptse).

19. Subito jako "~Ç v okamzení (facti sunt).
lrpadli do spustênî in desolationem — jsou spustením!

20. "jw Wellh. vynechávü. Die LXX Sym. Syr. bylo
by ypp neb yP"~ probudivHho se; yp."2 by byl váz.
inf. h if. od ура predlozka yû s éasovym vjznamem: po. "Р;?Э
pfelozili LXX syr. sv. Jer. : F mëstë tvém (f«"nj »01« <тои—
jez se sem ni к ter ak nehodí, nebof zalm jest v celku osobní
písní. Die aram. by bylo pfekládati Tyrß pH procitnutí,
v. inf. hif. od 1>o.
Jinak pfelozeno : »Zanikaji jako sen toho, jenz se

probudil; Pan znicí jejich obraz«.
21. Kdyz se rozpalovalo mé srdce
A prevracela má ledví ;

22. A jâ byl v nivec obrácen a nepoznával jsem ;

23. Jako dobytce jsem se stal pfed tebou.

J>\ já jsem stále s tebou
!

24. Drzis mou pravou ruku :

A po své vûli mne povedes
A se slávou nine pfijmes.

25. Coz рак mám (jincho) na nebi?

A kromè tebe cebo si zádám na zemiV

26. Zhynulo mé tolo a mé srdce,

Bùh mého srdce a muj údél jest Bûh na vëcnost.

27. Nebof hie. ktefí se od tebe vzdalují, zahynou;

Zahubís vsechny, ktefí smilníce (odpadají) od tebe.

28. Mym ètëstim ale jest pfilnouti к Bohu,

Klásti v Hôspodina Boba svou dûvëru;

Abych mohl hlásati veskeru tvou chválu

V branách Sionské dcery.
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21. Kdyz se roztrpëovalo mé" srdce,
A kdyz jeem cítil fezy ve svych ledvích,

22. Tu jsem byl já nesmylny a bez rozurau,
Jako dobytek byl jsem pfed tehou.

23. A já stále jsem u tebe,
DrzíS mne za mou pravou ruku ;

24. Po své ùradë mne povedes,
A potom mne pfijmes ve slávu.

25. Kolio (jiného) mám v nebesích?
A kromë tebe nezádám niceho na zemi.

26. Zaslo mé tèlo a mé srdce —
Skála moho srdce a muj díl Búh jest vécue.

27. Nebof hie, kterí se vzdalují od tebe, zahyuou;
Zahubís vsechny, kdoz smilné od tebe fod-

padává).
28. Ale já — blízkost Boha jest mym stéstím,
Polozil jsem v Pána, Jahve, své utocistë,
Abych vypravóval vSechna tvá díla.

21. Zalmista poznal, ze není stësti bezboznych pra-
vym stestím, a ze jest Bùh i v tomto fízení osudu lidí
spraATedli\r5rm a moudrj'm. A nyní uznává, ze v poseti-
losti pochyboval o spravedlnosti Bozí a ze byl zpozdil^m.
kdyz by byl chtèl bezboznym jejich stësti závideti a reptati
proti Bohu. Zavrhuje tím své minulé pochybnosti.
Kdyz se rozpalovalo fhebr. roztrpcovalo) mé srdce,

kdyz jsem se horsil, protoze jsem vidél bezbozného sfast-

n^m (v. 2- a d.); kdyz sepfevracela (commutati sunt) má ledví

(hebr. kdyz jsem cítil rezy, rány jako fíznutím spüsobené
v ledvích svych). Byl tehdy mocnë hnëvem, snad i závistí
pohnut, rozëilen.

22. Tato veta by byla závétím verse 21. Kdyz jsem
byl tak roztrpèen — tu byl jsem v nivec abracen ; toto
jest následující vëtou blíze vysArëtleno. Dusevnë utrpël, byl
jako bez rozumu: nepoznával jsem, byl jsem nevëdomy (hebr.
nesmyslny, stupidus a bez rozumu, bez vëdëni oix iyvmr).

23. A jako dobyfëe stal jsem se (byl }sem) pred tebou,
podobn^m jsem byl v onom nerozvázném rozhofcení ne-
rozumnému zvíreti (ut jumentum, v hebr. emfaticky muoz.
6. behi»moth jako dobytek). V hebr. jest tato veta správne
cítána к v. 22.

A já jsem stále s tebou! Spravedlivy pozívá pravého
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&tèsti, nebof jest ve stálém spojení s Bohem. Toto spojení
s Bohem jest mu najmë v utrpení a v souzení velikym
stëstim, ponëvadz ho Bûh sílí, të§i, jemu pomáhá. Kdyz
porovná toto své stësti se stëstim bezboznych, vidi, ïe
nemuze bezboznym zâvidèti, a ze ho jejich zdánlivé stësti
nerauze znepokojiti. Není ani na nebi, ani na zemi niceho,

po бет by mohl clovëk vice touziti, ëeho by si mohl vice
zádati, nez-li Bûh! Kdyz jest s ním spojen, рак jest jeho
údél nejlepsí a trvaiy. Tím rozresena ona otázka, která
pfivedla zalmistu ku pochybování o dobrém Bozím fízení
lidskych osudu.

Slovy: A já jsem stále s tebou ! pocíná nova sloka
(v hebr. pocíná jimi vers 23). Staví své stësti proti stësti
bezboznych : A já proti bezboznému. Neme] die v. 22.
rozumu, nebyl sobë svého stësti vêdom — a pfec jest
stále s Bohem (u Bohaj, dokud totiz zústává spravedliv^m.

24. Ukazuje, jak jest s Bohem spojen a jak jest Bûh
s ním. Bûh drzí jeho pravici, vede ho, ponëvadz by mohl
s pravé cesty sejíti, podporuje ho, ponëvadz jest sláb.
Bohu se mtize spravedlivy uplnë svëfiti, a odevzdává se
proto zalmista zcela Bozímu vedení : A po své vüli nine
povecleS ; hebr. po své rade, podle sv^ch vnuknutí neb i
rad a návodu mue poArede§ a zajisté to bude dobré

vedení. Так veden dojde spravedlivy slavného pfijetí
v nebesích ; die hebr. : A potom mne prijmeë ve slávu,

do slávy na onom svëtë. Так ocekává, tak se tësi spra
vedlivy.

25. Spravedlivému jest Bûh celym a úpln5rm stëstim;
to jemu postací. Není na svëtë niëeho vëtsiho, ceho by si
mohl vice pfáti: Co v nebi mám? (jiného nez tebeV a te
hebraisir.us s porovnávací pfedlozkou min nálezí к obëma

vôtàm — v hebr. toliko к vëtë druhé). A kromë tebe ceho
si zádám na zemi? Tato otázka zádá záporné odpovëdi :

Niëeho si nezádám a nemohu zàdati kromë tebe! jak hebr.
znëni téz vyjadfuje.
26. Zhynulo mé tëlo a mé srdce (má síla, zmuzüost);

di zalmista podminecnë : i kdyz hyne mé tëlo, schází a
41
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zahyne nemocí, utrpením a smrti Bült zustane spra-
vedlivému stále, vëcnë. Spravedlivy tedy nezhyne iiplnè,
toliko jeho tëlo zajde, jeho srdce vsak raá Boha pevnou
skalou (die hebr.), ochranou, a ûdëlem na vzdy. Bezboz-
nym jsou pozemskë statky ûdëlem, spravedlivému рак
Büh sám.

27. S kjrm Bûh züstává stále (v. 26), ten jest síasten.
Bûh vsak nezíistává s tèmi, ktefí se od nëho vzdalují; ti
zahij пои, Büh je zahubí, nebof oni odpadají od nëho,
klaní se jinym Bohüm. Modlárství a odpad od рга-
vého Boha Jahve byvá castèji oznaëovâno jako .srailnëni
a cizolozství (Os. 1 a 2), ponëvadz byvá pravé spojeni
Israele s Bohem pfedstavováno jako manzelsky svazek

(Is. I21 Jer. 222 31 8-0 Ez. 162^ a j.).
28. Bezbozní se vzdalují od Boha (v. 27 1, Stëstim

spravedlivych jest pfilnouti к Boha (byti jemu na blizku
— u nëho, die hebr.); to jest téz podmínkou a základem

pravého Stësti. Salmista poloïil v Boha svou dùvëru (své
útocisté hebr. a bade morí zajisté hlásati reskeru Bozí
chválu; za díla Bozí prozfetelnosti, za prokázaná dobrodiní
bude hlásati Bozí chválu jiz tun, kdyz ta díla Bozí bade
vypravovati (die hebr.).
V branách Sionské dcery (není v hebr. znéní) pfi-

dáno die 915; tam, kde se nejvíce lidí scházívalo, v bra
nách Jerusaléma chce vypravovati o tom, kterak jemu
Bûh prokazoval dobrodiní. aby se ta chvála В. со nejvíce
rozlüásila a rozsífila.
21. Inflammari rozpáliti se (bolem, souzením, i hnë-

vem); yon ho'rky, ostry (LXX i$txai&r¡). ртГТОП od "pa
osti'iti; hithpo. zvratnö neb: cítitiporanení ifezem); Tivbs
by byl akk. vyznamem: na бет poranëni cítí (LXX pod-
inëtem: oí vsqiçoi).

22. stultus, brutus. "T stává castèji prostë лге
víznamu »,чареге« (82!' Is. 44!1 4520 a j.). ГПЯРС die aram.:
jako zvírata, zviratüm podoben (mnoz. ö.); Wellh. na-
vrhuje ГР2ГС (jedn. c.i; vykládají téz : Jako b hrtnôth
(kroch Job 40u> obraz tuposti) byl jsem prod tebou..

23. Et ego 43S1 v protivë: a já pfec.
24. ч:~рГ TQ2 "insi pfelozeno die sv. Jer. : A pofom
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(prisloveènë) sc slávou, ve slàvë (akk. s pfíslovecnym vy-
znaraera ptz« dó^s LXX), do slávy (akk. smëru). Sym.:
s Sláva mne prijala^; »slavne jsi mne pfijal« (Hoberg), »ty
rime pfijímás za ctí«, t. j. ze mohu dojíti cti (Ewald,
Hengstenberg podobnë); Wellh. navrhuje ТЭ "plílK a
táhnes mne za .sebón za ruku (na m. TO) — zmëna tato
není pfeklady odporucena a dává versi slaby vyznam ;
Zenner: Po své villi povedes mne za sebou — za ruku
mne vezmeS*.

26. Tím vyjádfena jaksi vira v nesmrtelnost dusev-
ního zivota, duse clovëka. Zenner mini, ze po v. 24 ná-
sledoval 2i1b рак

27 a 2«

27. Fornican ЛЭ* má zde za sebou predjozku ]T2 i
л- lat. abs te od tebe (constructio praegnans) spiilniti, kla-
neti se jinym bohûm a vzdalovati se tím od Boha.

28. ГЕЛр pfiblízení, blízkost (jméno cinnosti). "'ГШ
jest zde miírá . ТТПЭкЬй tvá di fa; u sv. Jer. prae-
dicationes tuas die inayyiUnq aov. LXX гад aivêatis se sem
dostalo snad jako év raîg nilnig tr¡g &vyaroôç 2ust* z 9lr\

Modlíme se tentó zalm v ranních hodinkácb Zelenêho
ctvrtku. Tehdy radili se protivnici Spasitele proti nëmu,
zdálo se, ze se jim j e j ich úrady a zàmëry sfastnë dafi,

ze vitëzi ; mnohy vërny mohl tim byti sveden a odpad-
nouti od viry v Messiáse. Kristus Pán se v íízkosti v za-
hradë modlil ; nepochyboval o spravedlnosti Bozi, vëdël,
ze jest vitôzstvi nepfátel jen kratické a zdánlivé, 2e on
sám zústává s Bohem a ze bude ve slàvë a do slávy
pfijat.
Zahn nás mûze potësiti, ze nepfátelé cirkve vitëzstvi

nikdy nedosáhnou, ze spravedliv5r ve spojeni s Bohem
zústává vzdy sfastnym. К Bohu pfilnouti jest nasi povin-
ností i nasím Stëstim. V tydenních hodinkách jest urcen
ve ctvrtek.

73. zalm. (H. 74.)

Nárek a prosba pH spustosení chrámu.

Zalmista vola o smilování Bozí (1 — 2), ukazuje,
kterak si pocíná nepfítel ve svatyni. S krikem tarn vniká,
vztycuje svá znamení; jako, kdyz porááejí lesní stromy,
tak srází dvéfe a ozdoby chrámu (3—6). Ohnëm zapaluje
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stavení, nicí chrám i bohosluzbu (7—9). Jak dlouho to
potrvá? táze se zalmista (10). Bûh pomáhal otcíini zázracné,
vedi je mofem, chránil je ; On jest stvofitelem a pánem
svëta (11—17), proto ho prosi zalmista, aby zachránil lid
a vytrhl zubozeného a pokoreného. Xechf nezapomíná
hluku nepMtel (18-23).
Pisen obsahuje náfek, lícení tobo, jak nepfátelé

spustosili chrám ; obsahuje ùpënlivou prosbu za pomoc
a za pomstu neb trest na nepfátelích. Pëvec lièi s roze-
chvènym srdcem, v nejvëtsi bolesti vyráíí své npënlivé
prosby к Bohu. Так dluzno se obraceti v utrpeni к Po-
mocníku, к Bohu. V torn jest zahn poucnou písní (intel
lects, maskíl; о torn viz v iivodë XXIV a pH ï. 31 Maskîl
vykládáno téz cvicná pisen, na níz by se byl pëvecky
chrámovy sbor cvicil; tentó v<rklad není nicim potcrzen
£alm nese jméno A safa, jakoz. 72. (viz úvod XX). Jest

otázka, ku které asi dobë spustosení jerusalemského
chrámu se lícení 73. z. vztahujeY Jerusalem a chrám byly
oloupeny egyptskym králem Öesakhem po r. 975 (3. Кг.
1425 2 Par. 128-9), Araby a Filistíny v dobë Jorama
(r. 895-887), israelskym Joasem (841—827; 4. Кг. 1413 a
2 Par. 25 23-24), spustosen a zbofen Babylonskymi (r

. 586),

syrskym Antiochem (Epifanem v roce 168) oloupen a po-
skvrnën.
Veliky pocet novéjsích vykladatelü, z e staryeh jiz

Theodor z Mopsv., snad i aramejsky pfokladatel (mluví
ve v. 22 o 'posetilém krúli« — ёпщт/щч na m. imyu*i¡e) do-
mnívali se, ze lící zalmista znesvëceni chrámu, jehoz se
dopnstil Antioch Epifanes v dobê mezi 168 a 165 pf. Kr.
Porovnáme-li vsak lícení tohoto zalmu s vypsáním o

spustosení chrámu za Antiocha a se spustosením za Na-
bucliodonosora, poznáme ihned, íe se nase píseñ shoduje
spíse s udâlostmi babylonskê doby nez s onëmi doby
makkabejské.

Vj'pis 4
. Kr. 24 a 25 (srovn. s 2 Par. 36 a Jer. 52) jest
krátky, jednotlivé údaje tohoto zalmu ho vhodnë doplñují.

V Babylonskê dobë byl chrám znicen, bohosluzba préstala:
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chráiii byl jako »vêôné zríceniny (v. 8
), byl nepfítelem

zapáleiis »k zemi zbanoben«, jak v. 7 di. To nestalo se
V Makkabejské dobé; tehdy chrám obstál, toliko brány
byly spáleny (1 Màk. 1. 4 a 2 Мак. 8). Xèkteré v zalmu
udané okolnosti provázely zajisté kazdé oloupení a zha-
nobení chrárau; udály se jak v babylonské, tak i v syrské
dobé. Byl-li zaltáf ukonëen v Ksdrásove dobè (viz o torn
л- ùvodë XXXIV), nemûze byti tentó 2alm polozen do doby
о tfi sta let pozdëji.
Byl ted y psán v dobè babylonského vystëhovânf.

Podobného obsahu jest i /.aim 78. (Podobnost i u Is.
64 --,->).

Die Zennern jsoii v z. 73. sloky о 5
,

5—6—3 a 3

versieh; Parisot shledává zde osraero slok, kazdou о sesti
vétách (3 verse) osmislabiÔného rytmu.
L. 1. Poucná pisen Asafa.
Proo más), Boze, zavrhujes na vzdy'í!
(Prod) hnëvà se tvá prchlivost na ovce tvé pastvyV

2
. Rozpomeñ se na svou obec,

Která jest tvyra majetkem od pocátku.
Vykoupil jsi prut fkmeni svého dëdictvi;
Hora Sionu — na níz jsi pfebyval.

3
. Pozd vihni své mee proti jejich zpupnostem bez konce.

Jak veliké zloby dopustil se nepfítel ve svatyni !

H. 1. Maskil od Asafa.
Proè jsi más), Boze, zavrhl na vzdy?
iProè) rozpaluje se tvûj hnëv na stádo tvé

pastvy ?

2
.

Rozpomeñ se na své shromázdéní,
Jez jsi majetkem získal ode dávna,
Vykoupil jsi, (aby byl ¡ kmenem tvého dé-

dictví ;

— Na boru Zijjñn, na níz jsi se usídlil.

3
. Povznes své kroky ku vècnym zffceninám,

Vse zkazil nepfítel ve svatyni.
1. Salmista vyjadfnje prosbu, aby Büh nezavrhoval

svûj lid na vzdy, aby se nañ rozpomenul: jest to lid, ktery
Bohu náleíí, jejz si Büh vykoupil — a ten lid byl nyní
vydán zpupnostem nepí'átel, jest nesfastny, potfebuje
pomoci !
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Prob (nás), lioze, zavrhujeè (zavrhl jsi) na vzdy

(vëënë)? Jest V té otázee vyslovena obava, ze by mohli
ЫЛ\ na vzdy, vëcnë zavrzeni hnëvem (spravedlivym hné-

vem) Bozím. Tazatel má vsak pfec nadëji, ze nezustanou
stále V nemilosti, vídyt jsou tovce Bozi pastvy* ; meta-
foricky tak jmenuje Israelity, jimz Bíih jest zvlástním
pastyfem (7813 947 99:>; tez srovn. 7621 7752). Na vzdy
viz 97.

2. Rozpomeñ se na svou obee (na své shromázdéní);
Zdálo se, ze Büh na svíij lid a na svou svatyni zapomnéb
proto prosí zalmista, aby zase na në vzpomenul (jako di
jinde: aby vzhlédl). Israel jest Bozím shromázdéním,
Bozí obcí (lidem), ponëvadz si je Bûh ode ddvna svym
majetkem (dëdictvim) ncinil a ziskul ; ustanovil, aby byli
jeho majetkem, jiz v oné úmluvé, kterou uzavfel s pra-
otcem Abrahamem. Oni nálezejí Bohu jeStë }>roto, ze si je
vykoupil, kdyz je vysvobodil z egyptské poroby: Vykoupil
jsi prut (virgam, toti2) knien svého dëdirtvi, svûj dédién^-,
vlastní kmen.
Rozpomeñ se, di dále, na /torn Sion, na které jsi se

usldlil; i proto nezavrhnes nás na vzdy, kdyz jsi si mezi
námi své sídlo vyvolil. Die latinského by se zdálo, ze
krátee di: Na /tore Sionu ty sidlië! jsi obyvatelem Rionu,
tedy i ochráncem svébo lidu.

3. Aby Hospodin ve prospéch lidu zakrocil, vyzyvá
jej zalmista, aby sel sám ku vôcnym zfíoeninám, ku
zborené svatyni, shlédl, jak fádil nepfítel ve svatyni (tak
die hebr.). V latinském jest jakási odchylka : Pozdvi/ini
sré ruce, svou moc, svou trestající spravedlnost, proti
jejich zpupnostem, proti zpupnostem nepfátel (lidu). Jak
veliké zloby (quanta malignatus) dopustil se nepfítel ve
svatyni! volá zalmista; die bebr. di: Vse ve svatyni
zkazil — a líéí tu zkázu v následujících versieh.

1. ПЗТ 432 (Os. 85 nepreehodné).
2. I22u¿ znamená i prut, hûl (zezlo) i knien, lid, rod

stojící pod zezlem jednoho pohlavára. Haereditas na m.
prídavného jména: tvñj vlastní, tobé nálezející knien. .Möns
Sion jest v hebr. závislé na "Oí; Г!" na misté neb ve \r5r
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znamu vztazného "ШК. V lat. jest mone Sion v prostém
nom. (casus pendens) postaveno na zacátku vëty a v zá-
jmenè in quo opakováno (in eo) : Ло dëdictvi jest hora
Sion, na níz ty sidliS« LXX.

3. Latin ské: Zdvihni nice jest die ï'eckého tù« x*îç«e cov
— v hebr. kroky. riSüia jako v i. 73 18 LXX cetli
in) t«í Í7itQr¡(faviui avzwv od zvedati — proto supei'biae
(in fin em urcuje slovo superbiae: pfílisné skutky epup-
nostii. Vëcnê ssutiny (zficeniny) t. j. dlouho v ssutinách
lezící. jakoby na vzdy zfícené.

4. Л vyehloubali se (hlomoznë) t
i, ktefí tebe nenávidí,

Uprostred tvé slavnosti.
Postavili svá znamení, aby byla znameními
5. -- A nemëli rozumu jako u vychodu na hofe.
Jako ve vysokém leso

6
. Sekyrami rozbili jeho dvéfe napofád ;

Sekyrou a násecí shodili je.

7
. ^'apálili ohnëm tvou svatyni ;

К zemi zhanobili stánek tvého jména.
8. fiíkají ve svém srdci, jejich pfíbuzenstvo veskero:
Zastavíme veSkeré svátky Bozí v zemi.

4
. Tvoji protivníci hulákali uprostred tvého shro-

maàdistë,
Postavili svá znamení jako znamení.

5
. Poznává se jako ten, ktery zdvihá do vySe

V hustém lese sekyry.

6
. A nyní její rezby vesmès

Sekyrou a kladivy roztloukají.

7
. Zapálili ohnëm tvou svatyni,

К zemi zhanobili pfíbytek tvého jména.

8
. ftíkají ve svém srdci : Jejich celed veskrz !

(Syr. Zniöme je !)

Spálili vgechna Bozí shromazdistè v zemi.

4
. Jak vázili si zbozní Israelité Bozí svatynë, jak ji

strezili, aby nebyla nikym poskvrnéna! A nyní tam í'ádil
nepfítel zpusobem nejhorsím a nejohavhëjsim !

A vyehloubali se - projevovali hlukem a hlomozem,

ie se radují svému vítézství — die hebr. zfetelneji: Tvoji
protivníci hulákali uprostfed tvého shromazdiëte; tak jest
totiz zván chràm (i svatostánek), ponëvadz tam pHcházel
lid к svému Bohu, tam se se svym Bohem scházíval. Nepfá
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telé tedy vrazili do svatynë a hulákali tam ; tím preruslli
a pfeKazili ovsem fádnou bohosluzbu, coz naznacuje
latinsky pfeklad: Uprostfed tvé slavnosti (se vychloubali).
Postavili svá znamení, svá vojenská znamení, polní zna-
mení; jako znamení vítezná postavili je do svatynë, címz
zbozné Israelity nesmírne pohorsili. Jak Egypíané (na
obraze v el-Amarna z doby 18. dynastie), tak Assyrové a
zajisté i Babylonstí, mëli taková vojenská, polní znamení,

jez nosívali na tyt-ích. U Assyru by to byl byval, jaklze
souditi z vyobrazení v Ninive objevenych, mensí, snad

kovovy, kruh na tyci ,■ v kruhn jest obraz krále s lukem
íjako na darejku) aneb json tam dva lvové.
ó. A nepoznali - et non cognoverunt — (v hebr.

poznává se neb poznalo se neb poznal se): zdejestznéní
hebr. velmi nejisté a vyklad pfeklady, jez se od sebe
rûzni, tuze znesnadnën.
X lat. znëni by mohl by ti tentó smysl : Postavili (ne-

pfátelé) svá znamení — a nepoznávali, nevèdëli со ciní,
nemëli rozumu (vlozená veta) — jako и vpchodu (chrámo-
vého, tedy ubrány; tak Sym., sv. Jar.) na vrcholi, nahofe

(neb: tak i na vrcholi chrámul
Hebr. znéní di asi: On (nepfítel) se poznal, ukáz al

se jako rauz, kierij zdvihá sekyry v hustém lese; latinsky
pfeklad spojuje tato poslední slova sversem6. Pfirovnáním
liëi, jak rozbíjeli neprátelé chrám a jeho jednotlivé 6ásti ;

pocínali si tam jako pfi kácení dfev v hustém lese. Verse
tyto (5. a 6.) nevykazují pravidelného slození, podany pfe
klad nevyplyvá lehce a prirozenë z hebr. vyrazii.

6. Jako ve vysokém lese iz v. 5) sekyrami rozbíjeli jeho

(chrámové) dvére napofád (in idipsum jako 43 оцоь ппаа$
vsechny vesmës). 2e mini áxéve chrámu, poznáváme
z hebrejského znëni ; v lat. praví drnhá veta: Sekyrou a
násecí (ascia) shodili je (earn — by bylo lze vztahovati
к silvam: jako shazují les; fecké aitr¡v by mohlo ukazo-

zovati ku f^oâor tedy: shodili bránu, januam neb portam).
Hebr. praví : A nyní (slíivko nejspíse tîhybnë psané)

její (svatynë) fezby vesmës sekyrou a kladivy roztloukajl.
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Naznacil by tím Fezby, jimiz byly pokryty chrámové
stèny (3 Kr. 615). Die 2. Par. 35-7 byly tyto pokr^vkystôn
jestë pobity zlatem ; udání to jin^m místem sv. Písma
etvrzeno není. Aby se nepfátelé tëch ozdob snáze zmocnili,

aby je bez obtíze mohli odnáSeti, rozbíjeli je.
7. Zapálili ohnem tvou svatyni: za Babylonskyeh

byl tak zniëen cely chrám, jak 4. Kr. 25!l (Nabuzardan
zapálil i chrám, i domy mësta), 2 Par. 3619 Jer. 5213
dosvëdcuji. Za Antiocha Epifana zapáleny toliko dvéfe

(1 Мак. 438). К zemi zhanobili stánek tvého jména
(tvfrj slavny stánek); tím, ze tak v nëm rádili, znesvëtili,
zhanobili dûm Bozí; kdyz ho zbofili, zhanobili ho к zemi,
uöinili z nèho zbofenistë. I to se událo v babylonské dobë.
Stánek Bozí neb chrám byl Bohu, jeho jménu zasvëcen,
proto : stánek, pfíbytek tvého jména.

8. Nepfâtelé chtëji zniciti cely lid Bozí (die hebr.) :
Jejieh celed veskrz zniëmel chtëji odstraniti vsechnysvátky
a slavnosti Bozí. Die hebr.: Spálili vëechna Bozí shro-
mazdiSiè (m<? dím jako ve ver,si 4.) v zemi — nikoli syna-
gogy, ale spíée jednotlivé 6ásti chrámu aneb vysiny ajiná
posvátná mista Israele tehdejsí doby.

4. irro ("C"1) shromazdiMè (locus conveniendi, kde se
Bûh Jahve s Tsraelem stykal), fím. : in medio atrio tuo.
Ponëvadz znamená "СЯТЗ i toini¡, svátek, slavnost, proto je
pfekládá LXX i Vulg. v tomto vyznamu. LXX a vice hebr.
rukopisu vykazují mnoz o. "4"T""2- HiPis znamení, válecná
neb vojenská — nikoli nábozenská znamení, jako by byly
rûzné obí-ady, obëti, kadidlo a p. Druhé ГТИП8 jest akk.,
ktery znací, ze je postavili jako znamení vítézství (trofeje).
Parisot (Revue biblique 1895 str. 575) pfidává к tomuto

versi jestë УТР (3. j. m. impf, nif.), jez jest ve v.5 tak nejas-
n<rm; navrhuje vyklad: postavili znamení, jako znamení,
aby je by lo vidëti (znáti). Tím by byl vers prodlouzen a
nebylo by snadno správnjrm shledati УТР pf i mnoz. c. mms.
Jiní navrhují na m. prvého aSmmN (jejich, svá znamení),
сГ'Х (akk. zájmena), jez by se neslo ku "pISTO: »Uöinili
tve svátky (neb shromazdiâtë) znamenimi«. Tentó vyklad
nevyhovuje."

5. STP by byla v lat. et non eoynoverunt vlozená ve-
dlejsí vëta (ve své poèetilosti). Kdyz tuto cást verse spo-
jíme, jako LXX Aq. a syr. (lat.) s pfedcházejícím versem,
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zùstane druhá câst 5h beze vseho spojení. Baethgen na-
vrhuje na m. 9TV sloveso TyV zle fádí, zufí — a odvo-
lává se na aram. C^bx* (bíti, percutere); Bachm. cte "ir^
odsekává se vchod X"C"2 chrámu Ь(2чП),УаА;о kdyz zdvihá
Г.Ь~732 atd. Introitus vchod. LXX S ëÇoâo^ (vychod, brána)
cetíi i В Aq. Syr. («"12212 in introitu).
Sv. Jer: json ona znamenf patrná и vchodu (nad

vchodem, nad bránou); vnsQávw nálezí к tomu : nahore na
hránc (super summum).

6. q rê ПГ51 a nyní; Wellh. sem klade jedno-
duohou akk. cástici FN"i; Baethgenovi se zdá die LXX a
die syr. (¿séxoyav) pravdëpodobnëjsim odsekána jest
(jeho fezba napofád). ГРГЛПЕ, pfípona by se mohla vzta-
hovati к myslenému ЬэчП, neb by byla ve smyslu stred-
niho rodu a nesla by se к verse 4. LXX Sym., Syr.
a lat. vykládají slovo rvnriE jèjî brány (dvéfe). Spolecny
knien ПГЕ znamenâ otevfíti (dlátem dfevo — fezby).
ГНВЬ4? kladiva; kolbà syr. znamenâ »sekyru*.

7. 15?" yisi t. j. »zhanobili a к zemi povalili* «V rf¡v
yi,v praegnantní vazba.

8. ~Г (i hif.) potlaèovati, trápiti; 1. mn. impf, qal
s pfíponou by znëla OTZ (na m. ajPD). Йеску pfekl. Sym.,
sv. Лег. a aram. pfekládají ПГЗ podstatn$rm jménem уз
potomstvo (jejich), vvjyétsta soudruístvo cognatio príbuzen-
stvo — к tomu by bylo v hebr. dluzno dbplniti sloveso:
Znicme "ИТ úplné, veskrz. Quiescere faciamus (xwannvw)
vyznamem oastraniti ; to hodí se do úst onëch nepfátel.
Hebr. ЧЕЮ není vsak pokracováním jejich slov neb úmyslíi,
ale 1Ш dále : zapálili "¡"yo mista shromáidéní Boha\ Aq.
Sym. mají awayooyáí. Synagogy byly vsak zvány ГСЕ"","2
nikoliv n4"»"^ a rozsífili se v zemi asi teprve v Ezdrá-
sovè dobë.

9. Znamení svych nevidíme,

Není jiz zádného proroka,
A nás jiz nezná.

10. Az dokavád, Boze, bude se nepfítel rouhati V
Bude protivník drázditi tvé jméno bez pfestání?

11. Proö odtahujes svou ruku
A svou pravici od stfedu svého lima ustaviënë?

9. Sv^ch znamení nevidíme,
Není vice proroka,
A není s námi, kdo by vëdël, dokud ?
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10. Dokavádz bude, Boze, protivník se rouhatiV
Má snad nepí'ítel tvé jméno tupiti vëcnë?

11. Proö odvracís svou ruku a svou pravici?
Z nitra svého lima zahubiz!

9. I Israelite mèli svá vojenská znamení, znamení

sv£ch eborû; tato snad b^vala v chrámovycli prostorách
umistëna, ie si nyní zalmista nafíká : Znamení svych ne-
vidíme, jsou tu toliko cizí znamení (babyl.). Znameními
mini nèktefi vykladateló svëceni sobotního dne a obfízku;
tato byla znamením úmluvy s Bohem uzavfené (Gen. 17n
Ex. 31 l3). Ted by se tëchto obradù nedbalo. Jini zname
ními mini zázraóná znamení, jez Bûh drive v israelskám
národé púsobil : >Není nyní zázraku, nevidíme zádnych*.
Nestéstí Israele jest pfeveliké: Není jiz zádnélio

proroka (v Israeli). Mojzís pfedpovèdël, ze bude v Israeli
proroctví stále, v dobách králíi hlásali horliví proroci
ustavicnè Bozí vüli; proroctví se vzilo v lidu a proto bylo
jim neètëstim, kdyz nebylo zâdnych prorokû. Po zbofení
Jorusaléma Babylonskymi stèzuje si i Jeremiás do tobo,
ze »nemivaji proroci vidëni od Hospodina : kdyz byl
Jeremiás odveden do Egypta, kdyz nebyla jestö väude
známa proroctví Ezechiele, kter^ prodléval v Tell-Abib
na vodë Chebar, a kdyz jeftto neprorokoval Daniel, tehdy
nemël Israel proroka. Netfeba pro tuto vêtu klásti zalm
do doby po MalachiáSovi.
A nás jiz nezná — podmètem jest snad v této veté:

Bûh. Buh nás vice nezná, on na nás zapomnël — a pfec
jest Israel jeho lidem ! V hebr. jest nedokoncená vëta :
A není 8 námi, mezi námi, ledo by vëdël, dokudt dokud,
jak dlouho tento stav bude trvati. Nemaji proroka, jenz
by jim to oznámil. Jeremiás sice pfedpovídá ve své knize,

ze bude trvati vyhnanství ci ono vystéhování sedmdesáte
let Avèak jeho proroctví nebylo tak jasné, aby mu byli
vsichni rozumëli (Daniel mu porozumèl), a nebylo snad
vsem známo.

10. Zalmista oslovuje Hospodina a táze se Boba, jak
dlouho bude jeàtë trpëti rouhání a potupování, jez jest
neprítelem namífeno i proti Bohu. Bozí cest trpí, kdyz se
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mu zlosyn bez trestu mbîerouhatî, kdyz mûze tak dloulio
jméno Bozí (Boba) drázditi, hnëvati, tupiti (hebr.).

11. Proc odtakujeS svou ruten ? Hospodin choval svûj
lid V lûnë, jako chová matka své dite (Is. 40 11 srovn.
Num. Il12); nyni aie odtâhl svou ruku a nechal Israele
padnuuti. Die hebt*, uzito téze metafory ve smyslu : Proc
odvracis svou гики a dávás ji za ùadra? Z nitra svêho
lima ji vyndej a zahlazuj, zahubiz (nepfítele)! Bozí pra-
vice, která drive ehránívala vyvolent lid, jest riyní ne-
öinnou, jest jakoby vlozena do zahybû, doroucha: zalmista
prosi, aby ji Buh vytáhl proti nepfátelüm.

9. V makkabejské dobë nebylo ovëem prorokû (1 Мак.
ç)ït 144П aie j¡z po Malachiásovi nebylo zádného proroka
V Israeli, tedy jiz po konci 5. stoleti pf. Kr. T\ù"""C by
byla aposiopesis; v syr. vzato do verse ,".

11. V druhé èâsti jest praegnantní vazba a doplniti
dluzno : Vytrhni (ruku, pravici z nitra svého lùnai;
tak i aram. pfeklad. Q rê "p^r; ZT^'ù (krthîbh pin). bfti
úplny; piel : dokonati, shladiti; schází akk. pfedmëtu. Jiny
vyklad (Zenner odporuèuje): ~p~ 2"ip*0 Proc odtahujes
svou ruku a svou pravici od ioho, kfery jest tobe tvou
úmluvou blízkym? Л>2 by рак bylo pfidati к následují-
címu v. 12 : Yijlüad ho, Boze ....
12. Vzdyf Bfih, nás král pfed vëky,
Zjednával spásu ve stfedu zemë.

13. Ту jsi svou silou pevnym ucinil mofe,
Rozetfel jsi hlavy drakû ve vodách.

14. Ту jsi rozbil hlavy drakovy ;
Dal jsi ho na pospas národüm Ethiopü.

15. Rozevfel jsi prameny a potoky ;

Ту jsi vysusil feky Ethan.
16. Tvuj jest den a tvoje jest noc ;

Ту jsi stvofil jitfenku i slunce.
17. Ту jsi zalozil vsechny hranice zemè;
Léto i jaro ty jsi vytvofil.

12. A (pfece) Buh jest mûj král odedávna,

Kter^ koná spasná díla (uprostfed) na zemi.
13. Ту jsi svou silou rozpoltil mofe,
Zlámal jsi hlavy nestvíir na vodách :

Z. 73 l2-17. 597

14. Rozbil isi hlavy livjathâna,
Dal jsi no na pospas lidu: obyvateltun poustë.

15. Rozevfel jsi pramen i potok,
Ту jsi vysusil stálé feky.

16. Tvûj jest den, tvá jest téz noc,
Ту jsi postavil svëtlo i slunce.

17. Ту jsi zalozil vsechny konöiny zemë,
Léto i zimu, ty jsi je vytvofil.

12. Bíih, král israelského lidu chráníval zàzraënè svuj
lid a jak se oñ staral! Ve stvofení lze zfíti jeho velikou
moc. Tato vzpomínka dodává zalmistovi nadèji, ze Büh
i nyní jestè pomíize a pfivádí lio к zàvërecné prosbë
(v_ 18.23)
Büh jest nás král odedávna, od dob, kdy si Israele,

Abrahamovo potomstvo svym lidem uöinil. Zjednával, vy-
konával díla spásy ve stfedu zemë t. j. na zemi, neb me-
tonym. raezi Israelity, jak v Egypte, tak i v Kanaan.

13. Uvádí nëkterà Bozí díla, která vykonal Hospodin,
kdyz vyvádél Israele z Egypta. Pfechod trstënnym mofem
byl v pamëti lidu nejvëtsim zázrakem a proto ho téá
uvádí. Ту jsi svou silou pevnym uöinil mofe (hebr. ty jsi
rozpoltil mofe) totiz ono trstënné neb rudé mofe, kterym
Israelite prosli nacestë z Egypta. »Pevnym jsi uöinil mofe«

ргалч proto, ponëvadz kdyz se voda onoho mofe rozdëlila,
stála »jako zed z pravé i z levé strany«. Ex. 1422 1 5e.
Rozetfel jsi hlavy draku ve vodách ; tanníním jsou (táhlá,
dlouhá zvífata) mofské potvory {xrpol Aq.); zde mini pa-
trnë krokodily, jimiz byl zobrazován Egypt (tí731 Ez.293).
Ezechiel 293 nazyvá egyptského krále »veliky tannm«.

. Na vodách (hebr.); ona zvífata byvají chytána neb zabí-

jena, kdyz zdvihají hlavy nad vodu — proto di: na vodách.
Farao byl se sv5rmi vojeviidci a s celym л^вкет, s nímz
táhl za Israelity, mofem pokryt a znicen. К tomu nesou
se tyto obrazy.

14. Ty jsi rozbil hlavy drakovy, v hebr. livjiïthàn
(u Joba 4020 Is. 271), znamenalo by totéz jako tannin:
krokodila, obraz Egypta.
Dal jsi ho na pospas národwm Ethiopü; Ethiopie,

K¡7s bylo jméno národú, ktefí bydhli v krajích mezi rudj'm
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mofem a perskym zálivem ; tëm by byl Farao a jeho vojsko,
jeí V mofi zahynulo, kofisti. Hebr. znëni jest správnejsí:
Dal jsi ho na pospas lidu : obyvatelûm poustë, tedy dravé
zvëfi, nebo urôitëji sakalûm. Ti sezfrali рак jej ich mrtvá
tela. Mravenci jsou jmenováni »lid« v Pfísl. 3025.

15. Rozevfel jsi (skálu — hebr. rozpoltil) prameny a
potoky (a vysly prameny a potoky) ; dvakráte dal Buh
zazracnyra zpûsobem zíznivému lidu na pousti hojnost
vody ze skály (Ex. 17e Num. 208 i v 2. 77 »5). Na pousti
dal Bûh potfebnou vodu ; jinde, v .Tord anu, ji vysusil, aby
mohli Israelité suchou nohou vejíti do zaslibené zemë

(Jos. 3U): Vysusil jsi feky stale tekoucí (hebr.), fekyjako
Jordan ; mnohé feky V$rchodu mívají totiz vodu jen krátkjr
cas, jen po dobu desfû, nejsou »stále tekouci«.

16. Мое i dobrota Bozí jeví se ve stvofen^ch vëcech;
na tu lze spoléhati. Tvüj jest den . . . Bûh je ustanovil
a stvofil. Jitfenku i slunee ty jsi stvofil ; aram., fím. a
LXX я (Sinaj.) má: slunee i mesíc r¡hov хш сеЦгф, hebr.
svëllo (A: yavw xal r¡hov) a slunee jsi postavil.

17. Ту jsi zalozil vsechny hranice zemë, hraniee,
které nemají mofské vody pfekroöiti. Léto i jaro ty jsi
vytvofil, pfirozenëji die hebr.: léto i zimu. Dobrotu Bozí
lze v tom zfíti proto, ponëvadz to vse lidem prospívá a
ku prospëchu lidí jest stvofeno a urëeno. Tentó moeny a
dobry Hospodin галтгЫ lid, ale mûze ho zase pfijati a
zachrániti.

12. In medio terrae vsichni lidé mohli to pozorovati.
13. 14. Draco bájecné zvífe starben ; znacilo by i

velikého hada. znaöi lid; byvá tak naz5rván lid israel-
sk£, kdeËto se ostatní národové obyôejnë zovou gôjjîm.
Proto vykládali Aq. i aram. pfeklad ay tohoto verse o
Israelitech, kter5rm dán byl Farao kofistí. 2idé die teto
vôty bájili, ze pfipraví Bûh zbozn5rm na onom svëtë liody
z masa lewiâthana; báje ta jest v talmudu. baba bathra
74. Wellh. 05p к zetfení; Hitzig to vynechává. n^xb Aq.

15. 'H&á/i *j5n4S! jest tu podstatnjrm jménem: trváni,
stálost: fluvii perennes (si/né feky v pfekladech).

17. Plasmasti sloveso z feckého pfevzaté.

z. 73 18-23. 599

18. Pamëtliv bucT tobo: Nepr-ítel se rouhá Hospodinu,
A nesmyslny lid vysmívá se tvérau jménu.

19. Nevydávej zvifatûm du§e, které tè velebí,

A nezapomínej na vzdy na duée svych ubohych.
20. Ohledni se na svou úmluvu, nebof jsou naplnëni
ZatemnëK (zatlaëeni) zemé domy nepravosti.

21. ^\f se snízeny nevraci zahanben ;
Chudy a nuzny budou chváliti tvé jméno.

22. Povstañ, Boze, ved svou pfi,
Pamëtliv bud sv^ch potup,
Jez se ti dëji od poSetilce stále.

23. Nezapomeñ na krik sv;írch neprátel.
Pycha tëch, ktefí të nenávidí, stále vystupuje.
18. Pamatuj na to: Nepfítel rouhá se Jahve,
A poSetily lid posmívá se tvému jménu.

19. Nevydávej dravému zvífeti svou hrdliöku,
Zivota sv^ch uboh^ch nezapomínej na vzdy.

20. Popatfi na úmluvu ;
Nebof naplnëny jsou úkryty zemé
Pfíbytky násilí.

21. Nechaf se nevrací zahanben utiètëny;
Aí ubohy i chudy velebí tvé jméno.

22. Povstañ, Boze, ved svou pfi,
Pamëtliv bud své potupy,
Která ti jest od posetilce usta viene.

23. Nezapomeñ na hlas svych protivníkú,
Na hluk svych odpfircñ, ktery stále vystupuje.

18. Zalmista pripomenul, jaká díla Büh drive pro
Israele vykonal a prosí nyní, by netrpël déle urázky a
rouhání neprátel. Pamëtliv bud toho : Nepfítel se rouhá
Hospodinu, není tedy toliko nepfítelem tyého lidu, ale i
tvym odpûrcem. A nesmyslny lid vysmívá se tvému jménu
(jako ve v. 10), lid posetily, hrísny a bezbozn$r by byli
Babylonstí, které v následujícím verâi pfirovnává ku
dravei (bestiis).

19. Nevydávej zvifatûm (bestiis) duse, které té velebí;

nevydávej nepfátelum, kterí jsou jako dravei (2113-u),
své ctitele, nebof nebude рак nikoho, kdo by tebe velebil

(66). Hebr. znëni zní urcitëji : Nevydávej zvífeti dravému

(zádostivému) svou hrdliöku t. j. svûj národ, kterf jest
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slaby proti nepfiteli jako holubice proti dravci (67u),
jest ubohy, nepfiteJem usouzen$- : Nezapominej zivota
svych ubohyeh na vzdy !

20. Ohledni se na svou úmluvuív hebr.: na úmluvu),
neboí die té slíbena Israeli ochrana; nyní nepfátelfim do-
voleno niëiti vyvolen$r národ, jakoby úmluvy nebylo.
Druhá cást není jasná. Die latinského bychoni mínili,

ze mluví zalmista o lidech, ktefí jsou zatemnëli (obscurati),
drive bj'vali slavní, nyní jsou snízeni, zatlaceni ve své
zemi a, jsou plni domy nepravosti, samou nepravosti i ne-
pfátel), sam5rm neStëstim. Obscurati by mohlo znamenati
i hfísníky, ktefí nyní v zemi die libosti fádí a pásou
mnobé nepravosti (mají domy násilí). Die hebr.: NeboC
naplnëny jsou úkryty zone; skr$r¡§e, v nichz se mohli
loupeziví (Syrové, Moabité i Ammonite, kterí s Babyloñany
vpadli do zemë 4 Kr. 242) lidé zdrzovati ; taková mista
naplnëna jsou domy, pfíbytky násilí, domy, v nichz se
násilí dëje, páse.
Temnota znacívává nestësti ; die toho pfelozeno tez :

neboí se naplnily temností zemë pfíbytky, v nichz se
dëje nespravedlnost«, v syr. : Naplnëny jsou pfíbytky
zemë tmou a nepravosti«, aram. : Nebof plni jsou jejich
synové (t

. j. synové patriarchû) temností, která se rozlévá
po zemi, násilím a loupezi< . Schräder navrhuje opravu :
»Popatfi a shlédni temnoty zemë, nebof jest naplnëna
pfíbytky násilí* (Stud. u. Kr. II, 635).

21. Dütklivé vyzvání Hospodina. Al se snizeny, utla-
ëeny, nevrací zahanben proto snad, ze nebyla jeho prosba
v souzení vyslysena, ze se mu nedostalo pomoci od Boha.
Za pomoc slibuje zalmista dikucinëni а сЬлгй1и od Israele,

ktery jest chudy a nuzny.
22. Zálczitost lidu jcst zálezitostí Boha: Ved svou pf i!

vzdyf tebe tupili a tupí posetilci ustaviénë.
23. Krik a hluk nepfátel (v lat. pycha) vystupuje stale,

mnozí se a rozmáhá se. Proto dluzno tomu со nejdfíve
uciniti pfítrz.

18. rsí—'Z' mëni Lagarde v TST 532 Ve vsem torn

Z. 731!,-2г. 74. KOI

tupí atd. Ois. König to riN" vztahují ku pfedeslému, aby
byl Bûh pamètliv svych drivëjsich dël. Lze je bráti i к
následujícímu. (König, Stilistik, s. Hl19).

19. ШВЗ by mohlo b£rti pfelozeno se slovesem : >Ne-
vydávej zvífatíun ty, ktefí të velebt«. LXX i sv. Jer. maji
mnoz. t\, proto navrhuje Wellh. ni'nb na m. ТтЪ- ŒE3 РРП
(zvírecí zivotV) znamená téz zádost, touhu 27'2. "ПЛ tvá
hrdlicka (v druhé vete ""^зу) není v pfekladech ; v LXX
a v syr. jest vylozeno slovo "lir tebe chvátící, v aram.
pouzito jména rnir zákon: (dusi) vyeviëenou tvym
zákonem.

20. Na m. ÎT~C2 öte Schräder v udané opravë П\ч"}»:
С73П ПЧО ЛК^И Ъ yiK "ОШПа ППХпЬ V syr. a LXX jest
"P^IZl. Dmhá cást zní A: otí ínkr¡o(á^r¡anv ni iaxotm¡iévoí t^ç
j>çs oïxtov ùvofuâv (i V lat.); Sym. óti klXr¡ir&t¡tTar ¿ftxozmutva tí¡í
yijj ыраютътсог àdixiag% (той axoiavfiov тп^ yijç ai xarmxijati,' ir ai*;
(1дш7[тт) ). Syr: sbtPl Х-ЧШП №П6П ГГ"П ГЭЯПЯ. Sv. Jer.:
Repletae sunt tenebris terrae, habitationes iniquae subrutae.
22. "DTÛ básn. na m. p. rmip i ГСП milnV ; byvá'

z rytmickych pricin.

Nepfitelem lidstva jest zlf duch; ten znicil, spálil
svatost a spravedlnost prvniho clovëka, fádil tak, jak
zahn 1Ш. Kristus Pán proti nëmu povstal, aby se ubohého
lidu zastal. Spasiteli vkládá proto církev na Zeleny ctvrtek
a v den pfesvaté Krve Pànë do úst slova tohoto zalmu.
My modlíme se tentó zahn v hodinkách ctvrtku, aby

nás Pán svfm utrpením z pokusení svëta vysvobodil:
^Memento Domine congregationis tuae«- . . . Jednotlivé
verge jsou v Grad, ötvrtku 4. postni ned. a 13. po sv.Duchu

74. zalm. (H. 75.)
Bûh bude eouditl bezboiné.

¿almista vzdává jménem celého lidu diky Bohu za
drivëjsi divy a za dobrodini (v.2). Bûh sám pfislibuje, ze

zjedná spravedlnost a porádek, i kdyby se zdálovSechno
ztraceno. Bûh se postara], aby právo trvalo (3. 4). ¿ai-
mista napomíná nepfátely, aby ustali od sv^ch zpupností;
Bûh bude souditi, pov^éí slabého, podá bezboznémulkalich
sváho hnëvu (5—9). Israel se veselí a velebí svého Boba ;
vi, ze zlomí moc bezbozn^ch (10. 11).

42
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Nadpis.
L. 1. Ku konci. Nezkaziz. Zalm pisnë Asaía.
H. 1. ÈiditeJi hudby. Nezahlazuj.
2alm, od Asâfa píseñ.

Ku konci (yiz V úvcdó XXVI lanrnazzèach). Nezkaziz (ne
coiTumpas, jindy ne disperdas, viz úvod ППШГ1- XXV a 56 l)
Tentó zalm zní jako vyslysení náfku a prosbypred-

cházejícího 73. áalmu. Bezbozní a mocní nepfátelé se
V dobë, к níz se obsah zalmu nese, vyvysovali, mluvili

zpupnë proti Bohu. Hrdë a odvàzlivë a bezboznë mluvil
Sennacheribùv víidce Rabsaces die Is. 3613 a d., 4 Кг. 1819
a d., ale Isaiàè tehdy potëSil Ezechiáse i lid, pfislíbiv
V nejvëtèim nebezpeëi Bozí pomoc (Is. 3710. 33-S!>). Hrozby
tohoto zalmu byly by tedy obráceny proti Assyrskym;
nëkteré rukopisy feckého pfekladu mëly pry téz nadpis :

proti Assyrskêmu (Theodoret).
Nëkolika málo nekat. vykladatelûm se zdálo, ze by

se tentó zalm hodil spise do makkabejské doby (Hitzig,
Olshausen, Reuss). I Antioch Epifanes mluvil zpupnë
(Dan. 7». 11 1 Мак. I25 734 2 Мак. 94). Z té doby zalm byti
nemùze. (Viz о makab. z. v ùvodë XXXIV).
Nadpisem pfipsán Asafovi (XX). Podmët mluvící

osoby se mëni. Die Zennera má sloky о 3—4, 4 versieh.

2. ^¿hválíme tebe, Boze, chválíme,

A vzyváme tvé jméno ;

Vypravujeme o tvych divech.

3. »Kdyz uchopím (tu) dobu,

Já souditi budu spravedlive.«
4. »Rozplynula se zemë, avsichni, kdoz na ni bydlí;
Já jsem pevnë postavil její sloupy«.
2. Dëkujeme tobë, Boze, dëkujeme,
A tvé jméno jest blízké ;
iLXX : A tvé jméno vzyváme;)
Vypravují tvé divy.

3. »Kdyz uchopím pravou dobu,
Já souditi budu po prâvu.<

4. (»Kdyby i se rozplynula zemë a její obyvatelé,
Já jsem pevnë postavil její sloupy. Séb.

z. 742-±. 603

2. Salmista uvádí na pócátku slova lidu. Israel chválí
Boha, vzyvá jeho mocné jméno, nebof míiáe vypravovati
o divech (nad o nov^ch divech) Bozích. V hebrejském
jest ve 2b feíeno : A tvé jméno jest blízké t. j. tvá pomoo
jest blízká, coá by se zdálo nasvëdëovati tomu, ze pràvë
nyni Bûh projevil svou pomoc. Je-li zalm psán v Eze-
chiâsovë dobë, bylo to osvobození od Sennacheribova
vojska nov$rm divem Bozím. Proto lze pfekládati hebr. :
Dëkujeme tobe, Boze, dëkujeme.

3. Slova Bozi. Bûh di, áe Jcdyè uchopl dobu, kterou

(Hab. 23) ustanovil ku soudu nad lidmi, kdyz nadejde ta
ustanovená doba, tu souditi budu (neb spise: soudîm —

vzdy tak ëini Bùh) spravedlivë (justitias) po právu (hebr.).
Xëjaky fias nechává Hospodin lidi jednati, jakoby seonè
nestaral, рак nadejde doba, kdy ze svého jednání bndou
klásti ùëty.

4. Bûh oznámil, ze bude souditi, a tu se zemé stra-
chem rozplynula a vsichni, kdoz na ni bydit ; Bûh hned
tësi své vërné elovy : Jájsem pevnë postavil jeji sloupy;
zemë a jeji sloupy, sloupy fádu mezi lidmi, spravedlnost
potrvá.
Jiny \T5rklad, die nëhoz jest prvá vëta podmínkou,

lepe se zamlouvá : I kdyby se bezbozností, nespravedlností
zemë a její obyvatelé strachem rozplyvali, já jsem se po-
staral, aby pevnë stály sloupy, základy zemského pofádku,
t. j. pfedevsím spravedlnost.
Tato sloka ukonëena v hebr. slovem sék7 (v. XXVII ;

jest tedy tentó zalm sborovou písní.
Kdoz vykládají slova celého zalmu(od v. 3 poëinajic)

jako vyroky Kristovy, rozjímají takto : Kristus praví: Já
v ustanovenou dobu budu souditi podle spravedlnosti.

(Otee nebesk$f uröil tu dobu. Sk. ар. I7). Tehdy zemë pozná
Bozí Ьпёлг, vse se rozplyne, nebof podléhá moci toho, ktery
to stvofil: »Já polozil jsem sloupy zemë.< O ohni soud-
ného den mluví 2 Petr. 37.10.

2. TÇ2XD ailpl a blízké jest tve jméno (schází : komu ?)
npravováno die feckého xal émxalicó^i&ft to óvofxá crov v "'xnpl
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^VP*? a vzyvajíci tvê jméno vypravují "'ЛЕС ; zde byehom
ocekávali spíSe 1. osobu mnozn. 6.

3. "<Z zde pfelozeno dobfe ota* kdyz. ipiE zde хащое
pfíhodná doba, urëenà doba, prava duba. c'iura viz 582
pfíslovecny^ akk.

4. VTÙ (467) jest V mnozném císle (partie), y^H vy-
znacuje tedy téz lid, aneb vse, со na zemi jest. Л^О viz.
V îivodë XXVII a 33.

5. =Цек] jsem zlosyníim : Nedopouètëjte se nepravosti;
A hrisnikùm: Nevyzdvihujte rohu!

6. Nevyzdvihujte do vyge svého rohu,

Nemluvte proti Bohu nepravost.
7. Nebof ani od vychodu ani od zâpadu,
Ani od pustych hor —

8. Nebot Bûh jest soudee.

Tohö ponizuje a onoho povysuje;

9. Nebot' jest v ruce Hospodinovë
kalich cistého vina, plny smíSeného (vina).
A nahybá tomu (a) onomu,

A pfec nejsou vyprazdnèny jelio kvasnire;

Fiji vsiehni hfísníci zemè.
5. Ríkám posetilym : neblâznëte !
A bezboznym: nevyzdvihujte rohu!

6. Nevyzdvihujte do vyèe svého rohu,
Nemluvte drzfm hrdlem iAq. aram. Syr.)
(Jinak: Nemluvte proti Skále [Bûh| drze),

7. Nebof ani od vychodu, ani od západu,
Ani od hornaté poustë - (neni pomoci).

8. Avsak Bûh jest sondee ;
Toho ponizuje a onoho povySuje.

!)
. Nebof pohâr jest v ruce Jahve.

S vinem pënivym, pinyin smiseniny.

A nalévá z toho; i jeho kvasnice srkaji
Fiji vsiehni bezboznici zemë.

5
. 6
. Salmista varuje Bozí neprátely ; ze mluvi zal-

mista, dokazuje v. 6 a \ v nichz nemûze b$rti Bùh mluvi-
cim. îltkâ zlosynûm: Nedopouètëjte se nepravosti ! Nyni

jest toho napomenuti vice tfeba, ponëvadz Bûh jest soud-

cem a on uzije v brzkusvé moci proti bezboznym (v.
9,1

°)
.

HflSníky a nepfátele Bozí nazj'vá posefilci neb vychlou-

bavyini (hebr. nejisty vyznam). Jmenovitë j
e varuje: Ne
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blâznète t. j. nedopoustéjte se nepravostí (hríchü) a ne-
vyzdvihujte rohu; roh, znamení síly (173 вв2-"'^!11 a j.).
NebucTte pysni, zpupnf; nebof roh vyvyäiti« znamená
moc nëkoho z v5'.sitî, zvëtàiti.
Xeinlud в proti Boh и nepravost ; v hebr. die Aq.

aram. syr. a Jer. pfekladu snad urcitèji : Nemluvte drzym
hrdlein ! t. j. nemluvte drzé, rouhavé feci.

7. VeSkerá pycha a nadutost jest skodliva: Israel ne-
oéekává pomoci proti nepfátelum, proti jejieh pyse, od
lidí ani od vyehodu ani od zâpadu, ani od jihu (od /tór
nate ponëtë), nebof vi, ze jest Buk sám soudcem a msti-
telem jeho. Tomu nemuze nikdo odporovati, jeho soudu
a rozsudku se i nejpysnèjsi podrobí.
PouStí kor neb hornatou poustí oznacuje jih zemè

zaslíbené, pousf negeb a Faran, skalnatou Arabii a Idu-
mejsko. Severni stranu nejmenuje snad proto, ze pravo
odtud nepfítel pfisel ; Assyrové pfitrhli к Jerusalérau od
severu.

8. Buh má nejvyssí moc nade vsemi. îmize vsecliny
trestati, kteri si trest zaslouzili, mûze se zastati têch,
kterí o jeho ochranu prosí. On ncpfátele Israele ponízí,
onoho, t. j. svuj vyvoleny národ povysí; takovou má moc.

9. Obrazné ukaznje, jak vykonává Hospodin svüj soud.
Má v rukou kalich, ten znací Bozí tresty (595 Is. 51 1T);
ten kalich podá bezboznikùm, a ti z nëho musí vypíti
vse, i kvasnice.

Nebof jest v nice Hospodinovë kalich eistého vina,
vina, jez není smíseno s vodou, jímz se tedy drive mûze
opojiti. V hebr. di, ze jest to kalich s vînempènivym, silnym,
dobrym vínem, jehoz síla vyrází pënënim. Plny smiêeného
ísmíseniny), do vina byly pridány silné, vonné látky,
kofení, jimiz se stalo vino jestë opojnëjsim (Hab. 21Г'-10);
ísmísenym vinem« zove se vsak obycejnè ono, do nëhoz
byla dána cást vody. Korenëné vino zvali pozdéji
m'bussam i qonditon a meraqa. Л nahybá tomu a onomu

(od toho к onomu, ex hoc in hoc «V rovwv tig roíto není
v hebr. znëni), dává Bûh píti z toho poháru od jednoho
bezboznika к druhému, jednomu po druhém, kazdému
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jelio díl. Nikoliv tedy : »z jednoho poháru do druhého
worii'pto»«. A pfec nejsou vyprázdncny jeho kvasnice: hofká
cast, со se na dnë usadiJo, není jeètë vyprâzdnëno ; tyto
kvasnice píti 'musí a vypijí vSichni hfímíci zemë. Tëm
dostane se tedy nejsilnëjsich trestû.
Die messianského vykladu varuje Spasitel pfed

pyehou, nabádá к pokoí'e. Neunikde nikdo ruce nejvysSího
Sondee, odnikud se souzenym nedostane ochrany pro ti
jeho spravedlivému rozsudku a trestn. On pokofí pysné,
dá jim píti z kalicha Bozího hnëvn hez milosrdenství

(Zjev. sv. J. 14 l0). Kalich bude pin smísenych, rüznych
trestn (v aram.: Vino cisté, plné smíseniny zluee). Ríiznym
národíim Hospodin z tono dává; ta nejtrpcí cást zñstane
kn dni posledního sondn hfísníkúm.

5. Die nekter5rch byla by v tomto versi jestë Bozí
roe; proti tomu mluví úzké spojení s v. tí.

6
. hrdlo (Job 152B eolio erecto) ; die Symm. byl

by toto akk. nástroje ).аХ<>ь*ге± TnrtyijXq) a pr>" by byl pred-
mét áñixlav. >nemluvte hrdlem nespravedlivost . Ponëvadz
má LXX xntà roi ûtoi náhradou za ISIS-, proto mini
Baethgen, ze cetli ~\''1Z proti s/eá/e, totiz skále Israele¿,
jak jest Bûh nazyván Dent. 324- 37 Is. 302:l a j.

7
.

пч"1Г| "Отая od pouStë hor a solitiidine montium;
aram. necetl 13,TÙ ve váz. stavu, ale prostë "СЧ'Э'С, a vy-
kládal: ani od ponstë, totiz od severní syrské ponstë, ani
od hor, t. j. z Idumejska, z jihu aby byly vSechny
ètyri strany svëta jmenovány. Sever Palestfny jest ale
spíse ohranicen horami (Lib. a Antilib.), na jihu jest pousf.
Wellh. navrhuje □'НГгаЧ ani od hor; jiní spatfovali v a*1"!"
inf. hif. od nil: A z poustè nepfichází vyvyseni« (vysvo-
bozeníj, aneb opravovali v yin »nepfichäzi píe* (soud).

9
. DÍ2 kalich — die pripony v rr"v<2U5 zenského г.,

ТОП vztaznë: kteró pëni, totiz y* vino lassyr. i-nu, staré
sem. pojmenování), die LXX vsak âxonroi nesmisenë, cîsté.
"y'O атс plné smíSeniny, totiz vino, nikoli СО, к te ré
jest г. v.

Z feckého i z lat. znèni by se zdálo, ze mël Jahve
dva kalichy: jeden s cistym, druhy se smísenym vinem.
Plenus misto se nese ku slovu calix; byl-li kalich naplnën
èistym vinem, nebyla v nëm zároveñ i smiéenina. Pak by
bylo lze fecké a lat. : Ex hoc in hoc prekládati: nahybá
(dává píti) z toko i z onoho. Jeden kalich bv byl obrazem
trestû Bozích, druhy s ëistym vinem by byl obrazem do
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broty Bozí (165 23a). Pfeklady ostatní vsak o dvou pohá-
rech nemluví, jest tedy prvy vyklad znèni neipfimëfe-
nèjêi a správnejsí. ~x vei'umtamen mëni Welíh. v PN
ano, zajisté.
10. Já vsak hlásati chci (to) na vèky,
Chci pèti Bohu Jakubovu.

11. A polámu vsechny rohy hfíáníkú,
A povznesou se rohy spravedliveho« !
10. Já рак chci (to) vypravovati na vèky, 1
Chci hráti (pèti) Bohu .Ia'a(iôbha.

11. »A vâechny rohy bezboznych srazím,
Povznésti se mají rohy spravedliveho«!

10. Kdyz Bíih tak, jako bylo právé zalmistou na-
znaceno, bezbozné ztrestá, uboliému Israeli pomûze, chce
zalmista za to vzdávati díky : hlásati chci mocnou spra-
vedlnost Bozí na vèky (vzdy), chci Bohu (hráti) pèti.

11. Tèmito slovy by stvrdil Buh ocekávání zalmisty.
Pfipovídá jemu: A srazím vsechny rohy bezboznych (jako
v. 5

), jejich moo, lesk a pjrchu a povznesu rohy spra-
vedlivych, totiz Israele; ten nabude síly, moci a slávy.
Kristus Pán hlásal mocné skutky spravedlnosti Bozí,

ohlasoval je i svymi zástupci a ucenníky své Církve. Tím

oslavuje Boha stále. V soudny den povysí spravedlivé,
jak v. 11 udává.

10. TjZ znamená v hif. ohlaSovatt ; LXX prekládali
<lynU.<á/TOfiai tedy b"íiN na m. TStjt.

Modlíme se 74. zalm na Zeleny Ótvrtek. Tenkrát byl
podan Spasiteli kalich krve a utrpení (v. я

) v zahradë
Getsemanské a on se nezdráhal ho vypiti. Tentó kalich
se nám stal v rukou Páné spasitelnym, jsme-li spravedliví,
bezboznym bude ku zvëtseni trestu а к záhubé. Pfipo-
mínáme si spolu onen kalich krve Pane, ktery podal Spa-
sitel svym apostolíim pfi poslední vecefi. I ten jest inter-
cessio ealutaris ad A'eniam míize byti vsak reatus ad
poenam. Proto nás napomínají slova zalmu : »Nevyzdvi-
hujte se (nolite exaltare cornu) . . . srazím vsechnu moc

bezboznych^.
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Zahn urcen i o svátcích svatych Apostolû, nebof ti
chválili Boha, rozhlasovali jeho skutky (v. 2 a lü), ozna-
movali, ze jest Kristns nejvySsím soudcem. Církev pokra-
cuje v jejich díle: »Já ohlaSuji to na vèky (v. 10).
К pokofe nás napomínají slova tohoto zalmu. kdy-

koliv se ho v hodinkách Ötvrtku modlíme.

75. Шт. (H. 76.)
Chvalozpëv Boïi po vitëzstvi.

Slavny jest Buh, ktery sídlí v pokoji na Sionu (v. 2.3);
zlomil moo nepfítele (4 -7). Hrozny" jest soud Bozi, avsak
on zjednává lidu pokoje a Bohu slávy (8 11). Zalmista
vyzyvá, aby byly Bohu vzdávány díky (12—13).
2aim 75. oslavuje Boha, ktery projevil prâvé velkou

svou moc, ze potfel nepfítele a zjednal svému lidu pokoje.
Nèkteré pfeklady LXX mely v dobë Origena nadpis jtqoí
lav 'ÀaavQw*, kteryzto nadpis se nalézâ ve Vulgatô: canti-
cum ad Assyrioe pise?) na Assyrské (o Assyrskyeh i. Obsah
zalmu nese se die toho ku porázce Assyrskyeh. Senna
cherib, král assyrsky, obléhal Jerusalem s velikym vojskem,
ale najednou bylo skorem celé jeho vojsko zniöeno a un
upustil od oblehání a utekl. To luíalo se za doby krále
Ezechiáse (4 Kr. 19. Ezech. vládl 729 - 699; Is. 37). V teto
písni by byl vyjádfen dík za toto osvobození. Так soudili
stafí vykladatelé, tak mini mnozí z novejsích.
Jednothvci z novéjsích protestan tú kladli zalm do

makkabejská doby, Stade ho vykládá o messianském
soudé svéta.

Zalm souvisí obsahem se z. 45 a 47., tez s pfedchá-
zející písní, která obsahuje oznámení toho Bozího soudu.
Zalm raá ctyí'i sloky; prvá a tfetí mají sluvko sei«.

Xadpis.

L. 1. Ku konci. Pfi chvalách.
Zalm od Asafa, píseñ na Assyrské.
II. 1. íüditeli hudby. Ku strunové hudbé.
Zahn, od Asàfa pisen.

1. P'ri, mezi chvalawi, udává, ze jest tentó zahn chva
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lozpëvem. Bin'ghmôth (ku strunám) viz v ùvodë XXVI
a4'. Âsafuv zalm (viz úvod XX a49').

2. Zinámy jest v Judstvu Bùh,
V Israeli jest veliké jeho jméno.

3. A pokojnym se stalo jeho misto,

A jeho pfíbytek na Sionu.
4. Tam zlámal síly lukû,
ètit, mec i válku.

2. Znâmy jest v J'h/idâ Bùh,
V Isrâ'êli veliké jest jeho jméno.

3. A byl v S(ilêm jeho stánek,
A jeho pfíbytek na Zijjônu.

4. Tam zlámal blesky luku.
Stit a mec i válku. Sei«.

2. Známy, proslaveny jest Buk v Judstvu: svymi
divy, svymi dobrodinimi, jez prokazoval Israeli. Znám jest
tam ale hlavnë proto, ze jest tam jeho sidlo, a ze tam
zlomil sílu nepfítele. Judstvo, Judu jmenuje, ponèvadz
Ezechiás vládl v jizní físi, která se zvala královstvím
.Inda na rozdíl od severního království Israele. Zde vsak
má jméno Israel vSeobecny vyznain ; oznacuje veskery
vyvoleny národ.

3. Die hebr. di : A byl (jest) v Sâlêm (zkrácené na
misté: Jerusalajm — Gen. 1418), v Jerusalémê, jeho stánek,
jeho sídlo; parallelnë s tím di: A jeho pfíbytek na Zijjônu
jmenuje svatou horu mèsta Jerusaléma, na níz stával za
Davida novtf svatostánek. Casto byvá Sion jmenován na
misté jména hlavního mèsta, chrámového mèsta Israele.

Yultf. pfekládá die feckého: A pokojnym se stalo

jeho misto ¿ytvt¡&t¡ év t¡Qij*r¡ stal se na sidle Bozím pokoj,
zavládl tam pokoj. Sâlêm znamená pokoj.

4. lam, v Jerusalémê, pfipravil Bûh nepfíteli po-
rázku. Zlámal síly lukû t. j. sípy, jimiz se síla luku jevi ;
v hebr. di: zlámal blesky luku t. j. sípy, které pfirovnává
ku bleskum, ponévadz letí jako blesky. 8tíl, meé i válku
t. j. váleéné nástroje ci (meton.) zbranë nepfítele tam zlá
mal. Bez zbraní nemohl nepfítel útociti.
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3. ПЭТЗЯЭ básnické — obycejnë bydleni habitatio,
meton. ve v^'znamu bydliste, pfíbytek xajontr¡tr¡Qwv.

4. П72Ш s koncovkou smëru znamenává smër (kam?)TT v '
íam, ale téz urcuje se jím misto (kde?) jako aU5 jedno-
duch^m. (v samarit. zapáliti), C|uin Pis. 8° Job 57 pla-
men, ôte?&. Èimsky zaltáf má confregit cornua arcuum,
die feckého xiçuta rohy na m. xq(Ítt¡ potentias arcuum
mocné luky.
"Z viz v ùvodë XXVII a pfi 3s.
5. ¿iáfís svëtlem divotvornë
Od vëcnych hör;

6. Podësili se vëichni, jejichz srdce posetilé.
Spali sv^m spánkem,
A zádny z mocn^ch muzü nenalezl nièelio ve svych

7. Od tvó hrozby, Boze Jakubûv, rukou.

Do spánku padli ti
,

ktefí vystupují na konë.

5
. Jasuplny (Aq. LXX Jer. : Svëtly; Theod. aram.:

Straslivy) jsi ty, vznesenf.
Od hor kofisti (LXX: vëënych).

6
. Byli svleceni vzdorovití bojovnici;

[Tsnuli ku svému spánku,

A nenalezl zádny z muzü vojska svych rukou.

7
. Od tvého kárání, Boze Ja qôbûv,

Byl omrácen i vûz i küñ.

5
. Büh sídlí na vëkovitych, vëônych horách Jerusa-

léma (237 o branách) ; vèènymi je zove, ponëvadâ jsou tu
od pocátku svëta. Odtud zjevuje se jeho sláva jako paprsky
svëtelné zafe, divotvornë, zàzraènô.
Hebr. znení podává asi tentó smysl: Ту jsi záfící

(v aram. : záfící straslivy, hrozny) a hrozny proti nepfí-
teli s hor Jerusaléma ; ty hory zove hory kofisti snad
proto, ze se na ne dostala korisf odñatá nepííteli, a ze
tam v Jer. byla ulozena a rozdëlena.

6
. Kdyz se zjevila tato Bozí sláva, púsobila na bez-

bozníky tak, ze se podësili vëichni, jich'z srdce posef-ilé
(tedy hfísníci 21 s); doufali, ze pfemohou a zniëi vyvolen^
národ, ze dobudou Jerusaléma byli v torn posetilí.
Spali, usnuli svym spánkem, spánkem smrti (Jer.5139,67),

z nëhoz se vice neprobudili ; Büh na në ten spánek seslal.

A zádny z mocnych mnzñ (viri divitiarum), z muzü, ktefí
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po bohatství sli, nenalezl niöeho ve svyeh rukou ; zádné
koristi, zádného bohatství se jim nedostalo. V hebr. znèni
jeví se ponëkud odchylné lícení, nebof praví: Byli svleèeni,
vzdoroviti bojovníd; zahynuli a byli рак zbaveni zbroje
a rouch (vzdoroviti, snad lepe: odvázní). Umuli ku svêmu
spânkii smrti a nemëli рак prazádné síly ti

, ktefí byli
drive hrdiny a siláky : A nenalezl zádny z inuzu vojska
(síly) svyehrukou; ruce jim vypovëdëly, jaksefíká, sluzbu.

7
. Stalo se tak na hrozbu (kárání) Hospodina ; ton

padli do spánku iv hebr. byli omrácetii) jezdci. V hebr.:
vüz i kiiñ (byl omrácen) metonymicky ve vyznamu: ti

,

kterí na voze a na koni jeli. Celé to lícení dobfe se hodí
na ndálost assyrského Sennacheriba pfed Jerusaléraem.

5. Jin^' vj'klad zní : Ту jsi skve/ejSÍ nez hory koristi ¿ ;

hory koristi by byli pysní a hrabiví pohanstí králové.
i*s jasnym byti, svítiti; zde by bylo part, nifal osvi-

ceny jako v syr. a n Sym. èmcpav^ ti jsi skvëly (záfivy),
jasny. Sv. .1er. má lumen Aq. д>ют«тр0? svëtlo lix'Ç; hrozny

(f o^Kjói (Theod.) by znëlo >nil
Wellh. mini, ze jsoii slova TTN ~ГХ opravnou

glossou. "n-in rozvedeno na m. "ПП vrehy. tQV¡ znamená
ntrzené, list, ratolístka, loupez, kofist — proto: hory koristi
ánñ ontwv &í¡qw; (Aq. Sym. i Jer. a aram.). LXX : ñno <¡psW
moma? by ukazovalo na hebr. o^i" [vék), neb "T? (frvání,
znamená i kofist), sotva vsak n"ia, drive nez, pfed ; tohoto
se o sobé jako podst. jména neuzívá.

6
. iîœzdehithpolel, avsak s aram. pfedtvorkou "Carras

svléci se, oloupen byti. Nihil invenenmt omnes hebraism
ZZ íó nikdo, zádny.
Nenalezl zádny svyeh rukou, jest rcení neobycejné,

proto navrzena záména v DSTíP WSp"»?") a nenalezli
svyeh dnü, svého zivotního vëkn, zemfeli pfedcasnè.

8
. -l'y jsi hrozny ; a kdo ti muze odpor klásti,

Kdyz (vzplane) tvüj hnëv ?

9
. S nebe dal jsi slyseti rozsudek ;

Zemë se tfásla u utichla,
10. Kdyz povstal Buh к soudu,
Aby zachránil vsechny tiché v zemi.

8
. Ту, ty jsi hrozny,

A kdo mfize obst'áti pfed tebou, kdyz se hnèvàs ?
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9. S nebe dal jsi slyèeti rozsudek;
Zeme se bála a ztichla,

10. Kdyz povstal Bûh к soudu,
Aby pomohl ubohym na zemi. Sei«.

8. Hnëv Bozí jest hrozny a soud Bozí strasny. Vy-
raznë opakuje v hebr. Ту, ty jsi hrozny ! Kdo obstoji pfed
tebou, kdyz vzplane tvûj hnëv?

9. Rozhodnutí, které dal Bûh s nebe slyseti, byla
pràvë ona pomoc vërnym udëlenà, ono dilo, pfi nëmz ne-
prátelé byli zniëeni. Bûh sídlí na Sionu, avgak jeho stálé,
bozské sidlo jest nebe. Rozsudek Bozí pûsobil tak, ze
zcinè se tfdsla a ztichla — strachem a zdësenim. Rozsudek
znël proti Assyrskym (viz úvod к tomuto z.).

10. Nepfátelé ztichli, kdyz poôal Bûh sond vykoná-
vati ; tim jiz uznali moc Bozí a vydali ji svëdectvi. Za-
kroëil Hospodin, aby zachránil vSechny utlaèované, ztisené,

fiché mansuetos (v hebr.: ubohé) na zemi.

8. Ex tune Ш2: zde schází vztazné zájm. : odtédoby,
kdy vzplane hnev — kdyz, kdykoli vzplane. Grätz, Wellh.
navrhuji '"'2; silou tvého hnèvu.

11. 'Proto të myslení lidí musí velebiti,
A zbytky myslení budou tobë slaviti svátek.

12. Sliby ëiùte a vyplñujte Hospodinu, svému Bohu,
VSic'.ini, kteri vukol nëho (jste),
PftnáSejte dary Hroznému

13. A tomu, ktery odnímá knizatûm ducha,
Jest hrozny zemskym králum.
11. Nebot lidsky hnëv te musí velebiti,
Zbytkem hnëvu se prepasuje§.

12. Sliby eiñte a vyplñujte Лahve, svému Bohu ;
Vsichni, kdoz jsou vùkol nëho,
Af pfinesou dary Hroznému,

13. Jenz stíná ducha knízat,
Hroznym jest králum zemë.

11. Bo2í velebnost a moc objevuje se v torn, jak Buh

soudí lidi ; i zlí lidé pfispívají svfmi zàmëry a öiny ku
oslavë Bo2í tím, 2e, byf byly jejich zàmëry sebe lepe pro-

mySleny a nastrojeny, Bûh je v pfíhodné dobë zmafí a

strujee ztrestá. Latinské znëni má zdànlivë vyznam v§e
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obecnëjsi. Froto (kdyz Bûh povstává к soudu) musí té
my&lení, mysl lidí (vübec) velebiti, a zbytky myHeñí (re
lie juiae cogitationis), nepatrné myslenky i sebe mensí
úmysly, nejhlubsí dojmy të slavnè velebí : budou tobésla-
viti svátek - ku tve" poete.
Srovnáme-li lat. znení s hebrejsk$rm, pozorujeme, ze

mluví zalmista ve v. 11 o hnëvu bezboznjch lidí. Die toho
by bylo vyloziti: I myslení a zámery lidí, obrâcenë proti
Bohu, obrátí se ku slàvë Bozí. Assyrátí chtëli lid Bozí
zniciti, zatím se na nich ukázala Bozí moc.
V hebr. znëni jest druhá cást verse (stichos) velmi

nejasná : Zbytkem hnëvu se p'rcpasujes, i ten zbytek lid-
ského hnëvu, slaby podnik bezbozného pfipraví ti slávu a
ozdobu, ze se jím mûzes jako zbrojí opásati. Kdyby byl
tím minën hnëv Bozí, vylozili bychom, ice Bûh ho jestë
mùze uziti jako zbranë proti bezboînym ; tím by se vsak
odchyloval druhy stichos tuze od prvého.

12. Na Israeli jest vzdávati ted Bohu díky : Sliby
einte, záslibné obëti, a vyplñujte Hospodinu to, со jste
slíbili; jest va§ím Bohem. Pohanûm, kterí byli v soused-
ství Israele, pfidává tez vyzvání : VSichni, Mefivûkol nëho
jste, ktefí na blízku Israele jste, pfináSejte Bohu, Hroz-
nému, dary. Так jim bude neàtësti Assyrskych ku po-
ucení a ku prospëchu. Hroznym ukázal se Büh svym
sondern.

13. A tomu, kteryz odnímá kniêatûm pySného ducha

(hebr. podtiná, sefezává jakovëtveneb hrozny) pfináSejte

dary. Hroznym jest on králwm zemë. Kdyby byli sebe
mocnëjsimi, nejsou-li spravedliví, Bohu vërni, Bûh jim
bude hroznym soudcem.

11. rran (ЛИЛ) znamená zár hnëvu, hnëv; není jasno,
со by to u zboznych znamenalo. n"|N Î"!T2~ zádosf na
misté toho by bylo tuze libovoln5rm.
Druhá vëta zní v LXX : xat ёухагк1ирца tv&v/iiov toozáau

(fov -¡
b na m. hebr. ЧМПП, jez se sem nehodí. P^swa

znamená zbytek, nikoli to nejlepsí ГРЯМО; pfeklad:' Nej-
tepsí [z lidu budou të velebiti г^ПГ (Ewald) není tedy
oduvodnën.
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12. In circuitu ejus TQ"O0 t. j. vûkol Boha, ktery sidlil
uprostf ed Israele. NTraJpf edmët bàznë, cpoPeQÔç,Hromy (Buh).

Pfi umucení a smrti Páne byl vykonáván soud Bozí.
Vhodnë uröila proto církev tentó zalm к hodinkám Zele-
ncho Ôtvrtku a Bílé Soboty. Zemë se tfásla, рак pfi pohí'bu
Páné ztichla; i veré: »in pace factus est locus ejus« uvádén
jest o hrobu Pànë na bílou Sobotu a o památce Krietova
roncha. Modlíme se tentó zalm o Promënëni Páne, nebof
tam se Pán zaskvël (illuminans). V den pëti ran Páne si pfi-
pomínáme, ze byly ty rány jakoblesky proti moci zlého ducha.
Ve ötvrteönich hodinkâch vzpomínáme slovy zalmu na
Kristíiv poslední soud. Jednotlivé ver§e jsou ve rasi sv.
sa pokoj.

7в. Шт. (H. 77.)
Útécha ze vzpomínky na dttvëJSi divy Bozí.

Salmista volá к Bohu, aby ho vyslysel ; nebof potfebuje
iitèchy (2—4). Nyníjest ve velikébidë a nenalézá zádného
potósení a jiz se mu zdá, ze Bûh svíij lid zavrhl a ze mu
milosti vice neposkytne (5—10). Vzpomíná vsak, jak^mi divy
Bûh svûj lid kdysi ochrañoval a podporoval (11— 16), jak
ho rud^m mofem vedi, a to dodává mu dûvëry : touto
dûvërou pfemûze nynëjsi souzení (17—21).
Salmista jest dojat nestëstim svého lidu a mluvi v'e

jménu sklíceného národa. Zdá se mu, jakoby byl jiz cely
národ ohrozen, jiz pfestává skorem doufati, ze by pHSla
jestë pomoc. Vzpomínka na Bozí divy, na vyvedeni
z Egypta mu dává ùtëchy. Z toho nelze v§ak urciti, na
kterou dobu israelsk5rch dëjin by slova tohoto zalmu uka-
zovala.
Pëvec dává vfraz hluboké sklícenosti, jakásemohla

zmoeniti srdce Hebreûv po znicení severní rise Israelské

(r. 721. pf. Kr.), aneb kdyz byl Manasses, král Judsky od-
veden jako zajatec do Babylona (647), aneb téz, kdyz padl
zbozny král judsky Josiás v boji proti egyptskému Nochao

(r. 609 pf. Kr.).
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U proroka Habakuka, ktery prorokoval лг posledních
letech krále Manassa, nalézáme ve 310- lb 15 vyroky po-
dobné v. 17-20 tohoto zalmu. Nelze bezpeënë tvrditi, jest-li
vyñal Habakuk tyto vëty ze zalmu 76. (ktery by tedy byl

starsí) aneb nebyly-li ty vëty obecnë zpívány o nëkdejsim
divu Boáím.
V písni jesttrojí sélâ (v. XXVII), jest to sborová pisen ;

die Zennera má patero slok o 3, 3—3—6, 6 versieh. Bickell
dëlil zalm ve dvë óásti: 2 -16 vzpomínka na Bo2í divjr,
17—20 zjevení Bozí.
L. 1. Ku konci; Idithunovi. Asafuv zalm.

H. 1. Riditeli hudby. Die J dwthûna. Od Asâfa
zalm.

1. Xadpis. Ku konci viz v ûvodë XXVI a 4*. Idi
thunovi, úvod XXIX a 38 l. Asaf, úvod XX a 491.

2. Hlasem svym volám к Pánu,
Hlasem svym к Bohu (volám). a pozoruje nine.

3. V den svého souzení vyhledávám Boha ;
Ruce své v noci (zvedám) к nëmu a nebyvám
Má duse nedá se potëSiti. sklamán.

4. Vzpomínám na Boha a veselím se;
A pfemítám a ztrácí se müj duch.
2. Svym hlasem (chci volati) к Bohu a kfiëeti,
Sv5rm hlasem к Bohu, aby mne slyëel.

3. V dobë svého souzení hledám Pána,
Má ruka jest natazena v noci — neunavnë ;
Moje duse nedá se potësiti.

4. Vzpomínám na Boha, a vzdychám,
Pfemítám a müj duch hyne. Sélâ.

2. Du§e pëvce jest zalostí seArfena. Obrací se к Bohu,

avsak zdá se jí, ze nemûze nalézti potëseni a ze hyne.
Die Vulg. by se zdálo, ïe vzpomíná zalmista svych dfí-
vejsích modliteb a ze z minulosti di: »Volával jsem v sou-
zeních к Hospodinu a nalézal jsem potëseni — nyní
vsak jsem v takovém nestësti, ze potësen b5rti nemohu«.
Die hebr. dluzno v§ak vykládati to celé o pfítomnosti.

Hlasem svym volám (chci volati, hebr. kohortativ: chci

kriceti) ... a pozoruje mne (intendit mihi), neb: aby mne
slysel (hebr.).
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3. V dobfi svého souzení, vzdy jsem tak délával a
vzdy tak ciním : vyhledávám totiz Boha. Ruce své pro-
sebnè V uoci к némn zvedám, (natazená jest má ruka —

stále, neunavnë; hebr.). »Nebyvám sklamán« není v hebr.
znëni; tam praví o své ruce, která к modlitbë züstává
natazenou — a neunavuje se — bez ustání. Bolest zal-

misty jest nyuí tak veliká, ze se jeho duse nedá potééiti.
Znovu vzpomíná na Boha.

4. Yzpomínám na Boha a veseihn se (delectatus sum);
v nestësti jest nejvët§i, nêkdy jedinou ùtëchou Bùh. Ten
mùze v nejvëtèim zármutku posíliti dusi, a obrátí truchli-
vost v radost a veseli. Hebr. znëni vsak praví nëco jiného
a ponëvadz se shoduje s následující vëtou, jest asi рй-
vodnëjèi: Vzpomínám na Boha a vzdychám; jindy jsem

b5rval ton vzpomínkou potësen, nyní mnë Bùh ùtëchy ne-
dává — já i po modlitbë vzdychám.
A pfemítám (exercitatus sum), dlouho uvazuji o sv$Tch

bolestech, o svém nestësti — a tím muj duch hyne, umdlévá,

ztrácím odvahy.
2. "~ip nemá zde slovesa'i doplniti lze: chci volati

Masem тут — aneb: at zazní muj blas к Bohu«. "pTSil
od "S denomin. (52) jest pert', hit. se souslednym wau;
ЬХХ vykládá vsak x«í nQouhxtv цт minurym ëasem.

3. nifal (rozliti se) snad téz: roztáhnouti (tak
v syrském; o ruce obycejnë "bo) die Sym.a sv. Jer. extenditur.
LXX prelozili tvavrior avrov jako ve Vulg. bez slovesa ЛТ30
pfed nim.

4. Exereitari v feck. ù9oUo%tlv (553) stále pfemysleti,
pfemítati. С]И5Г~ zahaliti, zakryti se (v arab. podobnë о
mdlobë: zakrylo se nad ním — omdlel).

5. filé oëi bdí pfed hlídkami,
Jsem rozboufen a nemohu mluviti.

6. Vzpomínám nèkdejsioh dnû,
A dávná léta mám na mysli.

7. A uvazuji v noci se svym srdcem,
A pfemítám, a proryvám svého ducha.

8. voz na vëky zavrhne Bûh?
Ci nebude nikdy vice naklonën?
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9. Ci odejnie na vzdy své milosrdenství,

Od pokolení kii pokolení?
10. Zdaz zapomíná Bûh smilováníV
Öi zadrzuje ve svém hnëvu svá milosrdenství V

5. Ту drzís viëka mych ocí,
Jsem zmítán a nemohu mluviti.

6. Premyslím o dnech minulosti,
O letech dávnovékosti.

7. Vzpomínám v noci na svou hudbu (strunovou),
Ve svém srdci pfemítám,
A hloubá müj duch.

8. Coz zavrhne Pán na véky,
A nebude nikdy vice milostiv?

9. Coz jest na vzdy и konce jeho milost,
Préstalo pf islíbení pro pokolení a pokolení ;?

10. Zdaz zapomnël Bûh se smilovati?
Ci zavfei v hnëvu své slitováníV Sélô.

5. Mé oci bdí pfed hlídkami; souzením a nestëstim
jest tak sklícen, ze nemûze spáti. Noc se dëlivala v starych
dobách na tri Cásti, jez zvali »hlídkami& (bdënim, vigiliae).
Zalmista je probdíval jiz pfedem, züstával tedy vestálém
bdëni. Так di téz hebr. znëni: Ту drzíS vwka my~ch o6í,
aby se nemohla zavríti. V noci jest rnzboufen, zmítá
sebón (hebr.) a nemûze mluviti.

6. Vzpomínám nekdejsíeh dnû, kdyz bdël nad lidem
Israelskym jeho Bûh, kdyz ho vedi a chránil svoumocnou
rukou. Tenkrát byl Israel sfastnëjsim. Ta léta dávno po-
minula, jsou to léta dávnovékosti.

7. A nvazuji v noci se svym srdeem, v nejhlub-
Sím vnitru uvazuje o nëkdejsich dobrodiních Bozích.

Snad opëvàval dí-íve tyto sfastnejsí doby písní pfi harfë

(neb jiném strunovém nástroji), ze di die hebr.: Vzpomí
nám v nocí na svou hudbu (n'ghmôthî — viz i v úvodé

XXVI bineghînôth). Ve svém srdci pfemítám, pfemítám o
tom, proë nás nyní Bûh opustil, proryvám svého ducha
— v hebr. müj duch hloubá, hledá пёсо, со by mu dalo

vysvëtleni, ûtëchu.
8—10. Hloubání jeho zab^vá se tëmito otázkami; po-

chybnosti, jez jsou do otázek vlozeny, pûsobi jestë vëtsi

zármutek a nepokoj.
43
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Coz na véky zavrhne Büh sviij lid V nikdy vice ne-
bude mu naklonën, pfízniv, milostiv (complacitior)? Jest
vycerpána jeho dobrota, milostivost ? Préstalo pfislibení,
jez dal otcûm a Israeli, pro budoucí pokolent? tedy na
vMy? Zadrzuje své smüování, protoze se hnëvà? (ovsem:
spravedlivym hnëvem).

5. <¡>vhtxr¡ bdëni, se zove ЛТОШХ; aram. pfelozil ХГПТОР
die toho ГПИВЗ znamená оёпг vícko.

8. "5 СрО^КЭТ pfisloveënë: ne dále, vice.
9. "vúN, na m. toho navrhuje Nestle ÏFtlû&jeho vëmost,

pro parallelní ПС~.

11.

^
>
Ä
.

pravím: Nyní pocínám;

Tato zmëna (jest od) pravice Svrchovaného.
12. Pamëtliv jsem skutkûv Páne,

Nebof chci míti v pamëti tvé divy od poôàtku.
13. A chci rozjímati o vsech tvych skutcích,

A pfemítati o tvych zámyslech.
14. Boze, svatou jest tvá cesta.

Kter5r büh jest tak veliky, jako nâs Büh?
15. Ту jsi Büh, jenz ciní divy.
Známou jsi nëinil v národech svou moc;

16. Vysvobodil jsi svym ramenem svüj lid,

Syny Jakubovy a Josefovy.

17. Ц
.

ebe vidèly vody, Boze ;

Vidëly të vody a bály se,

A zdësily se propasti.
18. Náramny hukot vod (byl),
Oblaky dávaly zvuky,

I tvé sípy pfelétaly,
19. Hlas tvého hfmëni kolkolem.
Tvé blesky osvècovaly okrslek zemë,

Pohybovala se a otrásala se zemë.

20. Tvá cesta v mofi a tvé stezky ve velkych vodách,

A tvé stopy se vice nepoznaly.
21. Vedi jsi svuj lid jako ovce,

Rukou Mojzíse a Arona.

z. 7611-21. 619

11. Tu fíkám: To jest mé zranëni,

(2e) Zmënila se pravice Svrchovaného,
12. Öznamuji díla Jâha,
Ano, vzpomínám na tvûj dávn£ div,

13. A prem^slím o vSelikém tvém púsobení,
A uvazuji tvá díla.

14. Boze, pfesvatá jest tvá cesta,
Kdo jest velik^ Bûh jako Elôhîm?

15. Ту jsi Bûh, ty ôïnis divy ;
Ту jsi známou uôinil mezi národy svou moc;

16. Vykoupil jsi ramenem svuj lid,
Syny Ja^qobha a Josefa. Sélâ.

17. Vidëly tebe vody, Boze,

Téz prohlubnë vod se tfásly.
18. Oblaky vydávaly proudy vod,
Mracna hfímala,
A tvé sípy létaly sem tam.

19. Hlas tvého hfmëni v kole,
Blesky osvëtlovaly okrslek zemë,
Tfásla a envela se zemë.

20. Morem (sla) tvá cesta,
Tvé stezky velik^mi vodami,
A tv^ch stop nebylo znáti.

21. Vedi jsi svûj lid jako stádo,
Rukou Mô§é a Ah4rona.

11. Latinské znëni odchyluje se tu od znëni hebrej-
ského, nebof di : A pravím — ve svém pochybování, ve
své úzkosti rozhodl se zalinista na nëëem, aneb se mu

dostalo jiné rozhodné myslenky a praví : Nyní pocínám
- pocínám (snad dluzno doplniti :) rozumëti Bozímu H-

zení. Nestësti pfislo na nás proto, ze se zmënila pravice
.Svrchovaného/ Jak byvalajindy silná, jakédivy píisobila !
(Verse 12—21). Nyní jest slaMí.
Die hebr. vyKládáme takto: To jest mé zranëni; po-

znává pfiëinu nestestí a shledává ji v tom, ze ruka Bozí
oslábla : Zmënila se pravice Svrchovaného. Drive byla
silnou, jak následující vzpomínky dosvëdcuji; vzpomínky
ty budí ovsem dûvèru, ze se Bozí pravice opët tak moc-
nou ukáze. Moc Bozí se arcií nikterak nemení ; lidem se
tak jen zdá.

12. 13. Pamëtliv jsem skutkù Páne ; v hebr. di, ze je

oznamuje neb oznamovati chce. Chce míti na pamëti vsechny
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divy, jez Buh jiz dávno >od pocátku*, v nejzazsí minulosti
püsobil. Chce je velebiti. Od této vëty oslovuje Boha primo.

14. ¿almista uvaíuje fízení Bozí a praví : Boze,
svatou (ve svatosti) jest tvá cesta t. j. tvé fízení jest ve-
lebné, vznesené, dokonalé (Ex. 15u lze srovnati). Ktery
büh jest tale veliky, jako náé Büh (Jahve)? táze se zal-
mista, aby projevil to pfesvëdëeni, ze není vétSího, moc-
nëjsiho nad Jahve. Ргоб ? ukazuje v následujícím.

15. Ту jsi ten Büh, ty jsi divotvorce (hebr.i; aneb
téz: »jenz öini divy«. I pohané, národové cizí poznávali
moc Boha Jahve, doslechli o jeho divech : Známou jsi
ucinil v národech svou moc.

16. Vykoupil jsi ramènent (v Ex. úü z. 135 12 vzta-
zenym< ramenem — ramenem siln^'m) svûj lid, totiz
z Egypta. Bozí lid jest zde jmenován po Jakubovi a Jo-
sefovi, jehosynu: Syny Jakubovy a Josefovy (jsi vykoupil);
Jakub byl praotec vSech Hebreüv; Josef byl otcem dvou
kmenu (Efraim a Manasses), jest zde vedle otee jmenován,
ponëvadz zachrániv své bratry od hladu, stal se jim nej-
vétSím dobrodincem, jaksi druh^m otcem. Proto se dostalo
Josefovi a jehosynûm zvlástníhopozehnání od otee Jakuba.

17. Popisuje básnick5rm zpûsobem, jak se dál pfechod
rudym mofem. Kdyz se blízil Bûh v oblaku, jako za hrozné
boufe к vodám mofe, aby jimi Aredl sviij lid: Vidëly
vody Boha (tebe, Boze — di primo к Bohu) a bály se —

vody se pohnuly, tras fy se propasti (t
. j. ty spousty mof-

skych vod). Zjevení Bozí by lo jako veliká boufe (podobnël78).
18. Vody, hfmëni i blesky slouzí Bohu a pusobí ku

osvobození Israele; Egypt jest jimi ztrestán, Farao svoj-
skem znicen.

Náramny hukot vod (byl); hebr. di: Oblaky vydd-
valy proudy vod. Mracna Mímala; z inraöen bylo slyseti
hf ímání a blesky Bozí pfelétaly ; tyto zove : Bozími sípy.

19. Odevsud byl slysán blas hfmëni : v kole, v nebes-
kém prostoru, kolkolem. Die sv. Jer. a soudíc i z Jo. 2&
Hab. 38 znamenalo by lat. »rota« kolo, vozu, snad váleí-
ného vozu Boha Jahve, jehoztoëenim povstávají hromové
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rány : Znèlo hrmëni tvého kola (»kolo« mají fecké pfe-
klady, syr. a aram.).

'20. Büh ucinil Israeli ve vodách mofe cestu : Tvá
cesta V mofi .... vody stály po obou stranách jako zed.
Kdyz Büh nakázal, stekly vody zase к sobë: A tvêstopy
se vice nepoznaly, byly vodou zakryty.

21. Kdyz táhl Israel poustí, byl Bfih v öele lidu :
Vedi jsi svûj lid jako ovee; rukou Mojzise a Arona, jak
Num. 33 1 di.

11. .liny vyklad tohoto verge jest : Tato jest márána:
mé nestësti pochází od mé slabosti ; s v. Jer. imbecillitas
mea haec, commutatio dexterae excelsi (Aq. Sym. Theod.

aram. i syr. téz) tedy 'ÏTibri. Slovo Г'Зр vylozeno mnozn. 6.
proti prekladum, dalo by asi tentó smysl: »Toto (neutrum
8í"~) jsou léta zkousky, která nám Svrchovany ulozil a
pfidëlil, ta musíme snásetic
Nunc coepi r/^áixtjv by bylo as hrii5"n, totiz intelligere:

pocinám chápati a rozumêti. Vyklad: Poznávám, ze se
nyní stav mùj promëni, zebudelepsi« — není odüvodnen.

12. Kethibh jest asi puvodní; pfeklady podá-
vají ~" jméno Bozí, casté ve vlastních jménech.

14. In sancto v torn, со jest svaté; nálezí к tomu, со
s vaté jest, со jest vzneSené, Bohu pí-íslusné.

15. 5Nr¡ Wellh. bez clenu: ~N Büh, jenz ciní divy.
18. Mnozství hticících vod — doplniti : dederunt vocem.

veri} jest aktivní (.1er.: vytfásaly excusserunt), Wellh. TO"]T.
19. 5305 vykládáno téz : vichi; vichrice - není vsak

dolozeno. Znamená kolo : in rotam by bylo : do kol Fa-
raonov^ch vozû hrmëlo. Kolkolem и Ilesychius.

2alm 76. jest urcen na Zeleny Ctvrtck. Jest to modlitba
trpícího Spasitele : vysvobození z Egypta jest obrazem

vykoupení väeho lidstva z hfíchu a z moci zlého ducha.

Vzpomínejme i my, zvlàstë v dobë utrpení neb po-

chybování, na cetná minulá dobrodiní Panë, a budeme po-
tèseni, novou dûvërou oziveni jako zalmista. Kazdého
ctvrtku modlí se knëz tuto pisen.
Veráe 16—21 jsou modlitbou pfi svécení zvonii ; zvon

fiügura frangit, volá vëfici (deduxisti sicut oves). Jednot-
livy лг. 19. jest ve Vstupu svátku Рготёпёпг Pànë, v. 15. a 16.
v gradúale ned. 2. po Devitníku.
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77. zahn. (H. 78.)

Dëjlny Israele jsou nauëeniin a vystrahou potomkûni

V ixvodë vybízí pèvec vsechny к pozornosti a udává,
о cent chce mluviti (1—8) ; zvlàstë pfipomíná, kterak synové
Efraim (Israelité Josuov5rch dob) zapomnèli na dobrodiní
Bozí, porusili úmluvu podobnë jako jejich otcové, ktefí
vysli z Egypta (9—12).
Israelité ukázali se na pousti zatvrzelymi ; Bûh jim

udëloval dobrodiní, oni ho pokouseli (13—20), dával jim
mannu a kfepelky, spolu je i trestal (21— 31); oni ústy toliko
jej milovali, proto ustanovil, ze vsichni zahynou na pousti,
zároveñ se milosrdnym projevil (32— 40;.
Zapomnëli na zázraky, jez Bûh v Egyptë konal

(41
— 52), na to, ze jim zaslíbenou zemi dal (53 —56), odvra-
celi se od Boha, hnëvali ho, pfivodili si jeho trest (57—64);
v nejvëtsi bidë Bíih se pfec nad lidem smilovává, volí si
horu Sion, kmen Juda a Davida svého sluzebníka (65—72).
2aim tentó nálezí к dëjinnym zalmûm (podobnym

jest z. 104-106); jest z nieh nejdelsí a snad i nejstarsí-
¿almista vypravuje pfehlednë dëje vyvoleného národa od
vyjití z Egypta aï do Davidova kralování, aby si z toho
jeho souvërci vzali nauöeni, ze mají byti Bohu vërnymi a

poslusn$rmi. Proto uvádí na pamëf dobrodiní Bozí a spolu
téz nepravosti a hfíchy, jichz se israelsti pfedkové do-
poustëli. Jest tedy tato pisen pouënou, inaskîl, intelleotus

(v. iivod XXIV a 31 l).

Asaf jest nadpisem jmenován skladatelem tohoto
zalmu (viz о nëm v ùvodë XX a 49'). Die toho by bylpsán
v Davidovë dobë. Totéz ¡stvrzuje i ta okolnost, ze mluvi
zalmista ve v. 9-n, 67-72 jmenoAitë о provinënich Eftaimitû,

a dokládá, ze Bûh Efraima zavrhl a ze si vyvolil Judu.
Efraimité ztratili svatostánek, ktery stával v prvnich do-
bách na jejich piidë v Silo, novy svatostánek stál v Judsku

a v Jerusalémë; kmen Juda byl povysen nad ostatni
kmeny pomazáním Davida za krále. Salmista ukazuje
pfiëiny, ргоб byla Judovi dána pfednost; v Davidovë dobë
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Ъу1о to dülezito. I pozdëji panovala sice jeStë fevnivost
mezi severní a jizni fisi, mezi Israelem ( Efraimem) a
Judou, ale к té dobë se obsah /.almii tak nehodí, tehdy
Efraim stánku Bozího nemël a îiemohl ho ztratiti.
Kdo kladou slozeiií Pentateuchu do dob po baby-

lonském stëhovâni, ti jsou ovsem uuceni klásti tentó zalm
do téze pozdní doby, protoze se jeho obsah nese к starym
dëjinâm л- Pentateuchu vypsanym.
2alm má úvod *-8 a dvë cásti я-;,я a M-72.
L. 1. Pouënà píseñ Asafa.

'Pozornë poslys, muj lide, mé narízení,
Nakloñ эл'ёЬо ucha ku slovûm mych úst.

2. Chci otevfíti v prupovëdich svá ústa,
Mluviti bud и o pfedmétech z pocáteCní doby.

3. Co jsme slyseli a seznali,
A nasi otcové nám vypravovali.

4. Není to zatajeno jejich synûm, v druhém pokolení,
Kdyz hlásáme chvalné skutky Hospodinovy,
A jeho mocné ëiny a divy, které öinil.

5. zvedl on pffkaz v Jakubovi,

A polozil zákon v Israeli ;
Ulozil nasim otcüm, aby je cinili známy svfm

6. Aby seznalo (je) druhé pokolení ;
Synové, ktefí se zrodí a povstanou,
I budou vypravovati svym synüm.

7. Aby skládali v Bohu svou dûvëru,
A nezapomínali na Bozí skutky,
A pecovali o jeho pfikázání;

8. Aby se nestali, jako jejich otcové,

Pokolení spatné a zpui*né;
Pokolení, jez nevedlo primë s vé srdce,

A jehoz duch nebyl Bohu dûvërny.

H. 1. Maskîl od Asâfa.
^aslouchej, mûj lide, raému uëeni,
Nakloñte svého ucha ku slovûm m,tch úst.



624 Z. 77

3. Co jsme slyseli a zakusili,
A nasi otcové nám vypravovali,

4. Nechceme zatajovati jejich synum,
Vypravujeme pozdéjsímu pokolení chvály

Jahve,
A jeho moe a jeho divy, jez cinil.

5. A postavil pfíkaz v Ja' qôbovi,
A zákon polozil V Isrâ'eli,
Kdyz nafídil nasim otcüm,
Aby je ôinili známy svym synum,

6. Aby (to) zvëdëlo pbzdejsí pokolení,
Synové, (ktefí) se zrodí, by povstali,
A vypravovali svym syníim.

7. A (aby) skládali v Bohu svou nadëji,
A nezapomínali na Bozí skutky,
A zachovávali jeho pfikázání ;

8. A nebyli jako jejich otcové,
Pokolení zpurné, vzdorovité,
Pokolení, jehoz srdce neustálené,
A jehoz duch nebyl vèrny Bohu.

í. V tomto úvodé vzbuzuje pevec pozornost; má к tomu
pfíéiny, jez také predkládá.
PoslyS (pozorujte, attendite), müj Hde, mé naucení

(tora zde nikoli: zákon); chce lid pouciti, spolu, jak z ob-
sahu zrejino, tez varovati. Úvodní slova jsou podobná
onèm v z. 48 ;>

.

2
. Chci otevríti v prüpovédich svá ústa t. j. chci

mluviti v prüpovédich; parabola znamená sice podoben-
stv'í, ale v hebr. mâsâl, jez jest tak pfelozeno, máv§irsím
smyslu vyznam: prûpovëd, pfísloví. Prùpovëdi b^valy a

jsou poudného obsahu; i to, со pôvec chce mluviti, bude
poucením. Mluviti budu o pfedmètech ípropositiones

nQoßlrifiazn), o váznych, hlubok^'ch vëtâch neb vëcech;

г pocáteéní doby (ab initio), о vëcech, které se udály
v dàvnovëku pfi vyjití z Egypta. rHeVn-. znèni pravi:
Chci vyroniti (vytrysknouti) hâdanky pfedvëkê (48s),
z nëho vytrysknou ta vypravování o starych dëjich, о

skutcích PánÓ, a ona jsou jako hádanky; i skutky Bozí,

i jednání a chování se Israelsk5'ch otcû к Bohu jest jaksi
nepochopitelné. Sv. Matous uvádí volnë slova verâe 2

v evang. 1335 o Kristu Pánvi ; i Spasitel mluvil jako zde
Asaf v podobenstvich«.
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3. 4. Co jsme slysell a seznali ; v lat. quanta — jak
innoho! Israelite si o Bozích dobrodiriích a divech v ro-
dinách vypravovali ; ústním podáním se ony dávné dëje
v pamëti i pozdëjsich pokolení zachovávaly. Tato vëta ná-
lezí jako pfedmëtny akk. ku versi 4: Co jsme slySeli . . .
toho nechceme zatajovati jejich synum, vypravujeme po-
zdejsímu pokolení chvály Jahve, chvalné, mocné skutky

(1052). Так v hebr. V lat. jsou spojeny 2. a3. veré: Mluviti
budu o tom ... со jsme slyseli...; рак ve 4. versi: Není
to zatajeno jejich sytiñm v druhém (pozdëjSim) pokolení,
kdyz hlásáme atd.

5. Hospodin sám nafídil otcúm Tsraele, aby vypra
vovali jeho divy Bvym synum. Vykonává tedy zalmista
jen Bozí rozkaz а лтйИ, kdyz o Bozích divech chce lidu
mluviti. Zvedl pftkaz . . polozil zákon (188j, ustanovil jiz
za Mojzísovych dob (Ex. 138> 14 Deut. 49- 23 68-9). aby otcové
ëinili známy skutky Bozí svym synum.

6. 7. Ucel onoho pfíkazu byl, aby je (ty Bozí skutky)
pozrmla i pozdejsi pokolení ; z nich poznávala tez Bozí
moc a dobrotu a mohla рак svou dûvèru sk/áda/i v Boba,
ocekávati od nëho x nouzi a v úzkosti pomoci. Z vdèc-
nosti a cástecné i z bázné budou vedeni к tomu, aby se
starali o Bozí zákon, aby ho zachovávali. To byl kladny
lícel onoho pfíkazu.

8. Zâpornë projeven ten uëel ve slovech: Aby se ne-
stall, jako jejich otcové; tím by si pfitáhli jen Bozí tresty.
Jejich otcové se velice prohfesovali ; bylo to pokolení
spatné a zpumé (zpurné, vzdorovitê, proti Bohu a proti
jeho sluzebníku Mojzísovi). Nevedlo primo své srdce, ne
vedlo je, neslo po pravé cestë zákona, nevedlo je к Bohu;
duch toho pokolení nebyl Bohu vèrnym (hebr.). Doklady
toho jsou v zalmu uvedeny.

1. Attendite, inclínate v mnozném ë. pfi hromadnóm
jinénë populus.

2. — mohlo bv se téz die arab. matsal vykládati:TT *

vypravování; П"4" (snad souvisí s aram. pass. ХТПК со
zavfené jest, hádanka); propositio pfedloha, Zk.: przikladi,
zde ovSem vice nez v 485 ; mnoá. 6. znací jednotlivé ëàsti,
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vëty pisnë. U SV. MatOUèe: 'ЛюСЦт h nagaßolalg го (TTÓfta [tov,
inrigapcu xtxQVtipeva (skryté) nno xaraßolijg (od ustanovení,
zalození svëta): У22 v hif. uöinim vytryskovati, vyrázeti
iQtvÇopai, skryté (úrady Bozí o lidech); evangelista neuvádí
tedy ùplnë doslovnë.

3. Quanta odpovídá zde hebr. nax, které se die hebr.
táhne к inSD «Ь v. 4, die lat. spíse к ГТПТ! v. 2.

4. "ТПЗЭ sb piel, LXX oix ixQvßq ТГр? «Ь nit nebyto
zatajeno, skryto.

. 5. Ea v hebr. pfípona v DSTUip nese se к slovu
mirabilia.v. 4 (mocné skutky, divy).

6. np^ B432 synové, ktefí by se zrodili — nálezí die
athnachu jestë к prvé vëtë, jako vysvëtleni "ТП; lépe die
pfekladû zaôàtkem nové vëty.

8. n~|72 vylozeno slovem exasperans f667 u Ezech. 25- 6

39 a j. o lidu Israelském) vzdorovity ; 2k. wzochurigîuci
¿P. obostrzugyczy. 12b "Г-П ЯсШг primo své srdce; têi
n^nbî* PS & Bohu. Non est creditus nestal se dùvëmym ;
srovnej o Pánu Jez. ovx iníottvw nirôr avrou Jan 284.

9. Oynové Efrema, ktefí umëji napinati a vystfelo-
Obrátili se v den boje. vati luk'

10. Neostfihali smluvy Bozí,

A nechtëli kràëeti v jeho zàkonë.
11. A zapomëli na jeho dobrodini,

A na jeho divy, jez jim ukázal.

12. I red jejich otci Cinil zázraky

V zemi Egyptské, na Tanisském poli.
13. Rozdèlil more a provedl (jím) je,
A nastavil vody jako v mëchu.

14. A vedi je za dne oblakem,
A po celou noc ohnivym svëtlem.

15. Roztrhl na pousti skálu
A napojil je jako pfi plné prohlubni.

16. A vyvedl vodu ze skály
A svàdël vody jako feky.

17. oni jestë dále hfesili proti nëmu,

К hnëvn popouzeli Svrchovaného na bezvodné
(pousti).

18. A pokouseli Boha ve svych srdcich,

2e pro sebe pozadovali jídla.

z. 77 9-31.

19. A mluvili spatnë o Bohu ; fíkali :
Bude-li moci Bûh pfipraviti stûl na pousti?

20. Nebof udefil na skálu a tekly vody,
A proudy zaplavovaly.
Coz bude moci dáti i chleba,

Aneb pfipraviti stûl svému lidu ?

21. М ак zaslechl Hospodin a odlozil ;

A oheñ se vzííal v Jakubovi,
A hnëv se vznesl na Israele :

22. 2e nevefili v Boha,
A nedout'ali v jeho spásu.

23. A rozkázal oblakíim nahofe,

A otevfel dvére nebes,
24. A dátil na në mannu ku pokrmu,
A dával jim nebesky chléb.

25. Chléb andèlsky jídal clovëk,
Posílal jim jídla v hojnosti,

26. Pfinesl s nebe jizní vítr
A uvedl svou moci vítr africky.

27. A d§til na në masa jako prachu,
A opefeného ])tactva jako mofského písku.

28. A padaly uprostfed jejich lezení,
Kolem jejich stanü.

29. A jedli a nasytili se pfíliS,
A jejich zádané jim podal;

30. Nebyli sklamáni ve své zádosti.
Jeëtë byla jejich jídla v jejich ústech,

31. A hnëv Bozí vystoupil proti nim,
A zabil silné z nich,

A pfekázku polozil vyvolen^m z Israele.

9. Synové Efrájima, ozbrojeni lukostfelci,
Obrátili se v den boje.

10. Neostfíhali Bozí úmluvy,
A v jeho zàkonë zpecovali se kráceti.

11. A zapomnëli na jaho skutky,
A na zázraky, které jim ukázal.

12. Pfed jejich otci öinil div,
V zemi Mizrájim, na poli Zô'an.
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13. Rozpoltil mofe a pfevedl je,
A uëinil, ze voda stála jako liráz.

14. A vedi je za dne oblakem,
A po celou noc záfí ohnè.

15. Rozstípl skály na pouSti,
A napojil jako pfívaly hojnô.

16. A vyvedl potoky ze skály,
A ticinil, ze stékaly vody jako Feky.

17. A pfece jestë dále hresili proti nëmu,
Vzpouru ucinivse proti Svrchovanému na

pustinê.
18. A pokouseli Boha ve svém srdci,
Zádajíce pokrmu své zádostivosti,

19. A mluvili proti Bohu ; ríkali:
»Zdaz рак bude moci pristrojiti stul na ponsti V

20. »Hle, uderil do skály a proudily vody,
»A vylily se potoky ;
»Zdaz bude moci téz dáti chleba,
»Aneb postayiti masa svému lidu ?

21. Proto slysel Jahve a rozhnëval se,
A ohen se vzñal v Ja' qôbhovi,
Ano, zlost vystoupila proti Israeli,

22 Ze nevëfili v Boha,
A nedoufali v jeho pomoc.

23. A prikázal oblaküin nahofe,
A otevfel dvéfe nebes,

24. A nechal dstíti na në Mân-nu ku pokrmu,
A dával jim nebeské zito.

25. Chléb silnych jídal kazdy,
Potravy posílal jim do sytosti.

26. Uèinil, ze se zdvihl v5rchodní vítr na nebi,
A pHvedl svou moci jizní vítr,

27. A nechal dstíti na në masa jako prachu,
A jako morského písku létavého ptactva.

28. A uëinil, ze to padalo uprostfed jeho lezeuí,
Kolkolem jeho pfíbytkú.

29. A jedli a nasytili se ùplnë,
A vyplnil jim jejich zádost.

30. Nezanechali jesto své pochoutky,
JeStë byl jejich pokrm v jejich ústech,

31. A hnëv Bozí vystoupil na në,
A vrazdil mezi jejich tucnymi,
A mladíky Isra'êle klátil.

9. Ve v. ,0anvytyká zalmista, ze nezachovávali Bozí
smlouvy, nechodili v cestách Bozího zákona a zapomí-
nali Bozích dobrodiní a divû. Так se prohfesili vsichni
Israelite ; die souvislosti feceno jest to zde toliko o Efrai

ъ. 77'°- 1*
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mitech. Tito synovê Efrema, v liebr. sprâvnôji Efrájima,
jsou zde о sobë jmenováni, ponëvadz svou vinou ztratili
vûdei moe ve vyvoleném lidu a byli Bohem zavrzeni (v. e7)-
Vûdèi moci by se jim bylo dostalo proto, ze byli z rodu
.Tosefova syna, a Josefa vázili si Israelité jako svého
ochránce a druhého praotce vedle Jakuba. I Josué, iiá-
stupce Mojzisûv, byl Efraimita (die nëkterych byl by

i Samuel byval z kmene Efraim, aö jej pismo jmenuje

z levitského rodu). Chválen jest Efraim od Jakuba vGen.
4819, od Mojzíse v Deut. ЗЗ*3-17.
Efraimité si pocinali jiz v dobë Soudcû nàsilnè proti

ostatnim kmenûm (Soud. 8l 12'-6); nepfidali se v cas

к Davidovi (2 Kr. 2— 4). Po Salamounovë smrti byl Efraim
hlavou odtrzenych kmenû, Jeroboam byl Efraimita.
Slova v. 9 by ukazovala к nëjakému boji, v nëmz se

Efraimité dali na utëk. Ponëvadz neni nikterak jasno,
jaky boj by to byl -- téz z ohledu na následující verSe
dluzno dáti pfednost metaforickému vykladu: Efraimité
byli dovední bojovnici (hebr. ozbrojeni lukostfelci), av§ak
neosvëdëili se: kdyz jim bjio bojovati v zaslibené zemi
proti Kananejskym, dali se zkaziti zlymi mravy Kananej-
skych, opustili Boha i jeho zákon. Proto ztratili svato-
stánek (v. 60. 61), ktery stával vkraji Efraim, v Silo; v boji
proti Filistinskym, v nëmz padli synové veleknëze Heli-ho,

byli Israelité (tedy spolu Efraimité) porazeni a zahnáni a

ztratili i archu úmluvy, kterou sebou do boje vzali(l Kr. 4).
To by byl jediné ten boj, na ktery bychoin si pfi v. 9

vzpomenouti mohli.
10. 11. Neostfihali úmluvy Bozí, úmluvy na Sinaj

uzavfené. Jim, jakoz i celému Israeli, dostalo se od Boha
velikych a pfeôetnych dobrodiní, v§ak oni na në zapomnëli,
byli nevdëënymi.

12. Salmista uvádí hlavní divy Bozí, které byly spolu
dobrodiním Israelskému lidu prokázanym. Pocíná vyjitím
Israelitü z Egypta. Pfed jejieh otci staly se ty divy a

otcové je mëli vypravovati synûm, aby se jejich památka
stále udrzovala, aby mohla byti veSkera pokolení Bohu
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vdëëna. Na poli Tanis-ském se staly ony divy, v hebr.
Zô'an (v egyptském : sochet zoân pole, kraj Zoanu). Tanis

bylo die Num. 1323 velmi staré mësto, lezící pfi jednom
rameni feky Nilu v dolejèim Egypte, a bylo v Mojzisovê
dobë sidlem tehdejSiho Faraona. Tam mluvili Mojzis a
Aron s králem, zádali za propuètëni lidu, tam vykonali
téz zázraky, jez json zaznamenány v Ex. 51 a d.

13. Rozdëlil mofe (rozpoltil : hebr.) a provedl je (jim —

mofem); uvádí pfechod trstënnym irudym) mofem (Ex.
158). A nastavil vody jako v mèchu, ze stály a nerozlily
se; v hebr.: a stála voda jako hráz.

14. ОЫак temny\ ktery se ve dne vznásel pfed
Israelem, byl jim vûdcem; v noci byl ohnivou záfí (Ex.
1321 : »Hospodin sel pf'ed nimi . . . vedne ve sloupuoblaku
a v noci ve sloupu ohne, aby byl vûdcem»; Ex. 1322:
»Nikdy nescházel sloup oblakov^« . . .). Oblak ukazoval
jim téz, kdy mají vytáhnout z lezeni a kde se poloziti

(Ex. 408*-3« Num. 915-*3 Deut. I33).
15. 16. Vyvedl vodu ze skâly, aby mohli Israelité a jejich

dobytek piti (Ex. 17. Num. 20). V hebr. di: RozUípl skály

(v mnozn. 6.), nebof Bûh dal tak zàzraënë dvakráte vodu :

v Kafidim prvého roku cesty, a ôtyficâtého roku v Kades,

kde Mojzis udefil do skály dvakráte, nez voda vysla.
Vody bylo hojnost; jakoby napájel lid z plné prohlubnë

(skorem jako more); byla jako reka, lépe : vody byly reky.
17. Lid byl nevdëënym i pfi nejvètsich dobrodinich.

A jestë dale hresili proti nëmu (a pfece je§të d.) proti
Bohu. Na pouëti, kde pomoci Bozi tak potfebovali.

18. A pokouëeli Boha (94°), pochybovali o jeho moci

(Ex. 173. 4
), zkouseli, je-li mocnym, je-li dobrotivym, tim,

ze pro sebe pozadovali jídla, zádali si dobrych jidel,
jednou chloba, jednou masa. Mnoänym ëislem ukazuje na
dva divy zároveñ, na zázracné udílení manny a na to,
jak byli obdafeni krepelkami.

19. Mluvili protiBohu, reptali tak, jak jest uvedeno,
aspoñ die smyslu, v Ex. 163 Num. 11* ad. Zdazmíizenás
Bùh na pouêti nasycovatiV Stûl, viz 226.
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20. Kdyz vidëli, ze jim Bûh mohl dáti ze skály vody,
mohli tím spíse dûvërovati, 2e jim mûze dáti a dá i pokrm.
Pochybováním a nevërou tou urázeli Boha prilisnë : Zdaz
budc mod dáti téz chleba aneb postaviti masa svému
lidu? Так se rouhavë tázali; Fíkajíce: svému lidu, mínili,
ze jest povinností Boha, vyhovëti jejich pfání.

21. Zaslechl Hospodin reptání lidu, a kdyz je za-
sleehl, protoze je zaslechl (ideo), rozhnëval se (hebr.); v lat.
jest feceno distulit, odlozü, nedal jim vejíti hned do za-
slíbené zemë, ale ustanovil, ze se tam po 40 letech teprve
druhé pokolení dostane. Mohlo by to téz znamenati:
Odlozü lid, zavrhl ho, ntepálsro.
A oheñ se vzñal v Jakubovi, nemluví tedy jediné o

Efraim; kdyz lid jednou reptal, strávil oheñ Pànë konec
lezení (Num. 11— i-3). Zde mûze vsak oheñ znamenati téz
oheñ, zár hnëvu, ktery se vznesl na Israele. O trestu
mluví v. 30 a d.
23. Bûh vyplnil zádost lidu, dal jemu mannu. Básni-

cké lícení: Rozkázal oblaküm nahofe, otevfel dvére nebes

(dvéfe nebes, otvory, prüchody, okna Gen. 7 11 4 Kr.
T* a j.).

24. 25. A dstü na né mannu (Ex. 16l4-3ti), ta byla
jim pokrmem od Boha danym, jak Mojzís vysvëtlil. Manna
jest tu naz5'váno: nebesky chléb (v hebr. nebeské zito Ex.
16* z. 104 t0), andëlsky chléb (v hebr. chléb silnych,
strázcíi Bozich t. j. andëlù), jako v Moud. 1620 1920 a j.
Byl od Boha, Bûh sídlí лг nebi, proto ho zvali nebeskym
chlebem. Manna jest obrazem Nejsvëtëjsi Svâtosti oltáfní

(Jan б31).
26. 27. Bûh dal svému lidu i masa, kdyz uèinil, ze

bylo do israelského lezení vëtrem pfineSeno veliké mnoz-
ství krepelek. Pfinesl (Bûh) s nebe jizní vítr ; x hebr. :
ucinil, ze se zdvihl vychodní vítr na nebi. Boha poslou-
chají i vëtrové. Die Num. Il31 byly kfepelky prineseny
vëtrem jihovychodním, z Arabie; i zde jinenuje v hebr.
oba vëtry: vychodní a jizní (v lat. africus znamená téz
jizní vítr). Jako prarhu, jako mofského pîsku — tedy
nesmínié mnozstvi bylo onëch kfepelek (Num. 11зь 32).
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28. Lid mohl si snadno zjednati pokrm z onëch kre-
pelek, nebôf padaly v lezeni, kolem jejich stanû; v hebr.
kol pfibytkù jeho totiz lidu, aneb kol jeho pHbytku, kolem
svatostánku.

29. Byli jimi i pfesyceni, nabazili se jich (Num. 11'8-20).
A jejich zádané jim poda/ (Bûh); to misto se jim stalo
pro jejich zadostivost osudnym a nazvali je: »Hroby zádo-
stivosti« (Num. H34).

30. 31. Die hebr.: .Testé nezanechali své pochoutky,
jestë si pochutnávali na kfepelkách, mêli chut masa
v ústeeh (Num. Il33), prisel na në mor, kter5rm mnozí za-

hynuli: Hnèv Bozi vystoupil proti nim a zabil silné
z nich, doslovnè a die hebr. tuèné z nich a vyvolené
(mladíky); tuönymi zovou se pfední z lidu, ani ti nebyli

.uáetfeni. Pfekázku poloHl, není v hebr. (avsak: sklátil) —

snad: pfekazil jejich smrtí, ze nevesli do zaslíbené zemë.
9. váz. stav (Jer. 429) pfístavkem ku "раз. Hup

feld, Baethgen mini, ze sem byl tento vers v pozdëjsi
dobë vlozen (interpolován).

12. Táñeos jest gen. od Tanis.
13. ТЭ (337) hromada, stoh snopíi — snad hráz, liro-

mada vûbec.
15. ЛЗП (623) pfisloveônë. Wellhausen opravuje :

16. 2 veritatis, nikoli porovnávací.
17. Apponere hebraism, viz 939. Inaquosum pousf

bez vody — toliko v zalm. ГПТ/2^ v. inf. s ¡5 na misté hif.

21. Ideo jest spojiti s accensus. Distulit téz rozhorlil
se, Sym. éxoká&ri. -123?ПЛ v. a». 62 g93« a v Pfisl.

24. Pluere, osobnë uzito i jinde.
26. Africus jest vítr jihozápadní.
27. Létavé, okf ídlené ptactvo ; Cp2 by bylo po-

kryté (kfídly) ptactvo.
29. глхр desiderium, zádané i zádost — hitph. téhoz

km. п\ЧПП."

32. tri torn v§em hfesili jestë dále,
A nevëfili jeho divûm.

33. A mijely jako nie jejich dny,
A jejich léta chvatem.
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34. Kdyz je zabíjel, vyhledávali ho,
A vraceli se a na usvitë pricházeli к nëmu.

35. A vzporaínali si, ze jest Bûh jejich spomocnikem,
A ze Bûh svrchovany jest jejich vykupitelem.

36. A milovali ho evjmi ústy,
A svym jazykem jemu lhali.

37. Jejich srdce vêak nebylo upfimnë s nim,
A nebyli vèray^ni shledáni v jeho timluvë.

38. ^Aie on jest milosrdny a odpouëti jejich hfichy,
A nezahlaznje jich.
A opëtnë odvracel sviij hnëv,
A nerozpálil veskeren svnj hnëv.

39. A vzpomnël si, ze jsou tëlo,
PPecházející duch, kter^ se nevraci.

40. Kolikrát rozhofëili jej na pousti,
Kn hnëvu popuzovali jej na bezvodné (pousti)!

41. A opëtnë pokonseli Boha,
A rozhofëovali Svatého Israele.

42. Nepamatovali na jeho ruku,
V den, kdyz je vykoupil z ruky utlacovatele ;

43. Jak pûsobil v Egyptë svá znamení,
A své zázraky na poli Tanisu;

44. A promënil v кгелт jejich feky,
A jejich toky, aby nemohli piti.

45. Poslal na në mouchy, a sziraly je;
A záby, a hubily je ;

46. A vydal rzi jejich plodiny,
A jejich práce kobylkám ;

47. A pobil kroupami jejich vinice,
A jejich moruse jíním ;

48. A vydal jejich dobytek krupobiti,
A jejich majetek ohni;

49. Vyslal na në hnëv svého rozhofceni,
Rozhofëeni, a hnëv, a souzeni,
Vyslání zlj'mi andëly.

50. Uëinil cestu pësinë svého hnëvu,
Neusetfil od smrti jejich duse,
A jejich dobytek smrti spojil.
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51. A pobil vsechno prvorozené v egyptské zemi,

Prvotiny veskeré jejich práce ve stanech Chama.
32. Pfi torn vsem hresili dale,
A nevëfili v jeho divy.

33. A nechal hynouti jejich dny jako deeh,
A jejich léta s chvatem.

34. Kdyz je zabíjel, tu se po nëra ptali,
A obraceli se a hledali Boha.

35. A vzpomnëli si, ze jest Bûh jejich skálou,
A Bûh, Svrchovan5% jejich vykupitelem.

36. A klamali ho svymi usty,
A prelhávali ho svym jazykem ;

37. Avsak jejich srdce nebylo pevnë pfi nëm,
A nebyli verni jeho iimluvë.

38. Ale on jest milosrdny, odpouSti vinu,
A nenici,
A obrací casto svûj hnëv,
A nebudi veskeren svûj íár.

39. A vzpoinnël si, ze jsou tëlo,
Duch, kter$r jde a se nevrátí.

40. Kolikrát vzboufili se proti nëmu na pousti,
Zarmucovali ho na pustinë!

41. A opëtnë pokouseli Boha,
A rmoutili Svatého Isrâ'ele.

42. Nepainatovali na jeho ruku,
Onohodne, kdyz je vysvobodil od protivníka,

43. Ktery poloz.il v Mizrájim svá znamení,
A své divy v poli Zô'an.

44. Nebof promënïl jejich Реку v krev,
A jejich potoky, aby nemohli piti.

45. Poslal mezi nÔ hmyz, a sziral je,
A záby, a hubily je.

46. A vydal jejich plodinu hryzci,
A jejich náinahu kobylkâm.

47. Pobil jejich révu krupobitim,
A jejich smokvonë (LXX jíním; Aq. syr. a

sv. Jer.: mrazem; aram.: kobylkami).
48. A vydal jejich dobytek krupobiti,
A jejich stáda plamenûm.

49. Vyslal proti nim ïàr svého hnëvu,
Vztek a zurivost a souzeni,
Posilku zhoubnj'ch andëlû!

50. Urovnal stezku svému hnëvu,
Nezadrzel od emrti jejich dusi,
A jejich zWot zùstavil moru.

51. Nebof pobil vSochno prvozenstvo v Mizrájim,
Prvotiny muzské síly ve stanech Chaîna.
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32. Israel hfesil znovu proti Bohu, jakmile presta 1
Bozí trest; po case pocitili znovu metlu Boziho trestu a
zase se obraceli pokáním к svému Pánu, polepsovali se.
Po té zase upadali do starych hríchu. Так lící Israelit}'
i Mojzísova kniha i kniha Soudcü.
Pfi torn vsem, aë byli tak pfisnë ztrestáni, hfesili

dále; hfesili reptáním, zejména kdyz se vrátili vyzvëdaëi
z e zaslíbené zemë a svym lícením lid postra§ili (Num. 1326).

33. A míjely jejich dny jako nie (cum vanitate, v hebr.:
jako dech); umírali рак pfedëasnë, neboí urëil Buh, ze se
zádny z dospëlych Israelitù té doby do zaslíbené zemë
nedostane, a ze teprve druhé pokoleni tarn vejde (vyj.
Josue a Kaleba). Так v Num. 1420 a d.

34. Israelite byli ve zboznosti nestálí, vkajicnosti ne-
upfímní. Kdyz je zabijcl ; Bûh posílal na në nëkdy tresty,
ze umírali, jako na pf. kdyz je trápil hady na pousti
(Num. 216). Vyhledávali ho a vraceli se к nëmu; aneb
jinak vylozeno: a opët na ùsvitë, casnè, rychle pfichâzeli
к nëmu (srovnej Soude. 211 a d.; z. 622).

35. Bûh byval spomocnîkem jejich (hebr. skálou jejich;
Deut. 32* z. 173).

36. 37. Milovali Boha jenústy, pokrytecky jemu lásku
ukazovali, jejicft srdee nebylo upfimné (hebr. : nebylo
pcvnë pfi nëm).

38. Ackoli byli Israelite tak hfisnymi a nespolehli-
virmi, pfec mohli vzdy zase Boha udobfiti a uprositi,
nebof: On jest milosrdny a odpomtî (Ex. 34 6

), ëastokrdt

zadrzuje, odvraci svûj hnëv a ovsem téz i trest, jeho do-
brota nenechává vzplanouti veskeren jeho hnëv (Is. 42'3).
Kdyby dal celéinu spravedlivému hnevu prûchod, liFísníqi
by zahynuli.

39. Vzpomnël si, ze jsou tëlo, duch (dech, vání), ktery
pfechází a nevraci se vice ; byl к nim milosrdnym, po-
nëvadz vi, zejsou slabí, kfehci — s tëmi míváme útrpnost

(Job 7" 109). Duch v okamzení mizí z tëla a nevraci se
na zeim vice.

40. 41. Tolikrát odpoustèl Hospodin, tolikrát ho znovu
hnëvali; reptání Israelitù, nespokojenost, vzpoura proti
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Bohu byla velmi ëastâ. Rozhorôovali Svatêho lidu Israele ;
tak nazyván Hospodin 8819 a u Isaiáse.

42. Zapomnëli na tu гики mocnou a pomáhající, která
ukázala svoii pomoc onoko dne zvlàstë, kdyz je vykoupil
z гику utlacovatele (suzitele ), Faraona totiz a Egyptanû (v. ta>
Zapomenutíra poôinà nevdëk.

43. Zapomnôli, jaká pûsobil Biih tehdy v Egypte
znamení (divy). Zalmista uvádí pfehlednë tak zvané
egyptské rány (v. 43-51) a doplñuje tím v. 12-39. Zalmista
nevypoóítává zde vSech ran, jak json v Exodu vypsány,
nenvádí jich v onom pofádku, v jakém po sobé následo-
valy; jemu povgechné uvedení toho, со Biih v Egypte
pro lid uëinil, stací.

44. Prvá rána v Exod. 7U-25. Promènil v krev jejich

теку (hebr. je'¿7rím s pfíponou: jejich Nily): Nil a jeho pru-
plavy a ramena v dolejsím Egyptë. A jejich toky v lat.
imbres by znaöilo desfovou vodu лг cisternách udi'zovanou;
v Egyptë prsívá velmi zfídka, proto jest velmi málo cisteren
pro desfovou vodu. V hebr. pfipadnèji: Promënil jejich
potoky, aby nemohli píti (Egypfané).

45. Uvádí ctvrtou ránu (Ex. 820-32): Postal na në

mouchy coenomyiam (psi moucha 10431 xwóftvm hebr. 'arôbh
snad znamená: rüzné druhy much). Tfetí ránjr neuvádí.
Druhá rána: Poslal Mby (Ex. 81-1*).

46. Osmá rána (Ex. 101-20). V lat. di: A vydal jejich
plodiny rzi aerugini iovalßq; v Exodu a v hebr. znëni
vsak jest: Vydal jejich plodinu kobylkám (chúsíl zravec,
jenz ohryzuje, znamená i druh kobylek); druhá vëta ten

v^klad potvrzuje.
47.48. Sedmá rána (Ex.918-SB). Metaforicky di : Occidit

zabil, pobil krupobitím jejich rinice, a jejich moruse (moros),
v hebr. smokvoné (sycomoros) jíním (pruina); poslední
podstatné jméno není v hebr. jasné. Die Ex. 925 padal pfi
krupobití i dobytek a blesky provázely krupobití on»

(Ex. 923-24), jak i zde v. 4« praví.
49. 50. Veskery ty rány vyèly z hnëvu Bozího; bylo-

to vyslání (immissiones ànoviolai to, со jest posláno, zásilka)

Z. 637

Skodlivymi andèly vykoñané. Ti andëlé vykonávají rozkaz
Bozí, jímz má byti trestáno, a jsou z té pfíéiny skodliví
andëlé zváni — nikoli o sobé snad zlí — ale xaxovvng
(Sjm.\
Ucinil cestu pésinë fsemitaei svého hnëvu t. j. avému

hnévu prorazil cestu velikou, sirokou, volnou. A jejieh
dobytek smrtí spojil, uzavfel t. j. к smrti (v hebr. tak di
o zivoté jejich: A jejich zivot zustavil mora). Ukazuje
к desáté ráné, o níz mluví v následujícím verSi.

51. Desátá rana (Ex. 114» l2«9.so tentyz verS 104™).
Zemfelo vsechno prvorozenstvo ; prvotiny veëkerê jejich
práce t. j. prací, námahou, bolestmi získané (déti, majetek
stád ; déti jsou : cari uteri labores), v hebr. prvotiny muésк é

mly (prvorozenci) ve stanech Chama; posledními slovy
oznacuje metonymicky Egypt, neboí Cham byl otcem

Mizrajima, kterého povazovali zakladatelem egyptskélio

lidu Gen. 10u). Egypfané se zvalitéz Kémi. Kány epyptské
-uvádí téz i. 1042»-3«

33. Vanitas parallelné polozeno ke slovu festinado
oznaéuje rychlou pomíjejicnost.
38. Abundare ГСП hif. sloveso pfíslovecné v hebr.

opisuje pfíslovku: casto, mnoho. Casové vyrazy tohoto
verse mohou znaciti stálon vlastnost Bozí a mohou byti
prelozeny pfítomnym casem.

41. ГЛП v hif. zarmoutiti, lítost zpûsobiti LXX пщю-
Swav laeserunt (v syr. twâ litovati).

42. Die qua závislé na TQ1 »zapomnéli na onen den,
kdy je vysvobodil«.

43. Sieut lící zpûsob: zapomnéli, jak Btih püsobil.
47. УОЭП toliko na tomto misté ; velmi rûznë prelozeno

— jak u hebr. prckladu udáno.
49. в*:л "ЗХ^/З aéjestn",:n vyloziti pfídavnym jménem

zlí, skodliví (andëlé), prec iest s ním prvé podstatné jméno
ve vázaném stavu. O andélích, ktefí nestéstí pfináseli,
viz Soud. 923 1 Sam. 16u 3 Kr. 22*'.

51. yix sita, muzská síla, zde mnoz. c. a43ÍX; pfeklady
LXX Sym. aram. a syr. vykazují Mis námahy jejich.
Terra. Aegypti, nikoli prístavkem, ale die hebr. genetivem.

A vedi je poustí jako stádo;
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53. Л vedi je V dùvëfe a nebáli se ;
Ale jejich neprátely pokrylo mofe.

54. A uvedl je na svou svatou lioru,

Na horu, kterou jeho pravice získala.
A vylmal pfed nimi národy,
A losem rozdëlil jim zemi mófícím provazem roz-

tí'ídenou :
55. A uëinil, ze bydlili kmehové Israele
Ve stanech onëch (národfi).

56. ^\.le pokouseli a rozhoFcovali Boha
svrchovaného,

A nezachovávali jeho nafízení.
57. A odvrátili se a nezachovali smlouvy,
Jako jejich otcové obrátüi se jako zrádn^ I\ik.

58. К hnëvu popouzeli ho na svych vy§inách,
A svymi modlami roznëcovali ho к zárlivosti.

59. -Sly sel Bûh а ролггЫ,
A V nivec stáhl Israele náramné.

60. A zavrhl stánek Silo,

Svûj stánek, kde mezi lidmi bydlil.
61. A vydal jejich sílu v zajetí,
A jejich krásu v ruce neprítele.

62. A sevfel do mece svûj lid,

A opovrhl sv$rm dëdictvim.
63. Mládence jejich pohltil oheñ,

A po jejich pannách se netruchlilo.
64. Jejich knëzi padli mecem,
A jejich vdovy nebyly oplakávány.

65. jA
.

procitl Hospodin jako ze sna,
Jako hrdina vínem rozjafen.

66. A bil své neprátely na zadu,

Vëônou pohanu jim ucinil.
67. A zavrhl stan Josefa,

A kmen Efraima nevyvolil.
68. Avsak vyvolil kmen Judy;i
Horu Sion, kterou si zamiloval.

69. A postavil si svou svatyni jako jednorozee,

V zemi, kterou zapevnil na vëky.
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70. A vyvolil Davida, svóho sluzebníka,
A vzal jej od stád ovcí;
Od mlécnych ovcí jej pfijal,

71. Aby pásl Jakuba, jeho sluzebníka,
A Israele, jeho dëdietvi.

72. A pásl je v nevinnosti svóho srdce,

A vedi je rozumnymi rukami.

52. A vyvedl svûj lid jako ovce,
A vedi je v pousti jako stádo,

53. A vodil je bezpeënë, a nebáli se.
Ale jej ich nepfátely pokrylo mofe.

54. A uvedl je do svóho svatého okrsku,
К one hofe, kterouz si jeho pravice majetkem

uëinila.
55. A vyhnal pfed nimi národy,
Rozlosoval je jako dëdiëny majetek,
A nechal bydliti ve stanech jej ich kmeny

Isrû'èle.
56. A pokouseli a vzpouru ucinili proti Svrcho-

vanému,
A neostfihali jeho svëdectvi (pfikazû),

57. Odch5rlili se a byli nevërni jako jejicli otcové,
Obrátili se jako zrádny luk.

58. Hnëvali ho svymi vyàinami,
A drâzdili ho svymi obrazy.

59. Bùh slySel a roznorlil se,
A povrhl IsrrT'êlem ùplnë.

60. A zavrhl stánek Silô,
Stánek, ktei'5r si pribytkem ncinil mezi lidmi.

61. A vydal svou siln v zajeti,
A svou ozdobu ruce nepfitele,

62. A vydal svùj lid meöi,
A rozhorlil se nad s\fm dèdictvim.

63. Jeho mládence strávil oh en,
A jeho panny zustaly bez oslavy.

64. Jeho knëzi padli meôem,
A jeho vdovy neplakaly.

65. A procitl Pán jako spící,
Jako hrdina, jenz byl vinem pfemozen,

66. A bil své nepfátely v zadu,
Vëcné pohanëni jim uëinil.

67. A zavrhl stan Josefa,
Nevyvolil kmen Ëfrâjima,

68. N^brá vyvolil kmen Jehwdâ,
Horu Zijjôn, kterou miluje,
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69. A postavil jako v^sky svou svatyni,
Jako zemi, kterou na vëcnost zalozil.

70. А vyvolil Davida, svóho sluzebníka,
A vzal ho od ohrad ovci;

71. Od kojiv^ch ovci jej pfivedl,
Aby pásl jeho lid Ja'*qôbha,
A Isra'êle, jeho dëdictvi.

72. A pásl je die svého dokonalého srdce,
A vedi je die rozumnosti svych rukou (zku-

senou rukou).
52. 53. Buh vedi sám svùj vyvoleny lid podivuhod-

nym zpusobem do zaslíbené zemè. Vyvedl je z Egypta
jako pastyf ovce (7621). Vedi je v dûvëfe, ze mohli dùvë-
fovati; die hebr. bezpeënë je vedi, ze sejimnebylo niíieho
strachovati. Nepfátely jejich pokrylo more (Ex. 1427).

54. Uvedl je do zemë Kanaan, zde praví : na svou
svatou hora. Так se nazyvala hora Sion, na níz stála po-
zdëji Bozí svatynë. Jiz vDavidovë dobë mohla byti hora
Sion tak nazyvána; ve dnech, kdy Israelstí vysli z Egypta,
nemohli jestè o Sionu vèdèti. 2alm psán jest asi v dobë
Davida a Salmista jmenuje tu Sion prolepticky svatou
horou Bozí a mini tím pojmenováním vûbec celou zaslí-
benou zemi (jako tez Ex. 15" Deut 32:>, рак Is. 11" a j.).
Kanaan byla hornatou zemí (Deut, 1111), mohla by byti
i povSechnym jménem hor (hora) "jmenována. Israelitùm
bylo sice za Josué bojovati, aby získali a zmocnili se
kananejskych kraju, pfipisovali vsak dobytí zemë Kanaan
nikolisobë, nybrz Bohu, proto praví pëvec: Na horu, kterou
pravice tvá získala (majetkem uëinila). Kdy/. mëli Israelité
zabrati zemi Kanaan, vyhnal Bùli pred nimi národy, po-
hanské národy kananejské, ktefí v té zemi ode dávna byli
usazeni. Bûh jejich majetek pfenesl na svüj lid, ony ná*
rody pfemohl, aby se na jejich miste mohli usaditi Israelité.
A losem rozdëlil jim zemi, jak vypravuje Jos. 13 (19).
Jednotlivé díly byly odmërovâny méfícím provazem (pro-
vázky 156).

55. Israelite zabrali jejich pfíbytky (Kananejcü), je
jich mësta.

56. 58. Nevdèk lidu, jeinuz Bûh tak mnoho pomáhal
a jemuz tolik udëlil! PokouSeli Boha (viz v. 1T. 32 +u).

z. 77i!'-Ci. 641

Jako jejich otcové obrátili se jako zrádny luk (in
arcum pravum ajQsßlov Spatny, Sym. àe&svéç slaby); dobry
luk nese stfelu tarn, kam stfelec mífí, ze spatného luku
vyslaná stfela mine se namíreného eile a luk tak klame
stfelee. Od lidu Israelského bylo ocekávati, ze bude smë-
fovati к Bohu, ale on opustil Boha, odpadal od nëho a
chodil к jinym bohûm, к modlám; nezustával v pravém
smëru, nedospël svého eile.

Xa pahorcích, na vyéinách (Deüt 32 16 3 Kr. 15u) ko-
nali modloshízbu ; tonto nevërou, modlami (rytymi obrazy,
jez Ex. 204 zapovídá) roznëcovali Boha к zái'livosti; Büh
jest zárlivym, nebof netrpí jiného bozstva vedle sebe —

jiného Boha vubec není. Так nehfeSil toliko Efraim, njrbrz
cely Israel.

59— 61. Büh to vèdël a rozhorlil sc a povrhl Israelem
zcela (v hebr.). Öim vëtSf byla jeho láska, tím horsí a trestu-
hodnëj§i byl jejieh nevdëk — tím vëtsi trest je stihl.
A zavrhl stánek Silo ; v Silo, v kraji Efraima, byl

postaven svatostánek vsemi Israelity (Jos. 181), byla to
jediná ргал-á svatynë vseho Boziho lidu a jeho stfed po
celou dobu Soudcû. Bylo to zajisté eti kmene Efraim, ze
v jeho kraji byla svatynë Pânè. Bûh vsak tentó stánek
v Silo zavrhl, dopustil, ze byla ku konci zivota veleknëze
Heli-ho odne§ena odtud archa úmluvy a áe se dostala
v moc Filistínu (1 Kr. 44-'1); к tomu se nesou slova:
A vydal jejich sílu v zajeti, a jejich krâsu v ruce ne-
pfitelc. Archu jmenuje silou a krásou Israele, ona byla
i jejich chloubou (238, 1318).

62. A b'evfel do mece svûj lid; Israelite byli v oné
dobë vydáni meèi Filistinsk^ch, v prvém boji jich padlo
tficet tisíc (1 Кг. 410). A opovrhl svym dcdictvim t. j.
lidem (27!().

63. 64. Zahynula síla lidu: Mládence strávü oheñ —

oheñ Bozího hnëvu neb oheñ války. A jeho (lidu) panny
zustaly hez oslavy, bez snatkové oslavy t. j. nevdaly se,
nebof nebylo muzû. Так v hebr. znëni. Èeck5r pfeklad
pozmënil text, nebof di : A po jejich pannách se netruch-
lilo, nebylo, kdo by pfi jejich iimrti a pohfbu nafikal a
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tak truchlivost projevoval. Jejich knëzt padli mecem ;
knëzi byli slávou a silou Hdu, zahynuli jako Ofni a Finees,
synové Heli-ho (1 Kr. 417). Bolestn$'m bylo, ze ani ti ne-
byli oplakáváni, nebof di vers 64 : A jeho vdovy neplakaly.
V lat. trpnë: nebyly oplakávány — není pfíhodné.

65. Kdyz lid tak klesl, kdyz byl tak snizen, vzbudilo
se V Bohu zase jeho milosrdenství, láska к lidu a spra-
vedlivy trest stihl nepMtely toho lidu.
A procitl Hospodin jako ze sna : kdyz Bûh nechává

svûj lid trpëti, zdá se tomuto, jako by Bûh spal (3423
432s). Vstal jako hrdina, jenz byl vmem premozen (die
hebr.) a nalézal se v tvrdém spänku. Latinské znëni
bychom mohli vyloziti: Jako hrdina vinem rozjaren, je-
muz silné vino dalo odvahy a ohnë. Prvy vyklad jest
л'ёак parallelismem lépe odporucen. Obrazy ty jsou velmi
smëlé.

66. A bil svê nepfátely do zadu ; Filistínské tak Pán
ranil (1 Kr. 5tí), a pfinutil je, ze рак archu vrátili. Vyklad:
»Obrätil je na ùtëk« neodpovídá hebr. znëni a jest slabsí.
Ona rana pràvë byla jim hanbou.
Nepfátelé (Filistíné zejména) byli za Samuele, Saula

a Davida tak porazeni, ze nemohli рак znepokojovati
Israelské.

67. 68. Zavrhl stánek Josefa t. j. Silo: tam archa jiz
pfenesena nebyla, byla v Kirjat Jearim (1 Kr. 6) v kmeni
Juda, рак koneënë vnesena na Sion (2 Kr. 6).
Sláva a vûdëi postavení pfeslo z Efraima na Judu.

Bûh Efraima nevyvolil, аб byl tento kmen ëetn$r a dtde-
zit5r, protoze byl Efraim Josefùv syn- Judu vyvolil podle
dávn^ch slibû (Gen. 498-'2). Horu Sion, kde byl postaven
stánek, kde рак i archa úmluvy stála (1 Par. 15. 16) —

tu Büh mi/oval (862).
69. Tam postavil si svou sttatyni pevnë, tak pevnë

a silnë, jako jest pevny a silny roh jednorozce. V hebr.
jest jiny obraz: Jako vysky, bud jako hory, neb jakone-
beské vfèe (88 30), tak trvale a pevnë postavil svou sva-
tyni; jako zemi pevnë ji postavil, nebof zemi na vecnost

z. 775*-72. 643

zalozil. Vëôné, stálé trvání jest tu Sionu pfedpovëdëno,
èimz neni feeeno, ze ta stavba stánku neb pozdëjsiho
chrámu vëcnë potrvá. Úcta к Bohu, kterou hlavnö na

Sionu prokazovali, potrvá v Israeli a v Judsku stále ; po-
kracování té úcty trvá v messianské církvi, zakladatel
její, Kristus Pán, jest syn Davidûv, v nèm rod Juda zije
stále.

70. 71. Juda byl zvolen mezi kmeny, Sion mezi místy,
David mezi muzi kmene Judy. Byl pastyfem, od stáda
byl povolán, aby byl na krále pomazán (1 Kr. 1611-12

2 Kr. 77-8); jako pastyf peëoval o své ovce, najmè o (Je

tantes) mlééné ovce, matky, za nimi byl - odtud jej Bíih
vzal, pfijal. MH past i, vésti lid Jakuba, Israele, ktery
byl Bohu dedictvím.

72. Chválí vládu Davidovu: A pásl je, staral se o në,

vedi je s nevinnym (dokonalym, hebr.) svym srdcem a

rozumnymi, zkusenymi rukami.
54. Sanctificatio zde na m. pfídavného jména. O Sinai

zde nemluví. ЛТ die LXX syr. a aram. ukazovacím zájme-
nem : tuto horu (Buh ji získal), muze l>5rti téz korrelati
vem : horu, kterouz získal (Sym.).

55. Eorum — nese se ku gentes.
60. Buh ucinil si pfíbytkem }1ф (vyznamem hifilu)

jako feceno v Ex. 40a2 Jos, l13.
63. ¡ibVffl dluzno srovnati s хЬ^Л Л^Ьп Пч2 sñatekт т

(v aram.), proto i zde pfi zpëvech o sñatku, Aq. v/ivT¡&r¡<!av
Sym. Theod. énr¡vé&r¡aar. V LXX au sv. Jer. die kmene bbh
truchlil, zelel (Wellh.).

65. Crapulatus toliko na tomto mistë; v hebr. sloveso
yn, jez znamená v arab. pfemozen byti (vínem). Sloveso
znamená vyskati, die toho prelozií Sym. dutkalmv éí oívov,

vínem rozjafen vyskal, vydával veselé zvuky.
66. Inposteriora hebr. "VinN; тлх Л2Л nemá ví-znam:

poraziti nazpët (Hitzig).
69. Ол7У) vysoké, jest pfídavné jméno, zde jako pod-

statné jm. Unicornis v. 2122 286.
72. Innocentia i intellectus к opsání pfídavnych

jmen.

I nám jest vzíti si nauëeni ze slov tohoto zalmu.
Jako Israelitfira, tak se dostalo i nám mnoho dobrodiní
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Bozích; ano my jsme obdafeni Boáí milostí v hojnëjôi
jeStë mire. Byli-li jsme za to nevdëën^mi, Buh shovíval
— nezneuzívejme této shovívavosti. nespolehejme na
ni, nebof i pro nás by prisel okamzik, ze by nás Bûh
zavrhl. К vdëënosti а к lásce к Bohu vedou nás myslénky
tolioto poucného zalmu, kdyz se jej v matutinum ctvrtku
zboznë modlíváme.

Vedle toho jest prvni verë v Introitu ctvrtku po 3.
postni nedêli, útcrka po sv. Duchu a 19. nedële po sv.
Duchu.

78. zalm. (H. 79.)

Náíek nad zkázou mësta a chrámu; prosba naHkajícíbo.

Pëvec lißi, jak si poèinali nepf átele pfi bofeni mësta
{1—4), a prosi, aby Bûh svûj hnëv na në obrátil a zapo-
mnël na dfivëjsi hfichy svého Hdu (й —8); aby i pro cest
svého jména vzdechy Hdu vyslyâeJ (9—12). Za to chce

vzdávati díky (13).
Zalm jest nadepsán : Od Asafa (XX). Nepochází v§ak

z Davidovy doby, ale z doby po zbofení Jerusaléma
a chrámu babylonskym Nabuchodonosorem, z pocátku

babylonského zajetí. Podobá se tak z. 73.; pisatel obou

jest snad tyz.

Theodor z Mopsvestie, Theodoret a j. kladli tentó
zalm spolu se z. 73. do makkabejskych dob. V tëch dobách

byl chrám znesvèceii, mësto spustoèeno, krev prolévána
a rouhání pronáseno (2 Мак. 82-4) ; mësto nebylo vèak

liplnë zbofeno, jak se v tomto zalmu lící. Jeremiás uvádí
v 1025 vers sesty tohoto i., v 1 Мак. 716-17 jsou uvedeny

\erèe 2-3 jako proroctvi Antiochem vyplnëné ; svëdectvi,

ze jest zalm ze starsi doby.
Zalm má ctyfi sloky, jichz verse jsou delèi nez jinde.
Sv. Augustin a j. vykládají tentó zalm o pronásledo-

vání církve pohansk^mi králi; ninoho sluzebníku Bozích,

muceníku bylo zabito, jejich krev prolita. То volá o

pomstu proti pekelnym mocnostem, jez jsou poslední pfí-
cinou pronásledování církve.

z. 78 'Л 645

L. 1. Zahn od Asaí'a.
•Hoze, pohané vesli do tvého dëdictvi,
Poskvrnili tvûj svaty chrám;
Ucinili Jerusalem jableënou boudou istrází).
2. Pfedlozili mrtvoly tvych sluzebnikû za pokrm

nebeskému ptactvu,
Tèla tvych svatych zvifatùm zemë.

3. Prolévali jejich krev jako vodu kolkolem Jeru-
saléma,

A nebylo nikoho, jenz by (je) pochoval.
4. Stali jsme se posmëchem svym sousedûm,
Potupoii a ûtrzkem tëch, ktefi jsou v nasem okoli.

H. 1. Zalm od Asâfc.
Boze, pohané vnikli do tvého dëdictvi,
Poskvrnili tvûj svaty chrám,
Uëinili J'rfïsâlajim ssutinaini.

2. Dali mrtvoly tvych sluzebnikû ptactvu
nebes za pokrm,

Tèla tvych zboznych zvifatùm zemè.
3. Prolévali jejich krev jako vodu kolkolemJ r¡7§alájima,
A nikdo nepochoval.

4. Jsme na posmèch svym sousedùm,
Na potiipu a hanu svému okoli.

1. Jednoduché lícení, jak rádili nepfátelé, pohané,
gôjjîm v Bozím dëdictvl. Dëdictvim Páné jest Israel, ale
téz cela zemé zaslíbená a zvlásté Jerusalem (Lev 2523).
Tam neméli byti neëisti pohané, a nyní vnikli i do po-
svátnych míst: Poskvrnili chrám, nedbali, ze jest svatym,
ze jest zvlástním pfíbytkem Bozím : tvûj svaty chrám.
Hlavní, svaté mésto Jerusalem, mëstoslavné, ucinili nyní
ssutinami (die hebr.i, neb jak lat. die reck. опщоутЫхю*
praví: jablecuou boudou — jest podobno bídné strázní
budce tëch, ktefí hlídají o voce (Is. I8). Takové budky se-
stávaly z nëkolika tycí, na nichz byvaly suche vëtve

neb listí, aby poskytovaly stínu. Z velikého mésta nie

nezbylo.
2. Pohané ukázali se ukrutnymi hlavnë tím, ze ne-

chávali mrtvá tëla (Israelitû) nepochována. Mrtvoly tvych

íBozíchi sluzebnikû polozili za pokrm nebeskému ptactvu,
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dravému ptactvu (supi, noh a ].), tela tvych svatych,
zboznych, ch sfdím, zvíratüm zemë. To bylo pohanou (4 Kr.
910 Jer. 22,9J kazdému Israelitovi nejvëtsi. To pfedpo-
vèdëno vSak jiz Mojzísem onèm, ktefí nebudou zachovávati
zákona (Deut. 282t;). Isaiás to pfedpovëdël Judovi 52Г).

3. 4. Prolêvali krev jako vodu (1. Мак. I37). Kdoz
zùstali na zivu, byli posmëchem sousedûm (43u). Sousedy
byli jmenovitë Moabité, Ammonite a Edomité.

1. Ь^Т1 palác, chrám, zvlàstë svatynë (Sanctum)
chrámu. чу (Mich. lu Job 30 24) od kmene »TIS ssutiny
(mnoz. c.) zboí'ení. Haerediias 271'.

2. "iSn^r: litera compaginis ч snad zbytek zakonceni
pádíi л' hebr. ; ^starsí tvar na m. Г»П (Gen. I24 a j.).
Svaty 44 téz s. 90.
4. Subsannatio viz 35' 6.

5. Dokavád budes se, Ilospodine, hnëvati neustále?
Bude hofeti jako oheñ tvá rozhorleuost?

6. Vylej svûj hnëv na národy, ktefí tebe neznají,
A na království, která tvé jméno nevzyvají.

7. Nebof ztrávili Jakuba,

A spustosili jeho misto.
8. Nevzpornínej nasich starych nepravostí,

Rychle af jsou tvá milosrdenství pfed námi,

Neboí jsme tuze bídní.

5. Dokud, Jahve, budes se hnëvati vëënë,
Bude hofeti jako oheñ tvé horlení?

6. Vylej svou zlost na pohany, ktefí tebe
neznají,

A na království, která tvé jméno nevzyvají.
7. Nebof pohltil (pfeklady: pohltili) Ja' qôba,
A spustosili jeho obydlí.

8. Nepficítej nám viny pfedkû;
Rychle at nám pfijde vstfíc tvé smilování,
Nebof jsme tuze slabí.

5. Prosba, aby Buh potrestal nepfátely, nevërce a

nièitele vyvoleného lidu.
Dokavád budes se hnëvati neustále, táze se Boha,

jiz trvá to dlouho (64 a j.), hnëv Bozí neustává, nebof
jeho lid stále trpí. Buh horlíval jindy pro svûj lid v jeho

prospëch, nyní horlí proti nëmu.
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1
5
.

7
. Vylej svûj hnëv jako feku a jako oheñ (Deut.

32-- 1 na národy, ktef í lebe neznají, nevzyvají; tëm dovo-
lujeè, aby pustosili tvüj chrám ? A oniztrávili, jakodivá
zvèf, Ja/cuba, pohltili, vyhubili ho, tvého miláóka. Spustosili
jeho misto (obydlí), zaslíbenou zemi (aram. jeho svatynij.
Tato slova uvádí i Jer. 102ä.

8
. Israel jest nesfastny, bídny; snad trestal ho Buh

za hfíehy pfedkû ? Nevzpomínej nasieh starych nepravosü
IV hebr. : viny pfedkû nám nepficítej ); za hfíehy otcü
trpívali synové a potomci (Lev. 263íl). Pomoci ocekává
zalmista od Bozího smilování: At rychle nám jjrijde tvé
smilování (mnozné öislo znaöi projevy, prûkazy toho smi
lování I V ústrety (hebr.), dokud jestë mûzeme byti zachrá-
nëni. Potf ebujeme brzké pomoci velmi : Nebof jsme tuze
bídní, zbedovaní, usouzení.

5. In finem 97 132.

7
.

b?5J v massor. ; die Jer. 102:> a pfekladû tb?«. Totéz
14*. Locus zde krajina, zemë; "iniDod ГПЭ niva, zde bydlisté;
Aq. Sym. Theod. a sv. Jer. jeho ozdoba.

8
.

trOV. ve váz. stavu к a43H0Ni by dalo tez vyklad
LXX : hfíchú (nasich) drívejslch, prvních (pfedkû); jako
pfídavné jmóno m. rodu mohlo by a^UJSI pfi П1Щ vyji-
mecné státi. Revue bibl. 1895. 577.

"°

9
. <Pomoz nám, Bo2e, náS spasiteli ;

Л pro slávu svého jména, Hospodine, vysvo-
bod nás,

A odpusf nase hfíehy pro své jméno
10. Aby snad nef íkali mezi národy : Kde jest

jejich Buh ?

At se stane známou mezi národy, pfed na-
sima oeima

Pomsta za krev tv5rch sluzebníkú, která byla
prolita.

11. Nechaf vejde pfed tvüj oblicej vzdychání zajatcü;
Podle veliké moci svého ramené ujmi se synû

usmrcenych.

12. A odplaf nasimsousedûm sedmkrát do jejich klína
Jejich pohanëni, kterym tebe zhanëli, Pane.
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13. My рак — tvûj lid a ovce tvé pastvy,

Chváliti te budeme na vëky,
Pokolení a pokolení (vsem p.) chceme zvësto-

vati tvou chválu.

9. Pomoz nám, Boze, naëe spáso, pro óest
svého jména,

Vysvobod nás a odpusf nase hfícny pro
své jméno.

10. Proc mají pohané fíkati: Kde jest jejich Bûh?
Af se stane známou pfed nasima ocima

na pohanech
Pomsta za prolitou krev tvych sluzebníkú.

11. Nechaf pfijde pfed tvou tváf vzdychání
svázanych ;

Die mocného svého ramené zachovej syny
к smrtí urdene.

12. A odplaf nasim sousedum sedmkrát do
jejich klína

Jejich pohanu, kterou tebe, Pane, zhanëli.
13. My рак — tvûj lid a stádo tvé pastvy,
Chceme ti vëënë dëkovati,
Vsem pokolením vypravovati tvou chválu.

9. 10. Sláva Bozí toho vyïaduje, aby Bûh zakrocil ;

kdyby Bûh nepfispèl, domnívali by se pohané a fikali
by, ze nemûze pomoci: Pro slávu svého jména vysvobod
nás! (Так Ex. 3212 Num. 1413-'« z. 41*).
Aby snad nefíkali mezi národy (pohany), ze naseho

Boha pfemohli, a s posmëchem by fikali: Kde jest jejich
Bûh? (Is. 36'8-20). Pomsta na nepfátelích má b^'ti zjevnou
a známou se má státi jako dílo Boha ve prospëch Israele.

11. Prosí o smilování: lid vzdychá, jest zajatcem po-
hanû ; pro tyto vzdechy nechaf se jioh ujme Bûh velikym
a mocnym svym ramenem (svou silou), nechaf je ve své

ruce má a drzí — jsouf oni synové tëch, ktefí byli ustnr-
ceni, jsou sirotky. Die hebr. : Jsou syny usmrcení, na smrt
vydáni, urceni (1 Кг. 2031). Bûh je mûze jesté zachovati.
Patrnë narází na babylonské zajetí; tehdy mnozí z Isra-
elitû padli.
12. 2ádá a pfedvídávelikou,úplnoupomstu nasousedech

Israele: Sedmkráte odplat nasim sousedum, jmenuje císlo
urcité, svaté na misté neurcité velikého stupné. Do jejich
klína; do záhybü svrchního roucha, v nëmz nosívaU rûzné

z. 789-18. 79. 049

vèci, se veslo nmoho ils. 65« .Ter. 32 Luk. 638 téz Ilero-
dot VI. 125a Liv. XXI 18'0).

13. Za to slibuje diky a chce zvèstovati chválu Bo2í
stale a vsem pokolením. Národ, jená nehyne, ten tu chválu
nrîize udrzovati. Stádem Bo'zl pastvy se zovou t. j. stádem
Bohem vedenym a chovanym (73').

9. Salutaris à spasitel. OdpusC (jako 7888).
11. тех compeditiis (compedire), svázany, zajatec.

Posside znamená ¡ získati, v majetek vzíti, míti i zachrá-
niti, zachovati ntmnomcfhai jako v hebr. ЧГПП zanecJt, za-
chovej na zivu ; zachrañ by bylo vysvobod (z pout
— v syr. aram. i propust (Wellhausen die 10520) od 1ПЗ hif .

Sv. muöenici prolili v církevních pronásledováníeh
svou krev pro xiru, pro Boha ; vjejich jménu prosí církev
v introitu mSe sv. muêenîkû (plur. mart.) slovy zalmu

(v i.
к- i2 ztrestán a zatlaöen byl pûvodce zla zly

duch a hfích. VerS * uvádí církev y táhlém zpëvu (tractus)
mse sv. Mládátek o vrazdë betlemskych dítek.
Pohanstvo, nevera, hfích pustoëi církev, chrám, po-

svátnou pûdu víry : proti tomu jsou zavedeny synody,
církevní shromâzdëni. Ta se modlí z. 78. pfi otevfení
schûze druhého due, aby si vyprosila pfispëni Bozí.
Vers *• a % modlíváme se nëkdy v postních traktech za
odpuétëni viny a za pomoc Bozí. S tymz citem modlíme
se tentó zpëv pfi matutinum ve ctvHek.
Zidé odfíkávají z. 73. (74.) a 78. (79.) dne 9. Ab na

pamèt zbofení chrámu.

79. Шт. (H. 80.)
Modlltba za pozrednutí Israele.

Pocíná prosbou, aby Bûh, pastyf a vudce Israele,
svou mocí lid, jenz jest nyní v souzení, vysvobodil (2—4);
stëÊuje si, 2e se sousedé Israeli posmívají, jakoby byl
Bohem opustën (6—8).
Lid byl krásnou révou, Bûh ji pfesadil z Egypta do

Kanaan, tarn stínila svyrai ratolestmi (9—12), ale nyní di-

vok£ kanec ji zniöi, jestli ji nebude Bûh chrániti (13—16).
Opakuje prosbu za pomoc a slibuje, íe lid bude

Bohu vërnym (17 -20). 45
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Israel jest die obsahu zalmu ve veliké úzkosti. V LXX,
и sv. Augustina a v nëkterych latinskych zaltáfích jest
V nadpise téz poznámka iniç rai 'Aeevçiov na Assyrského

(o Assyrském); ta by naznacovala, ze se nese obsah zalmu
к dobë, kdyz assyrsky král Salmanassar vtrhl do se/er-
ního království (4 Кг. 173). Vpády do Israelské rise dëly
se jestè pfed její zbofením (4 Kr. 15 19-20); i pfi tëehto
vpádech nalézal se Israel v útisku a v souzení. 2e má
Salmista na mysli hlavnë severní Kmeny, tomu se zdají
nasvëdëovati jména kmene Josefa, Efraima a Manassesa
ve v. 2- 3

>
;

ovsem ze jmenuje téz Benjamina.
Theodor z Mopsvestie hádal na dobu Antiocha Epi-

fana, tedy na makkabejskou dobu; ponëvadz vsak jest
v z. 8841 jeden vers 18 z tohoto zalmu obsazen, musí by^ti
nás 79. zalm starsí nez 88.
2alm jest umële a pëknë v pëti stejn^ch slokách

slozen о 4, 4—4—3, 3 versieh. Po prvé, druhé a pátésloce
jest refrén, v nëmz se vyskytuji jména Bozi: po prvé
Elohim1, po druhé sloce Elohim z'bâ'ôth8, po tfeti: Jahve
Elohîm zeb« oth20.
Nadpis.

L. 1. Ku konei. Pro ty, ktefi se promëùuji.
Svëdectvi od Asafa. ^alm.
H. 1. ftiditeli hudby; die lilii.
Svëdectvi od Asâfa, zalm, (LXX: NaAssyrské).

1
. Viz o jednotlivych slovech nadpisu v livodë. Ku

konci XXVI 4». Pro ty . . . XXV 44'. V hebr. bylo by lze
téz èisti : »die lilii svëdectvU. Die pfekladû dluzno vsak
to slovo spojiti: Svèdectvi (pravidlo, zákon?) od Asafa
XX Í491).

2
. Jenz fídís Israele, poslyâ !

Jenz vodis Josefa jako ovei,

Jenz trûnis na cherubinech, objev se

3
. Pî-ed Efraimem, Benjaminom a Manassem.

Vzbud svou moc a pfijd,
Abys nás vysvobodil.

4
. Bozr, obraf nás,

A ukaz svou tvdf, a budem spaseni.

z. 79 *Л 651

2. Pastyfi Isrd'êle, poslys !
Jenz vodís Josefa jako ovce,
Jenz trunis na kTwbhim, оЬ]'елг se !

3. Pfed Efrájimem a Binjänunem a M nasse
Vzbud svou sílu,
A pfijcT ku pomoci nám !

4. Boze, navrât nás,
A vyjasni svou tváf, aby nám bylo spo-

mozeno.

2. 3. Salmista modlí se к Bolín. Ту, jenz fídís Israele,
poslys (221), V hebr.: Pasty f i Isr. ó яош/ло». Hospodin jest
dobrym pastyfem svého lidu. Jenz vodís Josefa ; Josef
jest jmenován parallelnë s Israelem 7616) ku oznaöeni
celého národa. Josef byl zejména obrazem stisnëného a
рак povyseného národa hebrejského. Ve v. 3 jsou jmeno-
váni na miste Josefa synovské kmeny Efraim a Manasse;
Benjamin byl rodem Josefovi (z téze matky) nejblizsim,
proto jest zde téz uveden. Kmeny Efraim a Manasse byli
hlavni, nejôetnëjsi kmenové severní rise israelské. Jenz
trûnië na cherubinech; jako byl viditelny trun Boha Jahve
na kfídlech onëch cherubinû, ktefí byli pfidëlâni к arse
úmluvy, tak tríinil na nebi na nebeskych cherubinech

(1711). Trim Bozí na arse byl ve svatostánku (Ex. 25 ,8-22)
a v prvním chrámé (1. Kr. 44 2. Kr. 62), nikoliv v chrâmë
druhém, Zorobabelovë. Objev se ve své moci, sláve pfed
Efraimem, Benjaminem a Manassem; tyto tfi kmeny mí-
valy na pousti u sebe své stany (Num. 218-34). Vzbud svou
moc a pf ijd (77tíf)).

4. Boze, vrat, obrat nás (con verte nos), uved nás opét
do dfivëjsiho stavu, abychom byli opët svobodni, mëli u
sousedu váznost a cest a nebyli posmíváni. To stane se,
kdyz ukáze Pán svou tváf svému lidu, bude к nëmu

milostiv5r (47; v hebr. vyjasni svou tváf).
2. d42"13~ ЗШ4 ve vyznamu 5? 2ÏD"1 sedicí na (trunící).
4. Ш'чрЛ vrat nás, znamená die toho, jak proroci

toho slova uzívají »vraf nás zezajeti«; tak vykládá aram.
pfeklad o navrácení z babylonského zajetí. Moáno, ze se

babylonstí zajatci tentó refrén v uvedeném smyslu modlili;

puvodnë mèlo to slovo vyznam: navrât nás (к dfivëjâimu

stavu) jako Dan. 925.
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5. Hospodine, Boïe zástupü,
Dokavád budes se hnëvati na modlitbu svého

slu2ebníka?
6. Krmís nás slzav^m chlebem,
A dávás nám slzavy nápoj v hojné mífeV

7. Uéinil jsi nás pfedmètem sváru nasich sousedú,

A nasi nepfátelé se nám posmívajf.
8. Boze zástupü, obrat nás,
A ukaz svou tváf, a budeme spaseni.

5. Jahve, Boze zástupü, dokud jestë
hnévás se pfi modlitbé svého liduV

6. Krmil jsi je slzavym chlebem,
A napájel jsi je v slzách mírou.

7. Uëinil jsi nás svárem naSim sousedum,
A nasi nepfátelé se (LXX: nám) vysmívají.

8. Boze zástupü, navrai nás,
A vyjasni svoit tváf, aby nám bylo spo-

5. Líéí bídu, v níz se lid nalézá. Hospodine, Boze
zástupü (23 10), mocu y Pane, ktery míizes pomoci — doka
vád budeS se hnëvati (hnévás se) na modlitbu svého
sluzebníka (hebr. svého lidu) ; Büh nevystychá modliteb
a proseb lidu, jsou mu jaksi protivny, má tedy hnév na-
proti tém modlitbám. V hebr. metaforicky di: dokud jesté
koufîS? (hnëv tvûj koufí?) Srovn. Deut. 3222, z. 173.

6. Slzy jsou nasím chlebem : krmís nás chlebem slz
(414), slzami bolestí, stálym souzením zpíisobené. Napájís
nás slzami iv péiQcp hebr. salís (Is. 4012 men sí nádoba; snad
i tfetina efy — tedy 13 litrii, aneb nádoba, z níz se pívalo)
v mire, po mífe — tedy hojné (v hebr. napájel jsi nás
v slzách mírou [slz |).

7
. Ucinil jsi nás svárem, pfedmètem sváru, putek,

nájezdü, vpádú — ñas im sousedwn, tém, ktefí obklicují
nasi zemi, jako Assyrskym, Edomitûm, Arabûm; ti hledí
se zmocniti nasi zemé. Tito naSi nepfátelé se nám po-
smívaji.

8
. Refrén, v nèmz pfidáno ku jménu >Boze« jesté
»zästupü*. V. 4.

5
. Jahve, Boze zástupü str. 191 — toto pojmenování Bozí
jesttoliko v59tí 84!). "(u¿" koufiti (hnèvem) hnëvati se (74l).

mozeno.

t. 796-12. 653

-S. J _ »proti modlitbë by téz znamenalo : Hnëvàs se,
ackoliv prosíme a modlíme se. Na m. massor. "pa? mají
pfeklady sprâvnëjsi, jak se zdá, т^Э?.
, 6. rtottüt Tjnâç napájís nás 13, v hebr. Í7D /в, totiz lid.
вИяв ve smyslu » joo míre<- by byl pfíslove6n5r akk. (jako
ВГЗЮЗ) ; zde jest predi. 2 pfi tTVÜt v slzách dávás jim
píti míru. V lat. a v feck. nálezí otázkové : Dokavád ?
jestë к v. 6. Euthym. vykládá: Dokavád dáváS nám píti
die míry nasich hfíchúV jak dlouho jest nám jestë za
hfíchy trpëti ?

7. yrTD (od i-1") i pfedmët sváru; de Lagarde navrhuje
die 441:> (55X1) Т1Э72 potfásání hlavou. dat. etick£: töni
si posmëch.

8. Po 8. versi jest v В (С. vatic.) napsáno: StáxpaXpa
XXVII.

9. Vinny kef z Egypta jsi pfenesl,
A vyhnal jsi pohany a zasadil jsi jej.

10. Víidcem na cestë byl jsi pfed ním,
Zasadil jsi jeho kofeny, a naplnil zemi.

11. Pokryl jeho stín hory,
A jeho ratolesti cedry Bozí.

12. Rozprostfel své vëtve az к mofi,

A az к rece své pruty.
9. Vinny kmen z Mizrájim jsi vyzvedl,
Vyhnal jsi pohany a zasadil jsi jej.

10. Upravil jsi pfed ním misto,
A zakofenil se a naplnil zemi ;

11. Hory byly pokryty jeho stínem,
A jeho ratolestmi cedry Bozí.

12. Rozprostfel své vëtve az к mori,
А к rece své pruty.

9. 10. Allegoricky mluví o Israeli jako o vinném kefi.
Obrazu toho uzito jiz v Gen. 49J1 a u prorokü Os. 101 Is.
3U 51-7, Jer. 221; v novém zàkonë i Kristus Pán jej uvádí
(Mat 2133). Israel jest vinny kef (vinea znamená vinici,
zde vsak jest fee o jednom vinném kmeni), jenz v Egyptë
ponëkud vzrostl, odtud jej preñes/ Bûh a pfesadil do za-
slibené zemë. Tarn pfipravil mu piidu : Vyhnal (podrobil,
vyhubil — z cásti) pohany, ktefí tam sídlili a zasadil tam

Israelsk^ lid. Vudcem na cestë byl jsi pred ním (vinnym
kmenem) pfipomíná, jak vedi Bíih Israele poustí, i na
cestë pecoval o svûj lid. V hebr. na misté toho praví:
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Urovnal jsi (vycistil jsi) pfed ním misto, tím ze vyhnal
Kananejské. Aby mohl byti vinny kef zasazen, odstrañují
7. mista kamení, pokud toho tfeba. Na to narází ta slova.
Vinny kef vzrostl a zmohutnöl: Napf nil zemi.

11. 12. Vinn^ kef se rozlozil daleko siroko. Jefio stln
pokryval hory (v horách .Tudskych byly by jizni hranice,
kam lid iraelsky sahal), jeho ratolestipokryvaly cedry Bozí
(libanské cedry by ukazovaly na severni hranice); vinny
kef byl silny, i cedry, cedry A'eliké, staré\ jez jakoby byl
Bûh sám sâzel (proto cedry Bozi), ty pokryval, po tèch
se vinul.
RozprostM svê vëtve az к mofi (stfedozemnímu

na zapad) a svê pruty (hebr. kojence, ktefí dostávají
z kmene gtávu) az к rece t. j. к Eufratu na vychod (Deut.

И24). Так hraniöila físe Israele v dobách Da vida a ^alo-
mouna; takov5r rozsali byl pfislíben Bohem.
И. ЛСЭ v piel: kryti, zde kossù puai '22 byly po-

kryly ; zádá i v trpném rodé zde dva akk. S 915. Tím
vsak nemuze míniti, ze by byly vëtve révy byvaly tak
silné jako cedry Bozí (Sym. tak vykládá). Cedry Bozí —
téz 36' (hory Bozí), Num. 24«.

13. 'Prof jsi rozbofil jeho ohradu,
A obírají jej vsichni, ktefí jdou cestou kolemV

14. Spustosil jej lcsní kanec,

A samotáfská zvëf jej spásla.
15. Boze zástupu, obraf se. pohled s nebe,

A viz a navstiv tonto vinn£ kef,

16. A znovu postav ten (kef), jej2 zasadila tvá pravice,
A (to) pro syna èlovëka, jehoz jsi sobe silnym

13. Proc jsi strhl jeho zdi?
ucinil.

A cesaji ho vsichni, kdoi jdou cestou kolern ?
14. Uzírá jej kanec z lesa,
Spàsâ jej zvëf polní.

15. Bozo zástupu, obraf se,
Pohledni s nebe a viz,
A navstiv ten to kef vinnj.

16. A (Syr. aram. Jer. : kofen), ktery zasadila tvá
pravice,

A (na) syna, kterého jsi sobë vypëstoval.

z. 79'3-17. 655

13. 14. Jak krásn^m a mohutnym byl onen лмппу
kef pod ochranou Bozi! Jak jest nyni spustly a skorem
zniceny ! Proë ? táze se zalmista, jsi rozbofil jeito o/tradu?
zdí, ohrad bylo vinicím tfeba pro ti zvëfi i proti kolem-

jdoucím lidem, aby tam nevcházeli a necesali hrozny

(Num. 2224 Is. 55). Jak byla ohrada zbofena a Büh sám
ji zbof'il, neb dopustil, aby byla zbofena : vsichni, kdoz
jdou okolo cestón, obírají jej. Zvëf tam volné vniká : Spu-
stosil jej, (uzírá jej — vinny kef) lesnl kanec; kanec

dovede spustositi vinici v nejkratsí dobë, roztrhati ratolesti,

vytrhati i kofeny. A samotárská zvëf (В Svog) nonàçâygio^divà
zvëf, jez v samotè dlívá ; ferus znamená divoké vepfe

(hebr. zvëf polní). Israele pustosí nepfátelstí sousedé,

ktefí vnikají do jeho zemë a bofí a hubí.
15.16. Bozezástupu, lobraf se, pohled — hebraismus:)

opëtnë pohled s nebe . . . abys opët upravil onu vinici, ten
vinny kef (perfice, v hebr. nejasné), vzdyf jsi ji sám svou
pravicí zasadil. Druhá vèta v. ,,J jest téz v. I8b a smysl
její jest asi, aby chránil Bûh syna clovëka, t. j. israelsky
lid, svého syna, jehoz si sám vypëstoval, silnym uèinil

(Ex. 422 Os. 111).
14. ОСГО piel, ohryzovati, ozîrati (v talm. а£Лр. vtémz

vyznamu) s vlozenym rês od ПС2 (DO).
Т,*П vepf, kanec (sus) znací zde nepfátely vûbec ;

téz ferus. Theodor z Mops, mínil, ze znamenán tím jménem
Antioch Epif. V psáno zavésené ain ponë-
kud vfse, tím má byti naznacena prostfední hláska oelého
zaltáfe. Ze by tak bylo psáno na rozdíl od ~\if_12 (od Nilu),
nezdá se byti odûvodnëno.

16. Perficere шта(>г1£ьа&ы zfíditi (29я pfipraviti) od-
povídá hebrejskému v^razu r¡32; LXX öetli tedy impera
tiv od \У2 dokonej, zfid — neb ve vyznamu: Icryj, chrañ,
coz by se к následujícímu £r hodilo. U sv. Jer. v syr. a
v aram. povazovali ЛЗЭ jako podstatné jméno (a kofen .. .)

1
¡2 (misto, podstavec). Wellh. navrhuje "ODi:-; a postav ji

(révu). Velk^ tvar hlásky kaf ukazuje snad, ze tu byla
ucinëna oprava (Olsh.). Slova "ЬВпПЗИК р~Ья mini Wellh.,
dostala se sem z v.
Super filium ve smyslu pro ëlovëka, totiz pro Israele

jsi zasadil — jest mozné: »A chrañ toho, kterého zasadila
tvá pravice, a syna, kterého jsi si vypëstoval*.
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17. -Spálen jest ohnëm a podkopán;
Hrûzou tvé tváfe hynou !

18. Nechaí jest tvá ruka nad muzem tvé pravice,
A nad synem clovëka. jehoz j si sobé silnym ucinil.

19. A neodstoupime od tebe ;
Oziviz nás a budeme vzyvati tvé jméno.

20. Hospodine, Boze zástupú, obrat nás,

A ukaè svon tváf, a budeme spaseni.
17. Jest ohném spálen, rozfezán;
(Wellh. Zenner: Ktefí ho o. spálili, roztrhali)
Pfed hrozbou tvého obliceje hynou!

18. Uciñ, af jest tvá ruka nad muzem tvé
praviee,

Nad synem clovëka, jehoz jsi si sesilil.
19. Pak neodstoupime od tebe;
Zachovej nás na iivu,
A tvé jméno chceme velebiti.

20. Jahve, Boze zâstupû, navrât nás,
A vyjasni svou tváf, aby nám bylo spo-

mozeno.

17. I ¡nny kef jes/ spálen ohnëm (válkou) a podkopán

(roztrhán — V hebr.) : tedy znicen. Israelite, ti hynou hrû
zou tvé tváfe; v této veté opustil zalmista obraz révy a
mluví primo o Israeli. Так i v násled. versieh.

18. Nechat jest tvá ruka, ochranná a moená, nad
muzem tvé pravice; toi Israel, vinny kef, jejz Bozí pravice
sázela (v. 1B Deut. 33'2).

19. Zalmista slibuje ve jménu celého lidu stálou a
vërnou oddanost к Bohu, kdyz jim Bûh prispèje, kdyz
je oziví, nebot byli jiz skoro mrtví, hynuli.

20. Refrén, jako ve v. *• 8, pfidáno jméno Jahve.
17. "2 odfíznouti (Is. 3312); Wellh., Zenner mini, ze

samohláskování ПГПС2. ПЕ"Ш5 není správné (neudrzitelné),
navrhují 3. os. mn. perf. ГППСЭ a nicnip. Druhá veta vy-
kládána téz : »Nechej hynouti nepfáteíy svého lidu svyin
hnëvem*.

18. Zenner navrhuje zménu postupu verSü: po v. 15
hned v. •T-i*; vers 20 povazuje za pozdëjèi pfídavek.
VerS 1S urovnává takto : p b?1 I "ГЯ"1 тоиз -газа bv "¡T4 Т!П

"|
Ь гаиэк an».
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V zalmu 79. mûzeme spatfiti vylícenu zkázu, jakou
zpiisobil dëdiôny (prvotní) hf ich v lidstvu pfed Spasitelem.
Kanec z lesa — zly duch vnikl do vinice svatosti a spra-
vedlnosti, zasazené v ráji samym Bohem, a zniöil ji. Po
celou dlouhou dobu bylo lidstvo vydáno modlosluzbë, ne-
pravostem, jen verni Bozi prosili za pomoc, aby byla vi
nice znovu zfizena. Ten stav lidstva jest jest nám liturgií
znàzornën v adventní dobë ; v introitu, v grad. a v traktu
adventních msí modlime se v. 2-4.

I cirkev jest vinnym kefem Pànë ; proti skûdcùm
této vinice modlime se i. 79. ve étvrteënich rannich
hodinkách.

80. Шт. (H. 81.)
Napomenutí Páné ka velikému svátku.

Pëvec vyzyvá vsechny, aby oslavovali vesele svátek
zvuku (rub, nebof tak jest ustanoveno v Israeli od vyjití

z Egypta a od putování po pousti (2— 7).
Bíih mluví к lidu a napomíná ho, aby byl pamëtliv,

íe vyvedl Hospodin lid ze souzení z Egypta, ze mu na
pousti pfikázal, aby etil toliko Boha samého, a ze mu za
to slíbil vse dobré (8—11).
Kéz by to zachovával lid, a nebyl jako jeho otcové!

Mohl by své nepfátely pokofiti a dostaloby se mu hojnost
plodin zemë (12—17).
Vers 1

. pfipomíná jakysi sváteení den, v nëmz mëli

troubiti v trouby. Dnem zvuku trub (jómfrw'á Lev. 2324)
naz5*vali 2idé prv5r den Tisri, zaëâtek obëanského roku ;

v ten den zazvuöel i roh, jako se to die zákona délo pH
zacátku jubilejního roku (Lev. 25я). Svátkem хат ¿£oxr¡v byl
Israelitum svátek stánkü (hechchâg 2

. Par. 53) a o tomto

vykládá zidovské podání (aram. targum, talmud, midras a

zoharj v.4. Ten slaven byl na památku toho, jak'bylo Israe
litum zdrzovati se dlouhy 6as na pousti. Ponëvadz jim Buh
na pousti mnohá dobrodiní prokazoval, byl svátek stánkü
spolu upomínkou na ona Bozí dobrodiní. Svátek stánkü
byl slaven od 15.— 21. tisri (v záfí neb v fíjnu); 2idé pro
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dlévali V tëch diiech ve stáncích (pod zelenou), konali
V chrámu prñvod s ratolestmi v rukou, rozsvëcovali za
veöera v nádvof í chrámu ëetnà a veliká svëtla, v pozdëjsi dobë
vyléval knëz pfi zvlástním obradu vodu ze Siloe na oltáf.
Pfipadal к mësiënimu úplñku (v. *)

. О nëm v Lev. 2333a d.
Nëkteri se domnívají, ze jest svátkem oznaöen veli-

копоспг svátek, kterf byl památkou a upomínkou vyjití

z Egypta ; o tomto se zmiñuje v. 6.

Zalm jest nadepsán : odAsafa; nelze poznati, v které
asi dobë by byl byval slozen. Israel byl nepfátely ohro-
zován ( v. ,r>. ltí), bohosluzba se v chráme vykonávala (v. >-5);
tyto okolnosti by mohly ukazovati ponëkud na dobu
sklonku království judského.
2alm jest sborovou písní jednotnou (Zenner) o péti

slokách po 4
, 4—4- 3, 3 versieh.

Nadpis.
L. 1. Ku konci ; pro lisy. Zahn od Asafa.
H. 1. Kiditeli hudby. Na Gittith. üd Aeâfa.

1
. Ku konci XXVI v. 41. Pro lisy, viz v uvodë 'al-gittît

XXVIII (i 81). Ipsi ve vyznamu jednoduchého clenu (15l).
Asafa ; viz v uvodë XX a 49

2
. Plesejte Bohu, nasemu spomocníku,

V^skejte Bohu Jakubovu.

3
. Zapëjte zpëv a zavznëti uëifite buben,

Prijemnou harfu s citarou.

4
. Zazvucte v troubu v novolunni,

Ve slavn^' den vaâeho svátku.

5
. Nebof jest (to) nafízení v Israeli,

A pravo Boha Jakubova.

tí
. -Svêdectvim u Josefa to uèinil,

Kdyz vycházel ze zemë Egyptské;
Slysel feë, které neznal.

7
. Odlozil bremena se svych zad ;

Jeho ruce pracovali na kosi.

8
. V souzeni j si mne vz^'val a já jsem të vysvobodil.

Vyslysel jsem të v tei inu boufe;
Zkousel jsem të u vody nesváru.

z. 802-8. 659

2. Plesejte Bohu, nasi sile,
V$'skejte Ja' qôbovu Bohu.

3. Zaënëte zpëv a dejte zavznëti hüben,
Libou citaru s harfou.

4. Zazvuëte v roh v novolunní.
V úplñku, pro nás sváteóní den.

5. Nebof zákonem jest (to) Isrâ'êle,
Právem Boha Ja' qôbova.

6. Svëdectvim v J hôsêfu to ustanovil,
Kdyz vytáhl proti zerai Mizrájim;

Èeë slysím, kterou neznám :
7. Sprostil jsem bfemene jeho záda,
Jeho ruce byly uvolnëny od kose.

8. V souzení jsi volai a vysvobodil jsem te,
Vyslysel jsem të v skrytu hromu,
Zkousel jsem të u vod sváru. Sei«.

2. Zalmista ëini vyzvání к celému Israeli, aby slavnë
oslavoval svátek Bozí. Oslava má byti veselá a hlucná:

Plesejte.. »yskejte: jubilate by mohto oznacovati tez zvuk
jubilejních rohii.

3. Zpëvem a hudbou oslavujte svého Boha (Jafcu-
bova Boha). Jmenuje bubinek (tamburinë podobny), harfu
a citaru (322 1503-1).

4. Zazvucte v troubu (hebr. sôfâr roh) v novolunní ;
o dni, kdy se objevil novy mësic, aneb kdy bylo oslaveno
novolunní, troubili knëzi v trouby (Num. 1010 2 Par. 7,!),
trouby rovné.'chaziTz'rôth zvané. Sôfâr byla zahnutá trouba,

spíse beraní roh, v kter^ troubívali v jubilejním roce a
v novolunní sedmého mësice, totiz tièri. V tomto mësici
ustanoven téz den smífení a svátky stánkü. Odtud novo
lunní tisri ZA'áno »den zvuku trub* (Lev 232i Num. 291).
Ve slavny den vaseho svátku (velik5r den vasí slavnosti) ;
tak jmenuje LXX ono novolunní. V hebr. znëni vsak
etojí.- (Zazvucte v roh) v úplñku, pro nàë sváteóní den;
v úplñku (u prostfed mësice — di sv. Jeron.) nastávaly
v mësici tisri svátky stánkü (i velikonoce pf ipadaly v úplñku
15. nisanu), velik^ svátecní den lidu (nás). Ten pfivâdël
lidu na pamët Bozí dobrodiní prokazovaná jehopfedkúm
na pousti (v. 8)

.

5. 6. Israelite jsou zavázáni Bozsk5rm ustanovením
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aby slavili tyto svátky ; oslava ta jest Bozím práveiu
(zákon, právo, svëdectvi, viz 188-10). Так v Num. 10,()

28й-15. Svëdectvim (2410) и Josefa t. j. u Israelitû; Josef
jest zde jmenován v téze váznosti jako Israel a Jakub

(79s). Ono uetanovení bylo dáno, kdyz vycházeli, neb vysli
z Egypta. (V hebr. arcif jinak: Kdyz (Bíih) vytáhl proti
Egyptu, aby Israele vysvobodil).1
Slysel fee, které neznal, diurno die hebr. spojiti sná-

sledujícím versem. Slysel Feo, slovo potësitelné verse 7.,

kterou drive, dokud byl v porobë, nikdy nezaslechl. Aneb:
uslysel fee Bozí, fee zjevent na Sinaji (o té vers fl

).

7
. Die hebr. znëni mluví Hospodin : Zrusil otroctví

egyptské (porobu, robo tu), Israel nenosí vice kose (s hlínou
neb cihlami). Sprostil jsem bfemene, tézké roboty (Ex.

1 IM* 54) jfí/io záda, (lidu). V Egyptë nosfvali bfemena
v kosi: Jeho ruce byly uvolnëny od kose.

8
. Kdyz byl Israel v souzení (v Egyptë, na pousti),

volal к Boh и a ten ho vysvobodil (Ex. 223-25). VyslySel
jsem të v temnu (v skrytu) boufe, jaksi boufi zahalen

(hfmënim); oblakem neb z oblaku prispival Bûh svému
lidu, oblakem vedi lid (Ex. 1321 I. 17 '*). Zkousel jsem
të, zkousel Bûh svûj lid, je-li vërny aneb züstane-li vër-
n#m; tato zkouska byla lidu prospësnou, nebof kdyz
obstál, byl s Bohem jestë pevnëji spojen. Pfivodáchsváru
m°nbâ, kde Israelite reptali (Ex. 17,j-7 18'-7; téz Num.
201-13, kde Bûh podruhé zàzraënë ze skály dal vodu ;

z. 10532). O eváteích stánkíi pfinásíval v pozdôjsi dobè
knèz vodu ze Siloe a vyléval ji na oltáf ; snad tím upo-
mínal téz na ona zázracná napájení lidu na pousti.

3
. Dare tympanum 5p ЧЗП die hebr. : tlouei na buhen

(5lp "|ПЗ dáti zvu/c, hlas — podobnë).

4
. V novolunní, staré zaltáre nëkteré mají: na za-

ëâtku mësîce, Aq. Sym. : Vkazdém i* náor¡ novolunní ; aram.
zî-ejmë o novolunní mësîce tisri. »V novolunní, vúplñku<¡.;
Zenner mini, ze byla napsána obë tato slova, avsak ze
zpívali podle svátku bud to jedno neb to druhé.

6
.

С|С"1ГГ hifilov^ tvar na m. obye. Cpi4- proti (Aq.
Sym.). Lingua meton. slova, feo; vykládají téz o egyptské
feci, kterou lid Israelsky tam slysel, kterévsak nerozumel
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(v. i. 114'). V hebr. prvá osoba — slovo zalmisty. Die
uspofádání slok u Zennera schází pfed tëmito slovy po-
loviëka verse, stichos.

7. Divertit — ovèem Búh. Servient nt praeovaly na
kosi, sv. Jer. recesserunt odstoupily.

8. nbo viz XXVII.
9. -Slys, mûj lide, a zapfísahám tè.
Israeli, kdybys jen mne slysel!

10. Nema byti u tebe zádn£ novtf búh,

Ani se nemás klanëti cizímu bohu !
11. Já jsem totiz Hospodin Bûh tvûj,
Jenz jsem tè vyvedl z egyptské zemè,

Rozevfi svá ústa a já je naplním.
9. Sly s, müj lide, chci té napomenouti,
Israeli, kéz bys mne slysel !

10. Ai neiií u tebe jiny bûh,
A neklañ se cizímn bohu !

11. Já jsem Jahve, tvûj Bûh,
Ktery jsem të vyvedl ze zemë Mizrájim ;
Rozevfi siroce svá ústa a naplním je.

9. Hospodin napomíná svüj lid a zádá od nëho, aby
mu byl vërnym, aby nemël zádnych jinych bohû.
Slys, mûj lide; podobnymi slovy, jako ve v. 9-u, uve-

deno jest v Ex. 202-3-5 desatoro Bozích pfikázání. Israeli,

kdybys jen mne slyëel, chtël slyseti — vyjadfuje pfání.
10. V té dobë Israelite nejspíse hfesili proti prvému

pfikázání, jez by lo dáno na Sinai ; proto jim Bûh tuto
zápovéd" modlosluzby zvlàstë na pamëf uvádí : Nemábyti

(ai není) и tebe zádny nomj bhh (jiny, cizí búh); totéá
jako ono: »NebudeS míti jinych bohú mimo mne.<

11. Rozevfi svá ústa ísiroce), zádej si mne, mé po-
moci, m,fch darú, a já je (ústa) svymi dary naplním. Bûh
v§e má, múze dáti vse, ceno èlovëk potfebuje a oë prosí.
Die aram. vylozeno v torn smyslu, ze má byti lid

ochoten a zádostiv Boáího zákona, a Búh jej za to na-
plní vsím dobr^m (118131).

9. 10. Slys jako 507. ContCStari f. diafiaozvçofiai aoi;
v textu В jestë pfidáno: laXr,ato aoi. Si audier is vylozeno:
-Budes-li slySeti . . . nebudes míti zádného boha jiného*,
bylo by slabsí ne2 ve smyslu pfání. Klanëti se v. 72u.
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11. Aram. ПГР *\пж\ КГТП!» ч"0- ПВ2 "ТОПЕ VEX »otevfiтт " — : - т : - " т : • : »т
svá ústa slovûm zákona a naplním je vsím dobrym OZfO
WOÖ«. Imperativ s násled. imperf. dosti Casto.

12.
^áYle neslysel mûj lid mého hlasu,
A Israel mne neposlouchal.

13. A zanechal jsem je tuííbám jejich srdce,
Chodí die sv^ch vymyslíi.

14. Kdyby míij lid mne poslouehal,
Israel kdyby kráéel po m$rch cestách,

15. v^nadno bych (snad) snízil jejich nepfátely,
A vlozil bych svou ruku na jejich suzovatele.

16. Nepf átele Hospodinovi mu selhali,

A jejich doba raá trvati na vëky.
17. A on je krmil nejlepsí psenicí,
A sytil je medem ze skály.
12. A neslysel mûj lid na mûi lilas,
A Israel nebyl mnë povolnym.

13. Tu pustil jsem ho v zatvrzeiosti jejich srdce,
Chodili po svych zámyslech.

14. O kéz by chtël mûj lid mne slyseti,
Israel po mych cestách choditi!

15. V krátce bych jejich nepfátele sklonil,
A obrátil bych svou ruku proti jejich suzo-

vatelüm.
16. Nenávistníci Jahve by mu lichotili,
A jejich doba byla by na vèky.
(Aram.: jejich [Isr.] síla. Syr. jejich [ne-

pfátel] tfesení).
17. Krmil by ho jádrem psenice.
A medem ze skály bych të sytil.

12. 13. Lid neposlouchal pfíkazu a napomenutí Bozího.
Bûh zanechal lid, pustil ho ze svého vedení: tttzbám jejich
srdce, aby zili die svych tuzeb (v zatvrzeiosti jejich srdce
jsem ho pustil; hebr.).

14.4 Salmista mluví ku svym souvëkym Israelitûm;
die LXX a Vulg. by vzpomínal jestë na minulou nedbalost
pfedkû: »kdyby byli poslouchali, nikdy by je nestihlo ne-
stësti «. Kdyby mûj lid mne poslouehal, hrácel po mych
cestách (die pfikázání se fídil), mohl by se tësiti mé
pomoci a pfízni. Zvlástní prislíbení jim ciní v následujícím.
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15. Snadno (brzy) snízil bych jcjich nepfátelé (hebr.
sehnnl, sklonil bych je), pokofil bych je.
16. Tentó vers obsahuje jestë fee Boha: Kdyby lid

poslouchal, lichotili by m к nepfátelé Hospodinovi; ne
prátele Hosp. jsou spolu nepfátelé Israele a mocí by se

mu musili kofiti (174t>), a doba podrobení nepfátel byla

by na vëky — zûstali by Israeli stále poddanymi. Так lze

vyloziti die hebr. znëni. Jinak miize doba znamenati trvání

vyvoleného lidu — bude na vëky.
17. A on je krmil nejlepSÍ psenicí; dalsí pfislíbení,

ze budou miti hojnost vseho. Ex adipe frumenti (626)
z tuku, z jádra pèenice (Deut. 32 u) by mël krmë. A medem

ze skály bych të sytil (hebr.); lahodnym medem, zàzraënë
ze skály danym tak, jako byla na pousti ze skály dána

voda, tím by byl poslusn5' Israel obdafen (Deut. 32 la).
Tento zàvërek hodí se dobfe ku památee svátku stánkii,

nebof byly tyto svátky podékováním za dokonanou 2eñ

a sbírku plodin.
13. Adinvcntiones, viz 28+.
14. 7'út¿ part, kéê slysi, kéz by slysel — nikoli die

lat. audisset kéz by byl slySel (o pfedcích); Bickell mëni

part. V V'2'ш'. Na misté podmínecného et lépe ib kéz by
(Aq. Sym. Jer.).
15. '£> tí fir¡dtri bez námahy, lehee, doslovnë z ayo:.
16. ib dluzno vykládati o lidu; Wellh. mení to v "ПэЬ

а еггхз©?:: z prST "lS3ffl'/3 nenávistnici jejich. Mentit) sunt
— jasnëjSi by bylo podmineëné: sint. jejich cas, jako
v aram. о stësti, síle Israelitû, jako v syr. о neôtësti ne
pfátel; podobnë ci* 37 13.
17. Vykládáno öasto o messianském stësti a blahu

(srovn. Joel 223-26).
Die druhého slovesa T^IliDN v prvé os. mëlo by prvé

sloveso zníti se spojovacim (nikoli sousledn^m) wau

""b'SNS? »a krmil bych ho« (Wellh. die Houbigantaj; smezi
dvèma samohláskami bylo vyslovováno jako v aram. jod,

proto asi v massor. inb'W'ï. Pfeklady (vyj. aram.) podávají
■"rZSS tfetí osobou pfípony; LXX ay4":»"' mnoz. c. ftyôp-
racir airovi. Zenner klade die Houbig. vers 17 pfed v. 16.

*Krmü je jádrem psenice« (tukem psenice); tato slova
v. ,; jsou uvádéna v církevní feci o velebné Svátosti. Za
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star^'ch dob podávali novokftëncftm velebnou Svátost ve
zpûsobë chleba (z psenice) a po të mléko s medera na

znamení, ze veházejí kftem svatym do pravé zaslfbené
zemè, která teëe mlékem a medem« t. j. duchovní milosti
a láskou Bozí. Proto nalézáme tentó vers 17 naseho zalmu
V introitu svatoduèniho pondëll. Letnice byla doba, kdy
byvali katechnmeni u vëtsim poëtu kftëni. Z téze pficiny
jest v. 17 V hodinkách Bozího TUa (i cely zalm); slova
zalmu nás upozorñují, jsme-li hodni pfistoupiti ku stolu
Páne. V tydenních hodinkách jest z. 80 urcen v pátek.
V introitu mse sv. ve stredu podzim ních suchych dnû

jsou slova zalmu díkem za dokonanou zeñ.

81. Шт. (H. 82.).
Hrozba nespravedllvym soudoùm.

Bûh, nejvyásí soudce, jest лге stfedu nespravedliv5Tch
soudcü a porouôi jim, aby neodpírali chudym jejich práva

(1—4); ponëvadz nedbají Bozího slova, hrozí jim Hospodin
trestem (5 - 7), a zalmista prosí, aby Bûh ten trest i pro-
vedi (8), a aby sám soudil národy.
Zalm jest die nadpisu od Asafa (viz о torn v ùvodë

XX a 49 !). Psán byl zajisté v dobë, kdy bylo vice nespra-
vedlivych soudeû v zemi. Tato jediná okolnost nepostacuje,
abyehom mohli z ni urëiti, kdy asi byl zalm 81. slozen.

I v Davidovë dobë mohli bfti nespravedlivi soudcové
v zemi, i v dobë zbozného Josafata, i jindy. Zidovská
tradice i aram. pfeklad vykládá zahn o isr. soudcích.
Pan Jezís uvádí v. 6 tohoto zalmu, aby ukázal, ze se

muze nazyvati »Synem Bozínu (Jan 1034-36).

V témz versi nazyvají se oni soudcové elohlm »bo-

hovét; Baethgen mini (odvolává se na pojmenování tyr-
ského krále u YuZ. 28 u), ze mluví zalm o pohansk^'ch
králích, kter^m jestpfedpovëdën trest. Klade sepsání zalmu
do pozdëjsi doby po Alexandru Velikém.
L. 1. Zalm od Asafa.

Buh stojí ve shromâzdëni bohû,

A soudí bohy ve stfedu (jejich).
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2. >Dokud bildete souditi nespravedlivë?
>A pHjiraati obliceje hfisnikû?

3. >Zjednávejte práva nuznému a sirotku;
Spravedlnost dávejte nízkému a chudému.

4. >Vytrhujte chudého,

»A nuzného z ruky hfísníka osvobozujte.
H. 1. 2alm od Asâfa.
Bûh stojí V Bozské radë,
Soudí uprostfed bohíi.

2. »Dokavád budete souditi nespravedlivë,
>A osobám zlosynü straniti? Sél«.

3. »Zjednávejte práva malému a sirotku,
»Spravedlnost dávejte chudému a nuznému.

4. »Vysvobozujte malého a nuzného,
»Vytrhujte (ho) z ruky bezboznych.

1. Búh stojí — jako nejvyssí nade vsemi — ve shro-
mázdéní bohü; jest to shromâzdëni, jez Bûh sám svolal

(hebr. rada Bozt) a jsou v nëm elôhîm (bohové). Takjsou
naz^váni ve sv. Písmé Ex. 21« 22»- 9- 28 (Deut. 1 17 1917 o Bohu)
soudcové, ktefí mají moc; název ten jim dán pro vznesenost
soudcovského úfadu, i proto, ze se soud deje v zastoupení
Boha. Bûh soudí uprostfed skromázdényeh soudeû (bohû).
2. Bûh mluví ku shromâzdën^m, ôini jim vytky a na-

pomíná je. Dokud budete souditi nespravedlivë? Oniciní,
snad jiz po dlouhy cas, nespravedlivá rozhodnutí — a pfi-
jímati (dokavád budete) oblièeje (osoby) hfísníkü, zlosynü?
dokavád budete straniti osobám, zlym, zlosynum, dávati
tëm za právo, ktefí práva nemajíV Strannost pfi soudu,
jíz se dostávalo práva moenym, vznesenym osobám,
lidem, ktefí soudce podplatili — pfi níá ale by vali ubozí
chudí a slabí utlaeováni, a acnevinní, odsuzováni, taková
strannost byla pfisnë zakazována (Ex. 232 Lev. 19 15 a j.

;

N. Z. Éím. 2" Gal. 2« Ef. 69 a j. o nestrannosti Boha).

3
. 4
. Napomíná je : Zjednávejte práva tëm, ktefí toho

nejvíce potfebují : matym, slab^m, opu§tën^m. Tëch ujímá
se Bûh. (Srovn. Pfísl. 319).

1
. rada Bohem svolaná.

I egyptstí faraonové, Antioch, fímstí vladafi pfiklá-
dali si pojmenování d*ós (bûh).

46



666 Z. 81 2-8.

2. 'yJdiKÍav iniquitatem akk. pfisloveönf â&'xwg. Facies
sumitis Q^Pffll 43C pfijimati oblièej zlosynu (bezboz-
nych) V uvedeném smyslu obyéejnë : personam peccatorum
accipitis vyjádfeno (pfijímáte osobu, béfete ohled na osobu
hfísníka).
Vyklad: Dokavád béfete na sebe oblicej hfísníku,

jednáte jako hfísníci? není hebrejskym znënim, ani helle-
nistiokym tiQÓoconóv nvoi Xapßävuv potvrzen. nbw viz XXVII.

5. Nemají znalosti ani rozumu,
Ve tmách krácejí ;
Veskery základy zemé se kolísají.

6. Já jsemfekl: Bohové jste
A synové Svrchovanóho vsichni.

7. Vy vsak jako lidé zemfete.
A padnete jako kazdy z knízat.

8. Povstañ, Boze, sud zemi,
Nebot ty jsi majetníkem vsech národíi.
5. Nemají znalosti a nerozumëji,
Ve tmë chodí;
Vsechny základy zemé se kolísají.
6. Já jsem fekl, vy jste bohové,
A synové Nejvyssího jste vsichni.
7. Zajisté, jako lidé zemfete,
A jako kazdy z knízat padnete.

8. Povstañ, Boze, sud zemi,
Nebot ty jsi dédicem (vlastníkem) u vsech

národü.
5. I V tomto versi jsou jesté slova Bozí feci. Búh

odvrací se jaksi od onech nespravedlivych soudcû a pro-
jevuje o jejich nepravosti úsudek. Froto mluví o nich ve
3. osobé.

Nemají znalosti ani rozumu (210), ve tmách dusevních
krácejí; nedovedou znáti spravedlnost a nechtí ji po-
znati. Veskery základy zemé se kolísají: obrazné ukazuje,
ze poruseny jsou základy, na nichz mravní fád zemé spo-
cívá; spravedlnosti tu není a proto v§e se viklá a záhuba
hrozí. Na tfech vécech závisí trvání svéta, di Rabba Si
meon, na pravdé, spravedlnosti a pokoji (míru).
Mnozí sedomnívají, ze pronásí sám zalmista — nikoli

Bûh — V téchto slovech úsudek o nespravedlivych soud-
oích. Smysl by tím nebyl zmônën.

z. 81 s-8. 667

6. Büh sám je ustanovil soudci, a proto jestjejich vina
proti nëmu tím tëzsi, kdyz soudili nespravedlivë. Já jsem
fehl: vBokové jste«, já jsem vás uëinil, ustanovil soudei

(Príel. 815- iej. V soudu zastupují Boha, jsou »synove Svrcho-
vaného vsichni?, v témz smyslu jako pfedcházející »bohové
Kristus Pán uvedl toto misto (Jan 1032-38), a ukázal

nevëficim 2idûm, ze kdyz Büh tyto soudce jmenoval bohy,
a kdyz nemuze b5rti Písmo klamnym (zruseny-m) — a mi-
nori ad majus — tím vëtsim právem mohl se Spasitel,
jenz byl od Boha vyslán, synem Bozím nazyvati!

7. Velikou dústojností byli sice obdafeni, aváak nepfe-
stali byti lidmi, jsou podrobeni smrti, jako jini lidé ,
padnou jako jiná knízata pfed nimi jiz pädia, Büh je
potrestá. V dejinách Israele jest dosti pfíkladu padlych
vladafü a knízat.

8. Zàvërek zalmu obsahuje prosbu zalmisty : Povstañ
Боге! Bûh uëini konec nespravedlivfm soudùm, kdyz
bude souditi sám eelou zeini. Vzdyfjemu nálezí celá zemë,
vsichni národové, netoliko Israel, jsou jeho dëdictvlm,
proto mùze a má vládnouti na mistë nespravedlivych
soudcû.

5. Aram, di: neumëjî dobfe ciniti бОСШ? a neroz-
uméjí гйкопи^Трллщ. Ku konci pfidává n:?"1" 510/2 Proto
viklají se základové zemë.

6. Aram vykládá: »Hie, №ЭкЬ.йЗ jako andëlê jste vy
povazováni, ano jako 4^D.3S andëlê Nejvyssího jste vy
vsichni;. Aben Ezra di: »Misto Bozí máte«, drzíte.

7. a*]S vykládáno casto o Adamovi ; zemfete jako
Adam, kdyz porusil podmínky, na nichz záviselo jeho
rajské stësti, a byl vyhnán z ráje. Jako kazdé kníle
ппюл mtO, vykládáno: Jako knízata, která jste vy po-
razili, jako knízata pekla, jako dábel, ktery s nebeské
v^Se padl do hloubky trestu; jako knízata, viz 8310-12.

8. ynxn v aram. Xjnx Ьз »vseehny obyvately
zemé«. bra s 3 dëditi nebo jako ?»DE s pfedl. 3 (Num. 1820
3429 goud Ц2).
Bohu nálezí ti

,

kdoz plní jeho vûli: x).r¡Qovoftta de Xotvwv

o
í

mijttvaavTt? tig avzóv pfidává tu Euthymius Zig.
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Zástupcem Bozím na zemi jest knèz : on jest téz

soudcem (zejména ve zpovëdnici). Nechat zastává svûj

èestny, dûlezity a s velikou zodpovëdnosti spojeny úfad
spravedlivë. Bûh ujímá se zvlásté tëch, ktefí na svëtë
zastání nemají : tak jest i knëzi ujímati se jmenovitë chu-

dych, nuznych a skliëenych. Jim af opatfuje pomoc, spra-
vedlnost, potëseni a posvëceni ! Ve vsem spravedlnosti
dbejme ! V tom úmyslu modlíme se z. 81. v rannich ho-
dinkách v pátek.

82. zalm. (H. 83.)

Prosba о pomoc proti spoléenym nepiâtelûm.

Zalmista vylicuje Bohu, od nëhoz si áádá pomoci.

zámysly nepfátel (2—5).
Vypocítává mnohé národy, ktefí se spojili ku spo-

lecnému útoku proti Bozímu lidu a pfivedli ho v nebez-

pecí (6—9).
Prosí, aby je znieil, jako kdysi zniéil Madianity (Ge-

deonem), Kananejské (Barakem); aby zahubil jejich kní-
zata, jako to ucinil knízatum Madianskym (10—13),
tím budou pfivedeni lidé к tomu, aby poznali slávu

Bozího jmóna (14— 17).
Pfedvídá zkázu nepfátel a prosí o ni, aby se uká-

zalo, ze Hospodin sám jest Svrchovany, Bûh (18. 19).
Lid jest v nebezpecí, nepfátelé jsou spolëeni proti

nëmu, chtèji ho zniciti ùplnë. V dobách zbozného Josat'ata

(914—889 pf. Kr.) byli sousedé proti Israeli spolceni (Moab,
Edom, Amnion, Syrstí); levitaJJahaziel z rodu Asala tèèil

krále a lid a pfedpovëdël pomoc Bozi a vitëzstvi. Tobo

se vyvolenému lidu neobycejnym zpûsobem dostalo (2 Par.

201-29). К této události by se mold nésli obsah tohoto

zalmu. Pfipsán jest Asafovi ; i Jahaziel, z potomku Asafa,

mohl byti jeho skladatelem.
Theodor z Mopsvestie, Diodor a néktefí z novëjsich

prot. kladou zalm do makkabejské doby (1 Makk. 5). Proti
tomu svëdci vers и, kde jest mezi nepfátely jmenován téz
Assur, kteróho v makkabejské dobë nebylo. Viz v úvodé

XXXIII a XXXIV o makkab. zalmech.
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Zahn jest sborovou písní, m á patero slok o 4, 4—3—3,
3 veríích (Zenner).
L. 1. Zalmová píseñ od Asafa.
H. 1. Píseñ, zalm od Asâfa.
1. Zalmová píseñ, viz XXIII a 471. Asaf, v úvode
XX a 49'.

2. tíoze, kdoz jest tobe podoben?
Nemlc a neodpocívej, Boze !

3. Nebof hle, tvoji nepfátelé hlußi,
A ktefí tebe nenávidí, zvedají hlavu.

4. Proti tvému lidu osnují zlomyslny zámér,

A chovají myslenky proti tvyra svatym.
5. fííkají : Pojdme a vyhladíme je z národíi,
Aby se nevzpomínalo vice jména Israele.
2. Boze, nebucf v klidu,
Nemlc a neodpocívej, Boze !

3. Neboí hle, tvoji nepfátelé hfmotí,
A tvoji nenávistníci pozvedají hlavu.
4. Proti tvému lidu osnují lstiv5r zámysl,
A radí se proti tv^m chránénym.
5. Éíkají: Vzhûru, vyhladme je, at nejsou ná-

rodem,
A af se nevzpomíná vice jména Israele.

2. V prvé cásti (v. 2-") líéí nebezpeéí, v jakém se lid
nalézá. Bozí pomoci jest nejv^se tfeba ; dosud se zdálo,
jakoby Bíih mlcel (271), odpoèival, byl v klidu (hebr.), nebof
tím dopustil, ze si nepfátelé tolik. dovolili, ze se tak
vzmohli ; nyní volá zalmista : Neliud v klidu, nemlc ... !
Mluv, jednej, pomoz svému lidu !
V lat. praví : Kdojest tobe podoben ? ty jsi nejmocnëjâi,

mocnèjsi nez véichni nepfátelé; v hebr. znéní toho není.
3. 4. Nepfátelé Israele jsou spolu nepfátely Boha

(80 lb. ,6). Tvoji nepfátelé MuM, címz projevují svou sílu
a zufivost. Zvedají hlavu pysnè a hrozivë si pocínají.
Osnují zlomyslné a tajné nástrahy a záméry¿ radísespo-
lecné proti tvym svatym (44), proti Israelitíim, ktefí byli
vyvolenym, svatym lidem, ktefí byli v ochrané Bozí ; proto
v hebr. di: Proti tém, ktefí jsou skryti, uschováni v tvé
ochranë, proti tvym chránénym (168 265).
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5. Uvádí sloxa bezboznych nepfáte), jimiz prozrazeit
jejich úmysl: PojcTme a vyhladme je (Israelityi, aby ne-
byli národem vice (hebr.), vyhladme je úplne, abynebylo
po nich památky (2 Par. 2011).

2. TffT Mid, pokoj (od kin. ГП2Ч; nS~ znamená onëmèti,
ПШ podobnym b$'ti — odtud feck5' preklad : Kdo jest
tobë podoben ?).

3. ТРаГР s jod vpfestávce (397 Is. 17,a).
4. Malignare xamnotovQydia&ai zlomyslny, lstivy (zámér)

míti, uöiniti. "pyiBS pfekládali Aq., Syrn., sv. Jer. ochrâmë:
Proti tve tajemnosti.

5. 4iJip aby nebyl národem (-73 privat,), jako 1 Sam.
1523 abys nebyl králem a Is. 78 0272 >nebude Efraim
národem« (Jer. 482).

6. jVeboï jednomyslnè si usmyslili,
Spolu proti tobe uzavfeli smlouvu:

7. Btany Idumejskych a Ismaelitn,

Moab a Agarensti,
8. Gebal a Ammon a Amalek ;
Cizorodni s obyvateli Tyru.
9. Ano i Assur prisel s nimi ;
Jest ku poinoci synûm Lota.

10. С\Ш\ jim jako Madianitùm a Sisarovi,

Jako Jabinovi л7 toku Kissonn.
11. Zahjmuli v Endor,

Stali se hnojem polnim.
12. Ueiñ s jejich knízaty jako s Orebem,

A s Zebem a s Zebee a Salmana ;

Se vsemi jejich knízaty,
13. Ktefíz praví :
Zmocnëmez se svatynë Bozi jako dëdictvi.
6. Neboi se uradili jednomyslnym srdcem.
(massor. : spolecnè v srdci)
A uzavírají proti tobë smlouvu.
7. Stany Edômu a Ismavlité,
Mô'âbh a Hagharsti;
8. G'bhâl a 'Ammôn a 'Amâlêq,
Peléseth s obyvateli Zôru.

9. Téz Assùr pfidal se к nim,
Jsou ramenem synûm Lôtovym. Sélu.
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10. U6iñ Um jako Midhjânu,
Jako Sis'râ, jako Jâbhînovi pfi potoku Qt§ônu.

11. Byli pohubeni v 'En-Dôr,
Stali se polnim hnojivem.

12. U6iñ je, jejich náíelníky, jako 'Orêbha a
Zy*>bha,

A jako Zebhaoha a Zalmunnâ' vâechna jejich
knizata,

13. Která í'íkají: Chceme si pfivlastniti
Nivy Bozí (aram. Jer. : krásu Bozí).

6— 9. Rûzni národové se spolcili proti Israeli a proti
Bohu. Udává tu jména nepfátelskych, spolcenych nàrodû,

kteri jednomyslnë se radí a uzavírají úmluvn.
Many Idumejskych (potomci Esaua), jmenováni téz

2 Par. 20'° (1 Мак. 5), a Ismaelitü (koëovny lid potomkû
Ismaele, s nimiz byli i Arabové smiSeni). Moab a Arntnon,

lid ze synu Lotovych, bydlíeí na vychodë od Kanaan.
V makkabejskych dobách samostatné zemè Moab jiz ne-
bylo. Agarenëti byl arabsky lid, ktery jest u Sennacheriba
л-edle Nabatejskych jmenován (1 Par. 510, 18-22); kmen
Ruben je v Saulovè dobê vytlacil od Mrtvého more do
poustè. Gebal v severnim kraji edomskyeh hor, jiznë od
Mrtvého more, tarn kde byla die Plinia Gebalene. Cizo-
rodnî alienigenae jako 551 jsou FiliStiné. Obyvatelé Tyru,
Fenièané (s Filistiny a s Edomity jmenováni i u Am.l6.9.).
Assur byl v dobë Josafata mocnou fíSí: mezi nepfátely
z Josafatovy dohy sice jmenován není, avëak ponëvadz
drive i pozdèji nepfátelsky proti Israelitûm vystupoval,
jest zde mezi nepfátely téz u ved en. Stali se podporou,
pomoci (ramenem v hebr.) synfun Lofa t. j. Moabitûm a
Ammonitûm (Gen. 1930-30 o synech téeh).
Jest tu jmenován vétsí i>oöet nepfátel nez v 2 Par

20i.22_23. y j Мак. 5 jsou uvedeni: Edom, Amnion, Ara
bové, P'ilistiné a Tyrus (Bosor ze zemë Moab); Assur vy-
kládají ti

, kdoz kladoii zalm do makkab. doby, jakoby
byli tak jmenováni Syrové (1 Мак. 557 a d.), aneb nieni (La-
garde i to jméno v Geáíir, název jednoho kraje pfiHermonu

(2 Kr. 33 uveden^). Pisatel 1. knihy Makkabejské znal za-
jisté tentó zalm a molli v 52 uziti téchze vyrazú, jez ze
zalmu znal; odtud by se vysvètlila ona zvlástní shoda.
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10. Salmista prosí Boha, aby nepfátely Israele po-
razil a znidil tak, jako zniöil v dfívéjüuch dobách hrozné

nepfátely lidu.
Uéiñ jim (spolöenym nepfátelúm) jako Madianitüm ;

od tëch osvobozeni byli Israelité Gedeonem, ktery je s 300
muzi porazil (Soud. 78) a zniöil. < Jako Sisarovi a Jabi-
novi v toku Kissonu, ktefí byli pfemozeni lidem sever-
ních kmenû za vedení Baraka a Debory (Soud. 4. a 5.);
Sisara byl vùdcem Jabinova vojska Kananejcû. V potoku
Kisonu, jenz protéká rovinou Esdrelon, utopilo se mnoho
nepfátel.

11. Zahynuli v Endor — mini snad Siseru a Jabina;
Endor není ve zprávách o onom boji (Soud. 4. 5.) jmeno-
váno, ale lezelo na blízku v rovinë Esdrelon. Známé
jest odtud, ze tam navstívil Saul vèétkyni (1 Kr. 28" a d.).
Stall se jako point hnûj, lezely a byly pohozeiiy jejich
mrtvoly (Kananejskych).

12. Vèin je neb л jejich knizaty jako s Orebem a
Zcbem, uciñ s vûdci a králi onëch nepfátel tak, jako se
stalo s madianskymi knizaty Orebem a Zebem, s králi
Madianu Zebee § Salmana (Soud. 7 35 85-2»). Tito zhynuli.

13. Nepfátelé a jejich knízata fíkají : Zmocnëmez se
svatynë Bozi (2 Par. 20"), zmocnëmez se svaté, Bozi zemë,

BoMch niv; tak si pfáli nèkdejsi, tak si pfejí i nynëjâi
nepfátelé Israele.

6. 22 ^SsiD radili se v erdei — coz odpovídá lat.
cogita verunt. Olsh. klade na m. "ПГР spolecnë slovo irîî* 2b
jcdnomyslnë h ôfioroîç LXX.

7. Stany t. j. lidé ve stanech bydlící (meton.).
9. I Zenner by kladl niœr. na m. TKDtt. Theodoret

mini Assurem Samaritány (v 1. Мак. 56í jsou jmenováni).
11. Na m. 1NT^3 öte Grätz (Wellh. a j.) Thn

tak jako En-Charôdh (Soud. 7 [)
, kde lezel Gedeon se svym

vojskem; minil by tím Madianské, nikoli Siseru.
13. таГТЧВ poloz, uéiñ je, totiz jejich knízata: aram.:

vSechny jejich králc ■рГГрЪ'/З Ьэ.

14. tBoze mûj, uëin s nimi jako s kolem,

A jako se stébly pfi vëtru.
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15. Jako oheñ, ktery spaluje les,
A jako plamen, jenz spaluje hory,

16. Так je pronásleduj svou boufí,
A zastras je svym linëvem.

17. JVapln jejich tváfe hanbou,
A budou hledati tvého jména, Hospodine.

18. Af jsou zahanbeni a zdëseni na vôky vëkuv,
A at jsou hanbou naplnëni a af zahynou.

19. A af poznaji, ze tvé jméno jest »Hospodiiu;

Ту jediny Nejvyssí, na celé zemi.
14. Mûj Boze, uciñ je jako kolo,
Jako plevy pfed vëtrem.

15. Jako oheñ, ktery spaluje les,
A jako plamen, ktery zapaluje hory;

16. Так je pronásleduj svou boufí,
A udëlej jim úzkost svou vichficí.

17. Naplñ jejich tváfe hanbou,
Aby hledali tvého jména, Jahve.

18. Af se hanbí a af jsou v úzkostech na vzdy,
Af se cervenají (stydí) a at zajdou.

19. A neehaí poznají, ze ty jsi jménem sv^m
Jahve,

Ту jedin^ Svrchovany nad vsí zemí.
14. Uéiñ s nimi jako s Icolem (galgal со se válí, tocí),

toë s nimi jako s kolem, af nemají zádného pokoje, klidu,
tistání. Af jsou zmítáni jako stébla vëtrem (jako plevy l4);
af jest jim utíkati v boji.

15. 16. Chytne-li les plamenem, tráví stromy a nelze
mu ani brániti (Is. 101и-,п); jako plamen, ktery zapaluje
hory, hory stromovím porostlé. Так je pronásleduj svou
boufí, boufí hnëvu, hnëvem svym je trestej 178.

17. 18. Af jsou studem, hanbou naplnëni, tak ze by
byli nuceni hledati tvé jméno, vzy vati tebe. Jména Boziho
hledaji obyôejnë jen zbozní Israelité (3917 687), nyni by
tak musili ve své úzkosti ëiniti i nepfátelé Bozí, ti ne-
pfátelé, ktefí v Bozí boufi nezahynuli. Doufá tedy, ze se
nëktefi z nich к Bohu obrátí; ve v. 18 vsak pfec di: at
zahynou !

19. Poznají moc Bozí, ve svém nestësti dostane se
jim svëtla: At poznají, ze tvé jméno jest Jahve, jen ty jsi
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Jahve, nikdo jiny, jen ty jsi jediny, NejvySH nad v.U
semi, más moc nad vsí zemi. (Srovn. 2 Par.206a d.: Josafat
fekl: Zdaz ty sám nejsi Bohem na nebi? Zdafc ty nepanujes
nad vsemi královstvími národú?)

14. 53*53 kolo, vichfice (Is. 17 13 prach vichrem smeteny);

U5£ stébla (nikoli strnistë).
17. Budou hledati Boha snad jich ji¿ nevyslysi,

ponëvadz ve v. 18 jest zmínka, ze zahynou na vzdy.
18. LXX a sv. Jer. konöi prvy stichos slovem Jahve

nirr, druhy poôinà si. ЛРК ty; v massor. jest athnach pfri

Tfti?. LXX jest jasnëjsi.

Desatero nepi'átel jmenovanych v z. 82 zobrazuje
nám veskery nepfátely Boha, Krista a Jeho cirkve. Spol-
Cují se pohané, nevërci, kacíf i, spojují se i se zlyra duchem,

kter5T ku konci svëta jako antikrist svëtské rise proti církvi
se pozdvihne (Zjev. 13j. Sv. Augustin vykládá pfi tomto
zalmu proroctví o antikristu. My modlíme se slovy teto

pisnë v pátek (ráno) a prosíme za pomoc proti neprátelum
svym a své církve.
Jednotlivé verse jsou v gradúale nedèle 1. po devít-

níku a ve msi sv. proti pohanûm. Jest inodlitbou církve
v dobë souzení (Kehof XIII).

83. zalm. (H. 84.).

Blaze v domé Páné.
Zalmista vyslovuje vfelou touhu po svatyni Bozí;

tam doufá nalézti pokoje, jako jej nalézá a má ptáfe ve
svém hnizdë (2 5); doufá, ze inu Buh udëli pomoc, aby
se vrátil na Sion (6—9), nebof tam se mu líbí vice nez
kdekoliv jinde; vzdyf Bûh udëli nevinnym a spravedlivyra
ze svého dobra (10—13).
Zalmista vyjadruje podobnou touhu po svatyni, jako

ji obsahuji 2. 41. a 62. V onëch zalmech byl vsak zalmista
od chiámu násillm vzdálen a zdrzován, byl utistën; otoin
v tomto zalmu nemluví. Pôvec nemluví toliko o sobé, ale
uzavírá ve své písni (v. 10- l2

j
i svó souvërce. Pisen byla

z. 83 675

asi psána pro ony, ktefí do Jerusaléma putovali ; aspoñ
se její obsah jako poutní píseñ dobfe hodil.
Nadpis jmenuje syny Коте skladately zalmu jako 41'.

Onen zalm by ukazoval к dobë Davida, kdyz bylo králi
utéci z Jerusaléma za Jordan. Die tohoto i. jest Israel
V bezpecí a v pokoji, bohosluzba se v chráme vykonává,
lid má »pomazaného« — tedy krále. Tyto okolnosti by
ukazovaly, 2e byla slozena tato píseñ v dobë pfed zbo-
fením chrámu a Jerusaléma. Urëitého nelze nie stanoviti.
Sv. Augustin, Cassiodor, Bellarmin a j. vykládají zalm

o touze po vëënych stáncích, po nebeské blazenosti.
Tri sloky, po dvou prvn ich jest vhebr. sei« (XXVII).
Nadpis.
L. 1. Ku konci; pro lisy.
Od synû Kore. Zalm.
H. 1. Puditeli hudby; pfi lisech ('al-gittíth).
Od synü Qôracha. Zalm.

1. Ku konci ; viz v ùvodë XXVI a 4'. Pro lisy, 'al-
gittíth; v uvodë XXVIII a 81 Od synû Qorach; úvod
XXI a 41».

2. Jak milé jsou tve stany,
Hospodine zástupíí !

3. Má duse touzí a prahne
Po nádvofích Hospodina.
Mé srdee a mé tëlo s jásotem se nesou

К zivému Bohu.
4. Vzdyf vrabec nalézá sobé díim,
A hrdlicka hnízdo pro sebe,
Kam by ulozila svá mládata:
Tvé oltáfe, Hospodine zástupu,
Mûj králi a müj Boze !

5. Blahoslavení ti, ktefí pfeb5rvají v tvém domé,
Xa vëky vekíi té budou chváliti. Hospodine;

2. Jak mili jsou tvoji pfíbytkové,
Jahve zástupíí !
3. Má duse prahne, ano morí se (prahne)
Po nádvofích Jahve,
Mé srdee a mé tëlo vyskotem volají
К Bohn zivému.
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4. Vzdyf nalézá i ptáüe dûm,
A holubice má hnízdo,
Kam ukládá svá mládata:
Tvé oltáfe, Jahve zástupú,
Mûj králi a müj Boze!

5. Blaze tëm, ktefí pfeb^vají v tvéra domë !
Stále të mohou chváliti. Séla.

2. Touha po svatyni ; blaze tëm, ktefí jsou tam stále.
Jak milé (Iáskyhodné) jsou tvéstany, Hospodine zástupú !
jak jest si jich pfáti (sunt desiderabilia)! Stany, pfíbytky
nazyvá svatá mista chrámu, jez sestávala ze Svatynë,
z nádvofí a rûznych komnat. //. zástupú viz s. 191.

3. Má duse (já) touzí a praline po nádvorích Hospo-
dina, (hebr. slovesa vyjadfují tu touhu jestë silnëji);
i duse (3a), i srdce i telo touzí po nádvorích (673tí), s já-
sotem se nesou [vyskají; hebr. jako 412 3) к zivému
Bohu, ktery jest v (iiráme zvlástním zpûsobem uprostfed
svého lidu pfítomen. Po nádvorích touzí, ponèvadz tam
bylo mu mozno státi a pfihlízeti к obètem a pozorovati
bohosluzbu. Do svatynë neknëz (laik) vejíti nemohl.

4. Chrám, jeho oltáfe jsou zboznému Israelitovi nej-
milejsím útulkem; cím jest vrabci iptáceti) jeho misto
(díim, hnízdo), cím jest bázlivé hrdlicce a její mládatum
hnízdo, tím jest Israelitovi chrám. Vëta: Tvé oltáfe . . . .
není dokoncena ; zbozností puzen tak volá : Tvé oltáre
jsou mnë domem, útulkem ! V svatostánku i v chrâmë
byly dva oltáfe : velky v nádvofí pro celotné obëti (ho-
locaustorum), mal^' ve svatyni pro kadidlo.

5. Blaze tëm, ktefí tam v Bozím domë pfebyvají ,
jako knëzi a levité; ti mohou stále chváliti Boha, a to
jest zboznému Israelitovi nejvëtài radostí.
Так prahne zbozná duse po nebeskych pfíbytcích.

Vidi tam Boha zástupñ andëlskych. Jen tam nachází po-
koje a útulku jako ptàëe v hnizdë. Blaze tëm, ktefí tam
pfebyvají! Stále oplyvají blazeností a mohou Boha bez
ustání chváliti.

3. Eps bled^m, bíl^m b^ti, touziti (i v nil), гфз defi-
cere, hynouti, prahnouti, mofiti se : — touhou po ná-
dvofích Jahve.

i. 834Л 677

4. Ptáce "liES znamená malé ptáce vûbec, рак vrabce

(TXQov&iov y feck. nsSE, perf. о torn, со obyôejnë se dëje.
"ГГЦ pfekládá LXX jako IF hrdlicka tQvymv, aram. divoky
holub, vykládali téá vlastovice (CID). Ptáce a hrdliëka by
znamenaly die R. Arama lid israeísky, mládata byli by
synové knëzi, ktefí bydlili stále v chrâmë. гНв» od тв
vyrázeti, puceti, arab. fárracha o ptactvu. Vyklad : »Ptá6e
nalezlo své misto, hnízdo, totiz voltáfích Boha, v chrámé«
— se sem nehodí, neboí chrám nemohl jim by ti domem
TVO, a ze by zde zalmista mluvil o zfíceninách chrámu,
лт nichz by ptactvo hnízdilo, iest jen vymysleno.

5. Sél¿ viz 33 a úvod XXVII.

6. Blahoslaveny ôlovëk, jenz má od tebe pomoc;
Ve svém srdci ustanovil vystoupení (putování)

7. V slzavém údolí na misto, jez ustanovil.

8. Vzdyt dá pozehnání zákonodárce ;

Jdou od síly к síle,

Objeví se Bùh bohü na Sionu.

9. Hospodine, Boze zástupíi, лгув1у§ mou modlitbu,

Poslys uchem, Boze Jakubíiv.
6. Blaze èlovëku, jehoí pomoc jest u tebe,
Cesty (pfemënou a LXX : vystupování jsou)

v jejich srdci.
7. Údolím Bâkhâ (pláce) putujíce
Ciní je místem pramenû;
Téz pokryvá je první dé§f pozehnáním.
8. Jdou od síly к síle,
Objevuje (objevují) se pfed Bohem na Zijjônu.

9. Jahve, Boze zástupu, sly§ mou modlitbu,
Poslys uchem, Boze Ja°"qôbhûv. Sél«.

6. Tato sloka mluví o poutnících, ktefí jdou za Bohem

na Sion. Ti najdou u Boha pomoci a budou moci vzdy

s vëtAi silou dojíti az na Sion.

Blaze èlovëku, jehoí pomoc jest и lebe (hebr.), ktery

и Boha své pomoci hledá; tarn ji nalezne. I poutnik pfe-

mûze рак vsechny pfekázky a obtize.

Cesty, die LXX : vystupování do Jerusaléma, puto

vání jsou v jejich srdci, pamatuji, ze jest jim tfikráte do

roka putovati ku chrámu, pfedstaviti se tam Bohu, slaviti

svátek, vesele obëtovati pfedepsané obëti.

7. 8. Cesta poutnikûjest obtíznou, ale kdyz pomysleji
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na Sion, na svuj cíl, zdá se jim i to nejhorsí, nejopustë-
nëjsi, nejpustsí misto pfíjemn^m a mitym. Takov^ jest
asi smysl tohoto verse 7. (die hebr.). V LXX a v lat. pfe-
kladè jest tato sloka velmi nejasnou.
Ûdolîm Bâkhâ putujíce к Jerusalému, ciní toto pusté

a suché údolí místem pramenû ; i dést (první dé§f —

obyc. v fíjnu) pokryvá je pozehnáním. Zdálo se jim, jakoby
v torn jindy pustém údolí destëm vse bylo vzrostlo a
bylo naplnëno pozehnáním. Vírou j ej ich a horlivostí pousf
se promënila v krásnou, vodou svlazovanou krajinu.
Jdou od síly к Ше: poutníci neztrácejí sil dlouhou

cestou, ale cím blíze pricházejí к Sionu, tím vëtsi sílu
v sobé cítí, tím jsou veselejsí, az se рак mohou objeviti
p'red Hohem na Sionu (die pfemëny: Dívají se na Bolia
Jahve na Sionn).

9. Tam se kofí Bohu, vzyvají ho a pfednásejí mu
své prosby.
Die lat. byl by smysl v. 6-8 asi tentó: Israelita mél

ve svém srdci, na mysli putování do Jerusaléma; nedal
se niCím zdrzeti, pntoval slzavym údolím, krajinou pustou,
s mnohymi obtízemi (plakal) к místu, jez nstauovil Bûh
— aneb jez si urèil poutník sám. Zákonodárce, jenz poruöil

ony poutë, dal к nim téz své pozehnání ; vzdy silnéjsím
cítil se poutník, az рак vidël Boha na Sionu.
Blaze tëm, ktefí v nebesích jsou, ale i tëm, ktefí se

snazí, aby tam dosli. Doprosují se na své pouti Bozí
pomoci a touto obdafeni vystupují tímto slzavym údolím
к vëcnému sídlu Bozímu. Slzami öini pustou zemi úrodnou,

pokáním, utrpením, touhou po nebeské físi zaslouzejí si
odpuéténí hfíchu a zvlástních potèseni a odmën.
Kdo jest na teto pouti, zacniz pozehnáním Bozím a

Kristovym; pokraëujz ve ctnostech, od ctnosti ku ctnosti

vystupuj, рак spatfís Boha a budeS »licasten bozské pfi-
rozenosti« jak di sv. Petr (2
. Р. 1*).

6
.

mbw'O znamená silnice (v aram. íip13Sni"1 t. j. dù-
vèra, pevnost srdce), LXX má üvaßv.otii a tak opra-
vuje Wellh. ans v hromadném smyslu, proto pfípona

i. 837-'3. 679

mnoz. 6. Ascensiones mnoz. 6. znaöi opakovanou óinnost ;
V duSevním smyslu vystupování к Bohn, pokrok v do-
konalosti.

7. КЗЭП рЯР údoli Bûkhâ jest vlastním jménem (má
cien); íídolí о^Э'З ptacících ¡dav&ficór bylo na cestë z Gilgal
к Betheln (Sond. 21-5 u Jericha), jiné ачКЭЭ 2 Saín. 524
(balsamové úd.?) «Лгп; jov xlav&póivog nedaleko údolíRefaim
il Jerusaléma. Ani s jedním ani s druhym nemMeme
B«khâ bezpecnè stotozñovati.
^ Vallis lacrymarum o Jerusalému : misto, pro nëà
plâce, po nëmz touhou slzy prolévá, pfi jehoz vzpomínce
pláce zbozn$r — tentó vyklad jest zvláStní а к ostatnímu
se nehodí.
Pláé se zove ^ЗЗ- ]*yo misto pramenü; syr. pfelozil

у&Тй obydlí, tak i Wellh. navrhuje die feckého ek tónot
Sv é&tzo.

Я"ТЙЭ pfekládaly staré pfeklady: ucitel, zákonodárce a p.
Aq. nçcàïfio. rann í,první dést (naproti bfeznovému pozdnímu
desti ">¿ipp"3 ощцод totiz víirói).

8. р?П süa (lat. zde virtus) ; Baethgen die aram. je
mëni v yï> zed: táhnou od zdi ku zdi, od mèsta к mèstu
(R. Jehuda).
aTî^S-2X ПХ"Т ukâèe se (nif. s o Bohu, zde by

bylo o poutníku) Bohu; ukází se ЧХТ mëni Wellh. LXX,
syr. Aq. pfekládali OTlbs Bùh bohu (silny Bûh), coz
by se zdálo vhodnèjsim (501). Aram, pfekládá prvou
cást Blovy : soma грзЬ wcnya гтз ya «4pns рЪтк chodí
(jdou) spravedlivi z domu svatynë к domu ëkoly.

10. Üchránce nás, pohled, Boze,
A popatfi na tvár svého pomazaného.

11. Neboí jeden den ve tvych nádvofích
Jest lepsí nez tísíce.
Radèji volím odhozen b$rti v domë svélio Boha,

Nez bydliti ve stanech hfiànikû.
12. Nebof miluje Büh milosrdenstvi a pravdu;
Milost a slávu dává Hospodin.

13. Neodepfe zádného dobra tëm, ktefí chodí v ne-
Hospodine zàstupù, vmnosti.

Sfastn$- clovëk, kter^ v tebe douta !

10. Stíte nás, Boze, popatfi,
A pohled na tváf svého pomazaného.
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11. Nebof jeden den ve tv^ch nádvofích jest
lepSí nez tisíc;

Radëji chci lezeti (na prahu) v domë svého
Boha,

Nez zústávati ve stanech hfísníku.
12. Neboí slunce (aram.: cimbufí) a étít jest

Jahve Bûh,
Milost a slávu dává Jahve.
Neodepfe zádného dobra tëm,
Ktefí chodí v poetivosti.

13. Jahve zástupú,
Blaze clovëku, jenz v tebe douta.

10. V chrâmë se pontnik modlí snad za krále (po-
mazancho Boziho). Ochrdnèc nds ihebr. nàë stíte 34 277).
Pohled ve tváf, ve tváf truchlivou neb prosebnou neb
usouzenou, abys pomoci svou pfispël; popatfi na tváf
svého poutníka, která jest ve tvych nádvofích potëSena,
rozveselena. Svého pomazanêho (22) raûze znafùti krále,

avsak téz cely lid Israelsky by mohl snad byti tak jmenován

(Hab. 313), nebof »prvorozen5rm synem Boha jest téz zván

Ex. 422 Jer. 31» Os. II1 (Mat. 215). Mohl-li by se vesken
Israel tak nazyvati, рак si mùze i jednotlivy zbozny
Israelita ten název dáti — tedy i pëvee a skladatel tohoto
zalmu; prosil by Boha, ^iby na nëho shlédl. Pochybnymi
vsak tyto áxo. \r5rklady vzdy zústávají.

11. Mili jsou pfíbytkové Páne (v. 2
): neboí jeden den

ve tvych nádvorích, v enrame, u tebe, jest lepëi nez tisíc

(hebr.) totiz dní vnë chrámu ve stanech liáí, ve stanech hfís-
níku. Radëji volím odhozen byti (lezeti na prahu ; v hebr.)

v domé svého Boha; i kdybych jen takfka odhozen mohl
lezeti, tfeba jen na prahu Boziho domu meknëzi do sva-

tynë vejíti nemohli), bylo by mi to milejsí nez ve stanech

hrímíku (v stanech hfísnosti, bezboznosti) pozívati pohodlí

a tfeba i rozkoSe.

12. Hebr. znëni se zde rfizní od lat, nebof praví

metaforicky: Nebof slunce a Mil jest Jahve Bûh, sluncem

naz^vá Boha, le dává vsemu svëtla, zivota, jest záfivou
slávou a velebností; MU znamená ochranu. Milosrdenství

a pravdu müuje (viz 24 10) a dává, udëluje, jako udëluje

i milost a slávu, öest, pfízeñ.

i. 83 I0-13. 681

13. Neodepre ineodpírá) zádného dobra tém, ktefí
ehodí V nevinnosti, v dokonalosti, v poctivosti t. j. poctivë;
neodpírá, tedy udëluje rád a hojnë (lithotes). Salmista má
v Boha plnou dùvèru a di: Blaze élovëku, ktery v tebe
(Boha zástupú) doufá.
V mystickém smyslu lze vyloziti v. 10-13 : Pohlédni,

Pane, a viz nebezpeëi, v nichz se nalézám, pohlédni na
svého Pomazaného, na zásluhy, jiehz nám Kristus Pán
získal. Zásluhy ty od podátku a od veönosti ßohu známy
a lidem spasitclny jsou.
Jeden den v nebi jest lepsí nei tisíce dní na zemi;

radëji bych tarn v nebesích chtël b5'ti jen na nejnizsím
mistë, nez tu v palácích hfísnosti.
Milostí a milosrdenstvím prispèje nám Hospodin,

kdyz zijeme y nevinnosti; vseho dobra ze svfch pokladû
nám udëli. Blazenosti jistë dosáhneme: Doufejme !

10. '33521 ndS MU; aram. vykládá akkusativem ve
smyslu: a",~*N "^Л ХЭГГСХ ГП37 zásluliy naêioh otcû pozo-
ruj, Bozrf ostatní pí-eklady sprâvnëji vokativem.

11. Tentó vers se pojí s v. 8. Super ra 19 11 König, StiL
21125; téá násl. magis ya ■ ■■■VQ jakov 525 diligere. Odvr-
zen byti С]Е1ГСП лггаапдттеТа&ш, (na zemi lezeti). *Vft znamená
bydliti; vyskytuje se v aramejstinë (hebr. "A3). Synové Kore,
jimz jest zalm pfipsán, byli vrátnymi chrámu, proto ono:
Na jrrahu lezeti.

12. TOfltt slunce, o Bohu toliko na tomto misto; pro
následující slovo yxq Stóípfekládal aram. (Is. 5412)ЕП ~HU3
jako vysoká zed (cimbufí).

Modlíme se tuto pisen o Bozím Tele. Oltáf, na nëmz

jest Spasitel a Buh v NejsvetejSí Svátosti pfítomen, po-
skytuje nám vse dobré; to misto jest zboznému nejmilej-
sím, po torn touzí, nebof zde má záruku budoucí odmëny
a vëëné slávy. Zalm 83. jest pro svuj obsah vhodnou mod-

litbou a pfípravou к sluzbë mse svaté, ku sv. pfijímání.
Praline a hyne má duse po fvyeh nádvofích! Vzhlédni na
svého pomazaného!
V den Proménéní Páné ukazuje nám církev slovy

tohoto zalmu ku vëënym stánkíim. Vzpomínáme, jak se
47
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stkvël Spasitel v nebeské jasnosti a jak sv. Petr si prál,
aby na mistë Promënëni mohl stále prodlévati, a tu i my
voláme : *Jak mili jsou tvoji príbytkové, Boze zástupu ! «
Prosíme, bychom byli obdafeni pomocí a milostmi, abychom
po stupních ctností pro§li slzavym íidolím ku vëënému
patfení Boha na Sionu.
V den Pnsvecení chrámu Páné vzpomínáme na dobro,

jez nám pf-ipravuje a podává posvëceny chrám, ten stánek
Bozí mezi lidmi. Jest tu misto pokoje, Buh si je vyvolil,
zde dostává zbozny ëlovëk útéchu na své pouti slzavym
údolím, zde má obraz budoucího pfíbytku nebeského. Zde
jes/ dum Bozí a brána nebes (Gen. 2817).
2ahn 83. modlíme se ve svátek Srdce Páné (i ve mSi

sv. nëkteré verse), v grad. 5. nedële a v inir. 14. ned. po
sv. Duchu а лг ranních hodinkách pátku.

84. Шт. (H. 85.)
Prosba za milosrdenství pro lid a za vyplnëni

messiansky>h slibñ.

Pëvec dëkuje Bohu za to, ze vrátil lid ze zajetí a ze
mu dávné hfíchy odpustil (2—4);
prosí, aby se na lid jiz nehnëval, jemu milosrdenství

prokázal (5—8).
Chce slyseti potëèeni od Boha, oznamuje lidu novou

slávu, az vyplní Büh dañé sliby (9—14).
Lid se vrátil ze zajetí; to bylo velik^m dobrodiním

Bozím. Vsak jestë mnoho scházelo к dobrému a pokoj-
nému zi-ízení a ku blahu lidu; proto prosí zalmista za
pomoe a za obnovu Israele. Tyto okolnosti zdají se na-
svëdëovati tomu, ze byla tato pisen psána krátce po té
dobë, kdyz bylo zidum dovoleno vrátiti se do Jerusaléma

(536 pf. Kr.). 2idé stavèli tehdy chrám jerusalémsky, ale
bylo jim snáseti od sousedních národü a od Samaritánú
mnohycli souzení (1 Esd. 4 a d.).
Salmista ocekává v brzku messianské blaho; dùvëru

svou pronásí slo\ry, jez jsou vyñata z proroku pfed za
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jetím zijících (Is. 32'«-1' 45» Zach. 8'-18). Tato óást (v.
vykládána öasto o Kristu Pánu.
Zalm jest pfipsán synüm Kore (viz v úvode XXI

a 41»).
К nadpisu viz téz XXIII a XXVI.
L. 1. Ku konci; od synû Kore. Zalm.

2. Pozehnal jsi, Hospodine, své zemi,
Odvrátil jsi zajetí Jakuba.

3. Odpustil jsi nepravost svého lidu;
Pfikryl jsi vsechny jejich hfíchy.

4. Zmírnil jsi veskeren svûj hnëv,

Upustil jsi od hnëvu své nevóle.
H. 1. ßiditeli hudby. Od synû Qôracha. Zalm.

Pfivedí jsi zpët zajetí (zajaté) Ja"qôbha,
(Jinak: Obrátil jsi osud Jakoba).
3. Odpustil jsi Vinn svého lidu,
Pfikryl jsi vsechny jejich hfíchy. Sélá.
4. Odstranil js

i

vsechen svùj hnëv,

A upustil jsi od záru své zlosti.

2
. Buh prokázal lidu veliká dobrodiní, mnohé milosti

jemu udëlil: Mi lost jsi prokázal svê zemi (hebr.). Odvrátil
jsi (hebr. jasnëji v^znamem: Privedl jsi zpêt) zajetí, zajatce,
Jakuba. Zemë byla opustëna, nyní se do ni zase obyvatelé
vrátili, kdyz privedl Bûh zpët zajatce z Jakubova lidu

z Babylonska. (Totéz rëeni 137).

3
. Hfíchy a nepravosti lidu zavinily zkázu físe a

mësta a chrámu; trest pfestai, vina byla odpustèna. Pfi
kryl jsi vsechny hfíchy jejich tak, 2e jsi jich nevidël
vùbec (31 i). Sélá viz XXVII.

4
. Hnëv Bozí pfestai: Zmírnil jsi (obrátil jsi zpët,

vzal jsi zpët) vëechen svûj hnëv ; hnëv své nevóle, jako5814.

2
. Pertekta bylo by lze wkládati pfítomnfm ëasem

jako v prorockych \r5rrocich, kdybychom vëdëli, ze zal-
mista návrat ze zajetí teprve pfedpovídá : »zehná§ své
zemi, píivádís (pfivedes) zpêt zajatce Jakuba«.. Sprâvnëjsi
jest vsak vyklad minulosti (plusquamperfektum).

5
. Vrai nás, Boze, ná§ spasiteli,

A odvraf svûj hnëv od nás.

zemi,
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6. Zdaliz se budes vëënë na nás hnövati?
Aneb zdaz vztáhnes svûj hnëv od pokolení do

7. Boze, ty nás opët oziviè, pokolení?

A tvíij lid se bude v tobë veseliti.
8. Ukaz nám, Hospodine, své milosrdenství,
A svou spásu nám udël.
5. Qbnov nás, Boze, naSe spáso,
A upusf od své nevóle nad námi.

tí
. Zdaliz se enees vëënë na nás hnëvati?

Svûj hnëv protáhnouti na pokolení a pokolení ?

7
. Zdaliz ty nás opët neozivís?

(LXX : Boze, ty nás opët ozivís.)

A tvûj lid se bude v tobë veseliti?

8
. Prokaz nám, Jahve, svou milost,

A udël nám svou spásu.

5
. Bûh zmírnil svûj hnëv, ale neodvrátil jej docela ;

jest je§të rozhnëvàn, Israeli jest jestë trpëti a proto prosí
zalmista: Vrai nás (791), uved nás do dfivëjsiho stavu.
Kdyz se Zidë vrátili do Jerusaléma, bylo jim pfekonati
mnohé pfekázky, vytrpëti leckteré souzení, nez vystavëli
chrám, nez nabyli pozemkû a ne2 se mohli tak usaditi,

jako byli usazeni jejich pfedkové. A bdvrat svûj hnëv oct

nás, jestë je tízí, jestë jej cítí na sobë souzením a nestë-
stím, jez je potkává.

6
. Primo к Bohudí: Zdaliz se budes" hnëvati na nás ?

tím chce pohnouti Boha, aby neprodluzoval svûj hnëv, svou
nevoli, aby ji neprotahoval na vsechna pokolení.

7
. 8
. Büh nebude se stále hnëvati ! tak jistë doufá

zalmista. Боге, ty nás opët ozlvíü, obcerstvíS (40a 702u 791!))

a Iruj lid se bude veseliti v tobé, bude tebe chváliti, tcsiti
se z tvycli milostí a z toho, ze jsi jeho Bohem.

5
. Con verte; v aram. : KISTO o brat se к nám ds.

6317), LXX InitrtQKfinv r¡n&¿ pfeehodnë: obrat nás. A odvraf
sv. Jer. : A zms (et solve), rozvaz, pusf!

7
. LXX nepfekládá otázkové si" {zdaz ne?), ule

bxn Bozo! coz jest vyraznëjsi. Conversas pfisloveènè

í)
. Poslechnu, со ve mnë mluví Hospodin Buh,

Neboí oznamuje pokoj svému lidu,

z. 84"- >*. ß85

A svym svatym,
A .tëm, ktefí se ze srdce obrací.

10. Zajisté, blízké jest jeho spasení tëm, ktefí ■se ho
Aby sláva pfebyvala v nasi zemi. bojí,

11. Milosrdenství a vërnost se potkaly,
Spravedlnost a pokoj se líbají.

12. Vërnost vychází ze zemë, ,

A spravedlnost shlízí s nebe.
13. Hospodin dá tez dobrotivost,
A na§e zemè vydá své úrody.

14. Spravedlnost kráfií pfed ním
A klade do eesty své kroôeje.
9. Poslechnu pfec, со mlnví Bùh Jahve,
Mluví pokoj к svému lidu a kusv$rm svatym,
Aby se jen nevraceli к posetilosti.
(LXX: А к tëm, ktefí obracejí knëmusrdce).

10. Ano, blízká jest jeho spása tëm, ktefí se ho
Aby pfebyvala sláva v nasi zemi. bojí,

11. Milost a vërnost se nalezly,
Spravedlnost a pokoj se líbají.

12. Vërnost pucí ze zemë,
A spravedlnost shlízí s nebes.

13. Tez dá Jahve dobré,
A naëe zemë vydá svuj vynos.

14. Spravedlnost kráóí pfed ním,
A pozoruje cestu jeho krokû.

(Pfemënou : A ostfíhá cesty jeho krokû).
9. Zalmista vidi v duchu budoucí stësti a blaho.

Pëvec ëekà na odpovëd Bozí; Bùh odpoví na jeho prosbu.
Poslechnu, со re mnè (tato dvè slova nejsou v hebr.) —

mluví Hospodin Bùh (Hab. 2'). Odpovëd Bozí jest obrá-
cena к celému lidu : Nebot oznamuje pokoj svému lidu,

pokoj, blahobyt, stësti, jez pfijde na jeho lid, na jeho
svaté (to jest tentfz lid), o na ty, ktefí se ze srdee obrátí,
ktefí se stanou lepsími. V hebr. jest vëta jiná, kterou
varuje: Aby se jen nevraceli кposetilosti, totiz aby ten lid
se nevracel к hfíchu, ti svatí. Pokoje dosáhnou, budou-li
zboznfmi a kajicnymi.

10. Zajisté, ano, blízké jest spasení, Büh jerád, ochotne
udéluje; svou spásu, svou milost dává tëm, ktefí se ho bojí,
ktefí ho poslouchají. Aby sláva pfebyvala v nasi zemi;
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drive jsme mëli jen potupu a hanu, nyní se nám dobrotou
Boáí dostane zase slávy. V té dobë ctnosti lidské budou
ohoditi po zemi.

11. Milosrdenstvi (milost) a vërnost se potkaly, potká-
vají se jako strázcové mësta a zemë. Spravedlnost a pokoj
jsou jako dvë se milující a nerozluèné sestry : lib ají se.
Vërnost, která se jeví u vyplnëni slibu; spravedlnost,
která pfispívá ku pomoci, pomáhá, ta pnsobi pokoj a
zjednává ho (Is. 45s). Krásná allégorie.

12. Vërnost vycházi ze zemë; die hebr. puèi, hojnè
vyrází a roste v zemi. Spravedlnost shHzt s nebe, aby pH-
spëla, pozehnání a dobro udèlovala.

13. Hospodin dá vedle dusevníoh niilostí i casné
dobro: dobrotivost, со jtest dob ré, eo ëfastnym uëiniti
mûze. Kízením Bozím i zemë пахе vydává sré úrody (667),
hojnou úrodu.
14. Sjrrared/nosf krácí pred ním t. j. pred Bohem,

zalmista ji zosobnuje, jakoby ona vedla Boha; Bûh Made
do její cesty, do její ílépejí, svë kroceje. Téz bychom
mohli vyloziti tak: Spravedlnost krácí pred ním (Bohem),
a jest téz za ním, jde v jeho slépëjich: pozoruje cesttt jeho
krokü (hebr.). Is. 412 58s.

9.
" uvádí pfímou í-ec. ГПГР 2ХГ> fídké. LXX pfeklá.

dali 9c : П~ вар "2Ш a tëm, kterí obraeejl к пёти
svá srdce ; die massor. znëni pfekládali Aq. Sym. sv. Jer.
syr. a aram. : Aby se nerrátili к poSetilosti. П^02 n Job. 4е
znamenâ nadëji, dùvëru , zde poëetilost. jcz b. I lusty,
arab. kásila, z toho byti poëetilp, avsak tez míti stálon
dùvëru. Tonto vers i následující lze velmi snadno o Mes-
siási a jeho dobë vyloziti.

10. dotvrzovací : zajisté. Bûh pomáhá, pi-i-
spívá proto, aby mohla preby ral4 sláva, cest v zemi. TG2
sláva; aram. a syr. vykládají die 633 1 Sam. 42'. slova
nizr ycwo pfiëinnë jako i"P22 aby Bûh dal pre-
byvati si'ou slávu (éekhinu, nirak, obraz pfítomnosti Bozí),
78tíCM;I; aby v druhém chrâmë byla zase archa úmluvy, aneb
aby byla v messianské i-ísi, jak i rabbínové vykládali.
Wellh. di, ze jest tu ТП2 nom. propr.

11. ' 12. Spravedlnost pTX i pomoc (2238). Podobné
u Is. 32ltí. 17 45« Zach. 8'-lx.
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14. Wellh. navrhuje a"btff\ a po/coj na mistë aárn a
Made. Die feckého : &у<т «¿s oío» z« dmßruxatcc avtoi jest pod-
mëtem Buh, nikoli spravedlnost : Buh dává své kroöeje
do cesty její (via justitiáej.
Schräder mëni "ГЯУВ ^"П "ТСИв?! a ostfíhá cesty jeko

кгокй, dává pozor na cestu jeho kroku.

V Kristu Pánu vyplnila seproroctví.vernost se ukázala
na zemi v nejlepsím svëtle, spravedlnost zjednala pokoj
lidem dobré vule. Jako touzil zalmista po stéstí messianské
rise, tak vyjadfuje církev tu tez touhu slovy tohoto zalinu
V adventní dobë: v Introitu mse sv. zvané Rorate, avji-
nych mesních modlitbách té doby.
Zalm 84. se modlíme o památce Ocekávání porodu

blah. Panny M. a v den Narození Páne.
Modlíme se tentó zalm pfi pfíprave ku mM svaté ;

prosíme tu za odpuStëni svych vin, proeíme za stálé po-
lepsení : Obrat nás. Tato slova si opakuje knëz i pfi
vsUtpní modlitbë: Bo'ze, ty opét nás oHvujeê, po vyznání
hfichû v kompletáfi pfi znamení kfíze : Obrat nás atd

.f

vytrhni nás ze slabosti a z hfísnosti. Zalm urëen jestë
v ranních pátecních hodinkách a pfi zehnání poli (prov. 13).

85. zalm. (H. 86.)

Modlltba v nebezpeíí plná dûvëry.
Zalmista utíká se v nebezpecí к Bohu лтèda, ze jest

dobrota Bozí veliká (1— 5),
prosí, aby mu mocny Bûh pfispël (6—10);
slibuje. ze bude Boha chváliti, jemu dëkovati (11— 15)
a opakuje svou prosbu (16. 17).
Zalmista (nadpis jím jmenuje Davida) jest mezi ne-

pfátely (v. u), trpí, bojí se, ale doufá v Boha. -Jako
v jinych prosebn^ch zalmech, tak nacházíme i v teto písni
stejn5r pofad myélének: po ehvále Bozí prosba a liöeni
bolesti a souzení. V tomto zalmu shledáváme jednotlivé
myslénky jiz v jinych zalmech obsazené.
Zalm byvá kladen do doby pronásledování Davida

Saulem neb Absolonem ; die obsahu ji urciti nelze.
V hebr. jest zvlástním, йе se tu nalézá j méno Bozí Ad<7nàj
sedmkráte.
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L. Modlitba od Davida.

1. Nakloñ, Hospodine, své ucho a vyslyS mne,
Nebof jsem nuzny a chudy.

2. Ostfihej mou dusi, nebof jsem svaty :
Zachran, mùj Boze, svého shrôebnika, jená v tebe

3. Smiluj se nade mnou, Boze, doufá.
Nebof к tobé volám po cely ëas;

4. Obvesel dusi svého sluzebnika.
Nebof к tobé. Pane, pozdvihuji svou dusi.

5. Nebof ty, Pane, jsi líbezny a miniy,
Л pin milosrdenstvi tern, ktei'i tebe vzyvaji.
H. 1. Modlitba od Davida.

Nakloñ, Jahve, své ucho, vyslys nine,
Nebof jsem bídny a chudy já.

2. Ostfihej mûj zivot, nebof jsem zbozny,
Pomoz ty, mûj Boze, svému sluze6níku,

jenz v tebe doufá.
3. Bud nine milostiv, Pane,
Nebof к tobé volám po celé dny.

4. Obvesel dusi svého sluzebnika,
Nebof к tobé, Pane, pozdvihuji svou du§i.

5. Nebof ty, Pane, jsi dobrf a odpoustéjící,
Л pin milosti ku vsem. ktefi tebe vzyvaji.

1. Modlitba t'fiUâ; viz v úvodé XXIV a 42.
Pévec obrací se jménem svym i jménem lidu nejprve

к dobrotë Bozi. Jest nuzny a chudy (3918), proto prosi
snaznë, aby byl vyslysen.

2. Ostfihej mou dusi t. j. mûj zivot (33) ; jest v ne-
bezpeéí. Dovolává se Bozi ochrany a uvádi pfíéinu: nebof
jsem svaty cliMsîdh zbozny (44 s.90), upfimnë, zesrdcetebe
ctim. Jsem tvym slnzebnikem a, doufám v tebe; proto tez
oéekává ochrany a pomoci.

3. 4. Obveseluj dui-i svého sluzebnika tím, ze mu pfi-
spëjes, ze ho ochránís; к tobe pozdvihuji svou duM (24 l).
Tota die znaëi jako jinde po cely cas, stale.

6. oluchem prijmi, Hospodine, mou modlitbu,
A pozoruj moji hlasitou prosbu.

7. V den svého souzení volám к tobé;

Nebof ty mne vyslychás.
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8. Není tobé mezi boliy podobného, Pane,
A není niéeho podobného frvym skutkûm.

9. Vsichni národové, je£ jsi stvofil,
Pfijdou a budou se tobé klanéti, Pane,
A oslavovati tvé jméno.

10. Neboí ty jsi veliky a éinís divy,

Ту jsi Bûh sám jediny.
6. Naslouchej, Jahve, mé modlitbé,
A vsímej si mého hlasitého úpéní.

7. V den svého souzení volám к tobé,
Nebof ty mne vyslychás.

8. Není zádného tobé rovného mezi bohy, Pane,
A nevyrovná se nie tvym skutküm.

9. Vsichni národové, jez jsi stvofil,
Pfijdou a klanéti se budou pfed tvou tváfí,

Pane,
A budou oslavovati tvé jméno.

10. Nebof ty jsi veliky a éiníS divy,
Tys Bûh jediny.

6. 7. Так i V z. 52-3, Í66.
8. 9. 10. Vz^vá vsemocného Boha. Není tobé mezi

bohy podobného, Ex. 15", Deut. 32* z. 70'9 889; mini bohy,
jez ctili pohané. Pravymi bohy, zádnymi bohy nejsou,
nebof die následujícího ver§e vi zalmista, ze Büh Jahve
stvoril sám vseehny ndrody, die v. 10. vyznává, ze Bûh
Jahve jest sám, jediny.
Vsichni národové . . . pfijdou (21 28 71 n), prorocky

pfedpovídá, ze jednou vSichni národové Boha vz^vati
budou ; ze se tak stane v messianské rísi, oznamují pro-
roci dosti casto (Is. 6618-20 Jer. 161!) a j.).
Nebot ty jsi veliky a cinís divy ; die moci Bozí po-

znají pohané a národové, ze jest Jahve pravy Bûh a Bûh
jediny (472).
11. Vod mne, Hospodine, po své cesté,
A af chodím v tvé vérnosti ;
Af se veselí mé srdee,
Aby se bálo tvého jména.

12. Chci tebe chváliti, Pane, Boze müj z celého svého
srdee,

A chci oslavovati tvé jméno vécné ;
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13. Nebof veliké jest tvé milosrdenství ke mnë,
A vytrhl jsi mou dusi z nejspodnëjsiho podsvétí.

14. Boze, zlomyslníci povstávají proti mnë,
A rota silnych hledá mého zivota,
A nemají tebe pfed svou tváfí.

15. A ty, Pane Boze, jsi slitovny a milosrdny,
Trpëlivy a pln£ milosrdenství a vërny.

16. Pohlédni na mne a smiluj se nade mnou;
Dej svon moe svému sluzebníkovi,

A zachrañ syna své sluzebnice.
17. Dej mnë znamení к dobrému,

Aby vidëli moji nenávistníci a byli zahanbeni,

Ze ty, Hospodine, mnë pomáhás a mne potësujes.
11. Vyuëuj mne, Jahve, své cestè,
Choditi chci V tvé vërnosti;
Dej mi jednomyslné srdce,
Aby se balo tvého jména.

12. Chci tebe, Pane, múj Boze, chváliti z eelého
A tvé jméno vëënë ctíti. srdce,

13. Nebof tvá milost ke mne jest veliká,
A ty jsi vysvobodil mou dusi
Z nejhlubsího podsvëti.

14. Boze, zpupní povstávají proti mnë,
Rota lupicfi usiluje o múj zivot,
A nemají tebe pred sebou.

15. Ty vsak, Pane, jsi milosrdny a slitovny Büh,
Shovívavy a pin milosti a vërnosti.

16. Obraf se ke mnë a bud mi milostiv;
Udèl svému sluzebníku svou sílu,
A pomoz synu své sluzebnice.

17. U6iñ na mnë znamení к dobrému,
A uvidí moji nenávistníci a budou zahanbeni,
Ze ty, Jahve, mnë pomáhás a mne tësis.

11- 13. Yod mne, Hosjtodine, po své oeste, po ees tí*
Bozích pfikázaní (26"); a at ckodím v tvé vërnosti, af
jsem a züstávám tobë vërnym (abych ti züstal vërnym).
At se veselí mé srdce, ai rádo poslouchá a bojí se tvého
jména. V hebr.: Dej mi jednomyslné srdce, srdce evorné,
jeí by vsemi silami tebe etilo. DleJer. 3289: >>Dej mi jedno
myslné srdce s jinymi zboánymi, se vsemi zbozn^mi, bychom
se vsichni tvého jména báli«; úmaov zr¡v xagdiav fiov sjednot
mé srdce.

z. 8511-17. (591

Slibuje, ze bude Boha velebiti a chváliti (92) proto,
ze jest к nëmu tak milosrdnyin a Use vytrhl jeho dust ijej,
jeho zivot, 33) z nejspodnëjëiho podsvèti (5513 i 6tí), ze
spodního sH'ôlu, od smrti, od záhuby ji vysvobodil.

14. Zalmista liöi, eo proti nèmu ôini jeho nepfátelé.
Jsou to zlomyslní (zpupní, hebr.) lidé, rota mocnych fhebr.
straSnyeh, lupi&ü), která usiluje o jeho zivot neb bezzivotí

(535). O pfítomnost Boha nedbají, na Boha nepom^slejí.
15. Zná vlastnosti Bozí dobroty a odvolávaje se na

ne jeví pevnou dûvëru v Boha. Так o sobe mluvil Hospo-
din к Mojzísovi Ex. 34« {i. 7'-' 102», viz úvod к t i. omi-
losrdenství В.: Num. 1418 Joel 2'3).

16. Nova prosba: Pohlêdni na mne; dej svoii moc svâmu
slii'zebníkovi (xp«ro$ ve vyznamu Imperium), dej ini aneb
rozmnoz mi moc, abych pfemohl nepfátely, abych jim mohl
xmiknouti. Jmenuje se sluzebníkem Bozím a synem Bozí
sluzebnice; chce tím naznaciti jeStô lépe svou veriiost a
pfíslusnost к Bohu. Syn sluzebnice a otrokynë nálezel
Pánu sluzebnice (11516).

17. Dej mnc znamení Ir dobrému, znamení své prízne,
abyjemoji nenávistníci spatrili. Z toho znamení poznají.ze
jest s ním Bùh a iritdou zahanbem (242).

11. "|Г72Х die jinj'ch i zjevená Bozí pravda. "HT piel
sjednotiti; LXX pf'ekládá "ГГ od ГПП evq>Qavfrr,rco n xaçiia fiov
obvesel se srdee mé.

17. DIS znamení, ze Bùh prosbu vyslysi, zc jest Bùh
s prosebnikem (s Israelemi, znamení pfíznivé ; nikoli
zázrak. AC vidi; videant (4Ó4) af seznají.

Zahn 85. vykládán nezfídka i o ñpasiteli (v.
,4- lf,i.

Uröen jest v den Srdce Pdnë, Jménu Pána JezíSe, nebof
v tyto svátky si nejvíce vzpomínáme, jak dobré, sladké,
slitovnó bylo a jest nám srdce Pànë, jméno Pána Jezíse.
VSichni ndrodové prijdou a sklânëti se budou pfed

tebou, Pane jest hlavní myslénkou rozjímání v den Zje-
vení Pdnë.
Knëz se modlí tentó zalm v matutinum pátku ; roz-

jímá jeho slova pfed msí svatou, aby si vyprosil Bozí
síly proti pokusením, proti nepfíteli duSe.
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PH svëceni zvonu svolává biskup slovy zalmu Bozi
moc na zvon ku zahnání nepfátelsk^ch mocností. O pri-
spëni Boha prosíme touto písní za nemocného. Verse
tohoto i. json V introitu pátkti po 3. post и í nedëli&v tied.
15. a 16. po sv. Duchu.

86. Шт. (H. 87.)
Slon stredem národü.

Pëvec udává, ze mihi je Hospodin Sion vice nez jiná
mësta a ze se o Sionu slavné vëci vypravují(l — 3), uvádí
vyrok Pànë, ze jeho pfátelé jsou vesmës na Sionu naro-
zeni ; vyvolení ze vsech národú nálezí к Sionu a Buh je
bude pocítati ku svym vërnym (4—6).
Obyvatelé Sionu se veselí (7).
2alm opévá slávu Jerusaléma ; Jerusalem jest tu

obrazem messianské rise, к níz se budou hlásiti lidé ze
väsech národú. Obrácení národú pfedpovídal Isaiás (2a 11 10

18 20 23). a jeho slova v 1925 podobají se ponëkud slovûm
tohoto zalmu (pfedpovëdëno tóz v z. 85!>).
Píseñ má nadpis : od synû Kore (úvod XXI a 41 l).

Boba, kdy byla pisen tato sepsána, není jistá. Ponëvadz jest
Sion tak veleben, stál v nëm v té dobë zajisté jestè
israelsky chrám; Assur není tu jmenován (u Is. 1925 jest

uveden), za to jmenuje zalmista vedle Egypta i Babel.
To by se zdálo naznaèovati dobu, kdyz byla babylonská
físe ustavena (po r. 608 pf. Kr.). Obyôejnë byvá tentó
zalm pro podobnost se slovy Isaiáse kladen do doby
krále Ezechiáse; zalmista osla voval Jerusalém po vitëzstvi
nad obléhajícím je vojskem assyrského Sennacheriba

(Is. 37 a 38), tedy o sto let drive.
Svatí otcové vykládají zalm vSím právem o Kristovè

církvi. V symbolickém a v mystickém smyslu vykládán

o Matee Páne, Panne Marii.
2alm má dvë sloky a závórecny vers.

L. 1. Od synû Kore. Zalm pisnë.

Jeho základy (jsou) na svat5rch horách.
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2. Milu je Hospodin brány Sionu
Vice nez vsechny stany Jakuba.

3. Slavné vëci se о tobë fíkají,
Mësto Bozi.
H. 1. Od synû Qôrach. Zalm, píseñ.
Jeho zalození na svat5Tch horách.

2. Miluje Jahve brány Zijjônu
Vice neá vèechny pfibytky Ja'*qôbha.

3. Slavné vëci jest hlásati о tobë,
Mësto Bozi. Sélâ.

1. Zalm pisnë, viz v ûvodë XXIII a 291.
Salmista jest zaujat krásou mësta Sionu a pocíná

mluviti o nëm chválou. Jest to mësto Bohem zalozené :
Jeho (Boba Jabve) základy {zalození, die liebr.) jest na
svatych horách (Is. 1432); »na horách« praví, nebot stál
Jerusalem na vice vysinách, aspoñ dvë jsou jmenované
ve sv. Pismë: Sion a Ofel (i Moría). Pèvec má na mysli
predevsím horu Sionskou. Svatou jest tato hora (mnozné
císlo: hory mùze bj'ti i o jedné hofe к oznaèeni rozpro-
stfení), ponévadá na ni stála ëi stojí Bozi svatynë. Froto

miluje Buh Jerusalem vice nez ostatní mèsta, pfibytky,
stany Jakubovy (zemé Israelské) 776'- 68. Brány Sionu
synekdochycky zuamená mësto Jerusalem (915). Buh mi-

luje vsechna mista svaté zemê, ale Jerusalem jest mu

nejmilejsím, tam mnoho velikého Bíih jiz vykonal, tam
veliké vëci jestë vykoná (Num. 245 Jer. 3018 o Jakubovi).

3. Slavné vëci se o Sionu (mëstë Jer.) Hkají, neb die
hebr. : jest o tobe hlásati (gloriosa de te dicenda sunt) ;
ve versieh *-8 ty slavné vëci nám têï hlásá. Jsou to ze-
jména Bohem ueinëné pfípovedi, jimiz zaslíbena budoucí

veliká sláva Jerusaléma. Krásné jmenuje Jerusalem :

'Mësto Bozi«, jiz v torn spoëivà jeho veliká sláva a pfed-
nost pfed ostatnimi.
Jerusalém jest obrazem Kristovy cirkve; základem

cirkve jest Kristus a apostolové (svaté hory), jaki sv. Pa
vel к Efesskym di : Postaveni na základé apoStolù a j)ro-
rokû (Ef. 220). Horami zove ty základy, aby ukázal, jak
pevnou, trvanlivou jest církev. >Brány< círk ve jest Kristus,
téz sv. apostolové (Zjev. sv. Jana 21 l2).
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l-T^S jest zensk. rodu, proto neukazuie pfípona
slova irrilC";, která jest rodu muzsk., к Sionu, ale ku m.T:
Jeho, Bozí zalození oí fafältot «¿roí; jest v nom. Není tfeba
tentó vers, kter$- jest, toliko o jediném stichu (182). doplño-
vati; Olshausen navrhl 0^лЬ»Я ПТТ~ЛМ »jak milé
jest mësto Bozi«. Ani není tfeba tentó vers uzee sloucit
s v. 2: Své zalození na svatych horách miluje Jahve,
brány Sionu vice nez vs. atd.

2. Sion znamená horu, kde byl svatostánek, i horu,
kde stál chrám, рак se toho pojmenování uzívá к ozna-
cení celého Jerusaléma, jako zde.

3. O hebr. versi di Wellh., ze jest neúpln$r a spatné
rozdëleny. П1"ПрЭ jestzdànlivëpodmëtemtrpné vëty, avsak
ponëvadz jest zde závislé na neosobném jest v akkus.;
i pfi passivu zústává pfedmët v akkus. Sélô viz v
ilvodè XXVII a 33.

4. Vzpomínám na Rahab a na Babylon, ktefí mne
znají,

Ejhle cizorodní a Tyrus a Ethiopsky lid,
Ti zde jsou.

5. Zdaz se nefekne о Sionu : Ten a onen jest v nëm
A on sám jej zalozil, Nejvyssi? narozen,

6. Hospodin mluví v zapsáních o národech a knízatech,
Tëch, ktefí tarn byli.

7. Jak veselícím se vèem
Jest v tobë bydleni.
4. Vzpomínám na Ráhabh a Bôbhél, ktefí mne
Ano, P'léseth a Zôr s KûS, znají,
Ten se tarn zrodil.

5. Ale о Zijjônu se fíká : Mnozí muzi se v nëm
A on jej zachová, Svrchovany. zrodili,

6. Jahve í-ítá лг popisu národu :
Tentó se tain narodil«. Sélá.

7. A zpívají a poskakují.
VSechna má zfídla v tobë jsou.
(Jinak : VSichni. kdoz mají v tobë pfibytek;.

4. V Jerusalémë se scházejí nârodové. Bûh sám mluví.
Jeho slova jsou prorocká, nebof nestali se nikdy Baby-
loñané, Egypfané a jiní israelstí nepfátele obèany Jeru
saléma. V messianské dobè i z tëchto nëkdejsich protiv-
níkfi Isvaele a Boha bude míti a fiítati Biih své ctitele.
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Vzpomínám na Rahab, t. j. pohansky národ, nejspíse
Egypt ktery tímto pojmenováním (znamená vodní neb
mofské zvífe) jest naznacován 8811 (pysny = Vulg. super-
bum) Is. 307 519 (superbia, superbum); v 6731 jest Egypt
naznaèen krokodilem (selmou v rákosí). I teuto pysny lid
bude mezi ctiteli Boha Jahve.
Na Babylon, ktefí mne znají: dfíve byli pohauy,

modláfi, nyní se budou hlásititi к Bohu (EgyptStí a Ba-

bylonstí). Vedle tëchto jmenuje jestë Filistínské (cizorodní
jako 55'), Тугие, bohaté a pysné mësto Fénicanû, Ethiop-
ské (73 w) hebr. Kùs. Ti vsichni jsou na Sionu, aby tam
Boha ctili; die feckého : Tam se zrodili, v hebr.: Ten se
tam zrodil t. j. kazdy z tëch národü tam se zrodil, tam
nálezí, jest tam jaksi obëanem. Sion jest proto slavn^'m,
ze má takovy poëet svych lidí.

5. Die hebr.: Ale o Sionu se Hká . Ten i o«e«(clovëk
a ëlovëk) t. j. mnozí lidé se v пёт zrodili, Sion má ve-
liky poëet dítek, lidí, ktefí к nëmu pfíslusí. Opakování
podstatného jména miize znamenati i veákerenstvo : »Kazdy,
vëichni, kdoz v onom mëstë jsou, jsou jeho obëany, nálezí
к nëmu, jsou tam zrozeni«.
A sám Büh ho (Sion i zalozil, neb die hebr. pevnym

ho udrzuje, zacho vává.
6. Die hebr.: Jahve cítá v popisu (v zápisu, kdyz za-

pisuje) národü: » Tentó se tam narodil«. Büh zapisuje die
tohoto antropomorfismu jména lidí vsech národü, aneb
jiz napsaná je 6te, a di o tëch, ktefí pfíslusí к Jerusa-
lému : «Tentó se tarn narodil«. Так fíká pfi tëch, ktefí se
к nëmu obrátili, i z pohanu, ktefí se stali jeho ctiteli. Tam
znamená na Sionu. Die latinského znëni lzevyloziti: Ho-
spodin mluví v zapsáních, v zápisech o národech, o kní-
zatech (nikoli v hebr. |, o tëch, ktefí v Jerusalémë byli, tam
pfíslusí.

7. Obsahuje závérek, jenz není dosti jasnym. Kdoz-
koli bydlí v Jerusalémë, v onom svatém mëstë, tomu jest
tamní bydlení veselím, radostí, ten jest sfasten! Núrodové,
ktefí se v Jerusalémë jako Bozí ctitelé sejdou, radostí tam
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zpívají a poskakujt (die hebr. znëni) a fíkají: Vbechna
má zfidla (6727), zfídla, prameny veselí a ètësti jsou v Je
rusalémë, v tobe. Die lat. znëni snad by byl podobny
smysl: kdoz v Jerusalémë bydlí, jsou veselí: (Sicut, jak —

sesilující) Jen veeelieim se vitem jest vtobë bydleni — jen
veselí v tobë bydlí.
Vyklad o eîrkvi podává tyto myslénky: Slavné a

veliké vëci ohláseny jsou o církvi sv. Duchem. Jerusaiém,
obraz církve, bylo mëstem královsktfm a knëzskym ; v nèm

byl chráni, archa tímluvy; do nëho pficházel i Spasitel,
tarn uöil, divy cinil, tam vykonal dílo vykoupení lidstva,

seslal sv. Ducha, zalozil církev. Jak slavné to mësto !

A prec, nebesky Jerusalem jest daleko nejslavnëjsi !

Pohanstí národové, sv. kftem znovuzrození, jsou ob-

сапз^ Jerusaléma: Tam tient pohan a zid, barbar a Skytha,
otrok a svobodntk: ale vse a ve vSem Kristus, pravi sv.
Pavel ku Koloss. 311. VSichni mohou vejíti do církve.

V Jerusalémë, v Sionu narozen jest homo et homo,
homo хат' ti¡aiñv Spasitel nás, syn ëlovëka a Syn Bozí.
Narodil se sice v Betlémè, ale Jerusalem bylo hlavním
mëstem, Sion nëkdejsim sídlem jelio královského rodu.
Kdoz se к církvi hlásí, jsou v knize zivota zazna-

menáni. Pfi vëëném soudu budou ëtëni.
Veselí obyvatelü Jerusaléma jest jako veselí svéta,

ale mnohem lepsí a trvalejsí : Ani око nevidélo, ani ucho
neslySelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, jaké radosti
pfipravil Bûh tcm, ktefí ho milují. Tam v nebeském Je
rusalémë setfe Buh veskerou slzu s oèi (Zjev. 214
Rodicka Bozí jest v mystickém smyslu Sionem na

horách zalozen£rm. Buli ji vyvolil, ozdobil ctnostmi, usta-
novil matkou vsech zivych, svatych. Základy její jsou
Neposkvrnëné Pocetí a sv. Matefství. Proto lze o Panne
Marii jen slavné a velebné vëci hlásati : »Vsecka jest krásná,

jest ctí svého lidu, plná milosti, pozehnaná mezi zenami,

Královna nebes, Pañí andëlù*. К ni prísluSí, jejími jsou
vsichni svatí; hfísníci, kdyz se к ni kajicnë utíkají. V ni
narozen Kristus Pán, ona jest pfícinou veseli« andëlù

i lidí.
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4. -p:tn uvádím, jmenuji mezi témi, ktefí nine znají,
ioii yttáexortáí /«i, Rahaba, Babylonské atd. ЭТИ 'Paaa zu-
stalo V LXX toliko na tomto mistë nepfelozeno: jindy
vzdy pfelozeno: рушу neb pycha (sv. Jer. Aq. Theod.
Sym.). Euthym., sv. Aug. mínili to slovo о Rahab v Je-
richu (Jos.21 ad.) neb o Kananejskych, kteri byli do svazku
Israele pfijati. Origenes, Euseb. о Egypte toto slovo ne-
vykládají. Fuerunt Ulie iyt*^»^rm> ixtt Die aram. : Vsichni
nine (Boha) ehváliti budou. Tez vykládáno o posledním
soudö.
5. "(VSi1! jest Sion v dativu, Sym. kbqí t« 2iwv о tobë.
neosobnè (nif.J Numquid vyjadfuje podivení ; v LXX

цтруо £iáv na misté ti
j

2u¿* "1Ш DN na m. Homo

e
t homo jest hebraism : bud kaidy neb pfemnozí (vsichni)

S 73*.

6
.

ЧЕС"" pocitá, Sym. syr. a Jer. ÙQt&n^aa; jsou slova
zalmisty. nSC- ПТ jsou slova Bozí.

7
. Sieut 2 veritatis. Samí veselící se 7- (Is. 51 3)
. Sv.

Jer. (Aq.) : A zpívají jako ve sborech vSechny mé prameny

v tobé; îin tociti se v tanci, Sym. o pískání na flétu (ачЬЬпа
zde vsak a^bin? ).

ZHdla má 4Tp'ù jsou zfídla spásy (Is. Г23); die feckého
bylo by opraviti aDÍ7/3 а?? яа^оз» r¡ яптоша. vSichni, kteríz

г tobé T\Z bydlí (Lagarde mojí bydlitelé); tato slova
nejsou vsak dolozena pfíklady v zádoucím vfznamu.
Xovy vyklad а^ЬЬчпЯ апш — чу? ab? jest tez : I kní-

zata i otroci, ti vsichni jsou mymi ocmi v tobe« t. j. tehdy
budou v Jerus. vsichni rovni, knízata i sluzebnici, neb
kolik knízat, tolik otrokfi - jest proti vsem starSím pfe-
kladûm.

Modlíme se z. 86. v den Obfezání Páné iNov5r rok).
Církev vzpomíná na clovëôenstvi Krista Pána, jez se
onomu obfadu pokornè podrobilo a uvádí proto к tomuto
svátku v. ä: >Clovëk narodil se v nem«. O svátku Zjevení
Páné vzpomínají nám slova zalmu : »Hle cizí a Tyrus a

Ethiopstí jsou tu«, 2e ku Kristu Pánu ctitelé a vëfici ze
vsech národú jsou povoláni. Na nebesky Jerusalem upo-
míná nás zalm ve svátek Рготёпёпг Páne.
Církev jest Sionem, chrám jest obrazem církve; kdy-

koli se svetí dum Bozí i o svátku Posvécení chrámu Páné
modliti se jest z. 86. Zde má byti pfíbytek vesetych, spo-
kojen^ch! 48
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Ponëvadz byval vykládán cel$r zalm о Panne Marii,
jest zaveden o svátcích Panny Marie v modlitbách bre-
viáre. Ji vyvolil Bûh a miloval vice nez väechny stany
Jakubovy, nez ostatní. Ona jest ùtëchou i radostí svych
ctitelû. I pfi zehnánl obrazü Panny Marie jest se die
Pontifikálu modliti tentó zalm s antifonou : Pod tvou
ochranu utíkáme se atd.v
Zalm 86. jest uróen v pátecních rann ich hodinkách.

87. Шт.. (H. 88.).
Nárek y nejyëtSim souíení.

Salmista klade prve krátkou prosbu a Höf, v jakém
nebezpeßi se nalézá; jest blízek smrti, s mrtvymi poëitân
(2-7),
hnëvem Bozím obtízen, lidmi opovrzen marne volá

o pomoc к Bohu (8—10).
Aby se mu pomoci dostalo, uvádí, ze mrtví Boha

velebiti nemohou, neví, ргоб není vyslySen а pro<5 novymi
souzeními trápen (11— 16),
zdá se mu, ze ho jiz i Büh zavrhl (17—19).
V jinych zalostnych zalmech (6, 21, 30) vyznívá ze

slov písne vzdy radostná dùvëra v Boha, zalmista naríká
na své souzení, vylicuje je, ale vyznává xïày, ze doufá
лт Bozí pomoc; toliko tentó zalm neobsahuje projevu dú-

vëry, vyjímajíc snad prosbu v. 3. Jeho náfek zdál by se
byti blízkym zoufalství, nebot konöi seznáním, ze jest ode

vsech opustën. 2al jest vyjádfen a lícen podobnë jako u
Joba (v. 5 u Joba 14'°, v. n u Joba 3010. v. ,au Joba 19 u).
Jest to nejtruchlivëjsi elegie celého zaltáfe.
Zalmista vypisuje osobní nebezpeôi a souzení ; snad

trpël i malomocenstvím, ze se od nëho die v. !l známí vzdalo-

vali. Smrt jeho (v. 6j a, ze byl polozen do podsvëti (v. ')
,

dluzno vykládati obraznë.
Theodor z Mops, vykládal z. 87. o souzení judského

lidu v Babylonë. Mnozí sv. Otcové vykládali cely zalm

o utrpení Páné; mluví v nëm, pravili, Spasitel, pfedkládá

nebeskému Otci své bolesti, aby dosel vysvobození, totiz
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vzkfísení. V symbolickém smyslu lze slova zalmu vhodné
o trpícím Spasiteli vykládati.
Xelze fíci, v které dobë by asi byl tentó zalm psán.

Xadpis pisnë jest delsí nez u ostatních zalmu.
Nadpis.
L. 1. Zalmová pisen. Od synû Kore. Ku konci. Na raahe-
leth к odpovëdi. Poucná píseñ Emana Ezrahity.
H. 1. Píseñ, zalm od synû Qôracha. Èiditeli hudby
die Mach'lath zpívati (Aq. Theod. к tanci).
Maskîl od Hêmâna, Ezr«chîty.

1. Jednotlivé vyrazy viz vuvodë. Píseñ zalmu, XXIII
téz47«. Od synû Kore v. XXI téz 41 ». Ku konci XXVI 4'.
Na Maheleth hebr. 'al-mach lath XXIX, Theod. a Quinta
(5. feck5r pf. u Origena): vnig tf,ç zogtlaç Aq. èni %oQsiq sv.
Jer. per chorum pfi tanci zpívati, pëti (1. Кг. 21 11 29a).
К odpovëdi, XXVII snad, ze bylo pëti tentó zpëv dvëma
sbory stfidavë (v hebr.: jak jiz uvedeno: pëti). Maskîl
XXIV 31'. Eman Ezrahita byl zpêvâk z levitù, jmeno-
vany v Davidovë dobë (viz vùvodëXXI). Hêmân a Ethân
jsou jmenováni v 1 Par. 26 jako synové Judova vnuka
Zéracha; Heman a Ethan byli die 3 Кг. 431 muzové velmi
moudfí. Eman levita zajistó se lísí od Emana z kmene
•Tudova, ac by pfidané Ezrachita nasvëdëovalo, ze jest
tu jmenován syn Zeracha. V LXX jest na m. Ezrachita
psán O ó

'
laçajiXittjg.

Nëktefi mini, ze nadpis: Píseñ, zahn od synû Qoracha
jest starsí a púvodní ; a ze byla ostatni slova nadpisu
pozdëji pfidána.
Zenner se domnívá, ze byly verse tohoto zalmu psá-

vány pro zpëvâky ve dvou sloupcích vedle sebe, a ze se
pfi opisování dostaly nëkteré verèe na nepravé misto.
Vepsání sélâ a nynëjsi pofad pochází die jeho minëni od

Hemana Ezrachity, ktery pfiöinil к zalmu druhou ëàst

nadpisu.

Sborová pisen má patero slok o 4, 4—4—4, 4 versieh.

Pùvodnë by byly po sobë následovaly verse 2—5, рак
10"—13, рак ve strídavé sloce vers 6. a 14. 15, v druhé

sloce v. 7—10, v 2. odpovídající sloce 16—19. (Zenner, Die

Chorgesänge, str. 51 a 83. 84).



700 ¿. 87*Л

Volám ve dne i v nôci pfed tebou.
3. Nechaf se dostane к tobé má modlitba,
Nakloñ své ucho к nié prosbë.

4. Nebof naplnëna jest má du§e ziem,
A mûj zivot blízí se к podsvëti.

5. .Isem na rovno postaven s tèmi, ktefi sestoupili do
Jsem jako ëlovëk bez pomoci, jámy;

Jako pobití, ktefi spí v hrobich,
Jichz ty vice nevzpomínás,
Nebof oni jsou od tvé ruky odehnáni.

7. Polozili rane do nejspodnëjsi jámy,
Do temnot a do stinu smrti.

2. Jahve, Boze mé spásy,
Za dne volám, v noci pfed tebou.
(Pfemënou: Jahve, mûj Boze, kfièim za dne,

volám v noci pfed tebou).
3. Nechaf dojde pfed tebe má modlitba,
Nakloñ své ucho к mému ùpèni.

4. Nebof má duse jest nasycena útrapami,
A mûj iivotse blízí s 'ôlu.

5. Jsem povaáován jako ti ktefi sestoupili do

.Isem jako muz bez sily.
i.Iinak: Stal jsem se jako bez sebe).

6. Mezi mrtvfmi jest mé loze, jako pobit5rch,
Ktefi lezi v hrobë,
Jichz ty nevzpomínás vice,
Kdyz oni jsou odlouèeni od tvé ruky.

7. Polozil jsi mne do jámy podsvëti,
Do temnosti, do veliké hloubky.

2. Pëvec jest v zalostném stavu, volá к Balm Jahve,

ktery mu rnùze pomoci. Za dne i v noei volám; jest to
upëni. Odûvodftuje své volání a svou prosbu lícením svého

nebezpeci a svych titrai).
4. Nebof naplnëna (nasycena) jest má duëe (já З3)

ziem malis, útrapami ( Job 10'5). A mûj zivof blízí se pod-
svëti (66); metaforicky di, ze jest jiz blízek smrti, jest jiz.
jako mrtvy — to rozvádí v následujících versieh.

5. Jsem na rovno posta ven (cítají mne i s pohfbenymi»

6. ezi mrtvymi zanechán;

jámy (j
. pohfbeny),
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(27 ') s tëmi, ktefí sestoupili (sestupujíj do jámy (1427).
Jsem hez pomoci (hez sí/y v hebr.), áfior¡&r¡Tog, jako clovëk,
jemuz není pomoci.

6. Mezi mrtvymi jsem zanechán, odlouôen, opustën
od lidí, v hebr. snad : Mé lote jest mezi mrtvymi,
jako pobitych, zabitych, ktefí padli a jsou pochováni, lezí
v hrobè. V mnozném f-ísle by nám zalmista snad proje-
voval, ze nemluví toliko o sobe, ale ze Héí smntny stav
lidu Israele: Jest mrtvy, jako pobity (zabity).
0 mrtvé, tak se domnívali, nestará so Hospodin tak jako

peëuje stále o zivé. Büh tëch, ktefí jsou v seôlu, zapomíná,
nebof se zdá, ze jim zádné pomoci nedává; zústávají stále
mrtv5'nii, к zivotu nepficházejí. Так bylo rnínéní Starého
Zákona. Nevzpomíná jich Büh: nebof jsou od tvé ruky,
od tvé pomoci, odehnáni, odlauëeni (hebr.); jako 30 23.

7. Poloiili mne do nejspodnêjèi, velmi hluboké jámy
(85ia hluboky, spodní), do mist nejtemnëjsieh, kde není
zádného svëtla, do stínu smrti t. j. do temna, v nëmz po
rnínéní starych mrtví chodili (224).

1 Kristns Pán volal pfi svém utrpení podobnè: Boze
muj, Boze müj, proe jsi mne opustil (Mat 274ti). Spása, jiz
Kristns il Bolia mël, bylo vzkfíéení jeho tëla. Ve dne i
v noci, Pán nás v noci trpël úzkostí v zahrade getseman-
ské, trpel urázky Jidáse, Annáse a Kaifáse. I Spasitel cítil se
blízek smrti, fka : Smutná jest má duse ai к smrti. Na-
sycen byl bolestmi, nmrel, byl pohfben. Inter mortnos
liber: dobrovolnè se Spasitel podjal smrti, dopustil, ze ho
pochovali. Ale i tam л- hrobë byl liber, svoboden, Pán

>Jan 10 lö
) nad zivotera i smrti, kdyz chtël, vstal zase

z hrobu. Ranën byl Spasitel, násilnou smrti ho usmitili.
Sestoupil do spodního podsvétí; jeho dnse tam vesla, aby
vyvedla svaté Starého Zákona do nebes.

2
. Slovo "Т^чат spáso má povazují íBickell, Grütz,

Baethgen, Zenner) spíse za napsané na m. slovesa
já kfi&ím: 3'2T V^BS ,rí»N ПИТ1 màj Boze, v hebr. toliko
Boze. Wellh. klade na in. jednoho DT dvë DV OV kazdy den.

5
.

34S jest jméno aramejské: syr. i j « 1 â pomoe.

6
.

"XO£i~ ü.tvOtno~ liber, volny, pustëny ; извп lûzko
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(arab. chafasa poraziti, zboriti) není zaruéeno v tomto
vyznamu. Wellh. navrhuje jako ve v. 5 "'ГЭЮПЗ jsem titán.
Liber xi Pána Jezíse : mezi mrtvymi zbaven potiipy a
mu cení.

8. Na nine doléhá tvá prchlivost,
A vsechny své proudy spustil jsi na mne.

9. Vzdálil jsi ode mne me známé,
Ucinili si mne (predmëtemi osklivosti.

Vydán jsem a nemohu vyjiti ;
10. Mé o<M hynon souzenim.
Volám к tobe, Pane, kazdého due ;

Yztahuji к tobé své ruce.
8. Na mnè lezí tvùj hnévu zár,
A vsechny své proudy (vlny) na ir.ne sklánís

(oprav. : poustís). Sél<J.
9. Vzdálil jsi mé známé ode mne,
Uèinil si jim mne pfedmëtem osklivosti :
Jsem sevren a nemohu vyjiti.

10. Mé oci hynon bidon.
Volám к tobé, Jahve, po vsechny dny,
Vztahuji к tobé své ruce.

8. Salmista trpí hnévem Bozím : Na mne doléhá
(lezí, tízí 31*) tvá prchlivost; ta jest prícinou mych útrap.
Vseehny tvé proudy (418), nestéstí jako proudy vody, jako
pefeje, rozèefené vlny, spustil jsi na mne.

9. Jest opustèn ; kdyz byl tak stízen, odesli od ného
jeho pfátelé: Bûh jo vzdálil iJobl9'3-14 i. 30'2); zalmisty
se stranili a stal se jim predmetem osklivosti (Job 30 10
i. 3012).
Vydán jsem, snad doplniti : bidé ; lépe v hebr. : Jsem

scvfen, zavfen v 2aláfi nestéstí, a nemohu, nesmím vyjiti.
10. Stálym pláéem, souzenim hynou mé oti (683010).

Vola o pomoe, vztahuje prosebné své ruce к Bohu.

Kristus Pán vzal na sebe vinu veskerého iidstva, a
bylo mu proto vytrpèti a snésti spravedlivf hnëv Bo2í,
dokud by nebylo dáno zadostuéinéní. Byl opustèn od
svych pfátel, od apostolü. Byl opovrzen, vydán nepfá-
tehim, nemohl vyjiti, kdyz nechtël tak Bùh Otee. Volal
к Bohn, rozpjaté mél ruce na kfízi.
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8. "30 podepvíti, poloziti. ПЗУ v piel : ohnouti, skloniti :
sv. Jer. idle Aq. Sym.) adflixisti me sevfel jsimne, suèujeè
nine, tedy hebr. ЧЗГГЭ? (11975), LXX inr¡yaytg tedy ГРЭ5* s alef
psáno (mívá PN neb p) ; Wellh. mëni v nakázal jsi.

9. Longe fecisti fiuxçvvnr vzdáliti. Abominatio kon-
kretnë. XSX xbl хЬз od SPD part. pass, jest pfistavkem
к priponë ч3 ve slovë ЧРШ.

10. 'ЧПЗ básn. tvar na m. yo. Ruce (dlanë) roztahovali
HOB pf'i modlitbë.
11. Zdaz budeâ ciniti na mrtvych zázraky?
Öi lékafi vzkfísí (je), aby te chválili?

12. \ ypravuje-liz nëkdo v hrobë o tvém milosrdenství
A o tvé vërnosti v (miste) zkázy?

13. Budou-liz tvé divy v temnotách známy,
A tvá spravedlnost v zemi zapomenutí ?

14. A já к tobó, Hospodine, volám,
A ráno má modlitba ti jde vstfíc.

15. Proc zamítás, Hospodine, mou modlitbu ?
Odvracís svou tvár ode mne?

16. Já jsem bídny a v námahách od své mladosti,
Vy rostí jsem рак, byl jsem snízen a zdësen.

17. Na mue hrnou se tvé hnëvy,
A tvé hríizy mne dësi.

18. Obkli6ují mne jako voda den со den,
Obklicují mne docela.

19. Vzdálil jsi ode mne pfítele a blizního,
I mé známé bídou.
11. Budes-H ciniti zázraky na mrtvych?
Vstanou-liz stíny, aby té chválily ? Sél<7.

12. Mvize-liz se vypravovati v hrobë o tvé milosti ?
O tvé vërnosti na misté záhuby?

13. Stanou-liz se tvé divy známy v temnosti V
Tvá spravedlnost v zemi zapomenutí*

14. Já. vSak volám к tobe, Jahve,
A má modlitba pfichází ráno pfed tebe.

15. Proc zavrhnjes, Jahve, mou du§i,
Skr,vvás svou tváf pfede mnou'í

16. Bídny jsem já a zmírám od mladosti,
Snásím tvé hrûzy, nevím si rady.

17. Na mne se spustily tvé záry hnëvu,
Mne nióí tvé hrñzy,
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18. Obkliôuji mne stále jako vody,
Obkliôuji mne docela.

19. Vzdalujes ode mne pfítele i druha,
Moji známí — misto temnoty.
(Jinak: Mé známé odvracíS, bránís jim).

11. Dalsí dùvod, pro nëjz by se zalmistovi mëlo
dostati pomoci a vysvobození. Je blízek smrti, kdyby
umfel, Bûh ztratí ctitele, nebof mrtví nevelebí Bolia !
Так vyjádreno i v i. 6« (Is. 3817-19).
Zivi potfebují zázraku, jimiz by jim bylo pomozeno;

zdaz bucles na mrtvych ciniti zázraky? Pfedpokládá zá-
pornoii odpovëd. Die hebr. zní druhá cást verse správnéji:
Vstanou-Ш stíny, by të mohly chváliti, ahy të chválüy?
LXX cetli na m. hebr. Hfo'îm slovo rôf'îm а pfekhídali
í¡ imnoí ci lékafi ?

12. 13. Vhrobc, v misté zahynutí, v temnotách, v zemi
zapomenuti — tak jmenuje hrob a to, со za hrobem — není
Bûh cliválen tam se nevypravuje o milostech, o vërnosti,
tam se nepoznávají veliké divy a pomocná spravedlnost
Bozí. Spravedlnost a vërnost, viz 24'°. Podobná myslénka
i u Kaz. 9'" 10 Sir. 172B- 2T.

14. 15. Mrtví nemohou к Bohu volati ; zalmista, dokud
jest íiv, vola stále, modlitba jeho jiz éasnë z rana pH-
chází Bohu v ústrety : od Bozího rána jiz prosí !
Profi zamítán mou modlitbu? hebr. moa du§i? 731

768i. OdvracU svou tváf, rozhnëvàn aevyslycháé mne (121).
16. Jiz od mladosti trpí, byl v námahách (in labori-

bus), neb jak hebr. di : zmírám od mladosti, snáSím tvé
hrùzy, hrüzy, jimiz ho Bûh stíhá, jsem zdesen. - V lat
di: Exaltatus sum, asi: Vyrostljsem vëkem. aletím vzrostla
i má souzení : byl jsem snízen a zdésen i^rinoç^rjr.

17. 18. Hnëv Bozí jako voda tekl po trpícím zalini- ■

stovi a tece stále (v. 8 i 418); jest jim obkliöen.
19. Nemá nikoho, kdo by mu pfispël, kdo by ho jen

potèsil. Yzdálil jsi pfítele a blizniho, i mé známé bídou,
pro bídu, kterou na mnë vidèli, straní se mne. Hebr. není

jasné : Moji známí, — jest misto temnoty, temnota h robu

(Job. 17u); malou pfemènou lze pfekládati : Mé známé.
odvracís, bránís jim (3. osoba: odvrací).
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Kristus Pán by die symbolického vykladu prosil za
odvrácení smrti; vsak zajisté jen proto, ie by si zádal
brzkého vzkrísení. Pfedstavuje Bohu Otci své práce, ná-
mahy a utrpení od mladosti (v Betlémë, v Egypte, v Na-

zaretë). Pak byl povySen, na kfíz (Jan 3* 12-'12). Trpël pro
lidské hfíchy hrüzy Bozí : úzkostí i krví se potil.
By] pfi svém utrpení skoro opustën ; zeny, jez stály

pod kfízem а sv. Jan boles ti nezmírnili (srovn. Is. 633"5).
11. a'SE"! (od SEI, ПВЧ) zvadlí, яШм/, duchové mrtvyoh,

Is. 14lü (Schwally, Z. f. a Wiss. 1898. 427); lékafi jsou
s-xsñ.

:

12. yrqs zkáza castôji u .Joba (26e 28'-- 311*) a Pfísl.
(15" 2720).

13. п*шз zapomenutí (èv rf
j

y
f,

émXtlr¡<Tii¿rr¡) tak se zove
misto mrtvj'ch, nebof se domnívali stafí, ze tam váechny
vzpomínky na tentó svët se ztrácí a mizí (Job 1421).

16. "Ç?37p Wellh. di, jest nesrozumitelnym ; а""ПУЗ zna-
mená mladost, mládí. ПЭПЕХ conturbatus sum LXX xa) iír¡-
nonti&^v — jest v hebr. nejasné. Arabské afina znamená
ntíti slabou mysi, afínun slabomyslny - die toho snad:
nevim si rady. Olshansen i Wellh. navrhnje !TOBN trnu.

17. ППЗ znamená ndëeti ; pilel by znëlo чЭ1ПРр? zde
jest vsak ЧЭ1Г1Г17Э? umlceli m no, niai m ne ''ЭЧПйХ.

18. Die syr. a sv. Jer. zní druhá cást: Odvedl jsi
(3. osoba "isn) me znâmê ar«a~ A miseria pfelozeno
slovo ТрВГ!"2 tma, bida.

2alm 87. byl vykládán jako modlitba Krista Pana
v utrpení; proto urcen v modlitbách Velkêho pdtku, Bîlé
soboty a Utrpení Pane. Oírkev vzpomíná slovy tohoto
ialmu i na bolesti a na zal Blahoslavené Rodicky Bozí,
modlí se tuto pisen o svátku Sedmi bolesti Fanny Marie.

V chrâmë prednásíme Bohn své íitrapy a starosti,

tam i)i-ichází zbozny den со den a volá к Bohu. 2
.

87. jest

v hodinkách Prjsveceni chrámu Pane a v ranních hodin-
kách pátku.

88. zalm. (H. 89.)
Boil pHpovëdi, jeí byly dány Davidovi.

Israelita velebí Boha, nebof tentó jest mocny a лге

svych slibech vády vërny. V úvode vzpomíná na slib,
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kter£ ucinil Bûh Davidovi о vëcném trùnu (2—5), ku
konci té cásti velebí lid, jenzmátak mocného Boha (6—19).
V druhé cásti rozvádí ono Davidovi ucinëné pfedpovëdëni
0 trvalé a vëëné vlàdë (20—38). Vdobë, kdy zije zalmista,

se zdá, ïe se dan^ slib nevyplñuje, ze jest Daviduv

vëën^ trun V nebezpeëi; proto prosi pëvec, abyBûhbrzy
dany slib splnil (39—52).
Israel jest snízen, jeho sousedé plení zemi (42), po-

smívají se Israeli (46. 51. 52). Bûh slíbil Davidovi stálf
trûn, a nyní jest к zemi svrzen (45). То pfivádí Israelitu
к tomu, aby uvazoval o prípovedích Boha. Bûh jest vërny,
jeho sliby se jistë vyplní! To povzbuzuje dûvèru, zádost
1 touhu po králi Messiási. Zalm jest tedy messianského
obsahu. Z uveden^ch okolností nelze seznati dobu, к níz
by se lícení snízeného stavu Israele neslo. Zalmista ovy-
hnanství nemluví. Proto by bylo lze poloziti pùvodzalmu
do doby Roboama ; tehdy byl Davidûv trûn, aë osazen,
pfi vpádu egyptského krále Sesaka v nebezpeéí (3Kr. 14,
2 Par. 12). Jiní kladou tentó zalm do prvé doby po ná-
vratu z Babylona, do 5. století pf. Kr.
Zenner délí tuto sborovou pisen na sloky o 4,4—4 —3'

3—12—4, 4-8 3, 3 versieh.

Nadpis.
L. 1. Poucení Ethana Ezrahit_y.
H. 1. Maskil. Od Ethána Ezrûchîty.
l.Maskîl; viz v ùvodë XXIV (31 *) pouéná pisen

Ethan, levita jako Asaf a Hernán, fiditel hudby neb zpévu
pfi chrámu za Davida, jest jmenován v 1 Par. 1517 ma m.
Ezrachita v LXX: Israelita). Viz o torn v úvode XXI a 87
L. 2. y\\ilosrdenství Hospodinova vëônë chci opëvovati,

Z pokolení do pokolení chci rozhlaSovati tvou vër-
nost svymi ústy.

3. Nebof jsi pravil: Na vëky postaveno bude milo-
srdenství na nebesích,

Zachována bude v nich tvoje vèrnost,
4. Uzavfel jsem úmluvu se sv<rmi vyvolenymi,
Pfísahal jsem Davidovi, svému sluzebníku:
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5. »Az na vëky zachovám tvé sime,

»A postavím do pokolení a pokolení tvùj trûn.<

H. 2. Milosti Jahve na vëky chci opëvovati,
Pokolení a pokolení chci zvëstovati tvou vër-

nost svfmi ilsty.
3. Nebof fíkám (LXX : fekl jsi) : Na vëky zbu-

dována jest milost,
Nebesa — jako je — utvrzujes ty svou vërnost.

4. »Uzavfel jsem úmluvu se sv^m vyvolencem,
>Zapfisáhl jsem se Davidovi.svému slnzebniku:

5. >\z na vëky utvrdim tvé simë.
»A zbnduji do pokolení a pokolení tvûj trûn .

Sélâ.

2. Chválí milosti a vërnost Bozi. Chci opëvovati m ilo-
srdenstvi, projevjr a ëiny milosrdenstvi Hospodinova vëënë.
V hebr. di : milosti Jahve chci opëvovati, ty milosti, jez
prokázal Biih lidn, Israeli. Vëënë je chce opëvovati, t. j.
stále, vzdy; to by iikazovalo, ze mluví zalmista jménem
Israele, nebot lid maze sv^mi rod y stálou chválu Bozi
udrzovati.
Od pokolení do pokolení t. j. po vsechna následující

pokolení chci rozhlaèovati svymi ústy tvou vërnost, vërnost,
kterou jsi zachoval a projevil svému lidu. V tomto zalmu
opèvuje milost a vërnost Pànë v nèkolika verSich (3, 6,9,
15, 25, 29, 34, 50).

3. Vzpomíná na pfipovëd, jiz Bûh kdysi Davidovi
uëinil. Nebot jsi pravil (vmassor. asimylnë: Nebot fíkám,
1. os.) : Na vëky bude postaveno (aedificabitur má b5'ti
zbndováno) milosrdenství na nebesích. Milost Bozí pfi-
rovnána ku stavení, které je pevnè na véky zbudováno ;
jest tak pevné a nelze jím hnouti, jako nelze hnouti s ne-
bem — tak pevnou jest i Bozí vërnost. Slova »na nebe
sích» nálezejí die hebr. к druhému sticlni verse ': Jako
nebesa utvrzujes svou vërnost ; spolu s nebesy byla utvr-
zena. Ciní nebesa (nebeskou milost a dobrotu) základem
své vërnosti, by bylo lze téz vysvëtliti. Die hebr. json to
Bozí slova.

4. 5. Bíih pravil: Uzavfel jsem úmluvu — v torn zá-
lezí ta Bozí milost, к tomu se nese vërnost Pànë —
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sesvym vyvolenym (mnoz. 6. ve Vulg., jedn. б. v hebr. znëni).
Vyvolenym Bozim jest David, toho ustanovil Pán, aby
vládl nad Bozim lidem (3 Kr. 816). Davidovi se Bäh za-

pfisáhl a slíbil jema а jeho potomstvu stálost a trvání
tríinu, jak to krátce obsahuje následující ver§ '•

>

a jak to
oznámil Davidovi prorok Nathan (die 2 Kr. 7l a násl. 7'6).
Na vëky zachovám tve sime a postavim do pokolení a po
kolení (do vsech budoucích pokolení) tvüj trim: rozmno-
zím a tím zachovám tvüj rod a stálym uciním knízectví

tvé. Vëënë trvá trun a viáda Davidova rodu v Messiásovi,

jenz byl z toho rodu. O nèm predpovëdël Isaiás: Jeho
vláda se roznmozí na Davidovë stolci bude sedèti .

O nëin zvèstoval i Gabriel: »Dáf jemu Hospodin Büh
stolec Davida« (Luk. I38.).
Pán ucinil onu pripovëd Davidovi pfi té pfílezitosti,

kdyz prokázal David horlivou touhu, aby mohl stavèti

dum Bozí. Ve versieh 20 a násl. rozvádí Salmista to pro-
roctví. V následujícím velebí Boba, kter$r tak alavné píí-
povëdi mûze dáti a splniti.

2
.

"Hw~ v mnoz. císle : rozliëné prùkazy, skutky мг-
losti. Viz úvod к г. 102 (103).

3
.

hr"p?? *% já tvrdítn oduvodñovalo by druh^ verá

(i Aq. Sym. Theod.) ; LXX: oti нпач i sv. Jer. ПЛ2 se vzta-
huje ku СЧЗШ; pfedlozka 2 má zde v^znam : s nimi.sne-
besy — jako nebesa tak ... 5. пЬо viz XXVU.
L. 6. Nebesa oslavují tve divy, Hospodine,

Tez tvou vërnost (velebí) ve shromázdení svatych.

7
. Neboí kdo jest na oblacích roven HospodinuV

(Kdo) Podoben Bohu mezi syny Bozími?

8
. Búh, jenz jest slávou obkliöen ve shromázdéní

svatveh,

Vëtsi a hroznejsí jest nezvsichni, ktefí jsou okolo
nèbo.

9
. Hospodine, Boze zástupu, kdo jest tobë podoben ?

Mocn<r jsi, Hospodine, i tvá vërnost kolem tebe.

10. ry panujes nad silou more,
Pohyb jeho vln ty mírnís.
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11. Snfzil jsi zpupného jako ranëného,

Svym mocnym ramenem jsi rozptylil své nepfátely.
12. Tvá jsou nebesa a tvá jest zemë,
Okrslek zemsky, а со jej naplñuje, ty jsi zalozil;

13. Sever i mofe (zapad) ty jsi stvofil.
Tabor a Hermon plesají v tvém jménu;

14. Wvé rámé má sílu.
Silna (af) jest tvá ruka avyvfsena jest tvápravice.

15. Spravedlnost а právo (jsou) podporami tvého trünu,

Milosrdenství a vërnost chodí pfed tebou.
16. Blahoslaven^ lid, ktery zná plesání (zvuk).
Hospodine, ve svëtle tvého obliceje kráCejí,

17. A. v tvém jméné plesají po celf cas,
Л л' tvé spravedlnosti se povznásejí.

18. Nebot ty jsi sláva jej ich moci,

A v tvé dobroté se vyvysuje ná§ roh.

19. Neboí Hospodinu nálezí nase udrzení,

Svatému Israele, naSemu králi.

H. 6. A oslavují nebesa tvé divy, Jahve,
I tvou vërnost v shromázdení svatych.

7. Nebof kdo se vyrovná v nebeskychoblacích
(Bohu) Jahve,

(Kdo) jest Jahve podoben mezi lidskymi
8. Bûh, straslivy v faaë svatfch, syny?
A hrozny vsem, ktefí koiem nëho (LXX :

Velik5r jest a hrozny)-
9. Jahve, Boze zástupu, kdo jest jako tysilen,
A tvá vërnost jest kolem tebe. Jâh?

10. Ту ovládás zdvizení mofe,
Zdvizení jeho vln — ty skrotís je.

11. Ty jsi potfel Râhabha'jako proklaného,
Sv5rm silnym ramenem rozptylil jsi své

nepfátely.
12. Tvá jsou nebesa, tvoje jest tez zemé,
Okrslek zemë i jeho náplñ, ty jsi jej zalozil.

13. Sever i jih, ty jsi je stvofil,
Tôbhôr i Chermôn jásajínad tvymjménem.

14. Tvé ràmë i jeho síla,
Silná jest tvá ruka, vyv^sená tvá pravice.

15. Spravedlnost a právo jest podporou tvého
trünu,

Milost a vërnost vstupují pfed tvou tváf.
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16. Blaze lidu, kter£ zná zvuk plesání (jásot).
(Ktefí i Ve svëtle tvého obliôeje, Jahve, krácejí

17. Plesají nad tv^m jménem po celf den,
A povznásejí se tvou spravedlností.

18. Neboí ty jsi jejich mocnou ozdobou,
A svou pfízní povyáís nás roh;

19. Neboí Jahve nálezí nás §tít,
A Svatému Isrâ'êle ná§ král.

6. Hospodin jednal s Israelem (i s Davidem) milostivè,
byl jim vëren ; toto jednání jest v oöich zalmisty divem
Bozím, pro kter£ nebesa Boha Jahve oslavují neb jiz
oslavovala. Vërnost Bozí jest velebena i ve shromázdení
svatych; tak zove nebeské duchy, andëly (Job 5l 15,a
Zach. 14й). Svat^mi je jmenuje proto, áe jsou dokonalí ;
oni vëdi. íe se proroctví Pànë vyplní, proto oslavují Bozí
vërnost

7. Svatí oslavují Boha téi proto, ze mu není ani
v nebesích rovného : ani v nebesích není nikdo roven
Hospodinu, ani mezi Bozími syny (281), mezi andëly nikdo
mu není podoben. Urôity zápor jest vyjádfen otázkami:
Kdo jest ... ?

8. Bûh mívá se svat^mi nebes t. j. s andëly, radu,
v níz jim zjevuje (po lidsku mluveno) své zàmëiy, svá
ustanovení: v torn to shromdzdëni jest obklicen slávou,

oslavují ho andèlé pro Bozská à podivuhodná zafízení;
tato jsou (die hebr. znëni) straslivá: straslivy (a hrozn^')
jest Bült v rade svatych, tôm, ktefí jsou kolem ného, t. j.
tez andëlùm.

9. Hospodin jest tu jmenován: Bûh zdstupü (s. 191) t. j.
andèlskych sborû a zástupu, ktefí ho provázejí a jenm
slouzí. Mocny jsi tak, ze nutzes své sliby splniti. Vërnost
jest ко/em tebe, obklic-uje tebe, ty ji más a vsude ji pro-
jevujes.

10. Мое Pànë jeví se na pfíklad velmi patrné na mor i.
Ty panujeè nad silou more t. j. nad rozboufenym morem;

proti rozboufenym vlnám klade Bñh písek na bfehu lezící
a ten dusí sílu vln (Job 2612 38'°- "). Bûh dal 6i pfede-
psal mofi hranice a jiií tëmi krotí mofské vlny, ale on
zdviéení jeho vln — jako pfi boufi krotí svou zázraCnou
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mocí; Pán Jeiís rozkazem utisil mofské vlny a boufi na
jezefe Genezareth.

11. Мое Pànë se ukázala nad Egyptem: Snízil jsi
zpupného (superbum; v hebr.: Ráhabh jméno vyznaëujici
Egypt, jako v z. 864 Is. 51я a j.) jako ranëného (hebr.
potfel jsi R. jako proklaného, probodnutého\ byl jako
smrtelnê ranëny, jenz se nemûze zvednouti (Plác J. 212),
jenz se nemúíe vice brániti.

12. 13. Tvá jsou nebesa — Bohu nálezí vse, on jest
Pánem vseho, ponëvadz vse stvofil, nad v§ím panuje

(srovn. 23 1 49'2). Sever i mofe (die tehdejsího pojmenování
znamená mofe — jâm LXX stfedozemní mofe západ,
v hebr. jest jumín t. j. pravá strana, jih) ty jsi stvofil. Na
misté vseho horstva jmenuje zalmista dvë hory: Tabor a

Hermon — ty plesají ve jménu Bozím (nad Bozím jmé-
nem; srovn. 6413). Tabor leáí jihozápadné od genezaret-
ského mofe, Hermon velk^ v severní ëàsti zajordanského
kraje; nemohly by proto zastupovati vhodnë západ a vy-
chod (proti severu a jihn v prvé 6ásti verse). Hory se
veselí a plesají nad Boáím zjevením, ponèvadz jsou pfed-
ními a stál^mi jeho svëdky.

14. 15. Jestë jednou, vSeobecnë ukazuje, ze Büh jest
silny a mocny: Tvê rdmë má sílu ....
Spravedlnost a pravo jsou podporami (praeparatio)

tvého trûnu (962); milosrdenství a vërnost provázejí Boha;

jsou pfed Bokern, pfed Boáím trûnem, Buh jimi vykonává
své zámysly a rozkazy.

16. Sfastnym zove Israelsky lid, ze má Jahve svym
Bohem, a ze muze ve svètle toho Boha kráóeti. Israel jest
vyA'olenym lidem Bozím: Blaze lidu, kter^ müze oslavo-
vati toho Boha ! ¿almista praví : Blaze lidu, ktery zná

plesání (jubilationem t rw'â zvuk plesání), zvuk trub, kte-

rym ohlasovali svátky. (Lev. 232* 259). Kdo kráéí v Bozím
svétle (zjevení, ucení), tomu pozehná Bfih, proto jest mu
blaze íviz 47).
17. Lid plesá ve jménu Bozím (nad j.

) jako Tabor a

Hermon (v. 13).
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18. Büh einí israelsky lid slavnym, on dá jemu znovu
moc a slávu, kteráz jest nyní ztracena. Ту jsi sláva jejich
тот, ty jsi, jen2 dává Israeli cest a moc, svou prízní
(lat. spravedlností) povyHs roh Israele (hebr.); roh jest
znamením, typem síly 173 74v tí- " a j.

19. Hebr. znSní vykazuje metaforu a jest asi puvodní:
Nebof (Bohu) Jahve nálezí nás MU: Stítem Israele mini
zde jako vz.4610 83 10 >krále< Israelského, kterého v druhé
cá^ti zfejmë jmenuje. Ten nálezí Bohu, treba by prá/ё
zádného krále nebylo, Jahve ho slíbil, u Jahve jest, on
ho mûze dáti; jest pod ochranou Bozí. Svatému Irmele
t. j. Bohu, jehoá jméno jest svató, nálezí nás král.
Lat. znëni mluví toliKo о torn, ze Bñh udrzuje, za-

chovává svuj lid, vzdyf jost »Svaty« Israele a -»kráb
Israele.

6. Na misté nr-; (od пт v LXX futur.) v pfitomném
Case kladou nêktefi v^znamem minulého casu —

proti starym pfekladûm. Podmëtem druhé eásti jest bud

СПОПр aneb Ьпр.
7. ргга (téá mn. а'рпо) mrácek, nebeská klenba,

obloha.
8. П2П mnoho, velmi 62:í; die LXX Sin 24 pijas *««

ifoßtgog, nikoli pfislovecnë.
9. "рСП syrské chassîn silny, moeny jest aramej.

tvorby.
10. Sita váz. inf. qal od «юэ toliko zde; jindy XitM

neb nsio.
16. Die arabského by první f:ást verse kont'ila slovem

ГПГР {]ü rabbu .
17. Na m. VOVT ètou tez die v. 13 !0D"V! »a jásají.*
18. Qerê pfeloáeno v LXX avsyr., arab., k thíbh

hif. □"'"ir v aram.
19. Ь v umpb a v nw^ jest (39) vyznamem: nálezeti

komu; v syr. î není. Vulg. ucinila tím regis nostri pfí-
stavek к »Sancti Israel,« avsak ПЭЭрТЭ jest podmètem : nás
král nálezí svatómu Isr. Jin^ v^klad: »Pfijal nás a uóinil
nás vyvolenym lidem.? Vykládáno ioocekávaném Messiási.

L. 20. M ehdy jsi mluvil u vidóní ku sv^m svatym
A pravil jsi: Posilu polozil jsem na mocného,
A povyëil jsem vyvolence ze svého lidu.
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21. Nalezl jsem Davida, svého sluzebníka,
Svym svatym olejem jsem ho pomazal.

22. Ano i má ruka bude mu pfispívati,
A mé ràmë bude ho siliti.

23. Ni5eho nezíská nepfítel nad ním,
A neslechetník nebude mu moci skoditi.

24. Ale rozbiji jeho nepfátely pfed ním,
A na ùtëk obrátím jeho nenávistníky.

25. A má vôrnost a mé milosrdenstvi budou s ním,
A V mém jménu povyáí se jeho roh.

26. A vlozím jeho ruku na more,
A na feky jeho pravici.

27. On vzyvati mne bude: »Mûj otee jsi ty,
Miij Bûh a zakladatel mé spásy«.

28. A já uëinim jej prvorozencem,
NejvySsím mezi králi zemë.

29. Na vëky mu zachovám své milosrdenstvi ,
A má úmluva bude mu trvalou.

30. A udrzim jeho simë na vëky vëkîi,
A jeho trun jako nebeské dny (uëinim).

31. rvdyby vsak opustili jeho synové mûj zákon,
A nechodili v mych fádech;

32. Kdyby poskvrnili má ustanovení
A nezachovávali mych pfikázání:

33. Metlou navstúrím jej ich nepra vosti
A ranami jejich hfichy;

34. Avâak svého milosrdenstvi neodejmu od nëho,
A neuöinim mu ujmu pro svou vërnost;

35. ß\ neporusím své úmluvy,
A neuëinim neplatnym to, со vychází z mych rtû.

36. Jednou jsem pfisahal pfi své svatosti,
Nepfelhu Davida (nikdy):

37. Jeho simë potrvá na vëënost
38. A jeho trûn (jest) jako slunce pïede mnou,
A jako mësic stvofen^ na vëënost;
A vërn^ na nebi svëdek.

49
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H. 20. Tehdy isi mluvil u vidëni sv^m zboznj'm,
A pravil jsi : »Polozil jsem pomoc na reka,
¿Pov^sil jsem vyvoleného z lidu.

21. »Nalezl jsem Davida, svého sluzebníka,
>Svym svatjrm olejem jsem ho pomazal,

22. >S kterymz bude má ruka vista viônë,
»Téz mé ràmë jej bude siliti.

23. »Nemá ho pfelstiti nepfitel,
»Ani neslechetník ho souáiti,

24. »Avsak já potru pfed ním jeho protivníky,
»A jeho nenávistníky zporázím.

25. »Má vërnost a má milost budou s ním,
»A mym jménem povysí se jeho roh.

26. »A kladu jeho ruku na mofe
»A na feky jeho pravici.

27. »On bude mne nazyvati: Otee müj ty (jsi),
Müj Bûh a skála mého spasení.

28. A já uëinim jej prvorozenym,
»Nejvyssim mezi králi zemë.

29. »Na vëky zachovám jemu svou milost,
-»A má úmluva bude mu vërnou.

30. A uëinim, ze jeho simé potrvá vëônë,
»A jeho trxin jako nebeské dny.

31. >Pak-li opustí jeho synové müj zákon,
»A nebudou-li ehoditi v mych ustanoveních,

32. »Poskvrni-li má pfikázání,
»A nebudou-li zachovávati mjrch poruëeni,

33. Pak budu kárati metlou jejich hfích,
»A jejich vinu ranami;

34. »Avsak své milosti (massor. : nezlomím) ne-
odejmu od nëho,

»A nezpronevëfini se ve své vërnosti.
35. »Neposkvrnim svó úmluvy,
»A со vyslo z mych rtû, toho nezmënim.

36. Jednou jsem pfísáhl pfi své svatosti,
»Nikdy Davida nepfelnu :

37. »Jeho simë bude trvati na vëky,
>A jeho trim jako slunce pfede mnou.

38. Jako mësic vëônë potrvá,
A svëdek na nebi vèrnjr.

20. Znovu mluví zalmista o králi, jako ve v. *■ ö.
ükazuje, jak Büh Davida vyvolil (20- 29), a jaká pfislí-
bení o trvání jeho potomstva a trùnu mu dal (30—38).
Tehdy jsi mluvil; »tehdy« ukazuje na onu dobu, kdy

byl prorok Nathan poslán к Davidovi, aby mu oznámil
Bozí villi (2 Kr. 7); mluvil jsi и vidëni (2. Kr. 71" 1 Par.
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1716) ku svym svatym; Nathan seznal Bozi villi v noônim
vidëni. V hebr. nenl feCi o vice svat^ch, ale o jednom
zb ozném neb milovaném (totiz Davidovi). Mnozné öislo
vyznacuje israelsky lid, jemuz se dostalo pfedpovèdëni
Pànë ve slovech, která byla promluvena к Davidovi. Posilu
polozil jsem na mocného (pomoc polozil jsem na reka —
die hebr.); »mocnymc jmenuje Davida, jemuz dal sílu, po
moc, aby mohl spravovati Israel a pomáhati lidu, kdyz
bylo tfeba (2 Kr. 1710). PovyUl jsem ho, toho mocného,
svêho vyvoleného; a ten nebyl z ciziho lidu. ale z mého
lidu, z lidu Boziho.

21. Bûh jaksi hledal toho, ktery by mohl byti králem

(téz podobnë 1 Kr. 1314 161-13). Svatym svym olejem jsem
ho pomazal (o Saulovi 1 Kr. 916); со vykonal na Davidovi
Samuel, to vse stalo se z Bozího rozkazu a ve jménu Bozím ;
byl tedy David Bohem vyvolen, posvëcen a ustanoven.

22. Bñh dal svému vyvolenému ochranu a udëlil jemu
moe. Ano i má ruka bude mu pfispívati, nebude nikdy
bez ochrany.

23. Niceho nezíská nepfítel nad ním; niceho proti
nëmu nesvede, kdyz bude on od Boha mocí obdafen

(hebr. nepfelstí jej). Syn neSlechetnosti t. j. neSlechetník

nebude moci jemu skoditi, jak Nathan pfedpovëdël (2 Kr.
7 10 o Davidovë lidu).

24. Pán Bûh sám porazí jeho nepfátely. (Viz o ví-

tëzstvi Davida i. 17).
25. Jeho roh se povysí, viz 745.

26. Bûh rozsífí vládu Davidovu tak, ze bude sahati
od mofe (stfedozemního) az к fece (Eufratu) 6i к fekám

(pruplavum Eufratu 136 У
). Vlozím jeho тики t. j. uöinim,

ze jeho ruka bude sahati na mofe. Davidova fí§e dosáhla

aspoñ na cas tohoto rozSífení. Mnozí vykládají v§ak tato
slova o rozsahu fíáe Messiásovy po celém svëtë.

27. David jest s Bohem v úzkém a nëzném pomëru.

Biih jest jeho oteem (2 Kr. 7U), jest skalou jeho spásy
(hebr.), v lat. susceptor (34); viz 173.

28. Bûh jedná se svym vyvolen^m jako se synem,
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jako s prvorozenym, kter^ pozívá zvlástních práv a vtfhod.
Král u Egypfanü b^val téz naz^ván synem« Boha. Jako
jest vyvoleny národ prvním ze vsech národü zemë, tak

jest i jeho král (David) nejvyssím mezi králi zemë. Nej-
vyssím mezi vsemi králi, 'Eljôn — tedy i Bûh — byl Pán
Jezí§.
29. Kdyz jest mu Büh otcem, dostane se mu vzdy

Bozí milosti (2 Kr. 718*16); úmluva Bozí bude trvalou,
nebude zrusena.

30. Jeho sime na vèky vëkû; posléze v Messiási vè6 në
zachováno. Jeho trun (udrzím) jako nebeské dny : bude
trvati jako nebe samo (Deut. II21), stále az do konce
vëkû (71 »)

.

31. 32. Bozí úmluva a sliby budou trvati. / kdyby
opustili synové jeho (vyvoleného, pomazaného — Davida)
müj zákon ; to se mnhlo státi, nebof byli potomci Davida
slabí a hríání.

33. Buh jich nezavrhne v torn pfipadë, ale metlou

(metlou miizü ; pfidáno v 2 Kr. 7U) navMlvim jejich ne-
pravosti — nepotrestám jich hned pffsnë a bezohlednë,

ale tak jako otecbuduje trestati, aby se polepsili, metlou
a ranami.
34. Neodejme jim Biih milosti a neuëinî jim ujmu

v milosti pro svou vèmost, ponëvadz züstává vórn^m. Froto
Ize tvrditi svat$Tm Otcum o Salomounovi, Davidovu synu,
íe nezemfel v hfísích, nybrz, ze se mu dostalo ku konci zi-
vota opët milosti Bozí.

35. Úmluva Bozí byla svatá : neporusi (neposkvrní)

ji Hospodin.
36. Jednou — jednou pro vzdy, neodvolatelnë, jsem

pfísahal pfi své svatosti (in sancto = in sanctitate). Si «
pfi pfísahách znai'í die hebr. zápor : Nepfethu Davida —

budu vëren sv$'m slibûm.

37. Jeho simë potrvá na vëënost, opakuje jiz po tfetí
(5, 30).

38. Jeho trun jest jako slunce . . . jako mësic, potrvá
stále jako slunce a jako mësic az do konce svëta (v. s0).
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Ja/со mësic pripraveny pfihotoven$r {xatr¡QTMfiévr\ spofádany)
na vëcnost. A vërny na nebi srèdek jest Bùh sám.
20. "{ТСГтЬ jest V jedn. císle; aby byly obèëàstiverâe

stejné, klade Zenner ТОХГП pfed "JVwPlb; pfeklady maji
mnoz. c. sancti, vykládáno i o prorocích : Samuelovi a Na-
thanovi — fecky pfeklad Sexta mél zrejme: prophétie tuis.
Na m. i*~ pomoc cte Zenner die jinych a s ohledem na
v. i0 птэ koruna; Tnœ se к dobfe nehodí.

23. S"¿3 hif. klamati, prelstiti s I (jindy s ЗУ); елфеЯи»
získati (Mat. 272* Jan "12 19), zmoci песо; s 2 znaöi téz
püjciti (LXX): »Nebude ho jakoveritel tisknouti nepfítek
nedává zádného pravého vyznamu.

34. -PBX na m. -iex od tie (zde die roztrhnouti,
hif. zlomiti, zrusiti; die 2 Sam. 7'5 by bylo ëisti TDK hif.
od -ПС (1 Par. 17 13) ode/mu.

35. Sjki'û (NX"1) СО vyehází xai та ixnoQtVftera.
36. ППХ i. rodu к m. ""S jeden —jednou. Ve sinyslu

stredního rodn: jedno by se vztahovalo к v. 37. DX pfi
pfísaze obsahuje zápor.

38. Perfecta (299). ly svëdek jest Bùh die Jer. 42à (Job
1619); ze by byl mësic jmenován svëdkem, nelze nicím
dotvrditi. Zenner klade "Tjn po obi? vëcnë a stále vërny
na nebi.

39. l'y vsak jsi zapudil a povrhl,
Odlozil jsi svého pomazaného.

40. Zniöil jsi úmluvu svého sluzebníka,

Povrhl jsi к zemi jeho svatyni.
41. Pobofil jsi vsechny jeho ohrady,
Uëinil jsi jeho pevnost místem strachu.

42. VSichni, ktefí krácejí cestou, olupují ho,
Stal se potnpou sv^ch sousedü.

43. Vyvysil jsi pravici tëch, ktefí ho utlaöuji,
Radostí jsi obdafil vsechny jeho nepfátely.

44. Odvrátil jsi pomoc jeho тебе,

A nepfispël jsi jemu ve válce.
45. Zbavil jsi ho ëistoty,
A jeho trun jsi porazil na zemi.

46. Zmensil jsi dny jeho doby,
Polil jsi ho hanbou.

47. Az dokavád Pane, odvracís se docela '<
Má hofeti jako oheñ tvûj hnëv?



z. 8839-53.

48. Rozpomeñ se, jaké jest raé bytí ;
Coz jsi nadarmo stvofil vsechny lidské syny?

49. Ktery jestëlovëk, jenz by zustal r,a zivu a nespatfil
smrti ?

Vytrhl svou dusi z ruky podsvótí?
50. lAde jsou tvá dávná milosrdenství, Pane,
Jak jsi pfísahal Davidovi ve své vërnosti?

51. Vzpomeñ, Pane, na potnpu svych sluzebníku,

Kterou udrzuji ve svém lûnë — mnohychnárod u ;

52. Kterou tupí tvoji nepfátelé, Pane,

Kterou tupí promënu tvého pomnzaného.
53. Blahoslaven bud Hospodin na vëky.
Statt se! Stañ se!

39. A ty jsi zavrhl a opovrhl,
A hnëvem jsi se roznítil proti svému pom a-

zanému.
40. (Povrhl jsi ; mas.) Zvrátil jsi (LXX) úmluvu

svého sluzebníka,
Znesvëtil jsi jeho korunu к zemi (zahodil).

41. Strhal jsi vsechny jeho zdi,
Obrátil jsi jeho tvrze v zfíceniny.

42. Olupují ho vsichni, ktefí chodí cestou,
Jest potupou svym sousedûm.

43. Vyvysil jsi pravici jeho utiskovatelu,
Radostí jsi naplnil vsechny jeho nepfátely.

44. Téz jsi obrátil kfemen (sv. Jer. : sílu) jeho
A nenechal jsi ho obstáti v boji. mece,

45. Odstranil jsi jeho lesk (pfemënou : Vytrhl jsi
zezlo z jeho ruky),

A jeho trun jsi svrhl к zemi.
46. Zkrátil jsi dny jeho mládí (zití),
Pokryl jsi ho hanbou. Sél«.

47. Az dokavád, Jahve, zahalovati se budes na
vzdy ?

A má horeti tvûj hnëv jako oheü?
48. Vzpomeñ, já, со jest zivot, (I^XX со jest mé

bytí; pi-emënou: Vzpomeñ Pane!)
К jaké nicotë jsi stvofil vsechny lidské syny !

49. Kdo jest ten muz, kterf by zil a nespatfil
smrti ?

Zachránil svou dusi z ruky S 'ôluV Sélâ.

50. Kde jsou dfivëjâi tvé milosti, Pane,
(Jez) jsi pfísahal Davidovi ve své vërnosti?
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51. Vzpomeñ, Pane, pohany svych sluzebnikû,
Nosím ve svém klíne vSechny mnohé národy,
(die syr., aram. : pohanëni mnohych národú,)

52. Jímz (pohanením) tupí tvoji nepfátelé, Jahve,
Jímz tupí me&kání tvého pomazaného.

53. Ghválen bud Jahve na vëky. Amén a amén.

39. David, jeho lid jest zavrien. Salmista nafíká tím
vice nad osudem svého lidu, protoze pozoruje, ze se dfí-
vèjsi sliby Davidovi ucinëné nevyplñují.

Buh slíbil stálé trvání, silù a mohutnëni Davidovy
vlády a v dobách zalmisty: Ту sám, jenz jsi pfislíbení
dal, zapudil jsi, povrhl jsi, odlozil jsi (distulistí) ... svého
pomazaného (v hebr. poslední sloveso : hnévem jsi se roz-
nítil proti svémupomazanému). ^Pomazanym« (22) jest král
ze zalmistovy doby, i královsk5r díim, ktery by] Bohem
zavráen; jeho koruna, jeho trim jsou die v. 40 a 45 к zemi

svrzeny, nemá království. (Viz v fivodë к tomuto zalmu).
Tim zavrzen jest spolu i lid pomazaného.

40. Znicil jsi (LXX zvrátil jsi mass: povrhl jsi)
úmluvu sluzebiúka svého — jiz jsi se sv^m sluzebníkem
uzavfel. Povrhl jsi, profanasti (737) znesvëtil jsi, nesvatou
jsi ucinil a zuhodil к zemi (praegnantní vazba) jeho sva-
tyni (sanctuarium); to znamenává chrám (svatost), ktery by
se mohl Davidovym zváti jen proto, ponëvadz David
chtël pûvodnë ten chrám stavëti sám. V hebr. jest psáno:
Znesvëtil jsi jeho korunu к zemi (povrhl), ztratil düstojnost,
moc královskou v boji proti nepfátelúm neb jinak; jasnéjsí
nez sanctuarium.

41. Israel jest vinicí Páné ; ohrady, zdi této vinice

(metáfora i v z. 79 1
3
} Buh poboril, ucinil, ze nepfátelé

Israele zbofili vsechna pevná, ochranná mista království;
ano tarn, kde byly pevnosti, j sou zfíceniny, tam jest strach,

nikoli bezpecí ani ochrana.

42. Kdyz nemëla vinice ochranné ohrady neb zdi,
byla olupována tëmi, kterí §li kolem ni; tak dëje se nyní
vyvoienému lidu: Olupuji ho vsichni, kdo krácejí kolem,
jeou nepfátelé, ktefí ciní vpády do zemë, jsou i sousední
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protivníci. Sousedé, ktef í byli kdysi Bo2ímu lidu podrobeni,
nyní tupí a posmívají se tomuto lidu : Stal se potupou
svych sousedû (Edomitñ a j.).

43. Büh povolal tyto neprátely, on jim jaksi pomáhá
a dává jim raoc a zpüsobuje jim radost tím, ze jim dává
nad svym lidem víteziti (proti v. 22.24)

44. Na svúj mee spoléhává bojovník: Büh ale odvrátil
od krále pomoc, kterou mu mohl meé pfinésti. Die hebr.
praví zalmista: Ту jsivrátil kremen jeho тебе; to by mohlo
znamenati, ze mee jeho, ktery byl tvrdy jako kremen,
neb fezal jako nùz z kfemene (Jos. 52), nyní byl obrácen,
ze bylo Israelitfim utíkati pfed nepfítelem neb podobné.
Rfení kfemen jeho meCe« jest ovëem zvlástním, proto
nahrazeno u sv. .Ter.: síla jeho mece ; ostrí jeho тебе —
není niéím dolozeno. .

45. Latinskému : Zbavil jsi ho cistoty ueodpovídá
druhá 6ást verse, která jest zajisté v parallelismu; mohla
by, ta, slova znamenati pouze, ze nemá král cistoty (1елч1-
ské), protoze se nekoná bohosluíba, aneb ze neninanëm
cistoty, lesku královského. Pozmènèné hebr. znëni by dalo
vyznam: »Vytrhl jsi zezlo z jeho ruky« — сети odpovídá
druhá vèta: A svrhl jsi jeho trun к. zemi (jako 40b).
46. Die hebr.: Zkrátil (zmensil)/#¿ dnyjeho (mladosii),

jeho zivota (гьпшг); die Bozího pfislíbení byl israelskému
království uröen dlouhy vëk, nyní vêak sotva bylo v síle
mladosti a jiz zaniklo, padlo — ani se stáfí nedockalo.
Zkráceno i mládí, vzata mu i síla a stestí. Pokryto a za-
haleno jest hanbou.
47. Salmista obrací se nyní к Bohu s prosbou. AM

dokavád, Pane, odvracíS se doeela? züstaneS na vzdy od
nás odvrácen? di ve jménu celého lidu (podobnè 64 122-3
7310 785 a j.

; v 785 doslovnè).
48. Rozpomeñ se, jaké jest mé byti, imea substantia

386), со jest mûj zivot! Bûh nemohl stvofiti lidi nadarmo

(k nicotë — v hebr.), kdyby tak krátee hynuli, jako král
vyvoleného lidu, рак by byli nadarmo stvofeni. Tomu
nemiize tak b^ti. Ani král není tu nadarmo, proto bude
jemu a království jeho delsi vëk udëlen.
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49. Pomoz, Boze, dokud jsme na zivu: zivot jest tak
krátky, smrti se nikdo nevyhne, proto prokaz nám brzy
svou milost, vypln svá pfislíbení, dokud nezemfeme.
Vytrhl . . . . z ruky podsvétî, z moci podsvëti (l4), svou
dusi (33).

50. Jak milostivé byly ty sliby, jez Buh Davidovi
uèinil (v. 2)! kde jsou? Kde jest splnëni jejich ? Není je
znáti !

51. Vy voleny lid byl snízen, potupen: Vzpomen, Pane,
na potnpu svych sluèebmkû, kterou oni utrpèli. Salmista
i jeho lid udrzují tuto potupu stále и sebe, ve svém lüné,
nemohou na ni zapomenouti; vycházela od mnohych ná-
rodû, od sousedních pohansk5'ch národü, ktefí vtrhli ne-
pfátelsky do zaslíbené zemë a pfivedli ji do stavu, jaky
jest л' zalmu vyliöen. Hebr. znéní jest porusené.

52. Nepfátelé, ktefí potupili Israele, jsou nepfátelé Bo'zí.
Tupí tou potupou proménu tvého pomazaného; zdá se
jim, ze jsi svého pomazaného opustil, ze ho jiz ne-
chráníS, ze ho mohou bez bázne tupiti. V hebr. praví :
Jímz íoním pohanéním) tupí (nepfátelé Bozí) slépeje
(meskání) tvého pomazaného — tupí vsechny památky,
které vyvoleny lid na pomazaného chová; tupí i proroctví,
slova pfípovédí, jimiz se lid tësi na tvého vyvoleného

(na Messiáse). Posmívají se, ze me§ká, ze na nëho darmo
cekáme. Bylo by lze téz vyloáiti : Tupí vée, cokoliv tvûj
pomazany (král) ciní — kdyby té doby byl byval král.

53. Slovy tohoto verse uzavfena tfetí kniha zaltáfe,

jako 401* 7119 10548. Viz úv. s. XI.
39. Distulisti ((ifaßäXlsiv) odlozil jsi, i v silnéjsím vy-

znamu. Pomazany viz 2a. Dûraz jest na slovë: A ty —
kterj- jsi uëinil taková pfislíbení, ty pràvë jsi odtrhl lid.
~C7 v hithp. dáti se pfemoci (ve zlosti).

40. 1X3 (ПГПКЗ) v piel, téz Lam. 2'' snad : pohrdati
(yN?) ; LXX хал'атдехрад aram. zmenil jsi.

41. ПГПЯ (ППП) rozbiti — ale téz rozbité.
44. ~fl1 skála, kamen, (Jos. 52* 8 2 Sam. 216); Zenner

die Grätze podle aram. klade na m. "IIS slovo Tin»: »Obrátil
jsi zpët jeho med«.

45. "ОПИЯ v torn jest die LXX ало pfedlozka ya; ППО
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neznípodstatné jm.,nybrz ino cistota. Ostatní pfeklady ne-
mají pfedlozky, ale podstatné jm. závislé na ГПЮП (od
ПЭи: hif.) uciniti, aby nëco préstalo, konec nëëemu uëiniti,
odstraniti. Zenner die Baethgena navrhuje premënu
V 1ТЯ ЛИМ CM vynecháno, 1 zamënëno z podobného "I)
zezlo z jeho ruky — jez se к parallelismu hodi.

46. inbTiy jeho zití, nebof ab"C? má vyznam saeculum
j-íi-sá doôa zivota (eth. 'elat. my'alt den). nbs viz XXVII.

47. In finem viz 97.
48. 4DS stoji zde absolutnë, ale nemá рак pfísluSné

pfípony pfi "ïb" tedy ,rTbr¡ — LXX svym tig i¡ inoarwrig pov
to odporuöuje ; Aq., sv. Jer. : Pamatuj na mne. Lépe zá-
mëna slova 4DN s "O'lK Pane! Zenner: Ь"ТП Л72 S3—ОТ
1"№ПЭ Sil» nabi? »Vzpomeö pfec, jak pomíjející jest jeho
zivot, nicotnymi stvofil jsi vsechny lidi.«
51. Die syr. a aram. zbylo ~z asi ze slova Т\Щ2 (69s)

hana, jez se sem dobre hodí. Massoretské: Nnsim ve svém
klinè vsechny mnohê národy — není srozumitelné a dává
jen pfízniv^ smysl: »ze je miluje«; o tom zde vsak mluviti
nelze. pV¡ klin, i prostor svrchního roucha, v nëmz se mohlo
lecco nositi.

52. -iïds spojiti s ncnr:. 1"p zadrzeti, Job 37* novo-
hebr. 2132 zdrzení, zpozdëni. Exprobraverunt opakováno

jest vyrazem bolesti. Commutatio christi ve vyznamu; ten,
íenz pomazaného zastupuje, zastává, nástnpce Davidíiv —
by bylo neobycejné (Hoberg).

Modlíme se tentó zalm v ranních hodinkách svátku
Narozcní Pane. Zalm jest messiansky: nebof Kristu jest
Buh »otcem« (v.27), jeho trun jest vëôn^. Nyní se leckdy
zdá, ze jest snízen, svrzen od nepfátel eírkve, jeho veleb-
nost ukáze se vsak v plném svëtle na konci dnfi.
V biskupství sv. eírkve trvá simë krále Spasitele

z Davidova rodu, proto uvádí církev v. 2l. 22. 37 v obëto-
vání mSí o sv. biskupech (pontif.) a ve vyroconí den po-
svëceni na biskupství. Vers w uvàdën i po svëceni na bi
skupství (Pirmetur manus tua . . .) a pfi korunovací králu.
V t$rdenním pofádku jest ustanoven 88. zalm к ran-

ním hodinkám pátku.

Konec tretí knihy posvátnych zalmíi.
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Kniha IV.
(89—105).

89. zahn. (H. 90.)

Élorëk pomíjí, Bûh trvá. Prosba za ochranu Boii.

Bûh, jenz mûze b^ti a jest vzdy utoëistëm lidu, jest
vèèny: antitesí ukazuje zalmista, jakkrátk5r a vratky jest
zivot clovëka (1—6);
krátkost zivota zavinily hfíchy lidí, jako byl ukrácen

zivot Israelitu na pousti hnëvem Bozim (7— 12);
zalmista prosi, aby Buh shlédl na zbytky svého lidu

opètnë jim prokázal milosrdenství a ob\reselil je (13—17).
Tentó zalm jest nadepsán slovy : Modlitba Mojzièe,

muze Bozího. Stálé podání pfipisovalo tuto dojímavou, ve-
lebnou pisen Mojzísovi. Muzem Bozím nazyvá jej nadpis
zajisté proto, ze byl Bohem ku vedení israelského lidu

povolán a ze se s Bohem casto stykal (Deut. 33' Jos. 146).
Israelitiim bylo zdrzovati se na pousti ëtyficet let; Bûh

jim oznámil, ze je pro jejich odpor a zatvrzelost potrestá
tím, ze vsichni, ktefí z Egypta vysli, zemrou na pousti.
Kdyz jiz mnoho lidu soudem Bozím zemfelo (Num. 1426
a d.), ku konci putování, prosil by Mojzís jménem zbyva-
jících za milosrdenství a za Bozí ochranu touto písní.
V obsahu není niôeho, со by proti tomuto podání, proti
pûvodu od Mojzíse, mohlo mluviti. Ano, v teto písni jsou
podobnosti se zpëvem Mojzíse (»Slyste nebesa^< Deut. 32),
s pozehnáním Mojzíse (Deut. 33) a s jeho vyroky. Vers 2

pfipomíná zprávu Mojzísovy knihy o stvofení, v. 3 na
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rází na Gen. 31У. OvSem ze ti
,

ktefí odpírají Mojzísovi se-
psání Pentateuchu, ktefí kladou slození Mstí knihy Ge
nesis do 9. století pf. Kr., popírají téz pravost nadpisu
tohoto zalmu a mini, ze byl psán v dobo, kdy Israel ne-
mël krále. Theodoret, Grotius a j. se téz domnívali, ze byl
tentó zalm slozen nèjakym pozdëjsim básníkem, alezmysli
Mojzíse; byl by to pseudoepigraf. Theodor z Mopsvestie
jej klade do doby babylonského zajetí.
Nadpis jest zajisté stary ; pfístavek »muze Bozího^

od Mojzíse nepochází. I jinym prorokûm a Bozímposlum
pfidáván tentó název. Pisen jest tak krásnou а zivou, ze

ji psal asi toliko ten, jenz trpêl tak, jak jest vyliôeno.
Die toho by byl z. 89. nejstarsí písní zaltáfe.

Nadpis.
L. 1. Modlitba Mojzíse, muze Bozího.
H. 1. Modlitba od' Mojzíse, muze Bozího.

1
. Modlitba, t'fillâ, viz v ùvodë XXIV a 42.

Aram, pfidává: »Modlitba, kterou se modlil Mojzís,
prorok Jahve; kdyz hfesil lid israelského domu
na pousti, odpovèdël Mojzis a takto mluviL<
Sv. Jeronym (i Sixtus Siensky a Genebrard)
pfipisoval Mojzísovi mylnë i i. 90—99.

l.b Pane, ty jsi nám byl ùtoëistëm od pokolení do
pokolení!

2
. Drive nez byly uëinëny hory,

A nez byl a stvofena zemë a svët,
Od vëkû a ai na vëky jsi ty, Boze.

3
. Neobracej ëlovëka v snízení,

Nebot jsi fekl : »Obratte se, synové lidsti*.

4
. Neboí tisic let pfed t\'5rma ocima jest jako vëerejsi

Kter^ pominul, den,

A jako noèni hlidka;

5
. Co se и nich za nie nepovazuje, to jsou léta.

6
. Jako bylina pomíjí za ráno ;

Ráno kvete a pomíjí,
Veëerem upadá, tvrdne a us^chá.
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lb. Pane, byl jsi nám útocistem po vsecka po-
2. Drive пей se zrodily hory, koleni!
A nez jsi vytvofil zemi a okrslek zemè,
A od vëkû na vëky ty jsi, Boze!
3. Vracis ëlovëka v prach
A fíkás: »Vrafte se, lidëtl synové.*

4. Neboí tisic let (jest) pfed tv^ma ocima jako
Nebof pomíjí — vcerejsi den,
A (jakoï hlídka v noci.
5. Splachujes je — ve spánek upadají,
Háno jaleo vyrázející tráva ;

6. Ráno kvete a vyrází,
Vecerem vadne a us5rchá.

Ib. Vi zalmista, ze byl Bûh vsem dfívéjsím pokole-
ním útocisiém, ochranon (7Q:i$0* Deut. 3327 28) ; vnebezpe-
fích nalézala u Boha jako v nèjakém pevném pfíbytku
bezpeëi a ochrany. Dlouho jiz jest Bûh toil ochranou,

vzdyf on jest vèfiny. I Alojáis mohl mluviti о mnohych
pokolenich, ponëvadz od dob patriarch û az do vyjiti
z Egypta vystfídal se jich znaen5r pocet; tëm vsem, Abra-
hamovi, Isákovi atd. byl Bûh ûtoôiStèm.

2. Ту jsi, di zalmista, Boze, od vëkû na vëky! jsi
dfíve пей stvofení svëta, nemás zádnyeh mezí. Aby uká-
zal, ze jest Bûh jiz od vëkû, jmenuje to, со jest v oöich
lidí nejpevnëjsi a nejstálejsí : Drive nez ucinëny byly
(hebr. nez se zrodily) hory, nez by la utvofena (v hebr. téz
obraznë o porodu) zemë a svët (obydleny svët, okrslek

zemë), ty jsi. V hebr. znëni básnicky pfedstavuje pomër
mezi Bohem a zemi jako mezi roditelem a rozeny^n(vDeut.
32 18 jest Bûh roditel Israele). Jsi, má dûraz a znaci exi-
stenci Boha, existoval Bûh drive nez hory a zemë.

3. Die feckého a lat. znëni prosi zalmista, aby ne-
spoustël Bûh clovëka (svûj lid) do hlubsího snizeni a ne-
stësti, n^brz aby hozase privedl к zivotuslovy: Obrattese,

lidsti synové! V hebr. ukazuje na pomijejicnost clovëka:
VraciS clovëka v prach (tak znël rozsudek Bozi po prvém
hfíchu, Gen. 319), cinís umírati pokolení, a nová pokolení
к zivotu pfivádís, fíká§: Vratte se, lidsti synové! (10330).
Sprâvnëjâim se zdá vykládati 3b jako prvou vêtu: Vratte
se, totiz к prachu, к zemi, z které jste vzati, zemfete!
Lidé pomíjejí, noví pficházejí na jejich misto, Bûh trvá.
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4. Co jest lidsky áivot? Jest to jen nëkolik let. Ta
léta nejsou u porovnání s Bozí vëcnosti niëim. Neboí i
tiste let pfed Bohem (pred tvyma oëima) jest jako den
vierejëî, jako jediny den, den, ktery jiz pfesel, po nëmz
nezùstala nez vzpomínka, ze byl; nie jej nezadrzí: Nebot
pomíjü Pomíjí jako hlídka v noci; stupñované pfirovnání.
Dëlivali totiz v starych dobách noc na tri cásti, tak zvané
hlídky; kazdá byla asi o ctyfech hodinách (Ex. 1424 Soud.

719); jsou tedy ta léta jen jako jedna hlídka, jako nëkolik
hodin.

5. 6. Léta nejsou v tvych ocích nicím: Jako to, со lidé
za nie nepovazují, со vidi, zejakostín pomíjí, to jsou léta
lidí neb ëlovëka. V hebr. totéz predstavuje zivëji dvëma
obrazy: Spláehnes je (spláchl jsi je) jako voda povodné
splachuje bfehy, náhle; a jsou spánek — spánek smrti je
jímá. Druhy obraz: By lina, která rano byla svëzi, veierem
vadne a sehne; tvrdne (ve Vulg.), kdyz §fáva vysychá.
Jsme tedy pomíjející.

1. yaP'û pfíbytek, pfístreSí; v 313 jest Tiya podobnë
uzito.

2. krouziti, toôiti se bolestí (o roditelce: slehnouti
ve tvaru pilel bíí.inr): LXX to vyjadfuje trpnè nln<T&r¡w
tedy ЬЬ.^ПГЛ pul'al, jak tez Aq. Sym. a arara, preklad.
Cinnym tvarem vylozeno môlo by PpTiri predmëtem ущ
а РЭП. Tato dvë slova znamenaj í spoleinë okrslek zemsky.
ПГХ ty jsi Bült, kdyby bylo pfísudkem, jest slab§í

nez tyjsi, 6 Bole ! vokativem vysvôtlené (Aq. Sym. Theod).
Aram, pfeklad podává zvlástní vyklad : Kdyz ti

bylo zjevno, ze lid bude hfesiti, nafídil jsi pokání afíve,
nez byly hory vyzdvizeny a nez byla zemë stvofena a
obyvatelé okrsku, a od "pin yù tohoto svëta (vëku)
az ku onomu pfWimu vëku 13 ty jsi.

3. 2iSF арок, na m. impf. - 2">XDP. Humilitas, snízeni
hríchem a trestem. SîT (ipi) to roztluèené, rozetrené,j»rac&,
v Gen. 319 IB?.
Vykládáno téz o pokání: »Napomínás, aby se lidé

obrátili, abys je nemusil svrhnouti ve snízeni.'
4. quoniam uvádí se ve spojení s verSem2 : Pán

jest vëën^, nebof nezávisí od <5asu (v. 4- '•
>
).

Po cpx bf vá
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jednotné е., zde mnoz. о^ЭЮ- "CS"1 щ2 о dni: nebot pomíjí;
V arab. byvá participium. V pozdëjsi dobë (Mar. 133Ä)
dèlili noc ve 4 hlídky.

5. ОПТ (ВПТ liják) spláchnouti 77 18. ЛЗЮ budou,
jsoti spánck, srartelny spánek. Ráno jsou jeste jako vyráze-
jící tráva; С]Ьп vyrázeti (LXX naçéiôoi transiit) nikoli
vadnouti, nebof о torn mluví ve v. 6

-; zde by mëlo toto

çib~ vyznam hifîlu podobny. Perfekta znaëi zde dëj, ktery
jest obyëejny, stále se dëje' a vyskytuje § 862b. Eorum v 5

-

versi nelze spojovati s anni, aie s oculi v. *• Wellh. cte
Г»ЗВ OTra a vynechává násled. Пр32.

6
. Transeat tloreat — zde dluáno vykládati indi-

kativem.

7
.

Jvebof hyneme v tvém hnëvu,￼
A tvou prchlivostí jsme zdëseni.

8
. Klades nase nepravosti pfed svou tváf,

Nás vëk (zivot) pfed jasnost svého obliceje.

9
. Nebof vsechny nase dny pomíjejí,

A my hyneme tvym hnëvem.
Nase léta namáhají se jako pavouk.

10. Dny nasich let (zivota) — jsou vsechny sedmdesát let,

Jestlize v síle (poëtn) -- osmdesát let,

A je-li jich vice, jest to lopota a holest;
Neboí nadejde slabost a my jsme káráni.

11. Kdo zná moc tvého hnëvu

(12.) A dovede pfi tvé bázni tvûj hnëv 12. seëisti?
U6iñ mnë známon tvou pravici,

A ty, jejichz srdee jest v moudrosti zkusené.

7
. Nebof hyneme tv^m hnëvem,

A tvym hnèvivym zárem jsme zdéáeni;

8
.

Ту js
i

postavil nase hfíchy pfed sebe,
Nasi tajnost do svëtla své tváfe.

9
. Nebof vsechny nase dny pominuly v tvém

Prozili (dokonali) jsme své dny jako vzdech,
10. Dny nasich let (nás vëk) jest jich 70 let,

A jestli velmi silnë — 80 let,

A i ej ich chlouba svizel a nicota,
Nebof chvatem míjí a my odlétâme.

11. Kdo zná sílu tvého hnëvu,

A podle bàznë pfed tebou tvou nevûli?
12. Pocitati nase dny, tak pouëuj,
Abychom si pfinesli moudré srdee.

hnëvu.
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7. Ze zkusenosti Israele ukazuje zalmista, jak vrátk£
jest zivot. Hf ich jest toho pfiëinou. Nebot hyneme v tvétn
hnëvu, t\fm hnëvem; mnoho Israelitíi umíralo na pouSti,
trestáni od Boha ríizn$Tm zpíisobem.

8. Klades nase nepravosti pfed svou tváf; nepravosti,

kter^ch se Israel dopouStël, Bûh jaksi sebral a mël je
pred ocima, aby mu neunikly, aby je jistë ztrestal. Pfed
svou jasnost obliceje neb ocí poloSil jsi nás vëk, zivot nás
nedobr$r, hfísny (odpovídá slovu »nepravosti« v prvém
stichu). V hebr. di: Nasitajnost, hfíchy tajné, snad i hfíchy
opomenutí (dobra), o nichz ту nëkdy ani nevíme, ty jsi
polozil pfed sebe a trestás je.

9. Zivot je krátky a namáhav^, bídny.
Nebot viechny nase dny (doba naèeho zivota) pomí-

její; pominuly tvym hnévem (hebr.); ty jsi zkrátil ná§
zivot, vzal jsi nám zivot, kdyz jsi nâs die nasich vin
trestal. Nase léta namáhají se jako pavouk; léta jsou tu
zosobnëna: ту namáháme se za svého zití o vëci, jez jsou
bezcenné jako pavucina. Pavouk se pfedením pavuciny
vyóerpává, ztrácí sílu — tak i nase léta míjí v námaze,
bez uzitku. V hebr. jest jinjr obraz: Prozily jsme'své dny,
svüj zivot jako vzdech ; vzdech sotva pronesen£- jiz po-
minul, tak i zivot nás, a byl samy vzdech!

10. I kdyby byl nás zivot sebe delsí, muze se o nèm
vMy fíci, ze byl krátky, ponevadá jeho doba velmi rychle
pominula. Zalmistja si nestëzuje do toho, ze uröil Bûh
lidem krátky vëk, ale vzpomíná Bohu, jak rychle lidsky
áivot pomíjí, proto, aby Israeli tím dfíve pomohl, dokud
nezahyne celé pokolení jeho.
Dny naSich let, naSeho vëku, vsechny vesmës (in ipsis

jest hebraismus : ve dnech, z nichá se vëk skládá) jsou:
sedmdesát let; to bylo jaksi stfední císlo let tehdejèiho
lidského vëku. Mnozí tô§ili se delsimu vëku: Mojáis ii\
120 let, Maria 130, Aron 123, Josué 110, Kaleb 180 (?) let
Solon podobnë Kroesovi pravil, Hippokrates a Pythagoras
urcovali 80 let, Je2. Sirach nejv^se 100 let.
Jestlize v sile (in potentatibus) totiá : jestlize mnoho,
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silnë, plnym poëtem, рак jest vëk nás osmdesát let. A je-li
jich vice (let), vice nez 80 (Hmsky zaltár: plurimum neb
maximum), jest to lopota a botest. Die hebr. znëni jiz
о torn uvedeném poctu 80 let: Jejich ehtouba t. j, to, öim
se takovë stáfí mûze honositi, to jest jen svízel a nicota.
Stárí jest oCekávání smrti a souzení.
Nebof nadejde slabost (mansuetudo пдигхщ), slabost

stáfí, kterouzto b5rvají lidé schváceni (káráni). Die hebr.
znëni : Nebof chvatem pomíjí (zivot, jeho dobro) a my
odlétáme.

Chloubou vëku lidského b^vá nashromázdéní bohat-
ství, cti a düstojnosti, jichi si za svého zivota získal,
zkusenost, které v letech nabyl — tof jest superbia anuo-
rum ve vedlejsím smyslu; vSechno to vsak stálo mnoho
námahy a bolesti a jest nejisté, mûzebyti mzikem ztraceno!

11. Dobfe jest národu israelskému, uvazuje-li, jak
rychle míjí jeho zivot. Snad se tím stane moudfejsím,
bude se varovati hfíchü, jimiz by roznítil Bozí hnëv.
Avsak málo jest tëch, ktefí o tom uvazují.
Kdo zná moc tvého hnëvu? kdo dá se o torn pouëiti?

Kdo dovede secísti tvûj hnëv tak, jak se tvé bázni, bázni
pred tebou, pfed Bohem, slusí a patfíV Secísti hnëv Bozí
dinumerare znamená zmëfiti i srozumëti, dokonaleseznati
projevy hnëvu Bozího. Massoreté spojili sloveso numerare
s následujícím versem.

12. Uèin mnë známou svou pravici; j'mín khá pfelo-
zili LXX, massoreté mají jamêmï: »Poßitati nase dny, tak
pouiuj«. V naâem bídném stavu uëifi, abychom znali tvou
pravici, metonym. tvou moc a sílu, a nauc nás tez znáti
ty, ktefí jsou zkusení srdcem v moudrosti. U6iñ, abychom
poznali své pravé proroky, moudré muze, ktefí by
nás vedli.

Die hebr. prosí: Podle poëtu naâich dnù, v krátkém
tom zivotë nás poucuj, abychom si pfinesli srdce moudré,
mysl moudrou, abychom byli moudrymi a nehfösili. Roz-
dil v pfekladu zpûsoben hlavnë tím, ze slovo nâbî', jez
znamená prorok, mûze b^ti pfelozeno 1. os. mnoz. impf,
hifîl: pfineseme. 50
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8. ГИ23 od ГРЮ na m. Pinto (qTí) jest milrâ' pro násle-
dující hrdelnici p- Od dty zde part, trpného rodu : 131035
naseskryté, tajné (sv. Jer., Aq. Sym. na§e nedbalosti, aram.:
hfíchy naseho mládí); LXX pfekládali a^ir vëk.

9. POPj zvuk, Ez. 2 10 vzdeeh, Job. 372 o hfmëjicim
zvuku Bozího hlasu. P13B v arab. mizeti. Meditari zde die
vykladu sv. Jer. namáhati se; sv. Jer. pfekládá9c: quasi
sermonem loquens.

10. ГРЯЗ;» síla mnoz. è. plnásüa; nikoli o síle tëlesné :
isou-li silní lidé, dosáhnou 80 let — coz by bylo prosaické.
Zde dluzno pfekládati ПТПЗЭО pfisloveônë jako aramajské
•jCrraj ; sv. Jer. : si autem multum jestli mnoho. ЛРП to-
liko zde (ЭГП Job 9 13 Is. 307) pycha, chlouba, cím se chlu--
biti mohou ; to vysoké stáfí pfinásí jen svízel a bolest.
T4S preëel jako hebr. "W die arab. zaza, to^n príslovecnj'
inf. (tDTiPl Wellh.) neb podstatné jméno (Aq. pfekládá tu
réfrjp tedy OTN). In ipsis arc Sym. óXóxkr¡Qoi vsechna (léta).

takto: Po 70 a 801etech, kdyz pfijde Hospodinova mírnost
a nadejde nám den smrti, nebudeme souzeni die zásluhy,
ale podle mírnosti : а со zdá se byti pokáráním, jest po-
uóením a v^chovou (corripiemur die feck. natdsv&r¡uófxtúa).
Úplny v^voj ôlovëka, tak zv. «x^, eítáno asi ve 40.

roce, jako praví qor'ân : >Az nabyl své plné sílv a dosel
ctyficeti let. (461*). Kön. Stil. 552à.

11. Potestas ¿rae tuae tvûj silny hnëv.
qflKT tvá bázeñ, bázeñ, úcta pfed Tebou (nábozenství ).
12. Dinumerare vëdëti, pokud a kam hnëv Bozí jde,

sahá, jak dlouho trvá. К et eruditos dluzno doplniti sloveso
z pfedeslého yvdnnao* nciñ známé (tak zvané zeugma).

N23"] a moudrá ímysl); Sym. syr. pfekládali зЬэ S231 apri-
jdeme s moudrym srdeem, tak i Wellh.

13. Obraf se, Hospodine; jak dlouho ?
A dej se uprositi nad svymi sluzebníky.

14. .Isme naplnëni z rana tvym milosrdenstvím,

A plesáme a radujeme se po vsechny své dny.
15. Veselíme se pro dny, v nichz jsi nás snízil,

Pro léta, v nichz jsme zazili zlé.
16. Pohled na své sluzebníky a na svá'díla,

A "ved jejicb syny.
17. A af jest jasnost Pána naseho Boha na nás,

A díla nasich rukou fid na nás,
A dílo nasich rukou fid.

Quoniam mansuetudo vykládá sv. Jer.
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13. Obraf se, Jahve! — dokavádV
A slituj se nad sv^mi sluzebniky.

14. Nasyí nás z rána svou milosti,
Abychom plesali a veselili se po vSechny

své dny.
15. Obvesel nás pro dny, v nichz jsi nás trápil,
Pro léta, v nichz jsme vidëli nestësti.

16. Af se obieví na tvych sluzebnících tvé dilo,
A tvá velebnost na jej ich synech;

17. A af jest pfízeft Pána naseho Boha na nás,
A dílo nalich rukou posiluj nad námi,
A dílo nasich rukou podporuj !

13. Salmista projevilobrat ve svémysli ; hledèl poznati
hnëv Bo2í, hledël se pouöiti, prosil o moudrost. Nyní prosí
Boha, aby litujícímu 6i kajícímu Israeli znovu prokázal
svou milost a aby dobu bolesti promënil v dobu radosti.
Obraf se, Hospodine, к nám neb к drivëjsi dobrotë

své. Dokud ? t. j. dokavád se budes hnëvati (6*), aposio-
pesis: mne nechás opustëna?
A dej se uprosüi (deprecabilis esto), slituj se (hebr.)

nad svymi sluzebniky a ctiteli.
14. Jiz dlouho trvá noc nasich útrap a nestësti, uóiñ,

aby zasvitlo nám jitro osvobození, uöifi tak brzy (z rána)
svou milosti. Budeme seveseliti, jak budeme zbaveni útrap
a jak se nám dostane opët tv^eh darû a milosti.
Lepe jest vyloziti tato slova pfáním (v hebr. impe-

гаМлт) nez perfektem.

15. Obvesel nás, dej nám radosti podle míry a podle
stupnë zalosti a nestësti, jez nás trápilo, jez jsme zazili
v minuten dnech a letech. Po zalosti nastoupí radost,
kdyz jsme zalost trpëlivë z Bozí ruky pfijali a v ode-
A'zdanosti do vûle Bozí snáseli.

16. 17. Pohled na své sluzebniky okem lásky a pfiznë
a ved je; pohled i nasvádíla, díla, jimiz jsilidu pomáhal.
A díla nasich rukou f id (vod) nadnás, die vykladu sv. Aug.
fid je tak. abychom je nekonali pro pozemskou odmënu,
ale aby sla nad nás, к tobë, abychom od tebe za nô byli
odmënëni. A dilo nasich rukou fid, abychom dobré konali
a die tvého zákona ve skuteích sv^ch se fídili.
Die hebr. prosí: Ai se objeví loé dílo — pomocné
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dílo, jímz zacho vás, obnovís svüj lid — a tvá velelmost
nad tvymi sluzebníky a nad jejich syny ; aby vidëli, po-
znali tvou moc a aby të рак ctili. ACjestpfízeñ Boha na nás
a al posiluje, podporuje Büh naSe díla doltrá, aby se dafila.
Ту to dva verse jsou vykládány casto o prosbö za

vëcnou blazenost.

13. Ex. 32'2 jest podobny: Obraf se od svého hnêvu,
slituj se nad nestëstim svych sluzebnikù . . .

15. Mnozná ôisla ПТ/З" a ÏTDœ jsou vyjimeènà (téz Deut.
327 V MojMsovë zpëvu). O blahodárném uzitku modlitby
vykládá Bossuet.

16. LXX ix't га «pya gov èetli M^ï^Ç mnoz. 6. xnï á8óyr¡ao*
■tovç vioiç airmv ëetli : ЗЛЧ32 ""ПГЛ. Opakování zvysuje do-
jemnou prosbu.

Jako modlitba Spasitele zaveden jest zalm 89. ve
ohvalách (Laudibus) zeleného ètvrtku. Modlíme se jej ve
chvalách ètvrtku vûbec a prosime jeho slovy Boha, aby
z rána a za dne nám svou milostí pfispíval. Z téze pfi-
ëiny modlíme se v. I6- 17 v prvé hodince denni (ad Pri
mai»). Takovou prosbou pocínáme den.
Verse 4. byvalo pouzito chiliasty, ktefi dokazovali, ze

bude po 6000 letech následovati sedmé tisíciletí vlády sva-

tych na zemi, рак osmy vëk vëënosti. Snad uvádí tentó
vers i sv. Petr ve svém 2. listu 3s ukazuje, ze Bull jinak
mëfi öas nez lidé; ai se nedomnívají lidé, ze svêt potrvá
a zùstane stále v témz stavu.

V mnisskych hodinkách jest tentó zahn uröen i о
svátku Sedmiboleutné Panny a sv. Andèlû Straznyeh.

^

90. zalm. (H. 91.).
Büh ochránce spravedlivych.

Kdo jest u Bona, jest v bezpeëi (1 3);

protoze jest Buh vèrny, chrání spravedlivého ; tomu

není tfeba se strachovati ani kdyby vidël hynouti vedle

sebe hfísníky (4—8); nie nom uze spravedlivému skoditi,
nebof jest odevzdán Hohem ochranë andèlu (9—13); Buh

sám slibuje tomu, kdo v nëho doutá, blaho (14—16).
Zalm prokazuje proti pfedcházejícímu zpëvu prostou

a pevnou dûvëru v Boha; v zádném nebezpeëi neztrácí
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zbozny mysl, vïdy doufá vBozí ochranu a pomoc. Pisen
jest psána zivë a básnicky, jest plná metafor. Téz sev ni
stfídá podmët, brzy mluví spravredlivy ve jménu spra-
vedlivych Israele, brzy projevuje zalmista a prorok svou
dùvèru, ku konci 5iní sám Bûh vzácná pfislíbení.
Nékterá slova teto písné upomínají na Mojziêûvzpëv

(Deut. 32; jako v. s na Deut. 3233.*', v. ¿. 12 na Deut, 32'i);
proto snad pfipisoval sv. Jer. i tentó zalm Mojziëovi.
Reeky pfeklad LXX, syr. a vulgata pripisují tuto

pisen v nadpise Davidovi : minëno, m skládal zalmvdobë
nebezpecí moni, aneb kdyz jiz bylo odvráceno Bohem
ono nebezpecí (2 Kr. 24,¡i-17). Tëzko vàak udati prílezitost,
к níz by se obsah zalmu nesl. Vhebr. znëni nadpisuneni.
Aram ejsky preklad rozeznává v tomto zalmu vyroky

Davida, Salomouna.jeho syna, a vyroky Boha (Pânasvëta);
Michaelis mínil, ze byl zalm zpíván stfidavë dvëmasbory,
jez sobë odpovidaly, a rozdëlil tuto pisen ve ötyfi sloky
1—2, 3-8, 9', 9 —13.
Nadpis Yulgaty zni : Chvdla zpëvu aho? c$dr,i chvála,

která se zpívá ; podobné tomu jest psalmus cantici (471 a j.).
Od Davida тф Javsiô (viz v ùvodë XIX a 85).
íidé se* modlívali tento zalm, kdykoli se nalézali v nè-

jakém nebezpecí. Jmenovali jej zalmem nehod«.
L. 1. Zpëvnà chvála. Od Davida.

"Kdo pfebyvá v ochranë Nejvysèiho,
Zústává pod zàètitou Boha nebes.

2. RíkáHospodinu: »Tyjsimüj ochránce a mé útociáté,
Mûj Bûh, v kterého doufám <.

3. Nebof on vysvobozuje mne z osidla lovcû,

A od drsného slova (od d. vëci).
H. 1. Kdo pfebyvá v zàâtitë Svrchovaného,
Ve stinu ëaddaje (Vsemocného) pfenocuje.
(Aram.: ve stinu oblak slávy Vsemohouciho

züstává).
2. Ríkám (Bohu) Jahve: »ÜtoöiSte nié a mûj hrad,
(Mass: Ríkám: [Bohu], v Jahve jest mé iitoôistë).
Mûi Bûh, v nëhoz doufánu.

3. Nebof on të vysvobozuje z ptáíníkovy lécky,
Od záhubného moru.
(LXX Sym. syr.: Od zhoubného slova).
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/

. 1. Spravedliv^' neb zalmista pronásí ze své zkugenosti

vSeobecnou pravdu: Kdo pfebyvá v oehranë (v pomoci,
hebr. ve skryH, v úkrytu) Nejvyssího, ziistává pod záStitou
Vëemohouciho (LXX, Vulg. Boha nebes, hebr. Saddajei
Hebr. Ve stínu Saddaje pfenocuje, narází snad na poho-
stinny zvyk v$'chodni, die nëhoz se host, do domu pfijaty,
tësil v noci a po dcbu pohostinství úplnému pohostëni a
oehranë hostitele; v noci jest ochrany vice tfeba. Trojim
obrazem: V úkrytu, ve stínu, pfenocuje - naznaëuje Sal
mista moenou ochranu Jahve. Jmenuje Bozí jména
*Nejvy§ëi,« Büh nebes, Saddaj ( VSemocny" nanoxçâvau;
mohlo by téz znaciti: »Ktery vse plodnym 5ini« ; téz:
»Ktery postaeuje« íxavóe;) ; ten muze dáti dostateenou pomoc,
jenz nebem vládne, svët stvofil, vsechnu moc má.
Die lat. by se zdálo, ze by bylo lépe povaïovati vers 1.

jako predvëti к slovûm v. 2 dicet Domino : Kdo prebj'vá, kdo
zíistává, ten fíkáBohu. Kecky pfeklad tomu nenasvëdèuje.

2. Ríká a muze ríkati ten chrânënec vsím právem
(v hebr. fíkám) : Ту jsi müj ochránce {susceptor, 3*, ktery
mne pozdvihl a drzí mne) a mé ùtoèiëtë {müj hrad, v hebr.)i
к nëmuz se v nebezpecí, лг pokusení mohu utéci.

3. Die lat. pfipomíná si spravedliv^, neb Israel, ze
jej Buh z osidla lovcü, z tajnych a lstivych úkladíi ne-
pfátel, vysvobodil (liberavit neb lépe:) vysvobozuje, zejej

(vhebr. lépe: tebe) vysvobozuje od drsného (hebr. záhub-

ného) slova t. j. takového, které pûsobi bolest, prináSí zá-
hubu, jako na pf. pomluva. Vhebr. praví: -od záhubného
moru«, avSak о torn mluví ve v. ,;.

Die hebr. oslovuje se Israel : Nebof on té vysvobo
zuje«, aneb mluví tu proi'ok a vylicuje jinym moc Bozí
ochrany az do v. I8. Dûvëraé ty obrací se к lidem vúbec;
Kön. Stil. 2583*.

1
. Йескё znëni : о xaxoixàv ¿V ßori&si(f toi v\piexov iv oxtni¡
той dtoi toi ovgatov avlur&ij atiai nedovoluje spojiti tento vers
jako pfedvèti s v. 2; v hebr. by bylo dluzno pfemëniti

рак рЬГР v 'jrbri« (1
.

osoby), aby se hodilo к 1. os.

2
.

"TON jestznackou r'bhiâ oddëleno od Jahve: Ríkám:

U Jahve, v nice Jahve jest mé utocistë; lépe vsak spojiti
die pfekladù тгГЪ "TON fíkám (dat.) Jahve.
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Syrsky" preklad die Bar>-Hebrea má : Ту, jenz pfe-
byvás .. . rci (imperativ), ktery i Wellh. navrhuje "vox-
Osloveni 2. osoby zústává v hebr. az к v. 13 a jest tedy
vhodnëjàim ve v. 3 liberavit te, nez liberavit me.

3. Doufání v Boha jest dobré, nebot atd. "Q4 znamená
mor, "QH znaöi s/ovo («яо Xàyov Trcpajfwtfot'ç NPflp"H!n
a od marné feci) té¡t vëc (od nehody, neâtësti).
Metaforicky vyznaöuji lovoi démony ; osidla, lécky

by byly lidsti pokusitelové (Moud. 14n), drsná vëc neb
drsné slovo by byla duSevní smrtnebodsuzující rozsudek
Boziho soudu (Mat 25* M.

4. -Svymi plecemi (zády) të zastiñuje,
A pod jeho perutëmi muzes dùvëfovati.

5. ètitem obkliöuje të jeho vërnost,

Nemusii» se bâti noôni hrùzy,
6. Ani Sípu, ktei-y za dne létá,

Ani nehody, která v noci chodi,

Ani útoku zlého ducha o polednách.
7. Padne po tvém boku tisíc,

A deset tisíc po tve pravici —

К tobó vèak se nepfiblíM.
8. Ano, svyma oëima budes pozorovati,
A uvidís odplatu hfísníkü.
4. Svou perutí të kryje,
A pod jeho kfídly se ukryvás; \

Stítem a pavezou jest jeho vërnost.
5. Nemusís se báti nocní hrùzy,
Stfely létající za dne,
6. Moru, jenz se v temnu plízí,
Nákazy, která o polednách hubí.

7. Padne po tvém boku tisíc,
A deset tisíc po tvé pravici,
К tobë se nepfiblízí.

8. Ту jen svyma oëima pozorujes,
A spatfís odplatu bezboznych.

4. 5. Mnohymi obrazy vylicuje a poucuje zalmista,
jak Bûh svého spravedlivého chrání. Svymi plecemi (LXX
mezi svymi zády, inter scapulas) të zastiñuje, dává stín,
ochranu (v hebr. svou pendí të kryje). Pod jeho perutëmi
budes v bezpeëi (168); kdyz jsi slabym, vezme të Buh pod
6vá kfídla, tarn të ukryje, jako slepice ukryvá svá kufátka.
I Kristus Pán uzil tohoto obrazu, aby ukázal, jakou péëi
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mël a má o Israele а о hrísníky vubec (Mat 233ï: »Koli
krät chtël jsem shromááditi tvé syny jako slepiee shro-
mazcfuje svá kufátka pod kfidla«).
Tvá vërnost, vërnost ve slibech, vërnost ve zjeveném

uèeni jest jaksi stítem, kterym jest spravedliv$r chrânën
proti utokûm, Sípüm neprátel ; iitoky se o tentó stít odrá-
zejí, stanou se neskodnymi. Máme-li pevnou düvéru v Boha,
nezviklá nás zádné pokusení, zádné nebezpecenství. Nyní
jmenuje obraznë nëkterà nebezpecí, kterych se lidé obá-
vají, jimz i podléhávají.
NemusíS se báti nocní hrùzy; tím byvají vyrozumí-

vána nebezpecí, protivenství, tajné úklady nepfátel.
6. Síp, ktery lítá ve dne, byla by nestéstí, která uáhle

nastávají, otevfenë (za dne) nás napadají.
Nehoda, která v noci chodí; tu urëuje hebr. znení:

Mor, jenz se v temnu plízí (neb kterákoliv nehoda, jez
nás müze potkati). Ani se nemusí báti útoku zlého ducha
0 polednách (v hebr. od nákazy, mora, ktei"5r o polednách
zufí a hubí), zlého ducha (daemonium), kter$r- i za svëtla,
1 o polednách hubí a skodí. Bude tedy ochrânën od nebez

pecí za dne i v noci, od nebezpecí skrytych i patrnych.
7. Toto jest podmineënë proneseno. Müze se státi, a

stane-li se, ze padne ti po tvém boku tisíc, deset tiste po
tvé pravici (zahynou-li tak mnozí vedle tebe), tobé se
v Bozí ochranë nie nestane: к tobé se záhuba nepriblíH.
8. Ano, ty poznás, ze jsou bezbozní trestáni po své

zásluze : Uvidís odplatu hfíSníkü. То posílí a udr?-í du-

vëru spravedlivého v Boha.
To arcit není vzdy u kazdého bezbozného vyplnëno

jií na tomto svëtè, nybrz jeho trest byvá mu nëkdy
uchován pro onen svët, к jeho posmrtnému soudu.

4. 5. HD jâsekh mil 'él se zkrácenou poslední
samohláskou, ponëvadz prízvuk pfed jednoslabiónym
ustoupil.
I к orlu je pfirovnán Hospodin лге sv. Písmé: Jako

orlice ponouká svych mládaf a litajíc nad nitni (sedíc)
roztahuje svá kfidla (Deut. 32 n). O Stítu vírv mluvLsv.
Pavel к Ef. 616.
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y~ ёгр, die 121 6 by to mohlo znamenati i slunecni
úpal. Pravda Bozí by byla têï pravda sv. Písma, Bozí
slovo, které nepomíjí, které neklame; tím posílen odolá
vèrici nevëreckym nájezdíim a pokusením. Так utvrzuje
nás Spasitel slovy : Nebojte se tëch, ktefí zabíjejí tèlo ! a
proti pokusenímj jak posiluje Bozí slovo: Co platno
clovëku, kdyby cely svet získal, ale na své dusi zkázu
utrpèl ?

6. O rùznych nebezpeóích mluví téz Pfísl. 32'-26. Ne
gotium -QT itQàyna nehoda. Ab incursu et daemonio spojiti:
od íitoku zláho ducha. Lid se domníval die povësti, ze zvlástní
démon prodlévá v pousti , v Arabii , a najmë o po-
lednách реащрдмоИ zhoubnë fádí. 2Ир. v Deut. 3224 jedovaty
vítr; Rabbi Huna di, ze vane od 4. hpdiny do 9., od 17.
Tamm uz do 9. Ab, pfed ním neb jíni padá kazdf. R.
Samuel di , kdyz ten vítr vál (Samum), dávali dëtem
prázdno.
Jsou tu jmenovány ctyri druhy neètësti neb nebezpecí:

Noëni hrhza (sv. Aug.: slabé skryté pokusení; sv. Bernard:
mala vira), nehoda ve tmách (sv. Aug.: velké skryté po
kusení; sv. Bernard: ctizádost, lakota), stfela za dne (sv.
Aug.: slabé zrejmé pokusení; sv. Bernard: inarná sláva,
chlubivost), démon polední (sv. Aug.; velké vefejné poku
sení; sv. Bern.: zry skutek pod plástíkem dobrého díla).
Sv. Bernard vykládá tentó zalm v sedmi homiliích.

7. podmineënà vëta. A latere po levé stranè.
Padnou ti

, ktefí na svou sílu, na lidskou pomoe spoléhali.
Padnou vykládáno i ve smyslu dobrém, padnou к pokání,
obrátí se, zemrou hfíchu. Euthym. vykládá: »Padne tisíc
§ípu po levé stranè, 10000 po pravé, к tobé se zádny ne-
pfiblízí*.

8
. Verumtamen p*3 яЦт jako jinde dotvrzovacího v^-

znamu v celé vëtë.

10. Nepfistoupí к tobë nestësti,

A metía se nepfiblízí к tvému stanu.
11. Nebof svfm andëlûm pfikázal o tobé,
Aby të ostfíhali na vsech tvych cestách.

12. Na rukou të mají nositi,

Abys snad neurazil o kámen svou nohou.
13. Po zmiji a po bazilisku budes choditi,

A slapati po lvu a po draku.
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9. Nebof ty jsi, Jahve, mé utoëiëtë,
Svrchovaného jsi uöinil svym pfístresím.

10. Nestihne tebe neStësti,
A zádná rána se nepriblízí к tvému stanii.

11. Nebof své andëly porouöi к tobë,
Aby të ostfíhali na vsech tvych cestách.

12. Na rukou tebe nosí,
Aby nenarazila o kámen tvá noha.

13. Po lvu a po zmiji chodis,
Slapeë po lvu a po draku.

9. Zde mluví jiny hlas, jakoby fekl spravedlivému :

Ту fíkás : Ilospodine, ty jsi má nadèje ! uöinil jsi Nej-
vySëîho svym ùtoëistëm, proto nestane se ti nie zlého. To
vyvíjí V následujících versieh. Aneb ten, ktery jiz mluví
od v. 4 obrací se v 9* náhle к Bohu a vyznává mu svou
duvëru; v 911 zase pokracuje v fefi.

10. NepHstoupí к tobe nestësti, a metía (iána) nepri-
blízí se к tvému stanu ; nebudes stízen neStëstim na poli,
v rodinë ani v domë, neboí to bylo Israelitùm nejcitel-
nëjsim.

Spravedlivému (tak Ize vedle toho vykládati), dùvèfuje-li
v Boha, pfislíbeno, ie bude chrânën pred hfíchem a je-li
v hfíchu, ze ho bude pokáním zbaven; bude ochránen

tëlesn^eh nehod , nepocítí jich , i kdyby ho neètësti
potkala, nebot bude posilnën trpëlivosti a nadëji v budoucí
odmënu.

11. Bûh nás ochrañuje sám ; ve své l'rozfetelnosti
urëil v§ak téz, aby andëlé o nás pecov,ali, nás chránili,
varovali, nám pfispívali. Svym andëlùm t. j. dobr^m
andëlûm pfikázal o tobé, o spravedlivém, o ochranë spra-
vedlivého. 2e mají lidé stráSíné andëly, vysvítá i ze slov
Spasitele o dítkách : Andélé jejich vidi tváf BoM a téi
z toho, ze vyvedl sv. Petra ze zaláfe jeho andël.
Aby té ostfíhali na vSech tvych cestách, metáfora :

ve vsech tv^ch skutcích, v celém jednání. Ôlovëk toho
potfebuje, aby se jeho cesta nekazila (jeho 2ivot), aby
nepfestupoval zákon, ktery tu cestu ohraSuje.

12. Na rukou té mají nositi (të nosí), die Bozího na-
fízení. Metaforicky tak líéí péëi andëlii: Jsou jako matka,
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která slabé dëcko nosí, jako pastar, ktery slabsího be-
ránka pfi kamenité pïidë pfenásí. Clovëk jest vzdy slabym,
stálé ochrany potfebuje, aby nepfiSel к úrazu — na tele
neb i na dusi.

Ruce andëlû v raystickém smyslu jsou jejich mondrost
a jejich moc. Kameny, jez nám pfekázejí, jsou: pohorsení,
pokusení, pronásledování. Andëlé nás o nebezpeöi poucují
vnitfním vnuknutím, sesilují nás cit povinné poslusnosti
к Bohu, pfedstavují nesfastny, hrozivy vysledek nedobrého
oinu.

13. Ztnije, baziliSek a leí' zobrazují lstivé, násilnické
nepfátely a veliká nebezpecí. Pomocí andëlû pfejde
vsechna nebezpecí a pokusení bez úhon.y. Andëlé mohou
zajisté i pfed jedovatymi hady a pfed selmami chrániti
(Tobiás byl Rafaelem chrânën), zde \Ъак pfodstavuje
spíse dusevní nebezpeöi, z nichz nás andëlé vysvobozují.
Asjiis (Naja aspis) jedovaty had; baziliSek a drak

bàjeënà zvífata staroArëku. O bazilisku mínili, ze jedovat^m
pohledem niëi, ze mu nikdo odolati nemúze, draka si
pfedstavovali jako zvífe nesmírné síly a dravosti. f)ábel
fasto pro zlobu, úskoónost a dravost drakem se nazyvá,
ke lvu, hadu a skorpionu byvá pfirovnáván (1 Petr 58
Luk. 1019).

9. Wellh. na mistë 1. os. "'СПЯ navrhuje "ОГТИ, aby
byla i tu druhá osoba. Spes, pfedmët nadèje.
Die Sym. vylozeno jako v aram.: Vysoko poloziljsî,

Pane, ùtoèistè (61 3) svê: v\piotrp> ë&ov tr¡v oíxr¡aív gov. Mluvnicky
se nehodf.

11. 12. Tato slova uvedl zly duch v pokuâeni Pánu
Jezísi. Orígenes a jiní mínili nesprâvnë, ze stojí pfi nás
z Bozího rozkazu dva andëlé: jeden dobry a jeden zly.

13. Uvedená zvífata vykládali téz o pronásledovatelích
církve: 2idé, kacíf i, pohané a antikrist; sv. Bernard o ne-
pravostech: Lakota, závist, pycha a hnëv.

14. »JPonëvadz ve mne doufá, vysvobodím ho,
Budu ho chrániti, ponëvadz zná mé jméno.

15. Voiá ke mnë a já ho vyslysím.
S ním jeem v souzení,

Vytrhnu jej a oslavím ho.
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16. Dlouhym vëkem ho obdafím,

A ukázi i emu svou spásu «.
14. «Ponëvadz ke mnè Ine, chci ho zachránití,
Vyv^§ím ho, ponëvadz zná mé jméno.

15. Vzy>á mne a vyslysim ho.
Jsem s ním já v útisku,
Vysvobodím ho a zjednam mu cti.

16. DÎouhého vëku do syta mu dám,
A ukázi jemu svou spásu«.

14— 16. Bûh mluví a potvrzuje svymi slovy pfedchá-
zející Höeni Bozí pomoci a slibuje spravedlivému ochranu,

vysvobození ze souzení, dlouhy vëk, oslavu a svou spásu.
Zná mé jméno t. j. mne, vi, ze jsem jeho Bûh a fídí se
die toho poznání; to jest, ëeho Bûh zádá. Void kc тис,
Bûh jest s ntm v souzení tak, ze mu dodává ùtëchy a ie
obrací zlé к dobrému ëlovëka. Ver§ 15. jako 4915.
Dlouhy m vëkem jej obdafím; vykládáno о vëëném

zivotë, jehoz se spravedlivému dostane. On bude moci
patriti na Bozí spásu, pocítí spasení (4923) ; tato spása
jest messianská, po níz spravedliví St. Z. touzili , jiz
ocekávali.

Zalm jest krásnou modlitbou v dobë pokusení a ne-
bezpeöi. Proto urcila jej Církev ode dávna jako modlitbu
na zaëàtku noci, v kompletáfi. Noc jest doba neb obraz
doby, v níz ëlovëk jest vysazen vice nebezpeöim nez za
dne, kdyá sám bdí a nebezpeëi vidi. V ochranë Bo2í

spravedlivy bezpeënë ku pokoji se ukládá: Pfenocuje ve
stinu Vsemohouciho.
Kolik svatych ochránil Bûh v nejvëtsich protiven-

stvich a nebezpeöich! Vsichni Svatí doznávají, jak patrnë
a podivuhodnë jim Bûh pfispival. Oni mëli téz pravou
dûvëru ! Doëkali se oslavy a vëcné spásy. To jest nám
pobídkou. Vyjádfeno v starobylé písni : Kdoz ochrany
Nejvyssího.
Zahn jest v traktu 1. nedële postní.
Ohrám jest dûm, v nëmz jest zbozny vëfici v ochranë

Bozí ; v den Posvëceni chrámu P. modlíme se téz tento
zalm. Pfi nàvstëvë nemocného porouëi knëz slovy z. 90.
nemocného do ochrany Bozí.
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91. zahn. (H. 92).

Chrála Boïiho fízení.

Jest milou povinností Israele, oslavovati dobrotu a
vérnost Bozí (2—4),
nebof Bûh nás obveseluje svymi ciny, coz jen neroz-

umny èlovëk neuznává (5—7).
Nëkdy ovsem se dafí hfiènikûm dobfe, ale jen na

krátce, Bùh je zniëi (8—10),
spravedliví vzrostou, vzmohou se nad své nepfátely

(11
— 13), a pfilnouce к Bohu budon velebiti stále jeho spra-
vedlnost (14 -16).
Salmista velebí Bozí fízení, ukazuje, jak Bühjest ke

vSem vzdy spravedlivym. Mluví ve jménu lidu. Tato pisen
podobá se obsahem z. 36, 48 a 72; v tomto zalmu nejeví
se vsak onen nepokoj nad stëstim bezboinych, jako v onëch,

nebof tu vzpomíná zalraista na zàvëreôné urovnání lid-
skych osudù soudem Bozím.
2alm jest sborovou písní o pëti slokách po tfech

veréích.

Nadpis.
L. 1. 2alm zpëvu. Dne sobotního.
H. 1. 2almová píseñ. Na den sobotní.

1. ¿alm zpëvu (viz iivod XXIII a47'). Eiç tr¡v гщвда* row
Gaßßarov sobotního dne, na sobotu, ukazuje, ze byl tentó

zpév bohosluáebnym fádem uröen na sobotní sváteóní den;

die talmudu pëli ho ráno, kdyz vyléval knëz tekutou obëf
na oltáf (Ex. 2938). Sedmkrát jest zde jmenováno jméno
Bozí Jahve, coz die zidû ukazuje na sedmy, sobotní den

(37. XLI, srovnej téz 23'). Obsah se к sobotní památce
zvláSté nenese. Bájili, ze jej pël Adam o první sobóte svëta.

2. Dobfe jest chváliti Hospodina,
A opëvovati tvé jméno, Nejvyssí;

3. Ohlaéovati z rána tvé milosrdenství,

A tvou vërnost za noci,

4. Na desetistrunovém zaltáfi,

Pfi zpëvu pfi citafe.
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5. Jvebof obveselujes mne, Hospodine, sv$'m tvofenim,
A nad díly tvych rukou plesám

6. Jak velebná jsou tvá díla, Hospodine!
Velmi hlukoké jsoxi tvé myslenky.

7. Nerozumny muz nepoznává toho,

A posetilí nerozumí tomu.

2. Slusno jest dëkovati Jahve,
A hráti tvému jménu, Svrchovany,

3. Hlásati z rána tvou milost,
A za noci tvou vërnost.

4. Na desítistrunovf (nástroj) a pfi harfë,
Pfi strunové hudbë na citafe.

5. Neboi obveselujeê mne, Jahve, svfm ëinënfm,
A nad dílem tv^ch rukou plesám.

6. Jak velicí jsou tvoji skutkové, Jahve ;
Nàramnë hluboké jsou tvé myslenkjr !

7. Zvífecí ëlovëk toho nezná,
A posetilec (toliko) nerozumí tomu.

2. Dnbfe jest chváliti Hospodina, jest to dobré a mile,

aletéz i slusné velebiti Boha, vzdávati mu diky(confiteri 66).
Opëvovati tvé jméno {hráti tvému jménu), jako 718.

3. Hlavnë velebi Boha projeho milosrdenstvl (milost,

102) a vërnost (2410) ve slibech ; z rána i za noci t. j. stále
je ehcc hlásati, aby tak chvála Bozí byla vefejnou.

4. Aby velebil Boha slavnëjSim zpüsobem, uöini tak
zpëvem , a hudbou bude provázeti svûj zpëv. Jmenuje
nëkteré násti'oje. Dekachordos jest tu pfídavn^m jménem
ku psalterium (322 1503), strunov^ nástroj o desíti strunách.
Zpëv by se del pfi citafe, s prùvodem citary (322). Hebrej-
ské »hi£g«jôn< znamená asi strunovou hudbu (viz о torn
pfi 9" s. 73).

5. Druhá sloka. Chváliti sluSí Boha pro jeho veliká
díla. К naSemu obveselení, к nasi radosti stvofil vse, ko-
nal svá díla Hospodin. Obveselujes mne svym tvofením;
factura 7ioir¡tia znamená zde fízení Bozí v israelském ná-
rodè se jevící, to jsou tez díla jeho rukou, projevy Bozí
prozretelnosti, nad nimiz kazdy Israelita plesá (v^ská,
v hebr.). Ovsem, ze mùzeme pfi tëchto slovech vzpomínati
i na díla stvofení.
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6. Velmi hlubokè jsou tve myslenky, zàmëry, jimiz
se fídís ve svych dílech, ve stvofení a v zachování svëta;
hluboké jsou pro nás, tak ze jich nelze vyzkoumati. Tëzko

jest ôlovëku zejména pochopiti, proc se bezbozny tësivà

pozemskému stëstiV (v. 8
).

7
. Nerozumny mué (hebr. zvífecí), bezbozny, hfisny

213, toho nepoznává (7222), totiz ty veliké skutky Bozí ve
stvofení a fízení svëta. Toliko ten toho nechápe.

5. Vykládali-li díla Bozí o stvofení svëta, рак bychom
tu mëli düvod, proc byl tento zalm urcen к sluzbë Bozí
sobotního dne; sobota byla nafízena na pamët toho, ze
Bûh po stvofení svëta sedmého dne vice nie nestvofil a

ie ten den posvëtil. Stvofením svëta ovsem nepfestala
Bozí ëinnost ; di Kristus Pán: Otee аг posud jest èinnym
(operatur).

6
.

TNT? sesiluje pfídavné jméno : nâramnë (velmi hlu
boké i; podobnë i zvolací ПИ <àç v prvé ëàsti.

7
. ns3 шч5< muz zvífete, zvífecí muz (Genesis 1612

Pfísl. 1520)

8
. 'Kdyz vycházejí hfíSníci jako seno,

A kdyz se ukazují vsichni, ktefí pásou nepravost,
Aby zhynuli na vëky vëkû,

9
. Ту, Nejvyssí, jsi proti tomu na vëènost, Hospodine!

10. Nebof hle, tvoji nepfátelé, Hospodine,
Nebof hle, tvoji nepfátelé hynou,

A rozpráseni budou vsiohni, kdoz pásou nepravost.

11. ja
V

bude vyvysen mûj roh jako roh jednorozee,

A mé stáfí (bude) v hojném milosrdenstvi.
12. A shlízí mé око dolû na mé nepfátely,

A mé ucho naslouchá tëm zlosynûm, ktefí proti
mnë povstávají.

13. Spravedlivy kvete jako palma,
Vzrustá jako libansky cedr.

14. Jsou zasazeni v domë Hospodinovë,
Kvetou v nádvofích naseho Bona.

15. Jestë ve stáfí pozehnaném dávají plody,

A dobfe se maji,
16. 2e mohou hlásati,

Йе jest Hospodin nás Bûh spravedlivy,

A neni v nëm bezpráví.
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8. Kdyi vyrázejí bezbozní jako tráva,
A kvetou vsichni, ktefí pásou niöemnost,
(.Test to), aby byli shlazeni na vzdy.
9. Ту рак, Svrchovany, jsi na vëky, Jahve ï
10. Nebof hie, tvoji nepfátelé, Jahve,
Nebof hle, tvoji nepfátelé hynou,
Rozptyluji se vsichni niëemnici.

11. A vyvyêujes mùj roh jako (roh) bisona,
Jsem polit zelenfm olejem.

12. A s potësenim shlízí mé око na mé úkladníky,
Mé ucho naslonchá bezboznym, ktefí proti

mnë povstávají.
13. Spravedlivy jako palma vyrází,
Jako cedr Libansky se mno2i.

14. Zasazeni v domë Jahve,
Vyrázejí v nádvofích naseho Boha.

15. Jestë ve stáfí dávají plody,
Sfavnatí a zeleni jsou,

16. Aby hlásali, ze Jahve jest spravedlivy,
Má skála, na nëmi není kfivosti.

8. Bezbozní se nôkdy tësi blahobytu, vyrùstaji (vy-
cházejí, vyrázejí) jako polní by liny , jako tráva, která
rychle a bujnë vzrustá. Na vychodë vyrüstají byliny po
desti za tepla slunce vûëihledë a podivuhodnë. A kdyz se
ukazují vëichni (f. diuxinzm), ktefí pdSou nepravosl ; sroz-
umitelnëji v hebr. : kdyz kvetou tito neslechetníei (bohat-
stvím, ctí a p.j, jest cela jejich sláva a lesk jen na krátkou
dobu, jen к tomu je Bûh tak nechává, aby рак najednou
hynuli na vëky vëkûv. Jejich stësti obrátí se v záhubu.
Snad vidël a zazil zalmista sám nëjaky nápadny pfíklad
tohoto krátce pfed tím, nez psal tato slova ? Nevíme.

9. Bezbozní zajdon: Bûh, nejvyssí, jest naproti tomu

vècny, a jako sondee jest vidy hotov trestati hfíchy
a nefesti.

10. Nep'rdtelé Boéí hynou; tak se jim stávalo dfíve,
tak se jim Inicie díti vzdy. I kdyby se vsichni spojíli.
i kdyby mili sebe vétSí moc, proti Bohu niceho nesvedou
— ale budou rozpráseni a ztratí sílu, o které se domní-
vali, ze jest jejich.

11. A bude vyvysen mùj roh jako roh jednoroïce
(bud znamená re'èm druh sajky, nèjakou antilopu, neb
bisona, bùvola 21 22) dostane se mi sily, abych se mohl

z. 91 9-16. 745

brániti. Viz 745. A mé stáfí, Israel jest jako starec, jenz
olejem milosti Bozí nabyvá nov ych sil ; v hebr. pravi :
Jsem polit (pomazán?) zelenym, Cerstvym olejem. Ve v. 15

to slibuje vsem.
12. Salmista shlízí dolû na nepfátely, vidi, ze na në

pfisla záhuba, jíz zaslouzili; dívá se na në jaksi s rozkosí.
Naslouchá tém zlosynûm, reèi tëch zlosynù, které mu jiz
nemohou skoditi.

13. Spravedlivy Icvete jaleo palma, pfirovnává spra-
vedlivého к datlové palme, tato dosahuje vysokého vëku,
prinásí po mnohych kvëtech i hojné plody; pfirovnává
ho к libánskémii eedru, nebof tentó byl obrazem síly a
krásy.
Mnozí se, vzrustá jako libánsky eedr. 2e mluví o

celém Israeli, to dokazuje mnozné ëislo v následujících
versieh.

14. Zasazeni jsou v dome Hospodinovè : dobfí Isra
elite jsou jakoby zasazeni ve svaté a plodné pùdè domu.
Bozího, chrámu ; od Boha vychází tu krása a hojnost
jejich plodn. Kdo jest s Bohem ve spojení, ten jest po-
zehnán. V nádvofíeh, jako 833.

15. Jeëtë v poèehnanêm stáfí ponesou jako ovoené
stromy plody a ovoce. Л dobfe se mají (bene patior
ívTiaftím asi tak, jako bene mihi est) v hebr. pokracování
v metafofe: Stavnatí a zelení jsou, mají jestë dosti síly.

16. Spravedlivym jeví se Bûh tím, jak vede a fídí
svùj lid. Spravedliví dojdou stësti, ale téz odmëny i na
zemi (v. 3i.

9. Tentó vers jest asi neuplnë zachován; DITO jest
asi prídavné jméno, pfívlastek к Jahve (Wellh.); LXX
ffv dí i\ptOTO¿.

10. Klef г pásou nepravost, jako 56.
11. íbz znací politi, zde by byla v Tib? (milrà', ve

starsích mil'êl) 1. osoba perf. Olsh. navrhl zmënu v "orfe?
»ty jsi mne pomazal« die syr. a arani. (Zenner téz). Se-
nectus mea v LXX Sym. a u sv. .1er. jest inf. od T02 totiz
-Г"? (Gen. 1812).

12. v 5я nnœ protivníci moji, slídici, nepfátelé,
51
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oí fyffooi. в^зля vedle ЧТЮ by byla, mini Baethgen, Wellh.,
Zenner, vysvëtlivka ku a^p.
13. Multiplicabitur ni.4&vp&r¡(T»tat тпогг se, lze uziti

i о torn: plody nésti, vytëzek dáti; hebr. ПЗШ rfisti.
15. Multiplicabuntur v hebr. TfCbT sv. .1er. fructifica-

bunt: 2ЧЭ plod, ovoce i ГСЧГ.
16. '•"IIS má sM¿a jest 2. podmët ku П»4-' 'Э. ЛП^Т?

bezpráví, zlbba. q rê; k'thîbh nfl^i? (Job5IB) stazeny tvar.
2. 92. zpívají Israeli té ve svych sbornicich obyôejnë

v predveöer soboty (po západu slunce). Ackoliv nelze
z nynëjsiho nápevu souditi о torn, jaká as byla dfevní
mélodie zalmové pisnë, pfece bude snad zajímati starobyly
isr. nápév tohoto z. »tob lehodöt«. Jest vyñat z díla
Whitlocka: Bible and Church Music (1898 s. 132), v souhru
u ved en od Dr. С. G. Verrindera.

Varhany. Hlasy.

bo - Iter chas - dî cha ve - ë - шп - na - ti-châ bal - le - 15t

г. 91. 747

Pfepis ponechán tak, jak jest v lived, díle (sh = 9,
ng = 2)'. Pfi ostatním znéní áalmu se tentó nápóv jestè
dvakrát opakuje.
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Palmy a cedry, jez jsou v církvi zasazeny, tu rostou
a kvetou, jsou Svatí Bozí. Jejich 2ivou silu, ovoce jejich.
svatého zivota, Bozí milostí síleného, spatfujeme zejména
pfi sv. apostolech, mueenících a u vyznavaëû. VmeSnich
modlitbách u Svatych uvedeny jsou verse z 91. z.

Církev ustanovila tentó zalm po vzoru synagogy о
chvalách soboty (in Laudibus).
Od oltáfe, z chrámu béfeme sílu ; vzhledem к v.

14— 16 pëje se zalm 91. pH svëcenî chrámu (pfi dru-
hém mazání oltáfe olejem katechumenû) a pfi svñcení
oltáfe.

Kazdy zbozny se slovy tohoto zalmu obveseli a potèsi.

02. zalm. (H. 93.).

( hvala vzmèenosti Boba, krále.

2alm vzpomíná, kterak se ukázal Buh jako král pfi
stvofení svëta (1—2);
moc Boha krále na zemi jest vétsí nez to, сети se

na svètè divíme (3, 4);
proto dluzno vèfiti slibùm a hrozbám Pànë, ctítí

Jeho dum (5).
V feckém LXX, lat. a syrském pfekladu jest nadpis :

Zprvná chvála, od Davida; v den pfed sobofou, kdyz
hiila zernë zalozena.

V hebr. toho nadpisu není, ale pochází nepo-
chybnë z hebrejského podání. Talmud pfipomíná iv Rü§-
hassJnâ 31"), ze byl tentó zalm zpíván 6. dne tydne,
ponôvadz Búh dne 6. své dílo stvofení skoncil a
vlády nad tvory se ujal. *) V feckém jest: ом шгфхюгт

*) (î'innrù o torn <H: К. Jelmda ivkl jmrnem H. Aqiby: V nedèli zpivali:

fíohu nálezi zemé a to. со ji naplíiuje (у
.

241), uonevad?. tu stvoril svét a

lozdal jej majetkem ajimvladne. Y pnndéli zpivali: Velüy jesl Pan a velmi

veleben (A82), ponévadz tn svá stvofpni rozdélil a ovládá je. V úterf
zpivali: Bült síoji r shromázdéni Hozim (K'21), ponévadz tu ucinil. ze se
nkázala zemé a pripravil svému shromázdéni svét. Ye stredu zpivali: BUA

pomsty jest Pán (94'). í.e tn stvoril slnnee a mésic. a jednou tém, kteH se

jini klaui. oil|il¡iti. Ve ctvrtek péli : Plesejte tíohu, jenz jest nase .tila (ïUs) :

z. 92 '-5. 749

к ;•
" kdyz byla obydlena zemë, kdyz byli stvofeni prvni

lidé, téz 6
. dne. Fundata est znací die . toho, kdyz bylo

stvofeni dokonceno, kdyz zalozeni zemè bylo úplné. V den
pfed sobotou, tedy v pátek, jest bohosluzebná poznámka;
kdyz byla zemè zalozena, jest její oduvodneni (231).
Zpévná chvála laus cantici, viz v ùvodë XXIII a 9T1. Ipsi

v. 15'.

Л alive kraluje v. 1. vykládáno o Kohu vübec. Alle-
goricky vykládán zalm o králi Messiási, o jeho duchovní
vládé. S kríze vládne Kristus nad svymi nepfátely, na kFÍ2i
utvrdil své dílo vykoupení: kfíz jest jeho tríraem. Kdyz
vstal z mrtvych, oblekl se ve vzneñenost a v sílu (v. >

). Ze

Zidíi jestè R. Salomon a Qimchi vykládali tentó zalm o

Messiási a udávali z nëho, ze teprve pí'ijde a bude vitëznë
bojovati proti Gogu a Magogu.
Kdy, za jaké prílezitosti by 1 psán, nelze uröiti. Chrám

die v. й jestë stál.
L. 1. Hospodin kraluje, ve vznesenost se oblekl,

Oblekl se Hospodin л- sílu a opásal se.
Ano, on pevnë postavil okrslek zemsky,

KterJ' se nekolíbá.

2
. Pripraven jest tvùj trim ode dávna;

Ту od vëcnosti jsi.
S. Pozdvihuji ï'eky, Hospodine,
Pozdvihuji feky svûj nias,
Pozdvihuji Feky sve vlny

4. (Silnëjij nez hlasy velikyeh vod.
Podivuhodna jsou nadmutí mofe;

Podivuhodn$- jest na vysinách Hospodin.
5. Tvá svëdectvi jsou nejv^â vèrohodnà.

Tvému domu príslusí svatost,

Hospodine, po dlouhou dobu.

poliévadz tu stvoril ptaetvo » ryby, aby ctily jeho jraéno. V pátek ».pivali :

Pan jest irálem, rznesenost oblekl (931), ponêvadz tn dokonéil své dilu a

vládne jim. V sobutn pëli : Zalmová pisen pro den sobolni (921) pro onen

• leu, jenz bude tele dnem odpoéinku. (Sest prvych casft ukazuje na minnlost,

sedmy к btldonciiosti). Rñs-haSsñná bab. Talm. 31a.
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H. 1. Jahve stal se králem, vzneseností se oblekl,
Oblekl se Jahve, silou se opásal.
Téï pevnë postavil (mass.: pevnè stoji) svèt,

aby se neviklal.
2. Pevnè stoji tvùj trun od pravëku,
Od vèënosti ty jsi.

3. Pozdvihují toky, Jahve,
Pozdvihují toky svùj hlas,
Pozdvihují toky svüj hukot -

4. Nad hlasy velikych vod,
Siln5rch, nad mofské pfíboje, •

SilnëjSi jest na vysosti Jahve.
5. Tvá svëdectvi jsou nejvys spolehlivá:
Tvému domu slusí svatost,
Jahve, na délku dní.

1. Hospodin kraluje, jest králem; ukázal se bfti
králem v Israeli (961 98'), ukázal velikou, podivuhodnou
moc (v. 4.). Králem, vladafem se uöinil, kdyz stvofil, pevnë
postavil okrslek zemsky. Tím pocíná zahnista.

Ve vzneéenost se oblekl, on projevil velikou vznesenost
tím, со byl uöinil. Die hebr.: silou se opásal, jako nèjakym
meéem. Jahve jest slavny, jest silny král.

Dílo stvofení a zachovávání svëta zjednává Bohu
oné slávy, ukazuje jeho moe a sílu.

Pevnë postavil okrslek zemsky, ktery se nekolíbá,
tfeba se zemë pohybuje, neklátí sebou, pfedstavuje to, со
jest zde vübec nejpevnëjsi, nejstálejsí (744). Lidé ji aspoù
ZA'rátiti nemohou.

2. 4. PHpraven jest tvíij trün od pravëku (ex tunc),
od tenkráte, totéz jako od vëënosti An kq-^ç (Euthym.i.
Královsky tiûn Jahve stoji pevnè, ponëvadz je vècny,
jako Jahve sám; ani v budoucnosti jej nikdo zvrátiti
nemûze.

Bfih vládne svëtem; jeho moc jest vëtsi nez nejsil-
nèjèi moc na svètë. Vlnobiti velikych vod, mofské pfr'boje
jsou obrazem oné veliké síly pozemské, müze byti zároveñ
téz obrazem odporu a boje nepfátelskych mocí lidskfoh
proti Bozímu trûnu : Sitnèjsîm nad në jest na vysosti
Jahre !

z. 92^. 751

¿ivé a malebnë Höi hukot vod : Pozdvihujî feky <toky,
proudyi svuj hlas, svoje vlny (svuj hukot, v hebr.): vice
nez tentó hlas velikych vod, nez mofské pf íboje, silnèjiîm
jest Jahre na vysináeh, t. j. v nebesích, kde jest jeho
vècny trim. Так die hebr. znëni.
V lat. znëni chválí Boha vpfirodö a praví: Podivu-

kodné jsou zvuky, vlny fek, hlasy velikych vod, nadnmtí
mofe ; v torn jest Büh podivuhodn57m, ponëvadz to od
nèho pochází. I'odivuhodnyni jest i na vysosti Hoxpodiit.
Nadmutí mofe jsou nadmutí bud boufí neb pfílivem a
odlivem zpusobená.

5. Salmista pozoroval moc Boha Jahve, krále; od toho
má Israel svédectvi testimonia il88 24"\ svédectvi, vyjá-
drení Jeho vhle, pfikázání, zjevení, pfípovedi — tato za-
sluhují plné víry, jsou nejvys vérohodná, spolehlivá, prav-
divá: dluzno Bohu véfiti.
Bíih sám jest svaty, jeho chrám jest posvátny ; kdyz

chce Büh ve stfedu svého Hdu v chrám? pfel>5rvati, prí-
slusí svatost Bozímu dornu. V èistotè (zákonem stanovené)
mají tam vcházeti Israelite; on nesmí byti znesvécován
nikdy: vzdy zíistává svatym, in longitudinem dierum, po
mnohé dny, po vsechny dny.
Slova tohoto zalmu pfivádí nám na mysl naèeho

Spasitele. Kristus jest Icrál ; oblekl se ve vzneSenost . . . Pfi
svóm narození pfi jal odèv pokory, clovécenství . pfi svém
utrpení byl pokryt plástem hany, krev z ran byla mu
odèvem, jak napsal Isaiás 631. l. Podobnë i sv. Jan ve
Zjev. 1913 («Sat pokropen krví a jeho jméno Slovo Bozí«).
PH vzkfísení odën byl Spasitel slávou a ctí ('X. 444. :>

).

Spasitel dokonal své dílo na zemi ; lidstvo, hfíchu po-
drobené, zl$rm duchem zmítané, utvrdil svym novjm zje-
vením a nábozenstvím. Na siedle zalozil církev, ie se ne-
viklá.
Trün jeho stojí po pravici Boha Otee: na zemi má

zástupce na fímském stolci. Proti tomu pozdvihujî se
vlny, pronásledování, nepfátelé, jedni po druhych, ale
Spasitel vládne nad mocí mofe a mírni bití jeho pefeji
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(z. 88). Tu jeví se síla církve a nábozenstvf : Svëdectv
Bozí jsou spolehlivá. Vazme si domu Bozího, vazme si

*

sv. Církve, bucïme svatymi i sv^mi mravy.

1
. I pfi druhém »зЬ jest doplniti pfedmètné msâ. ^isri

nif. pfelozili LXX syr. arara, sv. Jer. intçiaxr» *(2Г, toto jest
zajisté puvodnëjsi.

2
. Parata ¿zot/tos trun se nepfipravuje, ale jest \iipri-

pravcny. Ex tunc pfíslovce uzito jako podst. jména; tunc
by mobló i znaciti : kdyz Bull pevnym uöinil svêt — lépe
od vëènoeti jako аЬтУЗ-

3
.

^хф* imperf. po perfektech jest nápadnym; die
Baethgena znacilo by, со se v budoucnosti stane. ЧЗЧ náraz,
hukot sv. Jer. víry jej ich (gurgites eorum).

4
. onnt* (Wellh. toliko TIS jedn. ft.) pfídavné jméno

к ВЧИ- ус jest jako pfi pfirovnání, nikoliv pùvodové, jako
v pfekladech; а,-пх nemùze pakmiti mer khâ, aie rbliiâ

z Сц2")-

5
. лчхз jest perf. od лS3 formy pil.

Domein Bozím vyrozumívají starsí vykladatelé :

Svatostánek, Církev, spravedlivou dusi, nebesa i ce\f svët.

^alm: Jahve kraluje modlíme se jako prvuí zahn
nedèlnich a svátccníeh chval (Laudes). Doba chval odpo-
vídá die starého zfízení dobè jitfní. Ohvály jsou tu polo-
zeny, aby si vzpomnëli lidé, ze byli Bohem z temna

к svètlu zivota povoláni proto, aby vzdávali chválu svému
Tvûrci. Tentó zalm chválu Bozí dobfe opóvá. O svátcích
Svatj-ch jsou slova tohoto zalmu vzdáváním díkii Bohu
za to. jak podivuhodnym se ve svych Svatych projeviL
Vsechny zalmy chval (Laudum) jsou tak vybrány,

aby byl jimi oslavován Bûh a hlavní jehodíla: Stvofení,
milost duse a vëcné blaho. O stvofení mluvf z niysli Církve
tentó zalm.

Kdykoliv se modlíme tentó zalm, vídy námnamysli
utkví poslední slova : SluSí tvému domu svatost, slusí,

abychom posvëcovali jméno Bozí a oslavovali Boha vzdy.

1
.

a 2
. verS nalézáme tez ve druhé msi sv. Narození
Pdnë, v nedêli po narození Pane a r den pfed Zjevením
Pane.

z. 93. 753

93. zahn. (H. 94.)

Büh vykoná trest na bezboínych, pomMe spravedliv^m.

Zalmista prosí Boha, spravedlivého soudce, aby po-
vstal proti hfísníkum (13);
pysní utiskovatelé lidu, bezbozní soudcové sedomní-

vají, ze o nich Büh neví, to jest posetilé a klamne (4— 11),
blaze spravedlivému, jenz v nestësti má v Boha du-

vèm. Büh uhájí spravedlivého proti bezboznym (12—19),
nebof není spojen s nespravedliv^mi, zboznó chrání,

bezbozné hubí (20—23).
Spravedlivy Israel trpí, bezbozní panují, ubijívdovy

a sirotky, nedbají na Boha, jsou nespravedlivymi soudci.
Z toho není jasno, do které doby by bylo poloziti slození
této pisnë ; v kazdé snad dobé bylo nekolik nespravedli-
v<-ch soudeu, utiskovatelu a bezbozníkú. Popis a lícení
lidu (4— 6, 15, 21) se snad к Davidovë dobé nehodí, acLXX
a Vulg. tuto pisen Davidovi pí-ipisují. Jest рак z pozdëjsi
doby, jiz urëiti by nebylo lze. Nèkolik podobnych rceni

jest i v 2. 72.

Zalm jest sborovou písní, má patero slok o 3, 3—8—4,

4 versieh (Zenner). Vynechává pfi torn to schema vers sesty.

Nadpis.
L. Davidûv zalm ; ètvrtého dne od soboty.
2alm by se mohl Davidovym zalmem zváti i telidy,

kdyz by David nebyl jeho skladatelem ; Davidovym by se

рак jmenoval proto, ze byl к David, písním pfidán, zese

jim podobal. 2e by od Davida byti nemohl, dokázáno není.
V hebr. nadpisu není.
LXX dí: ypalftài гф Javtíñ rezQiidi vaßßnzov jest liturgická

Eoznámka
(viz úvod ku predeslému zalmu a 23'), die níí

yl zalm zpíván v druhém chráme pfi bohosluzb6c/r»r/é//o
dne, poeítajíc od soboty — tedyve stfedu. Habbinové vy-

pravovali, ze pëli levité tentó z. 93. v chráme v tu chvíli ,

kdyz se Babylonstí zmocnili mësta (r
. 586 pf. Kr.). Kdyz

nepfátelé vtrhli do chrámu, zazníval vers 23. ; zpëv byl

pí-etrzen.
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L. 1. Huh pomsty jest Hospodin ;
Bûh pomsty jedná svobodnë.
2. Zdvihni se ty, jenz soudis zemi,

Dávej odplatu pysnym.
3. Dokavád se budou hfísníci, Hospodine,
Dokavád se budou hfísníci vychloubati V

4. Vlhvastati a mluviti nepravost,
Mluviti budou (tak) vgichni, ktefí pásou nespra-
5. Tvûj lid, Hospodine, snizuji, vedlnost?

A tvé dèdictvi utlacují.
6. Vdovu a pfíchozího zabíjejí,
I sirotky vrazdí.

7. A fíkají*: Nevidí Hospodin,
Nepozoruje Jakobfiv Bûh.
8. Budte rozumní, vy nemoudfí v lidu,
A vy posetilci, nabudte rozumu konecnë.
9. Ten, kter^ zasadil ucho, neslysi?
Aneb ten, ktei'5' vytvofil око, nepozoruje '(

10. Ktery národy kárá, nebude trestati,
Ten, ktery uöi clovëka poznání?

11. Hospodin zná myslénky lidí,

2e jsou marností, (vi).
12. Blahoslaven^ èlovëk, jehoz ty vychováváS, Hospo-
A jehoz i o svém zàkonë pouëujes, dine,

13. Abys jej usetfil od zl5?ch dnû,

Az by byla vykopána jáma hfísníkovi.
14. Neboí nezavrhne Hospodin svého lidu,

A neopustí svého dëdictvi,

15. Pokavád prechází spravedlnost v pravo,
A vsichni, kdoz jsou upfímného srdce, jsou píi ni.
H. 1. Boüe pomsty, Jahve,
Boze pomsty, objev se!
2. Zdvihni se, soudce zemê,
Odplaí pysnym jejich konání!

',
í. Dokavád budou bezbozní, Jahve,

Dokavád budou bezbozní plesati ?

4
. Zvastají ; mluví drze,

Vynásejí se vsichni zloèinci.
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5. Tvûj lid, Jahve, potírají,
A tvé dëdictvi utlacují.

6. Vdovu a cizince rdouseji,
A sirotky povraZduji.

7. A fíkají; Nevidí Jâh (toho),
A nepozoruje Bûh Ja'*qôbha.

8. Pomnète, vy blázni v lidu,
A vy posetilci, kdy nabudete rozumu?

9. Ten, jen2 zasadil ucho, zdaz by neslysel ?
Jenz vytvofil око, zdaz by nevidèl?

10. Ten, jenz národy vychovává — netrestal by,
Ten, jenz ucí ëlovëka poznání ?

11. Jahve zná mySlénky lidí,
(Vi), 2e jsou dech.

12. Blaze muzi, jehoz ty vychovávás, Jâh,
A jehoz ze svého zakona poucujeS,

13. Abys mu zjednal pokoje od dnü zlého,
A2 by se vykopala bezbofcnému jáma.

14. Nebot nezavrhne Jahve svého lidu,
A nezanechá svého dédictví.

15. Nebof к spravedlnosti vrátí se soud,
A za ním (püjdou) vSichní, kdoz jsou prí-

mého srdce.
iVat. /ЬаЦнгкца).

1. 2. Prosba к Bohu, aby zabránil uespravedlnostem

bezboznych. Bûh pomsty t. j. odplaty za zlé, Büh trestu

jest Hospodin, jest trestající Büh. Jedná svobodnè (inaQgr¡-
atñtjaw LXX) otevfenè, bez bázné, ponévad^ jest mocny a
má vzdy ku vSemu právo. V hebr. dûraznë volá dvakráte
к Bohu: Jahve, Bnze pomsty (mnozné 6. oznacuje v^kony

pomsty), objev se t. j. ukaz se s eelou svou mocí a veleb-

ností jako nejvyssí soudce. Dávej odplatu pySnym, oplat

jim tak, jak zasluhují za své konání. Vsichni utiskovatelé
a nespravedlivci jsou pysní.
3. 4. Popisuje zlobu bezboznych (podobnë 72u-9).

Usquequo dluzno pfimysliti ke vsem slovesñm ¡ verse 4.

Dokavád snejí se hriènici dûraznë to dvakráte opakuje
— vychloubati sv^mi nepravostmi, a Büh je nechává bez

trestu V Dokavád budou se chvastati (г le mluviti, v hebr.

588), mluviti nepravost (hebr. drze). Vynáseji se (hebr.),

staví se jako hy byli vüdci vsichni zlocinci, totiz ktefí
zlé pásou.
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5—7. Oni lid Israelsk^ potírají, dédictví Bozí (27 9)
t. j. téz lid Israelsk$r, utlaèujî. Jak to ëini, udává jednot-
livë: Vdovy, сгггпсе, sirotky, ktefí pfede vsemi ochrany
potfebují a ochranë soudcíx jsou odporuceni, tyto, s nimiz
kazdy má útrpnost, oni vrazdí. Pfi torn se domnívají (45),
ze jich Büh nevidí, ze o jejich nepravostech neví (131);
nova vina, nebof touto myslenkou Boha tupí, jeho trestíim
se jaksi posmívají.

8.— 11. Zalmista obrací se apostrofou к bezboznym,
jez jmenuje nemoudrymi v lidu (blázny), poselilci (9l7)
a napomíná je, aby konecnë zmoudfili.
Rázné a velmi vhodnë odmítá rouhání bezbozn$'ch,

ze by Bùh jejich konání nevidël, tfemi otázkami. Stvoritel
clovèka má to, со clovëku dal, ve vyssí mire sám : Dal-Ii
clovèku sluch, sám slysí, kdyz mu dal zrak, sám zajisté
vidi. Nemohou tedy ríkati bezbozní, ze by Bùh nevidël.

Z dëjin a ze zkusenosti jest známo, ze Büh trestal
celé národy, kdyz se nëcim provinili, a ten Büh by nechal
py§né hfísníky bez trestu? On dává clovèku poznání ,
vëdëni, on zajisté dokonalejsí jestë mërou vse vi i zná,
zná i myëlenky lidí ; jak by mu ty mohly züstati skryty,
vzdyí clovëk jest dechnutí, jest jen marnost! OvSem ze
i ty myslenky bezbozn^ch jsou marností.

12.— 15. Bezbozní se domnívají, ze je Bùh nevidí; on

je dobfe vidi a nebude jim to к prospëchu. Za to vsak
blaze spravedlivému, jenz se dává Bohem vésti: jehoê ty
vychováváH, ïlospodine, jehoz ve svêm zàkonë poucuje.i,
jenz se dává poueovati a poslouchá. 1 jeho jednání a

skutky Büh vidi, a bude je moci odmëniti.

Vychovává Bûh spravedlivého i tím , ze na nëlio
casern dopoustí souzení, utiskování, zpüsobené zl^mi lidmi.

Zákon Bozí, zjevení ve sv. knihách tehdejsích obsazené

(Mojzísova kniha predevsím), pouöoval spravedlivého, ze

jsou utrpení mnohdy jen zkouskou, a vytrpí-liji, ze bude
odmënën (Deut. 8s), ze Bohem vzdy jest chrânën.
Je-li spravedliv5r tak veden, рак bude uietfen od
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z/ych dnû, budou zmirnèny jeho bolesti (mitigés). Jasnëji
die hebr. Spravedlivy bude mitt pokoj od dnû zlého t. j.
jej nestihne ten den, kter^ bezbozníku hrozf, den, v nëmz
se mu dostane zaslouzeného trestu ; tohoto dne odplaty
a trestu u spravedlivého nebude. To jest den, kdy vyko-
pána bude bezboznému jama, bezbozn^ do ni padne, za-
hyne, spravedlivym bude tím idehceno, ze budoti zbaveni
utiskovatele.

14. Zkáza bezboznych a nespravedlivych nadejde,
nebof nezavrhne Büh svého lidu, Buh lid svuj miluje,
zastane se ho, ochrání ho, neopustí ho.

15. Nyní nedbají bezbozní spravedlnosti, ale рак
bnde kazdy rozsudek (judicium) podle spravedlnosti vy-
nesen ; kazdy uprímny bude pri spravedlnosti, pfidá se
ku spravedlnosti. Так bude, az budou nespravedliví soud-
cové odstranèni.

1. ?4Eir> (7i54 50*) vyjasniti se, objeviti se, zazáfiti, jest
imperat. jako nyBitl (802); LXX èetli pert'.

4. ?*i72Nrr jest hithpael к ЧШ a znamená jako deno
minate die arab. "ГШ (arab. emîr) vynáSeti se, vyvyêovati
se, viidcem se ciniti; v hebr. arcif ten to vyznam niöim
doloziti nelze ("TON vrcholek). Jinak vylozeno die obyöej-
ného vyznamu tvaru hithpael : Mluví jedni i druzí.

10. Zenner cte ТСП neb ТСЦ (ktery národy zakládá)
na m. "СП (kárá, vychovává), a sice pro parallelní IS"1
a "w3 a pro protivu, kterou má IC"1" v ГТ~"Г ; Wellh. cte "lï'Ti.

12. Docueris eum vztaznë vyloziti (hebraism).
13. V hebr. dny zlého yi л'Т'й, totéz jako Г~Ш jama

druhého etichu ; konec hríSného zití, trest za bezbolnost,
odplata.
15. Pokud Bozí spravedlnost trvá — aneb téz: Pokud

spravedlnost lidmi se koná, pokud lidé spravedlivë si po-
cínají. Juxta illam jest vyjádfeno v feckém: nal ¿xó/uvoi
nirifi (iyetT&ní ntn. znací: к nëkomu se pfidati, následovati)
H, MeH ji následují (spravedlnosti); vhebr. ТППКро пет,
za mm, totiz ИВЮЯ judicium, právem, soudent.

16. Kdo povstane za mne proti zlomyslnym?
Aneb kdo bude státi pfi mnë proti tëm, ktefi

pásou nepravost?
17. Kdyby mnë Hospodin nepomáhal,
Bez mála by se byla ubytovala má duse v podsvëti.
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18. Kdyz ríkám: Má noha se motá,
Tvé milosrdenství, Hospodine, mnë pomáhá.

19. Podle mych mnohych bolestí v mém srdci
Tvá potëseni obveselují mou duèi.

20. (¿oz jest s tebou sloucen stolec nepravosti,

(S tebou), Kter5r námahu zákonem uröujeS?

21. Loví dusi spravedlivého,
A odsuzují nevinnou krev.

22. AvSak Hospodin jest mnë utocistëm,

A mûj Bûb jest podporou mé nadëje.
23. A odplácí onèm jejich nepravost,
A znici je v jejich zlobô;

Znici je Hospodin, nás Buh.

16. Kdo povstane za mue proti zlosynùmY
Kdo postavi se pro mue proti zlocincùm?

17. Kdyby nebyl Jahve mou pomoci,
Lezela by duäe má brzy v tichu (smrti).

18. Pomyslím-li: Má noha vrávorá,
Tvá milost, Jahve, mne podpírá.

19. Pri mych mnohych starostech v mém nitru
Tvé ùtëchy potësuji mou dusi.

20. Jest s tebou sdruzen stolec zhouby
Ktery dëlà svízel mocí zákona?

21. Srocují se proti dusi spravedlivého,
A vinnou prohlasuji krev nevinnou.

22 Aie Jahve jest mi nradem,
A mûj Bùh skalou mého ùtociètë,

23. A odplati jim jejich nepravost,
A v jejich zlobë zahladi je,
Zahladi je Jahve, nás Bûh.

16. Zalmista poznal jiz v minulém svém zivotô, jak
mu Bùh pomáhal, jak ho tëSil, a to jest mu posilou pro
pfítomnost i pro budoucnost.
Ve jménu nevinného Israele se táze: Kdo povstane

za mne к mé pomoci, aby se mne zastal, proti zlomysl-
nym'f Tazatel vi dobfe, jak v. 17 a '8 ukazují, 2e má
v souzení a v útisku bezbozníkíi ku pomoci jedinë Boha!
To lined vyznává.

17. 18. Kdyby nine Hospodin nepomáhal, (kdyby ne
byl Jahve тон pomoci, hebr.); die lat. kdyby mnë nebyl
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prispíval o minulosti (nisi fuisset, quod adjuvisset, vzhle-
dem к habitasset). Bez mala (brzy) bych zahynul, byl
bych V podsvëti (66). Kdyz fíkám (v mysli : Pomyslím-li
si\: Má noha vrávorá, není pevnou, klesá, bojím se, ze
padnu, Jahre mne svou miloslí podpirá (v hebr.).

19. Podle mnohych bolestí, podle poôtu m^ch bolestí
dostává se mi od Boha mnoho (stejnf poôet) útéchy, po-
tesení, která mne obveselují. V hebr.: Pri mnohych staro-
stech (úzkostlivych myslenkách) tve útéchy mne potésují.
Búh pfispívá a potësuje (2. Kor. I*-5).

20. Nespravedliví nyní vládnou; zalmista se táze Boha:
Coz jest s tebou sloucen slolec nepravosti? ty, jená jsi tak
spravedlivy, dobrotivy, jenz tak rád pfispívás svou pomocí
spraA-edlÍA^ym, nemùzes byti spojen s neslechetníky! Stol-
cem nepravosti (zhouby) jmenuje metonymicky nespra-
vedlivé soudce, ktefí mají v té dobë moc v rukou. Na
otázku odpovídají i verse 22. a 23.

O Bohu jestë ргалч': Ktery námahu zákonem tvofië,

urëujes, nemüzes byti s nimi spojen! Dávás zákony, jichz
zachování jest nëkdy nesnadné. V hebr. ponëkud jinak o
stolci zhouby, od nëhoz byvá zlo, zhouba prohlasována, di:

Ktery déla svízel (námahu) mocí, jménem zákona (Is. 10 l)
;

nespravedliví utiskují ubohé, a dovolují si tak ciniti,

pfedstírajíce zákon, odvolávajíce se na zákon provádéjí
nespravedlnosti.

21. 22. Loví duSi spravedlivého, hon na ni 6iní (hebr.:
srocují se proti ni — proti zivotu spravedlivého, proti
spravedlivému 96luj, aby ji znicili; odsuzují nevinnou krev.

I kdyz tfeba si tak poéínají .... Jahve jest mne, úto-
сШёт ; tím se zalmista tësi (303). Jest podporou (skalou),
v niz já doufám, na nií spoléhám (172).

23. Búh trestá a potrestá bezbozníky jistë; v jejich
zlobé je zahladí, mohli bychom vykládati: pro jejich zlobu

i: jejich zlobou; jejich zloba je zkazí a zahladí, padnou do
jámy, kterou sami kopali.

16. Pfedlozka a? má zde vyznam predi. Ь
?

(i pH



760 2. 93 "-23. 94.

onbn bojovati jest C~ vyznamem proti). dat. commodi.
17. Bñh jest mi pomocí (638) П*1ТЗ>- 127732 o móío

(s perf.) paulo minus malo mensí, skorem (11987). гта*"
ticho (mlcení) 115 17 LXX n¡¡ ndr¡ o podsvëti.

20. "СГ. by4i sdruzen, spojeu; трЭГГ není pravidelny4
tvar, ponëvadz die obyöejneho tvofení by znêlo ~"12PP
qâmez chatûf pfi druhé km. hlásce. Netfeba vykládati pualem
neb zvlástním tvarem die 3. arab. tvaru. Sv. Jer. : Zdaz
bude tvym úcastníkem'í1 jest ti spojencem ? In praecepto
Ъэ j. 110*, po zàkonë. V hebr. qui íingis latinské itedy
"№) spojeno s N33 stolec, v lat. vsak jest druhá osoba,
která ukazuje к tibi.

21. *nj znamená vfíznouti, vtrhnouii invadere
(v hithpoel); horejsí vyznam die ТПГ< Gen. 4919 nepfátel-
sky sbor, rota. V aram. pfelozil nikoli ^Tfo*-' "(Ta??1;
"5" ]W2 shrnují zlé proti . . .

23. Sv. Jer. pfekládá 2. osobou restitues -VDP\

Kristus Pán byl jako nevinná krev bezboznymi
soudci odsouzen, proto se modlíme tentó zalm o památce
NcjdrazH Krve Páné. Hon nan uöinili (v. 2I), jak opakuje
antífona Velikého Pátku. Vzpomínáme, jak Kristus Pán
zjednal spravedlnost a pomoc vsem spravedlivym. Klañme
se moudré Prozfetelnosti Bozí, kdykoliv vroucnë opa-
kujeme slova tohoto zalinu pfi ranních hodinkáeh pátec-
ního dne.

94. zahn. (II. 95.)

Vyzva ku chvále Вой! а к posluSnosti zákona.

Vyzyvá v§eobecnë, bychom ehválili Roba, ktery jest,
vetsí nez vsichni bohové, jest stvoritelem svèta, pánem a
pasty fem svého lidu (1—7),
napomíná vsechny, aby neodporovali Bohu, jako to

cinili otcové vyvoleného lidu, ktefí рак byli pro nepo-
slusnost potrestáni, ze nevesli do zaslíbené zemë (8—11).
Zalm byl, jak se zdá, slozen za liturgickym úcelem,

aby jím byl vyzván lid v chrámé ku chvále Bozí. Praví,
ze byl slozen pro sobotní den; Zldé jej zpívali v druhém
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chrámé v pátek veöer jako vstupní modlitbu к sobotë.
Den poöinal u 2idû, jak známo, vecerem. Rabbíni bájili,
ze jej zpíval Mojáis na konci putování po pouêti; zajisté
pro zmínku o 40 letech ve v. 10.
LXX syr. a Vulg. mají nadpis : Zpévná chvála. Od

Davida. V mass, znëni nadpisu není. Sv. Pavel uvádí
v listu к Hebr. 47 osmy vers tohoto zalmu: >Dnes, skrze
Davida, jakoz receno jest: Dnes uslysíte-li Jifas jeho, ne-
zatvrzujtc svych srdei« ; pfipisuje jej tedy tez Davidovi.
Obsah tomu nikterak neodporuje. Byl-li zalm slozen a
zpíván za prílezilosti pfenásení archy ximluvy do nového
svatostánku na Sionu, nelze rozhodnouti. SIovo >dnes«
hodí se ku kazdé takové prílezitosti.
U nás jest tentó zalm vyzváním (invitatoriem) a

úvodem do ranních hodinek. V tomto inAritatoriu máme
zalm 94. die pfekladu sv. Jeronyma, jak se zachoval v tak
zvaném fímském zaltáfi; лте Vidgatë jest pfeklad gallikan-
ského zaltáre obsazen. (Viz о torn úvod XXXVIII).
2alm má iivod a dvë sloky (3—7, 8—11).

L. 1. l^ojdte, vesele chvaline Hospodina,
Plesáním oslavujme Boha, svého spasitele ;
2. Pfedstupme pfed jeho tváf s chválou
A se zpëvy jemu plesejme.

3. JVeboí Hospodin jest veliky
Bùh,

A velikj' král nade vsecky bohy.
4. Nebot v jeho ruce jsou vsechny konöiny zemë,
A temena hor nálezejí jemu.

5. Neboi jeho jest more, a on je uöinil,

I sous vytvofily jeho ruce.
6. Pojdte, klaiime se a padnëme
A placme pfed Hospodinem, jenz nás stvofil;

7. Nebof, on jest Hospodin, nás Bùh,

A my jsme lid jeho pastvy
A ovce jeho ruky.

H. 1. Pojdte, vyskejme (Bohu) Jahve,
Radostnè volejme skále nasi spásy.

52



762 i. 941-'-.

2. Pfedstupme pfed jeho tváf s dékováním,
Se zpèvy radostnë mu volejme.

3. Nebof Jahve jest velik^ Bûh,
A velik^ král nad vsechny bohy,
4. V jehoz ruce jsou (hlubokosti? sv. Jer. syr. :

základy) zemë,
A jemuz temena hor nálezejí.

5. Jehoz jest mofe, nebof on je uöinil,
A suchá zemë, kterou jeho ruce vytvofily.

6. Vejdëte, padnëme (pfed ním) a skloñme se,
Pokleknëme pfed Jahve, svym Stvofitelem;

7. Neboi on jest nás Bûh,
A my jsme lid jeho pastvy
A ovce jeho ruky.

1. Salmista, zde sám Israel, vyzyvá sebe sama, vë-
fící z Israele, ku chvále Boha Jahve. Oslava a chvála
Boha má se díti vesele, s velikym citem, nebof di die
hebr. Vyskejme Jahve (jemu), zvukem trub oslavujme
skálu nasi spásy (173). V nëm máme základ své spásy.

2. Pfedstupme záhy pfed jeho tváf s chválou (hebr.
spíse: s dékováním), nemeskejme s chválou, aby nás jiní
nepfedesli, abychom nebyli jinymi zahanbeni. A vesele
jemu zpivejme.
Dekovati máme za to dobré, со nám prokázal, a toho

jest vzdy mnoho. Die vedlejsího vykladu: Pfedstupme
pfed Boha dfíve, nez by nás trestal, vyznejme sezesv£rch
hfichû a oslaA'ujme hlasitë jeho milosrdenství (Sv. Jer.
Aug. Theod. Euthym. liehof Naz. a j.); vykládají hebr.
prnê tváf tez >hnëvem«.

3. ¿almista nevèfi vjinébohy, ale praví pfec, jakoby
i ostatní pohanstí bohové nëcim byli: Nebof Hospodin
jest oeliky Bûh (jediny) a veliky král nade vsecky bohy
(Ex. 18"). Podobnë feëeno 463 472 95* 969. Ve starych v^-
kladech, iv LXX jest pfídavek: »Nebot nezavrhne Hospodin
svého lidu,* ponëvadi jsou v jeho ruce vSechny konëiny zemé
a na temena hor on shlízí. Jest i v breviáfi ze z. 93 14.
Salmista uvádí patero dûvodû, ргоб jest nám Boha

chváliti.
4.5. Velik^m Bohem jest Jahve, ponèvadz vsím vládne,
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vSechno jemu nálezí. Vsichni obyvatelé zemë jsou jeho,
jsou rau podfízeni, jemu nálezí zemë do délky i do sífky;
vseckny konciny zemë, ale i со do v^sky : г temena hor
jemu nálezejí. V hebr. jest: V jehoz ruce jsou hlubokosti,
zkoumání, základy zemë — nejasné slovo, jez jest rûznë
vykládáno; zná dio toho Büh i skryté vëci zemë. Jeho
jest, mofe i sous, nebot je uëinil (Gen. Iя-10).

6. Pojcíte (v hebr.: Vejdëte) vyzyvá, aby vesli do
svatynë, na misto, kde jest Buh zvlástním zpûsobem pfí-
tomen, kde pfijímá pocty svého lidu. Ponëvadz jest nás
Stvofitel, nás Pan, vnejvëtsi ponízenosti, padnutím kzemi
a sklánením vzdáme jemu úctu. A placme pfed Hospo-
dinem (v hebr. : pokleknëme, coz by ale jiz bylo slabsí
nez prosternere prvého slovesa). Trojím tímto zpûsobem
ukazovali stafí Bohu svou úctu.

7. Jest nás Büh; Israel se tím mohl honositi, nebot
Büh si ten národ vyvolil (Deut. 32 l5. 18), Israel se stal jeho
lidem. On jest past£rfem svého lidu, vede ho a zachovává,
coz se jmonovitë na cestë z Egypta ukázalo. Lid (ovce)
jeho pastvy jako 73' ; ovce jeho гику 221 (2 Kr. 77). Pastvou
mûzeme rozumëti i jeho dobrodiní, i jeho zjevení, ucení,
zákon.

1. Exultare 33', jubilare yn 472 ТП hluciti, troubiti.
2. min dík; confessio chvála 42й. Praeoccupare Ъу

mohlo míti vedlejsí \'5rznam ve smëru torn, aby bylo po-
ukázáno na ranní obeí. Zalm, zpëv v. XXIII a 31.

4. "lp>np pfekládáno investie) aliones "ipn Sym. шгюттп
yr¡4 základy, spodní, hloubky LXX r« négma; Baethgen mëni
v "¡í.rn?;: dálky (zemë, Is. 89). nisyin die arab. (vyrostl)
s pfedmc'tnym b-^ vystupovati na vrch, znaöi pa-
horek — snad vrcholky, LXX rà vxf>t¡.

7. Hebi-. ver§ má tri vôty, v LXX a Vulg. jest 7e
vzato к v. 8. Hebr. rozdëleni jest zdànlivë sprâvnëjsim,
ponëvadz mluvi jestë äalmista.

8. Dnes, kdyz uslysite jeho hlas,
nezatvrzujte svych srdci, •

9. Jako pfi vzboufeni,
V den pokusení na pousti,
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Kde pokouseli mne vasi otcové,
Zkouseli mne, a vidéli (pfec) má díla.

10. ötyficet let jsem byl rozhorlen proti onomu po-
kolení,

A fekl jsem : Ustavicnë tito bloudí v srdci !
11. A oni nepoznali mych cest,

Ze jsem pfisáhl ve svém hnèvu:
Nevejdou do mého odpocinutí.
7/ Kdybyste dnes jeho hlasu uposlechli!
8. Nezatvrzujte svého srdce, jako л- M-'rïbhâ,
Jako v den Massù na pousti,
9. Kde mne pokouseli vasi otcové,
Mne zkouseli, a pfec vídali mé skutky.

10. Ctyficet let osklivilo se mi (to) pokolení,
A fekl jsem: Lid pobloudily srdcem to jest!«
Ale oni nedbali mfch cest,

11. Ze jsem ve svém Imcvu pfisáhl:
-Nevejdou na (misto) mého pokoje.

8. Hospodin sám mluví к svému lidu a dává jemu
vázné napomenutí. Dues, v této dobë, kdyz к vám mluvím.
Doba, kdy Büh к lidem mluví, aby je povzbudil к do-
brému neb aby je varoval, jest velmi dulezitá, nebof ta
doba se nevrací. Bídi mluví к lidem v pfíhodné dobë
bud vnuknutím, neb proroky ajinak — avsak, со by bylo
platno slovo Bozí, kdyby se neotevfelo lidské srdce na-

pomínáním Pànë, kdyby clovek odporoval Bozímu slovu.
Nezatvrzujte svyeh srdcí ! ac nèkdy sv. Písmo pozname-
nává, ze Büh zatvrdil srdce tobo neb onoho hrísníka,

kdyz odñal jemu milost (dopustil, ze se zatvrdilo srdce

jeho), vzdy jest tím clovek sám vinen, ze zíistává milost
Bozí v nèm bez úcinku. Так zatvrzelymi byvali casto
pfedkové Israele, proto uvádí Bíih jejich vystrazn$r
pfíklad.
V hebr. jest veta : Kvz bystc dries jeho hlasu upo-

siedil ¡ , samostatnou, a nálezí к v. 7. (König. Stil. 224'м.

Kdybychom ji spojovali s následujícími slovy Bozími,
bylo by zmèniti zájmen'o vocem ejus ve vocem mcam:
kdyz uslysíte lilas muj.

9. 11. Dva uvádí pfíklad}' zatvrzelosti srdce u pfedkñ
Israele. Jak se choval lid pfi onom zázraku kdyz dal
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Bùh Israeli vodu ze skály » M'rïbhâ (znamená : misto
hádky), jak se v Ex. 171-7 vypravuje (pfipomenuto Deut.
6i6 922 338 z. sos,, то událo se prvého roku po vyjiti
z Egypta. Druhj' pfiklad by byl onoho reptání Israele
pfi tom, kdyz jim dával Bûh ëtyficâtého roku jejichputo-
vání zázracnym zpûsobem Vodu ze skály v mistë Aiassâ
ft j. m. pokusení); o tom vypravuje Num. 202-13 (Deut.
32*' 33s). Die Ex. 177 jest Maesâ a Meribhfl jedno a totéí
misto prvního zázraku. Dále uvádí reptání lidu v oné
dobë, kdyz se vrátili vyzvèdaôi ze zemé Kanaan;

tehdy se rozhorlil Bùh na veskeren lid a urcil, ze zustanou
na pousti a ze zádny z tëch, ktefí vysli z Egypta (z do-
speKrch), nevejde do zaslíbené. zemè vyjímajíc Josué a
Kaleba (Num. 14), ze zemrou na pousti. To urceno druhého
roku putování. ч

Nebylo nie platno, ze vidèli takové zázraky Bo'zl
itrest Egypíanü, ie dostávali mannu a л-odu), díla Bozí ;
tím se stala jejich nevdëcnost a zatvrzelost jeiste trestu-
hodnejíí nez kdyby byli zázraku nevidëli.

10. Ctyficet let byl rozhorlen Bùh proti tornu lidu

(h.: mël fio v oskUvosti pro jeho nestálost, nevdëcnost);
castokrát lid onen varoval, jemu blud jeho srdee pfed-
stavoval (bud sám neb Mojzísem). Ctyficet let (38) trestu
urcil Bûh odplatou za tëch ctyficet dní, v nichz vyzvëdaëi
pozorovali zemi Kanaan (Num. 1431).

11. Ale oni nepoznali cest mych, dobroty, laskavosti,
s jakou jsem o nè pecoval, a pro to jsoin pfísahal, áe ne-
vejdou do zaslíbené zemë, do mista pokoje a stësti, jez
jim Bûh dávno sliboval. Svym místem pokoje ji jmenuje,
ponëvadz se tam uprostfed svého lidu té?, usídlil, ve
svatostánku a рак v jerusalemském chrâmë.
Sv. apóstol Pavel uvádí slova v. 8—11 vlistukHebr.

37-11, рак je vykládá o kfesíanech 312— 413. Varuje pfed
nevërou a pfed odpadlictvím a napomíná kfesfany, aby
se snazili dosáhnouti pokoje Bozího t. j.vëcné blazenosti.
Sv. apóstol uvádí skorem doslovnë znëni LXX.

7. U sv. Pavía к Hebr. 3' jest tato vëta sice ve versi 7.,
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ale spojena v feßi s v. 8.: Prot o jako praví svaty Buch:
Bnes jestli hlas jeho uslySUe, nezatvrzujte atd. Na m. ibip
navrhuje Wellh. ^ip, aby to bylo z list mluvícího Boha.
Hodie míizeme vykládati: Kdykoliv uslyáíte hlas Bozi,
kdykoli vás Bùh napomíná. Hodie vykládáno o tomto zi-
votc: Dokud jste na svëtë, poslouchejte — nebof na vëc-
nosti není zádného >dnes«. Vulgata pfekládá vlastní jm.
Meribâ a Massà.

10. Napomenutí vyznívá v torn : Nebude-li nynëjâi
lid dbáti Bozího slova, nebude moci oóekávati nez trest
Bozí. V TÍ13 schází cien, kter$- jest v pfekladeeh dosta-
tecnë vyjádren : gener. Uli: ~)ПЧЗ.

11. "itDN v lat ut. ze, tak ze. DN pfi pfísaze záporné
vysvëtliti jako 8936. Zàvërek jest náhly, aposiopesis: Ne-
vejdou do mého pokoje. Zatvrzelce, najmè zatvrzelé ne-
л'ёгсе stihne veliky trest!*

Zahn Venite exultemus* jest úvodní písní Bozského
officia, hodinek církevních. Invitatorium (vyzvání), jez
jest к nëmu pfidáno, mëni se die církevní doby, die slavností
a svátku (Begem Apostolorum, Martyrum a p. Dominum,
venite adoremus a j.). Církev vyzyvá knëze i lid, aby
velebili Boha.
Pojdte, praví, vSichni synové nebeského Otee, spo-

leënë chvalme Boha a Spasitele. S radostí, s úctou, s dü-
vörou pfedstupme pfed jeho tváf; vyznávejme jerau
chválu, dikuèinëni. Jak vzneseny a veliky jest Bûh! Jak
milosrdny a dobrotivy! Nás ucinil svym lidem; chce, aby-
chom ho chválili i skutky, i celym zivotem (Tit. 2U: nd-
sledovniky dobryeh skutkù nás ucinil).
Slysine jeho hlas, jeho vnuknuti, hlas jeho poslù,

sv. apostohi, sv. Cirkve. Nebudme zatvrzeli, nebudme po-
bloudilí, nebot о tëch platí slova: >Nevejdou do mista
odpocinutí< .

Zalm 94. urcen jest táá v ranních hodinkách i3. Noct.)
svátku Zjevení Pânë; jest tu vyzváním, aby vàichni spolu
jako oni magové a s nimi klanèli se narozenému Spasiteíi.
Bozské dítko bylo: Veliky Bali, a veliky král nade vsemi
bohy, Hospodin, ktery nás si vori/ : ту рак jeme jeho
lidem.
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95. Шт. (H. 96. Téz 1. Par. 1623-33).
Ponané a vSechno strorení jest vyzváno ka chvále Boïf.

Od Hospodina pfichází spása a záchrana; proto vy-
zyvá zalmista vgechny, aby novou písní Hospodina vele-
bili (1, 2),
aby chválu nejmocnëjâiho Boha i mezi pohany hlá-

sali (3—6),

vyzyvá i pohany, aby Boha v chrámé uctívali, nebot

On jest i jejich králem mocnym a spravedlivym soudcem

(7-10);
ostatní stvofení maji plesati pfed Bohem, ktery

jednou cely svêt bude souditi (11 — 13).
Cely" zalm jest obsazen téz v knize 1. Par. l62S-3:t

jako fast zpëvu, ktery slozil Dadd, a ktery byl zpíván
pfi pfenesení archy úmluvy z domu Obed Edoma do
svatostánku na Sionu. VerSe 8—22 prvé knihy Par. 16,

tedy prvá óást oné pisnè jest v z. 104 '-15. Znëni zalmù se
v nëkterych cástech od 1. Par. 16 odchyhije; v knize Par.
jest obsazen z. 95 v kratsim znëni (la 2a a 10c tam schá-
zejí), vers 13. zalmu zní v 1 Par. 1633: »Nebot pfiSel souditi
zemb, vers 10a jest tam za lia.
Skladatel knihy Paral, cerpal své zprávy a údaje

z pramenu, i tato pisen byla asi vzata ze star^ch záznamü,
v nichz byla slavnost pfenesení archy vypsána. Jest sice
pravda, ze bylo o vSeobecnosti (universalismu) messianské
físe teprve pozdëji vice mluveno, aspoñ na ni pozdëjSi
proroci vètsi dûraz kladli, aváak i David, ktei-y o Messiási
vëdël a kter$r si messianskou físi po celém svëtë rozsí-
fenou pfedstavoval, mohl zcela dobfe a pfirozenë o tora
mluviti, a vyzyvati i pohany, aby ctili Boha. Vtomtosmëru
jest z. 95. zalmem proroekym.
Nemûzeme se diviti, ze se nëkteré vëty Isaiâse s timto

zalmem shodují; о messianské dobë, kteron si vsichni svati
muzové die Bozího zjeveni podobnym zpûsobem predsta-
vovali, nemohli psáti kazdy jinak; v torn musili seshodo-
vati. Isaiásovi zalm 95. a Davidova pisen nebyla asi
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neznámou (Is. 4018-26 4121-29 449.2U 0 modlách jako vev.5).
Nëktefi mini, ze sem byl v. 5 pozdëji vlozen, kdyz bylo
modláfství Israeli nebezpeônym; mozno tez, ze byla tato
píseñ, kdyz jí bylo uzito ku slavnosti zbudování druhého
chrámu (516 pf. Kr.), jak nadpis LXX a Vulg. tvrdí, za
tím úcelem prizpûsobena a pozmënëna.
Nadpis LXX B: 'Ors ó olxog oixoâofiûzai (oprava В, X:

oixndofiHto, A. (ûxoôofitho) fierà rijv n¡inakmoiav фду тф áavtid.

Lat. 1. Canticum ipsi David,

quando domus aedificabatur post oaptivitatem.
1. Pisen od Davida,

Kdyz se slavél dum po zajetí.
Gallikansky zaltáf- poznamenal slova druhého rádku

znaménkem obelos jako pozdëjsi pfídavek.
Zpívali jej tedy die této poznámky, kdyz zacali sta-

vëti chrám. 1. Esdr. 310 o tom praví: Knëzi stáli ve svych
roíisírh s troubami, a Levitê, synovê Asafa s cymbály,
aby chválili Boka Davidem (per manus David, zpëvy
Davida), krâlem Israele. V hebr. znéní z. nadpisu není.
Ponëvadz ukazuje z. 104, ze skladatel znal Pentateuch,

a ponëvadz- pokládají 1 Par. 168-36 za kompilaei (aneb
vlozku) uëinënou podle z. 95. a 104., kladou novëjsi prot.
vykl adátele tentó zalm do doby po zajetí babylonském

(ano i urèitë pfed r. 300 pf. Kr.). Pentateuch vsak nepo-
chází, jak pfedpokládají, z 5. století, ale jest daleko starsí;

i zalm muze b^ti starsí.

Zalm má ëtyî'i sloky.

L. l.b Zpívejte Hospodinu novy zpëv,
Zpívejte Hospodinu, veskerá zemë.

2. Zpívejte Hospodinu a oslavujte jeho jméno;

Hlásejte den po dni jeho spásu.
3. Hlásejte jeho slávu mezi pohany,
Jeho divy mezi vsemi národy.
H. 1. Zpívejte Jahve novf zpëv,
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3. Vypravujte o jeho slávé mezi pohany,
Mezi vsemi národy o jeho divech.

1— 3. Veskerá zemé, vsichni národové i pohané jsou
vyzváni, aby zpivali Bohu Jahve novy zpëv, novou pisen
(323), slavnëjsi, která by se zvlàstë к té nové pfílezitosti
a oslavë hodila. Den po dni, stále má by ti zpívána,
ohlaSována (dobrá, pfíjemná, blahá zpráva, die hebr.) jeho
spása, od nëho poskytovaná pomoc.
Zve-li celou zemi, aby velebila Boha, pfipoustí aneb

pfedpokládá, ze cela zemë v té dobé bude v Boha véfiti,
ze se tedy pohané к Bohu obrátí. £ádá novy zpëv, coz
mùze v dalsím vykladu zna&iti zpév krásnj', velebny. novjr
pro nové veliké osvobození od hfíchu (jako zpíváno
Mojzísem po osvobození z Egypta) — aneb zpëv vse-
obecnj' ; staré zpëvy zpívány tolïko v zaslíbené zemi (srovn.
z. 136: Jak niùzeme zpívati zpëvy Hospodinovy vzemi cizíVj.
Ohlasujte mezi pohany jeho slávu; tak vykládáno

o sv. apostolech.
1. V 1. Par. 1623 jsou lb a 2b spojeny (tamtéz

2-'™b»~OÍ9n).

4. \ebof velik<- jest Hospodin a chvály nejvys hoden,
Hrozny jest nad vSechny bohy.

5. Neboí vsichni bohové pohanû jsou bësové;
Ale Hospodin ucinil nebesa.

6. Chvála a krása jsou pfed ním,
Svatost a velebnost v jeho svatyni.

4. Nebof veliky jest Jahve a chvály hoden
nad míru,

Hrozny jest nad vsechny bohy.
5. Nebof vsichni bohové pohanu nicoty jsou,
(sv. Jer. rytiny, LXX démonové)
Ale Jahve ucinil nebesa.

6. Velebnost a vznesenost jsou pfed ním.
Мое a nádhera v jeho svatyni.

4. 5. Hospodin je veliky, zasluhuje chvály v nejvetsí
mire; zalmista udává düvody. Hrozny jest nad vsecky
bohy, dluzno se ho vice bâti nez pohanskych bohü. Tito
bohové, vsichni vesmës nejsou nicím, jsou nicoty (tak die
Sym. úvvnaQxrói vylozeno hebr. 'lïlîm); sv. Pavel je taktéz
jmenuje дтропа jsou bësové (zlí duchové) 1. Kor. 1020.
Bohové, modly nemohou nie uëiniti; naproti toinu: Hospodin
nebesa nciniV.
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6. Chvála, öest a krása, záfe (velebnost a vznesenost)
jsou pfed Bohem v nebeské svatyni; Buh má a projevuje
tam vzdy velikou svou raoc a velebnost jej obklopuje.
Totéz Ize fíci i o sídle Bozím na zemi, o jeho svatyni

na Sionu, o jeho trûnë pfi arse úmluvy. I tam byla chvála
a vznesenost a krása a nádhera pfed Bohem.
V mystickém smyslu vykládáno o Kristovë církvi.
4. Srovnati lze i 482 a 145:i.
5. Minëni, ze vsechny modly jsou daemonia, zlí du-

chové, jest pozdëjëiho pûvodu ; modláfství má ovsem po-
ëâtek od zlého ducha, a^^íí pfekládáno rûznë (bbî<).

6. Sanctificatio àylaapu Ünp'O mùze znamenati i svato-
stánek i archu úmluvy (svatost); v 1. Par. 16 stojí ГПТГП

ÍT2Íp722 a radost jest na jeho misté.

7. Vzdejte Hospodinu, rody národu,
Vzdejte Hospodinu slávu a cest;

8. Vzdejte Hospodinu chválu jeho jména.
Vezmète obeti a vejdëte do jeho nádvofí,

9. Klafite se Hospodinu v jeho svatém dvofe,

At se tfese pfed ním veskerá zemë.
7. Vzdejte Jahve, celedi národü,
Vzdejte Jahve slávu a chválu ;

8. Vzdejte Jahve cest jeho jména;
Pfineste dar a vejdëte к jeho nádvofím.

9. Padnëte pfed Jahve ve svaté ozdobë,
Tfeste se pfed ním, celá zemë.

7—9. Vzdejte Hospodinu (tfikrát opakuje, jako na
poéátku г. : Zpivejte) vsichni národové slávu, cest a chválu
(jako v z. 28 '-2 o andëlich feceno); uznejte jeho jméno,
Jej jako pravého Boha. Vezmète obèti (mincha hebr. zna-
6ívá nekrvavou obèf, ale tez vsechny ostatní druhy),
vejdëte do nádvofí (833) svatostánku, kde se obëti pfed
oltáfem zabíjely a na oltáfi spalovaly. Klaiïte se Hospo
dinu 282c), v hebr. : ve svaté ozdobë, ve slavnostním rouse.
At se úctou trese v§e, celá zemë pfed ním (pfed archou
úmluvy).

Vybízí pohany, aby pfisli a velebili Boha po svych
rodech, celedích, tedy aby víichni obëfovali Bohu své
srdce, dobré skutky, nejsvëtëjsi obëf (ta jest mincha, obéi
nekrvavá тйе sv.).
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Dalsí slova zalmu vykládána o Kristovè vlàdë а о ро-
sledním soudu.
7. Patria, kmen, celed, jako hebr. ППВПЗЯ- T31 TUS7 J т т : ■ т

Duhm : cest a sílu; spíse : cest (jeho) síly. TS chvála B. 29l 6835.
10. t^íkejte mezi pohany: Hospodin kraluje,
Vzdyí spofádal okrslek zemé, jenz se neviklá:
Soudí národy spravedlivë.

11. Nebe ai se raduje a zemè af plesá,
Mofe af se hybe i vse, со je naplnuje.

12. At se veselí role a vse, со na nich jest.
Tehdy zaplesají vsechny stromy lesü

13. Pfed tváfí Hospodinovou, ze pfichází,
Nebof pfichází, aby soudil zemi.
Bude souditi okrslek zemsky ve spravedlnosti,
A národy ve své pravdivosti.
10. Ríkejte mezi pohany: Jahve jest králem!

Vzdyf pevnë stojí (opr. posta vil) okrslek zem
sky, ze se nekolíbá.

Soudí národy die pravosti.
11. Radujtez se nebesa a plesej zemë,
At zahuíí mofe s tím, со je plní,

12. At zajásá role i vse, со na ném jest;
Рак zaplesají veskeré stromy lesa

13. Pfed Jahve, ze pfichází,
Nebof pfichází souditi zemsky okrslek ve
A národy ve své vérnosti. [spravedlnosti,

10. К pohanûm. ktefí chtèji Boha ctíti, fíkejte, jiin

oznamujte moc Bozí : Hospodin kraluje, jest král (921),
nebof on panuje nad celou zemí, on ji pevnë postavil
(spofádal V lat. 96a), ze se neviklá, on vSechny národy soudí.

11— 13. Az bude Hospodin uznán králem eeléhosvëta,
az se ujme (v messianské dobè) pino vlády nad vsemi

národy, tu v§e se bude moci radovati, plesati, veseliti se.
Taktéz pfedpovídá Isaiás 4423 (35

1 42 10 458 5512, i stvofení
bude tehdy osvobozeno, di sv. Pavel к Pum. 821).
Kristus- pfichází, nikoli к soudu, aby trestal, nybrz aby

spásu pfinesl. V nèkteryeh lat. zaltáfích, jak TertulL,
Lactancius, sv. Aug. a sv. Lev pfipomínají, bylo psáno:
Regnavii a ligno, kraluje se dfeva, totiz se dfeva kfíze
panuje Kristus (fecky codex Veronensis to má, sv. Justin
to dosvëdcuje). Fortunat ta slova vlozil v 6. století do
pisnë : » Verilea regis prodeunt* ve slovech :
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Naplnilo se, со zpival
David vërohodnou písní,
Kdyz hlásal národíim :
Se dfeva kraluje Bûh.

Vseobecná radost a plesání nastane ovsem teprve
V físi Bozí a V físi vyvolen$rch po poslednim soudë, jak
i sv. Petr V 2. listu 3''} di: Nova nebesa a novou zemidle
jeho prislibení ocekáváme, v nichz bude bydliti spravedl-
nost. Soud, o nëmi zde jest feö, jest tu spíSe fízení svëta,
a nikoli trestající soud. Spravedlnost a pravdivost jsou
známky nového zákona, kterf vede к vècnému zivotu.

10. Die pfckladû nikoli yí3F, ale ^ЭГ. »Soudi národy
spravedlivë«, tato vëta rozsiíuje ver§, a není v 1. Paral. 16.

12. V. 1 Par. 1632 jest ПТОП ybr. Plénitude 24».

Modlíme se 95. zalm o svátcích Narození, Obfezání,

Zjeveni a Promènent Pànë, o památkách Kopí a Ran Pane.
Vzpomínáme na to, ze pfisel a pfinesl nám vykoupení.
Z jeho Narození v§e se müze radovati ; pfi Zjeveni Ma-
gové jakozto primitiae gentium vzdali Hospodinu slávu
a èest. Na jeho utrpení vzpomínala slova (arcif do z. pfi-

daná): S kfíze kraluje.
0 svátku Nejsv. Trojicr Bozí vzpomínají nám slova

zalmu na vseobecnou moc a vládu Boha po celém svëtë.
Starí vykladatelé vídali ve trojím opakování slov Can
tate* a »afferte« známku nejsv. Trojice.
Ponëvadz je o nádvofích a o svatyni Pànë Геб, jest

urôen z. 95Л v den Posvëcenî chrámu P.
1 Maria Panna jest pfedmëtem oslavy a radosti vseho

svèta; z. se pëje o její svátcích.
O svátcích sv. andëltl vsímáme si hlavnë slov : Ho-

spodin uèinil nebesa, jest králem andëlû, ktefí jsou v ne-
besích. Oni byli pfi jeho narození, budou vjeho pruvodè
pfi poslednim soudu (Mat. 25;u). Zaveden jest i. i o svát
cích sv. Panen a v ranních hodinkách pátku.

96. Zalm. (H. 97.).
Bùh prisnë soudí neprátely, potësnje své vërné.
Vybízí celou zemi, aby Boha, svého krále, vesele ví

tala ; рак pfedstavuje v obraze boufe soud Bozí nad ne
pfátely (1—6).

z. 96 >-в. 773

Soudem jsou pohané zdëseni, andëlé a Bozí lid se
radují; zalmista vybízí к lásce Bozí а к radosti (7—12).
Hebr. znëni nadpisu nemá. fieck^ pfeklad LXX a

Vvüg. pfipisují tentó zalm Davidovi a pfidávají poznámku :
Kdyz byla jeho zemë upravena. V^klad celé té poznámky
závisí od tono, jak vykládáme sloveso restituía est (тф
Javsiö,oie гущ airov xa&íoiaiai) terra ejus. Kdyz pfemohl David
vnitfní i zevnëjsi nepfátele a tësil se pokojné vlàdë,
ku konci svého zivota, tehdy pfivedl zemi do dobrého
stavu: npravena byla a spofádána jeho zemë. Так bylo
od mnohych vykládáno, a zalm 96. kladen do téZe doby
jako z. 17. (2 Кг. 51 a d.)
Vykládají-li: restitnta est о torn, ze byla zemë zase do

df ivëjsiho stavu uvedena, Judskym vrácena — рак pomyslí
na dobii po babylonském zajétí, kdyz se Jndstí zase do
své zemë (aspoñ z ëàsti) vrátili.
Davidova pisen mohla byti v pozdëjsi dobë pozmë-

nëna, a zdá se, ze by v. 7 (podlobny Is. I29 25-22 4217) a
v. 8 (z. 4712) byly z pozdëjsi doby ; snad i nëco z v. ,J-12.

Casto byl ten zalm vykládán o pfístl Messiáse; i sv.
Pavel uvádí v listu к Hebr. I6 vers 7. tohoto zalmu o Spa-
siteli. Soud, ktei'5rm Buh nepfátele Israelitü ztrestal, byl
obrazem vèeobecného soudu, proto ona applikace.
V áalmu pozorujeme dvë sloky.
L. 1. Od (toho) Davida, kdyz byla jeho zemë upravena.

Hospodin kraluje: Af plesá zemë,
Af se radují mnohé fvsechny) ostrovy.

2. Mraló a temno jsou kolem nëho,

Spravedlnost a pravo jsou podporou jeho trùnu.
3. Oheñ jej pfedchází,
A spaluje vukol jeho nepfátely.

4. Jeho blesky ozai'ují okrslek zemsk^ ;
Zemë (to) vidi a tfese se.

5. Ногу se rozplyvají jako vosk pfed tváfí Hospodina,
Pfed tváfí Hospodina, celá zemë.
6. Nebesa hlásají jeho spravedlnost,
A vsichni národové patfí na jeho slávu.
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H. 1. Jahve jest králem: Af plesá zemë!
Ai se radují cetné ostrovy!

2. Oblak a temnota jsou kolem nëho,
Spravedlnost a právo jsou podstavci jeho

3. Oheñ ide pfed ním, trûnu.
. A spaluje kolkolem jeho protivníky.
4. Ozáfily jeho blesky okrslek zemë;
Spatfila (to) zemë a tfásla se.

5. Ногу jako vosk se rozlily pfed Jahve,
Pfed Pánem veskeré zemë.

6. Nebesa hlásala jeho spravedlnost,
A vsichni národové vidëli jeho slávu.

1. Hospodin kraluje, jest králem své zemë a celého
okrsku zemského (92, 9510). At plesá zemël íe jest Jahve
její králem. At se radují mnohé, cetné (vsechny) ostrovy
71 1

0
;

tak byvaly zvány ostrovy stfedozemního mofe, mezi
Fenicií, Malou Asií a Helladou; casto znamená to jméno
vsechny pohany (u Isaiáse 41 5 424- 10 515). Nyní popisuje
zjevení Bozí. Popis ten podobá se Bozímu zjevettí v Ex.
19., v z. 17. a u Habakuka 3

.

2
. Mrak a tcmno 1710. Spravedlnost a právo (88 l5)

jsou podporou jeho trûnu.
3—5. Oheñ jej predehází, jako 179 493. V hebr. i v lat.

jsou od v. 4 perfekta, mohli bychom tedy to celé vykládatí

o minirlosti. Ponëvadz ale povsechnë H6í moc a pusobení
Boáího zjevení a B. soudu, jak se v kazdé dobë objevuje,
lze pfekládati pfítomnym casem.
Hospodin pfichází v bouf i : jeho blesky varují svët

(7619). Zemë se tfese (76 17).
Hory se rozplyvaji jako vosk (673 178); pfed Pánem

veskeré zemë (v hebr.).

6
. Nebesa ohlasují dokonalou spravedlnost Bozí (496);

srovn. téz 18' 2132". Vsichni národové patfí na jeho slávu,
poznávají jeho moc, kterou pfemáhá nepfátely, zastává se
svého lidu; srovn. 761S' 97:i0 (Is. 405 5210).

1— 6. Huic v nadpise, viz 15'. Staff vykládali tentó
zalm bud o prvním pfístí Páne: pfinesl ná m milost,
müzeme plesati; neb o druhém jeho pfístí: spravedliví se
рак budou radovati, neb jim pfinásí odmenu a oslavu.
Verse 2 -6 vykládati lze v tomto smyslu toliko o druhém

z. 967-12. 776

prístí Kristovë. Pfijde v oblacich, s nim andëlé, bude na
trûnë své velebnosti. Zemë a vse bude se tfásti, oheñ
pfijde na zemi. Так H6í evangelia dobu pfed posled-
ním soudem, tak i 2. Petr. 310.

7. jsou zahanbeni vëichni, ktefí se klaní rytinám,
A ktefí se sv^mi modlami chlubí.
Klañte se jemu, vsichni jeho andëlé.

8. Slysí to a raduje se Sion,

A plesají dcery Judy,
Pro tvé rozsudky, Hospodine!

9. Neboí ty, Hospodine, jsi Nejvyssí nad celou zemí,

Jsi daleko nejpovyêenëjèi nad vsechny bohy.
10. Kdoz milujete Hospodina, mëjte v nenávisti zlo;

Ostfíhá Hospodin duse svych svatych,
Z ruky hfísníkovy je vysvobozuje.

11. Svëtlo vyohází spravedlivému,
A radost tëm, kdoz jsou pfímého srdce.

12. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu,
A oslavujte památku jeho svatosti.

7. Zahanbeni jsou vsichni ctitelé obrazu,
Ktefí se honosí modlami ;
Vsichni bohové sklonili se pfed ním.

8. Zijjôn to slysel a zradoval se,
Á dcery Jeh«dhá plesaly
Nad tvymi soudy, Jahve.

9. Nebot ty, Jahve, jsi Nejvy§§í na celé zemi,
Daleko nejvznesenëjsi nad vsechny bohy.

10. Ti, ktefí Jahve milují, nenávidte zlo;
Chrání duse svych zboznych,
Z ruky bezboznych je vytrhuje.

11. Svëtlo jest zaseto (LXX, Jer. Syr. aram.
vzchází) spravedlivému,

A tëm, kdoz jsou poctivého srdce, radost.
12. Radujte se spravedliví, v Jahve,
A dëkujte svaté jeho památce.

7. Jahve hubí modly a modláfe. Zahanbeni jsou,
kdyz se Jahve objeví, vsichni ctitelé rytych obrazu (mo
del); tak hebr. znóní. LXX: At jsou zahanbeni. Klañte se
jemu (Bohuj, vsichni jeho andëlé; vyzváni jsou nebe§tí
duchové, aby ctili Boha (LXX a Vulg.); v hebr. a v aram.
perf. : Vëichni bohové sklonili se pfed ním; bohové byli
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zástupci zemí a národú, die toho mûze byti v$rznam têchto

slov: v§echny zemë a národové (bohu) sklonili se pfed
nim (Jahve).
Sv. apóstol Pavel ukazuje v listu к Hebr. Iй, ze zádá

Büh Otee, aby poeta, která jemu od andèlù pfíslusí, byla
vzdávána téz Bozímu Synu (Pánu Jezísi) - a cituje sv.
Pavel slova: xal nQoa«vvr¡aáTa¡aar avn¡> nivtii âyyû.01 &iov. Tato
slova souhlasí ùplnë se znënim LXX (yiol) v Deut. 3243 (tam
nejsou ani v massor. ani ve Vulg.) а 1Ш se od toho verse
zalmu 96. slovem nQooxvvr¡aár(aauv, ponëvadz jest v ï. die
LXX imperat. nQO(Txwr,eatt. Neni die toho jisto, chtël-li sv.
apóstol citovati Deut, neb zalm.

8. Jako v 47 12. Sion (Jerusalem) se raduje ze slávy
Boha Jahve, i ostatní judská mësta (deery Jud y) plesají
pro Bozí soud nad modlarai i nad modláfi.

9. Tim soudem se nejjasnëji ukázala moc Boha nade
vH zemí (463- 10 943) ; odtud ona veliká radost v Judsku.
10. Salmista vyzyvá ctitele Boha (33 23), aby nenávi-

dëli zlo, chránili se zlého. Za to pf islibuje jim 1З628) ochranu
a pomoc. Duse sv^ch svatych v. 9321 (4* a s. 90).

11. Metaforicky di: Svetlo spásy (svëtlo milosti) vy-
chází spravedlivému (bylo zaseto, v hebr.) zahání tmu
souzení, bídy (hfíchu). Srovn. 26': Osvëtleni.

12. Radujte se spravedliví, a oslavujte památku jeho
svatosti t. j. jeho svatou památku (cety ver§ z 31 11 a 295;
tu vsak: dëkujte jeho svatému jménu).

7. Pfi pfístí Pànë budou hrísníci zdëseni, spravedliví
radostí naplnëni. Raduje se Sion, t. j. církev, deery Judy
t. j.TWaté duüüe církve.
Spravedliv$rm dostane se svëtla, víry, milosti; svëtlem

lze rozumëti téz Krista Pána, jeho milosti i vëënou bla-
zenost.

10. V syr.: Kdoz Jahve (Boha) milují, nenávidí; hebr.
by bylo na mistó 1¡S3U3 perf. iSDip. Wellh. téz 2Пк na m.
h2riN mnoá.

11. jest zaseto, i v pfekl. Aq. a Sym.; ostatní mají
ГП'т vychází ПЭЧ «V&ítis vyslo; zmëna stala se omylem
sluchu, na m. П psáno y.

z. 96. 97 К 777

Kristus Pán jest králem a zavládl v zemích, v nichz
byla pfemozena a zniöena modlosluzba; proto о nëm Ize
pëti slova zalmu, jak to církev stanovila o svátcfch Ob-
rezání, Zjevení, Promënëni a Nanebevstoupení Pané.
Mrak a temno kolem nëho, praví zalm ; tato slova

byla vykládána о clovëcenstvi Pànë, které zakr^valo
takfka Bozstvi Krietovo. Temno mùze znaëiti i bolesti a
utrpeni Pânè. Proto pèjeme zalm 96. ve dnech památek
Kopi, Hrebfi a Ran Pdnë.
Tajemstvi Nejsvêtëjëî Trojice bylo jaksi temném za-

haleno; Kristus Pán je objasnil, pokud toho bylo lidera
tfeba. I o svátku tohoto tajemství modlíme se z. 96.
Blahoslavená Patina dala nám svetlo, jez vzeslo

spravedlivym ; sv. Aposto/ové to svëtlo hlásali —'"proto
jest zalm i na tyto svátky uröen. Vedle sv, Andëlù i sv.
Panny oslavují Krista, klaní se jemu ; na jejich svátky
toho slovy zalmu vzpomínáme. V pátelc jest posledním,
zalmem matutina.

i)7. zalm. (H. 98.)

Bñh divotvorce chválen veSkerym stvofením.

Bûh se ukázal ochráncem svého lidu, soudcem jeho
nepfátel, a proto vybízí zalmista vëechny, aby oslavovali
Bona novym zpëvem, vesele mu zpívali (1 -6) ; ukazuje,
proë a jak Bona chváliti.
Vybízí i nerozumné tvory, aby Boha velebili (7—9).
LXX, Vulg. a syr. znení pripisují tentó zpëv Davi-

dovi. Podobá se obsahem zalmu 95., má tentyz smër i zá-
vërek (i. 951. "'

.

8
). Mnohé vyrazy j sou téz u Isaiáse (v. 1— 3

podobny Is. 52in, téz 5916 635); mohl byti v pozdëjsidobë
tak pfemënën. Ponëvadz mluví o messianské spáse, oítají
jej к messiansk^m zalmum.
L. 1. Zalm od Davida.

^i'pívejte Hospodinu nov^ zpëv,
Nebof konal zázraky.
Pomoc mu dala jeho pravice

A jeho svaté ràmë. _„
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2. Známym uèinil Hospodin své spasení,
Pfed národy zjevil svou spravedlnost.
3. Rozpomenul se na své milosrdenství,

A na svou vërnost к domu Israele.

Spatfily vsechny konëiny zemë

Spásu naseho Boha.

4. Plesejte Bohu, veskerá zemo,

Zpívejte a radujte se a hrajte.
5. Hrajte Hospodinu na citaru;

Na citaru pfi hlasitém zpëvu ;
6. Na tazené trouby a pfi zvuku rohu.
Vyskejte pfed králem, Hospodinem.
H. 1. Zalm.
Zpívejte Jahve novy zpëv,
Nebof cinil zázraky ; «

Jemu pomáhala jeho praviee
A Jeho svaté ràmë.

2. Známou ucinil Jahve svou spásu,
Pfed oöima národü zjevil svou spravedlnost.

3. Rozpomenul se na svou milost
A na svou vërnost к domu Isrâ'èle.
Spatfily vsechny konëiny zemí'
Spásu naseho Boha.

4. Plesejte Jahve celá zemè,
Jásotem volejte, vyskejte a hrajte!

5. Hrajte Jahve na citaru,
Na citaru pfi hlasitém zpëvu ;
6. Na trouby a zvukem rohu,
Plesejte pfed králem Jahve.

1—3. Vyzyvá к novému zpëvu (951 323), kterym by
Boha oslavovali, nebof, konal zázraky. Hospodin ukázal

pràvë V té dobë zázracnou svou moc, nikdo mu к divüm
nepomáhal, on svou pravicí, svym svai 'ym ramènent, svfm
siln^m a mocnym zakroëenim zjednal pomoci a spásj* a
л-ítezství (Is. 5210: PfipravU Hospodin své svaté rámé
pfed vsemi národy, a spatf t vsechny konciny zemí spásu
naSeho Boha). Hospodinovo spasení, jeho spravedlnost
pfed vsemi národy jest pomoc, kterou zjednal Israeli
spravedlnost a vysvobození, nepochybnë vysvobození od
nepfátel: to se stalo pfed ocima vsech pohanskych národü,

bylo to známo. Bezpeènè to o vysvobození z babylonského

z. 97»-». 779

zajetf vykládati nemuzeme, nebof zádnym slovem к té
dobë nepoukazuje, a podobnost s IsaiáSera jeitë dûkazem
iiení.
Rozpomenul se na müosrdenství a na vërnost (2410);

nèjaky cas jakoby byl na Israele zapomnël, nyní se roz
pomenul a prokázal milost, vyplnil dañé sliby. O divech

Hospodina rozhlásila se povëst do vsech konëin zemë
ils. 52 10).

4— 6. Mnohymi vyrazy vybízí, aby veselym voláním,

zpëvem, hudbou, za zvuku citary, za zvuku trub (trouby,
jimiz ohlasovali knëzi nëkteré slavnosti Num. 108), za hlasu
rohu (80*) velebili Boha Jahve. Podobnë 32«-» 46*-7 651 992

(téz Is. 52!'). Trouby (tubas) jmenuje tazenymi (ductiles
iXatôç), jako v Num. 102, ze byly zrobeny z tazeného, z te-
paného kovu. Byly zrobeny za Mojzise ze stfibra, pry
(d\e Jos. Flav.) loket dlouhé = 0-460 m. Sôtâr aàlniyÇ xtga-
ti*r¡ byla v podobë rohu. Viz 1503.

Divy, o nichz mluvi v. 1., jsou die messianského vf-
kladu díla a tajemství naseho vykoupení Kristem Pánem.
Kristus byl pravicí Boha Otee, spasil nás sám, bez lidské

pomoci. Jeho vykoupení ohlàêeno nàrodûm, dosvëdeeno
zâkonem a proroky, jak di sv. Pav. к Èim. 321. Ucïnil,
jak byl slibil a predpovëdèl Abrahamovi a jeho potomstvu
iLuk. 1-5).
Oslavujme za to Boha ústy, srdeem a skutky : can

tate Unguis, exultate animis, psallite moribus. Ctyfi ná-
stroje, di Bellarmin, jmenuje zalmista, ctyfmr základními

etnostmi hledme Boha ctíti : Moudrostí, spravedlnosti, sta-

tecností a mírností.
3.Pasêq ukazuje mezeru, kterápovstalaasi vynecháním

slova 3pybi jez jest v LXX parallelnë polozeno s iX"iUD\
5. Citara viz 33 2. Psalmus 81 3.

7, Af se pohne mofe a to, со je naplñuje,
Okrslek zemsky a kdoz na nëm bydlí.

8. tïeky ai rukou tleskají,

(9.) Spolu hory aí plesaji 9. pfed Hospodinem,
Nebof pfichází, aby soudil zemi.
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Hude souditi okrslek zemsky -spravedlivè,
A národy die práva.
7. Ai hucí mofe i to,, co'je naplñuje,
Zemsky okrslek ц obyvatelé jeho.
S. Реку af tleskají y .dlanë,
Spolu hory af ples*ají

9. Pf ed Jahve, nebof pfichází soudit zemi :
Bude souditi zemsky okrslek ve spravedlnosti,
A národy die pravosti.

7—9. Vyz^vá jako v z. 9511-13 nezivou pfírodu, aby
velebila Boha Israele pro jeho spravedlnost. Mofe aChuéí,
têz zemë, feky at tleskají v dlanë (metáfora, tleskati 2 Kr.
Il12 z. 462), hory af plesají. Buh priehází soudit, sprave-
dliví se mohou radovati a vübec vsichni, nebof zavládne
spravedlnost a pravost.
Kristovo vykoupení prospëje celé pfírodé, proto se

má radovati, má jej vítati i pfi druhém pfístí.
Metaforicky rozuméli fekami mízké) chudé, horami

bohaté a vysoké; neb pokorné duchem a povznesenénad
pozemské vëci.

8. 5)2 dlañ, akkus. XiTO tlouci, tleskati (syr. mchâ) by
byl aramaism (hebr. упд obye. "~Г a ~2~) ; u Is. 55

12

Feëeno totéz o stromech.
9. □,iu:"'3n in aequitate die 9:i; v 96i:i ve vèrnosti

nebo jeho pravdivosti 1ÏT/3X2-

Protoze byl zalm vykládán v messianském smyslu
0 Kristu Pánu, modlíme se jej o sváteích Narození (pN-
nesl spásu), Obfezání Páne, o památkách Kopi a Han
Páné (trpël, prolil krev svou, sám öinil divy dextera et
braehio suo).
Kdo vidèl Krista, vidël i Otee (poznal ho, Jan 14° i,

1 Duch sv. pouèil sv. apostoly o Hohu Otci a o H. Synu,
jak sv. Jan 152li 16 14 die slov Spasitele pfipomíná ; Spasitel
zjevil nám tajemství Nejsvëtëjëi Irojice a my ji oslavu-
jeme tímto zalmem,

Maria Patina sama jest mirabile Dei (div Bozí);
o její sváteích, o sváteích sr. Panen (které pejí novóte
pisen, kterou nemàze nikdo pëti, toliko panny, jakdíZjev.
143. 4) a v sobotním matutinum jest vfadën zahn 97.
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í/cV. zalm. (H. 99.)

Bùh uctíván na Sionn.

Buh postavil si trun na Sionu, proto se jeho lid ne-
musí strachovati; Salmista pfipomíná svatost a spravedlnost
Bozí a vybízí Israelity, aby ho ctili (1—5);
pfíkladem jsou jim Mojáis. Aron a Samuel, ktefí

Bohu slouzili, jichi prosbyBûh vystychal: Velebte Boha!
(6-9».
Tonto zalm Fadí se obsahem к pfedcházejícím zpévüm;

jeho slození padá zajisté do téze doby jako z. 92—97.
LXX, syr. a Vulg. pricítají tentó zpëv Davidovi a

neníame pfícmy, ргоб bychoin o torn pochybovali. Zalm
narází ve v. 2 a 9 na lo, ze bylo sídlo Pànë na Sionu, na
svaté hofe ; byla tedy j í й archa úmluvy v novém svato-
stánku. kdyz byl zalm skládán. Massor. znëni nadpisu
nema.

Zalm má ötyri sloky; první, druhá a ctvrtá sloka
jsou zakonceny skoro témitéz slovy: On jest svaty«

(v. 3. \ »
).

Allegoricky vykládán o Spasiteli.
L. 1. Zalm od Davida.

Hospodin kraluje: at se hnevají národové!
Jenz trüní na cherubech: zemë af se tfese !

2
. Hospodin jest veliky na Sionu.

A vyvysentf nade vsecky národy.

3
. At oslavují tve veliké jméno.

Nebof jest hrozné a svaté,

4
. A ctí krále jest milovati spravedlnost.

Ту jsi zafídil pravé vedení:
Právo a spravedlnost na Jakubovi konás.

5
. Vyvysujte Hospodina, naseho Boha,

A sklánéjte se pfed podnozím jeho nohou,

Nebof jest senté.
H. 1. lahve kraluje: af se tfesou národové,
Trüní na cherubech : af se chvëje zemë !

2
. Jahve jest na Zijjônu veliky,

A vyvysen5r jest on nad vsecky národy.
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3. Nechaf velebí jeho jménó,
Veliké a hrozné !
On jest svaty !

4. A moc krále, jenz miluje právo!
Ту jsi postavil pravy fád ;
Právo a spravedlnost v Ja*'qôbhu jsi konaL
5. Vyvysujte Jahve, naSeho Boba,
A padejte pfed podnozím jebo nobou!
On jest svaty!

1. Hospodin jest králem, ujal sekrálovské moci (92');
trüní na cherubech (17"), ukazuje svou velebnost, svou
moc — at se hnévají (na Boba): v hebr. vbodnëjëi: Afse
tfesou národové .... at se chvéje (viklá) zemë ! Cheru-
bové byli duchové, ktefí provázeli Boba ; na nich se vzná-
Sel v ne besieh. Na zemi byli na víku archy úmluvy pf-i-
dëlâny socby dvou ch6rubíi ; jejicb kn'dla tvofila tríin
.lahve na zemi Ex. 25--).

2. Büh ustanovil své zvlástní pozemské sídlo ve sva-
tyni na Sionu ; tarn zjevuje svou vuli, tam se jeví jako
vládce vsech národú, rozhoduje o osudu nejen Israele,
ale i o osudu nepfátel Israele, tedy i o osudu národü.
ktefí ho neA'zyvali neboí byl a jest Pánem nad vsemi
národy.

3. At oslavujî (vûbec: af se oslavuje) tvé veliké jinéno,
Tebe. V hebr.: On (Büh) jest svaty! stojí o sobó, amobló
by ti vëtou, kterou pël neb odpovídal pfi bobosluzbe
druhy sbor. Svatost obsahuje v sobë vznesenost a vyzaduje
úcty od lidí. I к arSe úmluvy, ponëvadz byla svatá, sinéli
se pfiblizovati toliko v nejvètsi (ictë. O »svatosti viz 1»
<>livalozpëv, Ex. 15n.

4. A best krále, cest Boba krále, jebo sláva jest, ze
miluje spravedlnost. V telidejsíeh dobách, kdyz králové
casto jako tyranové ukrutnym zpûsobem a v nejvetAi
libovùli svou moc provádéli, byla spravedlnost, kterou
Jahve lidu zarucoval, vclmi vzácnou. V hebr. di: Nechaf
velebí (jestë z v. 8) moc krále, jenz miluje právo! Ту jsi
zafídil pravé vedeni (fízení, directiones, skutky spravedl-
nosti jsi konal), neb jasnèji v hebr.: Ту jsi postavil (pernë
stanovili pravy rád, totéz, со následující vètou jest, vy-
jádfeno: Právo a spra vedlnost ve svém lidu a na své m
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lidu, na Jakubovi, konás. To mûze b£rti i оно, со Bùh vy-
konal ve prospëch svého lidu trestem neb jinak na jinych
ná rodeen.

5. A sklânëjte se (padnéte na zemi) pred podnolim
jeito nohou; »podnoiim jeho nohou« jest archa úmluvy,
a zvlàstë její pfikrjrvka (víko), slitovnice propitiatorium
se tak nazyvá (Ex. 25s2 1 Par. 28s i. 1317; u Ieaiáse 661
jest zvána zemè podnoíím noh Pànë). Archa úmluvy
pfedstavovala pfítomnost Boha Jahve, u ni a pfed ni
klanëli se Bohu — tedy nikoliv snad arse. I Jerusalem,
Sion jest podnozím. Nebnf jest svaté, die lat. rozumëti o

-podnozu ; die hebr. ale primo o Bohu : On jest svaty,
jako ve v. 3.
V mess i ans kém smyslu: Kristus vládne, ai jest to

pohanûm, nevërcûm vliod neb neni, marne by se proti
nëmu vzpirali, nebof On jest veliky a vzneseny! Ctëtejej,
nebof jest spravedlivy! «Podnozím jeho nohou« rozumëji
sv. Otcové (vedeni i)fekladem LXX) clovëeenstvi Krista
Pána, tomáme uctívati, ponëvadz jests jeho Bozstvíinspoje-
no. Uctívati je muíeme pfedevsím v Nejsv. Svátosti oltáfní.

1. Ipsi v. 161. jest pojmenování Boha (802) a mù-
zeme к nëmu doplniti sloveso pfedeslé vèty: regnabit "рТЭ
ten, jenz truní na cherubech, kraluje. ü*3í*l jindy йЧЯП.

3. Wellh. ТО» na m. "ЯО.
4. Prvá slova závislá na nv aC oslavujV. Tbl

není podmëtem, jak by se die LXX zdálo wA ztpt¡ ¡iucd¿a¡s
xoiatr àyanâ. Honor regis = rex honoris. OBtfl/O jest
Tztazná vëta.

5. Vice pfíkladú vlivu LXX na kfesf. v^klad Pisma
uvádí Swete v knize: An Introduction to the Old Test,
in Greek, s. 465 469.

6. y Vlojzis a Aron mezi jeho knëzimi (jsou),
I Samuel mezi tëmi, ktefí vz^vaji jeho jméno.
Vz$rvali Hospodina a on je vyslychal;

7. V oblakovém sloupu mluvil к nim.
Ostfihali jeho svëdectvi,
A zákon, ktery jim dal.

8. Hospodine, nás Boze, ty jsi je vyslychal ;
Bo2e, ty jsi jim byl naklonën,

A byl jsi mstitelem vsech jejich nápadíi.
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9. Vyvysujte Hospodina, naseho Boha,
A klañte se (jemu) na jeho svaté hofe,
Nebof svaty jest Hospodin, náS Bûh.

6. Möse a AhTôn jsou mezi jeho knèzimi,
A è'mtï'êl mezi tëmi, ktefi vzj-vaji jeho

jméno.
Volají к Jahve a on je vyslychá.

7. V oblakovém slonpu mluví к nim,
(Kdoz) Ostfihali jeho svëdectvi
A pfikázání, jez jim dal.

8. Jahve, ná§ Boze, ty jsi je vyslysel!
Bohem odpoustëjicim jsi jim byl,
Aie mstitelem (téz) jejich zlych cinù.

9- Vyvysujte Jahve, naseho Boha,
A padejte (na zemi) pfed jeho svatou horou,
Nebof svaty jest Jahve, nás Bûh.

6. Israel se modlí к Bohu a chce, aby byl vyslysen.
Salmista uvádí ze starych dëjin pfiklad tri rnuzii, ktefi
mohou byti lidu vzory. MojzíS jest tu cítán ku knëzim,
nebof on zastával pfed Aronem knëzsky ufad a vykonával
knëzské úkony (Ex. 248 2910-28 Lev. 8U-29), svëtil veleknëze
Arona: Mojzis a Aron mezi knèzimi (byli neb jsou). / Samuel
byl mezi tëmi, ktefi vzyvali,h\àsalïjinénoBozi, tedy mezi pro-
roky.lat. vzyvaji (pf it. е.). Ti modlilise к Bohu, a on vystychal
prosby jejich modliteb a setfil proto lidu (Ex. 17u 3311-14
о Mojziëovi; 1 Kr. 79 1213 Sir. 4619 o Samuelovi). Pritom-
nym èasem vylozena ukazuji ta slova, Ze jestè dosud

jsou mezi knëzimi muzové jako Mojzís a Aron, mezi
vëficimi a zboznymi muzové jako Samuel. Jsou-li taci
muzové mezi Israelity, Bùh jejich modlitby л-yslyèi, jako
vyslychal modlitbj- onëch.

7. V oblakovém sloupu mluvil к nim, totiz к Mojáí-
Sovi (Ex. 339); snad i к Aronovi (Num. 125, u Sam. snad
podobnë 1 Kr. 3* Bûh mluvil к nëmu v temnu); oni byli
horliví a zachovávali zákon Bozí {svedectví v. 24'°).
V oblakovém sloupu zjevoval Bûh sebe a svou pfítom-
nost; oblakovf sloup ci oblak zahaloval archu a Nej-
svëtëjâi.
8. Jako vyslychal ony svaté muze, pro jejich zásluhy
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odpomtM i hfíchy lidu israelského, byl mu pfízniv, ovsem
йе byl téz mstitelem vsech jejich (onoho lidu) nápadü
adinventionum (27*), zlych cinû — tak vyslySí i modlitby
nynëjsich zbozn$'ch muzíi.
Nëkteff vzpomínají pfi tëchto slovech na chyby

Mojzíse а Лгопа, jez Bùh pfisnë trestal (Ex. 327-10 Num.
2012), a mini, ze о tëch jsou fecena slova : A byl jsi
mstitelem jejich zlych cinû; ten vyklad se sem dobfe ne-
hodí a o Samuelovi vûbec není takov5' pfípad znám.

9. Vyvysujte Hospodina (v. 5
). filante se jemu na

jeho svaté hofe, na Sionu, kde byla svatynë (svatostánek).
Oblakovj' sloup jest ëlovëcenstvi Krista Pána; v nëm

jest i Bûli »ktery к nám mluvil v Synu* (Hebr. I2).

6
.

248"ip kethíbh; poznámka praví, ze bylo S umlceno
(syncope) a partie, utvofeno podle sloves П"Ь; slovesa s "b

tvofívají nëkteré tvary die n"2, zvlàstë se tato enallage
vyskytuje v dobè pozdëjsi. Netoliko Moj2i§ a Aron, aie
vsichni zbozní vzyvali Boha, ostnhali zákon.
О knëzstvi Mojz. a Ar. pise obsirnë A. van Hoo-

nacker v Le sacerdoce lévitique, s. 138, 237.

8
.

BTO nikoli Mojzisovi, aie lidu; byl mstitelem zlych
cinû lidu. Trpnë vylozeno die Sym., sv. Jer. : Byl jsi
mstitelem nepravosti na Israeli od nepfátel spáchanych.

se, netrestal jsi jejich zlé ciny«.

2alm 98. jest urêen v den Obfezání a Nanebevstou-

peni Pànë.> Kristus Pán obdrzel jméno, to jest veliké a
hrozné, jak zalm praví. On trüní v nebesich na cherubech,
jest vyvyëen nad andëly a národy. O svátku Posvêcenî

chrámu Pánv vzpomínáme si, f.e Kristus Pán trüní v na-
sich chrámech v Nejsv. Svátosti oltáfní. Tu vyslychá
prosby zboznych, mluví slovy evangelia, slovy víry, jako

z oblakového sloupu.

Mojáis, Aron a Samuel byli obrazy sv Apoëtolû;

ti Sífili království Kristovo, modlili se za lid, zachovávali
pfikázání.

Zalm 98. modlíme se v ranních hodinkách soboty.

Obrâcenë pfemënou slovesa
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99. Шт. (H. 100.)
Chvalte Hospodina т jeho sYatyni!

Salmista vyzyvá vsechny, aby s veselostí predstou-
pili pfed Hospodina, jemu slouzili, ponëvadz jest jejich
stvofitel a pastyf (2. 3),
aby jemu ve svatyni vzdávali chválu pro jeho milost

a vernost (4. 5).
Nadpis neudává skladatele zalrau. Slozen byl die v. +

za uöelem bohosluáby. Так udávají i nadpisy, jez se
V hebr. znëni a v pfekladech nalézají. Lat. nadpis zní:
Zalm ku clivále Psalmus in confessione, hebr. di: Zahn
к dëkovacî obéti, aram. : Chvála (zpôv) к dëkovacî obëti,
tig tixagmziav (Aq.). О dëkovacich obëtech mluvíLev. 71Ь 12.
Tímto zalmem koncí pisnë sloâtené na oslavu Boha,

krále Israele, (theokratické 92 — 99). Snad slozil tentó
99. zalm skladatel i. 94., ponëvadà se tu nalézají nëkteré
shod y.
2. 99. byl vykládán íasto v messianském smyslu;

syr. pfeklad pfidal mu v torn smèru nadpis: »¿alm ku
obrácení pohanü na pravou víru.« Pfedpovídá, ze bude
vláda Jahve vseobecnou, ze bude vsem národiun pro-
spësnou.

Tato píseñ se mûze zváti písní jubilejní, ponëvadz
tím slovem pocíná a ponëvadz se zalm 99. pfi obfadech
otvírání jubilejního roku a jubilejních slavností fímskyeh
zpívá.
2alm má dvé sloky (2., 3.— 4., 5.).
L. 1. Zalm ku chvále.

2. Jásejte Bohu, vsecka zemë;
Radostnë sluzte Hospodinu!
Vejdëte pfed jeho tváí- s plesáním.

3. Vëzte, ze Hospodin jest Bûh;
On nás uëinil a ne my sami.
Jeho lid (jsme) a ovce jeho pastvy.
H. 1. 'Zalm к dëkovacî (obëti).
Jásejte Jahve, veâkerà zemë!

2. tíluzte Jahve (jemu) s radosti,
Vejdëte pied nëho s plesáním.
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3. Vëzte, zo Jahve jest Bûh,
Ucinil nás a ne my,
(q rè: a jemu nálezíme)
Jeho lid a stádo jeho pastvy.

2. Vyzvání jako v z. 974, (651). Sluzte radostnë (v z.
2M: v bázni) Hospodinu; sluzbou mínívali z pravidla
bohosluzbu (Ex. 312), kterou mají vykonávati ochotnè,

s potësenim, vesele. Vejdëfe pfed nèho, к nëmu, do jeho
svatynë (v. 4) .s

- plesdnîm.

3
. Dûvod pro ono veseli: Jahve jest prav$r Bûh, Bûh,

ktery nás (Israelity) uëinil, vyvolil, zachoval, svymi
dobrodinimi obdafoval (94 fr 7)

. My jemu nálezíme, jsme
jeho (tak hebr. q"rê) lidem, jsme ovce jeho pastvy (22'73l).
Die lat. by rekl: Bûh nás uëinil a ne my sami, to jest: my
jsme se nestvofili; toto vyjádfení je vsak tuze slabá, аб

je i LXX i nëkteré vyklady stvrzuji. Prvy vyklad je do-
svëdCen hebr. mass, q'rê, Aq. sv. Jer. a aram. pfekladem
(téz 945-7).

1
. Еы Qopolóyritnv udává úcel, urcení zalmu. ЛТ1П hebr.

jest z v. *.
;

v aram. jest ХГПЧП pnp S~2U5.

3
. Ipse est, zájmeno jest pleonasticky polozeno; hebr.

tu má vyznam spojovacího slovesa ; nikoliv tedy: On
sárn jest Bûh; na torn dûrazu není.

uèinil nás nix Srzaç di Theodoret, vykládá tedy
o stvofení. Et non ipsi nos (fecimus). Na m. Ñb (ne) lépe
q'rê 15 nálezíme jemu. Pascua vykládáno o zaslíbené
zemi, o Bozím zàkonë ; mysticky o sv. Církvi, v níz pa-
stvou jest nám iióení, sv. svátosti a Bo2í inilost.

4
. Vejdëte do jeho bran s chválou,

Do jeho nádvofí se zpëvy;
Oslavujte jej. Chvalte jeho jméno,

5
. Nebof sladky jest Hospodin ;

Na vëky (trvá) jeho milosrdenství,

A az do pokolení a pokolení jeho vërnost.

4
. Vejdëte do jeho bran s dëkovânim,

Do jeho nádvofí s chvalozpëvem;
Dékujte mu, oslavujte jeho jméno!

5
. Nebof dobrotivy jest Jahve,

Na vëky (trvá) jeho inilost,

A jeho vërnost po vsecka pokolení.
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4. Vejdëte do jeho bran, jsou brány nádvofí svatynë,
kde sídlil Jahve. Vyzyvá vsechny. aby tarn vesli (Is. 22),
drive bylo dovoleno toliko Israelitûm vcházeti do chrárau.
5. Sladky (hebr. dobrotivy, viz 248 33") jest Hospodin.

Düvody, proc mají rádi vcházeti do svatynë. Milosrden-
stvî a vërnost, jako 2410. Viz úvod к i. 102.

2alm 99 modlí se sv. Otee a jeho zástupci, kdyz na
poéátku jubilejního roku tluce na dvéfe zlaté (jubilejní)
brány; pfi tom zpívají jestë tyto verse s odpovèdmi:
V. Otevfete mnë brány spravedlnosti!

îè. Vejdu do nich, chváliti budu Hospodina (vyznávati).
^. Vejíti chei do tvého domu.

5- Chci sklánéti se pred tv^m chrámem v tvé bázni.
V. Otevfete brány, nebof s námi Hospodin !
R. Jenz diní veliké vëci (virtu tem) v Israeli.
Sv. Otee po tfikrát zatluce kladivem na bránu a

vrací se к svému trünu. Мое papeze naznaëena jest v tomto
smëru s\o\y sv. Jana 37: Total pravy ten svaty a
pravy, jenz ma Davidûv klih, kteryzto otvírá a zâdny ne-
zavírá, a zavírá, zâdny рак neotvírá. (V. 8: Aj postavil
jsem pfed tebou dvéfe otevfené).
¿. 99. jest v officiu doplñkem i. 92 (Dominus regnavit,

decorem indutus est) v nedëlnich a svâteënich chvalách

(Laudes). Zàvërek ï. 92. jest doplnën zalmem 99., jenz
vybízí celou církev ku chvále Bozí, a ukazuje i zpüsob,
jak mame Boba v jeho svatyni ctíti. Nálezí nëkdy i ksobof-

nímu matutinum.

100. zalm. (H. 101.)

Pravldla íivota zbníného (krále).
Zalmista chce oslavovati milosrdenství a spravedlnost

(1—2); vystfíhá se vseliké nespravedlnosti, vseho styku
s bezboznymi (3—5), bydlí se spravedlivymi a odstrañuje

ze svého domu pysné, z Bozího mësta hfísníky (6—8).
Nadpis jmenuje David a skladatelem tohoto zpëvu.

Pokud jest nám zivot Davidûv znám, odpovídal iiplne
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zásadám a pravidlûm, která podává tentó zahn. Nejsou to
snad jen pfedsevzetí, jimiz by se chtël v budoucnosti
fíditi, ani to není toliko vypoóítávání dobrych skutku, které
Salmista v minulosti, ve svém 2ivotè vykonal: ale on po
dává nám zásady, jimiz se stále fídí. Jedná tak v pfítom-
nosti, pokraeovati bude v tom i v budoucím, dalsím svém
zivotë.

Nie neudává blizsí okolnosti, kdy asi byl z. 100.
slozen. Die v. 8 se zdá, ze narází na ranní obët, kterou
mohl David prináseti na Sionu ; v Bozím mëstë, tedy
v Jerusalémë, bylo v té dobë jestë nëco hfísníkíi (snad
Kananejsk$rch). Snad jej slozil, kdyz byl jiz vsemi kmeny
uznán králem, a kdyz na Sionu byla archa úmluvy.

(2 Kr. 5l).
Theodoret a Euthym. vykládají tentó zalm jako pro-

rockou modlitbu o králi Josiásovi (zemf. 608 ; 4 Kr. 22.

23). Jini (j. Theodor z Mopsv.) nevykládají tentó zalm o

králi, ale o zbozném Israelitovi v zajetí, aneb o celém
lidu zidovském; kladou slození té pisnë do dob po zajetí,
ponëvadz se nëkteré v^razy podobají knize Pfísloví, kterou
téí do pozdejsí doby umístují.
LXX a Vulg. mají v 1. a 2. versi budoucí баз (cantabo,

psallam, intelligam), v ostatních versieh (v 2
.

v. perambu-

labam) má LXX impf, neb aorist, Vulg. imperf. i perf.
proponebam, adhaesit, cognoscebam atd.
Pisen jest slozena ve slokách, jez se zovou qína пз^р

(delsí vers s kratsím; viz z. 18 a úvod к i. 119).
L. 1. 2alm od Davida.

Tobë Hospodine zpívati,
2. A seznávati neposkvrnënou eestu —

Kdyz pfieházís ke mnë.
Chodím v nevinnosti svého srdee

Uprostfed svého domu.

3
. Nestavím pfed své oci

Nespravedlivou vëc ;

Tëch, ktefí se dopouètëji pfestupkú,

ilosrdenství a spravedlnost chci opëvovati,
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Nenávidím.
Nepfidrzuje se mne

4. Zkazené srdce ;
Zlomyslného, jenz se ode mne odvraci,
Neznám.

5. Toho, jenz tajnë utrhá svému blíznímu,

Toho pronásleduji.
S tím, jenz jest pysného oka, a nenasytného srdce,

S tím já nejídám.
H. 1. Od Davida ; zalm.

0 milosti a spravedlnosti chci pëti,
Tobë, Jahve, zpívati !
2. Chci moudre dbáti poctivé cesty —
Kdy chceüs ke mnë pfijíti ?
Chodím V dokonalosti svého srdce,
Ve svém domé.

3. Nestavím pfed své oëi
Véci hanebné.
Pfestupky ciniti nenávidím,
Nepfidrzuje se mne to;
4. Pfevrácené srdce odstupuje ode mne,
O zlém já nevím.

5. Kdo tajnë pomlouvá svého blízního,
Toho umlcuji ;
Kdo jest pysnych ocích, nadutého srdce,
Toho nesnesu.

1. Zalmista udává pfedmët svého zpëvu: Chci péti
o milosti a o spravedlnosti (hebr.); není feéeno: O tve
milosti a o tvé spravedlnosti, ale: Chci pëti Tobë, Jahve,
chci zpívati. Chce tedy pëti zalmista Bohu a vypravovati
jemu o milosti (snad o lásce) a o spravedlnosti své. Bùh
zádá od lidí milost a spravedlnost (soud), jak u Os. 12e
zfejmë témitóz slovy jest feöeno: zalmista se ve svém zi-
votë die toho fídí, a nyní chce vypravováním o své lásce
a spravedlnosti Bohu svou posluânost a lásku projeviti.

Milosrdn^m a spravedlivym má b^ti král к lidem, к svym
poddan^m. Jinak : Chce péti o milosti a o spravedlnosti
Bozí, rozjímati o nich, aby je sám napodobil, aby se jimi
fídil.

2. A chci seznávati (intelligam 210); moudre dbáti die
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hebr. poctivé (bezúhonné, dokonalé) cesty , chci toho
dbáti, chci to pozorovati, chodím-li po dokonalé cestë a

a chci po ni kráceti, kráéím po ni, kdyz ty ke mnë pfi-
cházís, kdyz ty mnë pfispívás, kdyz jsi pfi mnë.
Obycejnë byvá tato druhá vëta vykládána prosebnou

otázkou : fCdy, Hospodine, pfijdes ke тпёЧ abych zase
slysel tvá slova, tvé potëseni. Já chodím po tvé cestë, Ту
nyní müzes ke mnë pfijíti. Chodím v nevinnosti svého
srdce (v poctivosti, v dokonalosti svého srdce — na misté

pfíd. jmen.: poctivym, nevimrym srdcem). Ve stfedu (uvnitf)
svého domu, netoliko na venek, pfed lidmi jsem poctivym,
ale i v soukromém áivoté, doma, ve svém domë.

3. Ukazuje, jak a v cem by byla jeho cesta do-
konalon.
Nestavím pfed své oëi (ani pfed oci své mysli, anisi

nepfedstavuji) nespravedlivou (hebr. vëc b'iijâ'ala jako
175), hanebnou vëc, kterou bych snad рак zamyslel pro-
vésti. Pokusení oöi, obrazotvornosti svádí casto к ztym
skutkûm.
Salmista se varuje zl^ch lidí, oddaluje je od sebe.

Králi jest tím vëtsi mérou tfeba, aby nemël kolem sebe
zlych rádcíi (jako Saul, Roboam), zlych sluzebníkü. Tech,

ktefí se dopouëtëji prestupkü (praevaricatio, v áalmech to-

liko na tomto misté), nenávidím (255); pfestupky mini

hfíchy vûbec, nenávidí hfisnikû. Zkazené srdce (jin^ch
lidí u tedy zkazení lidé, pfevrácení se mne nepfidrzuji ne-
mára jich u sebe. Zlomyslnych lidí neznám (nedbám, ne-
vsímám si jich).
Hebr. znëni podává ponëkud jin^ smysl : Pfestupky

ëiniti nenávidím, sám nenávidím hfíchíi, varuji se hfíchu —

aneb téz nerad to vidím, kdyz by jiní hfesili, nenávidím
toho. Toho nemá na mné b^ti : Nepfidrzuje se mne to !

4. Zlosyn sám opoustí zalmistu, vzdaluje se ho. Так

aspoñ naznacují LXX a Vulg. : Zlomyslného, jenz se ode
nine odvrací (declinantem a me), neznám.

Die hebr. vyznává, ze se varuje i zlého myslení:
Pfevrácené srdce ode mne odstupuje, neznám takového
srdce (Pfísl. II20), o zlém já nevím.
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5. Toho, jenz tajné utrhá avému bliinímu, pomlou-
vaóe, pokrytce, já pronásleduji (hebr. umlcuji, nicím, hu-
bím ho). Není tedy prístupnym tak$rm fecem.
S Um, jenz pysuého oka jest, jenz na jiné s opovr-

zením hledí, s pysnym — a s Hm, jenz nenasytného srdce
jest, se ctizádostivym, s lakotnym (die Euthym.), s tint já
nejídám, nejsem s nimi dûvërn^m (sr. 4415).
Hebr. di : Pysné a naduté já nesneau.
1. Ipsi 161. ТСП by mohlo tez znamenati lásku, i zboz-

nost, ТСП znací zbozného. Viz úv. к i. 103 (102).
2. LXX (i Sym.j béfou sloveso г»"ГПТК psallam к to-

muto ver§i : xpalw xa) гтмуаю tv (¿dfj rt/ioífíqj tedy ГЛТЭТК

Л^ЭШК zpívati ehci dobre, rozumnë(ve vypravování) jako
478; prv5r vers nezdá se by ti úplnym. Psallere 718: tebe
chci oslavovati, kdybychom pfekládali Ubi pfedmëtnë.
Otázka: ^bs N"Qfi *tV2 byla rûznè vykládána: Kdy

mnè pomûzeS ? v zalmu není vsak o pomoci feci. Slíbil
Bûh die Ex. 202i ze na misté, kde zalozí památku, к clo-
vëkn Büli prijde a ze mu pozehná; s tímto spojena by
tato otázka znamenala : Kay vyplnís toto pfislíbení, pfi-
jdes ke mnë (к Israeli), abys mnë pozehnal ?

3. CDD psáno i D4pto odchylky, pfestupky jest pfed-
mëtem к П»5 inf. (iOM?); v pfekladech jest part. n*DD_'

(¡TJM?) nowvvrni nnoafiáatií ifilar¡aa.
5. Hunc, cum hoc jsou pleonasticky polozeny.
Wlbo k'thîbh by bylo part, poel s koncov$'in jod

compaginis; qrrê "ОШ^р m'ioênî s krátkou samohláskou
(podobné ТУ ktery око proti п. obrací, jest ïàrlivy).
Ь?1К î<

b

nemohu, totiz ПХЮ^ snésti;
Aram, syr: ne-

mohu byti s nim iJTO.

oôi (hledí) na vërné v zemi,

A by sedëli se mnou ;

Ten, ktery chodí po dokonalé cestë,
Ten mnë slouzi.

7
. Nebydli v mém domë zádny,
Ktery cini pych ;

Kdo mluvi nepravé, nezachová se
Pfed myma oôima.

8
. Z rána zabijím

Vsechny hfísníky zemë,
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Abych vyhladil z mësta Hospodinova

VSechny zlocince.

6. Mó oci (hledí) na verné v zemi.
Aby bydlili se mnou;
Kdo krácí po dokonalé cestë,
Ten inné slouzí.

7. Nebydlí uvnitf mého domu,
Kdo Ciní lesf;
Kdo niluví Ш, neobstojí
Pfed mymi oemi.

8. Z rána umlöuji vSechny
Bezbozníky zeme.
Abych vyplenil z mësta Jahve
Vsechny, ktefí pásou nepravost.

6. Jmenuje nëkteré, s nimiz obcuje. Vykledává vör-

nych v zemi, vërnych Bohu, zákonu ; z tëch si vybírá
rádce, ti jemu slouzí.

7. Kdo &iní pych t. j. pyáné vëci (v hebr. kdo ciní
le#t), (z téchj nebydlí v mém domé zádny. Kdo mluví lzi,neza-

chová se (oi wnevñvrt* nema stësti) pfed mymi oêmi (ne
obstojí — v hebr.).

8. Z rána casnë vycházím, abych zabíjel (umlcoval)
vsechny hrísníky zeme; jest horlivym v tom, aby zlo vy-
raítil ze zemè. Zabíjí je, nikoliv mocí, ale spíSe zboz-
ností, dobrym fízením. Mësto Hospodinovo má byti svaté
mësto, odtud chce váechny ziocince (= zlé cinící) vyhladiti.
Mësto Páné jest Jerusalem (45й 47a. 9)

.

7
. Dirigere mávyznam mili stësti, vysledek ; tez v Sir.

29*+ (z. 1401*) hebr. yíS4. (nif. Щ.

Modlíme se tentó zalm v ranních hodinkách soboty.
Jest nám zrcadlem, v nèmsS mûzeme shlííeti svuj 2ivot
své obcování a jednání. Zdaz nepfilnulo к nám pfevrá-
cené srdee, zdaz nostavíme sami hanebnou vèc pfed oöi
svého ducha? Hledme, abychom mohli Pánu svému pëti
o svém milosrdenství, o lásce к blíínímu, kterou jsme
prokazovali, o své spravedlnosti, kterou jsme zachovávali !

54
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101. zahn. (H. 102.)

(Pátf kajicny zalmj.
Modlitba vyhnance za obnoveuí Sionu.

¿Salmista prosí, aby byl vyslyfien (2, 3);
vylicuje souzení, jimiz hyne, jest osamocen a nepfá-

telé jej trápí hanou a vysmëchem (4—9), Bozí hnëv jej
nicí (10—12).
V této bidë pfipomiuâ si, ze Bûh jest vëcny, ze vërnë

plní své sliby ; nyní jest ëas, aby se Büh smiloval, Sion
opët zbudoval (13—15), i nepfâtelé budou рак Boha ctíti,
Israel bude toto dobrodiní mezi pohany hlásati (16—23).
Opakuje svou prosbu a stíznost ; doufá, ze Bozí lid

nezahyne (24—29).
Jest to, jak nadpis dobfe di, modlitba ubohého, ve-

skerého israelského hdu, kdyz jest v úzkostech (hebr. kdyz
omdlévâ, ztrácí ducha) a kdyz vylévá pfed Hospodinem
svou prosbu (v hebr. své hofe).
Jerusalem lezel v ssutinách die v. 1!>- а 17-; die tobo

vyjadfuje zalm city Israelity *z doby babylonského zajetí.
2alm obsahuje podobné vyrazy jako v í. 21, 68, 78, v Pláci
Jeremiâsovè, u Joba a u Isaiáse, Daniele (94-19).
Jako kajicny zalm projevuje tato pisen city a hofe

kazdé hfíchem sevfené a neètèstim sklícenó, ale kající
duse, která se к Bohu prosebnè obrací. Jest projevem ka--
jicnosti a dûvèry v Boha.
Sv. Pavel vykládá slovav. 2tí-28o Kristu Pánu ;k Hebr.

цо. il. i2) Tím vj'kladem sv. apostóla vedeni, vysvètlovali
mnozí cely zalm v messianském smyslu ; ve v. ,6- a **•

spatfovali pfedpovèdônu vSeobecnost Kristovy církve.
Pisen obsahuje mocné obrazy a vyniká zivym vyra-

zem truchlivych citû. Patero slok o 6, 6- 6 —5, 5 versieh.
Nadpis.

L. 1. Modlitba ubohého, kdyz jest v úzkostech,

A vylévá pfed Hospodinem svou prosbu.
H. 1. Modlitba za ubohého, kdyz omdlévá a vylévá
pfed Jahve své hofe.

1. Modlitba, v. 42 (i úvod XXIV ).V hebr. jest pfedlozka *^ ;
ta znacívá skladatele pisnë, zde vsak spíse ukazuje, za
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koho ta modlitba jest : га ubohého. Vylévá prosbu neb
hofe, kterym jest jeho srdce naplnëno; tím si ulehëuje.

1. Sv. Aug., sv. Ëehof vykládají tato slova o Kristu
Pánu: Modlitba ubohého Krïsta pfi utrpení; vykládáno
têi o Danielovi, kdyz se souzll a strachoval o budoucí
osud svého lidu. Hfísník — jest téz ubohy, proto by to
mohla byti modlitba kajícího hfísníka.

2. Hospodine, vyslys mou modlitbu,
A nechaf pfijde к tobe mé volání.

3. Neodvracej své tváfe ode inné,
Kteréhokoli dne jsem souzen,
Nakloñ ke mnë svého ucha.
Kteréhokoli dne të vzyvám,
Rychle mne vyslys !

4. Nebof míjí jako kouf moji dnové,
A mé kosti schnou jako podpalek.

5. Jsem porazen jako seno a usychá mé srdce,
Vzdj'í zapomínám pojídati svého chleba.
6. Hlasitym vzdycháním mym
Lepí se mé kosti na mé maso.
7. Podobám se pelikánu na pousti,
Jsem jako v#r v stavení.
8. Bdím a jsem
.lako vrabec osamoceny na stfese.
9. Po eely den tupí mne moji neprátelé,
A ktefí mne chválívali, nyní proti mnë prísahají.
2. Jahve, slys mou modlitbu,
A mé volání к tobë pfijcT!

3. Neskryvej své tváfe pfede mnou
V den, kdy mám úzkost,
Nakloñ ke mnë svého ucha
V den, kdy volám:
Spèsnè mne vyslys !

4. Nebof pomíjí v kouf i (jinak : jako kouf) moji
A mé kosti spalují se jako ohnistë. [dnové,
5. Porazeno jest jako tráva a sehne mé srdce,
2e zapomínám jísti svého chleba.
6. Mym hlasitym náfkem,
Lepí se mi má kosf na mou kûzi.
7. Podobám se pelikánu poustë,
Jsem jako so va ve zfíceninách.
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8. Bdím
A jsem jako osamèlé ptáce na stfese.

9. Po cely den tupí mne mojí nepfátelé,
Ti, ktefí se proti mnö vztekají, proklínají

(mnou).
2. Prosbou za vyslysení pocíná zalmista svüj stesk ;

tak i V jinych zalmech podobnymi slovy, 17', 3813, 53*,
542, 632( 64-!, 839.

3. Neodvracej ode mne své pfízne, kdyz jsem souzen,

slys mne, kdyz tebe vzyvám téi v z. 6818 (26s, 1421, 16«,
303, 702). Kteréhokoli dne volám 55 ,0.

4. Salmista lící své souzení, svou úzkost. Jako kouf,
(jako v koufi — die mass.) míjí mojí dnové, ïivot mùj
pomíjí velmi rychle a nezbyvâ po nôm zádné stopy, jako
nezústává niceho po koufi, kteryz byl rozehnán vêtrem

(3620). Л mé kosti sehnou (jsou suche) jako podpalek (cre-
inium, dfevo v ohni se nalézající, oharek by to mohlo téz
znamenati); vhebr. spalujt.se (hofí) mé kosti jako ohniSté
(misto, kde jest iár, zár sám). Kosti, tedy to nejpevnèjsi
v tële jsou stráveny bolestí jako kameny ohnistè, die aram.

targumu: jako trojnozka ípodstaveo, na kterou se dávaly
nádoby nad oheñ.

5. Jsem porazen, skláeen jako seno, jako tráva (hebr.
di o srdci: jest porazrno), tak, ze jsem zapomnèl jísti svého
chleba; lidé ve velkfch úzkostech а лг strachu se naléza
jící nedbají o jídlo. Padám jako tráva slunecním zárem
sezehnutá. O srdci di, ze jest porazeno (v hebr.), nebof
srdce jest stfed a sídlo zivotní síly.

6. Jeho hlasitym hofekováním seschlo a zhubenôlo
tèlo trpitele tak, ze jest on nyní jen kosí a kuze: Lejn se
má kuze na mé kosti (Job. 1920 z. 21 1U, Plá6 J. 48j.

7. Salmista pfirovnává se ve svych bolestech, ve
svém opustëni ku ptákiim, ktefi osaméle zijí : Podohen
jsem pelikánu (mofskému havranu) na pouëti; pelikán
zdrzuje se rád o samoté (Is. 3411), ovSem, ze jest vod-
ním zvífetem, nezdrzuje se na pousti. Jako vyr (sova) ve
zfíceninách (die hebr.); v^r i sova, jez se íiítají к drav-
cüm, b^vají v starych zfíceninách, odkud vydávají noóní
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dobou zvlástní, jakoby plaetivé zvuky. V lat. jest: jako
vyr r pribytku (rozumëj : svém). Jména tëchto ptàkû na
jisto postavena nejsou.

8. Bdîm, bolestí nelze jemu spáti. ajscm (Jacob: béduji)
jako vrabee (hebr. správnéji: jako ptáce osamëlé) osamoceny
na stfeSe; pták, kterj' ztratil druzku, jest tak osamoeen a

vydává zalostné zvuky. Praví, ze tak lze pozorovati ze-
jména и drozda (Petrocossyphus cyaneus i Tardus pilaris).

9. Pfièinou boJesti jest jednání nepfâtel : Po cely cas
tupí, snizují zalmistu (lid israelsky) ; nepfátelé, ktefí se
proti mnë vztekají (hebr.). ti uvádí mé jméno toliko jako
proklínání aneb tím jménem proklínají, kdyz nëkomu
prejí neítéstí: Stañ se ti

,

со stalo se zidûm ; (Jer. 2922).

4
. ycvz i houri, V nëkt. rukopisech,' v LXX, v aram.

jako kour. "7¡?Í72 od "ip" horcti by raohlo znamenati
misto, kde jest oheñ; v aram. die toho NiEr ~V¡ pod-
stavec. trojtiozka na nádobu, ohniëtè (Lev. 62¡; Aq. jako
»í xniii.., spálení, oheñ, 2ár. Gremium toliko na tomto
miste; pfekládáno i: suche roátí (2. K.: iakozto skwarek
zwadli su).

5
. Percussus РСЧП (П2П od ПГЗ), jsem porazen; ПЭЭ

znací tez: shmeéním úpalem by ti stizen (Os. 9 16 Jon. 48
Is. 49 1 0 ), kter$"zto vfznam se zde odporuëuje. o'r< ч2 ne-
udává pfièinu, ale ukazuje, na cem se pozná, zejestjeho
srdce srazeno.

7
.

ГХрт die pfekladü: pelikán nsiwäv (Lev 11'8 Sof. 2"
Is. 3411), v syr. Xpp labut; С1Э znamená vyra Lev IL17
rvxzixr'ioaí (Deut. 14 17), y¿«iíf sv. Jer. bubo CÏ2 sova, Sym.
dudek K. lelek, Я. P. sycz (sycek).

8
. Olshausen mëni n\~ts v ГГЯП50 а ЪЫщ\, hofekuj i.

"YÍES ptáce, i jinde lat. passer prelozeno; zde TTÍ2 'S osa
mëlé ptàëe, snad jestô о sovë z v. 7 Cfe feëeno.

9
. Lat qui laudabant me oí inatpoinét pe jest hebr.

^rrp od b^n ; zde vsak jest poal zuHcí, vztekli.
Podobnè vyjâdreno táz v z. 4415 69'*.
10. Nebof jím popel jako chleba,

A svûj nápoj míchám s plácem ;

11. Pro tvûj hnëv a tvou nevoli,
Nebof pozdvihnuv mue mrstil jsi mnoii.

12. Moji dnové se nachyliijí jako stin,

A já vysychám jako tráva.
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13. W'y vsak, Hospodine, zústávás na vèky,
A tvá památka do pokolení a pokolení.

14. Ту se zdvihnes a smilujes se nad Sionem,
Nebof jest ôas slitovati se nad nim,

Nebof pfisel (ten) cas.
15. Nebof inají zalíbení tvoji sluzebníci v jeho ka-
A lítost cítí nad jeho zemi. menech,

16. A budon se bâti pohané tvého jména, Hospodine,
A vsichni králové zemè tvé slávy,

17. Èe postavi Hospodin Sion,

A 2e bude vidèn ve své slàvë.
18. Pohlízí na modlitbu snízenych,
A nezhrdá jejich prosbou.

19. ^íebof jest to zapsáno pro dalsí pokolení,
A lid, ktery povstane, bude velebiti Hospodina,

20. Nebof shlízí se své svaté vyse,
Hospodin patfí s nebe na zemi.

21. Aby vyslechl vzdychání zajatych,
A by uvolnil syny pobitych,

22. Aby ohlasovali na Sionu jméno Hospodinovo,
A jeho chválu v Jerusaléme,

23. Kdyz se sejdou národové v jedno
I králové, aby slouzili Hospodinu.
10. Nebof popel jako chleba jídám,
A míchám svüj nápoj v plá6i.

11. Pro tvûj hnëv a tvoji zlost,
Nebof zdvihl jsi nine a mrstil jsi mnou.

12. Moji dnové jsou jako táhly stín,
A já jako tráva schnu.

13. Ту vëak, .Talive, zústávás na vèky,
A tvé jméno trvá po vsecka pokolení.

14. Ту povstanes a smilujes se nad Zijjônem,
Nebof jest cas slitovati se nad ním,
Ano, pí-isla doba!

15. Nebof milují tvoji sluzebníci jeho kameny,
A lítost pocifují po jeho prachu.

16. A báti se budou pohané jména Jahve,
A vsichni králové zemë tvé slávy.

17. Nebof postaví Jahve Zijjôn,
Objeví so ve své slávé.
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18. Ohlédne se po modlitbë nahého,
A nepohrdne jejich modliíbou.

19. Ai se to zapíse pro budoucí pokolení,
A lid nové stvoreny bude chváliti .Taha.

20. Neboí shlédl se své svaté vfèe,
Jahve patfil s nebe na zemi,

21. Aby slysel sténání zajatych,
Aby uvolnil syny umírání,

22. Aby vypravovali v Zijjônu o jménu Jahve,
A o jeho chvále v Jerusalémé,

23. Kdyz se sejdou národové spolu
A kiálovství, aby slouzili Jahve.

10. Israelite jsou v bídném postavení. Popel, znamení
truchlivosti jím jako chléb, jest m^m denním pokrmem
(hofe); Job 28 Ez. 2730 z. 41*. Л míchám svüj nápoj v pláéi
s plácem «erré xXav&¡*ov ijako 79'1).

11. Bolest zpüsobena jest hnèvem Bozím. Nebof po-
zdvihnuv mne mrëtil jsí mnou; uvádí obraz vichru, kter^
zdvihá pfedmc'ty do vfse a zase je shazuje a poustí
к zemi ; cím vyse je vynesl, tira horsí bude jejich pád.
Israel jest nyní tuze snízen, s vysoka jím mrstil Buh;
s vysoka bychom mohli vykládati o tom, ze Bûh lid
Israelsky povysil, stëstim obdafil — a nyní ho zavrhl

(Is. 64^.
12. Mojí dnové jsou jako táhly (naklonëny) stín;

táhly, dlouhy stín jest znamením, ze sedenchylí ku konci,
moji dnové chylí se ku konci (143+ Job 89 Jer. 64).

13. Ту vëak, Hospodine, zustávás na vêky ; Israel
pomíjí, pokolení hyne v krátké dobé, Bûh vâaic trvá, a
ponévadz slíbil pomoc, zajisté, ze se jednou slituje. Vy-
trhne svüj národ jiz proto, aby byla památka Boba Jahve
v tom národé zachována; zádny jiny národ nectí Bozího
jména, nezná ho. Pokud bude Israel trvati, potud bude
Bozí jméno oslavováno (Pláé J. 519: tvüj trun trvá).

14. Vyjadfuje pevnou dûvëru: Buh povstane, zdvihne
se ze svého trûnu a smiluje se uad Sionem, ukáze mu
opét svou lásku tím, ze jej osvobodí a obnoví. Nebotjest
cas slitovatí se nad ním, jest jiz na case, aby se tak stalo.
РНШ cas, snad di tak proto, ze jiz jest nejvySsí cas, aby
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se Israeli dostalo pomoci, aneb ze jest tu ona doba, o níz
pfedpovëdëli proroci (Jer. 25"- 12 29м srov. Dan. 92), 2e
V ni skoncí zajetí lidu.

15. Israel zaslouzí, aby se Bûh nad Sionem smiloval:
milujet stále kameny Sionu, zbofeniny svého svatého
mësta (jako 136e), a lítost pocituje po jeho prachu, miluji
i tu zemi, ten prach, na nëmz Sion stával (ty zficeniny).
16. 17. Az bude Sion znovu postaven, poznají pohané

moe a vërnost Boha Jahve: a budou .sr bâti tvêho jmêna,
obrátí se к Bonn pohané i králové, budou se báti tvé
slávy 1237). ¿e postaví Hospodin Sion, zalmistajiz v duchu
vidi Sion obnoveny a postaveny, proto perf.: Quia aedi-
ficavit. Tam objeví se Jahve, jako л-е starych dobách, ve
stfedu svého lidu ve sláve.

18. Pohané se obrátí к Bolín, ponëvadz poznají, ze
pohliM Bûh na modlitbu mizenych (v hebr. nahého t. j.
nahych, snízeného, oloupeného Israele).

19. At se to, totiz zpráva o znovuzfízení Sionu (v. 17
a ,8

)

zapièc, at jest to zapsáno pro dalM pokolent, pro
budoucí pokolení, aby i toto bylo Bohu za jelio dobrotu
vdëônym a vërnym, aV>y Boha za to velebilo: A lid, ktery
povstane (21 32), ktery bude stvofen. bade velebiti Hospodina.

20. Velebiti bndou Boha Israelite i ti pohané, ktefí se

к nëmu obrátí, proto, ze shlíií se své svaté vpSe, se svého
nebeského sídla (132 32™).

21. Patfí s nebe, aby vyslechl vzdychání zajatych
(eompeditorum 78 n), zajatcû israelskych v Babylonë, aby
uvolnil z pout zajetí syny pobitych {syny umírání v hebr.
jako 78u), syny onèch, ktefí byli zabiti, umfeli aneb

byli к smrti ureeni.
22. 23. Vysvobozenci budou na Sionu stále hlámti

chválu svého Vysvoboditele, Boha, kdyz se tain sejdou
neb scházeti budou na témz mistë (spolu) к sluibè Bozí

národové a králové (46 ,0). Toto se ovsem vyplnilo teprve
v messianské dobé (21 28), kdez ruzní národoA'é v jedné
církvi spolu velebí Boha.

10. "^ЭЮ nápoj mûj, prost^ tvar by znël v jedn. ë
.

"«Vstp die Os. 27, kde psáno ; Wellh. zde navrhuje toto.
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11. "ЗЕИ a facie znaëi pûvod: protoze cítí hnëv Bozí
na sobë.
12. "4133 naklonèny, ale té2: kloníeí, nachylující .ve

(109м); V LXX, V syr. а sv. .1er. : ùaù вхш. ixliotpair sicut
umbra inclinati sunt (732), stín stále táhlym není
(Houbigant, Zenner).
14. "ЭЭП avrijí pfípona nese se к yrs, jez jest zensk.

rodu; sloveso jest inf. qal (Is. 3018 ОЗЭЭП!?) ^П, v nëmz
pfe&lo pathach z nñn na П a bylo pfehlasováno v seghôl.
16. Л1ГР пш syr. ЛТР -раю ПК jako v feckém

ítto "рошЬ-
17. 18. ítecké znëni vykazuje v 17. futurum, v 18.

aorist; v lat. prorocké perf. die ЛЭЗ a ЛЭБ perf.
TS"C? sv. .1er. Aroer (Jer. 48e) od Ttf i Jer. 176: nahy

(vacui obranv).
23. In unum ПЛ4 v. 49.

. /Wluvi к nëmu na cestè jeho síly:
Oznam mi skrovn$r poëet mycb dnu.

25. Neodvolávej nine v polovici mych dnù ;
Od pokolení do pokolení (trvají) tvá lëta.

26. Na pocátku jsi ty, Hospodine, zalozil zemi,
A dílem tvych rukou jsou nebesa.

27. Ona zahynou, ty vsak potrvás,
A vsichni stárnou jako roucho.
A ty je promënujes jako pokryvku a promënuji se;

28. Ty vsak jsi tentyZ
A tvá léta nepfestávají.

29. Synové tv^ch sluzebníku budou obyvati,
A jejich simé na vëky se spraví (ve stësti).
24. Pfehnul na cestë (ketbîbh: jeho; q re:) moji
Ukrátil mé dny. sílu,

25. ftíkám: Mûj Boze, nevytahuj mne v polovici
m^ch dnü,

(Ty, jehoz) léta (trvají) po vsechna pokolení.
26. Kdysi zalozil jsi zemi,
A dílo tv^ch rukou jsou nebesa;

27. Ona pominou, ty v§ak zíistanes,
A oni vsichni jako roucho zetlejí,
Jako odëv je mëni§ a oni zacházejí.

28. Ty pak jsi (tyz),
A tvá léta neukonóují.
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29. Synové tv^ch sluzebnikû budou pfebyvati,
A jejich simé obstojí pfed tebou.

24. 25. Znovu vzpomíná si zalmista na svûj stav, vidi,

ze jeho síla uniká, ze jeho zivota jest na krátko, a proto
prosi Boha: Aby ho nebral odtud v polovici zivota, kdy
se nemuze tëSiti obnovení Sionu, nybr2 aby ho zde ponechal,
vzdyf Bfih jest vëén^, jeho léta trvaji, On mûze vid y
své sliby splniti, Sion obnoviti.
Lat. znëni jest ponëkud nejasné: Mluvi (respondit=

dicit) Israel, uboh£ (v. 1
), к пёти, к Bohu, na cesté, na

níz cítí Bozí sílu, na níz jest stízen trestající silou Bozí,

a prosí. aby mu Pán fekl, jestli jest jiz brzká smrt a zá-
huba Israele ustanovena: Oznam mi skrovny pocet mych
dnù, mého zivota. Die jiného vfkladu znaèi lat. znéní:

Uboh^ mluví к Bohu svym silnym zpüsobem: Dej mi mé
nemnohé dny! dej mi jesté tëch nékolik dní, nëjaky krátk$'
éas zivota, abych se dozil obnovení Sionu!
Die hebr. znéní praví zalmista: Buh pfehnul na oeste

mou sílu, ukrátil mé dny (müj zivoti; já brzy zahynu
(Israel) — pfidává hned prosbu: Neodvolávcj nine (hebr.
ncvyzdvihuj, novytahuj mne, jednoduse: nebef mne) v po
lovici mych dnñ (Is. 38 10), neodvolávej mne к sobé pfed
<v,asem. Ту jsi vëcny, nebef mne odtud, kdyz jsem dosáhl
teprve polovico svého vëku !

S malou zmënou zní v. 24: Л kdyby mnë na cesté
mou sílu zlomil, mé dny zkrátil, pfec fíkám: Mûj Buh
jsi ty!<

26— 28. Aby lepe ukázal na trvání Bozí, vzpomíná,
ze Bûh byl jiz drive nez zemé a nebe: Ту napocátku jsi
zalozil zemi, ta jiz dlouho trvá; ponèvadz Bûh byl její stvof ite-
lem, jiz tehdy byl- Ze Bûh potrvá déle nez vèeehno
ostatní, ukazují verse 27—28, zároveñ pfipomínají, ze se
Buh neméní tak, jako vseclino, eo je na zemi.
Ona, totiz nebesa i zemë. anebona, vseehna stvofení

zahynou, jsou jako roncho, jez èasem zetlívá, stárne, jez
zaehází (méní se) a Bûh sám je mëni, 6iní, ze zaeházejí.
hynou.
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Ту рак jsi tyz ó nvrói; v^raznë feceno.
Sv. Pavel uvádí slova v. 26—28 o Kristu Pánu (die

LXX), aby jimi ukázal Bozství Páné (Hebr. I1»-12).
29. Vëèny jest Hospodin, to jest zárukou, ze Israel

bude zachován a postaven. Synové tvych sluzebníkü

(68 36. 37) t. j. Israelité budou bydliti, obyvati snad

dluzno doplniti die vëtsiny vykladatelù — v tvé zemi, tvém

dèdictvi (Jerusalém a zaslíbená zemé), a jejich simé na

vèky bude Mastné (xnztv&vveiy z. 1007 dirigetur), bude к do-

brému vedeno.

Jinak lzevykládati die hebr.: Israelité budou bydliti
pfed tebou, pfed tvou tváfí, budou pozívati tvé pfízné

(1511), a jejich simé (potomstvo) bude upevnéno, obstojí,

zachováno bude pfed tebou (Sym. дшцмн).
24. int Jeho síla, tak v LXX, proto virtutis suae :

Pfehnula na cesté jeho síla nine, tentó pfedniét by bylo
doplniti — coz odporuje pfekladum. TD s pfíp. prvé
osoby jako <fré má téz Sym., sv. Jer„ syr. a aram.
Via virtutis silná cesta, siln$r zpüsob — toho uzito

v druhém vykladu. Zenner méní: v04 nsp *~2 "~П2 ~37

28. Bûh jest stálym, tak jest stálym i ve svych zá-
konech, vlastnostech.
Sin tyz, ó nvtnc. Kabbalisté uvádéjí toto so~ jako

první vlastnost Bozí; i u dervisú a j. silné já hû o On!
Néktefí to porovnávali s Platonov^m retiró*, coz by byla
idea vécí, idea neménitelná, protiva к то êztçnv к formé
(tvaru) vécí, která podléhá zménám; odtud bylo jim idem
principem dobra, ró неоог principem zla.

29. l'oslední slova vykládána Casto o sv. apoètolech
a o svatych: Budou prebyvati v nebesích a navéky tam
ziistanou«.
Citât Hebr. l'o-'s pocíná na rozdíl od zalmu v. 26-28

slovy av xaz «px«c, xvnií (LXX: xat «px«¿ ev xvçtt)\ pfed xal
lûjjty^aovTCu klade ы? ¡fiñtiov.

Ponévadz uvádí sv. Pavel (Hebr. I10-12) slova tohoto
zalmu jako dñkaz Bozství Krista Pána, uréila Oírkev tato

slova na svátek Narození a Zjevení Páné. V téch dnech

se ukázala Bozskâ moc narozeného Spasitele andëlûm,

pastyfûm, trem magíim.
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101. 102.

¿almem vyjádfeno hofe a bol, proto se modlíme në-
které jeho verse i o památkách Utrpení Páné (v meéníeh
Mstech stfedy sv. Tydne v. ы а

Slova ialmu prosí o obnovení Sionu, posvátného
mista: Církev modlí se proto ten zalm pfi svecení oltáfe,
pf i svëceni opatü, pfi zehnání hfbitova ; téz pfi slavném
návratu a uvedení vyobcovaného cieña do církve, и ne-
mocného.

Modlíme se tentó z. v ranních hodinkách soboty. Në-
které verse (16 17) jsou v gradúale ned. 3— ft. po Zjev. P.

a 16. nedële po sv. Duchu.

102. Шт. (H. 103.)
Chvála Bozího milosrdenství (milosti).

Salmista se povzbuzuje ku chvále Bozí, nebof Buh
mu prokázal dobrotu a milosrdenství (1—5);
velebí Bozí milosrdenství, jímz jestBíih vzdy ochoten

odpoustëti viny a neodplácí ëlovëku podle jeho hf íchü (6—10);
prokazuje Büh své milosrdenství hojnë, znáf lidskou

kfehkost, prokazuje je vády tèm, ktefí zaehovávají jeho
dmluvy (11-18)
Velebí Boha, vládce nebes a vseho a vybízí vSechny

к Bozí chvále (19 22.)
Pfedmëtem této pisnë jest chvála milosti a milo

srdenství Bozího. Bozí milosrdenství vyznívá ve vsech
zalmovych písních z ducha pëvcu; toliko 87. zalm, jediny,
psán jest v pocitu hlubokého stisnëni, nepodává ani na
konci slova utëchy, u vsech ostatních vrací se pëvec ëasto

к zamilovanému pfedmëtu »Boziho milosrdenství,* opèvâ

je v rûznych obrazech, opakuje nám nejednou: Jeho milo
srdenství trvá na vëky. My nemáme ani vhodného vyrazu,
kterym bychom vyjádfili hebrejské oznacení milosti a Bo
zího milosrdenství.

V hebr. zove se B. milost, lat misericordia Vulgaty
nejèastëji chésedh (ve jménë Bethchesda Evang.) "ГСП; pú-

vodnívyznam kmene chsd není jasny. V hebr. jest v^znam
láska obyöejnym, vyznam potupa jest vzat z aramejského.

z. 102. 805

Arabské basada znamená : spojiti se ku pomoci, maëhûd
obkJopen pomocníky. Arab, kmen basada pûvodnë znaíí
nôkoho zahanbiti prokázáním milosti (D. H. Müller; proto
dvojí protiv. vyznam : milost a hanba). Viz Schulthess,
Homonyme Wurzeln im Syr. s. 31. 32. a Bullinger, Figures
of Speech in the Bible, s. 1009 (udává toliko mista).
Tëm vyznamûm odpovídají vyrazy od kmene 1СП

skorem ve vsech sem. náfecích. "TCP; jest die toho láska

Boha к lidem (58 356 47 10 vedle vërnosti), milost a proka-
zování milosti (nezaslouzené) lidem (v mnoz. císle o hoj-
ném prokazování milosti neb o cetnych dñkazech, proje-
vech milosti 16' 88* 10643). I láska lidí к Bohu, odpoví-
dající Jeho lásce, sluje ТОП (.1er. 2 2 Os. 6*. G

), odtud ch sídh
zbozny (в. 90), syr. «T'en x^aptTMfirf™, pin milosti. I láska lidí
mezi sebou, obraz lásky Bozí, sluje rhésedh.
Hebr. пчаги rach mîm, jest synonymum onoho 1СП,

nëkdy stávají i vedle sebe. O^m znamená mëkké éásti
tëla, vnitfnosti, srdee a vnitfnosti jakozto sídlo citû a cí-
tèni vubec. Sloveso nm znamená mëkkym b., рак ozna-
ôuje néznou lásku, jako onu matky к ditëti, ptàëete к mlá-
datùm. V piel znací milovati inlçm (v tomto jest jeëtë
vyraz tëèiti, radost uciniti) i smilovati se, míti útrpnost
Podstatné jm. odpOvídá reckému xn аяЫг%га, odtud sloveso

o Kr. Pánu íasto uvedené йчпХац^аОц a byl lítostí hnut ;.

znaôi nézné avnitfní hnutí lítostivé, slitovné láskyktrpí-
címu. My jsme trpící, ubozí a Büh nám prokazuje lásku
milosti, slitováním, milosrdenstvím; potfebujeme odpuêtëni
hríchñ a vin, i tu nám prokazuje milosrdenství.
Zalmista seznal na sobë milost a lásku Boíí, poznal

ji téz v fízení Israele; z obojího hlediska o ni v zalmu
mluví, za ni dëkuje.
Pisen jest nadpisem pHpsána Davidovi. Ve v. 3. klade

zalmista váhu na to, ze Büh odpoustí hfíchy ; odtud lze
dovozovati, ze tím oznacena okolnost, kdy by byl David
tuto chválu psal: tehdy totiz, kdyz jemu prorok Nathan
(po pokání za vinu s Bethsabee) zvëstoval, ze Hospodin

s nëho sñal hfích (2 Kr. 12 1S).
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Zalm zní tez jako podëkovâni za Bozí pomoe a milost;
zajatci, ktefí se z Babylona navrátili, mohli slovy této
pisnë svûj dík Bohu projevovati. Так by byl г. 102. vhodnë
polozen po prosebném í. 101.
Nekterá röeni (v. * ,6,.je) nalézáme i u Joba, Is. a

Jerem., proto kladou nëktefi slození tohoto zalmudodoby
po bab. zajetí. Podobnosti ony platného dûkazu nepodá-
vají, nebof Isai., pisatel Joba a Jerem. psali o milosrden-
ství Bozím podobnym zpûsobem jako jiny zbozny pèvec
Israelsky; jinak jim ani nebylo lze psáti, kdyis znali tutéX
Bozí lásku.
Zalm má patero slok o 5, 5—6—3—3 versieh. (Zenner).
L. 1. Od Davida.

Chval má duse Hospodina,
A vse, со jest v méra nitru, svaté jeho jméno.

2. Chval ma duse, Hospodina,
A nezapomínej zádného dobrodiní jeho.
3. On odpousti vSechny tvé nepravosti,

On uzdravuje vsechny tvé slabosti ;
4. On vykupuje od záhuby tvûj zivot,

On të ovënëuje milosrdenstvím a slitováním.
5. On naplñuje dobr5rmi vècmi tvou zádost:

Obnovuje se tvé mládí jako (mládí) orlice.

H. 1. Od Davida.
Díky vzdávej (chval i má duse, Jahve (Bohu),
A vse, со jest ve mnè, jeho svatému jménu.
2. Díky vzdávej (chval) má duse, Jahve,
A nezapomínej na vsechna jeho dobrodiní,

3. Jenz odpousti vsechnu $you vinu,
Jenz uzdravuje vsechny tvé nemoci,

4. Jenz vykupuje z hrobu (jániy) tvûj zivot,
Jenz të korunuje milostí a smilováním.

5. Jenz nasycuje krásou tvou ozdobu (prent. :
tvé ziti) ;

Obnovuje se jako orel tvé mládí.
1. 2. Zalmista se povzbuzuje ku chvále Bozí (kdikûm)

a udává, jaká dobrodiní mu Bûh prokazoval a prokazuje.

Chval (díky vzdávej, dobror eö) má duse t. j. ai chvá-

lím já ; a mé vnitro, srdee a vnitro jakozto sidlo citû,
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vëe to (die naseho: kazdá zilka) chval svatê jeho jméno
t. j. Boha.

Kdyz pamatuje clovëk na dobrodiní Bohem proká-
zaná, jest nucen chváliti Boha, kdyz na në zapomíná, za-
nedbává Bozí chválu ; proto di zalmista : Nezapominej
zádného dobrodiní jeho : jsou veliká, jsou cetná, jsou stálá.

3. .Tmenuje to dobrodiní. On odpousti vsechny tvé
nepravosti; hebr. participia mohlibychomi minulym öasem
vykládati: On odpustil tobe vsechny t.n. Так ei pfipomíná
Salmista, tak si pfipomíná i cely Israel (die v. ,0-14, kde
praví : Neucinil nám podle nasich hfíchü — vzdálil od
nás nepravosti nase). Odpustëni hfíchü a vin jest hlavním
dobrodiním, dobrodiním, jez nemuze dáti nez Biih.
On uzdravuje vSechny tvé slabosti, tëmi rozumívají

se tëlesné slabosti, nemoci, jez Bûh uzdravil a uzdravuje;

v^klad o nemoci jest odporuëen následujícím v. 4a, pa
rallelism by odporucoval v^klad o souzení, utrpení a pod.

4. Vykupuje, vysvobozuje z hrobu, ze záhuby tvuj
zivot; ovéncuje té (dává ti vínek, korunu), obkliëuje të

(б13) milosrdenstvím a slitováním (7738 1028); z milosrdenství
se ten vínek jaksi skládá.

5. On (Bûh) tvou zâdost naplnu/'e dobrymi vëcmi;

tak lat. znëni. Die parallelismu a die hebr. znëni mini

zalmista ona dobrodiní, jichz se dostává zevnëjsku, tèlu

jeho: Nasycuje krásou (dobro, i jinde na pf. o Saulovi

1. Sam. 92 ve v5rznamu : krásno) tvouozdobu; ornamentum,

ozdoba, bylo by ozdobené tëlo (v syr. primo gosmekh
tvé tëlo LXX ¿m&vfilccv aov tvou zádost). Israel by byl
pfirovnán к mladé dívce, která má svou krásu od Boha.

Obnovuje se tím neb tak jako и orliee tvé mládt; orlice

(v hebr. orel) ztrácí pefí a dostává nové, a tím jaksi

mládne. Stafí se domnívali, ze orel mûze casem skutecnë

zmládnouti.

2. Ketributio pdplata, znamená zde jako fecké svsq-
yeaía dobrodiní ; ifyVGü jest pfelozeno ávtanódoau^ (Wá)pro-
kazovdní, h. a LXX nvtov.

3. vParticipia bsiJn a ostatní ve v. 3- a 4- jsou pfí
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stavky ku slovu rpffr, jsou ted y v latinském prekladu
y akkus. a závisí na Benedic Domino ei, qui . . .
5. "ИЗ; pfekládáno rùznë ; Т{ГЛ? Aq. sv. .Тег. tvou ozdobu,

Houbig. tvê údy ; Nestle mini 'O'TP: Jenz tve trvání
(tvûj zivot, jako parall. s ""Л ve 10423 а 1462) d obrem па-
plñuje (Zeitsch. f. a. W. 1899. 182). Sym. import* aov mka-
tränätäkh; агат. "'ЯГ dnové tvého stâH (od 13
öislo, poöet, arab. Hddun, vëk); ¿ádost tvd v LXX jako
ШЕЗ. 1^X9. In bonis: dobfe.
Pfípony "O tvûj mají aram. tvar pripon zenského

rodu ; závisí na z. tDB3.

6. Hospodin prokazuje milosrdenstvi,
A spravedlnost vsem, kterí trpí bezpráví.

7. Oznámil své cesty Mojziôovi,
Synum Israele své zâmèry.

8. Slitovny a milosrdny jest Hospodin,
Shovivavy a velmi milosrdny.

9. Nehnëvà se na vzdy,
Ani nehrozí na vëky.

10. Nejedná s námi podle nasich hfichù,

Neodplácí nám podle nasich nepravosti.

11. JStebof die vysokosti nebes nad zemi
Silnym ucinil své milosrdenstvi nad tëmi, kterí

se ho boji.
12. Jak jest vzdálen vychod od západu,
(Так) vzdaluje od nás nase nepravosti.

13. Jak se smilovává otee nad syny.
Так se smilovává Hospodin nad tëmi, kterí se

ho bojí.
6. Jahve koná spravedlnost
A práva (zjednává) vsem utlacovanym.

7. Oznámil své cesty Mosé-ovi,
Synûm Isrâ'èle své ciny.

8. Milosrdny a milostivy jest Jahve,
Shovivavy a bohaty milosti.
9. Nepfe se na vzdy,
A nechová hnëv na vëky.

10. Neucinil nám podle nasich hríchü,
A neodplatil nám podle nasich vin;

11. Avsak (tak) jak vysoko stojí nebe nad zemí,
Púsobí jeho milost na ty, kterí se ho bojí.

12. Jak vzdálen jest vychod od západu,
Vzdálil od nás naêe hfíchy.
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13. Jak se smilovává otee nad syny,
Smilovává se Jahve nad tëmi, ktef í se ho bojí.

6. Bûh prokazuje milosrdenství (die hebr. : spravedl-
nost) a právo zjednává tém, kterí trpí bezpráví, kterí jsou
utlafováni. Так praví zalmista o Jahve vseobecnë ; v dal-
sím ukazuje, jak ta dobrodiní prokazoval Israeli.
7. Bûh spravoval a fídil a vedi lid israelsk^ ; Moj-

zföovi zjevoval ëasto cesty svého fízení, své railostivé
zátnéry, (v hebr. ciny, divy), die nichz jednal s Israelem.
Mojzís sám prosil jednou (die Ex. 3313) Boha, aby mu dal,
znáti své cesty.

8. Так o Bohu hlásal Mojzís (Ex. 346); milostivym
byl Buh к Israeli, ponëvadi ho vysvobodil z poroby
Egypta, shovivavym a milosrdnym, ponëvadz netrestal
ten hrisny a zatvrzely lid tak prisnè, jak toho zasluhoval,
ale f-ekal s trestem a rád i odpouStël. Podobnë oslavován
Buh i z. 85'5 Joel 213 Jon. 42 a j.
9. Nehnévá se na vzdy, dobrota zadrzuje, mírní jeho

hnév. Так u Is. 57™ (Jer. 3&- 12).
10.— 12. Nejedná s námi die nasich hfîchû, nebofpak

by byl nás trest veliky a èasty ; jedná podle milosrdenství #
11. Veliká jest milost, veliké Bozí milosrdenství ; po-

rovnáním to zalmista naznacuje.
Nebe jest od zemë vzdáleno nesmírnou vzdáleností,

tak nekonecnym, nezmërnym jest (i pevnym) Bozí milo

srdenství (35B 56"); totéz vyjádfeno i píirovnáním: Jak
jest vzdálen vychod od, západu, tedy na nesmírnou vzdá-

lenost vzdálil od nás Pán nase nepravosti, ze nám jeod-
pustil. (Obraznè i u Zach. 5 5-n).

13. Jak se smilovává otee nad syny, i kdyby hfesili
a proti otei se provinili, i tehdy se nad nimi smilovává,

odpoustí jim (Mal. 3") — tak smilovává se i Bûh nad
svymi zboznymi (kterí se ho bojí). Jedná jako otee marno-

tratného a kajícího syna (Luk. 15 11 a d.).
6. riffi? part, v prostém stavu zádá akkus. (rnptS);
ve váz. stavu jest jako podstatné jraéno.
7. 5ТГ die feck. LXX iy*wQi<rir g'Hiíl.

55
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14. Nebof on zná nase slození,
Pamatuje, ze jeme prach.

15. Clovëk — jako tráva jsou jeho dnové,

Jako polni kvët, tak odkvétá.
16. Nebot vánek jde kolem nëho a jiz ho neni,
A nepoznává (ëlovëk) vice jeho mista.

17. ^A.le
milosrdenství Hospodinovo od vëènosti,

A az na vëënost je tëm, ktefí se ho boji.
A jeho správedlnost fpfechází) na syny synü.

18. Tëm, ktefí zachovávají jeho úmluvu,

A jsou pamëtlivi jeho pfikázání, aby je plnili.
19. Hospodin pfipravil (si ; svüj trùn v nebesích,
A jeho království vládne nad vsím.

20. Chvalte Hospodina, vsichni jeho andëlé,
Mocní silou, ktefí vykonáváte jeho slovo,

Poslouchajíce hlasu jeho feëi.
21. Chvalte Hospodina, vsichni jeho zástupové;
Jeho sluzebníci, ktefí plníte jeho vüli.

22. Chvalte Hospodina vsechna jeho díla,

Na kazdém miste jeho panování.
Chval, má duse, Hospodina.

14. Nebof on zná nasi povahu,
Pamëtliv, ze jsme prach.

15. Clovëk — jako tráva jsou jeho dnové,
Jako polní kvët, tak Kvete;

16. Kdyz pfejde près nëho vítr, tu ho (jiz) neníi
A nepozná ho vice jeho misto.

17. Ale milost Jahve (trvá) od vëënosti a ai do
vëcnosti nad jeho zboznymi,

A jeho správedlnost na syny synû.
18. Na ty, ktefí ostfíhají jeho úmluvy,
A ktefí pamatují na jeho pfikázání,
Aby je vykonávali.

19. Jahve postavil na nebesích svûj trùn,
A jeho království vládne nade vsím.

20. Chvalte Jahve, jeho andëlé,
Silní hrdinové, ktefí vykonáváte jeho slovo,
Poslouchajíce na hlas jeho slova.

21. Chvalte Jahve vsichni jeho zástupové,
Jeho sluzebníci, ktefí vykonávají jeho vüli.
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22. Chvalte Jahve vsechna jeho dila,
Na vsech raístech jeho panování.
Chval, má du§e, Jahve.

14. Bûh jest lidem milostiv, protoze zná jejich kfeh-
kost: Nebot zná on nase slozeni (na§i povahu, jako arab.
mizâz smës, povaha), v2dyf jest sám stvoritelem, vi, z ëeho
jsme (nase tëlo) slozeni neb utvofeni. Pamatuje, ze jsme
prach: ze jsme z prachu a ze se v prach navrátíme (Gen.
2T Job V i. 7739 podobnë).
15. Clovëk má krátky zivot, dlouhé, vëëné jest proti

torn. Bozí milosrdenství a spravedlnost (101 24-28). Ôlovëk
— jako tráva jsou jeho dnové, jest pomíjející, jako tráva,
jako kvët, kter^ z rána vyroste, ale sluneënim vedrem
neb horkym vëtrem spálen, záhy padá (895 Is. 406-8
Job 14*).
16. Vánek, vítrpfeehází; vítrhorky, jizní neb vychodní

vítr, pficházející ze strany veliké pou§të, mûze v Palestynë

8vfm horkem spáliti a v pouèf promëniti kvetoucí údolí.
МШо, na nëmz kvët stál, vice ten kvët nezná (Job 710);
misto, kde clovëk bydlil, nezná toho ëlovëka, ponëvadz
ho vice nevidí — zanikl. Mluví о kvëtu i o ëlovëku.

17. 18. Milosrdenství trvá vëënë pro ty, kiefí se Boha
boji; Bûh toho zádá, aby se ho báli, jeho pfikázání za
cho vávali. Mluví o Israeli, nebot zádá od jeho potomkù,
aby ostfíhali jeho iimluvy (24 10), рак bude trvati a trvá

i Bozí spravedlnost na syny synû, na celá pokolení.
2ádá, aby pamatovali na Bozí pfikázání, a pamatovali
na në proto, aby je i skutkem zachovávali a plnili; pouhá
znalost zákona nestaöi.

19. Hospodin postavil v nebesích svûj trun: trim

pevny\ státy je znamením trvalé vlády; vláda Bozí vzta-

huje se na veskerenstvo: Vsemu, nad vëim panuje (921).
20. Salmista vybízí sluzebníky Bozí a vsechna stvof ení

ku Bozí chvále. Chvalte Hospodina vSichni jeho andëlé ;

jmenuje je spolu silnymi hrdiny (mocní silou), ktefí vy-
konávají rozkazy, slovo Pdnë, a jsou poslumi hlasu jeho
slova, vykonávají je dokonale.

21. Salmista rozeznává, jak se zdá, silné hrdiny,
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jeden druh andèlu mocnëjsich neb pfednëjsich, od zástupü
(omnesvirtutesejus z bhâ'âw) andëlsk^ch, sluzebnychduchü.
22. ChvaUe vSechna díla, vsechna stvofení, která

jsou, af jsou na kterémkoliv misté, chvalte Hospodina.
Chval má duse Jahve, Hospodina; zalmista povzbuzuje-
se, jako na zacátku, al)y i sám chvélil, dëkoval Bohu.

15. Foenum seno, zde lepe tráva "PSn.
16. Pfípony in illo, ejus Í2» vztahují se к B)Í3St
20. TOI Ь^рЗ ЗЯЭшЬ prúvodová vèta; nëktefi vymifují

tentó vers jako vysvëtlivku tWellh.)
21. r«3S v. 24 10.

Nás Spasitel vystoupil na nebesa a sedí na pravici
Bona Otee a vládne nad veskerenstvem. My dëkujeme
Bohu slovy zalmu 102. za tuto oslavu, jíz se Kristu
Pánu dostalo; raodlíme se zalm v den Nanebevsfoupení
Pane.

Nase chvála jest slabá, my prosíváme ëastëji svaté

andëly, aby svou chválu Bozí s nasi spojovali ; tak pro-
sime slovy v. 20. 21. o svátcích sv. andel ¡i

,

aby s námi
vzdávali Bohu díky za vSechna dobrodiní (verse ty jsou
V antif. svátku andëlû stráznych).
Zalm jest urëen к modlitbám pruvodu, kteryz se ko-

nává na podékování Bohu za zvlástní pfílezitosti. Nálezí

к zalmûm sobotních hodinek. Vers 10. jest v posfni dobe

prosbou za smilování.

103. zalm. (H. 104.)

Velebnost Boha ve stvoíení.

Zalmista se povzbuzuje ku chvále velikého Boha (1)

a ukazuje Bozí velebnost v dílech prvych d vou dnû stvo
fení: svëtlem se Buh odël, v nebi postavil svûj trun (2— 4).
Ukazuje dílo tfetího dne: Hospodin shromázdil vodstvo,

zanechal vsak na zemi prameny a potoky zvíratum a

к zurodnëni poli (5—18).
Ctvrty den: Bûh stvofil mësic, aby vládl nad nocí,

která jest uröena selmám Jesû, stvofil slunee, jez vládne

nade dnem, uröen^m ku práci (19—23).

z. ЮЗ1-*. 813

Pfipomíná díla pátého a sestého dne, a kterak Buh
vse zachovává a ziví (24—30).
C'hce Boha stále chváliti a doufá, ze Hospodin hfís-

níky jednou vyhladf .(31—35).
Tato pisen jest snad nejkrásnejSí písní celého zaltáre.

LXX a Vulg.pfipisují ji nadpisem Davidovi; SyrskJ' nadpis
di, ze pël David tuto pisen, ikdy£ pristupoval s knëzimi
к arse*. David mohl byti pisatelem tohoto zalmu zcela
dobfe. Jest to oslava díla stvorení, a<* klade zalmista
vètsi váhu na zachování vsehoBohem Stvofitelem. Vsechna
díla, o nichz byla uëinëna v z. 10222 zminka, jsou zde
podrobnèji uvedena ; zalm by byl pokraCováním z. 102.
V hebr. znëni nadpisu neni. Nôktefi mini, 2e byl

tento zalm zpíván za pfilezitosti svëceni druhého chrámu
a ie nálezí spolu se zalmem 104. dobë po babylonském
zajetí. V. 35. zvlàstë Davidovi upírán.
Die Hontheima (Zeitschrift, für kath. Theol. 1897,

S. 560) má zalm 103. osmero slok о 5, 5—4- 5, 5-8-3,
3 versieh. Verse jsou о sesti stopâch (Schloegl, De re
métrica Hebraeorum, p. 48).
L. 1. Od Davida.
^.hval, má duôe, Hospodina.
Hospodine, mùj Boze, velikym jsi nàramnë.
Ve slávu a velebnost se odívás,

2. Pfiodën svëtlem jako rouchem.
Prestirás nebesa jako kûzi (stanu),

3. Pfikr^vás vodami jejich horejsky ;
Cinís oblak místem svého vystoupeni,
Krácís po perutich vëtrû;

4. Dëlàs si sv^mi posly vëtry,
A sv^mi sluzebníky zhoucí oheñ.
H. 1. Oslavuj má duse Jahve,
Jahve, mùj Boze, velik^ jsi nad mi ru,
Vzneseností a velebnosti jsi pfiodën.

2. Halí se ve svëtlo jako v plásf,
Rozestírá nebesa jako pfikryvku (stanu).

3. Jenz klade trámy sv^ch hofejsku do vody,
Cini oblaky svym vozem,
Kráf-í na perutich vëtru.
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4. Dëlà sv^mi posly vëtry,
A svymi sluzebníky zhoucí oheñ.

1. Salmista povzbuzuje sebe (neb Israelity) ku chvále
Bozí, jako V z. 102. Obdivuje se a velebi Boha, ïe jest
velmi velikym, mocnym, slavnym, pfedstavuje jeho zjevenf

jako zjeveni nejslavnëjsi : Jahve jest pfiodín slávou a
velebností (z. 206 — královskou vznesenosñ a nádherou,

by bylo V hebr.; Job 40 10 o behemoth"), pldstëm jeho jest
svetlo, on trûni V nebesích, jezdí na oblacích a na vëtru.

2. Svetlo stvofil Bûh prvého dne (»bud svetlo«: (теп.

Is), svetlo jest Bozí ozdobon, jest královskym plástém
Boha Jahve. Nebesa, nebeskou oblohn rozprosffel Bûh

druhého dne stvofení (Gen. 1G z. 185); nebeská klenba jest
die toho napnuta a rozprostf en a nad svëtem jako pnkryrka

(kûze) nad stanem (Is. 40 22 téi).
Svëtlem jest téz podstata Boiïi, kterou clovèk nikdy

ùplnë pochopiti nemùze: nbyvd Bùh, di sv. Pavel (1) к Tim.
6,e, ve svètle neprístupném (lucem inhabitat inaccessibilemj.

Svëtlem své slávy oslavuje vse, osvëcuje zbozné své ctitele.

Napnul Bûh oblohu snadno, jako lidé bez námahy roz-

pínají pokryvku .stanu; napnutá obloha nema íádnych
záhybü.

3. PfikryvM vodami jejich hofejSky ; die Gen. 1T
uôinil Bûh rozdëleni mezi hofejsimi a mezi dolejèimi
vodami ; hofejèi vody byly na obloze, z nich pfieházel
dést a potopa, ony vyplñovaly hofejëek oblohy (die hebr.

by byly V hofejèich prostorách nebeského domu).
Hebr. znëni podává, jak se zdá, pfihodnèjsi vyklad:

Nebeské vySH prostory, v niehz i Bûh sídlí, jsou posta-
veny na trdmech, které stojí sice ve vodáeh ihorejsich),
jsou vsak pfec pevnë postaveny.
Oblak jest vozem, na nëmz jezdí Bûh (17 10- n): 6inî

oblak svym vozem. Vëirové jsou jako okfídlená zvirata,
a Bûh sestupuje na jejich pendí eh v nejvëtsi rychlosti
na zemi.

4. Vëtrové a oheñ jsou Bozími sluzebníky a posly,

jdou ihned, kam je Bûh poâle; tito posloví1 vykonávají

z. ЮЗ2-9. 815

Bozí rOzkazy spësnë vètrem a bleskem (1488). Bíih uzívá
die své vùle vsech pfírodních sil, i vëtrû, i blesku i boufe.
Kdybychom vykládali die LXX a die Vulg. (téz die

citátu sv. Pavía к Hebr. I7) slovo angelí o Bozích andëlich,

рак by se smysl ponëkud pozmënil: Buh ucinil své andëly
jako vítr a jako ohetl (v aram. téz), jsou jeho ochotn^mi
a rychlymi sluzebniky. LXX jest (tyyilovt pfedmëtem,
tntifuna pfisudkem.
Sv. ap. Pavel uvádí tato slova, aby ukázal, ze jsou

Bozí andëlé. aô velmi mocní, pfec vzdy toliko Bozimi

ßluzebniky: Bûh uzívá tëchto andëlù jako vëtru, jsoutedy
mnohem podrizenëjsimi a nizsimi, a nemohou se rovnati
Kristu Pánu.

2. 3. Particip. npi", nOÍ3 a následující (i v LXX) urëuji
jestë tvar Гф2Ь (jsi pfiodín), a lze je vyloziti hlavnimi
vëtami. V hebr. maji partie, verse 3. clen: гпрйП a ПШП.
jsou pfistavkem, a mohou byti vylozena vztaznou vëtou.
Я partie, má rafé, nemá pfi Ъ vâ zádného daghes forte.
ГрЬ.5 arabské 'ilijjetun ('ul.) znaèi hofejâi, vzdusné, lehee
stavëné pfíbytky na v^chodních domech.

4. LXX: ó nouov roí'c âyyéÂoiK aivnv nvevfiaza viní andëly
svymi duchy (èini andëly, své posly rychlé jako vítr).
Nahofe vylozeny ТОхЬя а vmusa jako prísudky: jetiz
èini vètry svymi posly. Vyklad sv. Pavía jest pfizpûsoben
údelu sv. apostóla a není v tomto zalmu souvislostí od-
poruëen; podobnë i vyklad: On ucinil, stvofil své andëly
jako duchy« (ПП hebr. znamená i vítr i dueh). Srovnej
Corluy, Spieilegium dogm. biblicum II. p. 14 17 o tomto
misté.

5. ¿ialozil jsi zemi na její pevném základé,
Nenachylí se na vëky véküv.

6. Mofská propasf jest jí jako roncho odévem;
Nad horami stály (stojí) vody.

7. Pfed tvym pohrozením utíkají,
Hlasu tvého hfmëni se lekají.

8. Hory se zdvihly a plánó sestoupily
Na misto, jez si jim ulozil.

9. Hranice jsi polozil, kterych nesmëji pfekroèiti,
Ani nesmëji opët pokryti zemi.
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10. Jenz vypoustís prameny v údolích,
Mezi horarai protékají vody.

11. Napájejí vsechnu polni zvëf,

Zádají (si jí) ve své áízni divocí oslové.
12. Nad nimi bydlí nebeStí ptáci,
Z vnitra skal vydávají hlasy.

13. Svlazujeè hory se svyeh v^sin;
Z plodu tvych dël nasycuje se zemé.

14. VydáváS trávu dobytku,
A bylinu к potfebè lidí,

Abys vyvàdël ze zemë chléb,

15. A vino, (aby) obveselovalo lidské srdce;

Aby se rozveselila tvár v oleji,
A aby chléb dával lidskému srdci síly.

16. Nasyceni b^vají stromové polní,
A libanské cedry, jez zasadil (Buh);

17. Tam hnízdí vrabci,
Hnízdo cápa jest jim vüdcem.

18. Vysoké vrchy jsou jelenúm,
Skály jsou utoëiètë jezkiim.

5. Zalozil zemi na její základech,
Aby se neklátila na vëky a nikdy.

6. Mofe г jako roucho jsi je prostrel,
Na horách stály vody ;

7. Pfed tvym vyhrozováním utekli,
Tvym hlasem hfmëni byli zaplaíseni:

8. Zdvihly se hory, sestoupila údolí,
Na misto, jez jsi jim zalozil.

9. Polozil jsi hranici, nesmëji ji prestoupiti,
Nesmëji zemi znovu pokryti.

10. Jenz vysílá prameny v údolích,
Mezi horami protékají.

11. Napájejí vsechnu polní zvèr,
Hasí divocí oslové svou zízeñ.

12. Nad nimi nebeské ptactvo bydlí,
Mezi ratolestmi vydávají lilas.

13. Napájí hory se svych horejskíi,
Z ovoce tvych dël nasycuje se zemë.

14. Vyrázeti dávás trávu dobytku,
A bylinu ku sluzbè ëlovëka,
Abys dal vycházeti ze zemë chléb,
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15. A vino, jez by obveselilo lidské srdce,
Abys uëmil, by se tváf leskla olejem,
I chléb, jenz by silil lidské srdce.

16. Nasycují se stromové Jahve,
Libanské cedry, které sázel,

17. Na nichz hnízdí ptáci,

5. Pevnë zalozil Bûh zenii, oddëlil vodu od souäe
(Gen. I»-1»; tez u Joba 388-11). Zemë jest jako budova,
postavená Bohem na peonych, trvalych (die lat stabilitas)
základech.

6. Na pocátku byla zemë pokryta vodstvem (abyssus,
prohlubeñ mofe, spousta vod), jak psáno v Gen. 1*. Voda
pokryvala zemi jako by byla rouchem zemë. Vse bylo
pokryto: Na horách stály vody, hory se teprvé pozdëji
vynoNly z vody.

7. Bûh fekl: Ai oddêli se vody .... ai se objevi
snchá zemë< ; toto mocné slovo bylo jako hlas hfmëni,

jako pohrozeni (lat. increpatio jest silnëjèi, '/i.V.: od Iany e
tweho), jehoz poslechly vody a utekly, ustoupily.

8. 9. Narází na Gen. 1<J: >Ukázala se suchá zemè^;
Bnh urèil vodë i zemi její tiranice, jez nesmély pfestoupüi.
Oceán jest vázán sv^mi bfehy (Job. 3810- 11 Gen. 911).

10 -12. Bûh dal a dává vodn pramenû, fek i désí;
ty vody json к velikému prospëchu zvífat a bylin.
Prameny, potoky vydává Bûh v údolích, feky tekou

niez i horstvem. Polní zvër z tëch vod pije, divocA oslové
(onagri Job 395-8 je popisuje jako piache zvífe) klidnë
svou zízen uhasuji.
Nad nimi, nad vodami (neb super ea animaba, nad

tëmi pijícími zvífaty) bydli nebeské ptactvo, mezi rato-
lestmi (v hebr.) vydává svûj hlas, svûj zpëv.

13. Hory (vôeobecnë: zemë) jsou vodaini, deâtëm
svlazovány, aby na nich mohlo vzrûstati obili, a to, со
slouzí zvifatùm г lidem za pokrm. Bûh dal vyrûsti ze
zemë byliny, kfoviny a stromy tfetího dne stvofení (Gen.
I'-13). Z plodn tvych del, z deètë, z rosy, které vycházejí
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z hofejëich prostor nebeskych (v. 3
), nasycuje se zemë

(Gen. 25- в
).

15. Jako hlavní plodiny ku potfebë lidské stvofené
a Bohem podávané jmenuje plodiny, jez byly v Palestine

nejdûlezitëjsimi: Obilí (chléb), vino a olej (Deut. 1217, z.
225); velmi vyznaënë udává, к ôemu ty plodiny jsou,

к сети se jich hlavnë uzívá. Vino jest к tomii, aby ob-
veselovalo lidské srdce (aneb: jez md obveselovati); Ana-
kreon о nëm téz pravil: >Kdyz piji vino, spëji starosti«

(Bacchus nazyván xrtQidotrn i noXvyr¡&rn t. j. mnohé radosti).
Mimé pozívání mùze miti ten dobry úcinek. O oleji praví,
ze se jim rozveseluje tváf (cini, ze se tváf leskne); nejspíse
tím mini, jak tuënou, veselou jevi se tváf tolio, jenz po-
zívá dobr^ch jídel. NaV^chodë pfipravovali a pfípravují
jídla vice olejem nez tukem; prosté mazání veselou a

tuönou tváf (vzezfení) nepúsobí.

Z obilí pfipravuje si clovek chléb, ktery dává lid-
skému srdci síly {aby sílil srdee); jest nejobyCejnôjSim,
ale spolu i nejpotfebnëjsim pokrmem.
Vino i chléb mohou v mystickém smyslu pfedobra-

zovati eucharistii, která pfipravuje a podává blaho a ne-
beskou radost, sílí nasi dusi; olej mûze ukazovati na píi-
sobení milosti sv. Ducha ve svafrych svátostech, v niohz
se pomazání sv. olejem dëje.

16. Désf sytí stromy, pote (v hebr. stromy Boha Ja/tve,

357, LXX т« ||»Я« toi ntdlnv), lesní stromy i libanské cedry,
které Buh sázel (285, zde tfetí osoba nam. druhéplantasti).
17. Tarn ptáékové hnizdi (vrabci, v lat), t. j. na jme-

novan^ch stromech. Hnizdo 6ápa jest j ich vûdcem, hnízdo
cápa b^vá vysoko na stromech (na strechách) stavëno;
v hebr. di: Cáp — jehoi dum na jedlich (pfekl.: na cypfi-
sích) byvá (i jedli a cypfis uvádí asi pro jeho vyâku).

18. Vysoké vrchy jsou ùtoëiëtém jelenûm ( hebr. ibi-
cibus kozorozcùm), skály рак jezkûm (herinaciis, hebr.
safan, Pfísl. 302в, skalním jezevcüm, vykládáno obycejné

o králíku).

5
.

"\Cù základ, s/oup, sv. Jer. basem suam.
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6. Abysms jako 337. ПС2 zádá vpiel dvojí akk.; pfí
pona muz. rodu by ukazovala na ОЧПГ (Aq. Theod. oblo-
zil jsi vodstvo jako rouchem nßvaaov <àoti èvâvfia). Wellh.,
Houbig. navrhují opravu v ПГРСЭ, aby se ta pfípona
mohla vykládati o rix z. rodu. LXX mají aixov (Hontheim,
Z. f. kath. Theol. 97.560. s.).

8. Prvou 6ást ni5p2W ¡Tin povazují za ne-
místnou vlozku neb jako paren thesi. Hontheim pfesta-
vuje 7" a 8 záménou.

10. Qui emittis, podobnè dluzno vyloziti partie, rigans
(13), producens (14).

15. "TiS znací lesknouti se, bnS má zde tyz vj'znam,ï pfeëlo v 1; v aram. af. 1ГШ osvítiti.
17. ГП^ОП cap, herodius by znacilo volavku, ale na

ni se ta slova nehodí (Lev. 11'9). Assyr. bnrâëu znací téz
jedle, cypfis se zove surmenu. Jiz sv. Jer. di : Magis abi
etes quam cypressi : tedy jedle jako abies eilieia.

18.
1BS3 vykládáno ruznè, téz Lyrax syriacus (Lev.

11a), jezevec, svisfi a p.

19. U èinil mésíc к (urcení) dob,
Slunce zná svíij západ.

20. Prestirás tmy, a nastává noc;
V té pfebíhají vsechna lesní zvífata.

21. Mladí lvové fvou, aby mohli loupiti,
A aby si na Bohu zádali pokrmu.

22. Vychází slunce a sbírají se,
A ukládají se do svych doupat.

23. Vychází ôlovek к svému dílu,

А к své práci az do vecera.

24. Jak veliká jsou tvá díla, Hospodine!
Vse jsi v moudrosti uèinil;
Zemë jest naplnëna tvym majetkem.

25. Tu veliké mofe a о sirokych ramenech;

Tarn zivocichû, jez nelze spoèitati,
Malá zvífata s velkymi.

26. Tain probíhají lodi;
Onen drak, jehoz jsi stvofil, aby si v nëm hrál.

27. Vse ocekává od tebe,

Abys jim dal pokrmy v (pfíhodny) Cas.

28. Ту jim dávás, oni sbírají;
Otvírás svou ruku, vse se naplnuje dobrotou.
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29. Odvracís-li vsak svou tváf, podësuji se;
Odejmes-li jim dech, hynou
A vraci se \e svûj prach.

30. Vysílás svého ducha a budí se stvofeni,
A obnovujes tváfnost zemë.
19. Ucinil mësic к (urceníi svâtkû,
Slunce zná svûj západ.
(Aq. Sym.: Slunci vykázal jeho západ).

20. UvádíS temnotu, a nastává noc,
V ni hybá se veskerá lesní zvëf;

21. Lvièata fvou po lupu,
A zádají na Bohu рокгпш.

22. Vychází slunce, táhnou se nazpët,
A ukládají se ve svych bydlistíeh.

23. Vychází clovëk к svému dílu,
A po své práci az do vecera.

24. Jak cetná jsou tvá díla Jahve!
Vsechna jsi je v moudrosti uöinil,
Zemë jest naplnëna tvym majetkem.

25. Tu jest mofe, veliké a Síré na obè strany,
Tarn hemzeni bez poôtu,
Veliká i malá zvífata.

26. Tarn probíhají lodi;
Onen Liwjâthân, jehoz jsi stvofil, abys si

27. Ti vSichni cekají na tebe, s ním hrál.
By s jim dal pokrmu v рга\т5т öas;

28. Ту dávás jim, oni sbírají;
Otvírás svou ruku, nasycují se dobrem.

29. Zakryjes svou tváf, lekají se,
Odejmes jejich dech, hynou
A ve svûj prach se vracejí.

30. Vysíláé svûj dech, rodí se stvorení,
A obnovujes tváfnost zemë.

19. Mësic a slunce jsou stvofeny ôtvrtého dne (Gen.
Iй). Mèsic a jeho promêny slouzily и Hebreû i jinde
к urèeni casovych oddëlcni i к urcení sválkii (Lev. 23*-Ч
Slunce vychází dennë a zapadá pravidelnë, tím vystfí-
dává se die Bozího ustanovení den a noc, a slunce jakoby
znalo a vëdëlo, kdy má zapadati (Aq. a Sym. die Joba
3812. Büh vykázal jemu jeho západ; téz z. 18 К. 7)
.

20. 21. Kdyz Buh po západu slunce polozí, prostré
trny, nastává noc. Lící nëkteré vyjevy noci. Lesní, divoká

a dravá zvífata vycházejí na lup. Z tëch jmenuje lvy,
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mladé Ivy; ti jako i ostatní zvèf zádají na Bohu svého
pokrmu. Bûh je stvofil, svou Prozfetelností peöuje ojejich
zachování, ona zvífata jakoby se svymi zvuky, svym
fevem svého pokrmu dozadovala.
22. 23. Kdyz zaf'íná den, sbírají se ona divá zvífata

a ukládají se ve svych doupatech, ustupují (sv. Jer. re
cèdent) do sv^eh brlohíi.

Den jest dobou cinnosti élovéka. Pracovati má,
nebof práce jej slechtí, jest mu uziteöna (»mzdy se nedo-
stane nez pracujicimu«), jest mu pfíjemna i potfebna.
I Kristus Pán i svatí pracovali.

V duchovním smyslu má konati, pokud zije, dobré
skutky, nebof nastane noc, kde nikdo nebude moci praeo-
vati« (po smrti).
24. ¿almista vyslovuje podivení nad tak velikymi

(hebr. nad tak èetnymi) Bozími dëly: Jak veliká jsou
irá díla.
Hospodiae! VSe moudfe, v moudrosti jai ucinil; die

Pfísl. 822-3' Bo2í moudrost vse stvofila. Zemë jest naplnëna
tvym (Bozím) majetkem, vse patfí Bohu; aneb: jest na
plnëna tvymi ivory. Rozmanitost tvorü jeví se na zemi,
shledáváme ji podivuhodnym zpusobem i v mofi.
25. Tu mofe veliké a siroké rameny (manibus, pro-

stranné, prostírá své ruce, své strany daleko, v pravo
i v levo). V nèrn jsou cetná zvífata (reptilia, jezsevnëm
hemzí, 2. K.: hemzedla, P.: lazuky), nelze je scítati:
jsou bez poétu.
26. Mofem procházejí lodi ; tarn jest i liwjäthän (Job

40-'5 a d. jej popisiije), mofské veliké a silné zvífe (lat.
draco 73u); ôlovëk si s ním zahrávati nemíize (Job 4024),
Bíih tak míize ciniti íaneb: »aby liviathan si s mofem
hrábj. Biih jest silnöjsi nez ona nejsilnéjsí zvífata. Jinde
lze vykládati liwjäthän: krokodil.
27. Buh míize dáti a dává, opatfuje vsem tëm öet-

nym zvífatüm a tvorum, pokrmu v prav£ cas. Dává jim
íoho snadné, moudfe, vhojnosti, a tak je zachovává(v. 2I.).
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28. Kdyz otvírá гики, dobrotivë a hojnë rozdává,

béfou oni tvorové a sbírají, naplñují se dobrymi vècrai.
29. Kdyz odvrací svou tváf od nich, kdyz by se pfe-

stal starati, nastane nedostatek, zdëëenî, úzkost
Kdyz by jim neposkytoval deehu, nemohli by zíti,

zahynuli by (Job. 34'** 16).
30. Büh dává svuj dech, jako vdechnul prvnímuólo-

vëku dech íivota (Gen. 27), a nová stvofení povstávají a
zaujímají misto zanikajících pokolení a tvorû; tak obno-
vuje Büh tváfnost zemë, zivot vitëzi nad smrtí.
V mystickém smyslu obnovuje sv. Duch svoumilostí

dusevní zivot.
19. zná, éyvMQwe piel ЗП\
21. ЯЪКЮ rvouce obcházejí a hledají; inf. ШрзЬ udává

vedlejsí okolnost.
24. Zvolání jako 92«. Starsí zaltáfe podávají Т\У^

V jedn. 6. a vyznamem creatura tua, tvym stvorením jest
naplnëna zemë; v LXX ti?,- xtíatát (stvofení) aov, ale Aq.
Sym. Th. ггц xDjffioiç aov possesione tua sv. Jer.

25. 26. ПТ ukazovací tu, jemuz odpovídá рак ОШ illic.
Hebr. n^T ЭРП znaëi jiz prostranné, manibus netfeba ani
pfekládati evçvxmçoi. Srovn. Gen. I20- 81. Na m. Plf» klade
Hontheim РПВЭК assyr. anpatu (volavky?), pobf ezní ptáky,
aby se nesl tentó vers к dílu 5. dne stvofení. Í3"~ pntpp
LXX ipaaiÇi» айгф, aby Bült si s пгт '¡rPtD zahrával; Aq.
Sym. a sv. Jer. ut irauderet ei, Theodor, «vrfj tf¡ &aXáa-<rri
aby si v mofi, s mofem hrál, ciní "jïVib podmëtem. Prvé
jest sprâvnëjsi die Job. 4029.

30. Creabuntur ^WT^ totiz nová stvofení, res neb
animalia.
Rabbinové tvrdili, ze si Bûh dennë po tfi hodiny

s Lesiathanem zahrává. Pohybem Leviathana, minili, po-
vstává pííliv a odliv. Kdyby byla dvë taková zvífata,
znicila by svët. Byli kdysi dva leviathani, jeden byl vsak
zabit, druh^ zachován к hodûm svat5'ch v nebesich (tak
Esdr. 4. kniha.).

31. <A.f trvá sláva Hospodinova na vëky,

Hospodin raduje se nad svymi skutky.
32. Jenz shlízí na zemi a otfásá jí ;

Dotyká se hor a konfí (se z nich).
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33. Cbci pêti Hospodinu za svého zivota ;
Chci chváliti svého Boha, pokud jsem (ziv).

34. Nechaí jest mu pfíjemno mé slovo ;
Já рак se budu veseliti z Hospodina.

35. A£ zahynou hfísníci ze zemë,
A ne§lechetníci, aby jich nebylo.
Chval, má duse, Hospodina.
31. Af trvá slává Jahve na vëky,Ai se raduje Jahve ze sv^cn dèl.
32. Jenz shlízí na zemi tak, ze se tfese,
Jenz dotyká se hor tak, ze koufejí.

33. Chci zpívati Jahve, pokud ziji,
Chci hráti svému Bohu, pokud jsem.

34. Kéz se jemu líbí mé rozjímání,
Já se raduji z Jahve.

35. Af vyhynou hfísníci ze zemë,
A bezbozní — ai jich vice není !
Oslavuj, má duse, Jahve!
Halliûjâ.

31. Díla Hospodinova jsou veliká, cetná a velmi krás-
ná (velmi dobrá — Gen. I31). Nechaí oslavují ta díla Boha
stale, nechat ona Bohu stále radost pûsobi! Kdyz Bùh
svá díla stvofení pozoroval, vidël, ze jsou dobrá a velmi
dobrá (Gen. I4- «► '2- »«• *ь. si), to jej tësilo. Pohlízí Bûh
na zemi, shledává tu téz hfích (v. 35) a proto se zjevuje
s hroznou mocí.

32. Pfi zjevení Bozí moci zemë se tfese, hory se
ohnèm rozpalují, koufem zahalují.
33. 34. Salmista chce Boha stále chváliti ; prosí a pfeje

si
,

aby se jeho slova (jeho bàsnëni, rozjímání, die hebr.)
Bohu líbila ; Büh má b^ti a bude jeho radostí.
35. Nemûze se Bûh plnë tësiti ze sv^ch skutkû, dokud

jest na svëtë hfích : At vyhynou hfísníci a bezbozní tak,
at jich ani není. 2alm konëi slovy, jimiz poôal: Chval,
má duèe, Hospodina !

V LXX a v syr. jest slovo áur¡Ü.ovia (téz аЩХоыа) na
zacátku následujícího zalmu (i v 2

. 105 -106, 110-114,

116—118, 134-135, 145—150, pfi zalmech 147—150 jest i

posledním slovem). V hebr. jest na konci tohoto zalmu ;

znací: chvalte Jäh, Jahve. Viz o torn v ùvodë násl. zalmu.
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33. "lis* jestë : chci hráti, pokud jsem, trvám.
35. 1ЙГР at skoncí, af vezmou konec, ai vyhynou

(10228). П^ЬЬ.Л, Baer oznacuje poslední Л v tomto zalmu
s rafe (die massor. poznámky), pise die Jekuthiela znac-

káie (hannaqdân) pfi ~ chatef, jiní prosté s*vâ.

SvatJ Duch ozivuje nase duse, obnovuje dusevní
svët, ciní, ¡te se stává tentó nov^m stvof ením v Kristu. Die v. 3*

Emûtes spiritum tuum pfizpusoben celf zalm vykladu o
einnosti sv. Ducha a urèen v hodinkách letnic ci Svato-
dusních svátkñ. Kristus nás tez obnovuje, proménuje, jako
sám své tëlo kdysi pfed sv. ápo§toly promënil; zalm jest
urcen i v den Promènent Pane.
Sedmého dne Hospodin nestvoril zádnych tvorù vice,

posvëtil ten den a v celé dalsí dobë zachovává své stvo-
rení nejvyssí svou mocí a dobrotou. Na to to zachovávání
svëta mûzeme vzpomínati, kdyz se modlíme tuto pisen
v ranních hodinkách sobotního dne.
Vers 30. jest antifonou pfi modlitbë к svatému Duchu

(Veni sánete Spiritus). Verse 13. 15. a 16. jsou v mesním
pfijímání (communio) nedële 12. po sv. Duehu uvedeny

o eucharistii.

104. 'zalm. (H. 105).

Bah zachovával vërnë svon úmluvu s Abrahamem

a s Israelem.

Salmista vyzyvá Israelity, aby velebili Hospodina,
ktery velik$Tmi divy projevil, zesije vyvolil a zejepfede
vSemi ostatními miluje (1

—6);

byl vzdy vèren své umluvë, kterou s otci Israelitù
uzavfel a poskytoval jim plné ochrany (7

—15);

zvlásté se objevila laskavá ochrana Jahve v dèjinâch
egyptskóho Josefa, ktery lid do Egypta povolal, v dèji
nâch Mojziêe, ktery pfinutil ranami Egyptské, aby pro-
pustili lid Bozí (16—38),
ochranu Boha mèl Israel na cestë pouStí az do té

doby, kdyz opanoval zaslíbenou zerai (39—45).
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Zalm 104. jest dèjinnou a dëkovaci písní, a podobá
se i. 77. (v. 28—45 tohoto zalmu podobné 77**-55); prv^oh
15 versù jest têl v Davidovë písni, která byla slozena
za pfilezitosti pfenesenï archy úmluvy (1. Par. 168-22; viz
úvod к 95. i.). V 77. zalmu dává pisatel lidu dëjinamï
Israele vyetrahu, v tomto zalmu ho povzbuzuje, aby Bohu
za mnohá dobrodiní radostnô dëkoval. Tim se oba zalmy
od sebe liâi.

Zalm nadpisu nema, byl vsak ode dávna pfipisován
Ihvidovi, ponëvadz od nëho pochází die 1. Par. 168-2*
onècli 15 spoleënych versu. Snad nechtël pisatel Paralip.
celou píseñ ve své knize uvésti. Die jinych uzil pozdëjèi
neznám^ skladatel onëch Davidovych versù a polozil je
na zacátek své pisnë. Zalm se zdá byti pozdëjsiho pûvodu.
Pokracování Davidovy pisnë (1. Par. 1623-3B) jest

v z. 95 a 105 147' *».

Zalmista znal Pentateuch ; proto kladou rationaliste
tentó zalm do tfetího století pf. Kr., jako to ciní s dëjin-
nymi zalmy vûbec. Raffl klade slozeni z. 104—106 téá do
doby po zajeti babylonském.
Zalm pocíná (v LXX. Vulg. syr.) radostnym vyzvá-

ním Alleluja.

Staré zidovské skoly se neshodovaly v torn, jak by
bylo psáti a pfekládati Л^ЬЬл. Die minëni, jez jest vy-
sloveno v bab. talmudu (Pesachim 117a ) by bylo cisti dvë
slova a pfekládati : Chvalte Boha! Die jinych by zname-
nalo zakonceni Л"1 prostë sílu, moc, pf isloveënë : silnë
тоспё chvalte! íjako nôkdy vzneëenost, krásu zname-
nati miize). Proto psávali nëktefi Л^Ь^Л neb Л^чЬ^Л, jiní
л^ЬЬл. Baer piaví, ze se pise die massory vsude л^ЬЬл
ftoliko h. 1353 Л^ЬЬл), ze jest Л vzdy teôkou mappîqem
opatfeno (vyj. h. 1043r>, kde jest rafê Hall lwjâh bylo
liturgickym rcenim, vyzvou sborû, lidu ku chvále Bozi;
stávalo asi na zaëàtku tëch zalmû, jez bylo pëti po zpû-
eobu antifonalnim. Proto nemá LXX slova Alleluja nikdy
na konci zalmû {(vyj. doxologie na konci knih). V hebr.

rukopisech psávali nëkdy to alleluja mezi dva zalmy, aby
56
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bylo vyhovèno obëma rûznym mínením, aby nálezelo
i к prvému i к druhému zalmu. Tím se dostalo nakonec

mnoh^ch písní. (Ginsburg, Introduction to the mass. crit.
ed. of the Hebrew B. s. 375 a d.)
Budiz pfipomenuto, ze pëji pfi antifonal nim zpèvu

sborové stfidavë vers za versem, jako v nasich sborech;
pfi responsainlm zpëvu zpívá jediny hlas jeden vers, a
cely sbor pëje po nëm vzdy ver§ následující (Ex. 152M.
Vykazuje patero cástí. Souvisí obsahem dosti úzce

s následujícími cVvëma zaliny; die Raffia tvofí s nimi tri-
logii. Má 2X22 versû (45 sprâvnë), jest alfabetizans.

L. Alleluja.

1. Öslavujte Hospodina a vzyvejte jeho jméno;
Ohlasujte jeho díla mezi národy.
2. Zpívejte jemu a hrajte mu;

Vypravujte o vsech jeho divech.

3. Honoste se jeho svatym jménem;
Af se tësi srdce tëch, ktefí hledaji Hospodina.

4. Hledejte Hospodina a utvrdte se,

Hledejte stále jeho tváfe.

5. Rozpomínejte se na jeho divy, jez uëinil,

Na jeho zázraky a na rozsudky jeho ust ;
6. (Vy) simë Abrahama, jeho sluzebnici,

Synové Jakuba, jeho vyvolenci.
H. 1. Dëkujte Jahve, vzyvejte jeho jméno,
Hlásejte jeho ciny mezi národy.
2. Zpívejte mu, hrajte mu,
V básních mluvte o vsech jeho divech.
3. Honoste se jeho svatym jménem ;
Tësiz se srdce tëch, ktefí hledají Jahve.
4. Tazte se po Jahve a po jeho moci.
Hledejte stále jeho tváfe.
5. Vzpomínejte na jeho divy, které ueinil,
Na jeho zázraky a na rozsudky jeho úst,

6. (Vy), simë Abrahama, jeho sluzebníka, (LXX.
syr.: jeho sluzebnici),

Synové Ja'"qôbha, jeho vyvolení.
1. 2. Vyzvání ku chvále Bozí; zvlástní pfícinu toho

udává zalmista v 2. versi: Vypravujte o vsech. jeho divech
— a ve v. 5.: Rozpomínejte se na jeho divy . . ., na jeho
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zázraky a na rozsudky jeho úst. Chvalte Boha Jahve,
ktery takové divy pro svûj lid a ve svém lidu uôinil.
Vers 1. nalézárae tez u Is. 12*.
Vzyvejte jeho jméno t. j. ohlasujte (jak Sym. reckym

nfQvoaere podal) jeho jméno, ze Jahve jest nás Buh; hlá-
sejte jeho divy, to jsou ony zázraky, o nichz zalmista
V písni mluví, hlásejte je mezi národy, aby i tito poznali
rnoc Jahve, aby mohli i oni Boha chváliti. Zpívejte mu a
hrajte mu, jako 718.

3. 4. Israel jest sfasten, ze zná Boha a jeho svaté
jméno: Honoste se jeho svatym jménem. Bylo to pfed-
ností Israele, ze znal Boha, proto bylo vsak téz jeho povin-
ností hledati Boha, tázati se po jeho moci a púsobení.
Vzpomíná-li Israel na své déjiny, poznává z nich Bozí moc
dostatecnë. Kazd5r se tím utvrzuje (confirmamini хоатшш-
fftjxf) ; v^sledek i odmèna toho, kdo hledá Boha (236). Hle-
dejte jeho tváfe, jeho milostnó tváfe, která se jeví v divech
zjevení Bozího.

5. Vzpomínejte na jeho divy . . . a na rozsudky jeho
úst, na hrozné rozsudky, kterymi Buh své nepfátely, naj-
më Egyptské trestal, aby ochránil tak svûj lid. Rozsudky
ony nebyly jen iisty vyhláseny, ale téz provedeny a vy-
konány. Nemají na ne zapomenouti nikdy.

6. Hebreové jsou sime, potomstvo Abrahama, jsou
Bozími sluzebníky (dovXoi amov, LXX i syr.), jsou syny
Jakuba, jsou Bozími vyvolenei ; mají proto pamatovati
na dobrodiní Bozí.
V hebr. jest feceno: Vy sime Abrahama, jeho slu-

zebníka (ve vokativu), v jednotném öisle. Prv^ v^klad
jest odporucen parallelismem (jeho sluzebníci — jeho vy

volenei).
4. Confirmamini, ôetli LXX imperativ na misté

podst. jména i-T?") a jeho sílu (moc) hledejte, et virtutem
ejus (sv. Jeron.).
Kdo jest jat mocí své zádostivosti, ten nehledáBoha,

nemá к tomu síly. Na paméí nám pfichází slova Páné :
Hledejte nejprve království Bozího a jeho spravedlnosti.*
5. "ТВ ^овш?^ rozsudky jeho úst, vykládáno i o Boáích

zákonech, na nëz nemáme zapomínati.
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6. Ve verSích 1—5 vyzyvá ku chvále Bozí ty, které
V tomto verSi primo oslovuje. Dává jim cestná jména.
Hebr. inz? jest pfístavkem ku jménu отзк, LXX cetli
(i syr.) Т"1ЭС? (viz v. 42). Naproti tomu navrhuje Wellh.
V druhé íásti sing. VYTG na mistó mnoz. "ТПГ.

7. Ön Hospodih jest nás Buh,
Po vsí zemi jsou jeho soudové.

8. Painatuje na vèky na svou úmluvu,

Na slovo, jez ustanovil na tisíc pokolení ;
9. Je2 zadal Abrahamovi,

A (pamatuje) na svou pfísahu Isakovi (danou);
10. A ustanovil ji Jakubovi zákonem
A Israeli vécnou tímluvou,

11. Ёка : Tobé dám zemi Kanaan,

Jako podíl vaseho dédictví ;
12. Kdyz jich bylo maly pocet,
A velmi málo a byli osadníky v ni (zemi).

13. A pfecházeli od národa к národu,
A z jednoho království к jinému lidu.

14. Nedopustil zádnému, aby jim skodil,

A káral pro nè krále.
16. »Nedotykejte se mycli pomazanych
>A nezaeházejte zle s mymi proroky.

7. On Л ahve jest nás Buh,
Po veskeré zemi jsou jeho soudové.
8. Pamatuje na véky na svou smlouvu,
Na slovo, jez narídil na tisíc pokolení;
9. Jez uzavfel s Abrâhâmem,
A na svou pfísahu Ischâqovi (danou);

10. Kterouz potvrdil Ja' qôbhovi jako zákon,
A Israeli (jako) vécnou smlouvu,

11. Éka: Tobé dám zemi Kenâ'an,
Jako podíl vaseho dédictví.

12. Kdyz jich jesté bylo málo poétem,
Так málo a byli v ni hosty,

13. Tu táhli od národa к národu,
Od jednoho království к jinému lidu.

14. Nedovolil nikomu, aby je utlacoval,
A trestal pro né krále.

15. ¿Nedotykejte se m5rch pomazanych
»A neéiñte nie zlého тут prorokñm.
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7. Jahve jest Bûh, ochránce národa Israele; jemu
"nálezí celá zemë, proto vychází od nëho rozsudky, soudy
do veskeré zemë; vsiide mùze své tresty na národech
konati. Israel se toho nemusí obávati, ze by se i na nëm
rozsudky, tresty Bozí vykonávaly, nebof u Israele:

8. Pamatuje Bûh na veky na svou úmluvu. Zdálo se
snad nëkdy, ze Büh na svou úmluvu zapomnël, kdyz do-
pustil, aby byl Israel snízen, avsak tak se jen zdálo: on
vëènë na svou úmluvu pamatuje i na slovo, jez dal, je2
jako zákon ustanovil (v. ,0), jez pfísahou stvrdil.

9. 10. To slovo (slovo úmluvy, úmluvu) zadal (dispo
sitif ad) Abra ¡tamo» i, Isakovi je znovu stvrdil, рак Jaku-
bovi. Abrahamovi dal to slovo die Gen. 127, 1314-'7, 1518-21
a 22'«. Isakovi die Gen. 26-4 Jakubovi die Gen.28,3a 35 12.

11. Slova Bozí piipovëdi (15" 77Г|+). Podíl (funiculus,
provázek ku mëfeni dílu i podíly samy) vaseho dëdictvi;
tím byla zaslfbená zemë Kanaan.

12. Búh dal praotcûm Israele zaslíbenou zemi v dobë,

kdy byl Israel jestè velmi nepatrnym, kdyz jeste byli
jen hosty v zemi, která mêla byti jejich majetkem a kterou
obyval f-etiiy a silny kananejsky lid. Za tëch okolnosti
bylo Bozí pfislíbení divem.
Kdyz jich jestë bylo inaly poèet (v hebr. byli lidc

poctu, mohli se snadno spofítati); tak o sobë fekl téz
Jakub ((Jen. 3430); bylo jich velmi malo (paucissimi, jako
nie jich bylo). Byli cizinci, hostmi v zemi Kanaan, jak
Abraham sám pfiznává (v Gen. 234).

13. 14. Praotcové Israolitû, Abraham, Isak a Jakub
pfechâzeli od jednoho národa к druhému, sfëhovali se
mezi kananejskymi nârody, byli u Sichern, vHebronu a j.,

byli mezi Filistiny, v Egyptë (Gen. 121- 9 ÎS^O1 Hebr. 11»).
Vsude je Bûh ocividnè chránil, ze jim nemohl nikdo sko-
diti. Käral, trestal pro né krdle; tak potrestal egyptského
krále (Gen. 12 10-20), filistínského Abimelecha (203- «8)t
chránil Saru a Rebekku (Gen. 2611), manzelky Abrahame,
resp. Isáka.

15. Uvádí slova Boha к onëm krâlûm : Nedotykejte se
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(Gen. 26' ') mych pomazanych (christos meos); pomaza-

nymi je jmenuje, ze z nich pomazaní (králové, knëzi. Spa-

sitel) vyjiti mëli, i proto, ze mëli dùstojnost jako králové.
Proroky je zove, ponëvadz se jim dostávalo jàko proro-
kûm Bozího zjeveni; Abrahama zove Bûh primo proro-
kem (Gen. 20').

8. Testamentum znamená ve St. Z. Bozí úmluvu, tez
mûze zde b^ti ve v^znamu: prislíbení "ОТ ТП cpiíb (Deut.
79) závisí na "Oí pamatuje a znací totéz jako пЬтэт
na vëky.

9. 10. Quod iffiN spojiti dluzno s "ОЛ verbum. Pfí-
saha Isakova jest v Gen. 262-5; potvrzena Jakubovi Gen.
28™, 35 l2.

"ОТ fídí jeste slovo iítFQTJft; к témuz slovu se vztahuje
pfípona PITWI ve v. 10. mw.t j. ffoxov pfísahv, potvrdil.
Jakub i Israel jsou dativy. p¡"i? Büh sám tu pfísahu u-
cinil zákonem, kter£r musí vyplniti.

12. VI. Par. 16in, i v syr. a v aram. jest osloven Israel :
□ЭГЧТТО kdyz jete byli vy ; 6ítá tedy souvéké Israelity
spolu s patriarchy. Spojiti dluzno vêtu: cum cssent atd.
s pfedcházejícími slovy. a"n:< (partie.) cizinci, jez mezi se-
bou trpëli; v torn smyslu jest tuilatinské incolae ^áootxoc.

14. ГРЭП á<pt¿vai, die toho zde i lat. relinquerenékomu
nëco dovoliti s akk. osoby a s inf.

15. Az sem sahají slova, která jsou v 1. Par. 16s-—.
Wellh. mini, 2e mluvil Hospodin vzdy o jednom Masî'ch,
о jednom nôbî', proto mëni 4iS!OD^1 ц"ци;Я2 v sing.:
"WODbl ТТЧШЗЭ. Patriarchovë mëli prorocky dar, predpo-
vídali budouci vëci. Abraham pfedvídal trvání egypt-
ského pobytu, Isak pfedpovidal osud Esauûv, Jakub pred
svou smrtí mnoho proroekého oznámil.
Podobuyini slovy v. lb- byl Laban varován die

Gen. 312*.

16. ^л. povolal hlad do zemô,
A zetfel veskeru silu chleba.

17. Vyslal pfed nimi muze ;
Za otroka prodán byl Josef.

18. Stlacili v pouta jeho nohy,
Zelezo procházelo jeho dusi,

19. Az se dostavilo jeho slovo,
— Vyrok Hospodina ho rozpálil —
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20. Poslal král a vyprostil ho;
Kníáe národíi ho propustil.

21. Ustanovil ho pánem svého domu,

A knízetem veskerého svého majetku,
22. Aby vychovával jeho kníáata jako sebe,
A uöil jeho starce moudrosti.

23. A ve§el Israel do Egypta,
A Jakub se stal hostem v zemi Chama.

24. A rozmnozil svûj lid nàramnë,
A ucinil ho silnëjsim nad jeho nepfátely.
16. A povolal hlad do zemë,
Zlomil veskeru podporu chleba.

17. Vyslal pfed nimi muze;
Za sluzebníka byl Josef prodán.

18. Sevfeli jeho nohy v pouta,
(qerê: jeho nohu)
Do zeleza vesla jeho duse (on\

19. Az do té doby, kdyz pfislo jeho slovo,
Vyrok Jahve ho cistym ukázal.

20. Král poslal a propustil ho,
Vládce národíi a vysvobodil ho.

21. Ucinil ho pánem svého domu,
A vládcem nad v§ím svym majetkem,

22. Aby poutal jeho knízata die své chuti,
A moudrymi éinil jeho starce.

23. A vesel Isrâ'êl do Mizrájim,
A Ja' qôbh stal se hostem v zemi Chama.

24. A plodnym uöinil svûj lid náramné,
A silnëjsim ho uöinil nad jeho utiskovatele.

16. Jak vërnë peöoval Bûh о svûj lid, to ukazuje
zalmista z dëjin Josefa, Jakubova syna.
Bûh uËivà i nestësti ve svych zàmërech, on pfipustil,

aby povstal hlad, on povolává hlad (4 Кг. 8'); povolal
hlad onëch sedmi let, ktery pfedpovëdël Josef, kdyz vy-
kládal Faraonovi sen (Gen. 4154 a d.). I zemë Kanaan
byla stizena hladem a dûm Jakubûv nemël obilí a chleba.
A zetfel veSkeru sílu chleba (hebr. podporu chleba) meta-
foricky feíeno: chléb jest podporou, holí, ponëvadz pod-
poruje zití, posiluje tëlo clovëka; toho tenkrát nebylo

(*hûl chleba, podporu vody«, u Is. 3').
17. Aby Jakubûv dûm nezahynul hladem, abysemohl
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usaditi jednou v zímé zemi Gessen, proto zafídil to Buh,
ze vyslal napfed Josefa, muze, do Egypta. ProzFetelností
Bozí se stalo (tak i Josef uznával, Gen. 455), ze byl Josef
sa otroka, sluzebníka prodán.

18. V Egypte utrpël Josef kfivdu a sonzení: Stlacili
(sevfeli) v pouta jeho nohy (Gen. 3920), kdyz byl uvrzen
do zaláfe; zelezo procházelo jeho dusí(33), on (об5) byl v ne-
bezpecí smrti. Hebr. i ve starych zaltáfích: Do zeleza
vesla jeho duse, jakoby byval v ràlàri zelezem spoután,
neb muôen; o torn v Gen. zprávy není.
lí). Ai se dostavilo jeho slovo, jeho pfedpovëdëni,

jez podal Josef dvëma far. sluzebníkúm ve vykladu snû

(Gen. 4112-13). Bylo to spolu Bozí slovo, ponèvadz Jo-
sefüv vyklad byl od Boha: Vyrok Hospodina ho rozpálif
(inflammavit), jasnëji v hebr.: èistym, nevinnym projevil.
Ponëvadz se ukázalo, ze jest i ve zkousce Bohu vërnym,
proto se vyplnilo jeho slovo a byl рак к nejvySsím diistoj-
nostem povolán.

20. 21. Král pro nëho (pro Josefa) poxldl, vysvobodil
ho ze zaláfe (Gen. 41), ustanovil ho správcem zemë.

22. Josefovi dána Faraonem veliká moc, neboí rekl
mu král: Bez tebe (bez tve vule) nepozdvihne nikdo ani

гику ani nohy v celé zemi Egyptské (Gen. 4144); totéz zde
feëeno slovy: Aby poutal knízata faraonova die svê chuti,

a moudrymi cinil, spravoval, vedi, fídil, jeho (far.) rádce,
staree (Gen. 4138- 39).

23. 24. Hebreové vesli do Egypta, do zemë Chama

(7751), usadili se tarn v zemi Gessen, byli tam uvedeni
Josefem a Faraonem jako hosté (Gen. 46. 47). Kdy2 tam
vcházel Jakub se svou rodinou (i se sluzebnictvem), byl
Israel poötem (71 osob óítáno) slabj', ale Buh rozmnozil
tam svûj lid náramne. V dobë, kdyz Israel vycházel
z Egypta, napoëetli sestkrát sto tisíc osob, které mohly
nositi zbrañ (Ex. I7 Num. l**-*6 Deut. 265) ; rozmnození
stalo se pozehnáním Bozím ve 215 (die jiné zprávy v 430)
letech. A uèinil ho sünejsím nad jeho nepfátely, nad
Egyptské; Farao sám se jejich mnoÈstvi a sílv obával
(Ex. I»).
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16. Hlad poslal Bûh na zemi (Kanaan) — nemíní tím
veèkery zemsky okrslek — kdyz táhl Abraham do Egypta
(Gen. 12 10-20), апЬ пан í'irmamentum, staré: fulcimentum

18. K'thîbh f;53H mnoè. 6. jest potvrzeno pfeklady.
ЯЗГ piel, lze srovnati s 10710, s arab. 'âm 'zajatec, ПЗУ
znac'í shybati, trápiíi nëkoho. Ьп? do zeleza, akk. smëru,
závisly na ас toto sloveso obycejnemivä pfedlozku 3.

19. Slovo vykládají téz o pfipovëdi, která dána Jo-
sefovi ve snách, ze . bude povysen nad své bratry
fGen. 37* 9)

.

22. ii¿B32 jako "131X43; v LXX y.<wi, syr. ÍU5E33.
Králem Josefovy doby byl die minëni nôkterych

Apofis, poslední král z cizího, semitského rodu. Ten po-
vysil Josefa a dal mu pfíjmí: »"OBS yovôofjupavrix аапщ
xóofiw och ranee svêta, egypt. p-söte-m-ph-eneh (p cien,
söte spása, m znacka gen., ph cien, eneh svèt) neb zacho-
vatel èivota; Brugsch: sprdvee kraje sethroitskeho (mista
2ivota). Josef. Flav. xmmrtov eipftifc Luther : tajny rada.
Pfed nim volâno Abrekh (kopt. abörk): sklon kolenal

25. Obrátil jejich srdce, ze nenâvidëli jeho lid,

A ze jednali lstivë proti jeho sluzebnikûm.

26. Poslal Mojzíse, svého sluzebníka,
Arona, jehoz vyvolil.

27. Dal jim moc svych znameni,

A zázrakú v zemi Chama.
28. Poslal tmy a zatemnil,

A nezostfil svych feöi.
29. Obrátil jejich vody v krev,

A zahubil jejich ryby.
30. Jejich zemë vydala záby

V komnatách jejich králü.
31. Ëekl, a pfisly psi mouchy

A komári do vsech jejich konëin.
32. Uëinil jejich destë krupobitim,
Spalujícím ohnëm v jejich zemi.

33. A potloukl jejich révy a fíkoví jejich,

A zpferázel stromy jejich konëin.
34. Йек1, a pfièly kobylky,

A kobylek, bylo jich bez poëtu ;
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35. A sezraly veskerou zelinu v jejich zemi,
A sezraly veskeré plodiny jejich zemë,

36. A pobil vsechno prvozené v jejich zemi,
Prvotiny veèkeré jejich sily.

37. A vyvedl je se stfibrem a se zlatem,
A nebylo nemocného v jejich kmenech.

38. Radoval se Egypt pfi jejich odchodu,
Nebof dolehl na në strach pfed nimi.

25. Obrátil jejich srdce, ze nenâvidëli jeho lid,
2e uzivali lsti proti jeho sluzebnlkùm.

26. Poslal Môsé, svého slúzebníka,
Atrrôna, jehoz vyvolil.

27. Öinili (LXX, Aq. Sym. Jer. syr. : vykonal)
mezi nimi jeho znameni,

A divy v zemi Châma.
28. Poslal tmu a uëinil temno,
A neodporovali izmënou: nedbali) jeho

29. Obrátil jejich vody v krev, slovûm.
A usmrtil jejich ryby.

30. Hemzila se jejich zemë zabami,
(I) v komnatàch jejich krâlû.

31. Rekl a pfisel hmyz,
Komáfi do vsech jejich konôin.

32. Dal jim destëm krupobiti,
Plamennf oheñ v jejich zemi.

33. A potloukl jejich revu a jejich fik,
A zpolámal stromoví jejich kraje.

34. Èekl, a pfiëla kobylka,
A zrácu bez poötu (Jini: cikád).

35. A sezrala veskeru zelinu v jejich zemi,
A sezrala plod jejich pûdy.

36. A pobil vse prvorozené v jejich zemi,
Prvotinu vseliké jejich sily.

37. A vyvedl je se stfibrem a se zlatem,
A nebylo klopytajícího v jejich kmenech.

38. Mizrájim se radoval pfi jejich odchodu,
Nebot pädia na në hruza pfed nimi.

25. Pfipomíná, jaká dobrodiní prokázal Bûh lid и pfi
vyjití z Epypta (Ex. 1—12). Jako jest v Ex. feceno, ze
Bûh »zatvrdil« Faraonovo srdce, podobnë zde praví:
Obrátil jejich srdce к nenávisti a ku Istivosti, kterou pro-
vàdëli Egypfané proti Israelitùm. Bûh nenávisf nezpii-
sobuje, ale on dopustil a trpël, aby v Egyptanech nená
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vist proti Israelitûm povstala. Chtël-li tím utrpením svùj lid
ztrestati, není ve sv. Pismë feceno. Egypfané se obávali

síly Hebreuv, ukládali jim veliké práce, hubili jejich po-
tomstvo, a tak jednali Istivë proti Bozím sluzebníkmn

(Ex. I10 a d.).
26. 27. Poslal Bûh do Egypta Mojzîse a Arona, ktefí

zádalí Bozím jménem, aby Farao Hebrejské propustil.
Polozü na né véci svych znamení (divü) t. j. dal jim moc
svych znamení, ze mohli Bozí divy konati. Die hebr. öinili,
totiz Mojzís a Aron, die jinych pfekladu lépe: cinil Bûh
mezi Egyptany divy. Salmista nëkteré ty divy (egyptské
rányj uvádí.
28. Salmista nevypocítává vsechny rány a divy, jez

se pfed a pfi odchodu Hebrejskych z Egypta udály, ne-
uvádí jich po pofádku, jak jsou zapsány v knize Exodu.
Ránu devátou (Ex. 1021-2") jmenuje nejdfíve: Poslal tmy
a ucinil tmu (neosobnë: zatemnilo se) loxáraoev. A nezostfil
svych feci; tato vëta nalezla rùznych v^kladû. Ponëvadz
jest od verse 24. podmëtem Bûh, jest i zde vykládati:
Bùh to, со ustanovil a ohlásil (Ex. 71-5), vykonával po-
stupnë, nikoli náhle, ostfe, drsnë.
LXX a syr. mají: 5ti ладелЬсдауиу то!^ kôyovç avrov bez

záporu: zostfil, vykonal celou pomstu, neb protivili se
jemu, totiz Egyptstí. Zápor jest vsak dosvëdôen massor.
znënim a Aq. Sym. Theod. sv. Jer. i aram. znënim. Massor.
znëiii di: A neodporovali jeho slovûm, rozumëj: Mojzís a
Aron zûstali Bohu vërnymi.

29. První egyptská rána (Ex. 717-21): voda promènèna
v krev. Nil chová hojnost ryb, pfi oné rànë zhynuly.

30. Druhá rána (Ex. 81-15 h. 726— 8'i): Hemzila se
jejich zemé zabami, byly v nesmírném mnozství, tak ze
se dosta]y i do krdlovskych vnitfních komnat (in penetra-
libus regum) Ex. 83.
31. Spojuje ëtvrtou a tfetí ránu: mouchy coenomyia

(die feck.) Ex. 820-32 z. 7745, a komáry ciniphes (kinnîm),
tfetí rána Ex. 8t6-19.

32. 33. Sedmá rána v Ex. 918-35: krupobití, spojeno
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s boufí a s blyskáním (Ex. 924); toto jmenováno plamen-
nym ohnèm.

34. 35. Osmá rána: Kobylky; bruchus znamená asi
zravé larvy kobylek, neb kobylky samy neb cikády. Viz
Ex. 105-u. 12-15 a z. 7746.

36. Desátá çâna, v Ex, 11 1 a d. 1229 a d. z. 7751: ze-
mfelo v§e prvorozené. Labor, práce, zisk, plod práce, ma-
jetek viz 7751. Vyneehal tedy pátou a Sestou ránu: mor a
vfedy.

37. A vyvedl lid israelsky se sífibrem a zlalem, (die
R. Eliezera: 90 oslích nákladü), jez obdrzeli die Ex. 123ä.36
od Egypfanû. Nebylo nenocného ijenz by klopytal) mezi

hebrejskymi /степу, vsiuini mohli vyjiti ; Bûh ucinil, ze
nebylo zádného nemocnëho mezi nimi.

38. Egypt se radoval, lid Egypta byl rád, ze Israel
odchází, ponèvadz byl pro ten lid Egypt '§tízen takovymi
ranami, a obávali se, ze vsichni zahynou (Ex. 123'-33).

25. 33^ "ЕГ5 neprechodnë vykládá aram. i arab. pre-
klad: Obrátilo se jejich srdce (Lev. 133.4. I3), i nifal,
aram. ~ЕЛГ5<- LXX a j. pfechodnë

27. TCia LXX a j. nip polozil Bûh. vëci (222).
28. IT/2 »bl a neprotivili se t. j. Mojzís a Aron; táza-

cím zpùsobem: A neprotivili se t. j. Egypfané ? s kladnou
odpovëdi, která jest v feck. pfekladech bez xb- Baethgen
die Hitziga klade liaffi xbl- ponëvadz staré'73 a t¡5 mají
podobn^ tvar: a nedbali Egypfané. Q rê v aram. a syr.
"ГСП v jedn. c.

30. V druhé vetë bychom ocekávali sloveso 1~3?*i a
vystupovaly (Ex. 728).

37. basis padající, dobfe téi âoôevfjç nemoeny (Is. 527).
39. 'typztáhl oblak к jejich ochranë,
A oheñ, aby jim svítil za noei.

40. Xádali, a pfiSly kfepelky,
A nebeskym chlebem je sytil.

41. Rozpoltil skálu a tekly vody,
Na suché pouSti vysly feky.

42. Neboí byl pamëtliv svého svatého slova,
Jez dal Abrahamovi, svému sluzebníku.

43v A vyvedl svûj lid v plesání,
A své vyvolené za veselí.

z. 104»»-*5. 8:37

44. A dal jim krajiny pohanû,
A zabrali práce (zisk) národú,

45. Aby zachovávali jeho narízení,
A hledali jeho zâkona.
39. Rozprostfel oblak jako pokryvku,
A oheñ, aby svítil v noci.

40. 2ádal (pfeklady: zádali), a pfinesl krepelky,
A nebeskfm chlebem je sytil.

41. Otevrel skálu, a vysly vody,
Na pousti tekly jako proud.

42. Neboí byl pamètliv svého svatého slova,
Abrahâmovi, svému sluzebníku.

43. A vyvedl svûj lid v radostech,
V plesání své vyvolence,

44. A dal jim zemô pohanû;
Vytèzek nàrodû zaujali,

45. Aby zachovávali jeho ustanoveni,
A ostfíhali jeho zákonü. Hall'lûjâh.

39. Bûh ukazoval svému lidu cestu po celém puto-
vání na pouèti. Roztáhl oblak, aby jim byl ochranou, byl
jim vûdcem po pousti, ochranou proti slunecnímu záru.
Так i v Ex. 14,я.го. Oblak byl noöni dobou obnivym, jako
ohnivy sloup, aby ukazoval cestu a svítil.
40. Éádali a prisly krepelky; poslal je prvého mësice

po vyjití z Egypta 77" Ex. 162-3. 13. Nebeskym chlebem,
mannou je sytil 772i Ex. 164. 13-U6.
41. Dal jim hojnost vody ze skdly, tak v Rafidim, tak

u Kades (Ex. 17« Num. 20n z. 7720). Vody bylo vhojnosti,
nebot tekla na pousti jako proudy.
42— 45. Uveden^mi pfíklady ukázal zalmista, jak

vèrnè pecoval Bûh v2dy a vsude о svûj lid (v. 8.). Cinil
tak, protoze dal pfislíbení Abrahamovi, svému sluzebníku
[Gen. 177). Lid plesal, kdyz vycházel z egyptské poroby,
zpíval písné к Bozí oslavë. Dal jim zemi kanaanejsk^ch
pohanû; zabrali a v majetek si vzali zemi, na níá jiní
pracovali (Deut. б10-").
Taková dobrodiní jim prokazoval proto, ze byl a ;jest

jejich Bohem, a ze obtël, aby i oni byli jemu vërn^mi;
tím si mohou onu zemi zaslouziti a udrzeti se v ni.

(Deut 31 í0).



838 i. 104»»-**. 105.

Hebrejské znëni (nikoli fecké, lat. syr.) konöislovem
hall lwjâh {chvalte Boha Jah). Viz s. 823 a 825.

39. "СИ od -po kryti; proti slunecnímu záru (viz Is.45).
40. Mass. bxœ, ale v feck. fjniaav ib»».
I^SD
má mnoz. 6. Q^ŒJ; q rê zde V^iç.

42. 'аГПЗХ ПК závisí na ЧППр ПЭТ.
43. s chîreqem pfed x Deut. 430 4 Kr. Il1», zde

pfed y.
44. znamená v z. 7846 totéz, со zde Ъш

Tentó prvy zalm ze zalmû, jez poëinaji radostnym
alleluja, pfipomíná nám nebeské zaslíbené království, do
kteréhoz nás Büh svymi milostmi uvádí. I my jsme Bozím
lidem (1 Petr. 29)., semenem Abrahama (Èim. 416Gal. 316);
Büh se o nás stará, on jest vëren svym slibüm, na nás
zálezí, bychom i my jemu vërnymi se osvëdëovali.
Slovy tohoto z. müzeme Bohu za vsechna dobrodiní

dëkovati; modlíme se jej v ranních hodinkách soboty.
V introitu pondëli a úterka Velikonoci nalezáme

elova 2. 104. uvedena ve spojení s Nanebevstoupením Páné.

105. zalm. (H. 106.)

Lid vyznárá svüj nevdëk a nevërnost к Boha.

Po vyzvání, aby vsichni velebili Bozí milosrdenství,

a po prosbë za Bozí pomoc (1—5)
vyznává zalmista, jak málo vörn^m byl Bohu

hebrejsky lid v Egyptô (6-12), po cestë poustí (13—33),
a kdyz se dostal do zaslíbené zemë (34—46), stále vyzyval
hnëv Bozí.

Milosrdny Büh lid vzdy rád pfijímal, kdykoliv se
к nëmu obracel; zalmista obnovuje prosbu za pomoc a
velebí Boha (47. 48).
Nadpis obsahuje toliko Alleluja (viz o torn z. 10335

poznámku a s. 825); neudává skadatele ani dobu slození.
Obsah jest vzat z dëjin Israele podobnë jako v pfed-

cházející písni. 2. 104. ukazuje hlavnë na Bozí dobrodiní,
pfipomíná Bozí vërnost, z. 105. ukazuje vsak pfedevéím
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na nevdëk a nevërnost Israele (jako v z. 77). Zalmista
prosí na poèàtku áalmu za Bozí smilování, opakuje tu
prosbu i na konci (v. 5. a 47), vyznává ve v. 6. hfích
svého lidu: Hresili jsme.
Z obsahu v. *-6, kde prosí o potëseni, uznává hfíchy

pfedku, z v. 47., v nëmz prosí, aby je Bûh ze stredu po-
hanù shromázdil — soudili mnozí, ze se zalm nese к dobë,

kdy bylo Israeli tfeba ùtëchy a kdy byl roztrouëen mezi
pohany — tedy к dobë babylonského zajetí. Divnym zü-
stává рак, proc pfestal zalmista na pfíkladech z doby
Soudcû, a neuvedl i pozdëjsi dëjiny, kdyz byl zalm ztak
pozdní doby.

1 Par. 1634-36 uvádí 1. 47. a 48. vers tohoto zalmu
jako z písné, jez byla zpívána pfi pfenásení archy úmluvy
na Sion. Odtud soudili mnozí, ze jest zalm 105. slozen od
Davida. Ve versi 46. pripomíná vsak, 2e zjednal Bûh
Israeli milosrdenství u tëch, ktefí je zajaté odvedli; ve
versi 47. prosí, aby Bûh roztrousené mezi pohany shro
mázdil. To ukazuje na dobu zajetí.
Pro onoi peccavimus verse 6. kladen zalm nemnohy^ni

i do Samuelovy doby, kde lid své viny vyznával a za milo
srdenství Jahve prosil fsrovnej 1. Kr. 76).
Pisen vykazuje sestero oddëleni ; s násl. z. 106. má

stejny zaëâtek. Jest jako i. pfedcházejí a následující
alphabetizans; lze v ni shledati (die Raffia) 22 slok.
L. Alleluja.

1. Öslavujte Hospodina, nebot jest dobr£, '

Nebot na vëky (trvá) jeho milosrdenství.
2. Kdo mûze vypovëdëti mocné skutky Hospodina ?
Známy uöiniti vsechny jeho slavné 6iny?

3. Blahoslavení ti
, ktefí zachovávají práva,

A konají spravedlnost kazdého öasu.

4
. Rozpomeñ se na nás, Hospodine, pro zalíbení

na svém lidu-,
Navstiv nás svou spásou :

5
. Abychom patfili na stéstí tv^ch vyvolenych,

Abychom se radovali z radosti tvého lidu,

Abys byl oslavován se svym dëdictvim.
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H. 1. HalMfîjâh.
Díky vzdávejte (chvalte) Jahve, neboí

jest dobry,
Xebof, na vèky ftrvá) jeho milost.

2. Kdo miize úplné vypovèdëti mocné skutky
Jahve?

Rozhlasovati veSkeru jeho slávu?
3. Blaze tëm, ktefí ostfíhají práva,
Ciní spravedlnost kazdého èasu.

4. Vzpomeñ na mne Jahve, pfízní svého lidu,
Navstiv mne svou pomocí,

5. Abych mohl pohlízeti na ètèsti tvych vv-
volenyck

Abych se radoval na radosti tvého lidù,
Abych se honosjti mohl s tvym dédictvím,

1. Úvod obsahuje vyzvu ku chvále Bozí. Tentyz
vers se nalézá téz na zacátku '/

.. 1061 117' 135', i 1. Paral.

1634; byl asi V chrámové liturgii castèji zpíván. Nebot
dobry jest, dobry jest к lidem, najmë к svému lidu. Neboí
na vèky trvá jeho müosrdenství (milost) ; tato vëta jest
liturgické responsorium (odpovëd), kterou má г. 135 ро
kazdéin stichu verêe (jako litanie); kromë toho nalézá se
V z. 1172- 3- i- i. Par. 163* 2

. Par. 513 Jud. 1321 1
. Esd. 311

1 Мак. 484. O milosti viz s. 804.

2
. Kdo mûze vypovèdëti .mocné skutky Hospodinovy?

Nikdo nemûze patfiënë a dostatecnë velebiti slovy,
vyliëiti mocné skutky Bozí, jez uëinil Bûh pro svûj lid,

rozhlásiti vsechny jeho slavné einy; jsouf velmi ôetné!

3
. Blaze tëm, ktefí zachovávají práva, poslouchají

Hosjpodina : tím jej oslavují, ukazují vdëcnost za jeho
dobrotu.

4
.

5
. Modlitba celého lidu {jivi'¡aú>iri {цш»> mnoz. eis.

vLXX Aq. Sym. Theod. V., VI. Orig. a Vulg.), dlemassor., sv.
Jer. syr. a aram. modlitba zalmisty, aby se Büh na svùj
lid rozpomenul, v2dy ímíval v nem své zalíbení (beneplacitum
68 '*), aby ho navëtivil svou pomocí (spásou, salutare 91*).

Úóinkem toho bude, ze budou vyvolení Bozí (lid B.)
ëtastni, ze se budou radovati ; zalmista neb prosící lid

bude s radosti a s potësenim na ëtësti celého lidu pohlí

zeti, Bûh bude i s Israelem oslavován (se svfm dé

I. 105 '-18. 841

dictvím); die hebr.: abych se chlubiti mold sc svym dé-
dictvim (279, laudari 924)..

1. ЭТИ yownôç i dobrotivy. O milosti viz s. 804.
2. V LXX mnoz. б. ГП2ЛР"~52 лнояс rrls- alvtouq nvrov.
4. "yea pfedmëtny genitiv populi tui\ in beneplácito

■рУО h г»
'/ rvfioxía die pfiznë, lásky, zafíbení, jez chovás

kn svému lidu.

5
. Infinitivy s » uröuji slovesa v. 4. a jsou obsahem

ialmistovy prosby; h ~sn shlíéeti na nëco se zalíbením
(Jer. 2932), oculos pascere in aliqua re. Bonitas v. 373.
Israel tu jmenován """ir* (Sof. 2").

L. 6. Hfesili jsme jako nasi otcové,
Neepravedlivë jsme jednali, nepravost jsme páchali.

7
. Nasi otcové v Egyptë nepochopili tvych divu,

Nepamatovali na mnozství tvého milosrdenství.

A rozhoföili (tebe), kdyá pficházeli к mofi, rudému

8
. Ale zachránil je pro své jméno, mon.

Aby uëinil známu svou moc.

9
. A pohrozil rudému mofi a vyschlo,

A vedi je prohlubnëmi, jako po pousti.
10. A vysvobodil je z ruky nenávistníkü,

A vykoupil je z ruky nepfítele.
11. A pokryl vodou ty, ktefí je suzovali,
Ani jedin5r z nich nezustal.

12. A uvëfili jeho slovum,

A zpívali jeho chválu.

13. Orzo zapomnëli na jeho skutky,

A nevyëkàvali jeho úrady.
14. A roztouzili se zádostivostí na pousti,

A pokouseli Boha v bezvodé krajinë.
15. A vyplnil jim jejich zádost

A poslal nasyeení jim.
16. A roztrpcovali Mojzíse v lezení,
Arona, Svatého Hospodinova.

17. Otevfela se zemë a pohltila Dathana,

A pfikryla rotu Abirona.
18. A vzñal se oheñ v jejich shromázdéní,

A plamen spálil hfísníky.
57
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19. A udëlali tele na Horebu,
A klanëli se obra zu.

20. A zaménili svou slávu
Za podobu télete, jeá jídá trávu.

21. Zapomnëli na Boha, kterf je vysvobodil,
Kter^ vykonal veliké skutky v Egypte,

22. Zázraky v zemi Chama,
Hrozné vëci v rudém mofi.

23. A umínil si, ze je vyhubí,
Kdyby se nebyl Mojáis, jeho vyvolen$r,
Postavil v roztrzce pfed jeho tváf,

Aby odvrátil jeho hnëv, aby je nehubil.
H. 6. Hfesili jsme, (my) i nasi otcové,
Nepráve jsme jednali, zlé jsme öinili.

7. Nasi otcové v Egyptë neporozumëli tv5'm

Nepamatovali na tvé cetné milosti (LXX,

A protivili se — pfi mofi, v trstënném morí.
(Zmënou: a protivili se proti Svrcho-
vanému pfi trstënném mofi).

8. Ale zachránil je pro své jméno,
Aby známou ucinil svou sílu;

9. A zahrozil trstënnému mofi, a vysehlo,
A vedi je prohlubnëmi jako poustí.

10. Так je vysvobodil z ruky nenávistníka,
A vykoupil je z ruky nepfítele.

11. A vody pfikryly jejich utiskovatele,
Ani jediny z nich nezbyl.

12. A uvëfili jeho slovûm,
Zpívali jeho slávu.

13. Brzo zapomnëli na jeho ëiny,
Neöekali na jeho úradu,

14. Neboí jejich zádost se roztouáila na pousti,
A pokouSeli Boha na pustinë.

15. A dal jim, ëeho si zádali.
A poslal chfadnutí na nè.

16. A zárlili na MojzíSe v lezení,
Na Ah roña, Svatého .Jahve.

17. Zemë se otevfela a pohltila D«thâna,
A pokryla rota AbTräma.

18. A spálii oheñ jejich sbor,
Flamen sezehl bezbozníky.

19. üdélali tele na Chôrêbhu,
A klanëli se slitinë,

Aq. aram. mnozství tvé milosti)
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20. A zamënili svou slávn
Za podobu b^ka, ktery pozírá trávu.

21. Zapomnëli na Boha, svého vysvoboditele,
Jenz veliké vèci uöinil v Mizrájim,

22. Zázraky v zemi Ohâma,
Hrozné vëci na trstënném mofi.

23. A pom$rslel zahubiti je,
Kdyby Môèé, jeho vyvoleny,
Nebyl se postavil v roztrzce pfed nëho,
A by odvrátil jeho hnëv, aby nezahubil.

6. Zalmista uznává, ze nezaslouzi, aby mu Bûh pro-
kazoval svou pfízeñ, aby ho navstívil svou milostí ; pomoc
Bozi bude mu ùplnë a zcela darem Bozi milosti.
Lid byl nevdëcn^ hned po vyjití z Egypta, reptal

proti Bohu a hnëval ho, kdyz táhl poustí.
IlfeHli jsme my, i otcové nasi (jako nasi otcové); toto

vyznání hf ichû jest starobylé, ponëvadz je uvádí podobnë
Num. 21', Soud. 10'°, 3 Kr. 8*7 (s tímto se zvlàstë shoduje)
a jiná mista.

7. Naëi otcové v Egypte nepochopili tvyc.li divû : vi-
dëli veliké divy, jez konal Hospodin v Egyptë v jejich
prospëch, aie nepouöili se tim, neuznali, jak к nim byl
Buh milostiv. Rozhorëili Boha, kdyz pHcházeli к mofi,
к rudému mofi (hebr. : a protivili se pfi mofi) ; sotva ze
vysli z Egypta a dosli к mofi, )\l pocali repta ti proti Bohu,
jakmile za sebou shlédli egyptské vojsko (Ex. 1410). Jam-
sùf trstënnym jmenoA^alo se mofe, které se nyní nazyvá
íervené, rudé mofe; rostía v nëm ëi na jeho egyptskych
brezích tftina. Rudym nazváno nejspíse po jménë him-
jarské zemè, která lezela v Arabii na jeho bfezích : ahmaru

(arabské) znamená cerveny.
8. Neopustil jich Hospodin, ale zachránil je zàzraë-

nym zpusobem (Ex. 1415-31), a stalo se znárno moené
Bozí jméno.

9. Provedl je bezpeënë rudyin mofem, v mofi pfi-
pravil jim suchou cestu, ze jím procházeli, jako kdyby jim
bylo jíti suchou poustí (Ex. 1429).

12. A uvt'fili nyní Israelité Bohu (Ex. 1431) azpívali
jeho chvdlu; zpëv o vysvobození z moci Faraona obsazen
v Ex. 15. Po této vire následoval záhy nevdëk a nevëra.
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13. 14. Záhy, brzo zapomnèli na jeho (Bozí) díla -

die Ex. 1522 a d. reptali jiz tretího dne po zázraéném.
pfechodu rudym mofem, a stëzovali si, ze nemají vody,
patnáctého dne druhého mësice své cesty reptali vsichiii
a touzili po mase, jez mívali v Egyptë (Ex. 161-8). Ne-
mohli se dockati pomoci, úrady Bozí, ale velikou zádostt-
vostí (Num. 11*) puzeni, hfesili a pokouseli Boha na pus-
tine (77").

15. Vyhovël Búh jejich zádosti po jídle, pos/al jitn
nasycení, az si maso kfepelek, jez jim Bûh dal, zoäklivili
(Num. Il20- 3I-33 z. 7727-31). V hebr. poukazuje к tomu, 2e
mnoho nespokojencû a vinníkü tehdy zhynulo: A postai
chfadnutí (LXX к Num. Il20 uvádí «V yokéoav choleru) na
në (v Num. : zosklivUi si jidlo to).
16—18. Pripomíná vzpouru Dathana (Kore) a Abirona

proti MojziSovi a Aronovi (Num. 16—17).
Byli zárliví na Mojzíse (die hebr.), ze jest vudcem

a pfedním v lidu, i na Arona, Svatého Jahve, jenz byl
Bohein posvëoen a Bohu zviástním zpûsobem prinálezel.
Nechtëli jejich vedení trpéti.
ïrest následoval lined : Ofcvrela se zemé (Num. 1632)

. . . ., ohnëm, ktery ze zemè vysel, zhynula ostatní rota
vzboufencû (Num. 163f)). Kore tu jmenován není (Deut 11 *

téz vyneehán) ; die Qimohiho ucinil tak pèvec ze setrnosti
к levitûm rodu Kore.

19. Hresili tim, ze si postavili zlaté tele a ze se mu
klanëli (Ex. 32 34, Dent. 9S).
Na hoir Hovel), u Sinaje udëlali si (Aron je zhoto-

vil) zlaté tele, asi na zpûsob egyptského apise ; byl to
ulity obraz neb podoba télete.
20. A zamënili svou sldvn; sldvou Israele byl Jahve

(Deu t. 46-s 1021). Na mistë Boha ctili podobu byka, ironicky
pfidává : z vírete, jez ¿ere trávu.

21. 22. Так zapomnéli na dobrodiní Jahve i na Boha
samého. V zemi Châma, viz г. 775ь 1042;i- 27<

23. Bûh chtël zahubiti ten spurny a zatvrzery lid, a
vyslovil tentó limysl (Ex. 32 10 Deut. 91*), MojzU se za lid
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primlouval, v té roztrêce sám postavil se pfed Boha, aby
byl stizen sám na misté svého lidu (Ex. 32n-u-30), a za-
chránil lid.

6. "O'JTCN 25 cum patribus nostris, nikoli ëasovë, cum
udává, ze stejnë, podobnë hresili jako oteové.

7. Ascendentes оч;Ь, v hebr. není, znací vystupování,
putování z Egypta do zaslíbené zemë.

""1/2* (rnpn) protivili se, stojí prostë. Dvojí pfedlozka
~~ a 2 pfi 2"1 jest nápadnou ; snad dluzno jedno □,~Ьу
aneb ¡TC vynechati. Navrhují zmènu v "i y?: protivili se
pro/ i Svrehovanému.

13. Cito feeerunt WTO pf isloveëné sloveso: rychle, brzo.
15.^ ]in (Is. 10 16 174) Sym. Отцова chradnutí, mor,

nemoc ; ale LXX syr. s ohledem к Num. Il20, kde jest о
témze fee, pfelozili »sytost« лХщацоп). 385ВЭ2 v. 33, 105 18.

17. Otevfela zemë t. j. ПТ svá ústa (Num. 1632).
20. 013:, LXX *ПЭ 24"'.т

24. jä
V za nie si nevázili zádoucí zemë,

Nevëfili jeho slovu
25. A reptali ve svych stáncích,
Neslyseli na Hospodinuv hlas.

26. A pozdvihl svou ruku na në,

Aby je rozmetal po pousti,
27. A aby zavrhl jejich simë mezi národy,

A rozptj'lil je po krajich.
28. A zasvëtili se Beelfegorovi,

A jedli obëti nezivych.
29. A drázdili jej sv5rmi vymysly,

A velikou stala se v nich zkáza.
30. A povstal Finees a usmifil —

A préstala rána.

31. A bylo mu pfipoëtëno ku spravedlnosti,
Do pokolení a pokoleni az na vëky.

32. A drázdili ho u vod sváru ;

A Mojzis byl pro në stizen,
33. Nebof roztrpëili jeho ducha,

A projevil pochybnost svymi rty.

24. A opovrhovali rozkosnou zemi,
Nevëfili jeho slovu
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25. A reptali ve svych stanech,
Neposlouchali hlasu Jahve.

26. A zvedl svou ruku proti nim,
Aby je sklátil na pousti,

27. A aby sklátil (агат.: roznesl) jejich simë
mezi pohany,

A rozptylil je po zemich.
28. A zavësili se na Bá'ala Pp'ôru.
A jedli obëti mrtv^ch.

29. A nnëvali ho svymi skutky;
A vrazila do nich rána.

30. A povstal Pin'châs a rozsoudil,
A byla zadrzena ona rána.

31. A bylo mu pfisouzeno ku spravedlnosti,
Do pokolení a pokolení az na vëky.

32. A popudili hnëv ve vodách sváru; '

A vedlo se pro në MôSé-ovi zle ;
33. Nebof odporovali jeho duchu,
A mluvil nerozvàznë svyma rtoma.

24. Hebreové reptali proti Boïi vûli, kdyi se pfibli-
zili к zaslíbené zemi, a uslyäeli zprávu vyzvëdaëû, ktefí
Kanaan prohlédli (Num. 13. 14).
Opovrhovali, zu nie si nevázili zemè, která mêla byti

pfedmëtem jejich touhy, která byla (desiderabilis) rozlcos-
non (.1er. 319). Obávali se obtízí, které by jim s obyvateli
Kanaanu nastávaly, a reptali, proë pry byli vyvedeni
z EgyptaV Nevërili Boztmu slovn, die nëho2 jim Bùh
opètovnë tu zemi slibil.

25. A reptali ve smjch stáncíclt, tak feôeno i v Deut. 1SI.
26. 27. A pozdvihl svou гики к pfísaze (Num. 142S

Deut. 3240!. Za to, ze opovrhovali zaslíbenou zemi, potre-
stal je tak, ~r je rozmetaf poponMi: ono pokolení zemfelo
na pouèti a neprislo do zaslíbené zemè (Num. 1429, зг).
Svrhl jejich sime, potomstvo nwzi n-árody, rozpt£rlil je —

ovsem az v pozdëjâi dobë (vyhrozovário tím v Lev 26s":
u Ez. 2023 téz uvedeno).
28. Lid Bohem vyvoleny pridával se к moabské

modlosluzbë (Num. 25), odpadal od Boha.
Zasvécovali se Beelfeyorovi (hebr. zavësovali se, özce

se sdruzovali, spojovali s Ba'atem, kterého etili Moabité
na vrchu Phriôru). Kileam poradil Balakovi, králi Moa bu.
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aby hledël svésti Hebrejské moabitskymi zenami; zeny

svedly je к oné modlosluzbë. Hebreum bylo zapovëzeno

jisti z masa zvífat, která byla obétována modlám; tarn

brali úcasf na obëtnich hodech Moabitú : jedii obéti ne-
zivych t. j. nezivych bohü. Jmenuje je tak naproti zivému

a pravému Bohu (114b3-5 Is. 8™ Jer. 10'°).

29. A drázdili Eolia svymi skutky (adinventionibus
27*); die hebr. a vrazila do irich rana (zkúza Num. 25*-*, »)

.

Byl totiz velik$r pocet onëch neslechetníkú, kterí se V Moab

prohfesili. pobit (24.000).

30. Finees, syn Eleazarûv, vnuk Arona, nejvyésího

knëze, horlivostí jat, povstal a proklál mecem dva hlavní

vinníky, а vykonav pomstu ttemíHl Boba (v hebr. vykonal
soud, rozsoudil).

31. Horlivost Fineesova byla odmënëna tím, ze se

dostalo jemu a jeho rodu nejvyssího knezství (az do úmrtí

Heli-ho, рак od doby Davida' nádale). Num. 25
l% ,8.

32. 33. Hebreové reptali u vod sváru (Meribâ) a pfi
torn potrestán i Mojzís (Num. 203 a d.). Událost ta se sbëhla

ôtyficâtého roku poutë Hebreûv po pouSti, kdyz nemôli

vody. MojziiS byl lidem rozhnëvàn a kdyz mu Bûh poruöil,

aby uderil holí do skály, ze vydá vodu - Mojáis zvolal:
Baderne morí vám vyvésti vody ze skály ? Pochyboval о

slovë Bozím, snad i o Bozí moci, proto byl sám stíéen

(vexatus) pro пё (Deut. 137 326), tím, ze mu Hospodin urcil:
jste mi neuvëfili . . . neuvedete shromázdvní tohoto do

zemé, kterouz jsem jim dal (Num. 20'2). Byla neduvëra
ve slovech Mojzíse, proto di zalmista: Distinxit in labiis
sais; die hebr.: mluvil nerozvázné.

27. Ez. 2023 má tutëz vêtu, na m. Ь^БП? jest tarn
viak sloveso уЕГ»!? (od у"Б roztrousiti, rozmetati), coi se

ku slovesu DJTVHîb parallelismem lépe hodí; aram. pfekládá
o vyhnanstvi: ní<bj>tfb"i a oby uëinil stëhovdni.

28. s 5 s nëk^m se vázati, zavësovati se na nëk.

fteck é frelénfttjam' initiati sunt, ve stfedním rodé: zasvëtili
se к bezbozné a nefestné modlosluzbë. Beelfegor v lat.
jako vlastni jméno.
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30. 'EÇdàomo jest vysledek rozsudku b^E^ et dijndi-
cavit a rozsoudil: tedy smiril Boha.

31. Abrahamovi pripoctena byla vira ku spravedlnosti
(ku zásluze, Gen. 15ц), Fineesovi horlivost.

33. Roztrpèili Hebreové "НИЛ ducha MojzíSova aten
рак nerozvázné mluvil : á/upifiolíav nrá roiç íóyoK âva/ii$aç
di Theodoret: dvojsmyslnóst, pochybnost vlozil do sv$-ch
slov«.
Aram, vykládá jinak: Mojáis a A ron odporovali proti

jeho svatému duchu, t. j. proti Bozímii duchu; tak i Jarchi
a Qimchi.

34. JVevyhubili národü,
O nichz jim Hospodin pfikázal;

35. Ale smísili se s pohany,
A naucili se jejich skutküm.

36. A slouzili jejich modlám,
A stalo se jim to úrazem.

37. A obêtovali své syny
A své dcery zloduchpm.

38. A prolévali nevinnou krev,

Krev sv^ch synû a sv^ch dcer,

Jez obêtovali modlám Kanaanu.
A poskvrnèna jest zemé krví,

39. A zneôistëna jest jejich skutky.
A smilnili svymi èiny.

40. A rozhnèval se Hospodin zuFivostí na svûj lid,
A zosklivil si své dëdictvi.

41. A vydal je do rukou pohanû,
A panovali jim ti

,

ktefi je nenâvidëli.
42. A suzovali je jejich neprátelé

A byli snizeni pod jejich rukami.
43. Casto je vysvobodil;
Oni vëak roztrpcovali ho svymi zâmèry,

A byli snizeni svymi nepravostmi.
44. A vidèl, kdyz byli eouzeni,

A slysel jejich modlitbu.
45. A byl pamètliv své ómluvy,

A mël slitování podle mnozství svého milosrdenstvi,
46. A uëinil je pfedmëtem milosrdenstvi,

Pfed tváfí vsech tëch, ktefi je zajali.
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47. opasiz nás, Hospodine, ná§ Boze,
A shromázdi nás ze (stfedu) pohanû,
Abychom chválili tvé svaté jméno,
A honosili se tvou chválou.

*

48. Wlahoslaven bud Hospodin, Buh Israele,
Od vekfi az na vëky.
A ai rekne veëkeren lid: Stau se, Start se.'
34. Nezahladili národü,
O nichz jim Jahve pfikázal,

35. Ale smísili se s pohany,
A naucili se jejich skutkùm.

36. A slouzili jejicli modlám;
Ту staly se jim osidlem.

37. A obètovali své syny,
A své dcery zloduchûm.

38. A prolévali nevinnou krev,
Krev svych sjrnû a svych dcei,
Které obètovali modlám K náann,
A byla znesvècena zemë krevní vinou;

39. Stali se neôist^mi sv^mi skutky
A páchali modláfství svymi ciny.

40. Tu se rozpálil hnëv Jahve na jeho lid,
A opovrhl svym dëdictvim.

41. A vydal je v ruku pohanû,
A vládli jimi jejich nenávistníci.

42. A utiskovali je jejich nepfátelé,
A byli podrobeni pod jejich ruku.

43. Mnohokráte je vysvobodil,
Ale oni vzdorovali pfi svém zámyslu,
A klesali svou vinou.

44. A vzhledl na jejich útisk,
Kdyz slysel jejich náfek,

45. A rozpomenul se na svou úmluvu,
A slitoval se die své veliké milosti,

46. A dal jim dojíti smilování
U vèech, ktefí je v zajetí odvedli.

47. Pomoziz nám, Jahve, ná§ Boze,
A shromázdi nás z pohanû,
Dëkovati tvému Svatému jménu,
Honositi se tvou chválou.

*

48. Chválen bud Jahve, Buh Israele,
Od jednoho véku ku druhému.
A veSken lid at' Hká: 'Amén.
Hall lüjáh.
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34. 35. Hebrejstí nebyli ani v zemi Kanaan Bohu

vdëcn^mi, neposlouchali jelio pfikázání: Nevyhubili itá-

rodù (kananejsk^ch), jak jim bylo Bohem nafizeno (Ex.
2332 a d. 341'-15, Deut. 716, Soud. I27-29 22), ale uzavirali

s nimi i smlouvy, smisili se s nimi a naucili se jejich
skutkûm, nefestem a modlosluzbë.

36. Slouzili jejich mod/ám (sculptilibus, rytym sochám),
jak zapovëzeno v Ex. 233:1 (Sond. 23. 1 '-'5). A stalo se jim
to úrazem, pfiömou hfíchü a zkázy; v hebr. metáfora:

staly se jim modly osidlem.
37—39. Obètovali po zpûsobu Kananejskych i lidi. své

dUky zloduchùm (daemoniis, Sëdhîm v hebr. /nací »pány-,
nepfíznivé duchy «); viz 90,!. Prolêvali nevinnou krev tèch
obëti. Poskvrnëna (znesvëcena) jest svatá она zemë; hebr.
v. 39: stali se neëistymi svymi skutky Ex. 344 16 Lev. 17"
20s. tí. Modláfstvím smilnili (7227, tak oznacována modlo-

sluzba).
40—42. Bûh se na né rozhnëval, zoèklivil si své dë~

dictvi, svñj lid, a vydal je ncpi'dtclum, ktefi je, jakkniha
Soudcû liëi, dlouho suzovali (Soud. 2li 312-13 107. 9 a j.).
43—46. Kdyi se pokofili a polepàili, vzdy jim Bûh

pfispël, vysvobodil je casto (Soud. 210-23), vzbuzoval jim
muze, ktefi je mohli zbaviti nepfátel; po ëase vsak Israelité
znovu roztrpëovali Boha, stávali se horëimi nez byvali
drive, dopouStëli se novych a vëtàich hfichû, a byli opët
v moci nepfátel sntzeni svou vinou, svymi nepravostmi.
Bûh jim prokazoval milost, ano zpûsobil, ze i jejich

nepf átelé, ktefi je zajaté odvedli, s nimi mëli slitování, ze

s nimi dobfe zacházeli. To by se ovsem neslo к pozdëjSi
dobë, kde Israelité jednotlivymi nepfáteiy byli uvàdèni
v otroctvi, odvàdëni ze zaslibené zemë.

47. Israel potfebuje stále pomoci Bozi: Spasiè nos
(Pomoz ndm\ Hospodine, nás Boáe! Bûh prokázal drive
tolik milosti, i nyní se slituje.
Shromázdi nás ze stfedu pohanu ; tam byl neposluSny"

Israel roztrousen, trpël, nemohl vykonávati bohosluzbu,
po torn touzí, aby mohl prokazovati Bohu chválu: Ah-y

z. 105я9-*». 851

chom chválili tvê svaté jméno; cinili by tak i na podëko-
vání za to, ze je znovu vysvobodil. Abychom se honosili
tím, ze tebe, pravéhoBoha, svého mocného Boha, müzeme
ehváliti.

48. Zàvërek ctvrté knihy zaltáfe (401* 71 18-20 88a3).
Verse 47— 48 jsou skoro doslovnë téz v 1. Par. 1635-36.
A at fekite veskeren lid, lid к bohosluzbè shromáz-

dëny, af odpoví na konci zpëvu tohoto zalmu: Stañ se!
Stañ se! V LXX., syr. Vulg. neníAlleluja na konci tohoto
zalmu, nybrz na zaëàtku z. 106. O Alleluja viz s. 823 a 825.
39. Шй neèistym byti; na m. "ччаи'П беШ a pfeklá-

dali LXX ХИа1;] sing, o zemi: xal Iftuivth).
43. Na m. (jal od "рЯ, které se toliko zde nalézá (ЧЗЯ'И),

klade Wellh. ipa^ a byli sniieni (Lev. 2639 Ez. 2423 3310).
45. Qerê" ТНСП mnoz. 6. i v syr. a v aram.; ostatni

к thîbh jedn. 1ТСП jeho milost.
46. вчаП1? "|Г13 nèkoho uèiniti lítostí pred jinym, uëi-

niti, aby nalezl pred ním smilování (3. Kr. 850).

Israel si pfál, aby byl shromâZdèn ve svaté zemi ku
chvále Bozí : my si pfejeme, aby nás Bùh shromáádil
v nebeské f ísi (Hebr. 49), abychom tam stále velebili svého
Tvürce a Spasitele. Tu touhu vzbuzují v nás slova z. 105
pfi modlitbë ranních sobotních hodinek. I nám prokáíe
Bùh smilování a milosrdenství, jako je ochotnë a tak
casto prokazoval nevdëcnému Israeli. Nám pomáhá Spa-
sitel к tomuto milosrdenství. Jednotlivé verse ze i. 105.
jsou v mesních modlitbách 2. nedéle postní, jména Jezís
a mse za odstranení rozkolu.

Konec ctvrté knihy posvátn^ch zalmu.
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Kniha V.

106. Шт. (H. 107.)
Bùh vysvobozuje své vërné ze vSeeh nebezpeci.

V iivodu vybízí Salmista vSechny, ktefí byli Bohem
vysvobozeni a nazpèt pfivedeni, aby velebili jeho milo-
srdenstvi (1—3).
Zachránil Bûh své vei né v rûznyçh nebezpecich ;

ëtvero jich zvlàstë udává zalmista: vytrhl ony, ktefí na
pousti bloudili (4 —9) ;
pomohl onëm, ktefí pro své hfíchy byli spoutáni ;

kdyz se к nèmu utekli, vysvobodil je (10 —17);
vysvobodil z tëzké nemoci (18—22) a
z nebezpecí, která na mofi hrozí (23 -32).
Vseobecnë ukazuje, jak Bùh stësti a neètèsti rozdileti

mûze a ëeho lze zboznym ocekávati v messianské dobë

(33—42).

Kazd^ muze z toho poznati Bozí milosrdenstvi (43).
Zalm jest písní díkü. Zaë pèvec v pfedeslém zalmii

(v. 47.) prosil — aby byl Israel shromâzdën — to se die
v. 3. tohoto zalmu splnilo. Pisen byla by tedy slozena
v dobë po babylonském zajetí. Tomu by nasvëdëovala i
ta okolnost, ze nálezí tentó zalm к páté knize zaltáfe,
která asi pochází z pozdëjsi doby, aë jsou v ni i Davi-
dovy zalmy. Vyskytují se tu vyrazy, jez se nalézají tez
u Isaiáse. Die v. 22. lze snad souditi, ze byl áalm zpíván o
prv^ch svátcích stánkú, které slavili Zidé po zajetí v Je-
rusalémë (Esd. 34).
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Pisen obsahuje ëetné vzpomínky na dëje Israele,

jeví vSak na vice mísftech (9—10, 16, 23—27) vSeobecnou

povahu. jakoby zalmista vûbec chtël ukázati, jak Buh

vzdy své vërné z ruznych nebezpecí vysvobozuje. Kdyby
se nesl obsah celého zalmu к dëjùm Israele, bylo by slo-
vesa pfekládati perfektem, kdyby chtël hlásati vseobecné
ucení o Bozí lásce a prozfetelnosti, muzeme je pfekládati
pfítomnym casem.

2alm 106. jest umële slozen a má sloky, kteréz json
refrènent (6—8, 13 15, 19 21, 28—31) naznaëeny. Po re-
frénu, jehoz prostrední vers se formón mëni, následuje
jestè jeden vers, ktery prvou mysJenku uzavírá, рак na-
stává nová sloka. V druhém díle (od v. 33.) refrénu není.
2alm jest alphabetizatts, má 22 stejnych slok, patero óástí

s úvodem a zàvërem. Pëvec není znám.
L. Alleluja.

1. vOslavujte Hospodina, nebof jest áobrf,
Nebof na vëky (trvá) jeho milosrdenství.

2. At mluví ti
,

ktefí json Hospodinem vykoupeni,
Jez vykoupil z rnky nepfítele,

A jez shromázdil z krajin,

3
. Od slunce vychodu a západu.

Od severu a od mofe.

H. 1. »Díky vzdávejte Jahve, nebof jest dobr^,
sNebof na vëky (trvá) jeho milost.

2
. Nechaf mluví vykoupenci Jahve,

Které vykoupil z ruky nátisku,

3
. A které ze zemí shromázdil,

Od vychodu a od západu,
Od severu i od mofe.

1
. Alleluja jest v hebr. na konci pfedcházejícího i. 105.

Vyzyvá ku chvále Bo2í tymiz slovy jako 105 \ Ten vers
byl asi responsoriem israelské bohoslu2by. (Milost v. s. 804).

2
.

3
. At mluví, af opakují slova verse 1., ktefí jsou

Hospodinem vykoupeni; o tëchto vykoupencích Jahve,

jeí Hospodin z babylonského zajetí vykoupí, vysvobodí,
mluví öasto IsaiáS (3510 51 11 6212). I zde oslovuje v první
fadë ony, ktefí byli vysvobozeni z babylonského zajetí,
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jez vykoupil tak z гику nepfttele, jeS shromâédilBûh z kra-
jin, uvedl zpët do vlastni zemë ; jestli se vsichni Zidé,
ktefí zili roztrousenë v pohanskych zemích, do zaslíbené
zemë nevrátili, to proti v. 2. nemluví, aspoñ se vsichni
vrátiti mohli. V druhé fadë jsou osloveni vsichni ti, které
Bûh z nëjakého nebezpeëi vytrhl. Taková nebezpecí jsou
v dalsím liëena.
Shromázdil je Hospodin ze vSelikych stran : Od vy-

chodu a západu, od severu a od mofe, rozumëj stran u
Stfedozemního Mofe (Is. 49 ,2), snad jeho jihov^chodní
pobfezí, tedy Egypt. I tam se uteki: nëktefi 2idé po zbo-
fení Jerusaléma, odtud se mohli na vrátiti ; Jer. 41 ,7-18 ).

Proto vykládáno i o cerveném mofi, pfi nëmz lezí Egypt;
pfi nëm byla i poust, a o té mluví v. *.

Oëekàvali bychom: Od severu a od jihu, avsak jih,
jümín hebr., není pfeklady dosvëdëen (mofe se zove jam,
zní tedy podobnë, a znaöivalo zapad).

2
. Dicant: af mluví tak, jak vers 1
. udává; ai mluví

o svém vykoupení. (~\%) nátisk, odtazitë: z ruky nátisku,
ti. z nátisku vûbec (2221). Riedel (Zeitschrift für die altt.
Wissensch. 1899 m) spojuje tento vers s 1064ti.

3
.

□J72!1
a od mofe (západu), "р'О'трЧ a od jihu.

V tëchto slovech seznávali téz proroctví onëkdejsim
shromà2dëni israelské diaspory v messianské dobë.

4
. 13loudili po pousti, po bezvodém (kraji) ;

Nenalezli cesty к mëstu pfebyvání.

5
. Hladoví a zízniví,

Jejich duôe v nich hjmula.

6
. A volait к Hospodinu, kdyz byli v souèeni,

A vytrhl je z jejich úzkostí.

7
. A pfivedi je na pravou cestu,

Aby dosli do mësta pfebyvání.

8
. Nechaf vychvalujî Hospodinu jeho milosrdenstvi,

A jeho divy lidskym synûm ;

9
. Nebof nasytil prázdnou duèi,

A hladovou dusi nasytil dobrymi vëcmi.

4
. Bloudili po pousti, po pustinë,

Cestu do obyvatelného mësta nenalezli.
(massor.: Po neschûdné cestë, obyvatelného

mësta nenalezli).
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5. HJadoví a zízniví,
Jejich duse v nich hynula.
6. A volali к Jahve ve svém souzení,
A on je vytrhl z jejich iizkostí.
7. A vedi je na primé cestë,
Aby sli do obyvatelného mësta.
8. At dékují Jahve za jeho milost,
A za jeho divy na lidech.
9. Neboí nasytil zádostivou dusi,
A dusi hladovou naplnil dobrem.

4—7. Prvy^ obraz. Lid bloudíeí po pouëti, nenalezá
oesty к méstu, v némz Ize bydleti, jest hladem a zízní
trapén a vola к Hospodinu. Ten je zachrañuje, privádí
na pravo и ees tu, kterou by se dostali do mësta, v némz
he pfebyvati.
V tomto obrazu nelze shledávati vzpomínku na pu-

tování Hebrejskyeh po pou§ti: nebof tito nebloudili, kdyz
je Bûh zvlástním ííkazem (oblakem a ohnëm) vodil. Lící
nehodu, která se na pousti öasto stává.
Pouèf nemá cest, bloudíeí ji2 hynou hladem a zízní ;

i tam slysí Bûh toho, kdo se к nëmu obrací, a pfispëje
jemu tak, jak toho potfebuje.

8. Ti, kdoz jsou Bohem zachrânëni, mají jemu vzdá-
vati díky a to mohou nejlépe uëiniti tím, 2e vychvalují
Hospodinu jeho milosr denství a zevelebí divy, které Pán
lidtm, pro lidi (na lidech) vykonal.

9. Bûh nejen pfivedl bloudíeí na pravou cestu, nybrz
i Mado vym ( v. 5.) dal nasyeení, vsírn dobrym je naplnil.
Anima inanis znamená zíznivého, neb hladového vûbec,

podobnë anima esuriens.
Kdo vykládají slova v. 4—9 o putování Hebreur

poustí na cestë z Egypta do zemë Kanaan (677 77*°),
praví: Israelité bloudili, chodili po pousti, po cestë, která

byla jako pousf, nebyla zádnou cestou fádnou, tam ne-

nalezli mista, v nëmz by se byli mohli usaditi. Trpëli
hladem a zízní, Búh je nasycoval.
I tëm, ktefí se vraceli z Babylona do Judska, bylo

jíti velikou poustí; trpëli-li ti tez hladem a Zízní, není

nikde poznamenáno.



856 t. 1064-1«.

4. TQÏl p3*4p42 na pustinè cesty in deserta via (sv. Jer.),
na cestë, která je jako pousí; tak die massor. oznaceni,
V nëmz obe slova spojena jsou; Olsh. klade pfed "pTT
zápor Sp: na pustinè, kde neni cesty. Lépe vsak cisti
die feckého рЗ'чс:: o sobé, vedle "OTOa, рак ЛШТО Ту "рч
LXX: ôàov локтх; xmoixr¡rr¡QÍov ov% fvqov cesty do mësta,v nëmz
bylo Ize bydleti, nenalezh; rovnomèrnost stichti jest arcii
porusena.

8. TTV atchválí (díky vzdávají), oonfiieantur; cumym
zpûsobem : vychvalují Hospodinu mrrp, jemuz dluzno
díky vzdávati dlestarych zaltáfú misericordias (sv. Aug.
miserationes) : milosrdenstvi, jeho milost. Так lze i die
feck. správne pfekládati.
Vyklady: »A£ chválí Hospodina jeho milosrdenstvi«

(nom. misericordiae), aneb trpnë: »Af se chválí milosr
denstvi jeho« nejsou tak pfirozené.
A jeho divy af vychvalují lidé Bohu nw;, ony divy

totiz, jez uôinil (Sym. Syr. sv. Jer.) ПЮ7 synüm Hdskym
(48); LXX, aram. vykládají m» 4»b parallelnë s ¡5 pri ГПРР,
tedy : at vychvalují ty divy Hdskym synûm : pf i v^znamu:
»af díky vzdávají za divy lidskym synüm« se tentó vfklad
nikterak nehodi.

10. -Sedëli ve tmách a ve stinu smrti —

Spoutaní, V nedostatku a v zeleze.
11. Protoze rozhofëili Bozí vyroky,
A rozdrázdili radu Nejvyssího.

12. A bylo snízeno lopotami jejich srdce,

Byli bez sily a nebylo nikoho, kdo by jim pomohl —

13. / volali к Hospodinu, kdyz byli souéeni,
A vysvobodil je z jejich úzkoslí,

14. A vyvedl je z temnosti a ze stinu smrti,
A roztrhal jejich pouta.

15. Neehat vychvalují Hospodinu jeito milosrdenstvi,
A jeho divy hdskym synûm (uëinëné);

16. Nebot rozbil mëdëné brány,
A rozlámal zelezné závory.
10. (Ti, kterí) sedëli ve tmë a v smrtelné noci,
Spoutaní v bidë a v zeleze —

11. Protoze se vzpírali Bozím slovum,
A opovrhli radou Svrchovaného,

12. A snízil lopotou jejich srdce,
Klesli, a nebylo pomocníka —
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13. / volait к Ja/tve ve svétn souzeníx
Vysvobodil je z jejich úzkostí,

14. Vyvedl je z temnosti a ze smrtelné noci,
A roztrnal4 jejich pouta.

15. At vzdávají Jahve díky zu jeho milost,
A za jeho divy na lidskych synech.

16. Nebof rozlámal mèdëné brány,
A rozbil zelezné závory.

10.-15. Druhy pfíklad: Vysvobození ze tmy Malaie
a z pout.

Sedëli ve tmách-a ve smrtelném >atínu (224); participia
jsou V akkusativu: Sédící . . . spoutané — pfísudek ná-
sleduje teprve ve ver§i 15.: At vzdávají díky, anebdluzno
dopbiiti: Osvobodil je, vykoupil je a p. (V hebr. jest
prosty nominativ: Sedící . . . spoutaní . . . at mluví; jako
v. 2.). Tina a smrtelná noc jest temny zaláf, podobny

hrobn.
Dostali se do zaláf e z trestu: Protoze se vzpírali Bo-

Hm slovûm (117), odporovali jim, opovrhli radou Svrcho-
vaného (hebr.). Toho dopoustëli se Israelite velmi casto.
Büh snízil jejich srdce, jejich odvahu, utrpením, jez

na në seslal, oni klesli [byli hez síly, v lat), a byli by
zahynuli, nebof jim nemohl nikdo pomoci.
Tu vola/i к Hospodinu (v. 6.), ten je vyvedl z tem-

ného zaláfe, roztrhal jejich pouta : pomohl jim, osvo
bodil je.

15. Vyzvání, aby Bohu dékovali; jako v. 8.
16. Rozbil Bûh mèdëné brány zaláfe, rozlámal zelezné

závory, jimiz se brány zavíraly; bylit to tyce, jez zastr-
kovaly za zavfenou bránu (Is. 452). Ac byli tak pevnë
drzáni, Büh je vyvedl.
Pfi tomto pfíkladu pomysleli mnozí na zaláf, do

nëhoz byl uvrzen egyptsk$r Josef; ten лг§ак neodporoval
Bozím slovûm. Jiní Arykládali to obraznë o trestech a outr-
pení národa. Z podobnych vyrazu u Is. 427 (Job 368)sou-
dili téz (tak v aram.), ze jest liëeno uvëznëni a osvobo-
zení krále Jechoniáse a israelskych knizat v Babylonè.
Pfirozenëjsi jest vseobecny vyklad: Hospodin vysvobodil
zajaté a mùze je i budoucnë vysvoboditi.

58
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10. Bickell pfibírá sem slova z 1. a z 2. verse:
"У?П "СЮ"1 'npx"1 at mluví ti sedící ve tmách atd. spou-

taní atd. LXX pfekládali jako prosty akkus., рак doplño-
vali exegeté bud: vidël jsem, vidím, osvobodil je, vyvedl
je a p. Hofejsí 1173S"1 jest vhodnfm doplñkem.

17. Pfijal je z jejich neslechetnó cesty;
Bylií pro své nespravedlnosti snízeni.

18. Vèeliky pokrm si jejich duse zosklivovala,

A pfiblízili se az к branám smrti.
19. A volali к Hospodinu, kdyz byli nouzeni,
A vysvobodil je z jejich úzkoslí.

20. Poslal své slovo a uzdravil je,
A vytrhl je z jejich zkázy.

21. At vychvalují Hospodinu jeho mifosrdcnství,
A jeho divy lidsky»i synum.

22. A af obëtuji obët chvály,
A rozhlasují s plesáním jeho skutky.
17. Posetilci, ktefí pro svon hfí§nou cestu,
A pro své viny byli trápeni —

18. Vseliké jídlo zoskhvila si jejich duse,
A pfiblízili se к branám smrti -

19. Tti volali к Jahve ve svém souéení,
Pomohl jim v jejich úzkostech.

20. Poslal své slovo a uzdravil je,
A vysvobodil z jejich hrobu.

21. At vzdávají Jahve za jeho milost díky,
A za jeho divy na lidskych synech.

22. A af obëtuji obëti chvály,
A vypravují s plesáním o jeho skutcích.

17—22. Tretí pfíklad: Z trestu za hfíchy byli jinf
stizeni tëzkou nemocí a pfiblízili se az к smrti; volali, a
Bíih je vysvobodil.
Die Vulg. zní veré 17.: Büh je prijal — kdyz ovsem

neslechetnou cestu, na ní2 byli, opustili. Die hebr. lze vy-
loziti: Pro 8VOU hfísnou cestu byli stizeni nemocí, a pro
své viny byli trápeni — jak? to ukazuje v. 18.: Nemohli
zádného pokrmu pfijati, jak se to v tëzk^ch nemocech
stává, a byli blízci smrti: priblízili se к branám smrti
(9
16 metáfora), Se'ôlu. Hebr. znení má s poöatku slovo:
Posetilci, posetilci jsou, protoze hfesili; poâetilost a hfís-
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nost íb^vá) pfícinou nemoci (376 Job 52). Na mistë toho
slova kladeno bud: nemocní, ktefi . . . ., hynouei pro svou
hfisnou cestu a p.
Volali к Hospodinu (v. 6. 13.). Postal své slovo (Job

33l8-ss. 88.) : slovo Jahve jest jeho vûle, jeho pfikaz, zde
jako sluzebn^ andèl (423 Is. 55 u), ktery je uzdravil a vy-
trhl z hrobû, do ktei'5'ch by byli jiz jiz klesli. >Slovo B.«
vykládá sv. Cyprian o Kristu.
AC vychvaluji; jako 8. a 15.
22. К vètsi jestè vdßcnosti vybízí je zalmista, aby

i obèti Boha oslavili a aby rozhlasovali Bozí dobrodiní,
jehoz se jim dostalo.

17. cp'S posetili, jest podáno v LXX, Vulg. v syr.,
arab. pfekladu slovesem s pfíponou 3. os. mnoz., jako lat.
suscejiit eos a>îp neb podobnè. Houbigant navrhl ачЬ<Х
chfadnoucí, jinf o^in, Wellh. a"bVcs (а^ЯХ), téz ¡fest*
truehlüi pro hfísnou cesta (vysl. âwelû).

20. аГТ1П"Л"£?2 pfelozeno v LXX (od П~П5 Óuufr&eÍQetv) Ы

uzito jako plur. к ПГГД jámy, hroby (Lam. 42").
23. Ktefi sestoupili na mofe v lodich.
Provozujíce práci na velik^ch vodách,

24. Ti vídali Hospodinovy skutky,
A jeho divy v hlubinè.

25. Èekl, a dostavil se bouflivy vitr,
A zdvihly se jeho vlny.

26. Vystupuji aï к nebesnm a sestnpuji az dopropasti;
Jejich du§e hyne v nestesti.

27. Tocí se a vrávorají jako opilec,
A veskera jejic!) moudrost je pohlcena.

28. A volali k Hospodinu, kdyz byli souzeni,
A vyvedl je z jejich úzkosti.

29. A promënil svou boufi ve vánek,
A ztichly jeho vlny.

30. A zradovali se, ze umlkly,
A vedi je do pfistavu, do nëhoz si pfáli.

31. At vychvaluji Hospodinu jeho milosrdenstvi,
A jeho divy lidskym synûm.

T<bv ЬкнрИомЪг avT(7)v interitiones
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32. Af ho velebí ve shromâzdëni lidu,
A af ho chválí na stolici star§ích.

23. Ktefí sestoiipili na mofe v lodích,
Provozovali öinnost na velkych vodách,

24. Ti vídali skutky Jahлre,
A jeho divy na hlubinë.

25. A fekl, tu vyvstal bouflivy vítr,
A zdvihl jeho vlny.

26. Vystupují к nebesûm, sestupují do propastí,
Jejich duse hyne v nestéstí;

27. Tocí se a vrávorají jako opilec,
A veskera jejich moudrost je ta tam.

28. A volai i к Jahve ve svém souiení,
A vyvedl je z jejich úzkostí,

29. Ztisil boufi v tiché povétfí,
A umlkly jeho vlny (jejich).

30. A zradovali se, ze se utisily,
A vedi je do mista, iehoz si zádali.

31. A f vzdávají Jahve díky za jeho milost,
A za jeho divy na lidskych synech.

32. Af ho vyvysují ve shromázdéní lidu,
A oslavují v rade starsích.

23. Ctvrt^ pfíklad zachránén^'ch lodních plavcü. Në-
ktefí Israelite hledali i na mofi svíij v\rdèlek a své za-
mëstnàni, a byli pfi plavbô vydáni innoh5'm a velikym
nebezpecím.

Sestoupili na mofe do lodí (v lodích); do lodi se
se zemë sestupuje (Jon. I3). Provozovali öinnost, hlavnë
obchod na velikych vodách t. j. na mofi; 2idé námofníky
z povolání neb^vali.

24. Vídali Hospodinovy skutky a divy, tím mini za-
jisté zachrânëni z hroznych a velikych boufí. Divem jme-
nnje, kdyz vyvázne z takové boufe zivotem.

25—27. Pëvec popisuje zivë a nàzornë podobnou ne-
bezpecnou boufi.
Éekl, Bozím rozkazem, Bozí vülí, zdvihá se a dosta-

vvje se bouflivy vítr (10431- u); jest ve sluzbë Bozí, ihned
poslouchá. Hned se zdvihají vlny: plavící se vystupují
az к nebesûm, hned zase sestupují s lodí az do propastí;
v tomto neStësti a nebezpeëi jest jim úzko, jejich du§e

hyne (rozlevá se, v hebr.). Lidé se tocí a vrávorají, pfi
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státyeh pohybech lodi nemohou se udrzeti pevnè na nohou
a vrávorají, nëkdy i nemocí trápeni, jako opilec. V ta-
kovém nebezpeëi nepomáhá lidská moudrost, ta jest ta
tam, je pohlcena.

28. 29. Vola/i к Hospodinu (6, 13, 19) a vysvobodil
je. Promënil svou boufi, kterou sám poslal (neb boufi
jeho t. j. mofe), v fiché povëtfi (ve vánek). Bûh vládne
vëtru, mofi a vlnám.

30 -32. I zradovali se lidé, ze umlkly vlny ; a Bfth
vedi je do pfístavu (hebr. nejasné jméno : do trzistë (?),
do mista), do nëhoz si pfáli pfijíti, do nëhoz za svou
cinností, za obehodem (v. 23) jeli.
At vzdávaji díky za to dobrodiní (8. 15. 21), za zá-

chranu. At vefejnë oslavujî pfed vsím Iidem, pfed star-
stmi, (kteri v shromâzdëni pfedsedali, je fídili) Boha,
svého ochránce.

23. Pfi tomto versi a násl. 23—28. a pfi v. 39. jest
v massor. znëni n"VT3"p "pa oddëlené, pfevrácené nun (sepa
ratum, inversum r¡~lÉ"ú nûn), o nëmz raluví massorâ pfi
Num. 1035 (Dikdukchateamim S 60): snad ukazovalo, ze
ty verse nejsou na svém mistë (neb slouzilo jako nase
závorky). О torn Ginsburg, Introduction to the Hebrew B.
в. 341-345.

25. LXX Vulg. pfekládali T73C?ü5 Qal: stál, povstal ;
v hebr. jest hifîl muzsk. rodu pfed j)odst. jménem zensk.
rodu; podmëtem jest П*П.
Na m. ТЩ (pf ípona by ukazovala na ацП v. 23) klade

Raffl ÏT^à vzhïedem к z. rqri'û {hlubina).
29. arr5:j jejich vlny (die mnohych nese se pfípona

к a"C v. 23), mënëno die syr. v а*~ mofské vlny; pfí
pona by se vsak spíse mohla nésti к plavícím se ; Raffl
mèni v an~ ^bïi vlny propasti.

30. Tina jest fba¡ ¡Ley.; arab. haza znamená -uzavfiti«,
odtud snad pfístav Ы huha téz faiufMq, LXX, syr. a sv.
Jer. Pozdèji znacívalo ïinp mesto.

33. ©brátil feky vpousf,
A vytoky vod v zíznivou zemi;

34. Plodnou zemi v solnou pudú,
Pro zlobu tëch, ktefí v ni bydleli.
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35. Promënil pousf v jezera vod,
A zemi bez vody ve vodni vytok.

36. A usadil tarn lacné,
A zalozili mësto, v nëmz by bydlili;

37. A zasivali pole a stipili vinice,
A získali plody toho, со roste.

38. A zehnal jira, a rozmnozili se velmi;
A neumensil jejich dobytka.

39. A ubylo jich a byli trápeni,
Souzením zlych a bolesti.

40. Vylilo se opovrzení na knizata,
A dopustil, ze bloudili v neechùdném fkraji) a ne-

byli na cestë.
41. A pomohl chudému z nouze,
A rozmnozil rody jako ovce.

42. Spravedlivi vidi (to) a radují se,
A vseliká nepravost zavfe svâ ústa.

43. К do jest moudry a zachová toho,
A porozumi milosrdenstvini Hospodina?

33. Uëini feky pouSti,
A vytoky vod vyprahlou zemi,

34. Plodnou zemi solni stepi,
Pro zlobu tëch, kterí tam bydli.

35. Ucini pousf jezerem vod,
A suchou zemi vytoky vod,

36. A usadi tam hladové,
Aby zalozili mësto bydleni,

37. A osivali pole a stëpovali vinice,
A mëli ovoce v^tèzku.

38. A zehná jim, aby se mnozili velmi,
A neumensi jejich dobytka.

39. A umenôuji se a klesaji,
Utlaíováním nestèsti a útrapou:

40. Vylévá opovrzení na knizata.
A nechá jo blouditi v pustinë bezcestné.

41. A pov^sí chudého z bídy,
A uöini rody jako stádo.

42. Upfímní uvidí (to) a budou se radovati,
A vseliká zloba zavfena má svá ústa.

43. Kdo jest moudr^? af setfí tëch vëci,
A af pozoruje milosti Jahve.

33. Salmista chce uvésti patrnè jestë jiné pfíklady

z. 1063*-*3. 863

milostivého püsobení Bozího. Snad narází na nëkteré
události z dëjù Israele, vëty jeho znëji vsak vseobecnë:
Bûh obrací nëkdy pro zlobii obyvatel úrodnou krajinu
V poust, jiiidy, aby chudym pomohl, promeñuje pustiny
V zimé kraje. Stêsti i nestësti lidí závisí na Bozí Pro-
zfetelnosti. ¡

Mnohymi vykládána tato 6ást o messianské dobë:
tehdy bude zboznym pozehnáno v nejvyssí mire.
Obrátil feky i) potiëf (Is. 502): reky jsou podminkou

a pfícinou úrodnosti kraje, kterym protékaji. A vytoky
vod, prameny (die assyr. mûsî mí : prûplavy) obrátil
v ¿íznivou zemi (v zízeñ); и Is. 357.

34. Plodnou zemi obrátil v solnon pudú, v píidu ne-
plodnou (Job 39*')- Так stalo se zemi pëti mèst, Sodomy,
Gomorrhy, Adama, Seboim a Zoar; tyto krásné kraje
byly zniceny pro hfichy obyvatel (Deut. 2923). Aram, pfe-
kladatel vykládal tato slova o israelské zemi.

35— 38. Naopak, promènil Bûh poust v jezero rod,

ze tarn bylo hojnost vody (Is. 41 ,b). V messianské dobë i
nejpustStí krajiny stanou se úrodnymi a budou pfinâseti
mnohy uzitek.
I tato slova vykládána o zaslíbené zemi : pustla,

kdyz byli Israelite odvedeni do zajetí, stala se zase úrod
nou, kdyz se vrátili a vzdëlàvali ji. Fruetus nativitatis
vykládáno о potomstvu vzhledem к v. 38., kde jestoroz-
mnozeni feè.
39- 42. Bûh navstëvuje lid souèenim, bolestí, snizuje

ho, lidu рак ubyvá, knízata, vykvët lidu, jsou v opovrzeni
(Job 1221), a hynou tak jako ten, ktery napousti zabloudil.
Naproti tomii ehudêmu (Israeli) Bûh z nouze pomáhá a
rozmnozuje jeho rody jako stádo (Job 21"). Spravedlivi
se tomuto pozehnání Bozímu radují (Israelite), nespra-
vedliví i^nepravostj, nepfátelé spraAredlivych umlknou,
zavrou svá úsla (Job 22 19 a 5ie).

43. Mravní záverek zalmu (Os. 141"). Moudry bude s
i

tato znamení Bozího fízení, jak jsou v zalmu vyliëena,
pamatovati, a die tobo se téz zachová.
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Otázka jest spolu vyzváním, aby tak kazdy öiuil.
33. niL* apokop.; poneré 126. n^û *$3¡a (od SS"1) vy-

tokij ood, misto pramenû. Vykládáno o nepfátelích Judska,
o Babylonu.

34. ПП^ТЗ solnost (salsugoi. zemè solná. О Sodomè
V Gen. 19 '-20.'

37. ПХЧЗП "HB lio?!! у.аджк yeny/mroí, sv. Jen: et facient
fruges genimina, èini "ПЕ podmëtem slovesa la?4"! (Moudr.
162u téz o rodech ovoce« al ртаи; raw- у.аолагг); "ПВ Г!Ш~
uzíváno о stromech, о polích, die toho by byla pole a
vinice f37a) podmëtem. Obyoejnë vsak vykládáno o lidech,
parallelnè s 38a. Bickell vynechává 38b.

39. Tribuía fio malorum: souzení, jez vychází odzhjeh
(gen. subject).

40. Bickell vynechává tentó vers proto, ze pfetrhuje
souvislost zmínkou o trestu knizat Israele, ze odporuje
mluvnickyra pravidlûm a ze jest obráeenym nùn v massor.
znèni ze sonvislosti vylouten. Jiní vykládají proto knízata
o utiskovatelích Israele. LXX cetli "Effi neb "ЕЮ na ra.
"^BïïS vylévá. O torn min viz v. 23.
Ginsburg klade vers 40. pfed 39., a рак ovsem 41.,

címz dosazeno lepsi sonvislosti. König (Stil. 843ü) mini, ze
jest "Eü; atd. citât (safakh).

Zalm 106. byl vykládán ve smyslu obraznè-messi-
anském. Lidstvo bloudilo, hynulo, bylo nemocné, vydáno
boufi; Buh promënil prázdná srdce svou milostí (voda,
která tece do vëcného zivota), ze mohou vydávati dobré,

zásluzné skutky, rozmnozil rody svat^ch, shromazduje je
ve své církvi (v. 2 - 3). Dokujeme za ten obrat Bohu slovy
zalmu, kdyz se jej v hodinkách soboty modlíme. Nôkteré
verso jsoTi v gradúale raso sv. na 2. nedeli po Zjevení Páné.

Voda, kterou se poustè proinèiiuji v úrodné kraje,
uvádí nára na mysl vodu sv. kftu: VSichni, k nimz pfi-
ehází tato voda, spasen i json a volají : Alleluja; tak se
modlíváme neb zpíváme pfi kropení svècenou vodou v case
velikonocntm (ve Vidi aquam.) a pfidáváme zpev prvého
verse zalmu 106. Velikonocní doba spojuje památku
Vzkrísení Páné s kî'tem sv. Srovnej o zivych vodách Ez. 473.

z. 107'-«. 865

107. zalm. (H. 108. Téz z. 56/578-1« a 59/60*-1*).

¿ádost za pomoc.

Salmista vyjadfuje velikou dûvëru, kterou к Bohu
chová, a velebi Boha (2—6),

V druhé cásti prosí, aby Bali svon pripovëd" o zasli-
bené zemi splnil a sv;(Tm lidem pomohl (7—14).
Tento zalm, nebo jak nadpis di: êalmovâpisen (can-

ticum psalmi, v. úvodu s. XXIII a 471) jest slozen ze dvou
cásti starsieh zalmu Davidovych: V. 2— 6 jsou ze z.568-12,
v. 7-14 ze z. бЭ60-14. Salmista vybral z tëchto zalmu vzdy
druhou cást a spojil je v jeden celek : nejprve polozil
vyznání dùvëry v Boha a vyznání díkü, рак teprve pridal
prosbu. Tato pisen vykazuje die z. 56. a 59. jméno Bozí
Elohim (vyj. v. 4.), kdezto se v zalmech pâté knihy uzívá
jména Jahve. To jest znamením, ze jest zalm vyplsem
z onèch písní, ze není pûvodni skladbou.
Ponívadz pocházejí ony z. 56. a 59. od Davida, lze

i tento zalm Davidovi/m jmenovati; nadpis jmenuje
Davida skladatelem. Slozeni stalo se tfeba v pozdêjsi
dobë к liturgickym liéelûm, ponêvadz jest z. v pozdêjsi,

pâté knize unîistën.
Nemûzeme dokázati, ze by byl zalm teprve z dob

po babyl. zajeti; Theod. z Mopsvestie jej kladl do makka-
bejskych dob.
Pisen má dvë ôàsti.

L. 1. Zalmová pisen od Davida.

2. Hotovo jest mé srdce, Boze, hotovo jest mé srdce,
Chci zpívati a hráti pro svou slávu.

3. Povstañ, má slávo; povstañ harfo a citaro;

Chci vstáti na úsvité.
4. Chci tebe chváliti mezi lidmi, Hospodine,
A zpívati tobe mezi národy ;

5. Nebof vëtsi jest tvé milosrdenství nez nebesa,

A az к oblakûm (sáhá) tvá vërnost.
6. Povznes se narí nebesa, Boze,

A nad veèkeru zemi tvá sláva.
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H. 1. Píseñ, zahn od Davida.
2. Pevné jest mé srdce, Boze;
Chci zpívati a hráti, téz svou slávu.

3. Procitni harfo a citaro,
Chci probuditi cervánky.

4. Chci tebe chváliti mezi lidmi, Jahve,
A chci о tobë zpívati mezi národy,

5. 2e jest tvá milost vëtsi nad nebesa,
A az к oblakûm tvá vërnost.

6. Povznes se nad nebesa, Boze,
A nad veskerou zemi tvá sláva.

2—6. Salmista chválí Boha: Hotovo jest (568) mé srdce,

pfipraveno zpívati o Bohu (psallere 718). Pro svou slávu

(76) mohlo by znamenati: pro svou dusi, ve své duSi chci
chváliti Boha. V hebr. téz má sláva, má duse má péti.
V z. 569 jest slovo gloria mea ve spojení : Procitni má
slávo, má duse!

Ve v. 4. jest v hebr. Jahve, v z. 5610 Adônâj.
5. Vëtsi jest tve milosrdenství nez nebesa (nad ne

besa), v z. 56": veliké jest az к nebesüm. Vyklad viz
pfi z. 56.

2. In (¡loria mea; Hoberg: protoze mnë Büh pfispél,
ze mne etil. V hebr. není ¡TítbN ^ opakováno jako
v 578 a ve Vulg. LXX. Ve v. 4. jest pfi "]-гат5Г spojka \
ve v. 6. pfi PST, v 57 1°- 12 nikoli.

5. Milost a vërnost, viz 2410. Zde jest Ь?И nad, v57u
lépe

6. Tentó vers jest v z. 57. refrénem. Jeho prosba
spojena jiz s násl.

7. Aby byli zachrânëni tvoji mili,

8. Büh mluvil ve své svatyni:
Chci se radovati, a rozdëliti Sichern,

A rozmëfiti iídolí stánku.
9. Mûj jest Galaad a muj jest Manasses,

A Efraim jest ochrana mé hlavy.
Juda mûj král;

10. Moab jest nádoba mé nadëje.
Do Idumeje natáhnu svou obuv;
Cizinci stali se mymi pfáteli.

mne.
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11. Kdo mne povede do opevnëného mësta?
Kdo povede mne az do Idumeje? i

12. Zdaliz ne ty, Boze, jenz jsi nás zavrhl?
A zda nevytáhnes, Boze, s nasimi silami?

13. Dej nám pomoc ze souzeni,

Nebof marna jest pomoc lidská.
14. S Bohem. provedeme silu,

A on V nivec pfivede nase nepfátely.
7. Aby by li vysvobozeni tvoji mili,
Pomoziz svou pravici a vyslys mne.

8. Bûh mluvil ve své svatyni: Choi se radovati!
Chci rozdëliti Sekhém a údolí Sukkoth

rozmèfiti!
9. Mûj jest Gil'âd, mûj MmaSse,
A Efrájim jest hradbou mé hlavy,
J'hûdhâ mym zezlem.

10. Mô'âbh jest má mycí nádoba,
Na Edhôma hodím svûj stfevíc;
Nad Pcléseth zaplesám.

11. Kdo nine pfivede do pevného mëstaV
Kdo mne povede do Edhômu?

12. Zdaz jsi nás, Boze, nezavrhl?
A netáhnes, Boze, s naèimi zástupy!

13. Udèl nám pomoc od utiskovatele,
Nebof marna jest lidská pomoc.

14. S Bohem provedeme silnjr ein,
A on poslape nase utiskovatele.

7— 14. Uvádí svou prosbu (59ÜP-7).
Efraim jest v 599 jmenován: Sí/a mé hlavy, fortitudo,

zde susceptio (34 susceptor), ochrana mé hlavy; tím jest,
со chrání hlavu (jako pfilbice) агт1Ьщцчд.
Alienigenae 59'° jsou Filistíné; ti stali se pfáteli, die

59 poddanymi, pfíslusníky. Hebr. znení di: Nad Filisteou
(P'léseth) zaplesám, kdyz jejich zemè dobudu; 59. malá
odchylka.
Bûh se nyní o lid nestará, nechodí s jeho zástupy,

proto nemohou vitëziti a klesají. Na Bozí pomoc vsak
pfec spoléhají : S jeho mocí provedou silné ved, a on
znicí nepfátely jejich.
9. ^ v 60: "12 "b

"] se spojkou \

11. 60u: "TIZO na m." "IS373.
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12. V 60'2 jest za N~n jestè zájmeno ПГХ.
14. Ad nihilum deduced CO4 v. 154.

т

Tentó zalm jest v sobotním officiu prosbou, aby nám

Hospodin pfispël svou pomocí proti nepfátelum, abychom
neztratili nebeského mista.

108. zalm. (H. 109).

Proti zatrrzelym neprátelum.

Vzyvá Bozí pomoc proti nevdëcnym pomlouvaßum,
ktefí se za dobré zlym odplácejí (2—5),
zvlásté proti jednomu z nepfátel se obrací a prosí

Boha, aby ho soudil pfisnë, aby jej vydal brzké smrti,

aby do bídy uvrhl jeho vdoyu a dítky (6—10),
aby jeho statky zkazil i jeho rod, a trestal na nom

hfíchy otcü (11— 15),
nebof je zatvrzelym hfísníkem (16—20).
Znovu lící svou bídu, prosí za pomoc (21 —25); tak

budou jeho nepfátelé zahanbeni a on bude moci svého

Bohavoslavovati (26—311
Zalm 108. jest z tak zvanych zaklínacíeh (impreka-

torních) písní. V nejvetsí tísni, kdyz jej nepfátelé drázdí,

pomlouvají, kdyz se mu i ti vysmívají, kterym kdysi dobfe
ëinil, vola utistèny trpitel s dûvërou к Bohu, prosí, aby
stihl nepfítele trestem a aby jemu prokázal milosrdenství.
I zde lze pozorovati, ze zalmista tresty bezboznélio

nepfítele nepfivolává, ale pfedpovídá je. Так vylozil slova
v. 8b tohoto zalmu (6826 podobnè) sv. Petr (Sk. ар. I20)
o osudu -lidáse Iskariotského, vidèl v nich proroctví. Viz
o torn v z. 5M- 12 a úv. s. XIII а XIV a závér tohoto l.
Obsah a v5rrazj- této písné A'ykazují mnohou podob-

nost s Davidov^mi zalmy (11, 16, 27, 34, 37, 40, 51, 54,
zvlásté 68); nadpis udává Davida skladatelem, a ackoli
se zdá b^ti mluva nèkter^ch tvarïi pozdèjsi, zahn mûze
byti z tak staré doby. К zivotu Davida, pokud nám jest
znám, se obsah zalmu ve vseeh dílech nehodí (zejm.

6—20).

г. 108 '-». 86

Nelze rozeznati, míní-li zalmista jen jednoho osobního
nepfítele, proti nëmuz se brání — aneb není-li ten jeden
pfíkladem vsech tëch, ktefí proti nëmu, — die v^kladu
velké vètsiny: proti Kristu — vystoupili.
Ze zivota Davida by byl znám idumejsky Doey, na

néhoz by se oznacení tohoto zalmu ponëkud vice hodila

(z. 51. téz). Jini tím nepritelem jmenovali Achitofela (4010
5413-15), jiní Semeje. Doeg vydal, jak známo, knëze Abi-
athara, Davidova pfitele, Saulovë pomstë. Kdyby byla
feë о Israeli vfibec (Israel, Bozí sluzebník), nepf átele (v. 13)
jeho byli ruzní.
Zalm jest téz obraznê messiansky a vykládán velmi

casto o Kristovë utrpení, které rozmnozeno bylo zradou
Jidáse.
Protoze se nalézá tentó zalm v poslední knize, kia-

dou jej do doby po babylonském zajetí. Nëktefi oním
nepfitelem v zalrrm jmenovanym mini Antiocha Epifana
z makkabejskych dob (i Theodor z Mopsvestie); i do dob
Nehemiáse jej kladli.
Zalm jest sborovou písní o pëti slokách po 3, 3—12—6,

6 verüích.
К nadpisu viz úvodu s. XXIII. a XXVI.
L. 1. Ku konci. Zalm od Davida.

.-Boze, nezamlëuj mou chválu,

Nebof otvírají se na mne vista hfísníka a ústa lsti-
vého muze.

3. Mluví proti mnë lstiv^m jazykem,
A jizliv^mi feëmi mne obkliëuji,
A válcí proti mnë bez pfiöiny.

4. Misto, aby mne milovali, utrhají mnë,
Já vsak se modlím.
5. A dávají mnë zlé za dobré,
A nenávist za mou lásku.
H. 1. Èiditeli hudby; od Davida zalm.
Boze mé oslavy, nemlë!

2. Nebof otvírají proti mnë bezbozná ústa a
lstivá (ústa),

Mluví se mnou prolhan^m jazykem,
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3. Obklicují mne slovy nenávisti,
A vàlëi proti mnë bez pfiöiny.

4. Za mou lásku jsou mnë nepfátelskymi;
A já jsem modlitba.

5. A odplácejí mnë zlym za dobré, (mass. : ob-
A nenávisti za mou lásku. tízili mne),

2. Zalmista jest obklícen pomluvou, utrháním, trpí
nevdëkem; chválí Boha vzdycky a oslavuje ho, Büh jest
jeho oslavou, pfedmëtem oslavy, ale spolu téz chloubou
jeho; to dává zalmistovi dûvod к nadëji, ze nebude Büh
pfi utrpení pëvce mlceti, ze nezíntane neöinn^m (27 1 3422)1
nybrz ze se ho zastane, protovolá. Boze mé oslavy (jehoi
oslavuji), nemlc! zaëni mluviti sv^m soudem!

3. Popisuje zlomyslné jednání svych nepfátel: Otví-
rají proti mnè bezbozná a Istivá ústa (hebr.), mluvíproti
mnë Istivym (hebr. prolhan^m) jazykem; pronásledují ho

tedy Ыалгпё lstivymi, nepravdivymi, jizlivymi fecmi, tedy
nejvëtsi nenávisti, nedal jim к tomu zádné pficiny
{gratis 34T).

4. Za to, ze jsem je miloval {za mou lásku) jsou mi
neprátelskymi (jsou mnë satany), tak die hebr. V latin-
ském stëzuje si téz do jejich nevdëku sloA'y: Misto, aby
mne milovali (mëli ho tedy milovati), utrhají mnë.
Já vsak se modlím (já jsem modlitba sama, v hebr.

j ako: já pokoj 1197); modlí se za nè, v jejich prospëch,
nemstí se.

5. Dávají (hebr. kladou na mne) mnë zlé za dobré,
odplácejí se tedy jen zlym (34 12 3721,).
Так bylo, jak známo, trpèti Davidovi, tak trpël i ná§

Spasitel.

1. LXX: ó iteàç, rr¡v aíveaív fiov mou OslaVU, tedy Т15ПГО
al nezamlcujes, af nemlöis pfi ni; die aram. jest TlîWI
pfístavkem: »Boiie, má chloubo«.

2. Nëktefi mínili, ze mluví zalmista o jediném neprí-
teli, ze lief jeho jednání; proto vykládají peccatoris a
dolosi, Lud o Doëgovi, neb o jinéin osobním protivníku
Davida; ve v. 6 20 mluví o nepfíteli téz v jedn. éísle.
ушп znamená bezbozník, «ТСПЗЗ znaßi lest (odtazitë), die

tohoto bychom ocekávali téz bezboznost, bezbozná
ústa. Bickell to vynechává ("'OI
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4. лЬеП "ONI vynechává Bickell, ze se sem nehodí,
i Wellh. LXX: 'Am тог àyanqv tu- dluzno vykládati die
hebr. za to, ze jsem jd je miloval (jak v. 25. ukazuie).

5. TO^iE'l a kladou (polozili) xm й^то, obtizili mne
zlym ; die syr. m^ïD'l a odplácejí mnë, Bickell mëni
v "З'ГаЬю'; v tém2 vyznamu (Wellh.).

6. Gstanov nad ním hfísníka,
A zloduch af stojí po jeho pravici.

7. Kdyz bude souzen, af vyjde odsouzen,
A jeho modlitba budiz mu hfíchem.

8. Jeho dnüv af jest poskrovnu,
A jeho úfad af obdrzí nëkdo jiny.

9. Af se stanou sirotky jeho dëti,
A af je vdovou jeho manzelka.

10. Bez klidu af se potulují jeho dëti a zebrají,
A af jsou vyvrzeni ze svych pfíbytku.

11. Af vyhledává lichváf vsechen jeho majetek,
A af cizinci uchvacují jeho vydëlek.

12. Nechf nemá zádného pomocníka,

Ani nikoho, kdo by se smiloval nad jeho sirotky.
13. Af upadnou jeho zrozenci v záhubu;
V jediném pokolení af je vyhlazeno jeho jméno.

14. Af se v pamëf uvádí nepravost jeho otcû pfed
tváf Hospodinovu,

A nebudiz shlazen hfích jeho matky.
15. Af jsou stale pfed Hospodinem,
A af zahyne jejich památka ze zemë;

16. Protoze nepamatoval toho, aby prokazoval milo-
srdenství,

17. A pronásledoval clovëka nuzného a zebráka,

A srdcem skrouseného — (aby ho) usmrtil;

18. A miloval zlofecení, a pfijde na nëho;
A nestál o pozehnání — i vzdáleno bude od nëho.
A obléká zlofecení jako roucho;
A vchází do jeho vnitra jako voda,
A jako olej do jeho kostí.

19. Af jest mu jako roucho, jímz se pokryvá,
A jako opasek, jímz se vzdy pfepasuje.
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20. To jest dilo tèch, ktefí mnè utrhají pfed Hospodinem,

A ktefí mluví" zlé vëci proti mé dusi.

6. Ustanov nad ním hfísníka,
A zalobník af stojí po jeho praviei.

7. Ze soudu af vyjde jako vinník,
A jeho modlitba budiz hfíchem.

8. Jeho dnüv at jest málo,
Jeho správu af vezme jin^!
9. Jeho dèti af jsou sirotky,
A jeho zena vdovou.

10. Af se potulují neustále jeho dèti a zebrají,
Af hledají (af jsou vyhnáni LXX) ze svych

zfícenin,

11. Af klade lichvár osidla vSemu jeho jméní,
A af ulupují cizinci jelio vydëlek.

12. Af nema nikoho, kdo by jemu zachoval smi-
lování,

A af není, kdo by mél útrpnost nad jeho
sirotky.

13. Jeho potomstvo at jest к vyhlazení,
V druhém pokolení af zhasne jejich jméno.

14. Af zíxstává vina jeho otcù v pamëti pfed
Jalive,

л hfích jeho matky af není shlazen.
15. Af jsou stále pfed Jahve,
A on af vyhladí jejich památku ze zemé.

16. Protoze nepamatoval toho, aby konal milost,

A pronásledoval muze ubohého a chudého,
A toho, jenz skleslého srdce byl — aby (je)

usmrtil.
17. A miloval kletbu, a af pfijde na nëho,
A nechtël pozehnání, a af zustane vzdáleno

od nëho.
18. л at oblekne kletbu jako své roucho,
A af vejde jako voda do jeho útrob,
A jako olej do jeho kosti.

19. Af jest rau jako sat, kterym se halí,
A jako opasek, kterym se vzdy pfepásává.

20. To budiá dílem mym protivníküm od Jalive,
A tôm, ktefí mluví proti mnë zlé vëci.

6—11. Zalmist a pfedpovídá svému protivníku a svo-

lává na nëho Bozí soud a ruzná nestësti. Bûh nehude
mlöeti к utrpení svého vèrného, nfbvi. potrestá a stihne

jeho protivníka tëmito tresty. HHsník, ten, ktery ne-
vinného utiskoval, má míti nad sebou mocnëjsiho uti-

skovatele, po jeho praviei at stojí jeho ¡alobník
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(zlodue/i, diabolus), ktery by ho mël ve své moci; kdyz
bude státi pfed sondern, a£ odchází odtud jako odsouzeny,
a jeho prosba (modlitba), kterou by snad chtèl od sebe
odvrátiti treat a rozsudek, af jest hfichem, af jeètë pf iostfí
jeho trest, ponëvadz není upfímnou prosboi , nybrz stra-
chem rynucenou zádostí.

Так pfedstavuje nám zalmista svého nepfítelo pfed
Bozím soudem: tam se zkrátí jeho vèk, dny a léta, která
mu byla vymëfena, budou zmensena, on ztratí svuj ufad

(svou správu). I jeho dëti budou trestány; upadnou do
bídy, budou vzdáleny od svého domova, ktery bude jen
rozvalinou, po zebrotë se budou toulati, kdyz jim lichváf
v§e V7.al a cizinci vse uloupili.

6. Zlodueh (dábel) at stojí po jeho pravici; v hebr.
Siïtân znamená zde vseobecnëji jako Zach. 31 zalobce

u soudu (sv. Jer. criminator), ktery stával po pravici ob-
zalovaného.

7. Af vyjde jako odsouzeny (vinník), af se ukáze, 2e
skutecnë vinníkem je. Kdyby snad chtèl za milost prositi

Boha raodliti lze se vûbec toliko к Bohu — taková

modlitba budiz mu pocítána к vine a ku hfíchu; není

dobrovolná. Tez: Af se ukáze, ze jebo modlitba není mo-
dlitbou, ze jest pokrytstvím, hfíchem.

8. Jeho dnüv atjestposkrovnu, t. j. dníi zivota; krátky
zivot byl povazován za Bozí trest (5424).

A jeho tirad (episcopatum it¡v гтахощу итог) af obdrzí

(vezme) jiny. Die toho mël onen nepfítel jakysi dülezi-
tëjêi ufad. Hebr. slovo pequddath (váz. st. od póqádh)

znamená u Is. 157 jmëni, to, со jest uchováno, Num. Ззв

4,6znací úfad, sluéba (správa); episcopatus uvedeno jestë

ve Sk. ap. lí0, kde sv. Petr o JidáSovi di, ze »jeho úfad

obdrzeti má jin^«; zde to byla АлотоЦ, které se dostalo

jinému, a sice Mattyàëovi.
I Doëg míval znaën^ úfad, takze bychom tatoslova

i o nëm dobfe mohli vykládati.
Ztratil-li nëkdo svûj úfad a upadl-li v nemilost,

59
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upadl obyèejnë tez v bídu a nouzi, ponëvadz mu brávali
nezfídka veskeré jmêni; nëkdy b5rval i ksmrti odsouzen,

tak zkráceny jeho dnové zivota.
9. 10. Kletba stihne i jeho dëti : schudlé a osifelé

potulují se, jako Kain (Gen. 4,s) hez klidii (neustále, ñú
tanles), zebrají ; jsou vyhnáni ze svyeh pfíbytkü. V hebr.
znéní praví: At hledaji, vyhledávají si chleba, daleko od
svyeh zficenin, od domova, ktery jest zbofen ; fecké znéní

(lat.) jest jasnëjsi.
11. Lichvâf, ktery na úroky pûjcoval, vyhledal, kdyz

nebyly úroky placeny, veSkeren majetek sv^ch dluzníkü,

a zabavil jej, vzal vëc, со mohl vzíti. Cebo si uboby svou

prací a námahou vyzískat, tovzalijemua uehvátili eizinci,
nedostalo se toho jeho dètem. Так se stane bezboznému

nepMteli.

12. Nikdo mu nemá zacho vati smilováni, nikdo nemá
míti s ním strpení (zádny vëritel — die parallelismul

13. Jebo potomstvo hyne v jednom pokolení nouzí
a strádáním, v druhém, v následujícím pokolení jiz ani

není: v druhém pokolení atvyhasne jeho jméno. Cítáme-li

pokolení po c'tyficeti leteeh, v té dobë nielo jméno ne-

pfítele vyhynouti.
Vykládáno v jednotlivostech o záhube rodu Jid&sova,

ai se nedostává o torn zpráv.
14. Nepfítel a jeho potomci budou tak stízeni, ponë

vadz jest jim nésti a trpëti trest i za hfíchy jejich pfedkû

(tak zádá Ex. 205j ; nebudiz shlazen hf ich jeho matky tj.
zustávej na nëm, aby zañ trpël.

16. Ту hfíchy a nepravosti at jsou stale pfed Hospo-
dinem, ai volaji takrka po pomstë, po trestu.
A Bûh at' vyhladí jejich pamdtku ze zeinë, památku

nepfítele a jeho rodu (33' 7 898-9).
16. 17. Zasluhuje této kletby, tohoto trestu a osudu:

Vzdyf neprokazoval milosrdenstvi, nybrz naopak — pro-
ndsledoval ubohé, chudé, a chtël usmrtiti i toho, ktery byl
skrouseného srdce, jenz byl jiz v srdci ranën, skleslêho
srdce, jenz byl polomrtvy.
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18. 19. A miloval zlofeëeni, bylo mu tak vsedním, ob-
vyktym jako roucho, obycejny^ Sat; metaforicky to vy-
jádfeno slovy : Obléká zlofeceni jako roucho, roucho veliké,
které celého muze zahaluje ; jako voda vchází do jeho
útrob (takovou vodu kletbjr bylo píti zenë, jiz podezfívali
2 cizolozství ; die Num. 5"), jako olej, ktery vniká do porû
-a ai ku kostem, do kostí.

20. To jest dílo, vysledek díla, odmëna tëch, ktefí mnë
utrhujî pfed Hospodinem.

6. ")D8? jest tu bez elenu, jako v 6a; neznamená
tedy dábla, nybrz vûbec protivníka, zalobce.

znamená u Joba Г' dábla, pfeklad LXX öiaßolog,
a Vulg. dokazují, zebylo pojímáno pe tëmito prekladateli
ve vyznamu >zlého ducha*.

7. щ-\ jest zde ve vyznamu odsouzeny.
8. 9. !"прв W/v Ыпхот/г amoví pfedstavensky úfad,

správu i Par. 2630; Baethgen die Is. 157 jmëni, majetek,
jmí: to, со mu bylo urëeno, ustanoveno (Gesen. slovník
675a). Bickell pfidává 9b : VIP 1РЮ»1 a jeho zena budiz.

10. Die LXX ixßiij&tjaovrm (m'ßh)&r(imaav) dlu/.ПО ëisti
na m. ЧЯЛТ! sloveso ЧШ^'У. at jsou vyhnáni ejiciantur; к
"Wn by bylo pfimysliti ЙП^Э af h ledají chleba, pokrmu.
Trans fcrantur v ôinném vyznamu.
13. ГРППК znamená potomstvo (jinde konec, jak zde

syr. aram. a sv. Jer. pfekládají) die parallelního druhého
stichu ; LXX : та imva mnov ; к tomu by se nesla pluralní
pfípona OIOXO, aë mini jméno toliko onoho jednoho proti
vníka: Taai LXX sg.

15. Fiant contra havti (pfed, ve tváfi) Dominum:
podmètem jsou hfíchy otcû ув? a ЛХИП.

16. Die prekladû ЗзЬп ï03 compunctum corde, pora-
zeného, skleslého v srdci, srdcem ; rtSS? jest od ПХ2 kdo
jest ustraseného srdce. Mortificare totiz cum 3732.

17. Bickell sefaduje tuto sloku takto: 17a 18a 17bc
18bc 19, ponëvadz jest parallelism v massor. znèni pfetrzen.
V lat. jsou, jako v feck., futura : veniet, elongabitur,

v hebr. 1 consec. s imperf., aie v^znamem optativu: ЧПХЧЭГН
a tak dâle. Baer má \

18. V misnë (sabbath, fol. 86a) uvádí, ze by bylo die
tohoto verse mazání tëla olejem a piti vody stejnym po-
zitkem ; proto zapovídá obojí v den smífení.
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21. 'Fy рак, Hospodine, Pane, uciñ se mnou (miloet)
pro své jméno,

V2dyt libezné jest tvé milosrdenstvf.

Vysvobod mne,
22. Nebot jsem nuzny a chudy já,
A raé srdce jest udëseno v mém nitru.

23. Jako stín, kdyz se sklání, já se ztrácíra,
A jsem vytrásán jako kobylky.

24. Má kolena jscu postem bez sily,
A mé tëlo se pf-eniënilo, ze nemá oleje.

25. A já jsem jim pfedmëtem posmëchu;
Vidívají mne a potfásají sv^mi hlavami.

26. Pomoz mi, Hospodine, muj Boze ;
Zachrañ mne pro své milosrdenstvi.

27. A af poznaji, ze to jest má гика,
A ze ty, Hospodine, jsi to uëinil.

28. Af si oni zlofeëi, ty vsak zehnás,
Ktefí povstávají proti mnê, af jsou zahanbeni.
Tvûj sluzebnik vsak se bude radovati.

29. Af se oblekou v ostudu ti, ktefí mnë uirhaji,

A af se zahalí jako dvojatym plástém svou hanbou.

30. Clhci velebiti Hospodina svymi ústy nàramnë,

A ve stfedu pfemnohych jej chváliti,
31. Protoze se postavil po praviei chudého,
Aby chránil pfed pronásledovateli jeho dusi.
21. Aie ty, Jahve, mûj Pane, naloz se mnou pro

své jméno,
Nebof dobrá jest tvá milost: vysvobod mne ;

(Jinak premënou : Die dobré své milosti
vysvobod mne).

22. Nebof ubohy a nuzny jsem já,

A mé srdce jest prorazeno v mém nitru.
23. Jako stín, kdyz se nachyluje, já scházím,
Jsem piasen jako kobylky.

24. Má kolena postem klesaji,
A mé tëlo se scvrkuje, protoze nemá oleje.

25. A já jsem se jim stal na posmëch,
Vidi mne, potfásají svymi hlavami.

26. Pomoz mi, Jahve, mùj Boze,
Vysvobod mne die své milosti.
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27. A ai poznají, ze jest to tvá ruka,
Ze ty, Jahve, jsi to uöinil.

28. Ai zloreëi oni, vsak ty zehnás;
Vstali a zahanbeni jsou,
Ale tvfij sluzebník af se raduje.

29. V hanbu ai se oblekou moji odpürci ;
At se zahalí svoii ostudou jako plà§tëm.

30. Dëkovati chci Jahve velice svymi ústy,
Ve stfedu mnohych jej velebiti;

31. Protoze stoií chudému po pravici,
Aby pománal proti tëm, ktefí odsuzují

jeho dusi.
21. Následuje prosba za Hospodinovu pomoc. Hospo-

dine, müj Pane, ty ís dûrazem opakuje oslovení Boha)
uciñ se mnou, naloz, jednej se mnou, ujmi se rane, pro
*vé jméno, aby bylo tvé jméno tím oslaveno. Die sv. Aug.,
dlekopt. uëin se mnou milosrdenstvl, smiluj se nade mnou!
Nebof líbezné jest tvé milosrdensfví (6817). V aram. jeet
to vse spojeno: Podle své dobroty a pod le svého milo-
srdenství mne vysvobod !

22. Jsem nuzny, potfebuji pfispëni; mé srdce jest
zdëSeno (hebr. prorazeno) v mych úlrobách; jsem ceiy ranën.
23. 2ivot zalmisty uniká, zalmista schází jako stín,

ktery se nachyluje, kdyz slunce zapadává. Za krátko stín
zanikne ùplnë, nastanetma: zivot trpitele zajde, nepfijde-li
v ëas pomoc od Boha.

Jsem vytfásánjako kobylky; zalmista ukazujevtomto
pfirovnání na to, jak vítr smetá kobylky (Ex. 1019 Joel
2W); vysypává je jako z klína, tak by byl vytfásán trpitel.
Hebr. sloveso by mohlo míti vjznam: Jsem piasen (die
piel, Ex. 1427 г. 136lû hebr.) jako kobylky, které plaSívali,
zahánéli lidé ze svych poli, jak mohli.
24. Postem chtël si trpitel Bozího smilování získati;

jeho pûst je jiz dlouhy a pfísny, takze jím seslábl, zhu-
benël: Kolena jeho klesaji postem, tëlo zhubenélo (maso
se seschlo), protole nema oleje, nepomazává se sílicím
olejem, jak to na Vychodë pfi veselych pfílezitostech
byvalo zvykem.
25. Dûraznë ukazuje na sebe: A já jsem pfedmétem

posméchu, pfi mé slabosti tím vice mne tízí pronásledo
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vání nepfátel. Potfásají hlavou, kdyz mne vídají; podi-
vením ci spíse opovrzením (218 43,r').
26— 29. 2almista sobë pfál pomoci, nepfátelúm preje

zahanbení: At poznají, ze ty, vsemocny mnë pfispívás!
ze ty jsi to {cam, neutrum jako 264 die hebr.) ucinil.
At si ont zlofeëî, jen kdyz Hospodin ¡ehnál tím se zal-

mista tësi. Oni budou tuze zahanbeni, hanbou pfikryti,
obaleni jako odëvem, jako dvojatym plâëtëm (diploide,
ômkoîç, ktery bylo Ize dvakráte kolera tela otocMti).

30. 31. V závérku slibuje zalmista, ze bude Boha za
jeho pomoc oslavovati, ze bude jemu vzdávati díky vefejné *
a ve shromázdcní mnohych.
Nyní stojí po jeho pravici Bñk a nikoli zalobce, dia-

bolus, satán (v. 6.), chrání ho pfed tômi, ktefí by i nevin-
ného odsoudili, ktefí by zivot trpitele zniöiti chtèli.

21. Ty]ZT\ 2ÍI0~',3 nebof dobrá jest tvá milost, jest tez
6917; lépe 31ÖS: UHñ se mnou die dobroty svého milosrden-
ství, pro své jtnéno vysvobod mne (Bickell, Wellh. Raffl),
ac jest libera me i ve stanch pfekladech spojováno s ná-
slednjícíni versem.

22. b¿n nestazené a zde i v neprechodném vyznamu
(ЬтР v 555).
23. generické jméno: kobylky; mnozetví jich

nelze zapiasiti, ovsem vsak jednotlivá zvírátka. I trpitel
jest tak piasen, osamocen a bez síly. тэт znamená tfásti.
Theodoret: »nemám nikde pokoje, jako vëtrem pfenásená
kobylka«.

24. ШП2 \ piel: zapfítí, v pozdéjsí reói: zhubenëti,
агат, pfelozeno "рПЕ: opadává mé tèlo, yûiS'û s privativ'-
ním ]'û, Sym. iotô àvqketwtaç bez oleje prae defectu olei ; ni
koli die агат: Se nema vice tuku.
27. ПХТ jest pomoc Bohem daná.
28. Bickell vynechává 1 Wellh. mëni die feck. m

Innvmrnvóufvoí fu» v 1353^ 4ap ktefí proti mné povstdvaji,
jsou zahanbeni.

29. Чаги dâgês po svâ ; pfiklady v (linsburg, Introcl.
s. 123—134

31. LXX "SED ЧЗЕЁЗТЭ zor nt'iom t'y. tôjv duoxórriuv г^г
yv/jv uov vysvoboditi od tëch, ktefí mne odsuzuji, mou
duSi; Wellh. ^ИВШИ)? od jeho soudù.

z. 108. 109. 879

Zalm 108. mûze b^ti vykládán ve smyslu obraznë-
messianskê pisnë : David obrazem Krista Pána, nepfítel
zalmisty obrazeri JidáSe. Pán svolává trest na zatvrzelce,

pfedpovídá jim jej.
Die církevního fádu jest ustanoven z. 108. o památce

sedmibolestné P. Marie; knëz modlí se tuto kletbu nepí'átel
Krista V hodinkách soboty; i on pfedpovídá onëm zatvr-

zel$-m protivníküm Krista veliké tresty, nebof vi, ze je
musí stihnouti Bozí spravedlnost. Za jiné hfísníky se
modlí, aby se obrátili.
Slova z. 108 nejsou proti kresfanské lásce; poukazu-

jeme toliko na znëni modliteb mse sv. proti pohaníim,
kde církev ústy knëze podobnë prosí: ut gentes pagano-
rum, quae in sua feritate confidunt, dexterae tuaepotentia
conterantur. Duvodem takové prosby nesmí a nemüze
byti и kfesfana pomsta, nebof рак platí slova: Cavendum
tamen est, ne fiat ex vindicta, ex qua si Psalmum 108.
super inimicum tuum legas, peceas mortaliter (Busen-
baum ku sv. Alfonse: De praecepto charitatis n. 30).
O tomto zalmu pfipomíná Theodoret: То оопщтг nádot xal

rijy 'lovÖakov fiavíav xal Tt]v 'lovôa nooóooíav ovroç ó y>nX/j(K луо-
dfontÇei. A vëeobecnë di sv. Augustin: In verbis quidem
figura optantis apparet, sed intelligitur praescientia nun-
tiantis. (P. Haitzmann, Psalm 108.) LidStëjêi zásada jest:
sNám dobfe, nikomu zle !

109. zahn. (H. 110.)
Messias" jest vitëzem a králem na тёку.

Zalmista (David) vypisuje slávu Messiáse svého Pána;
Búh Messiáse zve, aby zasedl po jeho pravici a panoval
nad nepfátely, jakBozímu synu od vëënosti príslusí (1- 3).
I vëëné knëzstvi slibuje Bûh svému Synu (4).
Král MessiáS bojuje vttëznë, vykonává soud nad

svymi protivníky (5—7).
£alm 109. jest nadpisem pfipsán Davidovi (úv. s. XXIII ).

Ze jest od Davida slozen, to mohou dosvëdcovati i slova
Pànë (Mat. 22i:! a parallelní mista Mar. 12s5-37 Luk. 2041-4*),
V nichz jmenuje Kristus Pán Davida pisatelem v. 1. a
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praví: ie mluvil v Duehu (t j. sv. D.). Sv. Petr uvádí
slova zalmu tohoto jako Davidova slova (ve Sk. ар. 23*).
Ti, kdoz pfipisují tuto píseñ pozdëjèi dobë, uvàdëji

jako dûvody tu okolnost, 2e se zalm nalézá v poslední
óásti zaltáfe, a ze shledávají jakousi podobnost u Zach.
613 (jen?, vidi u Messiâèe téz knëzskou i královskou dû-
stojnost). Vseobecná tradice jest tu zajisté zàvaznëjSi.
Zalm 109. jest messiansky. Sám Spasitel vykládal

jeho slova primo о sobë (Mat 2241-46 a parall. mista), kdyz
polozil Fariseûm otâzkou o Messiásovi slova v. 1. tohoto
z., a oni tomu vykladu nikterak neodporovali. I sv. Pavel
odvolává se na slova v. 4. v listu к Hebr. 55 a d. (Kristus
neoslavil sám sebe, ale ten, kter£ к nêmu pravil: Synmüj
jsi ty . . . jakoz i na jiném miste di: Ту jsi кпёгст podle
Melchisedeckova fádu). Messiansky vyklad dolozen téz
vyrokem sv. Petra (Sk. ap. 2;i4 a d.) a listy sv. Pavía

(1 Kor. 15" Hebr. V*7i а п. 101»; téz Mat. 26м Sk. ар. 5s'
7" ftím. 8S+).
Kresfanská tradice vykládá tentó z. jednomyslnë

o Kristu Pánu. Novy Zákon jest nám svédectvím, ze byl
ten zalm v onëch dobâch i od 2idû v témz smyslu (mes-
sianském) vykládán. Teprve ve stfedovëku opoustëli Zidé
tento messiansky vyklad.
David nemohl nikoho jiného naz^vati »svym pánem*

nez Messiáse, toliko Messiás miize míti moc jako Bûh,

sedëti po pravici nebeekého krále, by ti vëënë knëzem po
Melchisedechovë fádu.
V novëjsi dobë ëinëny pokusy vykládati slova této

(váhrné pry) pisnë o nëkterém zidovském králi neb patri-
archovi. Avsak ani vyklad o Abrahamovi, ani o Davidovi,

Salamounovi, UziáSovi, EzechiáSovi, ani o Jonathanovi z

makkabejské (1 Мак. 9n" a d.) doby se sem nehodí. V zi-

dovskyoh dëjinâch není zádné osoby, na kterou by se

cely obsah z. 109 hodil; u Messiáse není zádnych obtízí.
Zalm 109. vykazuje podobnosti s messianskym í. 2.

(i 44.). Jest to velebná, krásná, struënà, ale ¿ivá píseñ
oslavy vitëzného Messiáse. Rozdëliti ji lze na dvë eásti
(1—3, 4-- 7).

z. 1091-3. 881

Bickell shledává tu osmero slok a pfedpokládá, ze
jest z. 109. v nynëjsi podobë kusym. Doplñuje nëkterà
slova v 1., 2., 4. a 5. sloce, ze 6. a 7. sloky mu schází
polovice, osmé vûbec zádné nemá, a pfec nalézá v zacá-
teéních písmenách slok akrostichon: Три? рТУВ Simeon
vládne. (kraluje), a spojuje sepsání zalmu s dobou

makkab. Simona. Podivno, ze není takového akrosticha
v jinych zalmech.
L. 1. Daviduv zalm.

-t(íká Hospodin mému Pánu :
•Zasedni po mé pravici,
»Az ucmím tvé nepfátely podnozím tvych nohou.

2. Tvé mocné zezlo vypustí Hospodin ze Sionu;

Panuj uprostfed svych nepfátel.
3. U tebe jest panování v den tvé moci,

Ve svaté záfi.
Z lûna pfed jitfenuou jsem té zrodil.
H 1. Od Davida; zalm.
V^rok Jahve к mému Pánu:
»Zasedni po mé pravici,
>Abych polozil tvé nepfátely za podnozí

tv^ch nohou.
2. Tvé mocné zezlo natáhne Jahve se Zijjônu.
»Panuj uprostfed sv^ch nepfátel.

3. Tvüj lid jest ochoten ve tvüj vojensk^ den;
Ve svaté ozdobé (vychází) z luna,
Z ranních f'ervánkú tobé rosa tvého mládí.
(Pfeménou: Tvüj lid jest ochoten ve tvüj
válecnj' den; na svatych horách, jez z luna
cervánku se vynofují — jest — tobé rosou
tvé mladé muzstvo).

1. Messiás má Bozskou moc a kraluje.
Zalm pocíná v hebr. slovem, jehoz uzívají proroci

o v^rocích Páné, slovem: ne'úm t. j. vyrnk. Jestzdeobsa-
zeno proroctví, a proto dluzno pofiíti pfítomn^m öasem

(nikoli: dixit): Éíká, mluvf Hospodin, Bfih Jahve mému
Pánu (Domino meo ladhônî). Bûh Jahve mluví ku Pánu
zalmisty Davida (k mému Pánu), a tím jest Messiás.
David slySí ve svatém nadéení v^rok Bozí, kter^m

udéluje Bûh Davidovu Pánu, Messiásovi, velikému potomku
z Davidova rodu, Bozskou moc a vládu ; bude sedëti po
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pravici Boèi, po pravici Boha Jahve t. j. bude mu dána
Bozská ëest, neboí pravá strana Ь$лга1а vzdy cestnym
místem (3 Kr. 219), bude mu dána i Bozská moc, aby pfe-
mohl své nepfátely, (pravice jest znak moci), aby mu byli
polozeni jako podnoèi jeho nohou. Nepfátelé budou mu
Úplné pokofeni a podrobeni, coz vyjádfeno slovy: AS
uciním tvé nepfátely podnozím tvyeh nohou. Sliivko az
nemá tu vyluôného vyznamu, die nëhoz by züstal Messiás
na pravici Boha jen potud, pokud by mu nebyli vsichni
nepfátelé podrobeni; nelze se domnívati, ze by рак zase
odstoupil neb ztratil svou moc, Vzdyf Messiás, ktery sedí
na pravici Bozí (po nanebevstoupení die Mar. 1619), zû-
stane tam na vídy (Hebr. 10'2), jeho kralování jest bez
konce (Luk. I33).
Podnozím nohou u&initi znamená úplné podmanéní

a pokofení; vítézové na Vychodè slapali nékdy po pfe-

mozen^ch zajatcích, kladli své nohy na jejich síje; zná-
zornéním tohoto úkonu pfedstavovali (jak lze spatfiti na
ass. obraze v Behistûnû, na egyp. v Thébách ; Kaulen,

Assyrien und Babyl. s. 121) líplné podmanëni (srov. Jos.
1021-25 z. 1739),

2. Jahve trüní na Sionu, na nebeském trûnë, a odtud
podává (tak vidi David) Messiásovi jeho mocné èezlo,

(znamení vlády), moc a vládu, aby mohl panovati. Sion
jest pûvodem a pocátkem Messiásovy moci, odtud se jeho
duchovní panství (o nëmz téz Is. 23 Mich. 42) rozáífí po
celé zemi. I David vycházel proti nepfátelüm ze Sionu;
MessiáS vycházeti bude se svou moci proti nepfátelüm
t. j. proti veskerému zlu.
Vládni uprostfed svych nepfátel! jsou Bozí slova,

kter^mi naznacena jistota pfislíbení: ty budes vlásti a
panovati nad nimi! A6 bude Messiás míti kolem sebe ne

pfátely, bude jimi obklíéen, bude pfec jejich Pánem!
Vyplnila se tato slova, kdyz vysli z -lerusaléma sv.

apostolové a hlásali odtud Kristovu físi mezi zidy a mezi
pohany. Sv. Pavel psal jiz tehdy ku Kol. I6: >V celém
svëtë jest, a roste a dává ovoce?.

z. 1093. 883

3. Znëni pfekladû lisi se tu od raassoretského textu
dosti znacnë. Die feckého pfekladû (LXX), italy a die
Vulgaty jsouve v. 3. uvedena slova BohaOtce, Jahve. Star£
kfesfansky vyklad (od Justina) se velkou vëtsinou pfidr-
zuje tëch pfekladû. Smysl by asi byl: Messiás panuje ajemu
nálezí to panováni ode dne jeho moci, ode dne (od doby)
jeho povySení, kdyz zasedl po pravici Boha, jest ve svaté,

v Bozské záfi, v Bozské velebnosti postaven.
Ei utero z luna, z lima svého (e meo utero = e

mea substantia), ze své podstaty (di die toho Bûh) já
jsem lebe zplodil ; metaforicky jmenuje limo na m. pod
staty, ponëvadz lidé z luna se rodí, z nëho dostávají tutéá
pfirozenost, kterou mají roditelé. Ante luciferum, pfed
jilfenkou, pfed hvëzdou (svëtlo dávající) vûbec, drive пей
byly hvëzdy stvofeny, tedy od лгёспозй já jsem të zplodil.
Pfed hvëzdami t. j. pfed ëasy; jestli tedy pfed easy, od
vècnosti? di sv. Augustin. Die tëchto slov jeví se mluvící
Hospodin jako Otee Davidova »Pána«, Messiáse. O zrození
mluví jiz z. 27. Tertullian má generavi (Swete, Introd.
to the Old. T. 468).
Dnem síly Messiáse vykládán na mnoze den posled-

ního soudn: Messiás bude míti panováni a ukáze je v den,

kdy vseobecnym soudem evé moci uzije, obkliëen svou
vzne^enou svatostí ; jemu nálezí to panováni, ponëvadz
jest od vëcnosti z lûna Bozské podstaty zrozen.
Ji2 sv. Jeronym pfipomenul, ie se hebr. znëni od

LXX znacnë odchyluje, a 2e nie nepraví o zrození Kristovô
7. luna Boha Otee. Odchylky lze vysvëtliti rùznou cetbou

hebrejskych slov. Tëàko rozhodnouti, kterému znëni by
pfislusela pfednost. Massoretsky text se druzi lépe к pfe-
deslym myslenkám nez Vulgata; zpráva о vëëném zplození
Messiáse z Boha Otee neni die souvislosti ocekávána. Die
toho by byl pfednëjsim ; neni vsak neporusenym. Smysl
jeho jest asi tentó: Jahve dává Messiási zezlo (panováni)
a slibuje mu, ze bude panovati nad vsemi nepfátely —

v tomto v. udává рак vysledek Messiásova panováni.
Messiás má tez prívrzence, ktefí za ním ochotnë jdou,

8 ním, pod jeho vedením bojují; pfidávají se к nëmu ]ii
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od matefského luna, a On mûze s potësenim pohlízeti na
¿íí rosu mladého muzstva. Messiás zvitëzi, ale jest mu
eamému bojovati а hledati si bojovníkü. Tyto nachází ve
evém lidu: Jeho lid jest ochotny, horlivy, dobrovolnë, rád
za ním jde; jest cetny, jako kapky ranní rosy; jest pin
síly, mladistvy. К tomii bychom mohli jestë pfidati tu
okolnost, ze jest ten vâleëny lid skvostnë vystrojen: Ve
maté adobe (jako v knëzském, posvátném satë). Kdo by
nevzpomnël pfri torn na první doby kfesíanství, na ony
horlivé evaté zástupy, jez Hospodin Pánu Kristu dal! (Jan
179: Kristus se modlil za ty, které mu Bñh dal: Nebnt
tvoji jsou).

1. as? vyrok, eff atum, znaßi vëstbu (Num. 24* 15, 1. Sam.
2™ 2 Sam.' 23 1 Is. I8* a j.). muj Pan jest ten, о nëmz
cely zalm mluví ; tak naz^ván i král (1 Sam. 22'*).
ТИ^Ь ЗЮ znamená, ze má míti úcast na mociJahve (Dan.
7 is- 1*), ij spíse ùcelnë (adeo, ut tV2~tv syr.) abych polozil
atd. Kdoz vykládají ve vyluëném vyznamu: »Kristus bude
panovati, al mu budou podmanëni vsichni nepfátelé»,
tvrdí, ze рак odevzdá zase svou vládu do rukou Boha
Otee (1 Kor. 1524). Stane se tak, az bude zlo pfemozeno,
tedy v soudném dni; proti tomu Hebr. 1012.
Messiáse nazyvá Pánem, ponëvadz si vykoupením

lidstva zjednal i jako clovék prava na lidské pokolení.
Sapor uzíval Valeriana císafe jako podnoíí, jako

stupnë, kdyz vsedal na kûn, Tamerlan podobnë zacházel
s pfemozenym Bajazetem.

2. na'5 zezlo, hûl, virga; virtutis na m. pfídavného
jména: moeny. пЬоч vysíld, die LXX tÇcwomeXet snad po-
mysleno na cinnost rozeslanych apostolu.

3. Die feckého by byval hebrejsky text:

T^lV"! УЗФ? огня ипр~" '"утла "Ьчп avz. Msià wù ¡f
¡)

noyj] h' t)fiéga ri}ç ôvvà/ieôç oov, êv míe: карлоотуа rmv ñyicnv ht

yaaiQÔç .-toó iwçipÔQnv fyévvtioú or. Massor. 5И ~5 v.oní ve vsech
znënich, proto je nëktefi vynechávají neb vymifují. LXX
cetli na m. "72? slovo na m. ГОЧЭ slovo PZ*I3 àçx>i
vyznamem panování (2Ч*ТЭ kníze); na m. "i¡jU3?3 cetli "ЛЕЯ,
vynechali bo ïp tobé rosa, a nam. massor. jez jest
vsak zvlágtní tvar (tvá mladost), ëetli neb mëli ve své
pfedloze тргп^ zplodil jsem té. Syr. cetl téz Tprní?*, Sym.

a Theod. >
}

vtinr¡s /uov mëli >Tl"l!?\ Syr. celé: ХГОЮЯ ^tC tvùj
lid jest slavny v silny den; v záfi svatosti z lûna od po
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cátku "ПЗП"^ x^a Tjç tebe mladíka (x?B)y.sem zplodil. Sv. Jer.
vykládá : Tvoji lidé budou ochotni (spontanei erunt) v den
tvé moci: ve svatych horách С1")Л ëtènona m. ЧТ|П) jako
z luna tobé vyjde rosa (Ьоэ) tvého mládí. Aram, pfeklad
mini *Pánem« v. 1. Davida a vykládá die toho celf zalm
zvláStním zpusobem: »Pán (Jalive) vyrkl svym slovenu
ze mne uciní Páuem celého Israele ; on рак mnë opôt fekl :
Pockej na Saula z kmene Benjamina, az zemre, nebof
královské panování nedostane se soudruhu (nemohou pa-
novati dva); a рак uciním tvé nepfátely podnozím tvych
nohou?. Ve versi 3.: »Tvüj lid z domu Israele jeví se po-
slusnym zákona, v den vypravy do boje spojís se s ním
ve svaté ozdobë; milost Boha к tobé sestoupí, jako se-
stupuje rosa ; tvoji rodové budou bydleti v bezpeci«.

jest mnozné 6. vyjadfující sílu, intensivnost: lid
jest samá ochota. OÍ"1 den tvé síly (válecné s.t, den
kdy jde vojsko do boje; sita metonymicky: rozvinutí
síly, voju. "1ПЮр jest na tomto misté ve vyznamu jména
TTO, u Aq. jest part, piel *!ПВ5 firnntiominri^, jinde "1П5ЭТ1
Theod. àno лоон, Orig. píée шопаад.
ПТф? znamená mfady vék, pfekládáno nejôastëji :

mládez. Jinak spojeno: »jiz od lima matefského se ti za-
svécují; patfi na své mladé muzstvo .
Wellh. klade die Sym. a die sv. Jer. a nëkter^ch

hebr. rukopisü "ппга na svatych horách (Jerusalémë neb
ve sv. zemi); nntD klade na m. чгтоа (12 by snad byla
dittografie z атя). Voje jsou tu pfirovnány к rose ; hory,
které se vynofují z luna cervánek, byvají pokryty rosou,
proto: Na svatych horách (Jeê=jak, braehylogie) z lûna
cervánek (se vynofují) — jest — tobé rosou tvé mladé
muzstvo. O feckém znëni v. 1—4 v. Swete, Introd. to the
Old T. in Greek, s. 336, 409.

Hebrejské znëni nebylo, jak z toho vidno, ani v staré
dobë jasné; massoretské bylo poru§eno. Viz о tomto z.
Corluy, Spicilegium dogmatico-biblicum 2, 184 -194. König»
Stilistik 136* 2202'.

4. «Pfisábl Hospodin a neáelí tobo :

Ту jsi knëzem na vëky
»Podle Melchisedechova fádu.

5. Pán po tvé pravici (jest) ;
Potírá v den svého hnëvu krále.

6. Bude soud odb^vati mezi národy,

Doplní porázky,
Rozemele hlavy mnohych v zemi.
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7. Z bystfiny na cestë píti bude,

Proto pozdvihne hlavu.

4. Pfisáhl Jahve, a nezelí toho:
»Ty isi knëzem na vëky
»Podle fádu Malkizedeqa.

5. Pán po tvé pravici
Potírá krále v den svého hnëvu.
6. Bude Bouditi mezi národy,
Naplñuje mrtvolarai,
Potíraje hlavu v sirém kraji.
7. Z potoka bude píti na cestë ;
Proto povznese vysoko hlavu.

4. Bûh Jahve prohlásil slavnë a pfiseznë, ze vládce
a král Messiás bude téz knëzem (Zach, б12- 13), nejvysSím
knëzem, jako byl Melchisedech. Ten to královsky" knëz po-
razí, zniëi, potfe krále, ñepfátely ; ovsem 2e to dluzno
rozumëti v duchovním smyslu.
Bûh pfisáhl ; metaforicky tak feöeno, Bûh pevnë urcil

a ustanovil; lidé stvrzují své úmluvy a sliby pfisahou,
tak pevnym jest i tentó vyrok Bozí. Neíeli toho, jest an-
thropopathismus (Gen. 6e): Ustanovení Bozí jest pevné,
nezmënitelné.

Туjsi knëzem na vëkypodle fádu Melchisedecha ;knëz-
ství messianského krále nikdy nepfestane (Is. 96- '')

. Melchi
sedech, král Salemu, byl knëzem (Gen. 14) ; i Messiág bude
spojovati oba úfady, obë dùstojnosti. Knëzi bylo obëtovati
Bohu, zastupovati pfed Bohem lid a zañ se modliti. Mel
chisedech byl knëzem pravého Boha, о nëmz Gen. I418-î0
di, jak obëtoval chléb a vino a zehnal Abrahamovi. Mel
chisedech nebyl snad idealnim typem levitû neb isr. králú,

jak Wellh. a Nöldeke mínili ; о torn pise Van Hoonacker
v Sacerdoce lévitique s. 281—287. Gen. 14. jej staví nad
Abrahama.
Knëzstvi toto die fádu Melchisedechova jest jiného

rázu nez knëzstvi die fádu Aronova. Aronovo knëzstvi pfe-
cházelo po smrti veleknëze dëdictvim na nástupce, toto
knëzstvi vâak potrvá na vzdy. Sv. Pavel podává к tomuto
versi v listu к Hebr. 71-22 (51-11) pèkny vyklad a klade
zvlásté na pfisahn a na vëcnost (Hebr. 724, 25) onoho knëz
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ství Kristova velkou váhu. Ukazuje, ¡te jest Kristovo
knëzstvi vznesenèjsi nez knëzstvi starého Zákona : 1. U
Arona byla posloupnost, u Melchisedecha nikoliv; 2. Aron
byl toliko knëzem, Melchisedech by] knëzem i králem ;
3. Aron obëtoval krvavé a jiné obëti, Melchisedech obëto-
val chléb a vino; 4. Aron potfeboval chrámu, kdyz byl
zbofen, nemëli obëti, Melchisedech chrámu к obëti nepo-
tfeboval. Kristus se tím Melchisedechovi podobá.

5. Pán (Büh) po tvé pravici (jest) ; slova zalmisty.
Hospodin jest po pravici Messiáse, ponëvadà ho chrání
V boji, kterj1 jest mu jako králi vésti s nepfáteli. Kdyz
mu dával královskou moc, posadil ho po své pravici a
byl sám po jeho levici.
V onom dni Boïiho hnëvu, kdy bude Bûh Messiásem

vykonávati soud nad národy, Messiás potírá krále (25, 12).
Bûh, nob Kristus vykonává tentó soud stále a ukonëi
teprve poslednim soudem. Krâlové a národové jsou ti jeho
neprâtelë, jei on bude souditi.

6. Messiás bude vykonávati ten soud, a bude to po
tom soudë jako po veliké bitvè. Naplní, dokoná zHceniny,
uplnë vse zbori, znièi (со bylo zlé). V hebr. naplnuje
mrivolami, mnozí budou odsouzeni, padnou jako mrtvi,

(Ts. 6624 Zjev. 19' '»•").
Rozemele (rozbije) hlavy mnohych v zemi, mnohé ro-

zetfe, j)orazi; v hebr.: potiraje hlavu v sirêm kraji, po
celém svëtë sáhá jeho moc, vèude mûze své nepfátely
stihati a niëiti.

7. Prvá cást ukazuje námahu boje, druhá рак odmënu
vitèzstvi. Z bystfiny na eestë bade pUi; podmëtem jest
opët Messiás. Boj jest namáhavy, Messiás si nemùze do-

pfáti odpocinku ; aby své dilo mohl dokonati, oböerstvuje

se (35!l Jer. 31" 2 Kr. 23 15) krátce a spësnë tím, ze se na-
pije z bystfiny na œstè. (Pfipomínají nám ta slova událost
z Gedeonovy doby. Soud. 74-G,i. Pak zase pronásleduje své

ne})ï-àtely, dobyvâ vitëzstvi, a tak, proto pozdvihuje hlavu.

Tato slova »pozdvihuje hlavu« ukazují s dostateônë,

ze bylo Messiásovi pfed tím se sklânëti snízením, ze mu
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bylo i trpëti. VSeobecnë vykládána proto prvá fást (7a)
o utrpení Pànë. Bystrina (potok) jest obraz lidskj'ch
nehod a svizelù (68), které na Spasitele se hnaly, brzy
vsak zasly; cesta jest jeho pozemsky zivot; on pije г by-
stfiny t. j. Kristus má podíl na pozeraikych souzeních a

tím získal sobé oslavu, které se mu na pravici Boíl v ne-
besích i jako ölovöku dostalo. (Srovnati Ize s tímto vf-
kladem slova Luk. 24»« Filip. 28- 3 Hebr. 122 Zjev. 5; o
utrpení, po némz následovalo oslavení).

4. Tato ëàst podobá se slozením cásti prvé; ona po-
éíná slovem aS3, tato pfísahou УЭШЭ, coz jestè sesíleno
slovy ana* sbl (a nezelí); syr. to poslední pfekládá slovem:
neselze (89 34- 3tí), die cehoz Bickell pfidává: îô nepo-
rusím svého slova: Ту jsi Melchisedech atd. zde se

slucovací hláskou jod: ТГПТ^р (Koh. 3,s 7U 8») *mà W/i
tuí/t die zpûsobu, die fádu (jinde znaöi: pro): u sv. Pavla
(Hebr. 7 1

5
)
: xarà tIjv ófioukr¡ra secundum similitudinem

Melchisedech. Podobnost zálezela v torn: ze byl v Jeras,
knëzem a králem, ze obëtoval chléb a vino, ze byl Bohem
ustanoven a nepfenesl svého úfadu na své potomky, ze
byl vznesenëjsi Abrahama. Aram, vykládá ]7}3

hiíze
princeps; znamená stojící, pfipraveny к sluzbë. jako
u Joela l9: sluzebníci ТПЮТЗ Bozí.

5
. "Olí* (v aram.: ччп srODEQ vzneSenost Jahve) jestBüh

(17 rukop. mrp). Po pravici hyti znaöi zde, jako z. 108
10931 pfispëti pomocí. V druhé ôàsti, pfi yrra mûze b^ti
podmëtem Messiás (Corluy, 1

. c), aneb i Jahve, ktery
Messiásem potírá (yr¡73 jest,jak ]T v 6. ukazuje, prorocké
perfektum) krále. Messiás bojujetéz, ponevadá jest feceno,
ze jest Pán toliko po jeho pravici "га^Ь?-

6
. Podmëtem jest zde Messiás; soudí mezi národy,

v národech, ktefí jsou kolem nëho shromâzdëni. Odsoudí
bezbozné. a to jest feöeno slovy: implebit ruinas ni'"]} X¿E
(Aq. Sym. sv. Jer. implebit valles Öetli ГТГ5« údolí). Щй
jest perf. a pfekládáno pfechodnë: naplñuje (zemi), akk.
öim: mrlvolami; nepfechodnë: Plná jest (zemë) mrtvol!
pino jest mrtvol na siré zemi; ~2r\ ]*i.S""b? by se neslo i

к >фя i к y¡m Wellh. cte pfechodné piel хЬ.Я: naplñuje,

a pfitahuje sem y~\n jako pfedmëtny^ akk. Zb,vvají-
címu doplñuje: Liwjâthân neb nëco podobného.
USîn (Hab. 313 i z. 6822) znamená hlavy tëch, které

on zabijí. ran prelozili LXX Vulg. genitivem : in Ierra
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multorum (Ы yijç noXhbv téz Ы yf¡v яоЩу) i aram. ; ПЗЧ
nálezí к "is, nikoli ku ujîO (syr.: mnohé hlavy): v siré,
veliké zemi, sv. Jer. in terra multa.
Mendelsohn a j. rabb. pomysleli pfi пзч na hlavní

mësto Aramonitû Rabbath (Amraon), avsak to nebylo
zemí yix.

7. ""ИЗ Ь~372 z bystfiny (potoka) na cestë, kterou
pronásleduje nepfátely. □"'"T pozdvihne (v syr. passivnë :
bilde povysena hlava). р"~Ьу propterea, protoze tak bojuje,
tak vítezí. O potoce souzení, o utrpení a Kristovè smrti
vykládají ta slova predevsím sv. Jan Zlatoust, Theodor.,
Aug., Tneofylakt, Agellius (z. 185 Proudy nepiavosti, 1245:
Potok pfech'ází nase duse). Ovsem, ze zalm o ponííení
krále nemluví, a ze »piti z potoka- obyëejnë znamená
obíerstvení, posilnëni iSoud. 151!> 74-6 Is. 12*).
Jiny" vyklad o tom, ze bude král píti krev padlych- není správn^. O z. 109 (110), zvlàstë к v. 3. pise Kaulen,

Die ursprüngliche Form der Stelle Ps. 1093 v casop.
Katholik 1865, 2. 129 -174.

Zahn 109. jest prvym zalmem v neéporách nedèl,
svátkú Páné a svátkú Svatych.
NeSpory jsou v fadë církevních hodinek urëeny na

konec dne. Modlitbami nespor chce nám církev pfivésti
na pamëf konec» zivota, konec svëta, poslední soud, vëcnou
odraënu.

V tom to z. 109. ukazuje na Krista, jenz sedi po pra-
vici Boba Otee a pfijde odtud, aby soudil zivé i mrtvé.
Tehdy dostane se mu od vseho lidstva a pfede vsemi
lidmi slávy, jíz si zaslouzil svym ponízením a utrpenim.
Sfastny ëlovëk, ktery vidi Krista sedëti po pravici

Pànë, ktery jest o tom vírou pouëen a takfka pfesvëdëen

(Sv. Stëpàn vidël tak pfed svou smrti Krista Pána; Sk.

ap. 7à5). Kristus Pán nás s nebes podporuje, chrání, nás
tam i ocekává (Kol. 31). Nepfátelé Kristovi podlehnou,
budou mu podnozím; i kdyby byli nejmocnëjèimi, kdyby
byli králi. Ké2 by klesli к jeho nohám — pokofeni nikoli

mocí, ale kajicností!
Kristus Pán od Boha jest ustanoven Pánem lidí ;

panuje svou církví nad sv^mi vëficimi. Mûzeme-li se na
60
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z5rvati jeho syny, nabyvámo tím tëz velkó dûstojnosti a
moci, hlavnë proti zlému duchu.
Kristus Pán jest knëzem na vëky; obëtuje se za nás

dennë, pfednásí Bohu i nase slabé a nedostateëné skutky,
a öini je zásluínymi, ze se nám za në pro Jeho zásluhy
dostane odmèny. Kdo by ho nemiloval, kdo by ho nepo-
slouchal? Potfe kazdého neprítele, snízí py§né, povysí
ponízené !

Svatym Bozím pomáhal Kristus, aby pfemohli svêt
a zlo svëta. Dává jim svatou ozdobu (splendorem), oni
tvofí zase Jeho ozdobu a slávu. I Svatym dal, aby mohli
sedëti po pravici Boha (Zjev. 32').
Vers 3. vykládán die LXX a die Vulg. o vècném

zrození druhë Bozské osoby, die nëkter$rch i o narození
z Panny Marie nofiní dobou (ante luciferum, pfed jitfen-

kou) V Betlémë; proto jest uveden tentó vers v gradúale
pMnocní mse s\'. o Vánocích.
Vers 4. o vëëném knèzstvi die fádu Melchisedecha

jest uveden v memích modlitbách sv. biskupü (muíenníkú
a vyznaA'aëû).

110. Шт. (H. 111.) •

Chrála Hospodina, dobrodinee svého lidu.

Salmista hodlá Boha velebiti ve shromâzdëni spra-
vedlivyoh, pfipomíná véeobecnë veliká díla Bozí, která
udrzují na vzdy památku Bozí (1—4),
uvádí ony divy, jimiz Bûh svému lidu к zaslíbené

zemi pomolil (5 -7),
i zákon, kterym Hospodin svuj lid vedi a vzdélával

(8-10).
Tentó zalm velebí tedy moc a lásku Bozí. Souvisí

s následujícím zpëvem 111., nebof tentó lící, jak Síastni
jsou spravedliví pro onu Bozí moc a lásku ; zalm Ш-
ukazuje na spravedlivém podobné vlastnosti, jez uvedl
z. 110. o Bohu.
I zevnejsí skladbou jeví se, ze ty dva zpëvy к sobé

nálezejí. Zâvërek z. 110. (»PoMtek moudrosti jest bázeñ

I. ПО1-5. 891

Hospodinova«! jest na zacátku z. 111. (Blaze ôlovëku, jenz
se bojí Hospodina), a jest i obsahem tohoto zpëvu. Oba
jsou alfabeticky sefadëny; jednotlivé díly versù (vëty,
stichoi) pooínají pofadnë písmenami hebr. abecedy. VerSe
jsou dvoudílné, poslední dva verse o tfech ölenech neb
vëtâch. Jest tedy 22 êlânkù, skorem kazdy elánek о tfech
slovech.
Jsou to radostné, krásné zpèvy, slozené z prûpovëdi,

které nalézáme i v jin^cli zalmech a v knize pfísloví.
Slok a oddèleni v nich neni.
Skladatel udán není. Nadpis n^ïpri Alleluia, (viz

104), kter£ jest v obou zpèvech(téz vhebr. z. 106, 111—113,
115—118; veVulgatë v osmi po sobe jdoucích zalmech 110—

118 ), nenálezí к püvodnímu znèni, ponëvadz není v abecední
fadë. Byl asi za liturgickym uöelem (jako responsorium)
pozdëji pfidán; nejspíSe v dobè po návratu z bab. zajeti
V pûvodni LXX byly oba zalmy nadepsány: т/jç bu-

myoq-rjc 'Ayyaíov xai Zaxaqíov pri návratu Haggea a Zacha
riase (prorokû z doby po babylonském zajeti); v nynëjsi
LXX a Vulg. nalezá se tento nadpis toliko u i. 111.
Z toho nelze na dobu slozeni 2. souditi.

L. Allein ja.
1. Oslavovati tebe chci, Hospodine, z celého srdce

svého,
V rade spravedlivych a ve shromâzdëni.
2. Veliké jsou Hospodinovy skutky,
Prozkoumané podle jeho celé vule.

*3. Sláva a velebnost jest jeho jednání,
A jeho spravedlnost zíistává na vëky vëkûv.

4. Památku pfipravil sv£m divum,
Milosrdny a milostivy (jest) Hospodin ;

5. íPokrm dává tëm, ktefí se ho boji.
Jest pamëtliv své úmluvy na vëky.
H. HalH«jâh.
Sl.Velebiti chci Jahve z «celého srdce,
3 V kruhu upfímnych a ve shromâzdëni.
y 2. Veliké jsou skutky Jahve,
T Ke zkoumání vsem, ktefí mají na nich zalíbení;
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r¡3. Sláva a velebnost jest jeho konání,
"i A jeho spravedlnost zustává na vëky.
T 4. Památku postavil sv^m zázrakum,~ Milostivy a milosrdny jest Jahve.
D5. Pokrm dával tëm, ktefí se ho bojí,
4 Na vèky jest pamëtliv své úmluvy.

1. Oslavovati (66) chce zalmista Boha horlivë (z ce-

lého srdce), vefejnë a slavnë a: V vade spravcdlivych,
upfímnych, poctivych t. j. zboznych Israelitû, a ve shro-
mázdéní, v cetném kruhu.

2. Ihned velebí Boha pro jeho veliká díla: Veliké
jsou Hospodinovij skutky; со Bûh na zemi a vûbec uíinil»
ukazuje jeho velikou moc, ale spolu i jeho dobrotu. Tyto
skutky zasluhují, aby je clovëk dûkladnë prozkoumal,
aby je dobfe pozoroval ten, kdo na nich má zalíbení:
Ke zkoumání (prozkoumání exquisita ve vyznamu exqui-

renda) vsem, ktefí mají na nich zalíbení; tak asi die
hebr. znení. Ve Vulg.: Prozkoumané die jeho celé vùle,

vybrané, nejlepsí jsou to skutky jehodobroty, jeho lásky.
Jsou to díla stvofení, díla zachovávání svëta a lidu.
('hceme-li dobfe porozumôti skutkùm Bozím, jest

tfeba uvazovati i zàmëry, pro nèz a za nimiz Buh ony
skutky, ona díla konal. Zasluhují jeho skutky, aby je
ëlovêk zkoumal die celé vule, die úcelu, proc je Bíih vy-
konával; tak poznáme jejich krásu a prospësnost a do
brotu. I v tomto smyslu vykládáno hebr. znení.

3. Veskero konání a jednání Hospodinovo jest sláva
a velebnost, jest slavné a velebné, vyzaduje slávy a vele-
bení. Jeho spravedlnost züstává na vèky, t. j. jeho spra-
vedlivé, milostivé fízení svëta (21 32) jest ve vsem konání.
4. Aby nevesla veliká díla Bozí, jeho zázracná díla,

jako bylo vyvedení z Egyp ta, zachovávání Israele na
pousti a usazení lidu v zaslíbené zemi — v zapomenutí,
proto postavil Hospodin památku na në. Takovoupainát-
kou by byla slavnost Pesach, velikonocní svátky.
Jinak bychom pfirozenôji vysvëtlili: Bozí díla jsou

tak veliká a podivuhodná, Z6 jejich památka stále trvati
musí, ze nikdy nezanikne. Israel si ve svém podání za-
chovával vzpomínky na Bozí divy a dobrodiní.

t. HO1-9. 893

5. Pokrm (doslovnè : kofist) dával tëm, ktefí se ho
boji, svym vërnym, svému lidu, dával na pousti mannu.
Manna byla obrazem eucharistie N. Z., proto uvádí sv.
církev tato slova a cely zalm 110. o nejsv. Tëlu Páné.
Büh züstává vëren své ùmluvë (2410); jako chce, aby

lid pamatoval na jeho divy, tak sám jest stále pamëtliv
své úinluvy, dává lidu ochranu, jak to byl pfislíbil.

1. глуп (ПТО!) shromázdéní, synonym, s metonymi-
ckym consilium.

2. Exquisita о'ЧЙ'ПЧ vykládáno rûznè: Zádané, hle-
dané, sv. Jer. dobfe exquirenda; zádané by byly ony
skutky Bozí tak, aby je Büh nyní znovu konal, aby jimi
lidu pomáhal, jako to drive ciníval.
ОГрХВП mno2. císlo pfídav. jména уЮП (z a^SB")

s pf íponou 3. os. (3527): ktef í mají zalíbenl ni nich ; tak
Aq. syr. a aram. Voluntatis by bylo ran. tfíslo od увл-
Vyklad : Dokonalá jsou díla В., provedená podle jeho
vule« jest vedlejsí; tez provedená tak, ze vyplñují Bozí
vûli* (ze .vse Bohu slouzí).

4. 5. "CT nejlépe vylozeno o památce ci o pamëti,
V jaké se Bozí díla v tradici lidu zachovávala.
Jiní vykládají "ОТ o svátcích, které ustanovil Büh

na památku velkych událostí, zvlàstë, jak pfipomenuto,
o velikonocních svátcích, a C|*10 v. 5. o hodech velikonoö-
ního beránka; pî'imého düvodu pro tentó vyklad není.
Památka vykládána vzhledem к násl. escam cpo tez

o nàdobë inannou naplnëné a v arse úmluvy chované:
Vezr.t nádobu a dej do ni mannu. . . at se nchovává do
рГ..Фс/i pokolení (Ex. 1632 Hebr. 94).
Büh dává dennë a stále pokrm vsemu stvofení; dává

nasim dusím pokrm sílící az do vëcného zivota: Nejsvë-
tëjsi Tëlo Pànë.

6. Sílu svych skutkû ohlasuje svému lidu,
7. Ze jim dává dëdictvi národü.
Díla jeho rukou jsou pravda a právo.

8. -Spolehlivá jsou vsechna ustanovení,
Utvrzená na vëky vëkùv,

Zafízená na pravdë a na spravedlnosti.

9. Spásu poslal svému lidu,

Na vëënost zfídil svou úmluvu.
Svaté a hrozné jest jeho jméno.
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10. РоШек moudrosti (jest) bázeñ fpfed Hospodinem;
Dobré poznání jest vsem, ktefí die ni jednají.
Jeho (Bozí) chvála zústává na véky vëkûv.

2 6. Sílu sv^ch ciníi oznámil svému lidu,

? Kdyí jim dal dëdictvi národíi.
Ю 7. Díla jeho rukou jsou vërnost a právo,
3 Bezpecná jsou vsechna jeho pfikázání,
С 8. Zalozená na vzdy a na vëky,
y Provedená vërnë a (die práva) sprâvnë.
С 9. Osvobození poslal svému lidú,
2 Zfídil na vëky svou úmluvu,
p Svaté a hrozné jest jeho jméno.
llO. Poëâtek moudrosti jest bázeñ Jahve,
XD Dobrá rozsafnost vsem, ktefí je vykonávají;
Г Jeho chvála zústává na vzdy.

6. 7. Büh oznámil t. j. ukázal svému lidu celou sílu
svych ëinû (silné, mocné skutky), kdyz jim dal die svého
dávného slibu zemi Kanaan, dcdictví národü, t. j. národíi
Kananejskych. Kananejskfm národúm byla ta zemë vzata
a dána Hebrejskym. Narází na dobytí zaslíbené zemé
V Josuovë dobë; to událo se za Bozí zázracné pomoci.
Díla jeho rukou jsou pravda (v hebr. vërnost), nebof

jsou splnënim danyeh pfislíbení: jsou i právo (sprave-
dlivá), nebof jsou zafízena po spi avedlnosti, jsou trestem
za hfích, odmënou za zásluhu.

8. Spolehlivá jsou v secka jeho (Bozí) ustanovení ;

pev?iá, vccnë trvající jsou jeho pfikázání, jez dal na Sinaji.
Spolehlivá jsou i zafízení jeho Prozfetelnosti; i tentó vy-
znam mohou míti ustanovení. Nikdy nemají byti pfekro-
cována, n5'brz vzdy provádéna vërnë a sprâvnë (aeque).
Viz 188.

9. Osvobodil Israelity, svúj lid, z Egypta, osvobodil
ho i od jinych protivnikû a nepfátel; osvobodil no izba-

bylonského zajetí. Tím ukázal, ze jeho úmluva stále trvá.
Svaté, milé jest jeho jméno Israelitûm a jeho vërnym;

jeho jméno je ehrání, pfispívá jim, sílí je; za tovsakjest
to jméno hrozné nepfátelúm Israele.
10. Poüátek moudrosti jest bázeñ pfed Hospodinem,

moudrost má v bázni Bozí svíij pramen, jí zacíná, bázeñ

z. HO5-10. 895

Hospodinova jest vsak téz jiz moudrostf. Hebr. rfslth
znamená téz : to nejlepsí ; die toho vykládá Jacob (Zeit
schrift f. altt. W. 1898 s. 294): To nejlepsí z moudrosti jest
bázeñ Bozi. Bázeñ Jahve znací poslusnost к Bohu, zacho-
vávání jeho prikázaní, jeho uctu (Job. 28 28 Pfísl. I7 910 a j.).
Kdo tak moudry jest, kdo vse koná, Cím se bázeñ Bozí
jeviti muze, ten má dobrou, spasitelnou moudrost, roz-
safnost (Pfísl. 1215).
Chvála Bozí züstává, trvá na vëky vëktïv.
5. Flip dando, kdyz jim dal; v tom smyslu dluzno

pfeloziti i ut det, které jest hebraismem {Um, ze dal).
8. n^DlöO podepfená, zalozená, nezvratnè stojící, utvr-

zená. -iu¿\ LXX, Vulg. syr. a aram. pfekládají podstatné
jroéno "HD4-

9. Vykoupením mini zbozní vykladatelé i vykoupení
z otroctví hríchu ; to posláno svëtu Kristem Pánem : Ve-
leben bud Hospodin Buh Israele, ze navstívü a uvinil
vykoupení svého lidu (Luk. Is8).

10. 2ÎD b?ÍB ovvijais àya&tjv LXX: spasitelná moudrost.
n~4¿" ciníeí je; pfípona ПП by se mohla vztahovati na
VTlpE V. 7, ac jest to slovo vzdáleno; spíse, by vsak se
mohla nésti к ПЯЭП а rwn\ téz die LXX к Ьэа wat токт : т

лоюхюп' ním'jv (tedy avveaiv) ; lat. eum nese se к timorem.
Laudatio ejus totiz Domini.

2alm 110. oslavuje Bozí díla, církev vzpomíná jeho
slovy na dílo Vykupitele. Milosti a dary, jez nam Kristus
Pán zjednal, jsou veliké; spasení nám pfipravil, dédictví
nebeského království nám zaopatfil. Na památku svych
velikych divíi zanechal nám Nejsvétojsí Svátost oltáfní.
Budmemoudfí, méjme bázeñ Bozí, die níz bychom ochotné
zachovávali Bozí pfikázání. Tím ukázeme se vdôônymi
za ona dobrodiní.
S tak vdèônou myslí modleme se tentó zalm v nedél-

ních nesporách. V nesporách svátkú Páne a svátkü Sva-

tych vzpomínáme zvlásté na ono tajemství, jez toho dne
na památku nèjakého dobrodiní Páné slavíme, vzpomínáme,
ze onëm Svatym Pán dal dédictví a odméim pravé mou
drosti a jejicli bázné Bozí.
V. 4. a 5. jsou v modlitbë dikû po veéefi.

*
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111. zalm. (H. 112).

§tësti spravedlivyYh.

Zalmista prohlasuje, ze jest spravedlivému ctiteli
Boha blaze, jeho potomstvo bude silné a sfastné Bozí
ochranou (1—4) ;
niëeho se nemusí obávati, v dûvëfe v Boha zvitëzi

nad sv^mi protivníky (5—8) ;
spravedlnost milosrdného zíistává na vëky, hfísník

se vsak svymi zádostmi hubí (9—10).
Jak pfi predeslém zpëvu pfipomenuto, podobá se

tentó zalm z. 110. Nadpis neudává skladatele, proto nelze
ríci, jestli byly olía zalmy psány od téhoz pëvce. V hebr.
znéní jestv nadpise toliko Alleluja(v. 104). Vfeck. a ve Vnlg.
jest pfidáno : Pri návratu Aggea a Zachariase Aggeus
a Zachariás byli proroci z doby návratu Judsk^ch z Ba-
bylona. Die toho by byl zalm v té dobè bud slozen aneb
ëastëji zpíván, Eusebius klade ten nadpis teprve к 2. 112. ;
z. 145. má ve Vulg. nadpis : Alleluia, Aggaei et Zachariae

(LXX: 'Ayyatov хал Znyuoioi'). Viz úvodu s. XXII. pozn.
Zalm tentó jest uspofádán alfabeticky jako pred-

cházející.
L. Alleluja ; pri návratu Aggea a Zachariáse.

1. -Sfastn5r muí, jenz se bojí Hospodina,
Jenz má velikou zálibu v jeho pfikázáních.

2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo ;
Rod spravedliv^ch bude pozehnán.

3. Cest a bohatství jsou v jeho dome,

A jeho spravedlnost zustává na vëky vëkûv.
4. Vychází ve tmách spravedlivym svëtlo,

Milosrdny a slitovny a spravedliv^ (jest).
H. HaMôjâh.

it 1. Blaze muzi, jenz se bojí Jahve,
3 Velké zalíbení má v jeho pfikázáních.
1 2. Моспб bude na zemi jeho simé,
T Rod upfímnych bude pozehnán.
Л 3. Hojnost a bohatství v jeho dome,
1 A jeho spravedlnost zustává na vzdy.
7 4. Spravedlivym vychází ve tmách svëtlo,
P! Milostivy a milosrdn^ a spravedlivy.

z. Ill i-i. 897

1. Sfastny muz, jenz se bojí Hospodina, a z této
bázné a pro ni zachovává Bozí prikázání, má v nich za-
líbení, s radostí jich poslouchá. V бет to stësti spraved-
livéha zálezí, to ukazuje nám obsah tohoto zpëvu.
Salmista poukazuje predevsím na casnou odmënu

spravedlivéhoza jeho zboznost ; budesfasten v potomstvu,
v majetku, jeho spravedlnost potrvá a Bñh mu bude
svëtlem ve tmách.

2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, bude míti
zdatnost a vliv, vcskcrcn rod upfímnych bude pozehnán.
(Rut 2! 1 Kr. 91 Is. 65 23).
Jest sice pravda, ze toho pozehnán í nëkdy v zivotë

spravedliv^ch hned neshledáváme (Abraham, Isak dlouhou
dobu nemëli potomkû), ale pozehnání se jistë dostavi.
Pototmtvo vykládají u spravedlivého téz o dobr5rch
skutcich, pro nëz se dostane kazdému odmëny a pozehnání.
3. C'est a bohatství (hojnost a bohatství) bude míti

spiavedlivy ve svêm domé; bohatstvím senepokazí, nebot
zùstane spravedlivym na véky. Vyznívá v tomto ПО3, со
bylo feceno o Bohu.
Není tím slíbeno, ze budekazdy spravedliv5T na zemi

oplyvati pozemskymi statky a bohatstvím, ale duch zboz-
ného jest spokojen s tím, со mu Bûh udëlil, ci tí se i pf i
nedostatku dosti bohatym, zboznost cini jej spokojen5rm
a síastnym — a to jest téz bohatství. Jeho spravedlnost
(ctnost spravedlnosti) spoóívá na Bohu, proto trvá na vzdy.

4. Ve tmách, v protivenství, v nestôsti, vychází spra
vedlivym svètlo, které je osvëcuje, potèsuje, tím svëtlem

jest jim: Milosrdny a milostivy a spravedlivy (Bûh).
Hebr. znëni a srovnávání se z. 110* vedlo by nás

к tomu, abychom svètlo v. *• vykládali o spravedlivém :
Ve tmách svëta a nestësti vychází spravedlivym jako
svètlo milosrdny, milostivy a spravedlivy mué. Svëtec
jest zajisté svëtlem sv^ch souvëkovcù, sv^m pfíkladem
osvëcuje i pozdëjsi pokolení. Recké pfeklady, které nëkdy
zrejmè jmenují Pána xvqioí 6 9eág tím svëtlem — neod-
poruëuji tentó druhy vyklad.
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3. Metonymicky ПрТХ: Odmëna jeho spravedlnosti
trvá na vëky (aram. : ГРГНЭТ jeho zásluha). Spravedlnost
pfinááí pozehnání potomstvu a jest blahodárnou i na
vëënosti.

4. Pfídavná jména 4b jsou pfístavky к "lit*. Buh jest
svëtlo, u Is. 60 1 (587-8-).

5. <Pfíjemny jest (Bohu) èlovëk, jenz jest milosrdn$r
a pújcuje,

Jenz své feëi s úvahou pfedkládá,
6. Nebot na vëky se nepohne.
7. U vëëné pamëti bude spravedlivy;
Nebojí se zlé povësti.
Üchotno jest jeho srdce dûvëfovati v Hospodina.

8. Utvrzeno jest jeho srdce ; neviklá se,
Az mûze shlízeti s hrdostí na své nepfátely.
9. Ôtëdfe rozdává chudym.
Jeho spravedlnost zustává na vëky vëkûv.
Jeho roh jest slavnë vyvySen.

10. Hf ísník to vidi a zlobí se ;
Skfípá svymi zuby a chfadne;
¿ádost hfísníku zajde.
И 5. Blaze muzi, ktery jest milosrdnjr a püjénje,
4 Po právn provádí své vëci.
(Sym. : Porádá své vëci die práva).

D 6. Nebof na vëky se nebude viklati,
5 U vëôné pamèti potrvá spravedliv5r.
53 7. Zlé povësti se nebojí;
3 Pevnë stojí jeho srdce, dûvëfujic v Jahve.
С 8. Pevné jest jeho srdce, nebojí se,
У A2 se mûze s rozkosí dívati na své protivníky.
E 9. Rozdëluje (stëdre) dává chudym ;

S Jeho spravedlnost zñstává na vzdy,
p Jeho roh jest vyvysen ve cti.
"i 10. Hfísník (to) vidi a horsí se,
UJ Skfípá svymi zuby a chfadne ;
Г Pfání bezboznych pfijde na zmar.

5. Podle Boha jest spravedliv$* milosrdnym, koná
milosrdné skutky, a za to jest Bohu pHjeinnynt, milym
(jucundus, na rozdíl od prvého beatus) ; téz lze vykládati:
Blaze ëlovëku (muzi), ktery má s ubohymi a nuznymi
útrpnost, srnilovává se nad nimi ; г milosrdenství ku pf.
ochotnè a rád tomu, kdo toho potfebuje, püjcuje {хчоаш

i. Ill*- 10. 899

LXX). Blaze jemu, kdyz i své feci s úvahou pfedkládá, je
V nich moudr^m a rozvázn^m ; tak by bylo asi Vulg. vy-
svétliti. Die hebr. : Na soudé, soudem, po právu, spraved-
livê provede neb provádí své véoi; ve svych vècech (dâbhâr
muze znamenati i rem vëc, i sermonem rec Vulgaty) jest
spravedlivy.

Disponet ve vyznamu ¿rozdávati* : »Jenz své vëci

(svùj majetek) rozdává spravedlivë*.
6. 7. Blaze jemu, nebof on züstává pevnym ve svém

stéstí : nepohne se, nezviklá se. U vëëné pamëti zùstane
spravedlivy, i po smrti bude velebena jeho památka

(Pfísl. 10"'). Má pokojné svèdomi, jeho spravedlnost nemüze
byti zlou povestí vzata ani porusena: Nebojí se zlé povésti

¡nezalekne se nestastné zprávy, Jer. 4923, ani rozsudku
posledního soudvi).
Jeho srdce je pevné, má dûvërn v Bolia, ta je utvr-

zuje, (Is. 263), die Vulg. ochotné jost, rádo i v trudnych
dobách doufá v Boha.

8. Spravedlivy se nepfátel nebojí, nebot jest pfe-
svëdien, ze pfijde doba, kdy se bude moci s potcsením,
s radostí dívati na pfemoêené své nepfátele (i. 539 908);
tím bude tez osvobozen.

9. Velmi Stëdfe dává chudym (hebr. rozsévá éaxÓQmoev,
dává, ciní mnohá dobrodiní, Pfísl. Il24) a proto jest od-
mèna jeho spravedlnosti veöna, trvalá. I jeho moc, jeho
roh (74;i) jest se e.lí, se slávou a ve sláve vyvySen (1. Kr.

21). I na zemi dosáhne cti, vëcné slávy рак na nebesích
dojde.

Sv. Pavel uvádí (2. Kor. 9я) tentó vers, aby povzbudil

kfesíany к dobroöinnosti, 6ixmoavvr¡ (Math. 6'). Dobrocin-
ností neschudne Clovëk, n5rbrz ukládá si poklady v ne
besích.

10. HfUník to vidi, vidi Stéstí spravedlivého, jeho
spokojenost, vidi, ze vitëzi, a nepfeje mu to, nybrS: zlobi
se a hledí spravedlivého zniciti. To se mu nepodafí,
zádost bezbozn^ch, jejich pfání, se v tom nevyplní, nybrz
vyjde na zmar. Blaze spravedlivym — zle (záhuba) hfís-
níkum; tak ukazuje jiz zalm 1.
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5. Jucundus V hebr. äs'4« DID dobfe jest muzi (jucun-
dus, bonus vir = 2112 Ю4»), tedy jako из4}* v 1.
viz 372'- 26 kdo koná milosrdenství.
Druhá íást vLXX oixovofitjaEi. jobq Я0}ч>е,- avtov tr xoíou

hifc>T. (od Ь"1Э) provádí, . V~04 své vëci, Syra. та лоиуиатп
aí'Tov fiera xgloea)ç die pTÚVCL.

7. Bickell: 3?72CS"0 pretí 2¿ow povësti. Nebojí se,
totiz pfilis; jest tu litotes pfi záporu (König, Stilistik,
s. 46").

8. -pisa nan 9i 8.
т т : тт

10. ÎTINP zádost, aby se mu dostalo vseho dobra, a
spravedlivym aby se dostalo záhuby; prvy vyklad
souhlasí se souvislosti.

Spravedlivému zaslíbena hojnost a bohatstvi; nëkdy
jest mu zjednati si tohoto bohatstvi zkouskami, utrpenim,
pokusenim. Blaze clovëku, ktery snási pokusenî, pravi sv.
Jakub (l12). Bohatství spravedlivého sestává vsak v metafor.
smyslu v duchovních statcích, v darech milosti na tomto
svëtë, a v darech vëëné slávy na onom svëtë. Neni Sfasten
ten, kdo se tësi dlouhému, pfijemnému zivotu, nybrz kdo
se bojí Hospodina, kdo bliznímu svou lásku rád, stëdfe
prokazuje. Ten zûstane v pamëti, a o jeho spravedlnosti
bude vypravováno ve shromâzdëni svatych (Jez. S. 31").
Na tuto odmënu spravedlnosti a milosrdenství pohlí-

zejme, kdykoliv se modlime slova z. 111. v nedèlnieh neb
ve svátecních neëpordch. Pamatujme, ze i poucením,

trpëlivosti a p. prokazovati mûzeme hojná dobrodiní !

Vykládali tentó z. 111. rádi o Kristu Pánu; On si
liboval v prikázáních Pànë, on po cely svüj pozemsk$r
zivot jen dobrodiní vykonával. My jsme s vëficimi církve

jeho mocné potomstvo fsemen potens), On jest nám svëtlem
ve tmách tohoto zivota. Так na Nëho vzpomínejme v ne-
ëporâch svdtkù Pdnè.

Ver§ 9. jest v modlitbë po jidle pfizpiisoben Bohu.

112. zalm. (H. 113).
Bûh porySnje ponízené; cnvalte Boba!

Vyzyvá vsechny Bozí sluzebníky, aby oslavovali Bozí
jméno (1—3), ukazuje, jak vznesen^ jest Hospodin ; trûni

z. 1121. 901

na v^sostech a pfec pecuje o chudé a nízké a pozdvihuje
je, èiastnymi ciní ubohé a nesfastné (4—9).
Tímto zalniem pocíná rada zalmü, jez tvofí tak zvané

hallel (112-117). V zidovské bohosluzbë zpívali toto hallel
o tfech velik$rch svátcích, pozdëji i v den posvëceni
chrámu a v novolunní. Slavnë je zpívali o velikonoënich
hodech a o svátku stánkü.
V domácnosti odfíkávali pfed hody velikonoöniho

beránka nejprvé z. 112. a 113. (az ke slovûm: Nikolinám,
Hospodine), pfi ëtvrtém poháru vina a po hodech se
modlili z. 113 (od slov : Nikolinám), 114 117. Nëkde
jmenují toto hallel egyptskym "НХ7ЭЛ ЬЬл, jinde je zovou
velikym Ь^ЗЛ Ь^.Л {ve/ikym h. se naz^vá obyëejnë г. 135.).
Hallel se jmenují ony zpëvy, ponëvadz maji v nadpise:
Alleluja (v. z. 104); egyptskym h. nazvali z. 112— 117, ponë
vadz z nich vyznívají díky za osvobození z Egypta.
I Kristus Pán vykonal pfi veëefi velikonoöniho dne

dikuëinôni y.ui r/ivrjoavTfç t.t¡jléov (Matth. 26ao, Mar. 1426);

snad se modlil celé toto hallel. Stará liturgie apostolsk^ch
ustanovení (VIII. kn.) shoduje se s tímto hallel, a byl by
tedy mesní Kanon ve staré dobë die (velkého) hallel
uspofádán. Bickell, Messe und Pascha. 1872. Zeitschrift
für kath. Theologie IV. 90 a d. VIII. 400 a d.; proti tomu
minëni ponëkud Thalhofer, Handbuch der Liturgik 1. 334.
Kupka, O méi sv. 161. 162, kde upozornëno na Wetzer a
Welte, Kirchenlexicon a na Probsta, Liturgik der drei
ersten Jahrhunderte.
Skladatel této velebné pisnë není znám, ani doba

elození. Minëni, ze byly zalmy hallel sepsány za litur-

gickym ùëelem, aby byly modlitbou pfi velikonoönich
hodech aneb o velk^ch svátcích vùbec, ze pocházejí
vsechny z doby druhého chrámu (po 516 pf. Kr.) — se
dosti zamlouvá.

Zalm 112. má tri sloky o tfech verSích.

L. Alleluja.

1. Chvalte, sluzebníci, Hospodina,
Chvalte Hospodinovo jméno.
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2. Bud Hospodinovo jméno velebeno,
Od tohoto öasu a az na vëky.

3. Od v^chodu slunce az na západ>
Chvályhodné jest Hospodinovo jméno.

4. \ yvySen nad vSechny národy jest Hospodin,
A nad nebesa jeho sláva.

5. Kdo jest jako Hospodin, nás Bûh,
Jenz sídlí na vysosteoh,

6. A patrí na nízké
Na nebi i na zemi ?

7. tPozdvihuje ze zemè (tobo), kdo síly nemá,
A z hnojistë vyvysuje cbudého,

8. Aby ho posadil spolu s knízaty,
S knízaty svého lidu.

9. Jen2 ëini, ze bydlí neplodná v domé,

(Jako) Veselá matka dítek.

H. HalM«jâh.
I. Chvalte sluzebníci Jahve,
Chvalte jméno Jahve.

2. Jméno Jahve bud oslavováno,
Od této doby az na vëky;

3. Od v^chodu slunce az do jeho západu
Bud chváJeno jméno Jahve.

4- Vyvysen nad vsecky národy jest Jahve,
Nad nebesa (jest) jeho sláva.

5. Kdo jest jako Jahve, nás Bûh,
Ktery trfiní na v^sosti,

6. Shlízí do hloubi
*

V nebesích i na zemi?
7. Jenz vyzdvihuje z prachu nízkého,
Vyvysuje z bláta chudého,

8. Aby ho posadil vedle knízat,
Vedle knízat svého lidu?

9. Jenz Ciní, ze neplodného domu (zena)
Bydlí radostnë jako matka dítek.
Halbbjâh.

1—3. Chvalte vsichni Hospodina ! Nejprve jmenuje
sluzebníky, sluzebníky Pànë, a vyzyvá je ku Bozí chvále.
Sluzebníky Jahve byl pfedevsím israelsk^ národ (6837),
jeho pfední povinností bylo chváliti svého Boha. Jméno
Bozí projevuje nám, со o Bohu víme, jak asi ho

z. 112*-9. 903

známe; chváliti jméno Jahve jest chváliti jej sama i jeho
vlastnosti.
Jméno Boha jest samo svaté a pozehnané, ale my

máme jeho svatost uznávati a vyznávati : Bud jméno
Hospodinovo velebeno! vzdy (od tohoto éasu az na vëky)
a vsude: Odvychodu slunce az na západ! (Mal. I11 o tom,
ze bude novâ obëf vsude obëtovâna). I pohané mají Boha
oslavovati, nebof jest i jejich Pánem.
4—6. Pfíéiny, ргоб má b<7ti Büh velebea: Jest svrcho-

vany a jest nejvys laskavy.
Veskerenstvo národu jest veliké, ale Büh jest vètëi ;

nebesa jsou velebná, ale velebnost Boha pfevyëuje nebesa,
sáhá nad nebesa. Nikdo se Bohu Jahve nemûze vyrovnati,
ani na nebi, aniña zemi (na nebi mezi andëly a duchy);
a tentó mocn5r a Svrchovan^ Büh, on se takfka ponizuje
a shlízí na nizké (humilia), na to, со jest malé, nepatrné
(i na ponízené) na nebi i na zemi a stará se i o to nej-
mensí vzácnou svou péëi (1376 Is.57'5). To vzbuzuje podiv
a volá: Chvalte Boha! Die hebr. znëni praví zalmista :
Bult vysokym ciní svüj trûn a hluboko pohlízí (hlubok^m
ciní své patfení, shlízení). Aby byl parallelism lépe uspo-
fádán, aby lépe vynikl, pfestavuje Bickell tyto verse: 5a
6b 5b 6a: -Kdo jest jako Jahve nás Büh, v nebi a na
zemi, jenz truní na vysosti a shlízí do hloubky?«
7—9. Jak se Hospodin o nízké a chudé stará, uka-

zuje z. pfíklady. Pozdvihuje ze zeméty, ktefínemají sily ;
lezí na zemi, jest tedy v úplném snízení (2130), ale tupfi-
spívá jemvi Bûh a zlepsuje jeho stav. Z hnojistë (z blata,
die hebr.), z nejvëtsi nouze a bídy, ze zebroty, (Job 28
sedël na popeli), vyvysuje chudé, a staví, posazuje je
í't'rf/e knizat svého lidu, vyvysuje je к nejvëtsi cti. Так
pov5rsil Josefa, Mojzíse, Da vida a j.
Jiny pfíklad jest neplodné zeny. Neplodné áené do-

stávalo se v domé potupy; Bûh i této pomáhá a ciní, ze
se atañe radující matkou dítek. •

Oba tyto pfíklady nalezáme ve zpëvu Anny, raan-
zelky Elkana, matky Samuelovy (1 Kr. 28 25), které se
podobné Bozí pomoci dostalo.
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Die Is. 541 a die aram. pfekladu znaëila by neplodná
zena Israelskou obec, dítky její jsou Israelité a pohané,
ktefí se к Israeli pfipojili : »jest ona bohata na sbory,
jako matka, jez se ze sv^ch synii raduje« (pfidává агат..)

1. V hebr. není Я1№ v акк., ale v gen. тл4 "ИЗ? ;
ëasto u IsaL

2. Ex hoc nunc, vïh> jest jako podst. jméno a hoc na
mistë clenu ало to5; bud veleben ve vsech pokoleních.

3. A solis ortu nikoli ëasovè : Od rána do veöera.
5. ^ïT^En s koncov^m jod, jakoí i ^Бряп (6) ,

■^"■ря
(7), ^IDinb (8), ^"ЮТО (9) mají jod ci chîfeq com-

paginis; byvá obyëejnë jako zbytek zakoneení pádu (gen.)
pfi váz. stavu, zde i mimo tentó. Snad zde zúmysla pfi-
dáno. König to óítá ku cinitelüm neb známkám vyssí dikce
Hebreùv; v knize Stilistik, Rhetorik, Poetik, s. 278.

6. In coelo et in terra jest spojiti s msi? shlizi. Celé
lidstvo snizeno, Bûh je pozdvihl ze zemë, z prachu hfichu,
posadil vedle andëlû, patriarchû a apostolù. Veliké zajisté
povyseni !

9. Neplodn^m Pán dal milost, jako Safe, Rebecce,
Rachel a Annë. Wellh. mini, ze snad lépe polo^iti ^""ШТ?
na m. Ч:ГШТЯ.

Za to, ze nás Bûh z hfichu vyzdvihl, a ze nám dal
úcasf na milostech a právo na nebeskou slávu, dëkujeme
Pánu slovy tohoto zalmu v nedëlnich nesporách.
Z. 112. jest téz v nesporách svátku Páné, nebof Kristus

ujal se nuznych a bídnych a vykoupil je; jemu dluzno
vzdávati díky.
Maria stala se matkou kf esfanstva ; vzhledem к v. 9.

jest zalm 112. urcen téz o svátcích Panny Marie.
Vedle toho zpívá jej církev v nesporách svátkú Sva-

tych, pfi pohfbu pokrtënych dítek, jez vzal Hospodin tak
záhy do nebeské físe.

113. zalm. (H. 114. a 115.)

Мтёга v Boha pri vzpomínce na Tyjití z Egypta.

¿almista pfipomíná vyjití Israele z Egypta, zázraky,
jez se Bozí mocí pfi torn a pozdëji na pousti udály ;
celá pfíroda se tomu radovala, ze byl Israel Bohem

vyvolen (1—8) ;
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prosí, aby vyznávána pro ony zázraky toliko Bohu
chvála (113b1-*),

ukazuje nicotu model (5—8),
uznává, ze byl Bíih vzdy pomocníkem Israele (9—13),

a prosí, aby novymi dobrodiními lid ku své chvále po-
vzbudil (14-18).
Tentó zalm 113. Vulgaty jest v hebr. massor. znení

rozdélen ve dvë pisnè: ИЗ1-8 jest hebr. z. 114., ИЗ9-*6 jest
hebr. 115. LXX, syr. arab. a ethiopsky pfeklad spojuji
obë ty písne v jediném z. jako Vulgata. Obsahem by se
obë Cásti к sobë dosti dobfe hodily ; formou se jednotlivé
díly od sebe lisí, jmenovitë prosba v. 9— 10 jevi se tuze
krátkou. Jako sborová pisen о pëti slokách (4, 4—12—3,
3 verse) vykazuje zalm 113. jeden úplny eelek, a jesttedy
spojení v jednu píseñ zcela odûvodnëno (Zenner, Chorges.).
Nèkteré hebr. rnkopisy (70) neëini toho massoretského
rozdvojení ; za to vsak i ve vydáních Vulgaty nalezáme
od v. 9. pocínaje nëkdy nové císlování versû (Sv. Jer.
preklad z hebr. je spojuje).
¿alna 115. hebr. má dvaadvacet distich, jest alpha-

betizana.

Zalm ИЗ1-8 jest historicky a druzí se vhodnë к z. 112.
Oba byly urceny к liturgii Velikonoci. Vyznamenává se
dramatickou zivosti, ëetnymi obrazy (metaforami a zosob-
ñovánímj. Parallelism ëlenû jest tu úpln^ a ideelní do-
bromërnost dokonalá. Snad byl slozen v têie dobë jako
2alm 112.

L. AUeluja.

1. Kdyz vysel Israel z Egypta,
Jakubûv dum z barbarského lidu,

2. Stala se Judea jeho svatyni,
Israel jeho panstvim.

3. Mofe vidëlo a uteklo,

Jordan obrátil se nazpët.
4. Hory poskakovaly jako skopci,
A pahorky jako jehñata.

61



906 t. ИЗ'-8.

5. Coz jest ti
, mofe, ze utíkás ?

A ty, Jordane, ze se obracís nazpët?

6
. Ногу, ze poskakujete jako skopci ?

A pahorkovt* jako jehñata Y

7
. Pfed tváfí Pànë chvèla se zemë,

Pfed tváfí Jakubova Boha,
8
. Jenz obrací skálu v jezero vod,

A skaliny v prameny vod.

H. 114.

1
. Kdyz Israel vysel z Egypta,

Ja,aqôbhûv dûm z jinojazycného lidu,

2
. Stal se Jehwdha jeho svatyní,

Israel jeho panstvím.

3
. Mofe uvidëlo (ho) a uteklo,

Jordan zatocil se nazpët.

4
.

Ногу poskakovaly jako skopci,
Pahorky jako jehñata.

5
. Coz jest ti
,

mofe, ze utíkás?
Jordane, ze se zatáéís nazpët?

6
. Ногу, (ze) poskakujete jako skopci?

Pahorky, jako jehñata?

7
. Pfed Pánem chvëj se, zemë,

Pfed Bohem Ja,aqôbha,

8
. Jenz obrací skálu v jezera vod,

Kfemen v pramen vod.

1
. 2
. Israel vysel z Egypta, aby se stal Bohu svatym

(svatyní jeho), aby byl od ostatních národu oddëlen a
byl vlastnictvím Bozím, aby Buh byl v nèm Pánem a

králem {Israel jeho panstvím, Ex. 194-,; Deut 4ao). Israel,

Jakubûv dûm, Juda jsou rúzná pojmenování téhoz ná-
roda ; Judu jmenuje, kdyz o svatyni mluví, snad proto,
ze v Judsku byl postaven chrám. Svatyní mini vsak
zde cely národ (Jer. 23). Kdyz vysel Jakubûv dum z bar-
barského ñámela, z národ a cizího (rozumëj z egyplského

národa): v hebr. jest pojmenování, kterym se klade váha
na jinojazyënost onoho národa: z národa, ktery (balbutit,
balbus est b repta, mluví nesrozuinitelnè) mluví jin5rm
jazykem (804 Barbaros znacilo v fectinè Nefeka, spolu

рак h ru bee, pozdëji násilníka.

3
.

4
. Zázraky, jez se udály pfi vyjití z Egypta. ¿al
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mista uvádí toliko tfi divy : Rozdëleni cerveného mofe,
V nëmz se udëlala cesta, aby mohli Israelité pfejíti na
druhy bfeh, ústup Jordanskych vod (Ex. 1421, Jos. 3U-16),
kdyz mëli Israelité po své cestë na pousti vejíti do za-
slíbené zemè. Tyto divy pfedstavuje obraznë ; zosobñuje
mofe i Jordan a di : Mofe vidëlo, vidëlo Boha, Boáí moc
(7617) a uleklo se, uteklo, Jordan nazpèt se obrátil. Utekly,
jako nepfítel utíká, aby nebyly Israeli pfekáfckou.
Tfetí div jest: Ногу poskakovaly; mini zajisté ono

tfesení hory Sinaj (Ex. 19 18 z. 67» Soud. 56: Celá hora se

tfásla). Podobnè feceno o horách Libanu a Sirjonu, íe
poskakují jako »mlady büvol« v z. 286.
5. 6. Salmista se pfenásí do onëch dob, kdy se ty

divy udály, a tá2e se tëch nezivych stvofení, proë utíkají,
proc se tfesouY (z. 67lti,lí). Nedává na to áádné odpovëdi,
ale za to sem klade vhodnë vyzvání, jez vysvëtlujestrach
oné pfírody pfed Bozím zjevením.

7. 8. Mofe a hory musí se tfásti pfed Bohem : Pfed
Pánem chvèj se zemèl (v hebr.). Buh Jakuba zpûsobil
tedy ony divy. Salmista pfipomíná jeètë jiné dva divy,
které zvlàstè nâpadnë Bozí moc ukazují: Buh obracískály
v jezera vod i v mnozství vod, Ex. 17й); zázrak naHorebu,
kde vySlo ze skály hojnost vody, aby mohl píti Israel
i jeho dobytek. Kfemen (lat. rupem, skálu) obrad vpramen
vod, pfipomíná druhy zázrak v Kades (Num. 201').

1. V lat, LXX jest na zacátku Alleluja, které jest
v hebr. na konci z. 113. Viz úvod к z. .104.
BwjßrnxK Aq. hegoykôaooç hebr. od T3>b bláboliti,

breptati, nesrozumitelnë mluviti (syr. lcéz).
2. ПГГЛ, Houbigant í"Pn mase, byl; téí klade die první

vèty ic-pB i v druhé vëtë ТПчЬояяЬ ("ЬвЯЗЯ z. 1369) ; mnoz.
è. znaíí rozsah, velikost panství. Pfipony senesou к Jahve.
Potomstvo Judovo chovalo zjevení Bozí, bylo u po-

rovnání s pohany vyvolen$rm, svatym (Ex. 196 nârodem,
Bozí svatyní, zasvëcen^m lidem).

8. "СЕЛ" jod compaginis jako v pfed. z. ~Е~Л. Houbig.

pfidává к mtt predi. Ь Wrib s 1 lit. compaginis pfeklá-
dáno v LXX, syr. a sv. Jer. "mnoz\ 6. jako TSttb (Olsh.).
Následující ëàst obsahuje prosbu za pomoc a vitôz
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ství. Salmista doufá, ze Bûh jistè prispëje, a jeho vèrni
budou ho moci velebiti. Kdyby bylo tuto cást oddëliti
(jako V mass.) od prvé cásti (v. 1—8), stâlo by zde snad
Alleluia.
Ti, ktefí se fídí massor. rozdëlenim, kladou 115. i.

do doby po návratu z Babylona; Olsh., Cheyne do mak-
kabejské doby, Thalhofer jestë do doby pfea zajetim.
Nëktefi (Tholuck, Ewald, ponëkud i Delitzsch) se do-

mnívali, ze se skládá i. 115 ze stfídavého zpëvu levity
a sboru; druhé vëty (stiohoi) \er5û 9—11 zdají se b5rti
refrénem (litanie).

L. 113 (druhá 6ást).
9. (1) jVe nám Hospodine, ne nám,
Nybrz svému jménu dej slávu,

10. (2) Pro své milosrdenství, pro svou vërnost:
Af nefíkají pohané:
>Kde jest jejich Bûh?

11. (3) Nás Bûh jest pfece v nebi;
V&e, cokoliv chce, öini.

12. (4) Obrazy pohanù jsou stfibro a zlato,
Dila lidskych rukou.

13. (5) Ústa mají, ale nemluví,
Oöi mají, ale nevidí.

14. (6) Usi mají, ale neslysí,
Nos mají, ale necijí.

15. (7) Ruoe mají, ale nemakají,
Nohy mají, ale nechodí,
NeA'oIají ze svého hrdla.

16. (8) Podobnymi af jim jsou t
i, ktefí je zhotovují,

A vsichni, ktefí jim dûvëfuji.
17. (9) I-)ûm Israele doufá x Hospodina;

On jest jejioli spomocník a jejich ochránce.

18. (10) Díim Aronüv doufá v Hospodina;
On jest jejich spomocník a jejich ochránce.

19. (ll)Kdoz se bojí Hospodina, doufají v Hospodina;
On jest jejich spomocník a jejich ochránce.

H. 115.

1
. Ne nám Jahve, ne nám,

Nybrz svému jménu dej cest,
Pro svou milost, pro svou vërnost.
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2. Ргоб mají ríkati pohané :
Kdez jest j ej ich Buh?
3. Ale nás Büh jest v nebesích,
Vse, eo se mu líbí, óiní.

4. Jejich modly jsou stfíbro a zlato,
Dílo lidskych rukou.

5. Üsta mají a nemluví,
Oci mají, a nevidí ;

6. Usi mají a neslysí,
Nos mají, a necijí ;
7. Jejich nice — a ty nemakají,
Jejich nohy — a ty nechodí,
Nemluví svym hrdlem.
8. Jejich zhotovitelé jim budou podobni,
(I) Kazdy, ktery v në skládá dûvéru.
9. Israeli, doufej v Jahve —
On jest jejich pomocí a jejich stítem.

10. Ah"rônûv dome, doufejte v Jahve —
On jest jejich pomocí a jejich Stítem.

11. Kdoz se bojí Jahve, doufejte v Jahve,
On jest jejich pomocí a jejich Stítem.

9—11. Israel prosí za Bozí pfispëni, pfeje si ho, ale
nezádá o në ani tak pro svou slávu a pro svou èest, jàko
spíée pro Bozí cest a slávu. Israel jest utiskován od po-
hanû, a ponëvadz se nemüze pohanfi zbaviti, domnívají
se tito, ze nemüze Jahve svému lidu pomoci. Tím trpí
zajisté Bozí cest. Pro to má pomoci Hospodin, aby se uká-
zala jeho moc, aby se ho рак zase báli, aby si ho vázili.
Buh má pomoci svému lidu i proto, ze mu vzdy milost
a vérnost zachoval (24 l0). Aby nemohli fíkati pohané: Kde
jest jejich Büh? (41* 7810 Ez. 3622); na tuto sarkastickou
otázku odpovídá zalmista: Buh ñas jest v nebi, jestmocn^,
mûze ëiniti, cokoliv se mu líbí; nepfestai by4i mocnym —
ale vasi bohové nejsou nie! Vzdyf nemají víibec ani
zivota !

12—16. Modly jsou lidmi zhotoveny, nejsou zivé, ne-
mohou pomáhati ; z toho poznává zalmista, ze ziv^ a moenj'
Jahve pfec nad nepfátely zvítézí.
Liöeni nicoty model jest velmi názorné; podobnë

i Deut. 4s8 Is. 449-20 463-7 Jer. 103-5 ; odtud vzata cást i do
z. 13415-'8. Jejich modly, LXX. syr. a sv. Jer.: obrazy
pohanv.
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Nevidí souzení lidského, neslysí modliteb, necijí vûnë
obëti; aneb vûbec nemají tëch smyslû, nemají zivota.
At jsou jinx podobnymi, tedy af nemají zádné síly

a moci, jejich zhotovitelé a jejich ctitelé t. j. pohané, pro-
tivníci Jahve a Israele. Stane se jim tak!
17—19. Israelité skládají svou dûvëru v Hospodina.

V hebr. znëni jest tfikráte opakovany imperativ: Doufej
Israeli, doufej dome Aronûv (knëzstvo a levité), doufejte
vsichni, kdoz se bojí Hospodina, vërni proselyté tpoßovfiaw,
ktefí se chtí státi vërnymi (viz i ve v. 20; 1172-* 134 ,0. 20

i dum Levi jmenován). Buh jest jejich (vsech) spomocník
a ochránce (zastánce) ; opakováno téz tfikráte. Potupa
pohanüv a jejich vjrsmëch vyvolává toto vyznání dûvëry.
Divno zíistává, ze tu není jmenován král ; to by snad

bylo znamením, ze byl z. psán v dobë, kdy nebylo krále
v Israeli, tedy v dobë po babyl. zajetí.
9—11. a»rn опту jejich pomoc a jejich stít, v. 3320:

Sin 1333721 13ЧТУ nase pomoc a nás stít jest on. Opakování
téie vëty (refrén) a imperativy mohou byti znamením,
ze byla tato éást stfidavë (ve zpüsobu an tifón neb re-
sponsorií) zpívána. Podobné jest téz zehnání Aronovo
v Num. 62+-2«.
0oßovfifvot proselyté, ktefí z pohanstva pfestupovali

к zidovstvu, atfíóiuroi N. Zák. (Sk. ар. 102 13ft0).
L. 113 (druhá 6ást).

20. (12) Wospodin na nás pamatuje a zehná nám.
Pozehnává domu Israele,

l'ozehnává domu Arona.
21. (13) Pozehnává v§em, ktefí so bojí Hospodina,

Malym i velk^m.
22. (14) »Hospodin rozmnoz vás,

>Vás i vase dítky.
23. (15) »Pozehnäni jste od Hospodina,

»Jen? uöinil rebe i zemi.

24. (16) JYebosa nebes jsou Hospodina;
Zemi рак dal lidskym synûm.

25. (17)Mrtví të, Hospodine, nechválí;

Ani zádny z tëch, ktefí sestupují do podsvétí.

Z. 11320-2B. 911

26. (18) Ale my, ktefí zijeme, chválíme Hospodina,
Od tohoto ëasu a az na vëky.

H. z. 115.
12. Wospodin vzpomíná na nás — pozehnává,
Pozehnává domu Isrá'éle,
Pozehnává domu Ahrôna.

13. Pozehnává tèm, ktefí se bojí Jahve,
Matym i s velk^mi.

14. Rozmnoziz vás Jahve,
Vás i vase dítky.

15. Jste pozehnáni od Jahve,
Stvofitele nebes i zemë.

16. Nebesa jsoii nebein pro Jahve,
Ale zemi dal lidem.

17. Zemfelí nechválí Jâha
Ani ti, ktefí sestoupili do ticha ;

18. Ale my chceme chváliti Jâha
Od teto doby a az na vëky.
HalMûjâh.

20--23. Israel jest jist, ze Búh na nëho nezapomenul:
Vzpomíná na nás(Vvlg.: pamatoval nanas, porf. jistoty)
a proto nám pozëhnà a zehná nám jiz nyní, stále. Poze
hnává veëkerému lidu, knèzim a levitûm ( Aronovu domu,

rodu), i tèm, kdoz se ho bojí, proselytum, nízkym i vzne-

èenym, vûbec vsem bez vyjimky (Jer. 6'3 tak vypoCítává).
Hospodin rozmnoz vás, pfímo prosí a pfeje, aby

Bíih rozmnozil Israelsky lid (Deut. I11 o lidu vûbec). Jenz
uéinil nebe i zemi, ten má moe a mùze udèliti plné po
zehnáni, tuto prosbu vyplniti.
24—26. Bûh stvofil svët, mùze s nim naloziti, jak

chce. Nebesa sobë ponechal, jsou mu zvláStním sídlem;
zemi dal lidem, ucinil ji obydlím lidi.
Dùvod, proë má byti Israeli brzy pomozeno ; Bûh

chce, aby byl veleben, velebiti ho mohou toliko zivi. Kdyz
by Israel zahynul, umfel, nebude moci Boba chváliti (66);
dokud zije, vybízí se Israel sám к neustálé chvále Bozí:
Chceme chváliti Boha od tohoto casu a az na. vëky.
14. С|Оц optativ: at rozmnozí pocet lidu; Israelitû bylo

po babylonském zajetí málo. Adjiciat, jako 6927 pfidejá.
16. Coelum coeli sesiluje pojem ; lépe : nebesa jsou

nebem Jah. Rozvádí v tomto ver§i slova v. 15b.
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18. Alleluja polozeno v LXX, Vulg. na zaôâtek násl.
zalmu. Obyvatelé seôlu mají die jin^ch míst vëdomi (6e
30'° 88»; 1 Sam. 28lft Jes. Sir. 4623).

Kristus vysvobodil lidstvo z poroby hfíchu; vysvo-
bození Israele z Egypta bylo obrazem naseho vykoupení.
Vykoupením stali jsme se lidem posvëcenym, knèzskym

(1 Petr. 2s), zalozeno na zemi království Bozí, království
milosti. Kéz by se království Bozí sífilo a rozmáhalo, tím
by rostía sláva Bozí; nikoli sobë, n^brz Bohu pfejrae a
hledme zjednávati cest a slávu proti svëtu a jeho moci.
Так rozjímejme slova tohoto zalmu v modlitbách

nedëlnlch neSpor, v neSporách velikonocní oktávy a nvato-
dusních svátku.
Sv. kfest pfinásí pozehnání vSem, ktefí se Boha bojí,

katechumenùm (proselytûm) ; svátek Zjevení Pànë byl
kfestním dnem, proto o neéporách Zjevení Páné urôen
vzhledem к v. 19. a 21. tentó zalm (téi velikonocní a svato-
dusní vigilie byly kfestnínii dny).
V neéporách jest zpíván tentó zalm die zvláStního

tonu (tonus peregrinus zvan^).

114. zalm. (H. 116»-9).

DùvëHrà prosba a radostné vzdání dikû.

Salmista vyznává svou lásku к Bohu; vypisuje ono
veliké nebezpecí, v nërnz za Bozí pomoc prosil (1—4);
Bxih pomohl a vysvobodil ho: proto se upokojuje zal-
mista, vi, ze jest pfi nëm Bûh, jenz vysvobozuje od
smrti a osusuje slzy (5—9).
V I. 115. (hebr. 11610-19) vyslovuje Bohu vfelé díky

a chce jej vefejnë a stále oslavovati (10—14, 15—19).
V hebr. znëni, v nëmz jest z. 113. Vulgaty rozdëlen

ve dva zpëvy, jsou z. 114. a 115. LXX, Symmacha, sv. Jer.
a Vulgaty spojeny v jedin^ zalm 116. Obsahem oba tyto
ialmy spolu souvisi a byly v hebr. vsím právem spojeny
v jedinou pisen. Vulgata má proto téz ëislovâni verëû
i. 115. die hebr, znëni. I formou, slohem, aramaismy *
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rytmera oba zpëvy se shodují. LXX, sv. Jer. a Vulg. kladou
na zaëâtek I. 115, Allehija, jehoz v hebr. znëni není (v. 104).
Pisatel zalmu není znám; doba a pfilezitost, kdy byl

asi sloven, nikterak není udána.
Aramaismy (7. 12) by jevily pozdëjsi pùvod, jest-li

byly jiz v piivodnim znëni ; znamená-li slovo □"'ТС"
'Aotùtîoi chasïdîm (zboání) v. 15. ony horlivce chasidîm
pozdëjSi doby, рак by byl zalm z doby po návratu
z Baby lona. Pisen jest pëknà, a chová nëkteré v^roky
z jinych zalmu vzaté.
Oba zalmy maji ötyfi sloky. Rozdëleni ve dva zpëvy,

(není-li pûvodnim), stalo se snad za liturgickym (boho-
sluzebnym) iiëelem. Nespolehlivá zidovská tradice je pfi-
pisovala králi Ezechiásovi.

L. 114. z.
Alleluja.

1. yV\iluji, neboí slysi Hospodin
Tilas mé modlitby.
2. Nebof nakloñuje svého ucha ke mnë,

A volati к nëmu chci po (vsechny) své dny.
3. Obkliëily mne smrtelné bolesti,
A nebezpeëi podsvëti mne stihla.
Souzeni a bolest jsem nalezi,

4. A vzyval jsem jméno Hospodinovo :
O Hospodine, vysvobod mou duâi!

5. yWilosrdn$r jest Hospodin a spravedlivy,

A nás Bûh se slitovává.
6. Ochrañuje Hospodin maliëké :
Já jsem byl sníáen a vysvobodil mne.

7. Vraf se, má duse, ke svému pokoji,
Nebof Hospodin ti dobfe uëinil.

8. Neboí vytrhl mou dusi od smrti,

Mé oëi od slzí,

, Mé nohy od pádu.
9. Líbím se Hospodinu
V kraji fcivych.
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H. 116. 1. Miluji (Jahve neb tebe; die j.: raduji se:
jest mi milo); nebof Jahve sly si

Mé hlasité ùpëni;
2. Nebof naklonil ke ranë svého ucha,
A chci volati po své dny (zivota).

3. Osidla smrti mne obklicovala,
A úzkosti se'ôlu mne stihaly,
Nalezám souzení a trud;

4. Tu vztfvám jméno Jahve:
Ach, Jahve, vysvobocf mou duèi!

5. Milostivf iest Jahve a spravedlivy,
A nás Bun jest milosrdny.

6. Jahve ochrañuje nezkusené;
Jsem-li sláb, tak mnë pomáhá.

7. Vraí se, má duse, к svému klidu,
Nebof Jahve ti prokazuje dobrodini.

8. Ano, vytrhujes mou dusi od smrti,
Mé oéi od slzy,
Mou nohu od klopytnutí.

9. Budu choditi pied Jahve
V krajích mezi zivymi.

I. 2. Miluji (die 172 a z následujícího lze doplniti
predmëtné jméno:) Jahve, Boha. Láskou к Bohu jest jat
z dùvodû, které ihned uvádí. Postaven ve velikém ne-

bezpeëi a v souzení poznal Boáí dobrotu. Nebof slyëî
Hospodin hlas mé modlitby (mé hlasité ùpëni — 5S;
v hebr.: mùj hlas, mé lipëni), milostivë mne slysi. A volati
le nêmu chci po vsecky své dny; po vsechny dny svého
zivota (4 Kr. 20 19 Is. 398 Bar. 420) chci s dûvërou к Bohu
volati (téz: jej vzyvati).

3. 4. Liëi, v jakém nebezpeöi se nalézal. Obklicily
mne smrtelné bolesti; jako v г. 175-7, kdez své souzení

podobnë popisuje. Bolesti jsou veliké, ze mohou pfivoditi
smrt, takové, jako pfi smrti byvaji; ne.bczpeci jsou taková,

jako v podsvëti (hebr. osidla smrti, úzkosti fr'ôlu). Kdyz
nalezám souzení a trud, tenkrât vzyvâm jméno Jahve,

a uvádí téz, jak je vzy-vá.
5. 6. Velebí milosrdenství Bozí a jeho spravedmost

(110* 111*). Jest pfesvëdëen, le Bûh ochrañuje ony, ktefí
se sami chrániti nemohou: maliëké (v hebr. lidi bez rozumu,
snad i bez zkusenosti, prosté lidi); ti jsou odkázáni na
Bozí pomoc a ochranu. Uvádí i pfíklad ze své zkusenosti:

z. 1144 915

Byl jsem sláb (aneb : kdyi jsem sláb, kdykoli jsem sláb
— Vulg.: snizeri), on, Bûh, mnè pomohl (vysvobodil).
7—9. Kdy2 ho Jahve tak vysvobozuje, mûze zal-

mista klidnë na Bozí ochranu spoléhati. On se v nestësti
a v souzení také tim tësi. ze si sám fíká : Vrai se, má
duêe, ke svému klidu; nyni лг nebezpecí klidnou nebyla,
obávala se, ze zahyne, u Boha, v jeho dûvèfe nalezá

pokoje.
Vytrhl mne od smrti (z nebezpecí smrti, záhuby),

od bolesti (slzî), od pádu. V hebr. oslovuje primo Boha.
Chce, aby na nëm mël Bûh, pokud bude mezi zivymi
zde na zemi zíti a dlíti, zalíbení: Chci se libiti Hospodinu.
V hebr. totéz: Chci choditi pfed Jahve, choditi po jeho
cestách, v krajích zivoucích t j. dokud budu mezi zivymi.

1. "'ГЭПХ má logïcky pfedmët v fiW následující vëty;
v 182 jest ТрЗГПК, proto doplûuje Baethgen ТрГОПК
miluji tebe (Boze), po cemz by byla promëna (enallage)
ve tfeti osobu. Recké цуалщаа (sv<pQávfír¡v RaSi Is. 5610 .1er.
531): raduji se, jest mi milo. TCnÑ prostë postaveno, bez
pfedmètného akk. by bylo vyrazné: Miluji - láska ne-
potfebuje byti oznaöena, nebof toliko Bûh imize byti
pfedmëtem pravé, horoucí lásky, nebof on jedin$r jest
dobry.

"•ЭЧЭПГ ^ipTiN müj Idas, má úpéní; tak dluzno pfe-
loziti die mass, znamének, která obë slova od sebe deli;
LXX a sv. Jer. pfekládali 4blp jako váz. stav: Mas mého
prosení, jako by bylo jod pfi ""bip chîreq compaginis a
nikoli pfíponou ; pak by ovsem rebhFâ a gères bylo na-
hraditi spojovacim merekhâ.

2. Neodkládejme modlitbu az na dobu nestësti, a2
к hodince smrti, modleme se ve svych dnech, i kdyz jsme
zdrávi a sfastni. N"jpx téz bez pfedmëtu, praegnantnë
polozeno; dopl. П№ 'v0^2 jako Ч*П2 104:i3.

3. 4. Sv. Basil: «Smrtelného hfíchu jsem se dopustil,
proto jsem v nebezpeëi podsvëti (pekla) upadl; avsakna-
lezl jsem souzení a bolest kajicnosti, vz^val jsem skrou-
senym srdcem Boha : O Hospodine, vysvobod mou duëi.U
"nSD novëjèi tvar.

6. Ponííenému dostává se Bozí ochrany; раглги1оз
vt'/.-ria (réxva), malické, nemluvñata (srov. Mat. 1125). ?"TOiîT
nestaZené hifil (з^шт), castëji v novëjsich knihách, ale téá
v starsích básnickych öästech.
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7. "OTTOBÍ? (к tvému pokoji — v mnoz. dísle) ; mnoz.
6. sesiluje tentó pojem. Pfípony "O v tomto jménë a v "cbs-
jakoz i v чгпЬчшГ! v. 12 jsou aramejské ; hebr. znëni jest:
ТрГНЭя!? a Tfbr al^aw — metrum a poeet slabik zádá
toto znëni, jez snad stálo v pûvodnim textu.

8. 9. Tyto verge jsou z 5614; na m. mSIX kraje (int.
mnoz. c.) jest tam svëflo zivych ачТ!П.
V mystickém smyslu: Duse sama se pfed Bohempo-

nizila а к sobë praví: Vraf se к Bohu, vrai se к nebe-
skému pokoji, Bûh të od záhuby osvobodil, udëlil ti mi-
lost. V nebesich, v kraji zivych a svatych bude§ se Bohu
líbiti stále.

Tentó zalm modlí se církev v hodinkách za mrtvé.
Mluví ve jménu trpících duéí, které Boha milují a s dû-
vërou к nëmu volají, aby je brzy vysvobodil: »Vysvobocf
mou dusi, aby veêla do tvého pokoje, aby se mohla líbiti
tobë v zemi svatych« (zivych).
V nesporách pondelí mohou v nás slova tohoto z.

vzbuditi lásku к Bohu a touhu po nebeském pokoji.
»Placebo Domino in regione vivorum « spojováno tez

s vírou ve vzkfísení tëla.

lio. Шт. (H. 11610-'9.)
Radostné vzdání díkü.

Obsah uveden jiz v ùvodë ku pfedeSlému z. 114.
L. 115. Alleluja.

10. (1) Vëfil jsem — pro to jsem mluvil ;
Já v§ak jsem byl nàramnë snízen.

11. (2) Já jsem fekl ve svém uchvácení :
Kazdy ëlovëk jest lzivy.

12. (3) öim odplatím se Hospodinu
Za v§e, со on mnë prokázal ?

13. (4) Kalich spasení pfijmu
A budu vzyvati Hospodinovo jméno.

14. (5) Své sliby Hospodinu splním
Pfed veskerym jeho lidem.

15. (6) Vzácná jest pfed Hospodinem
Smrt jeho svatych.

z. 115 »o-»». 917

16. (7). O Hospodine, ano, já jsem tvùj sluzebník ;
Já jsem tvûj sluzebník — a syn tvé sluzebnice.
Ту jsi pfetrhal má pouta:

17. (8) Tobé chci obëtovati obëf chvály,
A vzy>ati Hospodinovo jméno.

18. (.9) Své sliby Hospodinu splním
Pfed veSkerym jeho lidem,

19. (10)V nádvofích Hospodinova doran,
Ve tvém stfedu, Jerusaléme.

H. 11610-19.
10. Véfím, (i

) kdyz mluvím:
Já jsem sklícen náramné.

11. Já fíkám ve svém rozrusení:
Vsichni lidé lhou.

12. Öim se mám odplatiti Jahve,
Zavsechna jeho dobrodiní mnë (prokázaná?)

13. Kalich vysvobození pozvednu,

A budu vzyvati jméno Jahve.
14. tívé sliby Jahve splatím,
Ano, pfed vsím jeho lidem.

15. Drahocenná (die 49°: tóíká, 1 Кг. 31: fídká)

16. Ach, Jahve, zajísté jsem já tvüj sluzebník,
Já tvûj sluzebník jsem, syn tvé sluzebnice;
Rozvázal jsi má pouta.

17. Tobë chci obëtovati obëf díkii,

A jméno Jahve vzyvati.
18. Své sliby Jahve splatím,
Ano, pfed vesker^m jeho lidem,

19. V nádvofích domu Jahve,
Uprostfed tebe, JerMSálájme.
HalMiïjâh.

10. 11. Vëril jsem, prostë a s velik^m dûrazem na

zaëâtek polozeno ; vëfil jsem v Boha. Salmista vyznává
svou pevnou viru (duvëru) v Boha, aëkoliv jest snízen a

skliôen; v torn mu neni snadnou vëci, zachovati dûvëru —

aie on ji zachoval. Na lidi spoléhati, lidem dûvëfovati,
nemohl pëvec ani chvili ; vëdël, ze vëichni klamou.
Sv. Pavel uvádí tato slova v2. Kor. 418: »Vëfil jsem,

proto jsem mluvil, i myf véfíme, protoz i mluvime« t. j,

jakou dûvëru mël die onëch slov zalmista, takovou máme

jest v oëich Jahve



918 z. 115 'a-'5.

i my a hlásáme evangelium (vëdouce, ze ten, jenz Pána
Jezíse vzkfísil, vzkfísí i nás s Jezísem). Vykládáno die
tohoto mista o vife v budoucí zivot
Sv. Augustin vykládá : Vëfim, Bozí milostí osvícen

vse vëfim, со Buh zjevil, víru tu vyznávám a hlásám.
Hlásání víry zjednává mi vëak mnóhá souzení: Jsemná-
ramnë snízen.
Die hebr. bychom vykládali: »Mám dûvëru v Boha,

kdyz v nestësti jest mi fíkati: Jsem tuze skliöen«; uka-
zuje, ze si nestësti �Q�L�N�W�H�U�D�N�Q�H�]�R�X�I�£��
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Bíih chrání své vërné (své chasídhim, zbozné), nenechává
je zahynouti; fidkou (die v^znamu pretiosa v 1 Кг. 31)
jest smrt spravedliv^ch, zfídka je totiz nechává Hospodin
v riestësti zahynouti — n$rbrz pfispëje jim.
Die Vulg. vykládáno obyôejnë : Smrt svatyeh, utrpení

a smrt na pf. muceníku, jest Bohu vzácnou, on ji od-
mêni nejvyèèi odmënou.

16. 0 Hospodine (Ach, Jahve), zajistê já jsem tvym
aluzebníkem; az dosud byl jsi mnë milostivym Pánem,
zíistañ mi jím i dále. Syn tvé sluáebnice, viz 8516.
Roztrhal jsi má pouta; metaforicky narází na osvo-

bození, jehoz se mu pràvë dostalo.
17—19. Slibuje znovu obëti dikû (v. 14). Chce je pfi-

náseti vefejnë ; v nádvofí, kde byl oltáf pro krvavé
obèti (833).

10. hP?^sn (2713); ve vífe byla jiZ nadéje na vysvo-
bození. Ego autem dé by byla vlozená vëta ; die jiného
vykladu obsah toho "Q^Nt

11. U porovnání s vërnosti a pravdivostí Boha lidi
jmenuje klamnymi : Vsichni lidê thou.

12. T^TOir hebr. tvar, viz к v. 7.
13. OÍS se naz^val kalich pozehnáni, tfetí pH

velikonoënich hodech, 5ТТ51Ю',~013 (intens, plural) by byl
ötvrty kalich (spasení, vysvobození). Wellh. bip na mistë
D"0. Jinak vykládáno die 116: mnë od Bofta urëeny osud;
kalich spasení znamená: ienz pfinásí spasení, spása víibec.
Sv. Augustin vykládá o kalichu utrpení, za nëz máme téz
by ti vdèôn5'mi ; pamatuie pfi tom na Kristuv kalich (Mat.
2022: Müzete-liz píti kalich, ktery já budu píti), tak i sv.
Basil, sv. Jer. a jiní. Tentó kalich zjednává spásu.
V mystickém smyslu jest to kalich Nejsvëtëjsi Svátosti,

kalich Krve Páné — nebof tak uvádí sv. církev ve msi
sv. slova : Calicem salutaris accipiam ....

14. ГП50 ja ko s óásticí pfání so.
16. nrri'O rebhiâ ukazuje, jako jindy metheg, vedlejsí

prízvuk pfi â; PlTQ s akkusativním Пт (bez v^znamu)
lépe ПГИЗЭП. WTCFlb jestb genitivu (jakov aram. ëastëji).
Olshausen (Wellh.) shledává, ze jsou tyto verse 15. a 16.
neúplné a doplñuje je.
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2alm >Credidi« jest urcen v hodinkách Utrpení Páné,

Zelenêho vtvrtku a nejsvètëjsiho Jmêna Pana Jeztse, о
nesporách svátku Tëla Páné.
Kristus jest králem sv. muèenikû; on pfijal kalich

utrpení, drahocennou byla jeho smrt; on ve stfedu Je-
rusaléma obëtoval obëf chvály, splatil své sliby« — vy-
koupil nás. Jméno Bozí i jméno své tim oslavil.
Svati apoStolovê virou naplnëni a nadseni sli a roz-

hlasovali svatou víru v Krista: Véfili, proto mluvili. I v
jejich památné dny modlime se z. 115.
Smrt svatych, která jest pfed Bohem drahocennou,

jest 1. smrt sv. Muèenikû ; ti pfinesli Bohu svou smrti
obëf chvály po Kristovë príkladu ; о jejich svátcích mod-
lime se i. 115. 2. Smrt kteréhokoliv svëtce jest Bohu
pfijemnou (proto о Vâech Svatych). 3. Smrt, kterouz od-
umíráme hfíchu a svëtu die slov Pànë : Kdo by ztratil
zivot pro nine, nalezne jej (Mat. 1625 i Kol. З3) — jest pro-
spëènà a spasitelná a vzácná.

116. Шт. (H. 117.)
Chvalte Hospudina váichnl národové.

Salmista vyzyvá i pohany, aby velebili Hospodina
za ona milosrdenství, jez prokázal Israeli.
Tentó nejkrat§í zalm jest messiamky. V messian9ké

dobë oëekàval Israel , ze budou pohané velebiti Boha

Jahve. Sv. ap. Pavel uvádí tentó zahn v lista к Rim. 1511,

aby ukázal, ze mají bráti i pohané ilcasí na spáse, která

pf islíbena Israeli ; jsou povoláni ctíti Boha : Pravím ....
aby pohané pro milosrdenství oslavovali Boha, jakoz
psáno jest: Protoé vyznávati tebe budu mezi pohany a

jménu tvému budu plesati (1750). A opét di: Veselte se
pohané s jeho lidern (Deut. 3243 z. 665). A opét : Chvalte

Hospodina vèichni pohané a velebte ho vsichni národor>é

(1161). Povoláni £idû bylo dílem vërnosti Bozí, povoláni

pohanü dílem Bozí milosti a milosrdenství. Podobnë mluví
o torn ï. 99. (957 974).
¿alm nemá nadpisu. Toliko Alleluja (viz úv. i. 104.).
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Die minëni mnohych byl slozen za liturgickym ùôe-
lem a zpíván na zacátku neb na konci Bid. bohosluzby.

L. Alleluja.

1. Chvalte Hospodina vsichni národové,

Chvalte ho vSichni lidé.
2. Nebof utvrzeno jest nad námi jeho milosrdenstvi,
A Hospodinova vërnost züstává na vëenost.

H. 1. Chvalte Jahve, vsichni pohané!
Velebte ho, vSichni národové !

2. Nebof mocnou jest nad námi jeho milost,
A vërnost Jahve (trvá) na vëky.
HalHwjâh.

1. Chvalte Hospodina vsichni národové; vhebr. goj-
jîm pohané vsichni vesmës. Vsichni lidé druhé vëty jest
V hebr. ummîm (dfiv. tvar ummôth Gen. 2516 Num. 2515),
zvlàëtni tvar, kter£ by mohl oznaöovati Israelsky lid, jeho
kmeny; spise jvsak gentes et populi znamenaji vesmës
veskeré lidstvo ipohanstvo).

2. Velebiti maji Boha Jahve, ponövadz mocnou jest
a silnou se ukázala nad Israelsk^m lidem Bozi milost

(2410 úv. z. 102), a ponëvadz jest i Bozí vërnost к Israeli
tak stálou a pevnou : züstává na vëky.

Biidou-li ohváliti Bolia, osvëdci se i na nich Bozí
milost a vërnost. To pfání jest slovy zalmu vyjádfeno.

1. 2. 435 103' 1 sv. Jer. confortata est txQaiauofa) : milo
srdenstvi jest mocné a stálé. Národové jindy a^K^.
Hebr. mb^n jest v LXX, Vulg. na zacátku následu-

jícího zalmu.

Chvalte Hospodina vsichni: zbozní a vërni, i hrísníci;

církev si pfeje, aby se tito obvátili a ku ctitelum Pànë
pf idali. Veliké jest milosi'denství Pànë : tfeba toliko vzpo-
menouti na dílo vykoupení. Pravda sv. evangelia züstává
vëënë pevnou, mocnou; zachovávejme si ji!
Modlíme se tentó zalm o nesporách svátkü Páné a

svátkü Svatych.
62
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117. Шт. (H. 118.)
Dëkovnà pisen v chrámu za osvobození z nebezpeM.

V prvé ëàsti vyzfvá vûdce lid, aby vsichni oslavovali
Bozí milosrdenství (1- 4),
lid рак doznává, ze v souzeních nacházel vzdy po-

moci, a ze jest lépe dûvèrovati Bohu nez knízatum (5—9);
vylicuje nebôzpeôi, v nëmz se nalezají; velebí Boha,

ktery káral, ale téz pomáhal a od záhuby chránil (10—18).
V druhé 6ásti stojí lid u bran svatyné, chce tam ve-

jíti, aby Boha velebil, nebof Bñh ucinil lid úhelnym ka-
menem (19—23);

v onen sfastny (svátecní) den znovu prosí o spásu ;

slibuje, ze bude Boha vesele oslavovati (24—28).
Uzavírá pisen t^mz vertsem, kterym zaôala.
2alm 117. jest písní celého lidu (1—5, 10, 19). Jest

poslední z fady zalmû Hallel a slozen nejspíse v téze
dobë jako ostatní. tedy krátee po návratu z babylon-
ského zajetí.
Zdá se. ze byla tato dëkovnà pisen slozena za nëjaké

radostné a slavné pfíleáitosti, snad ku svátku stánkü (na
tentó svátek narází v. 27). Kniha Esdrâëova (31-4) èini
zmínku o prvním svócení svátkn stánkñ roku 536. pí. Kr.;
snad byl zalm к tomuto dni slozen. Die jinych byl by
slozen za oné pfíleZitosti, kdyz poöala stavba druhého
chrámu (Esdr. 38-13), jiní mini ku posvëceni tohoto chrámu
íEsdr. 6,5-18i roku 515. pf. Kr.
Die v. 19. a 20. stál chrám, kdyz byl zalm skládán ;

byJo by tedy poloziti dobu sepsání tohoto •/.. je§të o nëco
pozdëji, kdyz by se nám nezamlouvala doba posvëceni
druhého chrámu r. 515. pí. Kr. Baethgen uvádí tentó zalm
ve spojení se svdtkem stánkü, ktery byl slavnë svëcen
21. roku krále Artaxerxa (444. pf. Kr.), o cemz mluví Neh.
814.18 Nehemiás znal asi tentó zpëv, nebof cituje v l11
ve své modlitbë snad 25. vers tohoto zalmu.

2alm jest psán vehni zivê a dyse radostnym díkem
a veselím. Nëkteré vëty jsou v nëm jako refrán opako-
vány; tak druhé stichy ver§u 1—4, 6a a 7a, 8a a 9a, 10b
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lib, 12c, v. 16 a 28. Zdá se byti pravdivym, jak jiz talmud
tvrdí, ze byl tento zalm stfidavë /idem a levity prozpë-
vován. Lid prozpëvoval neb odpovídal nejspíse tëmi vë-
tami, jez se opakují (druhé stichy 1—4, ve v.26. odpovídali:
»Ve jmémi Pànë«, — v druhém stichu : »z domu Páné«,
téz v. 25). Po nynëjsim zvyku odfíkávají pocínajíc v. 21.
. vSechny verse az do 29. (vyj. 25.) dvakrát. Jiné minëni
jest, ze byl zalm uröen pro pruvody; 1— 18 zpívali na cestë
ke chrámu, 19—29, kdyz byli u chrámovych bran.
Kristus Pán a sv. apostolové odvolávají se na i. 117.

a vykládají zejména 22. ver§ o Messiásovi (Mat. 219-42
Mar. IP-10 121U- 11 Luk. 1938 20'7; sv. apo§tolové Petr a
Pavel ve Sk. ap. 4" РЛт. 933 1 Petr 27). Proto byl zalm
vykládán biuf z ëàsti aneb v celku v messianském smyslu.
Так jej ostatnë vykládala i stará hebr. tradice.
V liturgii kfesíanské první doby by tvofil tento 2alm

spolu se z. 116. praefací mesních modliteb (die Bickella);
odtud vzata do Sanctus slova v. 25. 26.: Hosanna! Poze-
hnuny, jenz pricházi ve jménu Páné! V apo§tolskych
ustanoveních jestë: >Bûh Hospodin a ukázal se nám«.
L. Alleluja.

1. Öslavujte Hos{)odina, neboí jest dobry,
Nebot na vëky trvá jeho milosrdenství.

2. Ai fíká tedy Israel: Nebof jest dobry,
Nebot na vëky trvá jeho milosrdenství.

3. Ai fíká tedy Aronfiv dum :
Nebot na vëky trvá jeho milosrdenství.

4. Af fíkají tedy ti
,

ktefí se bojí Hospodina:
Nebot na vëky trvá jeho milosrdenství.
H. 1. Dëknjte Jahve, nebof jest dobrotiv^,
Nebot jeho milost (trvá) vëcnë.

2
. Af fíká tedy Isrô'êl:

Nebot jeho milost (trvá) vëënë.

3
. Af fíkají tedy díim Ah rôna:

Nebot jeho milost (trvá) vëënë.

4
. Af fíkají tedy, ktefí se bojí Jahve:

Nebot jeho milost (trvá) vëënë.
1—4 Vyzyvá Israel ity, lid i knëze (a levity) spolu i

proselyty (ktefí se bojí Hospodina (poßovjuevoi; srovnej
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113,я'21), aby oslavovali (dëkovali) Hospodinu (podobné
vyzvání 105' 1061 135). Nebot jest, dobry, uvádí dùvod, ze
má b$rti Buh oslavován pro svou dobrotu. Lid a vsichni
mají velebiti jeho trvalé milosrdenství (milost; viz úvod
к z. 102 a 105 •

).

LXX pfidává ve vsech tfech verSich (2
.

3
.

4.) slova:

Nebot jest dobry; Vulg. toliko к v. 2a. V s verSe 4
. neni.

1— 4. Troji rozdëleni lidu tez v z. 1151'- 11.
Nunc hebr. S3 sesiluje: tedy.

5
. Ze souzeni jsern vzyval Hospodina,

A vyslysel nine osvobozenim Hospodiu.

6
. Hospodiu jest mi spomocnikem;

Nebojím se toho, со by mi mohl clovëk uèiniti.

7
. Hospodiu jest mi spomocnikem,

A já s hrdostí shlízím na své nepfátely.

8
. Lépe jest dûvëfovati v Hospodina,

Nez dûvëfovati v lidi.

9
. Lépe jest doufati v Hospodina,

Nez doufati v knizata.

10. \1siclini národové mue obklicili,

Aie v Hospodinovë jmóiui pomstil jsem se na nich.

11. Obklicili mne docela,
Aie v Hospodinovë jménu pomstil jsem se na nich.

12. Obklicili mue jako vcely,

A vzplanuli jako oheñ v trni;
Aie v Hospodinovë jménu pomstil jsem se na nich.

13. Byl jsem strkán, porazen, ze bych byl padl,
Aie Hospodin mne zachytil.

14. Má síla a má chvála jest Hospodin,

A stal se mou spásou.

15. Hlas plesání a spásy,
Jest ve stanech spravedlivych.

16. Hospodinova pravice püsobí moc,

Hospodinova pravice mne vyvysuje,
Hospodinova pravice pusobi moc.

17. Neumru, nybrz budu ziti,

A vypravovati Hospodinovy skutky.
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18. Pokáral, pokáral nine Ilospodin.
Ale smrti mne nevyda).

5. Z (té) úzkosti volai jsem Jâha,
Vyslysel inné Jâh vysvobozením.

6. Jahve jest pH mnë, nebojím se,
Co mi motion lidé udôlati?

7. Jahve jest pfi mnë mezi mymi spomocníky,
A já mohu s rozkosí shlíáeti na své ne-

návistníky.
8. Lepe jest hledati ùtoëistë u Jahve,
Nez doufati v lidi.

9. Lepe jest hledati ùtocistë u Jahve,
Nez doufati v knízata.

10. v§ichni národové шин obklícili,
Ve jménu Jahve — já je (jistéj znióil !

11. Obklícili mne, ano obklícili mne,
Ve jménu Jahve — já je (jistè) znieil!

12. Obklícili nine jako vöely,
Ilasnou jako oheñ v trní,
(LXX A vvhoreli jako oheíi v trní)
Ve jménu Jahve — já je (jistè) znièil.

13. Ту jsi nine silnê strkal, abych upadl,
Aie Jahve mnë pomohl.

14. Má síla a inuj chvalozpëv jest Jàh,
A byl mi osvobozenim.

15. Zvuk plesání a vitèzstvi
Zaznívá ve stáncícli spravedlivych :
Pravice Jahve koná mocné ciny!

16. Pravice Jahve vyvysuje!
Pravice Jahve koná mocné ciny!

17. Neumru, nybrz budu zíti,
A vypravovati díla Jâha.

18. Káráním mne pokáral Jâh,
A smrti mne nevydal.

5. Salmista (i Israel) poznal milost a pomoc Bozí, a
proto chová v Boha nejvétsí dûvëru.
Ze souéení, v nèmz se nalezal, z velikého souzení

(snad mini babyl. zajetí), vzyval jsem Hospodina, volal

jsem к nèmu, a on mnë odpovëdël tím, ze mne vyvedl na
sirokost, na volné misto, na svobodu — ze mne uvolnil,

vysvobodil. Sirokosb-iest tu protivou sevfení, úzkosti (42,
1719- 20^

6. 7. Ve jménu lidu vyznává svou dûvëru v Boha.
Jahve jest pfi mnë (neb: mám Jahve), proto se nebojtm,
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(aneb podminecnè: Je-li J. pfi nine, nebojím se), со mi
mohou lidê uciniti? (zlého. Z. 552-¿- " Hebr. 13tí). Hospo-
din jest тут spomocníkem (mezi ту/ni spomocníky
hebr. — jest hlavním a prvním, jediii^ym — Hospodin). A já
mohu рак shlízeti bez bázne, s jakymsi opovrzením,
s citem vitözstvi na své nepfátely (539 1118).

8. 9. Dùvëra v lidi jest klamnou, a kdyby to byla
i knízata! Lépe jest doufati v Hospodina nez v lidi . . .
nez v knízata (hebraismus: Вопит est . . . quam, srovná-
vací min opisuje vyssí stupeñ).
10—13. Nemluví tu jednotlivec, nybrá mluví lid Isra-

elsky a líeí nebezpecí, v jakém se nalézal. Druhy stichos

pfipomíná lined, jaké pomoci se lidu od Boha dostalo.

Véichni národové (gôjjîm, pohané) mne obklíHli ;
Israeli dëlo se veliké pfíkofí a nepfátelství od Samaritanû
a od kmenû, ktefí bydlili na jihu Judska (Arabü, Ammo-
nitû, od obyvatel Asdodu a j. Esdr. 4!,--° Neh. 4<). Ale
v Hospodinovë jménii pomstil jsem se na nieh, pomooí
Boha {quia ultus sum in eis, posilovací ôàstice) zajisté

jsem jevyhladil (M&gvya Sym. a syr.); vhebr. snad: jáje
(jistë) znicil, müze je úplné znkMti.
Tfikrát opakuje (vhebr.): obklícili mue, a pfirovnává

fádéní nepfátel vcelám ; jako se vrhají vcely v celém
cetném roji na toho, kdo je z klidu vyruèil, tak prudce

útocí i nepfátelé na Israele; pálí prudce a bolestnè jako

plamenny oheñ, ktery zasáhl suche trní a rozsifuje se

velikou rychlostí a püsobí veliky zár; tak zufivost ne

pfátel.
Die hebr. by ukazoval na zuicení nepfátel: Hasnou

jako oheñ v trní, ktery uhasíná, ponèvadz trní rychle
shofí a není tu dale zádné látky — tak hasnou nepfátelé

(57 10). O znicení nepfátel muzo by ti fee, ronèvadz jiz ve

v. 10—12 tvrdil: Já je znicil !
13. V hebr. oslovuje p'ímo svého nepfítele (národy):

Ту jsi mne silnc strkal (porázel), abyeh pac//, ale Jahve
mué pomohl (mne zachytil, suscepit me, Vulg.j.

14. Znovu velebí z ydèônosti svého osvoboditele,
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Boha; ciní tak slovy Mojzièovy pisnë (Ex. 152; i Is. 122):
Má Ma a má chvála (mûj chvalozpëv) jest Hospodin, a
stal se mi spasením (303).

15. 16. V domech, ve stanech spravedlivych t. j. Isra-

elitû zavládlo veselí, plesání a radost z vysvobození: Hlas
plesání a spásy zaznívá ve stanech; není nikterak dolo-
zeno, ze mini zalmista stánky, v nichz prodlévali Israelité

o svátcích stánkü (Lev. 23iü-42) — zde má to slovo vseobecny

vfznam: pfíbytky.
Uvádí i slova, jakymi se radost Israelita projevuje:

Pravice Jahve koná veliké, mocnê skutky i téz v Ex. 15ü-12),
vyvysuje (915j.

17. Israel nabyl pfesvëdëeni, ze nezahyne, ze bude

zachován: Xezemru, nybrz budu MU; a pouzije tobo zivota

к tomu, aby vypravoval o BoHch skutcích, o torn, jakmu
Hospodin pfispíval a pomáhal.

18. Uznává, ze nechtël Bûh evûj lid on im souzením
zahubiti, nybrz ze ho chtël toliko pokdrati, potrestati za

jeho viny (Is. 27? Jer. 1024). Vyznání pokorné, chvály-
hodné a spasitelné.

5. V Я» má jod díTghf'S forte, aby bylo tak sesileno
po pfedcházejícím jod slova TlN"Ç.
гГ2ГП"/22 *Djf odpovëdël mi *Ti?OS?\ a postan'/ nine

ЭПТЕС do ëirokosti i319) Jahve; v massor. znèni jest
to psáno jako jedno slovo, jiny tvar slova jako
31 11 Os. 41tí iLXX Sym. proto ГР ani nepfelozili); patrnë
dluzno cfsti die vyohodnich jako dvë slova ~^""2ГП732
Jâh podmëtem. LXX: «V л/мтгп/jóv Sym. «V fvQvxmgiav ; to
celé jest praegnantní vazba ; kopt. preklad : a vedi mne
na Sirokost. (Hnsburg, Introduction to the Hebrew В. 385.
6b jest otázka — jako v LXX. LXX Vulg. a syr.

kladon sem 6a mihi adjufor, jez jest v hebr. toliko ve
v. 7 : ,_1ТГ2.

T : :

8. 9. Israel nemohl spoléhati na lidi, ponevadz jeho
sonsedé byli v dobách po návratu z Babylona vzdy proti
nëmu ; knizata оч1ПЭЭ vykládáno o perskych vladarích,
ktefí dali sice dovolení ke stavbë chrámu a jerusalem-
ského opevnëni, ale nezabránili protivenství a pfíkofí
Samaritánü Israeli ôinëné. Ku porovnávacímu 1¡Ú, jez není
prostym záporem, viz König, Stilistik s. 47.48; pfíkladem
iivedeno Gen. 3826 a j.
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10. ""î jest dotvrzovací, jako v prisaze (1 Sam. 1444).
Zalm jest dëkovaci, proto vykládati aD^X minutym

casern (Wellh.) : já jsem je znicil (Olsh. o pfítomnosti a
budoucnosti ; innozi novëjâi pfítomnym öasem: já tedy
nicím je !) Quia nebylo v reck, ani pfeloíeno, v lat. bylo
opatreno hvëzdif'kou (di sv. Jer.); aram. : duveruji, ze je
znicím. BD^/OK má pathach, nèkde qâmez na m. zerè jest
hifîl od Ьтс = (v qal obrezati). aie nezaruceného
vyznamu; LXX a Aq. t)fivrá¡ut]r afoarç jako v lat.

12. ty.vxhnaáv fie (hot) цг.шпш xr¡oíov. Obklícili mne jako
vèely voskovy plást; jinde tono slova není, toliko nèkterc
lat. pfeklady inají favum (arab. kopt.) :oít Dále í$fxnvih¡aw
vyhofeli v hebr. jest puai exstincti sunt zhasli
(hasnou), jez se nalezâ toliko na tomto mistè.

16. П'ПЯ'П jest partie, od an bez predpony "3; LXX
prekládají pfechodnë jako *ЪтУйТ\ Гчроюёг fit exaltavit me;
neprechodnè by to znëlo: Prarice Hospodina jevi se vy-
vysenou (сятта excelsa).

19. Ötevrete mnë brány spravedlnosti ;
Vejda do nich budu oslavovati Hospodina.

20. Tat' jest Hospodinova brána,

Spravedliví do ni veházejí.
21. Dèkuji tobé, ze jsi mne vyslysel,
A stal jsi se mi spásou.

22. Kámen, jejz stavitelé zahodili,

Ten se stal rohovym kamenem.
23. Od Hospodina se toto stalo,
A jest to podivuhodné v nasich oéich.

24. Tentof jest den, jejz uèinil Hospodin ;
Plesejme a radujme se v nëm.

25. O Hospodine, spasiz mne:

О Hospodine, dej dobrého zdaru !

26. Pozehnany, jenz pfichází v Hospodinovë jménu.
Zehnáme vám z Hospodinova doiiui. _<

27. Bûh jest Hospodin a zasvi til nám.

Zaridte sváteéní den s hustym listovim

Az к oltârnimu rohu.
28. Mûj Bïih jsi ty, a chei të oslavovati;

Mûj Bûh jsi ty, a chei tè velebiti.
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Chci tè oslavovati, protoze jsi mne vyslySel,
A stal jsi se mi spásou.

29. lavujte Hospodina, neb of jest dobry,
Nebot jeho milosrdenství trvá na vèky.
19. Otevfete nine bránv spravedlnosti,
Vejdu do nich, budu velebiti Jâha.

20. Tat" jest Hospodinova brána,
'

Spravedliví veházejí do ni.
21. Dèkuji tobé, ze jsi mne vyslySel,
A ze jsi se stal mym osvobozenim.

22. Kámen, jejz stavitelé zavrhli,
Stal se prvním (hlavou) v robu.

23. Od Ja hve se to stalo,
Jest to divem v nasich ocích.

24. Tentof jest den, fktery) ucinil .lahve, ■
Plesejme a veselme se v nëm.

25. О Jahve, pomoziz pfec,
О Jahve, raciz dáti zdaru !

26. Pozehnán bud, kdo pfichází, ve jménu Jahve ;
Zehnáme vám z domu .Tabve.

27. Jahve jest Bûh a svítil nám.
NaArazte kolo ratolestmi -
Az к rohûm oltftfe.
(Jinak die aram. : Navazte obèti provazy

az к rohûm oltáfe.)
28. Mùj Buh jsi ty a chci ti dèkovati,
Mûj Bûh, chci të vyvysovati.

29. ûëkujte Jahve, nebot jest dobrotivy,
Nebot jeho m Host trvá vëcnë.

19. Slavnostní prûvod stojí pí-ed branami ebrámu a
zádá, aby mu byly otevf-eny: Otevfete mnë brány sprave
dlnosti (jako v z. 237). 2ádost jest vznesena na levity.
Brány, jez vedou ke spravedlnosti (k Bohu), jimiz se
vehází ke spravedlnosti, jsou brány spravedlnosti. Bûh,

ktery spravedlnosti vèe fidil ku prospëchu a ku blahu
svého lidu, mël v chrâmë zvlástní sídlo, odtud dostávalo se
Israeli pomoci a spásy. Vejdu do nich budu, chci oslavo
vati Hospodina : chrám byl к tomu urcen5rm a nejlepsim
mistem.

20. Kdo chce tou branou к Bohu vejiti, od nëho
spravedlnosti (biaba) dojíti, musí bf ti spravedlivym; toliko
spravedliví (k tëm se Israelite cítali) mohou touto branou
Jahre vejíti (14* 234).
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21. Lid vesel branou do chrámu a vzdává díky,
oslavuje Jahve, jak ve v. 19. slíbeno (Ex. 152).
22. Lidé opovrhli Sionem, místem, kde mêl Hospodin

své sídlo ; ale toto sídlo mocného Jahve stane se pevnym
základem nové stavby rise Bozí. Israel stál pràvë v no-
vém chrâmë; vëdël, jak bylo to svaté misto drive spustlé
a opovrzené, ale nyní na nëm près vsechny pfekázky po-
staven novy Bozí dum. Tentó vysledek dodával vëficimu
Israeli nadëje, ze i stavba Bozí rise, po níz touzil, sfastné
nadejde. Z tohoto ohledu mluví o Bozí rísi jakoostaveb-
ním, základním kameni; ten v#raz vzat z pozorování
chrámové budovy. Так lze vykládati die Is. 28,(i (Jahve
zalozil Sion jako pevnj' rohovy kämen Bozí rise. Srovnej
opak u Jer. 51 ï6).
Kämen jest tedy Sion, a pokud mold byti Sion vy-

kládán o Israeli, i Israel. To byl Kämen, jejz stavitelé
zavrhli, opovrhli jím, zádné úcty proñ nemèli lidé (pohané);
ti nechtëli, aby byla na zemi Bozí rise, chtéli vyhladiti i
Israele. Büh ujal se Sionu a pouzil ho jako kamene, ktery
drzí, na nëmz spocívá veákerá stavba. Sfal se ten zavr-
zeny kámen prvním (hlavou) v rohu; tak se nazyvá
kámen na rohu dvou zdí, kter^r ty zdi spojuje a udrzuje
je: úhlovy kámen, Sym. âxgoyomitoç (Ef. 220" 21).
Kristus Pán, od Zidú, ktefi mëli stavëti Bozí ííái

(byli stavitelé), zavrzen, od nepi-átel na smrt veden, choval
v sobé Bozství, na nëmz zalozena Bozí rise ; on ji sám
zalozil a mohl o sobé tèchtoslov uziti (Mat. 21*2 Luk. 20lT).
On jest rohovym kamenem, jenz svou vírou a ve svém
nábozenství spojuje vëfici Israel, na víru obrácené po-
hanstvo (Ef. 21*).
Jiní vykládají slova tohoto verse prosté o stavbé

tehdejsího chrámu; pracující Israelité by byli zahazovali
nékteré kameny. Jiní je vykládají o Israeli, ktery byl po-
hany snízen, Bohem ze zajotí vysvobozen a stal se zase
dùlezitym.
Aram, targum a Zidé vykládali ta slova o Davidovi

neb o Messiásovi. Israel byl dfüezitym toliko proto, ze
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z nëho mël vyjíti Messiás, proto se mohl zváti rohovym
kamenem; kdyz Messiás pPiéel, mohl tëch slov právem о
sobë uziti.
О stavbè chrámu jich vykládati nemûzeme, ponëvadz

zalm o té stavbè vûbec nemluví. O Davidovi tvrdi ojedi-
nële targum, jenz pfekládá : Opovrhli slavitelé pacholikem,
jenz byl mezi syny a zaslouèil, aby byl ustanoven králem
a vladafem. Od tvdre Pdnë se tak stalo, fekli slavitelé;
tofo jest divné v nasich ocich, fekli Isaiovi synové.

23. 2e se ten zahozeny kámen stal rohovym kamenem,
to jest Bozí dílo, dílo Jahve, div v oftích Israele. Ten
obrat mohl se státi jen Bozí mocí.

24. Tentó den slavnostní radosti, tentó svátek, ucinil,
píipravil nám Hospodin tím, ze nám pomolil, ze nás za-
choval; aneb tím, ze nám svon pomocí pfispèl, zafídil
tentó sváteóní den, jenz jestpamátkon na onu Bozí pomoc.

25. Israel potfebnje stále Bozí pomoci; raduje se
z pomoci, kterou obdrzel, ale hned prosí o dalsí pi'ispëni:
O Hospodine spasiê nine (v hebr. spas iz pfec hoèî'ânnâ).
Slovo Hosanna hobr. znëni bylo v pozdojSi dobë názvem
sedmého dne svátku stánkú: za volání »Hosanna« ob-
cházeli Zidé prûvodem oltáf krvavych obèti v prvních
sesti dnech svátku stánkú jednou, sedmého dne рак sedm-
krát (hôêî'ânnâ rabbâ, veliké hosanna).
?Ááé Kristovych dob vykládali tato slova messiansky,

jak lze poznati z toho, ie vítali Krista Pana tëmi slovy :

Hosanna, Pozehnany , kdyz vjizdêl naposled slavnè
do Jerusaléma (Mat. 21 9 Jan 1213).
Bene prosperare (l3) müze byti imperativ depon.:

dej zdaru, aneb cinn$r inf. bene prosperare fae v témz
vyznamu. Prosí, aby dal zdaru ke svëceni toho dne, a
Arûbec ku vsemu, со Israel podniká.

26. Knézí vítají lid, kdyz vstoupil do svatyne, a pro-
násejí nad ním pozehnání a pfání ve jménu Jahve. Po-
éehnán bud kazd^ ve jménu Jahve, kdo pfichází, vchází
do svatynë (die hebr. dluzno spojiti slova: ve jménu Jahve
s: pozehnany; srovn. Deut. 215 2 Кг. 618). Pficháze
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jící jest lid, prùvod, iiebof 26b di: Zehnáme vám z dorau
Jahve ; z domu, odkud veskerá milost, odpustëni, splnëni
proseb pfichází. V domé stáli zehnající knézí.
Tato slova byla zehnací formulí spolu s v. 27a. Die

raidra.se vítali tômi slovy Jerusalemstí obyvatelé poutníky.
Slavnym zehnáním bylo Num. 62ä.
27. Büh jest Hospodin, jasnëji: Jahve jest Büh, ukázal

projevil se, ze jest mocnf, spravedlivy, ze jest Büh.

A zasvUil nám (et illuxit nobis Ex. 1321) ; ve tmách

neâtësti zaevítil nám jako jasné syëtlo (47), jako svítil

Israelitúm ohnivym sloupem, kdyz byli na pousti.
Následující slova 27bc vybízejí zajisté kii projevu

radosti neb díkíi, protoze Büh lidu tak svítil (27a). Die

LXX a Vulg., Sym. a sv. Jer. lze je vykládati o zelenych
ratolestech, jimiz okraslovali vonen sváteíni den nád vori
chrámu, jez i v rukou jako svazky (lulâbîm) nosívali :

Husté ratolesti (fronduosa u sv. Jer.) mají jíti az krohnm
oltáfe. Nádvofí podobalo se tedy lesní houstinë (condensa
Vulg. h rol; nvxàÇovoiv), aneb tvofily svazky vétví (palem,
myrty a vrbin), jez mèl prùvod v rukou, jaksi zelenou

houstinu a2 к oltáfi sáhající (Lev 233í>- 40 2 Мак. 107 Josefus

Flav. Staroz. III. 10+ XIII 135).
Die hebr. znëni by bylo vyloziti : Navaztechug izna-

mená svátek, ale Ш tanec, ко/о), ко/о ratolestmi; lid by
se nacházel v rade a chodil by kolem oltáfe; ratolesti

(lulabim), jimiz lid v pravo a v levo, nahoru a dolii
mával, jimiz se i velkého oltáfe dotykal, aby je posvëtil,
souvisely jaksi dohromady a sáhaly jako jeden vèiiec,

jako fetëz (Bar Hebreus о fetëzu lid í, ktefí se za ruce

drzeli) az к rohñtn oltáfe. Mimochodem feceno, pozname-
nává traktat Sukka 45 (v Talmudu), ie zdobili v pozdëjsi
dobè velk^ oltáf o svátku stánkú mohutnymi vrbovymi
pruty, které se nahybaly pfes okraj oltáfe. Z dfívéjsích
dob dokladu pro to nemáme.
Die aram. vykladu (i Aq.) vykládají pfemnozí jinak:

JSamzte slavnostní obëti provazy к sobé a vedte je
do chrámu az к rohüni oltáfe. Oltáf mël na ëtyfech úhlech.
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rohy, které byvaly potírány krví obètnich zvírat. (Ex.
272). Rohy znamenaly nejspíse sílu (milosti), jez vychá-
zela od Roha pro dary na oltáH pfinásené.
Rímsky zaltár poukazuje na ôetné shromázdéní :

Constituite diem festum in confrequentationibus (Germa-
nense: in confrequentantibus), sfavte ten svátek shromái-
dénim.
28. V nejvètSi dûvëfe, v hluboké vdëônosti vyznává

lid a slibuje: Bûh mûj jsi ty, chci té oslavovati (Ex 152).
Druhá cast jest opakování v. 21 a není v hebr. znëni.
29. Závérek opaknje doslovnë vers 1.
22. ЛЭВ uÍN"i caput anguli, prvy na rohu, múze bj'ti

i základní, i zavírací kamen. V N. Z. citováno die LXX.
TJ sv. Justina mucenníka jest )Л)<к názvem Krista. Lapi-
dem, quem Fecky zpüsob pfitazení vztazného zájm. Zde
metáfora, jako 137й.
23. ГПГР ns-3 Hohem (od J.) se to átalo; pert',

se zakoncením Г na m. rixpço; v pfekladech jako partie.
ГхЬез (Deut. 30 ч)

26. арпзЗ'п? zehnáme vás, znací, ze se to právé stalo
a dëje. V. 26b odpovídá sbor na zehnání zpívajících (y.nm
àvranÔKtMmv). V knize Filonovi pfipisované .ifoi ¡iíov íha)m¡-
Tixov jest o Therapeutech reöeno, ze pëstovali stfídav5r (an-
tifonní) zpèv: âvwf(!m)u águorían êni%eigovof(oi>ytes xal tnogypv-
fievoi ; i o kfesfanech di Plinius (epistulae 101'6), jak známo
»quod essent soliti carmen Christo, quasi deo, dicere secum
invicem.»

27. Sv. Jeronym : A zjevil se nám (et apparuit nobis).
Wellh. mini, ze jest znëni 27b poruseno. Vyklad

o sváteéní vyzdobë ucinën na zàkladë pfekladù in con
denáis (totiz: ramis, arboribus, in fronduosis) a proto, ze
а^ГПЗ:? znamená vëlve, ratolesti. 2 prüvodové. *НОК vazte
v LXX ovartjoaofo pozádejte, zafidte. Vykládáno tez o svátku
velikonoci. Lid pfinásel beránky, knezí vítali lid. Kdyz
Kristus Pán vstupoval do Jerusaléma, byl on ten, jenz
má pfijíti 6*2П (Mat. Il3), byl téz tím obôtnim berankem.
(Reinke, Die messianischen Psalmen.). mûze metony-
mií znamenati svâteëni obét; v Ex. 2318 klade Onq. nam.
Z\~ primo Н1П ГССЭ

?"CN nazyvali v pozdëjsich dobách zàvërky svátkú ;
osmy den svátkíi stánkü byl téz УП (svátek vrbin).
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Kristiis Pán byl základním kamenem Bozího králov-
ství na zemi; on jest vùdcem svatych, kterí seubírajído
nebeské físe, tam otvírá jim brány, tam prosí, aby jeho

dílo na zemi se zdafilo. I my hledme po pfíkladu Páné
Boha oslavovati, dëkujme za to, ze jsmeve branách spra-
vedlnosti, V Bozí církvi.

S citem vdôcnosti modlí se knèz г. 117. vprimënedét
(vyj. nedële od Devítníku az do sv. Ducha). Od Devítníku
do Velikonoc jest zalm urcen ku chvaldm nedél (in Lau-

dibus) po zalmu Miserere. Jest chvalozpëvem.

Ve velikonoônî dobë modlíme se casto v. 24. : Tentot

jest den, jejz ucinil Hospodin atd. ; radostnym dnem mi
nime z mrtvych vstání Pànë.

Vers 16--17 (o Bozí pravici) jest v offertoriu 3. nedéle

po Zjev. Pdnë, v. 23, 26 v 2. mSi sv. Vdnoc (Od Hospo-
dina jest to . . . Pozehnany . . .)

118. Шт. (H. 119.)
Chrála Boiího zákona.

Bo2í zákon jest utëchou a posllou.

Tentó zalm jest ze vsech nejdelsí. Obsahuje 176 versú.

Tyto jsou ve dvaadvaceti slokách, z nichz kazdá má
osmero distich (nazyvali je ôyôoàôeç octonarii osmeré si.).
V kazdé sloce pocínají jednotlivé verse stejnou abecední
hláskou, ve slokách následují po sobë fadou hlásky hebr.
abecedy. Prv^ch osm verSu poóíná tedy písmenou alef,

druhych osm verâû písmenou beth atd. Latinské zaltáre
mají pfed kazdou skupinou hebr. jméno té hlásky, syrské
zaltáfe tam mívají písmeno. Proto nazyvali tentó zalm
téz: Alfâ bethà rabbà t. j. veliká abeceda. Dvaadvacet-
krát jest tu jmenováno jméno Jahve. Zákon Bozí jest
v kazdém versi nêjakym jménem uveden, vyjímajíc
vers 122.

Zalm jest tedy abecední a vykazuje umëlou skladbu.
Abecední uspofádání podporovalo pamët, kdyz chtël
znáti tentó zalm napamëf.

z. 118.

V zalmu 118. ukazuje Salmista, öim jest ôlovëku Bozí
zákon, a jak ho má clovèk dbáti. Zalm jest pouöny a mo-
ralní. V rozlicnych, rozmanitycb vyrazech a obrazech
vraeí se ku chvále zákona a odporucuje posluènost zá-
kona. Nelze zfejmë fíci, ze by byla ta látka v jakémsi
postupu spofádána, ze by zalmista svou myâlenku me-
thodicky po stupních rozvijel. Vëtèinou obsahuje kazdy verS
samostatnou myslenk. , jen tu a tam jich nëkolik (89—91,
97- 100) úáeji dohromady souvisi. Delitzsch shledával
v zalmu stupñovany vyvoj hlavní myálenky ; v druhé
èàsti zalmu jest to znatelnëjsi.
Bozí zákon jest v zalmu 118. v kazdém versi (vyj.

122.) jmenován, avsak rûznymi jmény. Vhebrejském znëni
jest uvedeno deset vyrazù (pry podle desateru pfikázání
na Sinaji), které znamenají B. pfikázání, ustanovení, roz-
kazy, zákony a p.

1. Tara rnin, vùfioç, lex, zákon. Pochází od пт, jez
znamená v hif. uöiti, ass. âru vésti (âafel: uôiti) ass. ûrfu
a tertu odpovídá hebr. ГПЧП — kmen "ISS ЧПИ (pûvodnë
snad »prstem ukazovati«). Tôrâ znamená ucení, napome-
nutí rodicu (Pf. I8), poucení Bohem dañé (Is. I10 816- 20),
zákon, nafízení, Bozí zákon (Lev. 6U), pravidla. Zde to
znamená poucení od Boha, nafízení.

2. 'Edhûth МП? i ПТ? LXX /шотгошг, Aq. Sym.
Акцмдп'длш testimonium, od ТС? (téz ГТО mnoz. с. JTIJ?)püv.
obraceti, vraceti, se zvyknouti, v hif. svëdëiti — odtud svô-
dectvi, dosvëdceni, projevení Bozí vûle, napomínání,
pfíkaz (zákon dvou desek ze Sinaj se tak naz5rvá, archa
svëdectvi, stánek svëdectvi mají od toho urcovací jména).
Zákon jest svedectvím Bozí vûle. Spojení s ass. âdànu

(urciti dobu) se zamlouvá.
3. Piqqudhîm a"Hj?E (□'TlpE) mandata, od T£E hledati,

nëkomu n. svèfiti, ass.pakâdu pfehlizeti, svëfiti. Nafízení
Bozí, ustanovení jeho jsou lidem odevzdána a svëfena, aby

je spravovali t. j. die nich se fídili. V LXX b^vá ЫоЬ).
4. Miëpabîm □"ЧЭЕф'О mnoz. б. XQÍfiaza {TiQomûyuaxa)

judicia, od üEUJ souditi, jsou rozhodnutí nejvysâiho soudce,
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jenz mûze i trestati, soiiditi ony, ktefi by neuposlechli;

jsou to soudní príkazy, prava, zákony.

5. Mizwâ tlJSE mn. frtoiaí, mandata od HIS
naríditi, tedy naHzení, porußeni, pfíkaz.

6. Emânâ "Э173Х, Ah'i&fin, Veritas, pravda ; В. zákon
jest vyjádrení Bozské pravdy, zákon v sobe chová téz
vërnà Bozí pfislíbení. Pfislíbeni, Bozí vyrok (zákon) jest
nazyván téz 7) rnpx eloquium (mn. ГПТОК) a ~C"T нетто,
verbum, slovo.

8. Zêdheq pis 0iy.uioovvr¡, justifia spravedlnost; zákon
jest vyjádfením Bozí spravedlnosti, v nëm?. lze zfíti B.
spravedlnost.

9. Chôq pn mn. Oh]3n, дтоишиата, justificationes (ñeco
urceného, ohraniôeného, pridëleného, pensum; hranice,

polozené nasi villi », príkazy, zákony (jako hnokií). Justi-
ficatio by znamenalo ospravedlnení; kdo zachovává zákon,

teil se udrzuje ve spravedlnosti, stává se spravedlivejsím,
die slov к ftím. 213. Ospravedlnëni samo béfe poëâtek
z Bozí milosti (Gal. 221).

10. Dérekh ~"n Sdoç via, cesta; zákon udává ëlovèku
cestu, po níz jest mu kráceti. Cesta tato jest zpûsob zivota
a jednání. Три znamená téz Bozí cestu, jeho Prozfetelnost,
i zákon, ktery on ôlovëku dal a schválil. Cesta zákona
vede к pravému, ustanovenému cíli.
2alin jest slozen pro lid, nebot vícekráte mluví asi

0 veskerém Israeli. Isnael trpël v oné dobè potupu a pro-
následování od bezboznych, od knízat a pohanu (23. 67. 71.
87. 98. 99. 141. 176). V utrpení chová stále nadèji, ze mu
Hospodin pfispëje a prosí za osvobození.
Skladatel není znám. 2il v pohnuté dobë, kterou vsak

blíze urôiti nemûzeme. V potupë а v porobë v zalmu vy-
lièené nalézali se Israelite v babyloiiské dobë, aie ponèkud
1 za perské nadvlády, ve dnech Esdráse a Nehe miase.
2alm 118. obsahuje mnoho hluboh^ch myslenek, po-

dává nevyëerpatelnou látku к rozjímání, a proto z do-
brych zajisté pfiëin urcïla sv. Církev tento zpëv к ranním
mesním hodinkám breviáfe, aby mohl knëz jeho slovo
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dennè rozjímati. Zákon pfirovnává ke zlatu, medu a svëtlu,
aby ukázal cenu, pfíjemnost a pravdivost zákona. Kdo
zachová/á zákon, nabyvá pravého bohatství, rozkose a
moudrosti.

I formou jest tentó zpëv dokonaly. V mnohyeh 6á-
stech jeho jest nzito druhu verse, kter$- se zove qmâ.
(viz /.. 18 a 119).
Nadpis: Alleluja jest toliko ve Vulg. (v. z. 104.)
L. Alleluja.

Alef.

1. Dlazení ti, ktefi jsou neporuèeni na cestè,
Ktefí krácejí v Hospodinovë zàkonë.

2
. Blazení, ktefí zkoumají jeho svëdectvi,

Ceiym srdcem ho vyhledávají.

3
. Nebof ti
,

ktefí pásou nepravost,
Nechodí po jeho cestách.

4
.

Ту jsi nafídil svá nafízení,
Aby byla horlivë ostfíhána.

5
. Kéz by byly fízeny mé cesty,

Abych zachovával tvá rozhodnutí.

6
. Tenkrát nebudn zahanben,

Kdyz budu patfiti na vsechna tvá pfikázání.

7
. Oslavovati të chci v upfímnosti srdce,

Jakmile se naucím tv^m spravedlivym fádúm.

8
. Tvá rozhodnutí chci zachovávati;

Neopoustèj nine do<-ela.

H. 1. Blaze tëm, jejichz cesta jest bezúhonná,
Ktefí chodí v zàkonë Jahve.

2
. Blaze tëm, ktefí ostfíhají jeho napomenutí,

Ceiym srdcem ho hledají,

3
. A neöini zádné nißemnosti,

Krácejí po jeho cestách.

4
.

Ту jsi pfikázal svá nafízení,
Aby jich bylo setfeno pilnë.

5
. Ach, kéz by byly mé cesty pevné,

V zachovávání tvych ustanovení.

6
. Tenkrát nebudu zahanben,

Kdyz budu patfiti na vsechny tve pfíkazy.

63
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7. Chci ti upfímnym srdcem dèkovati,
Kdyz se nauöim tvym spravedlivym soudum.

8. Tvych pfíkazú chci dbáti,
Neopoustëj mne ilplnë.

1. Blaze jest tëm, ktefí se na cestë zivota uchovávají
bez úhany, ktefí dokonale, bez vyjimky, vzdy a ve vSem
zxistávají na dobré cestë, ktefí mravnë, bohumile zijíase
chovají. Tëm jest jiá na svëtë blaze, jsou spokojeného
si'dce, nebof nepfejí si hiéeho nez vyplniti ve vsem
Bozí villi.

2. Blaze tëm, ktefí z'coumají, pozorují — proto zákon,

Bozí svëdcctvi, aby jej mohli dobfe zachovávati. Celym
srdcem ho (Bohaj vyhledávají ; hledí seznati Bozí vüli,
která jest v zákoné zjevena a vyjádfena. Qimchi vykládá
B. svëdectvi o synagogalních obf adech (svátky, obëti a p.).

3. Záporné ukazuje, ceho se tací bezúhonní vystfíhají:
Neciní zádné nicemnosti. Toliko ti

,
ktefí se hfíchu varují,

kráóejí po dobré cestë ; hfísníci na dobré cestë nejsou,

к blazenosti nejdou.

4
. Büh chce, aby pfikázání byla ostfíhána nimist.).,

s nejvëtsi pílí, s nejvëtsi bedlivostí (Deut. 6f').
Hvëzdiëka breviáfe má b^tijinde: Tu mandasti man

data tua* custodiri ea (logické spojení) nimis.

5
. Kéé by dobfe fízeny, vedeny byly mé cesty (mé

zití); v hebr. kéz by byly pevnê, рак bych jistëji, bezpec-
nëji krácel, рак bych zachovával (q vMÇaoftm) tvá pfi
kázání.

6
. Tenkrát, vylozeno v následujícím, totiz: kdyz budu

patfiti na tvfi rozkazy, ale urëeno jiz versem 5.: *Kdyz
budou mé cesty pevné< — nebudu zahanben, nebudu se

stydèti zachovávati zákon, a vice : со oéekávám, toho se
mi dostane, dojdu svého blaha, svého stestí.

7
. Zalmista jesté není v zákoné zbéhl^m, chce se

jemu uëiti : Jak se naucím tvym spravedlivym fádúm,
upfímnym srdcem chci té oslavovati (ti vdëënym byti,
hebr.); nebof vím, ze se onèmi fády (judicia justitiae) do-

stanu к dokonalosti.

8
. Neopoustëj mne docela (usquequaque acpódoa
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ùplnë); jest tedy Israel ponëkud opustën, kdyz takto
prosí, aby ho Bûh neopoustël uplnë. Non . . . usquequa-
que muze znamenati (die non. . . omnis = nikdo) nikterak,
nikde i nikdy.

1. Zalm poeíná dvojim "ИШХ blaze: hojná, pfeveliká
jest blazenost têch . . . (I1). тупт"'^??? jako lat. integer
vitae Téleioç, dokonaly v cestë, na cestë (zivota, iednání).
2. Qui scrutantur F&QeiwhvrFç Merl pozornë zkoumajî,

(exploran)
3. Jest v hebr. pokracováním verse 2. jako syr. a

aram.
5. "bn$ i Ч?ПХ (z ПХ ach 35" a ^ vyznam. *l

b
)

kéz
by! utinam! то"; nif. od yis peuпут, bezpeènym se státi;
lat. dirigantur die f. xaTev&vvnv.

7
. Neopoustëj mne — neodnimej ranë své railosti; bez

Bozi milosti nebylo by nám Ize zachovávati spravedlnost.
Sehegg shledává v rûznych jménech a názvech zá-

kona trojí zpûsob: Zákon o sobë jest nazván lex, verbura;
vzhledem к povinnostem, jez lidem ukládá, jmenuje se:
Pfíkaz, nafízení, mandatum, ustanovení, cesta; hledíme-li

к lícinküm a následkum zákona, nazyváme jej testimo
nium (svëdëi o hfíchu ëlovëka), soud, judicium, justificatio

(v dobrém i v nepriznivém smyslu).

Beth.
v

9
. Gím zachová jinoch pravou svou cestu?

Tim, ze zachovává tvá slova.

10. Celym svym srdcem tebe vyhledávám ;

Nezahànëj mne od svych pfikázání.
11. Ve svém srdci skryvám tve vyroky,

Abych nehfesil proti tobé.

12. Pochválen bud, Hospodine;
Vyuëuj mne svym pravidlûm.

13. Svyma rtoma prohlasuji
Vsechny soudy tv$rch úst.

14. Z cesty tvych svëdectvi se tësim

Jako z veèkerého bohatství.
15. V tvych nafízeních se chci cviëiti,

A uvazovati tve cesty.
16. O tv^ch právech chci rozjímati,
Nezapomenu tv^ch slov.
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9. Cím mûze zachovati éistou mladík svou
stezku ?

Kdyz dává pozor podle tvého slova.
10. Oeiym sv5rm srdcein tebe hledám;
Nedej mné zblouditi od svych pfikázání.

11. Ve svém srdci uchovávám tvé slovo,
Abych nehfesil proti tobé.

12. Pochválen bud, Jahve;
Vyuc mne svym právúm.

13. Svyma rtoma vyéítávám
Vüsechny fády tvych úst.

14. Z cesty tvycn napomenutí se tésím,
Jako ze vlelikého bohatství.

15. O tvych rozkazech chci pfemysleti
A pozorovati tvé stezky.

'16. V tvych nanzeních se choi kochati;
Nezapomenu tvého slova.

9. Salmista si klade otázku, kterou hned zodpovídá.
Cím zachová jinoch svou cestu pravou, bezúhonnou?
V hebr. ёгт ji zachová éistou? Zajisté jen tak, kdyüS za-
chovává Bozí pfikázání podle Boiího slova, jaktohoBûh
zádá (hebr.).
Raffl (Olshausen) povazuje ce\f vers jako otázku,

к níz odpovëdi tfeba není. Jmenuje jinocha, mladíka, po-
névadz ten jest vétsím pokuSením podroben nez jiny.
Z toho nemusí vysvítati, ze byl zalmista sám jesté
mladym.

10. Nezahánéj mne od svych pfikázání: neodnímej
mnë milost, bez níz bych nemohi zachovávati pfikázání.
V hebr. prosí, aby ho cliránil pfed hfíchem, pï'edpoblou-
zením, pfed omylem {ñy vorhin nevëdoraosti neb neopatr-

nosti) : Xedej mné zblouditi od svych pfikázání ; dobro-
volnè, schvalnô hfesiti neclice.

11. Uchovává vesvém nitru, v srdci, jako drahy poklad
slova zákona, aby nehfesil.

13. Büh ehee, aby byla jeho pfikázání rozhlaSována

(Deut. 67).
14. Zalmista pfiznává, ze ho zivot die zákona zafí-

zen$r tësi jako veëkero bohatství vûbec.
15. Exerceri, cviéiti se v Bozích pfikázáních jest

■
Z
.
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V hebr. vyjádfeno slovesem : pfemyHeti, v myslenkách se
jirai zabyvati. Chce tedy jich stale b5'ti pamètliv.

9
. In quo corriyit ? znamená хитоудшои napraví, pfí-

íTiou, rovnou uciní neb zachová ; hebr. r>3" cistou zachová.

3 ve slové ""1213 dliizno pfeloziti nikoli akk. jako v LXX>
Tivbrz : die tvého alova (zachová váním tvych pfikázání
— z v. 8.

10. ~}УЁ »e jmenovaly hfíchy nevédomosti (ignoran-
tiae, infirmitates): odtud i sloveso: ",Э^ШГ1— Bûh neza-
hání nikoho od zákona, ale pfipoustí, ze se ôlovëk od
zákona odchylí.

14. ni"î>" 'ëdhwôth, mnoz. с. ; Ь?3 vyznamem Ь
?

1вК*Э.

Dicit enim, di Bellarmin, se habere legem Dei inore(13>
in volúntate C14), in intelligentia (15) et memoria (16), in
omnibus parti bus animae.

Giriel.
17. Ш è

l

svému sluzebníku, oziviz mue,

A chci ostfihati tvych slow
18. Otevfi mé oci, a chci pozorovati
Divy z tvého zákona.

19. Já jsem cizincem na zemi;
Nezakryvej pfede mnou svych pfikázání.

20. Má duse si pfeje, aby touzila
Po tvych nafízeních vselikého casu.

21. Pokáral jsi pyàné;
ZlofeCení, ktefí se odehylují od tvych pfikázání.

22. Odejmi ode mue pohanu a potupu,

Nebof vyhledávám tvych svèdectvi.
23.1 knízata zasedají a mluvi proti mnë;
Tvûj sluzebník se cvicí v tvych ustanovenich.

24. Nebof jsou tvá svëdectvi téz m^m pfemítáním;

A mou radou jsou tvá ustanovení.

У

17. Prokaz dobro svému sluzebníku, abych zil,

A ostfíhal tvého slova.
18. Otevfi mé oci, abych mohl patfiti
Na divy tvého zákona.

19. Já jsem pohostinu na zemi,
Neukryvej pfede mnou svych pfikázání.

20. Má duse se mofí touhou
Po tvych pravidlech ustavicne.
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21. Pokáral jsi zlofecené pysné,
Ktefí se odchylují od tv^ch pfikázání.

22. Sval se mne hanu a potupu ;
Nebof jsem zachovával tvá napomenutí.

23. Zasedají tfeba kníZata, umlouvají se proti mnë,
Tvûj sluzebník pfemyslí o tv5rch rozkazech.

24. Json téz tvá napomenutí mou rozkosí,
Muzi mé rady.

17. Prosí Boha, svého Pána, jehoz sluzebníkem se
jmenuje, aby mu prokázal to dobro, aby ho ozivil, ob-
cerstvil, aneb spíse na zivu zachoval. Jeho zivot jest pro
nepfátely (v. 87) v nebezpecenství, proto jest mu tfeba
té ochrany. Pak bude moci ostfíhati Bozích slow
Udël svlmv sluzehníku (rétribue) souvisí die bebí-,

znëni a die star^ch píekladü fsv. .1er. : tribue servo tuo
ut vivam) s vëtou: Oziviz mne. Se LXX Ùjao/mt xài . . . .
Budu ziii ibudu-li),s chci ostfíhati souhlasí nëkteré la-
tinské zaltáfe a kopticky pfeklad ipodobné spojení 77. 116.

144). Prv^ vyklad jest správnéjsí.
18. Otevfi mé oH: v zákoné jsou obsazeny divy,

ktei'^cb obyíejné око nevidí, nepozoruje. Око jest zaba-
leno rouskou slabosti, vásní a p. Bûh míize tuto rousku

odejmouti a рак prohlédne ôlovëk a pozná podivuhodnou
spravedlnost, moudrost, uziteénost zákona, bude pozaro-
vati jeho tajemství.

19. Israel jest jako hostem, eizincem na zeini; Búb
ho zde nèjaky cas ponechává a hostí. Cizinci jest tu tfeba
vûdee, jenz by vedi a pouéoval, proto prosí Salmista Boha:
Nezakryvej pfede mnou svych pfikázání: икай mije, nauë
mne jim, abych z neznalosti zákona nepoklesl, nepoblou-
dil (19a téz 2. 3813).
Jinak vylozeno: Hosti jest bedlivë dbáti zvykú a

pfedpisû zemë a mista, v némz se pohostinu nalézá; proto
prosí èlovëk Boha, svého hostitele, aby mu' predpisy
ukázal.

20. Po pfiliázáních, po jejich znalosti, touzí dusevèr-
ného sluzebníka Bozího : ano on si pfeje, aby touzit tod-
dal se zkoumání) po zákoné B. Vhebr. vy>azné : Má duse
se morí touhou. Dio Bellarmina by byly zde uvedeny
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prekázky dobrého zivota: Dusevní smrt (tëzky hfích v. 17);
vàsnë: láska, strach, hnëv a p. (18); pozemská pouf (19);
nedokonalost (20); pycha (21).

21. Jest tfeba znáti Bozí pfikázání, nebof zalmista vi,

jak hrozil, jak pokdral Buh pysné, zlofecením je stihl
(jsou i zlofecení), ktefi se odchylují od jeho pfikázání
(die massor. a aram.). Die 1at. (LXX, sv. Jer. a syr. ) dluzno
spojiti zlofeéení s v. 21b: .Zlofecení, kterí se odchylují
odtvych pfikázání ; 21a рак by arcif mëlo toliko dvë slova.

22. Pohanou a potupou pokryli zalmistu pySni, na-
lozili ji jako bfemeno na vërného sluzebníka Bozího;
proto prosí: Sval se mne hanu a potupu. Nezasluhuji té
potupy : Vyhledávám tvych svèdectvi. Jestli snad právé
pro tuto vërnost V zachovávání zákona byl potupován,
tím spíse se Bozí ochrany nadëje. Potupa müze téz byti
pfekázkou v zachovávání zákona : proto prosí, aby byla
odstranëna.

23. Nepfáteló, i kdyby byli mocní, silní, i kdyby to
byla knízata a kdyby se sesla a mluvila proti mnë — ne-
zanedbávám pfi torn a proto tvého zákona: CviM setvuj
sluzebník (pfemySlí ; hebr.) v tvych ustanoveních.

24. Tvûj zákon jest mi rozko.H, jest mi rádcem (hebr.:
Tvá napomenutí jsou mymi rádci, muzi mè rady).

17. rppN závétí podmínkové vëty vylozeno ûëelnë:
abych Sil, jako ГРПбО. УСУ tt'eyyeret); benefacere.

19. 20. Téz podobnë 1 Par. 29 lä: Pfíchozí jsme pfed
tebou; TpQjj v syr. die 39 13. 0*13 arab. garaöa rozetfíti,
LXX hiexóihjoev, Theod. l^enoíátjaev sv. Jer. desideravit.

21. amis die pfekl. LXX. syr. sv. Jer. pfísudkem
druhé cásti verse.

22. DJ na m. Ьз sval, impt. ЬЬз.
24. Dl> stupñuje ; sv. Jer.: Sed et. 'Fisy "'ШЭб* muzovê

mé rady, v LXX odtazitë: ai avjußov/Uai fiov та dixauófiará aov
ëetli tedy jestë Jinde dluzno tentó podmët pf-imy-
sliti (v hebr.).

Daleth.

25. jYYá duse jest pfilepena к pûdë ;
Oiiv mne die svého slova.
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26. Oznamuji tobe své cesty a vyslychás nine :

Vyucnj nine svym ustanovenim.
27. Dej mi nâvod о cestë svych ustanovení,
A chci se cviciti v tvych divech.

28. Má. duse umdlévá mrzutostí :
Tosilni nine svymi slovy.

29. Cestn nepravosti odvraf ode nine,

A sv5rm zákonem se nade mnou smiluj.
30. Volím cestu pravdy ;

Tvych narízení nezapomínám.
31. Lnu к tvym svédeetvím, Hospodine,

. Nedej, abych byl zahanben.
32. Behám po cesté tvych pfikázání,

Kdyz (uvolñujes mé srdce.
1

25. Má duse lpí na prachu ;
Oziviz mne die svého slova.

26. Své cesty jsem vypravoval a vyslysel jsi mne ;
Vyuôui nine sxfm pravidlùm !

27. Pouöuj mne o ceste sv^ch nafízení,
A chci premyèleti o tvych divech.

28. Má dnse slzí starostí ;
Postav mne die svého slova.

29. Cestn lzi vzdaluj ode mne,
A dej mi milost svého zákona.

30. Zvolil jsem cestn pravdy.
Tvá pravidla stavím ipfed sebe; pfemènou:

Г. pravidel si zádám).
31. Drzím se tvych napomenntí,
Jahve, nedej, abych byl zahanben.

32. Po cesté tvfch pfikázání chci bézeti,
Nebof ty rozsifujes mé srdce.

25. Bozí slovo (pfislíbení Bozí), jeho zákon míize

byti útéchou a potésením. Salmista jest ve velkém sou-

zení; Bozímu zákonu se chce zcela oddati, aby byl zase

posílen a oziven.
Má dme lpí na prachu; metaforou oznacnje nej-

hlubsí snízení a utrpení (4325) ; die svého pfislíbení oziví

ho Bûh (70 20).
26. Oznamuji tobe své cesty (Sym. т« Ьчфщшт fiov\

vypravnji tobé cely zpûsob svého zivota, své potfeby, a

ty jsi mne pfiznivë, s láskou vyslychal — proto i nyní
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mne vyucuj — nebof jest mi toho potrebí. Opakováno 64,
68, 108, 124.

27. Obnovuje aneb rozsifuje prosbu 26b.
28. Má duse (já) umdlévá (hebr. slzí sv. Ambr. stil-

lavit, ForaÇev na m. LXX n-ramsn; dormitavit, usíná) mrzu-
iostí (или ày.ijôiaï, taedium znaöi i bezstarostnost» i sta-
rost, mrzutost ze souzení pocházejícf; staré zaltáfe: a
vexatione, kopt. : souzením srdce, hebr. starosti, trampotou).
Jsem tedy velice skliöen, postav mne, posilni mne die své
pfîpovëdi (Fecky: svpmi slovy).
V myst. smyslu : Duse jest stazena к zemi pozem-

skou zádostí, a stálym bojem proti tëlu umdlévá, hyne:
Bozc posilni mne, pf-idej mne horlivosti a lásky, abych
lépe zachoval tvá pfikázání.
29.30. Cesta nepravosti (Iii) staví proti cestëpravdy;

této cesty zákona se chce pfidrzeti. Bude-li dobfe znáti
Bozí zákon, budc ochránen nebezpecí, ze by zabloudil na
lzivou cestu. Smihij se nade mnou svym zálcunem: méj
se mnou útrpnost a dej mi poznati, znâti a zachovávati
zákon.

31. 32. Lnu к tvym svédectvím — nedej, abych byl
zahanben, aby byla má nadëje, kterouz ocekávám ovoce,
zásluhu poslusnosti zákona, marnou (Genebrard). Horlivë,

s nejvëtsi pílí chci dbáti zákona: Behám (chci bezeti) po
cestë tvych prikázání : ochotnë a radostnë. Kdyz uvolñu-
jes mé srdce (rozëirujeë, dilatasti), naplñujes mé srdce ra-
dostí, potèsenim, рак mûze horlivë po cestë zákona
kráceti.

25. Tentó vers mûze znaciti bud bídn5r stav zalmisty,
snízení, nebezpeëi smrti — aneb dusevní sklícenost.

30. ТРЧЮ stavím (168 s ТГоЬ) Sym. щоЬа£а, navrhuje
Zenner zmënu v "'STC^s« (13213, parallelnë s ТНПЭ) evolil
jsem si, zádám si. Pravda, jest tu vërnost к Bohu.

31. mn4 nálezí к 31b.
Bellarmin ciní rozjímání: Já (ze sebe) jsem zvolil

(volím) cestu lzi, ale z tvého milosrdenství volím cestu
pravdy. Já (sám) jsem pfilnul к prachu, tvym milosrden-
stvím pfilnu к tvému zákonu. Já ze sebe usínám nedba-
lostí, ale z tvého milosrdenství pobëhnu cestou tv^ch
prikázání.«
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He.

33. Jíákonem mnë uciñ, Hospodine, cestu svych usta-
A budu jí vzdy vyhledávati. noven í,

34. Dej mi porozumèni a budu zkoumati tvûj zákon,

A zachovávati ho svym celym srdcem.
35. Ved rane na stezku svych pfikázání,
Nebof té si zádám.

36. Nakloñ mé srdce ku svym svëdectvim,
A nikoli к lakotë.

37. Odvraf mé o6i, aby nevidëli marnosti ;
Na své cestë mne obcerstvi.

38. Potvrdiz svému sluzebníku své slovo
Na tvou bázeñ (dañé).

39. Odstrañ mou potupu, kterou tusím,

Nebot tvoji soudové jsou mili.
40. Hle, zádám si tv^ch nafízení;
Svou spravedlností mne obziv.

33. Vyuöuj mne, Jahve, cestë svych pravidel,
A chci ji zachovávati do konce (Sym. : pro

odmënu).
34. Dej mué naucení, abych zachovávaltviij zákon,
A ostfíhal ho z celého srdce.

35. Vod mne stezkou svvch pfikázání,
Nebof na té mám zalíbení.

36. Nakloñ mé srdce к svj'm napomenutím,
A nikoli к ziskuchtivosti.

37. Odvraf mé oci, aby nepohlízely na marnost,
Obziv mne na své cestë.

38. Splñ svému sluzebníku své slovo,
Jez na tvou bázeñ (je dáno).
(Aram.: jez jest к tvé bázni; aby se t. báli).

39. Odvraf mou pohanu, jíz se strachuji,
Nebof tvá zarízení jsou dobrá.

40. Ano, já si zádám tvych rozkazû,
Obziv mne svou spravedlností.

33. Salmista prosí, aby byl jestë vBoüím zákoné vy-
uëen, by se tak varoval hfíchu.
Zákotiem, mnë uciñ cestu svych ustanovenî, aby mi

byla pravidlem zivota ; v hebr. : Vyucuj mne atd. A chci
ji (cesty) vidy vyhledávati (hebr. zaciiovávati).
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35. Zádám si stezky tvych pfikázání; v hebr.: mám
na ni zalíbení.

36. Naklon mé srdce ke svym svédectvím, aby rádo
dbalo tvych pfikázání; zádost po zisku, ziskuchtivost a
lakota nedovolovala by, aby ëlovëk se ilplnë srdcem ode-
vzdal Bozímu zákonu, proto to staví v protivu : A nena-
kloñ mého srdce к lakotè.
Nakloñuje nás Bûh к dobrému svou milostí, к zlému

(k lakotë) nás nenakloñuje, nybrz pfipOustí u hfísnych lidí,

ze se ke zlému nakloní nedá jim úcmné milosti, ponë-
vadz jí nejsou hodni.

37. Odvrat mé oöi, aby nepohlízely (nemèly zalíbení )
na marnost; marností jest vSe, oo je neprospëènym, со müze
svésti к hf íchu a ke zlu. Dej mi sílu (obziv mne), abych
mohl po cestë Bozího zâkona kráceti a pokusení (lakotë
a zádostivosti oëi) odolati.

38. »Blaze tomu, kdo se bojí Hospodina«, i jinakpfi-
slíbena odmëna tëm, ktefí se Boha bojí. К tomuto ¡jfislí-
bení se nesou slova: l'otvrd' (hebr.: Postav, spin) svému
sluéebníku své slovo, in timoré tuo, tez in timorem (sv-
Aug. a sv. Jer., aram., LXX) dañé na bázeñ, tëm, ktefí
mají bázeñ Bozí.
39. Odstrañ mou pohanu, kterou tusím (ocekávám) ;

hebr. které se strachuji; nejvëtsi a jedinou hanbou by
mu bylo, kdyby zapfel Bozí zákon.
33. Legem pone mihi hebr. "I3"iin (HT) vyuèuj mne;

LXX voiiodhipóv sv. Jer. ostende mihi, Domine, viam . . .
et custodiara earn per vestigium 3¡?2; toto Dp2? pfekládáno
obycejnë pf islovecnë : az na konee, ad extremum (i 112);
die 1912 by mohlo znaëiti: odménu (Sym.).

38. ~J1NT^ к tvé bázni ; vykládáno téz : aby se tebe
báii; sluzebník, jenz se tebe bojí. LXX a sv. Jer. vyne-
chali nffiN-

Waw.

41. A nechí pfijde na mne tvé milosrdenství, Hospo-
Tvá spása podle tvého v^roku. dine,

42. A odpovím tëm, ktefí mne tupí, slovem,
Ze doufám ve tvá slova.
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43. A neodjímej z mych úst nikdy slova pravdy,
Nebot dûvëfuji velice v tvé soudy.

44. A chci zachovávati tvuj zákon vzdy,
Na vëky i na vëky vëkûv.

45. A chodím v sirokosti (v radosti),
Nebof vyhledávám tvych pfikázání.

46. A mluvím o tvych svëdectvich pfed králi,

A nehanbim se.
47. A pferayälim о tvych pfikázáních,
Jez miluji.

48. A zvedám své ruce к tvym pfikázáním, jez miluji,
A cviëim se v tvych ustanoveních.

ч

41. A nechí pfijdou na nine tvé milosti, Jahve,
Tvá spása die tvého slova.

42. А рак odpovím svému tupiteli slovo;
Nebof doufám v tvé slovo.

43. A neodjímej z mych úst slova pravdy ;
Nebof cekám na tvé soudy pfílis.

44. A chci zachovávati tvüj zákon stále.
Na vëky a na vzdy.

45. A af se procházím v sirokosti;
Nebof tvych rozkazu hledám.

46. A mluviti chci o tvfch napomenutích pfed
králi,

A nebudu se stydëti,
47. A mám rozkos z tv^cli pfikázání,
Jez miluji,

48. A zvedám ruce к tvtm pfikázáním, jez miluji,
A pfemítám o tvych pravidlech.

41. 42. Dostane-li se zalmistovi Bozí milosti a pomoci,
nebude státi zahanben a nëmë proti svému nepfíteli, proti

sv^m tupitelíim, nybrz odpoví mu fàdnë, pfíslusnym
slovem.

43. Neodjímej z mych úst stovn pravdy, Bozího, svého
slova, kter5rm by mohl zalmista své odpurce pfemoci a

odraziti.
45. Kdyz se mi dostane milosti Bozí, nebudu sevfen

úzkostí, n5rbrz budu si vykraëovati v sirokosti, v radosti ;
nebudu míti pfekázek, volnë budu moci zachovávati Bozí
zákon.
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Stále chce zachovávati pfikázání Bozí (44), chce die
ndho jednati (45), mluviti o nëm i pfed krâli bez ostychu
(46), premysleti о nëm (47).

48. Láskou a touhou zvedá ruce к zákonu, jako to
ciníval pfi modlitbë к Bohu (272 62-'): uznává tedy a ctí
zákon.

41. ""ГСП íiinoz. èislo ; pfeklady LXX, Vulg. jedn. 6.
~ПСП i sloveso ,.3iîZ"'T a at pfijde xa) êl&ot.

42. LXX mnoz. ôislo ЧЕ1П moji tupitelé; Verbum jest
predmëtem к rexpondebo, jako "ОТ ЛЧОГ>.

43. "IN/p" ту (8) Bickell vynechává; ne-usquequaque
nikdy. Supersperaro о песо tuze doufati.

47. Et meditaban sv. Jer. et delectabor
in mandatis tuis.

48. ''РЗПК 1ШХ vneseno sem z v. 47. Exerceri, v. 27.

Zain.

49. -Pamatuj na své slovo, (jez jsi dal) svému sluzeb-
Jimz jsi uôinil, ze doufám. níku,

50. To nine potësuje v mém snízení,

Ze nine tvûj vyrok ozïvuje.
51. Pysní páSou nepravosti ustavienë,
Já neodchyluji se od tvého zákona.

52. Rozpomínám se na tvé odvèké soudy, Hospodine,

A nabyvám ùtëchy.
53. Zmalátnelost mne jala
Pro hfísníky, ktefí opoustëji tvfij zákon.

54. Opevatelná jsou mi tvá ustanovení

V misté mého putování.
55. V noci jsem pamëtliv tvého jména, Hospodine,

A zachovávám tvûj zákon.

56. Toto jest m^m údélem,

Ze vyhledávám tv^ch ustanovení.
T

49. Pamatuj na slovo svému sluzebníku (dañé),
Ze jsi mne nechal doufati.

50. Tof jest má útécha v mé bidë,
Ze mne tvé slovo ozivuje.

51. Zpupní posmívali se mnë nàramnë;
Od tvého zákona jsem se neodchylil.
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52. Vzpomínal jsem na tvá ustanovení od në-
kdejsích dob, Jahve,

A byl jsem potësen.
53. Zufivy hnëv nine jímá pro bezboáníky,
Ktefí opoustëji tvuj zákon.

54. Tvoje pfedpisy jsou mi zpëvy
V domë mého pfebyvání.

55. Vzpomínám v noci na tvé jméno, Jahve,
A zachovávám tvûj zákon.

56. To se mi stalo lidëlem:
Zachovávati tvé rozkazy.

49. 50. Bozí zákon jest utëchou. Pamatuj na svéslovo,

na své pfislíbení, je2 jsi dal, ucinil svému sluzebniku, a

jimz jsi mn dal téz nadëji, aneb jimz jsi ucinil, ze dou-
fám. К öemu se jeho nadëje nese, to vykládá ve v. 50.
Jest v snîèeni, v bidë, a tu potësuje se onim slibem,

dostává z onoho Bozího vyroku silu, ze nezahyne : Tvuj
vyrok nine ozivuje. Byl by tedy zahynul, Bûh vsak slibil
jemu (Israeli), ze nezahyne, a na tento slib si s potëchou
a s dûvërou vzpomíná.
Vseobecnë vykládáno toto prislíbení téz o Bozím

slovë, ze se dostane pomoci a spásy tèm, kdoz zachovávají
jeho pfikázání. Bellarmin uvádí slib Abrahamovi u6inën5r:
Já budu tvou odmënou velikou velmi (Gen. 154

51. 52. Pyànî (zpupní) posmívají se zalmistovi vjeho
bidë, on snásí tu potupu, neprestává zachovávati Bozí
zákon, nebof vzpomíná na odvëkê (dávné) Bozí soudy,
kterak Biih trestem stíhal bezbozné a pysné, jak odméñoval
spravedlivé a povysoval ponízené, a vi, ze podobny Bozí
soud i tyto pysné stihne; tím nabyvá úiéehy.

53. Zmalátnélost nine jala (âftv/ма, Vulg. defectio, sv.
Jer. hrûza, horror); v hebr. zivëji: Zufivy hnëv mnepojal
pro hHsníky, pro bezbozné, kdyz jsem pozoroval, jak
opoustèji tvûj zákon.
54. Boéí ustanovení (rozkazy) zasluhují, aby byla

oslavována zpëvem, jsóu cantabiles (opévatelná, mají byti
opévánaj, aneb jsou pfedmMem mych chvafozpëvû (die
hebr.), jak tento zalm dokazuje.
Té2 bychom л-ylozili: Jsou mi tvá pfikázání tak pfí
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jemná, milá jako zpëvy — y misté mého putováni (v. 19),
na zemi.

55. 56. Ve dne i v noci pamatuje zalmista na jméno
Bozí a па В. zákon, a pràvë toto — ïe i v noci na Boha
myslí — dúno mu jako Bozí dar, aby zachovával В. zákon,
aneb: protoze zachovává В. zákon. Zachovávati zákon jest
Bozím darem.

49. LXX: fin'jottijTi Tov lóyov aov (není v hebr. "ОЯ) xwv
bovhor nor (toi àovho má ,

íí Sinai., Sym. тог àovlov aov), ф

¿jrfknwá; /ле; hebr. iuîN 5? ponëvadz, ze jsi mne uéinil
doufati (piel гЬгг toliko na tomto mistë v torn vjznarau);
in quo by byio T^y -liDN.

50. Haec hebr. S1X7 ires, v feckém nvtr¡ t
. j. elmç) ve

stfedním vyznamu, jako ve v. 56.
51. "OS4!?" posmívají se mnë, v LXX nagtjvófiovv

irbn. V N toho v. není.
53. ЛЕуЬт téz Lam. 510; âd-vfda nedostatek zmuzilosti.

Cheth.

57. yVYuj dil, Hospodine, (jest), pravim,

'Zachovávati tvûj zákon.

58. Doprosuji se tvé tváfe z celého svého srdce;

Smiluj se nade mnou podle svého v^roku.
59. Prem^slím o svych cestách,

A obracím své nohy к tvym svédectvím.

60. Jsem pfipraven a nedám se zmásti,

Ostfíhati tvych pHkázání.
61. Provazy hfísníkü mne opletly,
Ale nezapomínám na tvûj zákon.

62. V pûlnoci vstávám, abych té oslavoval

Pro tvá spravedlivá pravidla.
63. Jsem spolecníkem vsech téch, ktefí se tebe bojí,

A téch, ktefí zachovávají tvá pfikázání.
64. Tv^m milosrdenstvím, Hospodine, naplnéna jest

Vyucuj mne svym ustanovením. zemé;

П

57. Muj díl jest Jahve;
Umínil jsem si zachovávati tvá slova.

58. Hledám tvé pfízné z celého srdce;
Bud mi milostiv (Syr.: Oziv mne) die svého

elova.
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59. Pfemítám o svyeh cestách,
A obracím své nohy к tvym na])omenutím.

60. Spechám a neprodlévám,
Ostfíhati tvych pfikázání.

61. Provazy bezboznyeh mne obkliëuji,
Tvého zákona jsein nezapomnël.

62. O pûlnoci vstávám, bych ti dëkoval
Pro tvá spravedlivá nafízení.

63. Já jsem spoleönikem vsech, ktefl se tebe
A tvé rozkazy zachovávají. bojí,

64. Tvé milosti jest, Jahve, zemè pina:
S\r5rm pravidlíun mne vyucuj.

57. Jinde prohlasuje zalmista, ze jest Jahve jeho po-
dílem (155 722B), zde vsak praví : Mñj díl jest, pravím :
zaohovávati tvûj zákon, to jest mym majetkem. тут
Stëstim.

Die massor. oznacení by bylo cfsti : Mûj díl jest
Jahve} ja jsem fekl (u sebe), umínil jsem si, zachovávaH
tvá slova. To se nezdá byti správnym.

58. Vyjádfení vroucí, nèznéprosby: Hladil jsem tvou
tvár celym srdcem (4413), obrazné feCeno : Ucházel jscm
se o tvou pfízeñ, vyhledávám jí.

59. Pfemítal jsem (pfemítám) o svyeh cestách (v nëkt.

Starzell zaltáfích : O tvych cestách), a srovnávám je

s tvymi zákony, a obracím рак své nohy к tvym své-
dectvím, hledím své jednání s tv$rmi pfikázáními v sou
illas uvésti. Rychle a ochotnë plním tvá pfikázání (60),
nie mnë v torn nemûze pfekázeti.

61. I kdyz mne nepfáteló, bezbozníci, obkliöuji, jako
lovci mnè osidly, provazy nástrahy öini (17ь), já pamatuji
na Bozí zákon. I v pokuseních zachovávám pfikázání.

62. 63. Z vdëcnosti a z lásky i v noci se oddává
Bozímu zákonu. Proto má tez spojení se vsemi, ktefí se
Boha bojí: jest jejich spoleönikem.

64. Müost Bozí jest vSude: znáti Bozí ustanovení]e$t
téz milosti. O tu pfedevsím prosí.

57. Ebia jest jako ТПИК vsuto. LXX má téz die
massor.: Mtgiç /лог xvgie' е1ла <pv/.á¿-aodai.
58. Die Syr. klade Wellhausen 43an na т. ЧЗЗП.
59. In testimonia efe t« lépe ad testimonia.
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63. Bickell cte: """"СП /лётоуо; eifu. Vykládají : Vzdaluji
se bezboznych a vyhledávám spoleënosti dobrtfch. Lépe
vSak o onom vnitfním dusevním svazku, kterym jsou
vsichni zbozní V lásce spojeni.

Teth.

65. Dobrotu jsi prokázal svému sluzebníku, Hospo-
Podle svého slova. dine,

66. Dobrotë a kázni a vëdomosti mne vyucuj,
Nebof vëfim tvym pfikázáním.

67. Drive, nez jsem byl snizen, hfesil jsem;
Proto zachovávám tvûj vyrok

68. Ту jsi dobrotivy, a ve své dobrotë
Vyucuj nine svym ustanovenim.

69. Rozmnozila se nade mnou nepravost hrdych;
Já vsak s celym svym srdcem zkoumára tvá pfi-

kázání.
70. Ssedlé jest jako mléko jejich srdce;
Já v§ak pfem^slíra o tvém zákoné.

71. Dobfe jest mi, ze jsi mne pokofil,
Abych se nauëil tv^m ustanovením.

72. Lepsí jest mnë zákon tv^ch úst
Nez tisíce zlata a stfíbra.

С
65. Dobré jsi prokazoval svému sluzebníku,
Jahve, die svého slova.

66. Dobré soudnosti a poznání mne vyuëuj,
Nebof vëfim tv^m pfikázáním.

67. Drive nez jsem byl skliëen, bloudil jsem,
Ale nyní ostfíhám tvého slova.

68. Ту jsi dobry a dobfe jednás;
Vyuëuj mne sv^m pravidlûm.

69. Drzí slepují proti mnë lez;
Já v§ak chci cel^m srdcem zachovávati tvé

rozkazy.
70. Tupé jako tuk jest jejich srdce;
Já mám rozkos na tvém zákoné.

71. Dobré mi bylo, ze jsem byl skliëen,
Abych se nauëil tv^m pravidlûm.

72. Zákon tvych úst jest mi lepsí
Nez tisíce zlata a stfíbra.

65. Dobrotu jsi mnë po cety zivot (Israeli: po vsechny
doby) die svého slibu prokazoval, praví Salmista к Bohu.. .
Pfidává prosbu: 64
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66. Vyuéuj nine <fobré soudnosti a poznání — abych
rozeznával dobré od zlého (hebr.), neboí vërim tvym pfi-
kázáním; abych je vzdy zachovávati dovedl, к tomu jest
mi tfeba onëch darû.

Die lat. prosí, aby j emu dal Bûh dobrotivost, moudrost
(disciplina = kázeñ) neb rozumnost a znalost (umëni), aby
vëdël a znal, со zákon obsahuje, ceho zádá. Lépe ovsem
a sprâvnëji: bcnitatem disciplinae t. j. dobrou kázeñ (neb
dobrou moudrost).

67. Uznává, ze byl spravedlivë snizen, sklicen. Drive,

nez jsem byl snizen, hfesil jsem (deliqui — v hebr. bloudil
jsem). Utrpeni mëlo blahodárn$r tiëinek. Drive bloudival,
nyní zachovává stále Bozí siova.

69. Nepravost pysnych jest v hebr. blíze uröena:
Zpupní, drzi slepují proti mnë (lepí na mne) lez — snad
mini pomluvu.

70. Srdce bezboznyeh nemá smyslu pro Bozí zákon,
ono jest jako ssedlé mléko (hebr. tupé jako tuk v. 1610
727 Is. 610). Srovn. Mat. 1315. Naproti tomu se zalmista
v zákone kochá.

71. 72. Zkouska jest sice trpká, ale jest spasitelná;
zalmista uznal její prospëch (v. 67).
Bozí zákon má vëtsi cenu nez bohatství, jest vëtsim

êtëstim nez tisíce.

65. 66. XgtjmÓTijm (310), П10 dobro. V 66. jest spo-
jeno váz. Stavern s aso, a mohlo by se stejnë spojovati
i s násl. Вопит intelligentiae et scientiae. Nikoli:
Bonitatem : nempe disciplinan! et scientiam. LXX pfelo-
zili 310 samostatnè : xQ4aT(>T4ra xat nméeíav y.ai yvCnmv. Wellh.
vynechává 210, ze byîo sem vsuto z v. 65.

69. íEO piivodnë affigere, pfilepiti LXX. fabjih'v&t)
pridali, sv. Jer. adplicabani mihi.
70..2~ЛЭ we yàhi jako mléko (znamená i tuk).
71. *TVí" sv. Jer. adflictus sum, LXX Sri hn^FÍnnaá^

fte, tedy jako v lat. Vulg.
72. Вопит .... super jest hebraismus : opisuje vyssí

stupeñ.
Jod.

73. 'Fvé ruce mne uèinily a utvofily mne ;
Dej mnë porozumëni, a naucím se tvym prikázáním.
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74. Kdoz se tebe bojí, vidouce rane, radují se,
Nebot já jsem velice doufal v tvá slova.

75. Vím, Hospodine, ze jsou tvá pravidla spravedlivá,
A (ze) jsi mne pokofil ve s vé vërnosti.

76. Af mnë dává tve milosrdenství utëchy,
Podle ívého v^roku tvému sluzebníku (daného).

77. Af se mnë dostává tvych smilování, a budu zíti,
Nebof tvûj zákon jest mym rozjímáním.

78. Ai jsou zahanbeni pyání, nebof nespravedlivô
pá§ou nepravost proti mnë ;

Jä vsak se cviëim v tvych pfikázáních.
79. Af se obrátí ke mnë ti

,

ktefí se tebe bojí,

A ktefí znají tvá svëdectvi,
80. Budiz mé srdce bezúhonné v tv^ch ustanovenich,

Abych nebyl zahanben.'

73. Tvé ruce mne ucinily a pfipravily mne;
Dej mi poznání, abych se nauëil tvym pfi-

kázáním.
74. Ktefí se tebe bojí, vidi mne a radují se,
Nebof já jsem cekal na tvé slovo.

75. Vim, Jahve, ze jsou tvé soudy spravedlivé,

A ve vërnosti jsi mne pokofil.
76. Af jest tvá milost к mé utëâe,
Die tvého slova tvému sluzebníku.

77. Nechaf pfijde tvé smilování na mne, abych zil,
Nebof tvûj zákon jest mou rozkosí.

78. Af jsou zahanbeni drzi, ze mne neprâvë
utiskuji ;

Já pfemítám o tvych rozkazech.
79. Ke mnë af se obrátí ti, kdo2 se tebe bojí,

A ktefí znají tvá napomenutí,
80. Mé srdce budiz bez trestu v tvych rozkazech,
Abych nebyl zahanben.

73. Prosba ke Stvofiteli. Smiluj se nad sv^m tvorem:
Tvé ruce mne uöinily a vytvofüy (plasmaverunt); vzpo-
míná tím na to, jak pfipravoval Buh prvnímu clovëku
tëlo (Job 108). Nemûze Bûh opustiti svého tvora, kterého

s takou pécí stvofil; dá jemu, ëeho potfebuje, aby se
mohl nauêiti znáti Bozí prikázání.

74. Vsichni zbozní budou se radovati, ano radují se
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vidouce, ze zalmista (Israel) nespoléhal nadarmo na Boha,

ze dosel pomoci a vyslyseni (33 3 34 27).
75. Biih jest spravedlivy; to uznává zalmista i ve

svém pokof ení a snízení : Vim, ze jsou spravedliví tvoji
soudové, a ve vernosti (tak, 2e to bylo upfimnë, dobfe

mínéno) jsi mne pokofil ; utrpením poznal zalmista lepe
cenu zákona, рак si ho vice vázil.

76. 77. V utrpení jest tfeba úléchy ; tou jest Bozí
smilování. (v. z. 102).
79. Prosí, aby se к nëmu obrátili, s ním sdrnzili

zbozní; budou spojeni zachovííváním zákona. Так bilde
dokonalym (bez trestu, 80j a nebude zahanben.

74. n vynechává Bickell, л-. 75. ГПП\
77. Miserationes mnoz. c. jako justitiae (II8) a. j. Na

m. "ЧУШУЮ má LXX реМщ fiov (/ioi meditatio mea), péëe sv.
Jer. delectatio, rozkoS.

78. Bickell vynechává "i]?jB i *3S ; ale pfeklady to
mají.

79. K'thíbh 1""^ (aram.) a poznají; správnójSÍ qcrê
die pfekladû LXX, syr. a Jer.: a ktefi znajî 4;niH partie.

Kaf.

81. Нуne má du§e po tvé spáse,
A doufám velice v tvé slovo.

82. Hynou mé oöi po tvém vyroku,
Ríkajíce : Kdy mne potësiè*

83. Nebof jsem uôinën jako mech v jíní;
Na tvá ustanovení jsem nezapomnël.

84. Mnoho-li jest dní tvého sluzebníka?
Kdy A'ykoná?; soud nad mymi pronásledovateli ?

85. Bezbozní vypravovali mnë bajky;
Ale nejson jako tvûj zákon.

86. Vsechna tvá pfikázání json pravda.
Bezbozní mne pronásledují ; poinoz mnë.

8Л Málem mne znicili na zemi ;
Já v§ak jsem neopustil tv^ch pfikázání.

88. Podle svého milosrdenství mne obzivuj,
A budn zachovávati svédectví tv^ch úst
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81. Prahne má duáe po tvé spâse,
V tvé slovo doufàm.

82. Prahnou mé oci po tvém v^roku ;
Rikaji: »Kdy potësiè mne?«

83. Nebof jsem jako mëch v koufi,
Tvj'ch nafízení jsem nezapomnël.

84. Mnoho-li jest dní tvého sluzebnika?
Kdy vykonás soud nad m5rmi pronásledo-

85. Vykopali mnë jámu drzí, vateli?
Ktefí nejsou podle tvého zákona.

80. Vsechna tvá pfikázání jsoii pravda ;
Lzí mne stihaji; pomoz mnë!

Г>7. Málem byli by mne znicili na zemi,
A já jsem neopustil tvych rozkazû.

88. Podle své milosti zachovej mne na zivn,
Abych zachovával napomenutí tv^ch úst.

81. 82. Salmista chce plniti Bozí pfikázání, abynebyl
zahanben (v. 80) ; nyní ukazuje, jak potfebuje pomoci
Bozí a spásy, a jak po ni touzí: Hyne má duse (touhou)
po tvé spáse . . . hynou mé oci stálym oóekáváním, stál^m
vyhlízením po pomoci, po útése, nemohou se jí doökati;
má nadèje jest zalozena na tvém vyroku, [na tvém pfi-
slíbení.

83. Nebot jsem ncinén jako méch v jxníilv nú%vt¡ LXX,
in pruína, téz u Sym. a v syr.) ; mráz stahuje mëch a
jeho kíizi, 5iní ji kfehkou, lámavou — tak stazen jsem
i já. Die hebr. pfirovnává se к mechu v koufi (in fumarlo
téz v aram. a V.); kdyz nebylo méchu potfebí, byl za-
vésen kn stropu pfíbytku neb stanu, a tam byl odcháze-
jícím koufem z ohnistë zaôernën a sesychal, scvrkal se.
К tomuto scvrklému, seslémn méchu pfirovnáyá se zal-
mista — nebof hyne, jest seSlym. Rosenmüller pozname-
nává, ze zavësuji mëchy vínem naplnëné do komína, aby
vino drive sestaralo ; tím se stává mëch ëern^m a ztrácí
svou hladkost ; tak utrpël Israel sv^m souzením, jest
v truchlivosti, není na nëm krásy, Pfec vsak nezapomnël
na Bozí ustanovení (ospravedlnéní).

84. 2ivot zalmisty jest krátky, a tato krátkost jest
düvodem, proë by mël Bûh uspísiti trest bezboznych: aby
se jestë toho trestu dockal, aby se jestë doëkal i té roz
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kose, jakou by mèl z toho, az by nebyl bezbozniky
souzen.

85. Neslechetnîci mnë vypravovali marné vëci, bajky>
aby mne tak svedli s cesty zákona; jejieh feci nebyly
nikterak tak pravdivé a jisté, jako tvûj zákon.
Die hebr., jez se sem lépe hodí, pravi: Vykopali

mnë jámu, abych do ni padl, v ni zahynul (Ex. 2133);
lidé pysní, drzi, ktcfî nejsou podle Bozího zákona, strojí
mnë úklady.

86. Boll slovo nesklame nikdy; u lidskc piipovëdi
se to stává. Protoze Bûh vërnë plní, со pfislíbil, müze
zalmista volati: Pomoz rimé!
87. Málem by mne byli znicili nepfátelé.
81. П^Э pfelozeno i LXX slovesem ЫЫяю (ubyvati).

Bickell vynechává
83. At jsem jako mich v kouri, pfipoustëci, jako

u sv. Jer. et cum essem.
84. kolik ? jak mdlo !
85. LXX 6tli ГПГГЮ ОПТ "h ЧЮр, к tomu ПП4» vzta-

hovali рак LXX. Sym., aram., sv. Jer. vztazné které
jest tu spojiti spise s o4"it.

Lamed.

89. JYa vëônost, Hospodine,
Trvá tvé slovo na nebi.

90. Od pokolení a do pokolení (trvá) tvá vërnost;

Zalozil jsi zemi a trvá.

91. Tvym zafízením trvá den,

Nebof vsechno tobë slouzí.
92. Kdyby nebyl tvûj zákon m£m rozjímáním,
Так bych snad byl ve svém snízení zhynul.

93. Na vëcnost nezapomenu na tvá ustanovení,

Nebot tëmi mne obzivujeë,

94. Tvûj jsem já; spasiz mne,
Nebof vyhledávám tvych ustanovení.

95. Na mne cíhají hfísníci, aby mne zniëili;
Znám tvá svëdectvi.

96. Vidím konec vseho, со je dokonalé;

Tvoje pfikázání sáhá velmi daleko.
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89. Na vëky, Jahve, (trvá) tve slovo,
Pevnë stojí s nebesy.

90. Do pokolení a pokolení tvá vërnost;
Ту jsi postavil zemi a ona stojí;

91. Die tvych upravení stojí dnes,
Nebof vsechno jest tobë sluzebnym.

92. Kdyby nebyval tvüj zákon mym potësenim,
Tu bych byl zahynul ve své bidé.

93. Na vëky nezapomenu tvych rozkazü,
Nebof tëmi jsi mne na zivu zachoval.

94. Já jsem tvüj, pomoziz mnë,
Nebof prozkoumávám tve zákony.

95. Na mne cíhají bezbozní, aby mne znicili,
Já pozoruji tvá svëdectvi.

96. Vidël jsem konec vsí dokonalosti,,
Velmi daleko sáhá tvé pfikázání.

89. Na vèënost trvá tvé slovo, Hospodine, na nebí;
die hebr. nepraví, ze vyslo Bozí slovo s nebe, nybrz po-
rovnává jeho trvání s trváním nebes : Jako nebesa, tak
i slovo Páne trvá na vècnost; roz. hvëzdnà nebesa.

90. Parallelnë s tím praví dále: Vërnost Páne trvá
vëcnë ci stále tak, jako zemë pevnë stojí. Zemë trvá die
103a az do konce, tak i Bozí zákon.
91. Toto vykládáno téz o fádu ve svëtë a v pfirodë:

Nebesa i zemë, které tvym slovem povstaly, trvají tv$rm
slovem stále; ve vsem tebe poslouchají. Éízením Bozím
trvá na zemi stfídání dní a rokû (Jer. 31 35- 36). V hebr.:
Die tvych upravení stojí (nebesa i zemë) dnes, az do
dneska {usque hodie sv. Jer.).

92. Kdyby nebyl tvüj zákon тут rozjímánim (hebr.:
potësenim, rozkosí), byl bych zhynul; z Bozího zákona
bral posilu a utëchu, bez Bozího zákona zahynul by, jako
hynou pohané.
94. Salmista se i z této pfiëiny dozaduje Bozí pomoci:

Tvüj jsem já — nálezím tobë, proto mne spas.
95. Kdyz jsem obkliöen nepfátely, pamatuji a dbám

pfec stále tvych svëdectvi : znám je.
96. Vse, со jest na zemi dokonalé, má hranice, kterymi

jest omezeno, má konec : Vidím konec vseho, со je doko
nalé; t oliko Bozí pfikázání trvá stále, není omezeno
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"Boíí zákon sáhá daleko ve vsech smërech. Trvá i ve sv^ch
vysledcích ustaviënë : odmëna, které se dostane tëm, kdoz
zachovávají zákon, trvati bude téz vëônë, bez konce.

89. 3 ve slovë D^'ÓÚZ pfelozeno v LXX doslovnë: h
гф ovgavo)

— zde jest prûvodové a srovnávací : jako nebesa.
91. ai'n vynechává Bickell; u LXX jest podmëtem,

к tomu 112? pfelozeno na misté 'TÇy.
96. Ï1;5?F owxekíai pfelozeno dokonalost (od П5Э) ;

Grätz mëni v ПэЬй (= ПЭхЬя) dîlo.

Mem.

97. Jak miluji tvûj zákon, Hospodine!
Po cel$r den jest mym rozjímáním.

98. MoudfejSím m$rch nepfátel jsi mne ucinil sv$rm
Nebof mi zíistává na vëënost. pfikázáním,

99. Mám vétSÍ znalost nez vsichni moji uéitelé,

Nebof tvá svédectví jsou т$чп rozjímáním.
100. Mám vétSÍ znalost nez starci, «

Nebof vyhledávám tv^ch píikázání.
101. Od kazdé zlé cesty zbrañuji sv5rm nohám,

Abych ostfíhal tv*5rch slov.
102. Od tvych sondíi se neodchyluji,
Nebof ty jsi mné dal zákon.

103. Jak sladké jsou mému hrdlu tve vyroky!
(Jsou sladsí) nez med тут listùm.

104. Cerpám znalost z tvych píikázání ;
Proto nenávidím vseliké cesty nepravosti.

a
97. Jak miluji tvûj zákon !
Po cely den jest тут pfemyslením.

98. Moudfejsím mych nepfátel 6iní mne tvá
pfikázání,

Nebof jsou mymi (mám je) na véky.
99. Jsem moudfejsí nez vsichni moji ucitelé,
Nebof zachovávám tvé rozkazy.

100. Jsem rozumnejsí starcû,
Nebof zachovávám tvé rozkazy.

101. Od vseliké zlé cesty jsem zdrzoval své nohy.
Abych ostfíhal tvych slov.

102. Neustoupil jsem od tv^ch práv,
Nebof ty mne poucujes.
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103. Jak sladké jsou raému hrdlu tvé v^roky
Vice пей med mym ústúm. (vyrok),

104. Z tvych rozkazû nabyvám rozumnosti,
Proto nenávidím vseliké lzivé cesty.

97. 98. Salmista si vází velice Bozího zákona : miluje
jej. Bozím zákonem stal se moudfejSím nez nepfátelé,
ano moudfejsím (100) nez starci; starci byli moudfí pro
svou znalost a zkusenost (Job 1220 327).

99. Mám vëtsi znalost nez moji ucitelé, nez ti
,

ktefí
mne jinému Bohu vyucovati chtëji.

101. Kdy2 jest tak dobfe роибеп, рак se mûze varo-
vati a vystfîhati zlych eest. 102. Od Boha, nikoli od lid-
skych uôitelû, dostalo se mu vyuceni v zàkonè : Ту jsi
mné dal zákon (ty mne poucujes — hebr.).

103. Sladké (1811) jsou mému hrdlu tvé vyroky, vy
rok y zákona jsou sladké, mile, sladst nez med jsou.

104. Vyuôen v zàkonë Bozím, chráním se zlého, aie
mám téz osklivost, nenávist proti vseliké- cesté nepravosti
(proti modlosluzbè a p.).

98. "ГП2?Э jest v mnozném ôisle : tvá pfikázání ; pfí-
slusné sloveso ЧИЭПР jest v jednotném ëisle zenského
rodu, jakoby bylo císti "FnSî? v sing. (LXX má v S A R T

die Swete téz sing.), coz by bylo dosvedöeno i zájmenem
»VI v jedn. с. z. Plural mûze ovsem téz obstáti, ponëvadz
se s ním sloveso — zvláste stojí-li samo na zacátku véty
— v öisle shodovati nemusí, a die vvznamu : tvûj zákon
^rnir mûze byti i ХМ v sing. LXX cetli ЧЯЭПГ jako 2

.

osobu instruis me mandata tua (sv. Jer,). y
h jest srov-

návací ùjtéq.
103. "ГП/ûX jest jedn. cislo; v LXX Vulg. syr. aram.

TpilhïïX rà Xoytn ooi' v mnoz. 6. ve shodé ke slovesu

(<ôç ykvxêa).
Ori meo doplniti: jsou sladké. \

104. Intellexi: nabyl jsem poznání. Via iniquitatis
cesta к nepravosti vedoucí neb vûbec hfiënà cesta;

¿5 6ô(k Sk. 92.

Nun.

105. «Svítilnou mym nohám jest tvé slovo,

A svëtlem m^m stezkám.
106. Pfisáhl jsem a ustanovil jsem,
Ze budu zachovávati tvá spravedlivá pravidla.
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107. Jsem pokofován ustavicnë, Hospodine,
Obziv mne podle svého slova.

108. Dobrovolné obëti m^'ch úst mile pfijmi, Hospodine,
A vyuöuj mne svym soudum.

109. Má duse jest stále v mych rukou,

A nezapomínám na tvuj zákon.
110. HFísníci mnë polozili osidlo,
Ale nezbloudil jsem od tvych pfikázání.

111. Dédictvím jsem získal tvá svódectví na vëënost,

Nebof jsou veselím mého srdce.
112. Nakloñuji své srdce к tomu, abych plnil tvá usta-
Pro odmënu. novení vëcnë,

-

105. Svítilnoa jest mé noze tvé slovo,
A svètlem mé stezce.

106. Pfisáhl jsem — a splnil jsem (die sv. Jer.:
a vyplním),

2e. ostfíhám spravedlivych tvych fádü.
107. Jsem az tuze usouzen,
Jahve, oziviz mne dio svého slova.

108. Dobrovolné (obèti) m^ch úst pfijmiz v libosti,
A vyuöuj mne sv^m právíim. Jahve,

109. Má duse jest stále v mé ruce (dlani),
A nezapomnël jsem na tvûj zákon.

110. Bezbozní poliëili mnë osidlo,
Ale nezbloudil jsem od tv^ch rozkazü.

111. Zdëdil jsem tvá napomenutí na vëky,
Nebof jsou radostí mého srdce.

112. Skláním své srdce, aby plnilo tvé pfíkazy :
Na vëky jest odmëna.

105. Slovo (pfikázání) Bozí jest stálou svítilnou, která
ukazuje cestu, svítí na temnou a kluzkou cestu zivota,
na ní2 by ôlovëk tak snadno spadl do záhuby. Proto dice
zalmista zachovávati Bozí pfikázání a tak nezbloudí z
cesty (106). Slavnô a prísahou se zavázal, ze zachová na-
fizení Bozí.

107. 108. Jest stiízen, cely usouzen. Podává Bohu do
brovolné obëti, prosí, aby je Buh mile pfijal — а рак
zalmistovi pomohl (43 u). Vykládáno tél toliko o dobro-

voln^ch modlitbách a o ústních chvalách.

109. Já jsem ve stálém nebezpecí, snadno mohu ztra
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titi 2ivot; to vyjádfeno metaforicky : Má duse jest stále
V mé ruce, dlani (hebr.); podobnë Soud, 123 1 Kr. 195 2821
Job 13 u. A pfec nezapomínám tvêho zákona. Nëkteré staré
zaltáre lat. a kopticky pfeklad : in manibus tuis, v tvych
rukou.
111. Dëdictvim jest zalmistovi Bozí záknn, ten jest

téz radostí jeho srdce.
112. Sklání své srdce, plní Bozí pfíkazy, aby dosáhl

a získal odmény : pro odménu di ávrá/myiv neb ôtà nartoç
äfmytiv sv. Jer. : propter aeternam retributionem, pro voc-
nou odmënu, kterou mnë Hospodin dá. Hebr. neni tak
jasné: Na vèky jest odmëna, aneb vylozeno: Plním vsechny
tvé pfíkazy az do konce, az do posledniho.

105. LXX Vulg. a syr. mnoz. ö. ^"T? тут nohám i

108. Voluntaria oris тег complaceant tibi (sv. Jer.);
pfídavné jm. voluntarme zde pfedmôtnë, со dobrovolnë
sedëje, koná. Bellarmin: dobrovolná pfísaha o zachovávání
zákona.

109. К1'" R T (Swete): y/onlv aov tvych rukou, A:
•/egoír fiov.

112. (pata) znaëi: následek vèci, mzda (19'2); sv.

Jer. spojil ab "f
e s tímto 2pr (vers 33.).

Samedi.

113. ßezboznikü nenávidím

A tvûj zákon miluji.
114. Ту jsi mùj spomocník a müj ochránce,

A V tvé slovo doufám velice.
115. Odstupte ode mne, zlomyslni,

A já chci zkoumati pfikázání svého Boha.
116. Podporuj mne podle svého v^roku, a budu ziti,

A nezahanbuj mne v mém oëekàvàni.
117. Pomoz mnë, a budu spasen,

A chci o tvych ustanoveních stále pfemítati.
118. Zavrhujeë vsechny, ktefí odstupuji od tv^ch pra-

videl,
Nebot nespravedlivé jest jejich mysleni.

119. Pokládám za pfestupující vsechny hfísníky na zemi
Proto miluji tvá svëdectvi.
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120. Proraz me tëlo svou bázní,
Nebof bojim se tvych soudû.

—* «

113. Poloviëatych lidí nenávidím
A tvûj zákon miluji.

114. Ту jsi má ochrana a mûj stit,
V tvé slovo doufám.

115. Odstupte ode mne, zlomyslnici,
Já chci zachovávati pfikázání svého Boha.

116. Podporuj mne die svého vyroku, abychzil,
A nedopusf, abych byl zahanben pro svou

117. Drz mne, abych dosel spasení, [nadëji.
A se zaííbením chci patfiti stále na tvé

pfíkazy.
118. Zavrhujes vsechny, ktefí se odchylují od

tv^ch pfikazû,
Nebof marny^ jest j ej ich podvod.

119. Jako strusky odstraííujes vsechny bezbozniky
Proto miluji tvá napomenutí. zemè,

120. Mé tëlo se dësi strachem pfed tebou,-
A bojim se tvych soudû.

113. Bezboznikii .-ragavofiov^polovicatych, nerozhodnych
lidí, ktefí nejsou rozhodnë pfi Bohu; snad znaöi hebr.
téz: pochybovace oxanixovs — tëch nenávidí zalmista; za
to tím vice Ine láskou к Bozímu zákonu. Nemá s ne-

êlechetniky spolecenství v jejich hfísnosti.
114. Viz 34; лг hebr. metafory: má ochrana a mûj

stît (Buh).
115. Viz 69.
118. ZavrhujeS vSechny, ktefí odstupují, odchylují se

od tvych pravidel, od tv^ch rozkazü; nebof jejich myslent
jest nespravedlivé, lzivé, klamné (LXX Vulg. Theod. syr.
a sv. Jer.) — domnívajíf sé, ze jim není tfeba zachovávati
zákon Bozí, a tím se dopoustëji veliké nepravosti. V hebr.:
Nebof marny jest jejich podvod, své podvodné zàmôry
nebudou moci provâdëti, Bûh jim je pfekazi.

119. Pokládal jsem za pfestupující (praevaricantes
zde uzsiho v^znamu nez peccatores: ktefí pfestupují z.)
vSechny hfísníky zemè. V hebr. jest metáfora: Jako strusky
odstrañujeS (jinak: pokládás za strusky) vsechny bezboznê
zemè; pfi taveni drah^ch kovû odstrañují a odluöuji se
necenné ëàstky jako strusky od zlata a stfíbra. Hfiênici
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se nëkdy tfeba lesknou jako zlato íbohatstvím, cti a p.),
Bûh je vsak dobfe zná a vi, ze jsou jen strusky — tak
s nimi nalozi.

120. Proraz mé tëlo svou bázní (xady/jooov pfibij)
ukf izuj mé tëlo, zádostivosti a hfísnosti tak poddané, aby
mne nestáhlo do hf íchu a do záhuby ; at se poddá má
zádostivost Bozí bázni. Bojím se tvych soudu, jimiz stíháá
a trestás ony, ktefí tvych zákonü nedbají.
V hebr. : Mé telo se desí (Sym. Hesychius, sv. Jer. :

horripilavit, ôo&oToixeï o jezení se vlasu, Job 4lñ) strachem
pfed tebou.

113. пчВГС od c^o piel rozdéliti: jichz srdce jest roz-
dëlené; die 3 Kr. 18а\ ktefí kolísají mezi nábozenstvím
Jahve a mezi modláfstvím; LXX naqavófxoi legis ancipites
observatores, ktefí nestojí pevnë pfi zákone.

118. Podle 1. os. verse 119. v feckém ékoyiaáfirjv "'ГОШП
a hebr. ТППК cte i v tomto v. Bickell. 1. os. TPbc (sbo)• : - T ■T

já opovrhuji tëmi atd. ; v pfekladech jest 2. os. jako
v massor. znëni. LXX, Theod. syr. V. a sv. Jer. pfekládali
□Г1"У")Г jejich myëleni (aram. slovo) na m. ПГРЕПГ! Aq.
Sym. f¡ dokôxrjç avrcov jejich lesf.
119. LXX a Vulg. 1 os. ''ГЗШП, 2. os. ГЗШП Aq. Sym.

sv. Jer.; mass. ЗЛ^ИЗЛ.

Ain.

121. Cinil jsem právo a spravedlnost,
Nevydávej mne m^m pomlouvaëûm.

122. Ujmi se svého sluzebníka к dobrému,

Af mne nepomlouvají pysni.
123. Mé oëi hynou po tvé spáse.
A po vyroku tvé spravedlnosti.

124. Naloz se svym sluzebnikem podle svého milo-
srdenstvi,

A vyuc mne sv^m ustanovenim.

125. Tvûj sluzebnik jsem já, dej mi poznání,

Abych znal tvá svëdectvi.
126. Cas konání jest, Hospodine;
Rozmetají tvûj zákon.

127. Proto miluji tvá pfikázání vice
Nez zlato a drahokam (topaz).
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128. Proto spravuji se die vsech tv^ch pfikázání;
Vseliké cesty nepravosti nenávidím.

3>

121. Cinil jsem, со pravé a spravedlivé jest,
Neponechávej mue mym utlaöitelüm.

122. Zaruö se za svého sluzebníka ku ëtësti,
Ai mne neutiskují zpupní.

123. Mé o6i prahnou po tvé spáse
A po tvém spravedlivém v$rroku.

124. Naloz se svym sluzebníkem die své milosti
A vyuc mne sv5rm pfíkazúm.

125. Jsem tvuj sluzebník, dej mi pouöeni,
A dej mi poznati svá napomenutí.

126. Jest pro Jahve cas jednati,
Zrusili tvuj zákon.

127. Proto miluji tvá pfikázání
Vice nez zlato a nez jemné zlato.

128. Proto (podle) tvych rozkazû vâe jsem u-
rovnal,

Vseliké lzivé cesty nenávidím.
121. Prosí za ochranu proti lstiv$rm ëkûdcûm, pomlou-

vaöum. Calumniari znaöi tez jako udixavriva nespravedlivè
jednati, pfíkofí ciniti. Cinil jsem pravo a spravedlnost ;
tím chce ukázati, ze se snazil zachovávati zákon, aby se
ho nyní Bûh proto zastal. Buh jest ochráncem nevinnych,
proto prosí : Nevydávej mne тут pomlouvacùm (hebr.
vëeobecnëji : тут utlaöitelüm, staré áaltáfe : nocentibus,
skûdcûm).
Nasím gkûdcem jest hlavnë zly duch ; Bûh dopousti,

aby nás pokousel. Za pomoc proti tomuto pokusiteli jest
nám prositi.

122. Ujmi se svého sluzebníka ku stësti, zaruc se mu
(hebr.), ze jeho zálezitost sfastnë skonci, a aby sfastnë
skonëila. At mne nepomlouvaji (die v. 121 calumniari
zde avy.ovpa.viha at mne nemohou èiniti prikori) hebr.: at
mne neutiskují zpupní.

123. Dychtivë ocekává pomoci od Boha (v. 82), splnëni
Boziho vyroku.

124. 125. Doufá tím spíSe Boziho pfispëni, nebof jest
Bozím sluzebníkem (94).

126. Jest cas, aby Ilospodin jiz jednal, aby trestem

z. 118121-'33. 967

zakroèil, a zavedl zase pofádek: nebot lidé (bezbozní)
rozmetají tvüj zákon — pfestupují zákon a hledí jej od-
straniti, vyvrátiti.
Sv. Aug. vykládá o prosbë za Messiáse: »Hospodine,

jiz jsi dosti poucoval, nyní jednej, poèli svou milost, ved
nás svym utrpením к pravé svatosti. 2id6 rozmetali tvüj
zákon, ktery jsi jim dal<-.
Misna, Berakhôth 95 uvádí tentó vers obrácenó: Ruëili

tvüj zákon, nebot byl cas, aby Jahve jednal t. j. byl urôen
trest, proto nastoupila i vina.

127. Kdyz vidím, jak opovrhují tvym zákonem, já si
ho tím vice vázím, miluji jej vice nez poklady, vice nez
zlato a topaz (drahokam, hebr. : nez jemné zlato 18").
Srovnej v. 72.

128. Proto spravuji se die vsech tvych pfikázání
(xaT<oç&ov/ii)v, dirigebar, jdu rovnou cestou neb svého ducha
rovnë Fídím, vedu); hebr. není tak jasné.

121. ЧГГЗР od гиз fi¡¡ лаоаЫд LXX, ne derelinquas me
sv. Jer.

122. Suscipe h'ùéytrj&at ve v^zn. àvad. nëkomu (za në-

koho) prevzíti, zaruciti se hebr.
126. mrrb n¡> xvqúi) Hospodinu, domino (ve star^ch

zaltáfích), pro Hospodina (v aram.). Die Misny bytubylo
pfestavení vët (die R. Nathana).

128. Vsechna pfikázání za dobrá pokládám VTfi";
není tu vhodnym; LXX cetli dativem ~Ъф a druhé 53 je
рак zbytecné.

Pe (Vulg. Phe).

129. -I'vá svëdectvi jsou divy,
Proto je zkoumá má duëe.

130. Vysvëtleni tv^ch slov osvëcuje,
A dává poznání malickj'm.

131. Otvírám svá ústa a popadám dechu,

Nebof touzím po tv^ch pfikázáních.
132. Popatfi na mne a smiluj se nade mnou,

Podle soudu tëch, ktefí miluji tvé jméno.

133. Rid mé kroöeje podle svého v£roku,
A at nepanuje nade mnou zádná nespravedlnost
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134. Vysvobod mne od lidskych pomluv,
Abych mohl ostfíhati tv^'ch pfikázání.

135. Svoji tváf vyjasni na svého sluzebnika,

A vyuö mne svym ustanovenim.
136. Vytoky vod prole; vaji mé oci,

Protoze nezachovávají tvého zákona.
С

129. Tvá napomenutí json divy,
Pro to j<

? zacho vává má duse.
130. Otevfení (brána) tvych slov osvëcuje,
Dává naucení prostym.

131. Rozvírám svá ústa a dychtím,
Nebof touzím po tvych pfikázáních.

132. Obraf se ke mnô a smiluj se nade mnou,
Podle práva tèch, ktefí milují tve jméno.

133. Upevñui mé kroky svym vyrokem,

A nedej, aby nade mnou panovala nëjakà
nepravost.

134. Vysvobod mne od útisku lidí,

A chci zachovávati tvé rozkazy.
135. Vyjasni svou tváf na svého sluzebnika,

A vyucuj mne svyra pfíkazum.
136. Potoky vod spoustejí m б oci,
Ze neostfíhají tvého zákona.

129. Tvá svédectví, tvé zákony jsou divy, jsou ne-
obyëejné vëci, obsalinjí hlubokou moudrost, mají podivu-
hodnó úéinky (18. 27). Proto by je zalmista rád vzdy vice
zkoumal, a pozná рак i jejich krásu.

130. Vysvétlení tvych slov osvëcuje, zjevení Bozího
zákona, poucení o nëm (Bohem sam$rm, nyní i církví)
dává poznání, osvícení tëm, ktefí jsou pokorní (parvuli),
jako u sv. Mat. 11 2Л ve slovech Páne: Dekuji tobe, Otee,
Pane nebes i zemë, ¿e jsi to skryl pfed moudrymi a
opatrnymi, a zjeviljsi to nemluvñatüm (malickym, parvulis).
131-135. Otvírám svá ústá, jeví velikou dychtivost;

jako by dychtivë popadal déchu, tak touzí po Bozím zá-
koné (Job 2923 z. 80" *)
. V duchovním smyslu touzí po
dobrém duchu, po milosti, jimiz by dovedl zachovávati
Bozí pfikázání. Smiluj se nade mnou podle soudu neb
podle fádu, zvyku, kterym se smüovávás nad têmi, ktefí
milují tvé jméno.
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Ved mé kroky, aby se neodchylily od pravé cesty,
aby neupadly do nepravosti (101).
Svou tváf vyjasni, pohlédni nañ pfiznivë, prokazuj

mu svou pfízeñ (Num. 625 v zehnání; z. 47 a j.).
136. Takovou má zalmista lásku к Bozímu zákonu,

ze jest, pohnut ku pláci, ano zè mu slzy potokem tekou,

kdyz vidi, jak nezachovávají lidé Bozího zákona: Vytoky
vod prolévají (xaréfir¡aav deduxerunt nechávají stékati; sv.
Jer.: potoky vod stékají s myeh oci) mé оёг (srov. Plác
J. 348). Urázka Boha püsobí mu vëtSi bolest nez vlastní
utrpení.
Lat. sv. otcové vykládali: Slzy piolévaly mé o6i,

protoze ony (ty oci) nezachovávaly Bozího zákona. Prvy

v^klad jest odûvodnèny. Oôim jest prolévati slzy za hfíchy
vëech smyslû.

130. ПГЕ f¡ ôrjkcooiç LXX zjeveni, die Sym. a sv. Jer.
dluzno ßisti ПГ1Б brána {ostium).

136. Bickeli öte Ч"1? mé око, vynechává b?, po nëmz
následuje perfektum (nebof, ponévadz); TIT pfekládáno f

v feck. a v lat. rûznë: y.diíbvonv, xarsßißaaav, per exitus
aquarum descenderunt oculi mei (sv. Ambr.).

Sade.

137. "I y jsi spravedliv^, Hospodine,
A tvûj soud je pravy.

138. Nafídil jsi svá svëdectvi se spravedlností,
A se svou velikou pravdou.

139. Mne hubí mé horlení,

2e zapornínají moji nepfátelé na tvá slova.

140. Ohnivy jest tvùj vyrok nàramnë,

A tvûj sluzebnik jej miluje.
141. Jsem jinoch já a opovrzen;

Tvych ustanovení nezapomínám.
142. Tvâ spravedlnost jest vëônà spravedlnost,
A tvûj zákon jest pravda.

143. Souzení a úzkost mne vynalezly;

Tvá pfikázání jsou mym rozjímáním.

144. Spravedlnost jsou tvá svëdectvi na vëcnost;

Dej mi poznání a budu zíti. fi_
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137. Ту jsi spravedlivy, Jahve,
A primé jsou tvé soudy.

138. Nafídil jsi spravedlivë svá svëdectvi
A velice pravdivë.

139. Má horlivost rane tráví,
¿ezapomínají moji utiskovatelé na tváslova.

140. Tvüj vyrok iest dokonale vyzkouseny,
A tvüj sluzebník jej miluje.

141. Jsem maliöky já a opovrzeny,
Na tvé rozkazy nezapomínára.

142. Tvá spravedlnost jest vëônà spravedlnost,
A tvüj zákon jest pravda.

143. Útisk a úzkost mne stihly,
Tvá pfikázání jsou mou rozkosí.

144. Spravedlnost jsou tvá napomenutí na vëky,
Dávej mi nauëeni a budu zíti.

137. Bûj jest spravedlivy v sobé i ve vsech svych
soudech a rozsudcích. Zákon, ktery od nëho pochází, jest
téz spravedlivy,

138. a vyjadfuje spravedlnost a pravdu; pravda sou-
hlasí s Bozí vidi.

139. Mé horlení, horlení pro tebe, jako 6810.
140. Ohnivy jest tvüj vyrok náramné (iynitum jako

igne examination), ohnëm vyzkouseny (117 189- 10), úplné
ëisty, pravdivy, bez vseliké skvrny klamu jest tvüj zákon,

tvé slovo (Deut. 332).
Bozí zákon osvëcuje a öisti jako oheñ, vede к lásce,

která jest Bozsk^m ohnëm.
141. Jsem jinoch já a opovrzeny, spíse die hebr.: jsem

malicky já, snízen^, lidé mnou opovrhují, pfec zustávám
vërn^m tvj'in pfikázáním. Nëktefi vykládali to slovo o
zalmistovë mládí (9. 99 a 100 v.).

142— 144. Spravedlnost a Bozí zákon trvají vëcné; na
vëky téz prospívají tëm, ktefí Bozí zákon zachovávají,
nebof jim zjednávají vôcnou odmënu.

137. V LXX i) y.Qi'mç oov jest jako v nëkter^ch hebrej-
skych rukopisech jednotnéc. T(I3EU5'3 (vüjsoud; "lar muze
byti i pred pluralem v jedn. císle.

138. Tira nálezí к obëma sloviim p"TS i ПЗГ/38.
139. V feck^ch téz: ó í?)/.oc tov oïxov oov horlivost tvého

domu (69 1
0
) neb ó Çfjlôç oov (Aq.).
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Kof.

145. Volám z celého svého srdce: Vyslys mne, Hospodine!
Chci vyhledávati tvych ustanovení.

146. Volám к tobe, spas mne,
A budu zachovávati tvá pfikázání.

147. Pfedstíhám éasné ráno a volám,
Nebof doufám v tvá slova velice.

148. Mé oôi pficházejí к tobë pfed rozbfesknutím,

Abych pfemítal o tvych v^rocích.
149. Slys mûj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine,
A podle svého soudu oziviz mne.

150. Priblizují se moji pronásledovatelé nepravosti,
Od tvého zákona v§ak se daleko odchylují.

151. Blízko jsi ty, Hospodine,
A vsechny tvé cesty jsou pravda.

152. Od poóátku znám tvá svédectví,
Nebof na vëcnost jsi je zalozil.

P
145. Volám z celého srdce : Vyslys mne, Jahve!
Chci zachovávati tvé pfíkazy.

146. Volám tebe, pomoz mnë,
Abych ostfíhal tv^ch napomenutí.

147. Casnë pfi rozbfesknutí vstávám a kfiöim,
V tvé slovo doufám.

148. Mé oôi pfedstihují noöni hlídky,
Aby pfemítaly o tvém v^roku.

149. Slys mûj hlas die své milosti,
Jahve, die sv^ch ustanovení dej mnë zíti.

150. Priblizují se ti
, ktefí se zenou za nefestí,

Od tvého zákona jsou vzdáleni.
151. Ту jsi, Jahve, blízko,

A vsechna tvá pfikázání jsou pravda.
152. Ode dávna vím z tv$rch svëdectvi,
Ze jsi je zalo2il na vëky.

145. Salmista opëtovnë void к Bohu a ukazuje na
to, jak dbá o Bozí pfikázání.

147. Сщпё г rána jiz pfi rozbfesknutí void prosebnë

к Bohu (87 T4). Praevenire diem inmaturüate docelaëasnô
volati, tedy jeètë za noci, pfede dnem, jako di feckf vf-
klad: лооёудаоп h âwgiq. n'ji vvxtôç' fitjnoj tí¡; coya? ёлшхааг]?,
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y.aiP íjv âvlamvnu oí йг9дюло1, praevcni inopportune tempore
V nevhodnou dobu, sv. Jer.: Jestë za (my.

148. ¿almista se probouzí drive, пей byvá obyöejem,
neb dfíve nez by bylo jeho povinnosti (jako byla bdëni,
hlídka levitskou povinnosti) ; probouzí se Bohu (ad te
není V hebr. znëni). Podobnë 627 89*.

149. Die svêho ustanovenî zachovej mne na zivu, prosi
zalmista; aneb lze die syr. vyloziti: dej, abych die tvych
ustanovenî (plural) zil.

151. Pronásledovatelé zalmisty jsou bezbozní, vzdalují
se zákona; priblizují se sice к zalmistovi, ale i Bûh jest mu
blízek, aby mu pomáhal. Jest ovsem i neprátelum svym
trestem na blízku.

152. Hned od pocátku, jak jsem pocínal poznávati
tvûj zâkon — aneb jiz ode dávna vím, ze tvûj zákon jest
vëôny: ze jsi svá svèdectvî zálozil na vëcnost, jsou vzdy
platná.
147. *ГЩр, spojiti s ЙЮ»1 (jako Jon. 42 уГдЬ inf.).

'Ev àmqiq. V nevhodny vas, maturitas o »ránu« neb o dobë

к modlení pfíhodné, ve Vulg. toliko na tomto misté; sv.
Aug. intempesta node, snad tedy bylo v lat. psáno im-
maturitate, z öehoz povstalo Vulg. in maturitate.
znamená i tmu (Job 24 15 Is. 5") i svëtlo (ráno, Job 74); o
podobn5rch hebr. homonymech u Bullingera, Figures of
Speech used in the Bible, s. 1010 a d.

149. Na m. Tjrtçns die tvê milosti jest psáno i "iÇîjZ;
"OBíópS jest v LXX, sv. Jer. aram. лг jedn. ëisle.

150. Die LXX Sym. syr. a sv. Jer. dluzno cisti 4D*H
moji pronásledovatelé, ЯЩ jest akkus.: nefestnë, àôixax;,
inique.

152. LXX: xarâQxàç, (ht ùq/j/c (Psalt. Graeco-Lat. Veron.),
tedy D'J'Ç âQxij&cv.

Res.

153. Popatfi na mé snízení a vytrhni mne,
Nebof nezapomínám na tvûj zákon.

154. Rozsud moji pfi a vysvobod mne,

Pro svûj v5rrok mne oziviz.
155. Vzdálena jest od hfísníku spása,
Neboí nevyhledávají tvych ustanovenî.
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156. Tvá milosrdenství jsou 6etná, Hospodine,
Podle svého soudu mne oziv.

157. Cetní jsou, ktefí mne pronásledují a suzuji mne;

Neodchylil jsem se od tv$rch ustanovení.
158. Vidím hfísníky a mofím se,
Nebof neostfíhají tvych vyrokû,

159. Hle, ze miluji tvá pfikázání, Hospodine,
Ve svém milosrdenství mne oziviz.

160. I'odkladem tvych slov jest pravda;
Xa véky ftrvají) vsechna tvá spravedlivá roz-

hodnutí.
-i

153. Pohled na mou bídu a vysvobod mne,
Nebof jsem nezapomnël na tvûj zákon.

154 Ved mou pfi a vykup mne,
Die svého vyroku dej mnè, abych zil.

155. Vzdálena jest od bezbozníku spása,
Nebof nevyhledávajf tvych rozkazu.

156. Tvá slitování jsou veliká, Jahve,
Dej mi, abych zil podle tvych nafízení.

157. Cetní jsou moji pronásledovatelé a utisko-
vatelé ;

Neuchylil jsem se od tvych napomenutí.
158. Vidím odpadlíky a cítím osklivost,
Ony, ktefí neostfíhají tvého л'5'i'oku.

159. Hled, ze miluji tvá pfikázání,
Jahve dej mi, abych die tve milosti zil.

160. Souhrn tvého slova jest pravda,
A na vëky trvá vSechno tvé spravedlivé

právo.
153. 154. Bíih nedopustí, aby jeho vërny zahynul.

Proto ukazuje zalmista na svûj stav a prosí za pomoc.
Popatri na mé впщт (na mé souzení, na mou bídu)

a vytrhni mne, rozsud %ved) mou pH (jako 34 1 42 1 7322),
kterou mám s nepfátely, vysvobod nine a die svého vy
roku (LXX pro svûj vyrok, sv^m v$rrokem, slibem, ótá)
mne oziviz.

157. Nepfátel, suzovatelû má zalmista mnoho (32-4);
pfi torn hrozném nebezpeéí züstává vsak Bohu vôrnjm:
Neodchylil jsem se.

158. Vidím hfísníky (hebr. odpadlíky), ktefí se Bo-
zímu zákonu zpronevëf ili ; tím se zalmista morí, budí lo
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V nëm osklivost , neboí nemùze lhostejnë pohlízeti na
kfivdy, jez se Bohu dëji (139).

160. Pravda jest pocálkem, základem, ale i obsahem,
souhrnem (die hebr.) veSkerych Bozích prikázání ; jako
pravda vëcnë potrvá, tak potrvají i Bozí slova a Bozí
fád vëcnë.

154. "Глох!? pfelozeno die feokéhp dm ve Vulg. prop
ter eloquium tuum; sv. Jer. pfekládá: v tvé feéi — jiní:
die tvêho vyroku, secundum 2.

158. Bickel vynechává "i¿X (LXX sv. Jer. ponévadz).
"ГР1Ш tvûj vyrok, v LXX Vulg. mnoí. oíslo. 'Етщш (¿írn;-
xófir¡v LXX) znamená taviti, mofiti, ёхгихек zmoreny (et
moerebam).

160. ffiÑl summa, souhm — lepe nez йоуц principium
(xetpáícuov Hebr. 81) pocátek, píivod : Caput verborum tu-
orum Veritas (sv. Jer.). Wellh. dává pfednost mnozn. v. :
?C~C* (LXX sv. Jer.) a.'UEci-p (LXX Vulg. syr. aram. arab.);
sgl. lze v§ak vykládati zcela správne v hromad-
ném smyslu.

Sin.

161. Knízata pronásledují nine bez pfíciny,
A mé srdce se strachuje pfed tvymi slovy.

162. Tësim se z tvych v5rrokíi
Jako ten, kdo nalezl velikou kofisf.

163. Nepravosti nenávidím, mám ji v osklivosti,
Tvûj zákon vsak miluji.

164. Sedmkrát za den chválu tobë vzdávám
Pro tvé spravedlivé soudy.

165. Hojny pokoj jest tèm, ktefí milují tvüj zákon,
A není jim zádnélio úrazu.

166. Ocekávám tvou spásu, IlSspodine,
A miluji tvá prikázání.

167. Má duse zachovává tvá svëdectvi
A miluji je náramné.

168. Zachovávám tvá prikázání a tvá svédectví,

Nebof vsochny mé cesty jsou pfed tebou.
ra

161. Knízata pronásledují mne bez pfíéiny,
A pfed tvymi slovy (qerê, syr. aram.: pfed

tvym síovem) tfese se mé srdce.
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162. Já se raduji z tvého v^roku
Jako ten, ktery nalezl velikou kofisf.

163. Lzi nenávidím a mám (ji) v oèklivosti,
Tvïïj zákon miluji.

164. Sedmkrát za den tebe chválím
Pro tve spravedlivé soudy.

165. Veliky pokoj mají ti, kdoz milují tvíij zákon,
A není jim zádného úrazu.

166. Oóekávám tvou spásu, Jahve,
A plním tvá pfikázání.

167. Má duse ostfíhá tvych napomenutí,
A miluji je velice.

168. Ostríhám tvych rozkazù a tvych napomenutí,
Nebof vsechny mé cesty jsou pfed tebou.

161. Salmista trpí, a jest tak bezpfíciny (347) suéován,
ackoliv zachovává zákon; nebojí se toho pronásledování,
jez se mu i od knízat dëje, bojí se Bozích slov, ta nechce
nikterak pfestupovati.

162. Jeho bázeñ je provázena radostí, kterou má
zalmista na Bozích vyrocích ; metaforicky di : Raduji se
jako vítez, ktery po bitvë nalezl mnohou, velikou kofist
(Soud. 5:«> Is. 9s).
Kdo zachovává zákon, tomu jest bojovati proti kní-

zatüm a mocnostem, správcüm svëta tèchto temností, proti
moci zlého ducha (Ef. 612); kdyz zvitëzi, kdyz zûstane
vëren Bozímu zákonu, kofistí jeho bude vëcnà odmëna,
nebeská blazenost.

164. Sedmkrát za den chválu tobe vzdávám; urôité,
svaté öislo na mistë neurcitého: ëasto, opëtovnè (11 7 7812).
O öisle sedm König, Stilistik 53, 54.

165. Kdo zachovává zákon Bozí, tomu jest sice trpëti
mnohá souzení a pfíkoíí, ale ten se tësi pravé vnitfní
radosti a pokoj i svëdomi ; dokud zachovává zákon, nie mu
nemüze by ti úrazem, ab y o to upadl. Ovsem, dokud se
sám nepoddá a dokud ho neopustí poslusnost zákona.

166. Oéekává stále Spasitele a spásu od Boha (Gen.
4918 Jakubovo proroctví), a miluje BoM pfikázání. Jedno
mûze byti pfiëinou druhého: Protoze miluje zákon, múáe
ocekávati spásu — protoze spásu ocekává, miluje (2 Tim.47).

168. Jest Bohu vérntin ; Bûh to vsak tez vi : Vsechny
mé cesty jsou pfed tebou.
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161. v kethîbh jest mnoz. 6., jako LXX Vulg.
sv. Jer.

162. Ï^ÏTTON mnoz. 6. LXX Vulg. arab. a nëkteré hebr.
163. Ipsffl lez, nevëra к Bohu; LXX âôucla nepravost,

kHvda.
166. V"!?Ü3 jest vyjádfeno v Gen. 49 18 slovesem TPip

spoléhám, oéekávám.
Tau (Thau).

1 69.j\[echaf se pfiblízí má prosba pfed tvou tváf,
Hospodine ;

Podle svého vyroku dej mi poznání.
170. Af vejde má zádost pfed tvou tváf ;
Podle svého vyroku zachrañ mne.

171. Arytryskne z mych rtu chvalozpëv,
Kdyz mne nauôis sv$-m ustanovením.

172. Mûj jazyk bude hlásati tvûj vyrok,
Nebof vsechna tvá pfikázání jsou spravedlnost.

173. Nechaf mne vysvobodí tvá ruka,

Nebof jsem si zvolil tvá pfikázání.
174. 2ádám si tvé spásy, Hospodine,
A tvûj zákon jest mym rozjímáním.

175. Af zije má duse, aby té chválila,
A tvé soudy mnë budou podporou.

176. Bloudím jako ovce, jez se ztratila; hledej svého
sluzebníka,

Nebof nezapomnël jsem na tvá pfikázání.

169. Nechf se pfiblízí mûj náfek ku tvé tváfi,
Jahve ;

Die svého slova dej mi poznání (syr. : dej
mi, bych zil).

170. Af pfijde má snazná prosba ku tvé tváfi,
Die svého vyroku vysvobod mne.

171. Vytryskne z mych rtû chvála,
(dosl.: vytrysknou mé rty chválu),
Nebof vyuöujes mne sv^m rozkazûm.

172. Opëvovati bude mûj jazyk tvûj v^rok,
Nebof vSechna tvá pfikázání jsou sprave-

173. Af jest tvá ruka mou pomocí, dlnost.
Nebof zvolil jsem si tvá nafízení.

174. Dychtím po tvé spáse, Jahve.
A tvûj zákon jest mou rozkosí.
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175. Af zije má duse, aby të chválila,
A tvoji soudové ai mi pomáhají.

176. Bloudím, jako ztracenou ovci hledej svého
sluzebníka,

(Pfekl.: Bloudím jako ztracená ovce:)
Nebof nezapomnël jsem na tvá pfikázání. •

169. 2alm zakonöuje prosbou. Vyslys mne а, об jsem
tolikrát V písni prosil, to mnë udël: abych znal tvûj zákon,

abych jej zachovával. Sám mne ved po cestë zákona,
nebof bez tvé pomoci bloudím jako ztracená ovce.
Podle svého slibu (i. 318: Choi ti dáii poznáni apo-

ucení) dej mi poznáni svého zákona; kdo zná zákon,
rnuze jej plniti, kdo jej plní, získá si zivota.

170. Hebr. slova jsou yyraznëjâi: Af se pfiblízí
к tobë muj náfek (169), af pfijde к tobë má úpénlivá,
snazná prosba.

175. Kdyz mnë pomûzes, budu zíti a chváliti tebe
stále; soudové, jimiz stihnes bezbozné, budou mne poma-
hati, abych bezpecnë iil.

176. Zbloudilá ovce jest v nebezpecí, snáze ji uloupí
dravá гл'ёГ, snáze zahyne nedostatkem pastvy a pod.
I podmineënë: Kdybych bloudil, hledej mne atd.
Vykládáno öasto o Israeli v cizinë (Is. 2713 Jer. 506. 17),

tez o mravním poblouzení hfíehem. Lidstvo bloudilo jako
ztracená ovce a prosilo, aby Buh seslal Spasitele, dobróho

past5rfe, kter5r by je zase do Bozího ovfince uvedl. Kazdy
hHSník bloudí jako ovce, vzdálil se od Boha, nemá Bozí
milosti, která jemu dává sílu, zivot (jest mu pastvou) ;
vlci, zly dábel hledí ho zahubiti.

173. Fiat manus tua in salutem meam podáno die
LXX год ооюш (fie).

176. Hebr. ''ГРЗ'Г! zbloudil jsem dluzno die znamének
oddëliti od následujícího a prekládati рак akkus. : jako
zbloudilou ovci hledej svého sluzebníka. Bickell spojuje :
»Hledej mne, nezapomnël jsem na tvá pfikázání.<

V fecké LXX nejsou uvedena hebrejská abecední
písmena pfed osmicemi toho zalmu. Podán budiz za to
pfepis písmen, jak jest v S pfi Jeremiásove pláéi (a u
Eusebia) : "Лщ, B>)&, Hfisk, Aéh» (Eus. Ы»),"Н, Ovav, Zm
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"HD, Ttjâ, 'Ia>ô (Eus.Ycj/>), Xc'up, Adßd, М})ц, Novu (Eus. AW),
2iúu/, "Aiv, Фц, Zabi), (В: Тшдт}), Kiíxp, 'Ptjç (В: 'P¡¡/s\ 2év
(В: XoFv), Sav.

I my mâme znáti a zachovávati a milovati Bozí
zákon, zákon Kristin' a sv. evangelia jeho. KaSdodenné
modlíme se tentó zalm v církevních hodinkách, nebof
dennë a stále jest nám ostfíhati Bozíeh pfikázání, stále
mâme prospívati a rusti v poznání a v lásce Bozího
zákona.

2alm 118. jest rozdèlon na ranní hodinky. V primé
modlíme se v. 1-32; vyslovujeme pevny^ úmysl, ze chceme
pfilnouti к Bozímu zákonu a zachovávati jej dokonale a
stále. V terci modlíme se v. 33—80; vzbuzujeme dûvèru
v Boha a prosíme o osvícení proti nepfátelské Isti pokusi-
telû. V sextë modlíme se v. 81—128 a povzbuzujeme se к boji
proti pokiiSení a nedbalosti v zákone. V none modlíme
se v. 129—176; zbozny knèz tu pocifuje lásku, potesení a
svaty pokoj, jímz naplíiuje Bûh a jeho zákon srdce a s\ré-
domí knèze.

119. zalm. (H. 120.)
První poutní pisen.
Proti svárlivym lidem.

Prosí za pomoc proti Iziv^m a lstivym lidem, a pfed-
vídá jejich tèzk5' trest (1—4),
stëzuje si, ze mu bylo tak dloxdio mezi nimi prodlé-

vati, ze jej napadali, kdyz s nimi chtël udrzovati pokoj (5—7).
Tentó zalm 119. jest prvním v fade stupñovych zpëvu,

Psalmi graduales, Cántica graduum <119— 133, hebr. 120
az 134), snad lépe »poutni pisne« jmenovan5reh. Hebr. se
zove nibïÇBri mTXp, oöemz viz v ùvodë str. XXX. Tentó nad-
pis by byl die Königa (Syntax) spoleènym, "53" 1чв by bylo
tedy mnozné ëislo (§ 267 h¡i 304 с).
Tentó zahn pojednává o stavu celého Israele, jenz

bydlí mezi svárlivymi lidmi, ktefí Izí a lstí vyvolávají
rûznice a nesváry. Nepfátely a svárlivymi sousedy by
snad byli Samaritáné, ktefí podobnè Israele znepokojo
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vali. 2alm snad pochází z doby po návratu z Babylona;
obsah V tom ohledu nie blizsiho neurcuje.
Pisen jest psána ve sloce qmâ *) zvané (í. 18.) ; jest

pfíjemná a dyse moenou dûvëron v Bozí pomoc
Jakési stupñování by bylo znáti v opakování slov

v. 2b: od Istivého jazyka a 3b: к Istivému jazyku, v. 5b:
Bydlil jsem a 6 byl jsem príehozím.
Obsahem jest mu podobnj7m 12. apokryfní zalm

Salomouna.

Sv. Otcové vykládají stupñoyé zalmy rádi o sprave-
dlivych duëich, které v tomto zivotë dychtí po nebeské
vlasti. Stupnè chrámu, pout do Jerusaléma, cesta z Baby
lona do Jerusaléma jsou jim obrazem cesty a pouti vy-
volenych dusí do nebes. Po stupních rûznych cností vy-
stupují, sv. Duch jim svou milostí pomáhá a sílí je, aby
к svému cíli i mezi bezbozn5rm svëtem smëfovati a krá-
ëeti mohly.

L. 1. Stupñová pisen.

ïv Hospodinu, kdyz jsem souzen, voláni,
A vyslychá mne.

2. Hospodine, vysvobod mou duâi od bezboznych rtû
A od Istivého jazyka.

3. Co se dá tobë, aneb со bude tobè pridëleno
К Istivému jazyku?

4 èipy mocného ostré
Se spalujícím uhlím.

5. ßöda mnë, nebof mé pfebyvání se prodluzuje!
Bydlim s obyvately Cedaru;

6. Má duse jest dlouho pohostinnu.
7. S tëmi, ktefí nenávidí pokoje, jsem pokojn^m;
Kdyz s nimi mluvím, napadaji mne bez pfiëiny.
H. 1. Stupñová pisen.
К Jahve, ve svém souzení volám,
A vyslychá mne.

'*
) Qind (psàno obye. qína) má jméno hebr. ПЗчр

nárek, plái (laiuentatio),

téí náfek nart zemJrelymi tak nazyván (Am. Ььа Is. 3810-30 Е<- 191): slo-

veso gin znaéi concinnare, urovnávati i zpinati, syr. qinttt zpivaf ka (arab.
sloveso qiina о zdobeni nevêsty. о vyzdobeni dnmii). Deläi a kratäi stichoa

sloky fi»nâ lze pnrovnati к elegickémn verSi hexametrù a pentámetra
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2. Jahve, vysvobocf mou duèi od Mvych rtû,
Od lstivého jazyka.
3. Co dá tobë a ceho tobé pfidá,
Lstiv5r jazyku ?

4. Sipy niocného zaostfené
S kruöinkovym uhlíra.
5. Bëda mnë, ze jsem pohostinnu u Mesekha,
Pfebyvám pfi stanech Qrdhâru!
6. Dlouho si zústává má duse
II nepfítele pokoje.
7. Já jsem pokoj, ale kdyz mluvím,
Oni к boji (jsou).

1. Salmista jest v souzení; popisuje je v následují-
cích versieh. V torn souzení volá s dùvërou к Hospodinu,
a pfi torn jiz jest jist, ze ho Buh vyslysi, proto di: A vy-
slychá mne. V zalmu obsazena jestprosba, proto mûzeme

perfekta: clamavi, exaudivit, vykládati pfítomn5rm casern.
Tim by mohla byti ovsem vyjádfena tez zkusenost zal-

misty: Kdykoliv jsem souzen a vólám к Hospodinu, vzdy
mne vyslychá; tím by oduvódñoval svou duvëru, s kterou
i nyní к Bohu volá a prosí. Pfi prvém vjrkladu souvisí
1. ver§ s ceK'm obsahem tohoto zalmu lépe nez pfi vy-
kiadu druhém.
Protoze jest \ zalmu obsazena prosba, není vhodn5rm

vykládati minul5rm casem : Volai jsem a vyslysel mne,
a spojovati ta slova s vysvobozením z babyl. zajetí; na
toto neukazuje ani jediné slovo této pisnë.

2. Prosba: Vysvobod mou dusi (mne, 3a) od bezboz-
nych (hebr. lziv^ch) rtu a od jazyka, ktery jest lest {\\ehv.).
Tëmi trpí tedy zalmista (Israel): nejsou to ani slova pouhé
pomluvy, ale jsou to feöi moeného, svárlivého muze, ktery
jimi vyvolává hádky a boje.
Ve vy§sím sinyslu vykládají o vselikych hfísích ja

zyka: rouhání, klamné uëeni, neeisté feci; tyto jsou.pfí-
ëinou mnohého nestësti a zkázy: Jazyk oheñjesf, vseliká
nepravost (jest v nëm; Jak. 3U).

3. Otázka tohoto verse se zdá l>5rti hrozbou, kterou
pfedpovídá zalmista zlému jazyku trest; odpovëdi by nebylo
ani tfeba. Die hebr.: Co dá tobe (jazyku) Bûh, а со tobé
pfidá? Podmëtem jest Jahve, on potrestá lstivy jazyk;
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on nedá tobë za to nie dobrého, nemûze rozmnoziti tvé

statky, tvé ëtësti.

4. V tomto versi ukazuje, jaké jsou ony feôi.
Pfirovnává je к ëipûm mocného, silného muze(gibbôr),

válecníka; nepravdivá slova püsobí zkázu, bolesti, rány
jako ostry sip, ktery se zarází do tëla. Jazyk jest tím
lukem, ktery vystfeluje takové sipy. Zlâ slova jsou spolu
pfirovnána i к uhli, kterê pûsobi pustinu (carbones deso-

latorii die feckého ипциул'к uhlí na pousti pálené, z kefû

poustë pfipravené), neb ke kruÔinkovému uhli (hebr. z kefe
rHhämlm genista). Taková fee zapaluje, jako ono uhli,

t. j. püsobí svár (Jak. 3 5. 6 nahofe uvedeno). Kruíinka
dává dobré uhlí, protoze má tvrdé dfevo; to uhlí udrzuje
zár velmi dlouho, hodí se tedy dobfe к zapalování.
Die latinského by se zamlouval lepe vyklad: Sípy

mocného jsou ostfeny v záru krucinkového uhlí (s uhlím
pousté, сит carbonibiis desolatoriis).
Tyto dva verse vykládány rúznjnii zpüsobem ; pfí-

cina toho jest, ze není udán ve versi 3. podmët к hebr.

dabit (v lat. detur) a ze není blíze urceno, kdo jest zá-

jmenem tobé osloven.

Die nëkterych (ktefí se odvolávají na podobné rcení

u Joba 103 a na arani. vyklad) byl by podmëtem: jazyk
a oslovení by bylo obráceno к Bohu.

Sarkasticky by se tázal zalmista: Co muée tobé dáti

onen z!5r jazyk а со tobé pfidati, ze jej jaksi proti spra-
vedlivému trpís? Odpovëdi by nebylo tfeba; vers 4. by

рак toliko liöil, jak zly jazyk püsobí: Üípy ty a uhlí со
tobé dá? Aneb by byl vers 4. sarkastickou odpovëdi na

onu otázku: Oni bezbozní tobë dají ostré sípy a refavé,

uhli, oni zpúsobí jen svár a boje.
Die jin^ch by se tázal: Go dá Bùh tobë (jazyku)'î1

a odpovëdi by byl vers 4.: On, Bùh, potrestd bezbozny

jazyk stejn^m zpûsobem: Ostrymi sipy a feravym
uhlím; tentó v^klad jest ponëkud umëty, nebof »ostr$rmi
sipy a uhlím « u Boha mohly by by ti toliko zlé feci, které

by z dopustëni Bozího jini Hdé proti onëm bezboznym
vedli.
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Die jiného vykladu klade si Salmista sám onu otázku:
Co ti mûze byti dáno proti (.ttoóí s akk.) lstivému jazyku?
Ten jazyk jest jako ëipy mocnëho, jako uhlí pouëtë! Proti
takovému není zádného prostredku, jediné Bozí ochrana.

5. ¿almista si stëzuje, ie jest mu mezi takovymi
lidmi tak dlouho bydliti!
Bèda mnë! ze jsem pohostinnu (cizincem, gêr 10412,

osadníkem; 2. Kl. : >podruzstwo me prodleno jest«) и Me-
sekha, pfebyvám (incola sum) pH stanech Q^dhâra. Die
Gen. Ю2 (Ez. 2713) byl Mesekh lid, jenz se zdrzoval nej-
spíse V krajinäch mezi öernym a mezi chvalinskym mofem.

Qedar byl druhy syn Ismaele (Gen. 25la), jeho jménem
nazyván kocující arabsky kmen, ktery jestè v pomërnë
pozdních dobách (Bar. Hebr. jej jestë jmenuje) pficházel
se svymi stany az do Persie. Vulgata pfelozila slovo
mesekh podle feckého í¡ ладоша [tov funy.Qvvih] quia inco-
latus meus prolongatus est.
Israel nebydlil v té dobë mezi tëmito národy sku-

teënë; zalmista je uvádí jako obraz barbarskych, svárli-
vych kmenü, mezi nimiz nelze dlouho zíti. Nepfátelé zal-
misty (Israele) jsou jako Mesekh a jaso Qedhar, on mezi
nimi bydlí jako cizinec, nemá tam zádného práva, proto
jest s ním nemilosrdnë zacházeno.

6. Mnoho, dlouho jsem jiz osadníkem, pohostinnu mezi
nimi.

7. Oni jsou nepfátelé pokoje, já pfec jsem s nimi
chtël v pokoji zíti, jsem pokojnym (hebr. jsem samy pokoj),
ale oni, kdykoliv já jen mluvim, napadají mne bez pri
cing (gratis, 347), jsou pfipraveni к boji, zaëinaji svár,
boj. Tim vyliöil souzení, v jakém se nalézá a z nëhoz ho
Bûh vysvobodí.

1. nibran v zalmu 121. jest nib^b. V ПГт jest akk.
zakonëeni bez zvlástního vyznamu; Bickell sem klade
ГП2Э, jez se do casomíry lépe hodí a téz v jednom cod. 93

(u Kenicotta) jest.
2. rran jest podst. jméno pfístavkem ku "pint, jez jest

v prostém stavu; LXX a aram. vylozili pfidavnym jménem.
yiab jest zenského rodu, mívá váak pfípony i muzského
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rodu jako obojetné slovo; proto lze "2 ipfi rebhîa'; jinak
~5) vyloziti jako pfiponu к "рюЬ mu2. r. Bickfill doplñuje
stichos 2c: «тр"! H? nebot Jahve mne vysvobodî jako
vyraz dûvëry.

3. rfe<t*r £Ш <ш/ </m'o? арропаЫгЧ Со má by ti
tobé dríno aneb со pfidáno ; tak pfelozeno die LXX, tito
pfelozili slovesa trpná: a v massoretském jsou
vsak ëinné tvary. V massor. jest î"P"0"i "pusb v nom., v lat.
jest pfedloáka ad F. .toó?, tedy b, které snad sem vzato z -p-
Prvy nahofe uvedeny vyklad se zdá byti nejjednodussim.

4. Kdyby by] tentó vers odpovëdi к versi 3., oëe-
kávali bychom v feckém: tù to? ôvvotov цхощцЬа fíéb¡.
"ПЭГ> mocny. jest onen, jenz hfesí jazykem (523. *. 5)). n431DŒ
osi'ê, zaostfené — pfísudek aneb pfívlastek: ostré, za-
osifené 6ím 05: uhlim krucinky 0"чрГи "'ín.á; róthem jest
kef, kter5r roste na pousti v Galaad a v Arabii dosti hojnë
a jehoá botan, jméno jest: Genista Raetam i monosperma.
Die Joba 30* jídali jeho kofeny. Die rabbinù vykládáno
obycejnë o jalovci (juniperus), die arab. rátamun dluzno
vykládati o kruëince. LXX pfelozili : Uhlí pouëtë nvv roíg
âvboaÇiv to7ç tgrj/Mxoïç, coz vylozeno v lat. desolatoriis (sv.
Jér. juniperorum), sv. Chrys. éor¡(ionoióg (со pustym ëini),
consumens, Hilarius : desolationis.
Ohnivé Mpy vykládá sv. Aug. o lásce a o dobrém

príkladu: tyto jsou jedinym lékem a prostfedkem proti
zlému jazyku.

5. LXX cetli aneb ~2Ю73 П»Я táhnouti, prodlou-
ziti se, protracta est). Hebr. jest správné, "ютз jest vlastní
jméno lidu Mesekh. "ЧТЧэ pfekládá Aq. noomjXvTFvna jsem
proselytou 4:;.

6. 7. Multum (П1П pfisloveônë) Íncola fuit anima
mea dluzno spojiti s cum his jako vLXX. dativeticky.
Dibffl 43N Jd jsem pokoj jako 3737 il Sam. 256). ПТЗпЬйЬ.
к boji vyzyvali (provocabant), se chystali neb podobnë.
ЦУ) v syrském vynecháno. Netreba doplniti: Kdy2 к nim
míuvím o nábozenství — neb kdyz je nabádám kpokoji;
znëni Vulg. a massor. dává dostateëny smysl.

2alm 119. se modlíme na Zeleny ctvrtek a o Utrpení

Pane. Církev tu jaksi prosí, aby byl Spasitel zbaven po-
mluv a pronásledování, jímz byl pri svém utrpení souáen.

On byl sám pokoj, chtël pokoj, ale jeho nepfátelé byli

stále к boji. Dëdici nepfátel jsou nevërci a protivníci

církve.
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V hodinkách га zemfelé uvádí církev slova tohoto
i. jako prosbu dusí v oöistci. Tyto prosí, aby je Bûh vy-
svobodil od zlého ducha, od hfíchu; z\f duch jest po-
mlouvac хат ¿éoxr¡v, duch lzi a lsti, ktery^ púsobí sváry,
oheñ, zhoubu mezi lidmi. Tuze dlouhé jest jim jiz bydlení
v ocistci, nebot touha je táhne vzdy mocnëji kBohu(v.5.).
Zalm jest tez urëen v neSporách pondélí a pfi své-

cení chrámu Peine. Jest tu prosbou proti zlému duchu.

120. zalm. (H. 121.)
Druhá poutní pisen.
Ochráuce Israele.

Zalmista vyhlédá, odkud by mu pfiSla pomoc; vi, ze
jest mu spomocníkem Bûh, vsemohoucí Tvûrce (1—2),

kter£r vzdy nad sv^mi bdí, je chrání a bezpeônë
vodí (3 8).
Jest to druhy stupñovy zahn (viz övodu str. XXX.)

potésujícího obsahu.
I tato pisen vyliöuje city a dûvëru celého Israele;

nelze vsak udati dobu, v niz by byl tento zalm slozen.
Skladatel udán neni. Ponëvadz jest zalmista tak dûvëfivy,
nenafíká na zádnou bídu, Israel dlí pokojnè v ochranë
Jahve — zdálo by se, ze jest zalm psán v dobë po ná-
vratu z Babylona. Die jinych mluví v této písni Israelita
v Babylonsku dlící, kter$r touzí po vysvobození.
V této písni opakují se nëkterâ slova tak, jak toho

anadiplose zádá: Pomoc mnè lb a má pomoc 2a, nespí,
jenz ostríhá 3b .a 4ab, Hospodin te ostríhá v. 5. 7. 8. Die
Zennera dvë sloky po ötyfech versieh.
Od ver§e 3. mluví zalmista, ktery drive uzíval prvé

osoby, v osobë druhé. To jest básnicky obrat, a nelze
z toho dokázati, ze byl zalm stfidavë dvëma sbory zpíván.
Ii. 1. Stupñová pisen.

Pozdvihuji sv^ch ocí к horám,
Odkud mi pfijde pomoc.

2. Má pomoc (pfichází) od Hospodina,
Jenz uèinil nebe i zemi.
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3. ^\.í nevydá tvé nohy v tfesení,
Ai nedfímá ten, jenz tebe ochrañuje.
4. Ejhle ani nedfímá ani nespí ten,
Jenz ochrañuje Israele.

5. Hospodin të ochrañuje,
Hospodin jest tvou ochranoü nad tvou pravicí.

6. Za dne nepálí të slunce,

Ani mesíc za noci.
7. Hospodin ostfíhá tebe od vseho zlého;
Af ostfíhá tvé duse Hospodin.

8. Hospodin nechaf ostfíhá tebe, kdyz vcházís a kdyz
vycházís,

Od tohoto casu a az na vëky.

H. 1. Stupñová píseñ (Poutní píseñ).
Pozdvihuji svych o6í к horám:
Odkud pfijde má pomoc?
2. Má pomoc (pfichází) od Jahve,
Tvûrce nebes i zemè.
3. Nedá tvé noze, aby vrávorala,
Nespí tvüj strázce!
4. Aj, nespí ani nedfímá
Strázce Israele.

5. Jahve jest tvym strázcem,
Jahve jest tvûj stín pH tvé pravé ruce.
6. Za dne nebude të páliti slunce,
Ani mësic za noci.

7. Jahve të bude chrániti pfed vsím zlem,
Ochrání tvou duéi.

8. Jahve ochrañovati bude tvûj v^chod a tvüj
Od této doby az na vëky. pfíchod,

1. Zalmista hledá pomoci : Pozdvihuji svych o6i
к horám, к horám známym, к svatym horám Jerusaléma

(861 1242), kde jest Bozí sídlo, odkud se Israeli vzdy po
moci a milosti dostávalo. Odkud pfijde mi pomoc ? jest
otázkou v hebr. znëni, v nëkterych Vulg. v LXX A (nikoli
B: fíúev ¡¡¡jet).

2. Zalmista hned odpovídá: Má pomoc (pfichází) od
Hospodina: ten vsemohoucí Tvûrce mûze vzdy pomoci a
ëini tak. Neocekává od vrchû pomoci, nybrz od nebeského
Boha.

3. Zalmista si ve v. 1. polo^il otázku, sám si jivev. 2.
66
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zodpovëdël; nyní se sám oslovuje. Tim stfídáním jest celá
skladba zivëjsi.
Ponëvadz jest die v. 2. В. pomoci jist, mûze vyliôo-

vati, V бет a jak mu jest pomozeno: Neda Bûh tvé noze,

aby vrávorala (659 se klátila, tfásla a pädia), nespí tvûj
strázce totiz Bûh. Jsou velmi pëkné metafory (jako 5423

7765) Pfemènou záporného al v êl (Bûh), znël by ten vers:
Bûh, jenz tvou nohu nechá vrávorati, Ilûh jenz spi (by
spal), jest tvüj strázce ?
Die lat. (LXX) jest tím vysloveno pfání a prosba:

At nevydd Bûh tvé nohy v tresení, aby se pohnuly, vrá-
voraly, at nedrimd ten, jenz tebe ochrañuje. LXX В a A
maji pi} dqfr¡g jako Aq. a Theod.: At nevydds — kde jest
osloven Bûh.

4. Potvrzuje silne ochranu Bozí, jíz se Israel stále
tësi. Am nedrímá ani nespí ten, jenz ochrañuje, jest
strázcem Israele: jest stále bdëlym, neumdlévá, aby snad
dfímal, není mu tfeba jako clovëku spánku. Prozfetelnost
stále bdí: její око jest stále otevfeno; tak jest chránén
Israel.
Kristus Pán, kdyz i usnul (v lodicce), pfec svych

apostolû neopustil.

5. Hospodin jest tvou ochranou, v hebr. obraznë:
Jest tvym stínem, stínidlem, zastínením. pri tvé pravici
(90
1 Num. 149). Jahve zastiñuje, chrání ôlovëka, die v. 6.
hlavnë mini proti pálícím paprskûm slunce; stojí po jeho

(nad jeho) pravici, nebof po pravici stával ochránce proti
mocnym a silnym (158 1095 i 10831).

6. Bozím stínem jest chrânën ëlovëk (Israel) proti
zdru slunce za dne; jmenuje sluneóní zár jakozto obraz
velikych ran a nestësti, ponëvadz jest sluneöni úpal na

V^chodë zvlàStë nebezpecn^ (4 Kr. 41» Jud. 82-3). Mësicni
zár a svëtlo mëlo po minëni starjrch téz neblahé ûëinky
na ëlovëka jako sluneöni zár; jemu pripisovali zanícení
ocí, mozku a p. Není vsak tfeba tak podrobnë tato slova
vykládati ; zalmista chtël ukázati, ze Bûh chrání svého
vërného za dne i v noci (stále), aby ho nepotkalo nestësti.
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Slunce a mësic jsou znamením dne a noci, úpal slunce
obrazem nebezpecí vûbec.

7. 8. Hospodin chrání a bude chrániti Israele. V lat.
jest vysloveno prání: Nechat ostfíhd tvüj vstup (pfíchod)
a vychod tvùj (Deut. 28 6 312 1 Кг. 29 6) vse, cokoliv koná§
a konati budes.
Poutníci mohli pfi tom prositi, aby Buh jim zehnal

a je ochrañoval na cestô do Jerusaléma a pfi návratu.
1. уу$Т2 odkud? není vztaánym, nybrá tázacím. V z.

1231 praví z. podobnè: К tobé pozdvihuji svych обг, ktery
bydliè V nebesích.

3. ота^5 Complutenská polyglotta a staré zaltáre mají
/и) Ьтц X tfetí osobë ; ek aáXov, гв jest ai/Q podstatnym
jménem. Ewald 6te i tentó v. otázkou. Zenner 6te ?S na
m. ~s a pfekládá : Buh, ktery nechá vrávorati tvou nohu,
Bûh, ktery spí — jest tvùj strázce? Nikoli! nespí, ani ne-
df ímá Strázce Israele. Tim jest vysvëtleno, ргоб jest tu
po otázce: Odkud prijde má pomoe? druhá osoba.

4. D13 obyôejny spánek i lehcí spánek, yà* tvrdsí
spaní a ono, jez jest pfivodëno unavením --aëvzdytoho
rozdílu neznamenáme.

5. "^"O"1. T""7? super (Ы ÓE&áv) nad tvou pravicí, pfi
tve praviei.

7. 8. Snad dluzno vsude císti çrvkâgei (të) ochrañuje,
ac jest ve znëni custodit, custodiat (q>vM£at i cpvkàçoi). Ex
hoc nunc ИЗ2.
V mystickém smyslu vykládáno tak, ze hory, к nimz

zvedáme sv'ych oöi, jsou Svatí, Kristus Pán a Blah. Panna
(v. 1). Strázcové Israele jsou pfedstavení církve, pfed-
stavení klásterních domû; jim i kazdému kfesfanu jest
stále bdíti a neusínati, aby zpozoroval kaádé nebezpeöi
a odvrátil kazdé pokusení (4).

Zalm tentó se modlíme v hodinkách Modlithy Páné
na Oliv. hofe. Slovy zalmu modlí se Církev tak, jak nás
nauëil Pán se modliti ; církev tím utvrzuje a tësi své
vèrné, aby mëli vzdy pevnou dùvëru v Bozí pfispëni,
prosí, aby nás Bûh chránil na vsech nasich cestách, az

do té doby, kdy vyjdeme z tohoto svëta.
V hodinkách za zemfelé pozdvihuje modlící se sv^ch

ocí к nebeské vysi, ku vëcn^m horám a prosí, aby se
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duèim V ocistci dostalo slíbené iitëchy, aby vesly do svého
kyzeného domova.
Z. 120. jest ustaiioven v neëporâch pondëlî a pfi

svèceni chrámu Pane; z Boziho domu pfichází pom oc
Pànë.

121. Шт. (H. 122.)
Tfeti poutnt píseñ.
Pozehnání na Jerusalém.

Zalmista, vërny Israelita të§i se, jak slySí о torn, ze
pûjde do Jerusaléraa (1);
1Ш dojem, jaky nañ ucinilo svaté mèsto Jerusalém.

Ono jest nyní krásné vystavëno, zdmi obehnáuo, raá
mnoho domû (2. 3.). Tam táhnou kmenové Israele (4),
jest jim to pfedpisem. Tam sídlil David a jeho synové (5).
Israelite pfejí mëstu vse dobré, pokoj pro lásku

к Bozímu domu (6—9).
Tato píseñ mñze byti velmi vhodnë nazvána poutní

pisnl (viz úvodu s. XXX); mluví o cesté do Jerusalém a,
o pfedpisu, die nëhoz tam putují Israels tí kmenové. Chvála
mësta a pfání, jez mu zalmista pronáSí, hodí se velmi
dobfe do úst horlivého poutuíka. Píseñ byla asi za tí m
uöelem slozena.

Zalmista ciní zmínku o Bozím domé, o chrámu (1. 2.),
o tom, jak tam vystupovali israelstí kmenové, aby dosli
bucfsoudního rozhodnutí, neb aby chválili Boba (4, 5); praví,
ze jest Jerusalém pëknè vystavënym mëstem. Z toho by-
chom mohli soiiditi, /.e byla píseñ slozena v pozdèjsi dobë;

radost z krásy mësta by se nejlépe vysvëtlila v dobë po
návratu z Babylona, kdyz byl novy chrám postaven,
mèsto znovu ohraáeno.
Massoretské znëni, codex Sinaiticus (S LXX) maji

v nadpise: ТПр od Davida, Aq. Sym. to téz dosvèdôuji *)
.

V ostatnich feckych rukopisech a pfekladech, л*е
Vulg., v arani. toho oznaéení neni; proto jest pochybnym.
Mohlo byti na zacâtek zalmu polozeno z verse 5
.

Pfed Davidem kmenové do Jerusaléma nechodivali ;

*) Syrsky pieklad ma téz: „Kdyi píikázal Cyrus, aby so vyhnanci navrátili".
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David mesta vydobyl, ucinil je sv'5rm sídlem sedmého roku
své vlády, postavil tam novy svatostánek ; »dum Bozí»
verse 1. musili bychom рак vykládati о torn Davidovê
svatostánku. David by byl slozil tuto píseñ v dobè, kdyz
se stal jeho svatostánek obetním místem a svatyní, к níz
Israel putoval — totiz po pfenesení archy úmluvy.
Anagogicky vykládána slova tohoto zalmu o radostné

touze, s jakou se nese zbozná duse na pozemské pouti
к nebeské svatyni; v lícení Jernsaléma shledáváno lícení
krásy nebeské rise.
I v tomto zalmu shledáváme anadiplosi ve slovech :

Jerusalem 2b a 3a, kmenové, kmenové Hospodina 4a, sto-
lice soudu, stolice Davidova dorau 5, к pokoji, pokoj 6a,
7a, 8b, hojnost v 6b a 7b.

L. 1. Stupñová píseñ.
y^aradoval jsem se proto, ze mne bylo feceno :
Pûjdeme do Hospodinova domu!

2. Nase nohy stannly
V tvych pfedsíních, Jerusaléme !

3. Jerusalém jest vystavën jako mësto,
Jehoz pfipojení к sobe jest úplné.

4. Tam totiz vystupují pokolení,
Pokolení Hospodinova — pfedpis (to) Israele —

Chváliti Hospodinovo jméno.
5. Nebof tam jsou postaveny stolice soudu,

Stolice Davidova domu.

6. Vyproste, со jest Jerusalému к pokoji,
A hojnost tëm, ktefí tebe milují.

7. Ai jest pokoj v tvém opevnëni,
A hojnost v tv^ch xéiích.
8. Pro své bratry a pro své blizní
Zamlouvám tobë pokoje.
9. Pro dum Hospodina, naseho Boha,

Vyzaduji tobë dobra.

H. 1. Stupñová píseñ (Poutní píseñ). Od Davida.
Zaradoval jsem se, kdyz mnë fíkali :
Pûjdeme do domu Jahve!
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2. Stojí nase nohy
V tvych branách, Jerwsúlájm !

3. JerMSálájm, ty vystavëny,
Jako mësto, jez jest v sobë uplnë uzavfené.

4. Kam vystupují kmenové,
Kmenové Jâha — pfíkaz Isrâ'êle,
Chváliti jméno Jahve.

6. Neboí tam posazeny jsou stolice к soudu,
Stolice Davidova domu.

6. Proste o pokoj Jer«íS'(lájma,
Af jsou v pokoj i, kdo tebe milují.

7. Af jest pokoj pfed tvou zdí,
Pokoj v tvycli vëzich.

8. Pro své bratry a své blizní
Chci mluviti o pokoj i v tobe.

9. Pro díim Jahve, naseho Boha,
Chci hledati tobe dobra.

1. Kazdy Israelita, jenz dbal Bozích rozkazû a mi-
loval Bozí dum, radoval se, kdyz se mu feklo: Püjdeme
do Boziho domu, kdyz slysel, ze budou konati pouf. К pouti
do Jerusalémského chrámu chodíA-ali v prûvodech a spo-
leënë. Radöst z pouti trvá u zbozného, a on se raduje,
kdyz stojí v branách Jerusaléma.

2. Stanuly nase nohyvtvych pfedsíních, Jerusaléme;
lepe die hebr. : v tvych branách. Nemluví tu zalmista
toliko ze své vzpomínky, ale on pfichází s poutníky do
bran Jerusaléma, vidi mësto, jest unesen jeho pohledem
a H6Í jeho krásu (v. 3). Proto jest lepe, vykládati pfítom-
nym öasem : Stojí tiase nohy v tvych branách, Jerusaléme!
Brány mohou oznacovati mësto vûbec (862).

3. Druhá cást zalmu. Jerusalém, veliké mësto, ëini na
poutníky mocny dojem. Dávají tomu vyrazu slovy: Jeru
saléme, ty vystavëny tak, jako pravé (veliké) mcsto, jez
jest v sobé úplné uzavfené, v nëmz vse dobfe dohromady
souvisí, paláce a monsí domy jsou tësnè pfi sobë, olira-
zeny a uzavfeny zdí kolem do kola. I latinské : Cujus
participatio ejus in idipsum lze tak vykládati: Je-hoz
pfipojení к sobe jest úplné. Sym. avvâçtmv fyovoav ô/iov jez
(mësto) má spojení vespolek, jehoz domy jsou tësnè pfi
sobë, ze se slucují v jeden celek.
Zájmeno ejus jest pleonasticky polozeno, nálezí ke
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cujus, in idipsum Im tö amó znamená v jedno, zároveñ,

stejnë, spolu, (simul, in unum, in semetipsa 18 10).
Kazdé mësto jest vystavëné ; kdyz toto poutnici

zvlàstë jmenují, zdá se, ze tím ukazují na novë zbudovany
Jerusalém po návratu z Babylona ; tu se jim líbí, ze neni
jiz zádnych zfícenin, trhlin, nybrz ze jest vse zastavëno,

v sobë ùplnë uzavfeno, usporádáno.
4. Velebí Jerusalém, neboí to jest mësto, к nëmuz

putují, vystupují pokolení, pokolení Israele; ono jest
stfediskem celého Israele. 'Sem putují Israelité podle sta-
rého zvyku, podle Bozího narízení : pfedpis (svëdectvi,
testimonium 188, ustanovení) jest to Israele. Так pfikázáno
jiz Ex. 23" 3423 Deut. 16B, ze jest Israelitûm o tfech vel-
kych svátcích vystupovati ke svatyni Pànë, tam se pfed-
staviti Bohu, pfinésti obëti a dary a radovati se. Zde

jmenuje: Velebiti jméno Jahve.
5. Jerusalém byl i politickym stfediskem Israele ; zde

sídlil král, zde byla nejvyssí soudni stolice. Tam jsou
postaveny (sederunt) stolice (na soudé) к soudu ri; xglaiv ;
»stolice« metonymicky jmenovány ve smyslu : soudcové,

ktefí na stolicích sedí. I v dobô po ná\rratu z Babylona
byl v Jerusalémë nejvySsi knëz, neb pozdëji synedrium
nejvyssím soudnim dvorem. Byly to stolice nad Davido-
vym domem, super domum David — t. j. nad Israelem ;
die hebrejského jasnëji: Stolice Davidova domu, na niz

potomci z rodu Daлida krále soudili. Israel »Davidovym
domem« naz5rván neb^vá.

6. Poutnici milují toto mësto, na vzájem se povzbu-

zují, aby tomu mëstu pfáli pokoje, aby seza pokoj mésta
a za jeho blaho modlili. Pokoj jestzákladem vseobecného

blaha i blahobytu; v pokoji bude téz toto krásné mësto
zachováno, války jemu vzdy Skodily a pfinásely spusto-
sení aneb i zbofení.
Vyproste Jerusalému, со jest mu к pokoji ; hojnost

(svâtjvia znaëi blahobyt,) tèm, kdo tebe (Jerusaléme) rnilují>
to jsou dítky, obyvatelé toho mésta.

7. At jest pokoj v tvé síle, v tvém opevnéní, mezi
tvymi zdmi, a hojnost v tvychvezích, ve vëzich, jimiz byla
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zed mësta opevnëna, af jest téz blaho, pokoj. Turres vy-
kládají mnozí o paláúích mësta, nebof ítímané nazyvali
tak nëkdy své paláce. Die hebr. podobnë : At jest pokoj
V tvém chêl; chêl bylo zváno misto pfed chrámovou ohradní
zdí, a Aq. i zde pfekládá тнюЫуюца (pfedezdí) : At jest
pokoj pfed tvou zdí, abys nebylo obléháno, aby nebylo
války V Israeli, at jest klid v tvych vëzich, uvnitf mësta.

8. Mluvím nad tebou (na tebe) pokoj, pokojná slova,
slova pfání pokoje — pfeji ti pokoje a vseho dobra, pro-
toze takové pfání mám pro své bratry, souvërce, své blizní,
pro obyvately mësta.
9. Vyssí dûvod hnecl pfidává : Pfeje mëstu to nejlepsí

pro dûm Hospodina, naseho Boha, protoze jest v nëm
svatynë Pànë, chrám.

Ve vyssím smyslu pfipomíná nám zalm onu radost,
kterou pocituje vërny sluzebník Kristûv, kdyz vzpomíná,
ze putuje к nebeskému domu Rozímu: PfiblízUo se krá-
lovství Boéí (Mat. 417). Tarn, v dome mého otee, pravil
Spasitel, jsoti mnohé pfíbytky . . . chci, abyste i vy byli,
kde já jsem (Jan. 142, 3).

Jdeme do nebeského Jerusaléma; jsme v jeho branách.
Branou nebes jest svatá církev na zemi (2).
Církev jest jediná, v ni vládne jednota ; svatí jsou

spojeni v »obcování svat$rch«, ajesttedy participatio ejus
in idipsum (3). |Tam vsichni verní vystupnjí (4). Nalezá
se v nebesích trûn Krista a Svat^'ch, ktefí budou souditi
dvanácte kmenii Israele; i Kristus Pán má stolici Davida,

svého otee (Luk. I32).
Kazdy z vëficich církve má pomáhati ku blahuölenü

teto církve; vsichni jsou nasimi bratry a bli2ními, láska

к bliznímu má nás л-ésti к dobrocinnosti, láska к Bohu
má teto dobrocinnosti dáti posvëceni.

1
. anpsz radují se LXX Ы ток f¡qi]xóoiv uoi (Hilar, a

Aug-:) in his, qui dixerunt mihi z tëch, ktefí mnë fíkají ;

sprâvnë vsak lze vyloziti jako by tu stál infinitiv.

2
. niTOi? byly stojící (nohy) spojeno po zpusobu
aram. jazyka. Vykládáno ëasto minulym 6.: Stávali jsme
v dfivëjsich dobách, pfed zbofením Jerusaléma, v nádvo
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rich (v branách) tvych. Aviaí neznamenaji snad toliko
nádvofí chrámu, nybrz mista, prostory mësta.
Die Talmudu vycházívali obyvatelé Jerusaléma pout-

nikûm vstfíc, vitali je a uvàdëli рак v slavnostnim prû-
vodu do chrámu. Qimchi mínil, ze se v branách prûvod
poutnikû sefadoval.

3. Lépe vykládati pfímym oslovením ; LXX Aq. a
Sym. Jer. : ktery jsi zbudován !
2 со? srovnávací : jako mësto, ale spolu 3 veritatis :

jsi mëstem. ,
"ИГР ~?~ГТП2Г;Ш (~? eticky dativ) které (mësto) jest

spojeno, sdruzeno v sobë dohromady, úplne. Oujus nelze
pfekládati trpnym zpûsobem : Jako mësto, к nëmuz se
shromazduje vse spolu — jinak: Jako mësto, na nëmz má
vse spolecenstvi, mësto, v nëmz se cely Israel schâzi. Tomu
vykladu by pfálo fecké /terox>'¡ participatio sv. Jer., coz
by bylo hebr. ГГЧЭП.
4. 5. 12XD má zde vfznam TVQXD smërn ; s S3 kam.

p^-uirí TVNp jest vlozená vëta; testimonium téz pfedpis,
povinnost. Confiteri v. 66. Bickell vynechává ze se

ke stolicim nehodi. Toto ТЩХй jest v$rznamem ab tarn.
6. 'EgaytrjoaTe ó

¡¡ та eiç rioy)vr¡v ttjv 'IeQOvaah'm Vyproste
pro Jer. to, со jest к pokoji — die lat., kde jest Jer. téz
v akk., bylo by lze vykládati: Vyproste od Jerusaléma,
со by vám bylokpokoji; prvy vyklad jest s následujícím
v lepsi shodë.
Kai d'&rjvia v hebr. VÎjajP (od ГО© byti v pokoji),

v feckém pfelozeno iból; ГП;5ф jest podstatné jméno:
pokoj, blaho.

7
.

Ь"1" pfelozeno ôvvafuç,în vir tute tua: znamená i sí lu,

i sílu vojska, vojsko; nikoli «cnost» — sv. Jer. in mûris
tuis. ~?ГПЭ£ЛХ2 V tvych vëzich, Sym. h тоГ,- ßaatletots aov

(v palácích).

8
. Loqui pacem ~Z aibs? ППЭДК jako nia Пшр^Х

quaesivi bona tibi (Esth. 103) z. 859 pfáti pokoje, êtësti.

2alm 121. jest modlitbou nespor o svátcích Blah.

Panny Marie a sv. Panen. Panna Maria jest »mysticky
Jerusalém, jest dûm Davida, svatynë Pànë a brána nebes«.

Так se nazyvá v feëi sv. Otcû a cirkve, ponëvadz byla
matkou Krista Pána, Davidova potomka. Jest svatym
mëstem, nebof poskytuje pfibytku a ochrany vsem, ktefi
se jako Kristovi vërni synové к ni utíkají. Její pfimluvou
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docházíme Bozích milostí, dojdeme jednou i vëëné blaze-
nosti: jest nebeskou branou.
Svaté Fanny byly Rodiëce Bozí svatostí a jinymi

ctnostmi podobny ; ony vesly do nebeské svatynë, proto
si slovy tohoto z. тШете na në vzpomínati.
My se tësime tomu, ze jsme ve svaté církvi, к níz

se veSkerá pokolení táhnou, лг níz jest stolice pravého
uëeni a soudu neomylného. Jednotlivé verse tohoto zalmu
jsou z ohledu na v^znam církve (Jerusaléma) zafadëny
V mesních modlitbách (18. ned. po sv. Duchu : Introit a
Grad., mse к odstranéní rozkolu a za pokoj: Grad., 4. ned.
postní: Introit — V Èimë svèeeni zlaté tûze). Vedle toho
jest urëen z. 121. o ttesporách v útery, pfi kladení základ-
niho kamene svatynë Pânë, pri zehnání chrámu (knëzem )
neb pfi svëceni chrámu (biskupem).
Tentó zalm: Laetatus sum modlívají se jerusalemstí

poutníci, kdyz shlédnou poprvé svaté mësto Jerusalem.

122. zalm. (H. 123.)

Ctvrtá poutní píseñ.

Prosba y nátiskn.

Israel jest asi souzením stisnën, nebot pozdvihuje

sv^ch ocí pokornë a s dûvërou к Bohu, od nèhoz oíekává
smiiování (1. 2.) ;
pokornë prosí. aby ho z neètësti a z potupného stavu

vytrhl (3. 4).
2aim jest ötvrtou z poutních písní (v. úvodu XXX).

Israel modlí se slovy tohoto zpëvu a projevuje velmi
pokornou prosbu.
Salmista jmenoArán není. Dobn slození této pisnë

z obsahu urëiti nelze. Ponëvadz jest mezi poutními zpëvy
z doby po návratu slozen5rmi, nálezí snad téz к této dobë.
V písni shledáváme vice assonancí (jakoby r5rinû);

anadiplosi spatfujeme v opakování slov: oci л- 1 a 2
(byval nadepsán: Ocultis sperans); siuzebníkü, sluzebnic
v 2; svych pdnû a své pañí v 2 a 3., jsme naplnëni, jest
naplnëna v 3 a 4, opovrzeni v 3 a 4.
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L. 1. Stupñová píseñ.
*K tobë pozdvihuji svych oëi,
Jenz pfeb^vás v nebesích.

2. Ejhle, jako oci sluzebníkñ
Na ruce jejich pánú;
Jako oöi sluzebnice
Na ruce její pañí :
Так nase oci к Hospodinu, naëemu Bohu,

Az by se nad námi smiloval.

3. omiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi,
Neboí jsme pfílis naplnèni opovrzením!
4. Nebof pfílis jest naplnëna nase duse,
Posmëchem jest bohàëùm a opovrzením hrdym.
H. 1. Stupñová píseñ (Poutní píseñ).
К tobë pozdvihuji svych oci,
Jenz trûniS na nebesích.

2. Ano, jako of'i sluzebnikû na ruku jejich pána,
Jako oci sluzebnice na ruku její pañí:
Так nase oëinaJahve, naseho Boha (hledí),
Ai se nad námi smiluje.

3. Smiluj se nad námi Jahve, smiluj se nad
námi,

Nebot jsme nasyceni tuze potupou.
4. Tuze nasycena jest naàe duse
Posmëchem bezpeënych,
Potupou pysnych.

1. Israel pozdvihuje svych ocí k Bohu, nebof jinde
by pomoci nalézti nemohl. Zalmista mluvi v 1. v. v jed-
notném ëisle ve jménu celého lidu, pfechází vsak hned ve
v. 2. k 6. mnoznému. Vers tento podoben 120

2. Salmista uzívá dvojího pfirovnání. Sluzebník i

sluzebnice dívají se na své pány, aby poznali jejich pfání,
aby ihned jejich kazd5' pokyn pozorovali; dívají se z pra-
vidla na jejich oöi, zde jest feceno na jejich ruku. Rukou

ukazuje pán, kam má sluzebník jíti, rukou ho k sobë
volá, rukou ho i trestával. Zde jest Israel dopustením
Bozím téz Bozí rukou trestán, patfí, hledí na tu ruku,

az by se nad ním smilovala, az by od trestu ustala. Bud

jest toto spoleënym bodem pfirovnání, aneb ona neunavná
pozornost, s jakou sleduje sluzebník ka2dé hnutí ruky
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svého pána. Israel tak stále se dívá na Bona, kdy se nad
ním smiluje?

3. 4. Opakuje slova : Smiluj se nad námi a tím
vyslovuje svou prosbu. Jest to dutklivá prosba, nebof ji
odñvodñuje dûrazn^m: Jsmeprílis (mnoho) naplneni opo-
vrzením (despectione), potupou, kterou nás (nasi dusi)
zahrnují pysní; bohatym (bezpeení, v hebr.; ti

, ktefí mají
vseho hojnost, jsou bez starosti) jsme pfedmëtem po-
smëchu.

1
. ^ip*" jest chîreq compaginis, jako na vice jinych

mistech pfi particip.

2
. In manibus, v hebr. toliko j. б. V— ad manum,

in manum, v LXX вк yjïoa^. aïT3'"IK mûze sice znaciti:
jejich pânové, aie die Gen. 40' Soud. 32Г> lze téz pfekládati
pro parallelní sing. ПГНЗз její pañí jednotnym Císlem:
jejich pán.

4
. 24 verse 3
. zde П2П, Ы nohó, zde Ы лЫоу multum,

plurimum, mnoho, pfílis (nëkdy téz: dlouho); v. 1214 ~b
se nese к vseobecnosti. V a433N5¿n >c??n jest prvé podst.
jm. ve vázaném stavu a má pfec ölen; to by mohlo b$rti
toliko, kdybychom si jestë jedno :cb bez clenu po tomto
ЗС??П vmyslili. Die reck, то öveidos toI; tb{h¡vovotv kladoii
mnozí (i jeden hebr. codex 156 Kenicott tak má, Wellh.)
О^-ШфЬ posmëchem bezpecnym (dat.) jsme. Vykládali bez
duvodu o Samaritanech, téz pfáním : Bohatym at jest
posmëch, pysnym potupa; avëak o trestu tëch není
v celém zalmu zádné zmínky, a tentó trest by nebyl asi
dost:teônym.
Kethîbh вЧ^юЬ. (sg. snad yPRl) pysnym, jestmasso-

rety v qerê rozdéleno na dvë slova 4K3*p a a"0V pysnym
mezi utiskovateli ("Si; a sloveso 7\т partie.) ; k°thîbh jest
dobré.

Pozdvihujeme oëi ke Kristu Pánu, ktery vystoupil ze
zemë na nebesa a sedí po pravici Bozí. Tam pfimlouvá
se za nás, odtamtud dává nám potfebné milosti. Vhodnë
jest proto uröen tentó zalm na svátek Nanebevstoupení
Páne. Prosbu za smilování vysíláme ku Spasiteli slovy
zalmu v nesporách úterního dne.
2alm 122. a jeho jednotlivé ver§e se nalézají téz

z. 122. 123 '-7. 997

V modlitbách pfi zehnríní obrazü Blah. Panny Marie,
V serte V mnlyeh kodinkáeh P. Marie, v introitu pondëli
po 1. postni nedëli a v táhlém zpèvu 3. nedële v poste.

123. Шт. (H. 124.)
P á t á poutní p í s e ñ.
Bohu vysvoboditeli diky.

Zufivi lidé napadli zalmistu (Israele); byl by jistë
zahynul, kdyby mu byl nepfispël Buh (1—5) ;
proto vzdává svému Bozskému vysvoboditeli diky

(6-8).
Nadpis ТпЬ Od Davida jest sice v niassoretském

znëni, v aram. pfekladu, schází vsak v LXX, Vulg. u sv.
Jer., v syr. (tento pfeklad jej jmenuje : bezejmennym).
Proto Ize o pravosti toho nadpisu pochybovati.
Jazyk a postavení mezi poutnimi pisnëmi pozdëjSi

doby by ukazovalo, ze nálezí i tento zalm do doby po
návratu z Babylona. Nebezpeëi, z nëhoz Israel Bozí po-
mocí vyvázl, by bylo babylonské zajetí.
Ti, ktefí pfipisují tuto pisen Davidovi, spojují její

obsah se í. 59. Jakási anadiplose jest ve slovech: Kdyby
nebylo Hospodina v 1 a 2, snad 3, 4, 5, voda 4, 5, prosla
má duse 5a a 5b, osidlo 7b a 7c.

Jest stupñovd pisen (viz úvodu str. XXX).
L. 1. Stupñová pisen,

Kd yby nebyl byval Hospodin pfi nás,
Так af fíká Israel,

2. Kdyby nebyl byval Hospodin pfi nás,
Kdyz povstávali lidé proti nám,

3. -Snad by nás byli za ziva pohltili;
Kdyz se rozlítila jejich zufivost proti nám,

4. Snad by nás byla pozfela voda.

5. Proudem procházela nase du§e;

Skoremby byla na§e duse pf i§la do nezdolatelné л^у.
6. Hlahoslaven bud Hospodin, jenz nás nevydal
V kofist jejich zubùm.

7. Naêe du§e jest vytrzena jako vrabec

Ze sitë lovcû;
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Síf se roztrhla,
A my jsme zachránéni.
8. Nase pomoc ve jménu Hospodina,
Jenz ucinil nebe i zemi.

H. 1. Stupñová píseü (Poutní píseñ).
Kdyby íiebyl b^val Jahve, jenz byl pro nás,
Éíkejz tak Israel,

2. Kdyby nebyl bjrval Jahve, jenz byl pro nás,
Kdyz se zvedli proti nám lidé,
3. Pak zivé by nás byli pohltili,
Kdyz se rozpálil jej ich hnëv na nás;
4. Pak by nás byly vody zatopily,
Proud by byl se valil pfes na§i dusi ;
5. Pak by byly Sly pfes nasi dusi
Vody, ty naduté.
6. Pochválen bud Jahve, jenz nás neuöinil
Kofistí jej ich zubû.

7. Nase duse unikla jako ptáce
Síti ptácníkíi ;
Síf se pfetrhla,
A my jsme uvolnëni.

8. Nase pomoc (jest) ve jménu Jahve,
Stvofitele nebes i zemè.

1. 2. Israel má b^ti Bohu vdèônym: Éíkejz Israel
(elnárco), tak (nunc 1172) at fíká Israel, stále má opakovati:
Kdyby nebyl byval Hospodin pf i nás (in nobis hebr. pro
nás), kdyby nebyl byval nasím zastáncem, nasím pomoc-
níkem, kdyz lidé nám nejen nepomáhali, nybrz povstávali
proti nám; byli to lidé mocní, zufiví, ktefí chtéli a mohli
Israele zniciti jako pfíval, kter^ sebou vse strhuje a
vsechno nicí.

3—5. Forte a forsitan — snad neodpovídá úplné he-

brejské óástici azáj, kterou míizeme lépe pfeloziti sluv-
kem : non рак, tedy, potom (utique zajisté); forte nemá tu
vjznamu pochybování.
Kdyby nebyl byval Hospodin pfi Israeli, рак by nás

byli za ziva (ti protivníci, lidé) pohltili — jakoveliké zvífe,
zvífe dravé, jim bychom byli lupem a kofistí (v.6.). Byli
by nás znicili, jako nicí rozvodnëny horsky proud vse,

naé pfijde; v hebr. : Byly by nás vody zatopily (17,? 418 183.16),
proud by se byl valil pfes nás, vody nezdolatelné, hebr.
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rozvhièné (pfekypující, rozpënëné, die nëktar^ch zaltáfu:
nesmirnê vody), naduté byly by sly près nás.
To vse bylo Bozí pomocí odvráceno ; proto vzdává

zalmista Bohu diky, pfi cemz jestë jednou hrûzné ono ne-

bezpeèi Höi.

6. Radostnë volá: Pocliválen bud Hospodin, jená nás
nevydal v ulovení, v korist jejich zubüm; nepfátele jsou
neb byli dravci.

7. Zde pfirovnává neprátely ku ptácníkum, ktefí chy-
tali ptactvo do sítí. Síf sestávala i jak na egyptském obraze
zfejmo) ze dvou dfevënych rámcü, v nichz bylo napnutople-
tivo, do nëhoz se ptactvo uzavíralo a chytalo. Israel pfirovná-
ván ku ptáceti (pod. 102), a byl jiá chycen, ale sít se zlo-
mila (v hebr.), roztrhla a my jsme uvolneni, vysvobozeni.

8. Vyznává dùvëru v Boha: Nase pomoc jest ve

jménu Hospodina, Tvûree nebes i zemê (1202).
1. "Œ ^ib znaëi podle aram. a arab. (láula an) kdy by

ne, tak ze by nebylo ani tfeba Ю vztaznë prekládati,
ac míize t>5rti zcela dobfe: Kdy by to nebyl byval Jahve,
ktery byl pro nás; zde jest Ш relativnë pfelozeno. Nisi
quia jako 9417; e¡ ¡ur¡ néktefí doplñují f¡v. Zenner vyne-
chává 5B první i druhé: i:b ГГП П1П1 4b"lb-

3. "'"К toliko na tomto mistë z lU tehdy äoa; toto 4T6t
tvorí v druhém stichu tfí versù pëknou anaforu.

4. Г^РО pádové zakonëeni akk. bez zvláStního vy-
znamu ; v LXX akk. pfedmètu к "Oy : Proudem pocházela
nase duse xúiuiqqov öujhlev f¡ rpvyji íjiubv — v hebr. proud
by byl sel pfes nasi dusi. Zenner vynechává jedno ~Css.

5. To vômo то àvvnéoTUTovy nezadrzitelná voda — sv. Jer.
superbae aquae die hebr. 'pTT (tit o varu, i pfetékati);
В^УТТЧЛ jest permutativ к a*lQ vody, ty naduté oí ímegrj-
(pnvoi, sv. Chrys.

6. tpB captio konkretnë ek fri'joav v lup, v korist; den-
tibus by byl dativ, pfi jménu öinnosti »uloveni« cím
(ablativ).

Hrozn^ nepfítel lidstva, zly duch, byl pfemozen Vy-
kupitelem. Za toto vykoupení muzeme vzdáti díky slovy
tohoto zalmu, kdyz se je v úterních nesporách modlíme.
VerSe 8.: Adjutorium nostrum atd. uzívá církev velmi
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casto pfi vyznání hfíchu, pfi zehnání; pomoci Bozí po-
tfebujeme vsude. Jednotlivé verse tohoto zalmu jsou v
(h'aduale mse sv. muëenikû a v offert, mladátek.

124. zalm. (H. 125.)
Sestá poutní pisen.
Dùvëra v Boíí ochranu.

Kdo spoléhají na Boha, jsou jako Sion, kter5r senikdy
nepohne. Jsou v Jerusalémë, jenz jest horami chrânën;
Bûh tak bude chrániti svûj utlaöovany lid, aby dlouhym
utiskováním nebyl ke zlému svàdën (1—3).
Zalmista prosí, aby Bûh nad spravedlivym bdël, od-

padlíky vsak spolu s nepfáteiy vyhladil (4—5).
Israel jest die obsahu tohoto zpëvu utiskován, svàdën

к odpadlictví (5); nëktefi i odpadli. Praví Israelité züstá-
vají Bohu vërnymi, nebof jsou jisti, ze je bude chrániti.
Z toho nelze dobu sepsání této pisnë seznati. Jako pfed-
cházející zalmy, tak bychom polozili i tentó zalm do doby
po návratu z Babylona; utiskovateli byli pohané, neboí
Israel byl poddán Persaníim, snad mini i Samaritány.
Die Zennera jest psán mezi 722—586 pf. Kr.
Jest to sestá stupñová pisen (viz úvodu s. XXX).

Má dvë sloky po ötyfech versieh (pentametrech — Zenner).
Nëkterà opakování slov se i zde naskytají, ale zdají se

b^ti spíse nahodilá nez umelá.
L. 1. Stupñová pisen.

Kdo doufají v Hospodina,
(Jsou) jako hora Sion:
Nepohne se na vëcnost,

(2) Kdo bydlí 2. v Jerusalémë.
Ногу jsou kolem nëho;
A Hospodin jest kolem svého národa
Od tohoto ëasu a az na vëky.

3. Neponechá zajisté Hospodin metly hfísníkü
Na ùdëlu spravedlivych,
Aby nevztaho\rali spravedliví
Svych rukou к nepravosti.
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4. Ciñ dobfe, Hospodine, dobr^m,
A tëm, ktefí jsou upfímného srdce.

5. Ту vsak, ktefí se uchylují na kfivé cesty,
Pfivede Hospodin s tëmi, ktefí pásou nepravost.
Pokoj (bud) nad Iaraelem.

H. 1. Stupñová (poutní) pisen.
Kdoz doufají v Jahve,
Jsou jako hora Zijjôn,
Neviklá se, na vëky zustává.
(Jinak : Neviklá se na'vëky, kdo obtfvá

Jerwsólájm LXX).
2. Jerws«lájm — kolem nëho jsou hory,
A Jahve jest kolem svého lidu
Od tohoto casu a az na vëky.

3. Nebof nezustane zezlo bezboznosti
Na dëdictvi spravedlivych,
Aby nevztáhli spravedliví
Sv^ch rukou к nefesti.

4. Ciniz dobfe, Jahve, dobryra
A tëm, ktefí jsou ve svém srdci poctiví.

5. Ale ty, ktefí se uchylují na kfivé cesty,
Af nechá Jahve jíti s tëmi, ktefí pásou

nepravost.
Pokoj (bud) nad Isrû'êlem.

1. 2. Ten, jenz má v Boha pevnou dûvëru, jenz
v nëho doufá, stojí tak pevnë a nebude ani bouf í zviklán,
jako i hora Sion pevnë stojí. Sion jest pevn^m, protoáe
má pevn^ základ jako kazdá hora; základem Israele a
tëch, ktefí v Boha doufají, jest Hospodin. Na vëky se ne-
pohnou, jako se nepohne Sion (Is. 1432 2816), obyvatelé
Jerusaléma ; to jsou die parallelismu ti, kterí doufají
v Hospodina.
Jerusalém jest chrânën horami, ktefí lezí kolem nëho.

Hr*y ty jsou vyssí nez Jerusalemské v^siny; na severu
jest hora fekopus, na v5rchodë jest Oliv, hora, jiznë hora
Zlé rady, na Západé jest mensí v^Sina. Severní hora
souvisí s jerus. v^sinou, ostatní jsou od Jer. oddëleny
údolím Josafat, Ben-Hinnom a Gihon. Так chrání Hospodin
svuj lid se vsech stran, tak ze se nemusí obávati zádného
nebezpeöi (Zach. 2*-5).

3. Hospodin jest se sv^m lidem, jest kolem nëho:
67
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Neponechá zajisté metly {zezla, moci, vlády) hfísníku (h.
bezboznosti) na údelu (super sortent), hebr. na dédictvi,

spravedlivych. Bezboání vládnou vërn^m Iraelitûra, jejich
áezlo tízí spravedlivé; ale Hospodin je nenechá dlouho
na svém dédictvi — tím mini zaslíbenou zerai, která se
zove ùdëlem Israele, Bozím dëdictvim (Jos. 1811). Virga
Vulgaty by mohlo znamenati zla a souzení, která bezbozní
Bozímu lidu púsobí.
Kdyby útisk 4rval déle, bylo by nebezpeôi, ze by

spravedliví ztratili zmuzilost a vytrvalost, ze by vztáhli
svou ruku po nepravosti (k nefesti), ze by byli svedeni
ke zlému aneb ze by v té zkouSce neobstáli. To jest diivod,

proc by mèl Hospodin stáhnouti moc a vládu bezboznych
s Israele: aby snad spravedliví neodpadli.

4. Prosi za dobré t.'j. za spravedlivé (vërné Israelity),
ktefi jsou spolu upfimného srdce (poctiví), aby jira Buh
èinil dobfe.

5. Takové upfimnosti, poctivosti není u pokryteù a
u bezboznikû, ktefi se uchyluji na kfivé eesty. Kfivé
cesty jsou cesty bezboznych, pobloudilych (Soud. 56), tëch,
ktefi jinak smyslejí a jinak jednají (Pfisl. 2'5j. Oni sami
voli kfivé cesty, a za to se jim dostane hrozného trestu,
ktery jim Salmista pfedpovídá: Buh je pfivede s nesle-
chetnîky к trestu, snad к soudu - die LXX ànà£a odvede
je, krátce on je zahubi spolu s bezboznymi. Vulg. má tu
nejasné znëni : Declinantes autem in obliyationes LXX
ek tùç (TKjayynhik ; die hebr. bychom spíse ocekávali: obii-
quationes Sym. ахоктптад, kfivé, pfevráccné cesty, to vsak
ve Vulg. není. Sv. Aug. má strangulationem, jinde i suffo-
cationes (zaskrceni): »ktefi se totiz obraci к tomu, aby
skrtili, utlacovali obyvatele .Terusaléma».
Pokoj bud nad Israelem! aby pfestalo utiskování,

úzkost, aby zavládl pokoj a s ním i stësti (121° 127e).
1. nálezí zajisté к abi~b a заг patrnë к abárv.

Rozdélení verse 1. není zachované. Zenner pfekládá
druhou 6ást: Vëènè neztratí své oteiny, kdo bydlî v Jeru
salems ó xaroixdrv ' IeoovaaXiju.

3. Туй* nezüstane öetli LXX n*T neponechá, oixáqíjw
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(Jahve). metonym. úcinek na mistë pûvodce m>r

nuaoxvyXcôv."
5. nnippbp?. D-raani (od ЛИЗ a bps ¿oc¿¿¿, kfiviti —

provaz, osidïo — syrské 5¡?5 prevráliti, arab. bp? svázati)
declinantes in vias deflexas jsou titézjako 'jltín "^M?B Aíerí
pásou ?iefest, aspoñ budou к nim pfivedeni, poëtëni. ПЭ^Т
uchú jejiti, pfivedeje, Bickell doplñuje "ТЭК1] zniöt (Stade),
Grätz аз^Ьш"1 odvrhne je, Zen ner. povede je do zajetí, od-
vede je — jako protivou к Oía-1 N?.

Církev а kazdy její vërny ëlen mûze bezpecnô
doufati V Boha. Nëkdy jest na ëas utlaëovâna, ale Bûh
pomuze a ona zvitëzi nad sv^mi pronásledovateli. Büh a
Rodiëka Bozí církev ochrañují. К této dùvëfe vybízejí
nás slova zalmu, kdyz se je modlíme v útemích nesporách
a v sextë malych marianskych hodinek. Táhly zpëv mse
sv. 4. ned. postni a posvëceni chrámu Páne vzat z tohoto
zalmu.

125. zalm. (H. 126.)

Sedraá poutní p í s e ñ.

Radost z osvobození a prosba za zajatee.

S radostí vzdávají ti
,

ktefí se na vrátili ze zajetí, Bohu
díky za vysvobození (1—3),

a prosí spolu, aby se dostalo i tëm bratrím, ktefí
nebyli dosud vysvobozeni, radosti ; v slzách zasívají a oce-
kávají radostnou zeñ (4—6).
Obsah zalmu ukazuje na dobu, kdy se jiz nëktefi

z babylonského zajetí navrátili, ale pfee jestë utrpení za-
kouseli ; jini nalézali se jestë v Babylonë, a za tysekoná
modlitba. Snad byla sepsána tato pisen, kdyz pfisli první
sbory, vedené Zorobabelem, do svaté zemë (Esdr. 1

.

2
)
;

о druhém návratu sedmého roku Artaxerxa II. vypravuje
kniha Esdr. 7. 8.

Zalm 125. jest sedmá ze stupñovych písní (viz úvod

XXX). Opakována nalezáme tu slova: obrátiti a obrat
v 1 a 4, veliké vëciucinil Hospodinv2 a 3, nosíce vev.6.
Dvë sloky.
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L. 1. Stupñová píseií.
Kdyz privedl Hospodin nazpët zajatce Sionu,
Byli jsme skutecnë potëseni.

2. Tehdáz se naplnila nase ústa radostí
A nás jazyk plesáním.
Tehdáz Fíkali mezi pohany :
Veliké vëci uëinil s nimi Hospodin.

3. Veliké vëci ucinil s námi Hospodin,
Rozveselili jsme se.

4. 'Pfived nazpët, Hospodine, nase zajatce,
Jako potok V jizní zemi.

5. Ktefí rozsívají v slzách,
V plesání budou zíti.

6. Procházejí a plâëou, rozsívajíce svá semena,

Pficházejí vSak s plesáním, nesouce své snopy.
H. 1. Stupñová (poutní) pisen.
Kdyz vrátil Jahve zajetí Zijjônu,
Byli jsme jako ve snách. ■
2. Tehdáz naplnila se smíchem nase vista,
A nás jazyk plesáním.
Tehdáz fíkali mezi pohany:
Jahve veliké vëci s nimi ucinil.
3. Ano, veliké vëci ucinil s námi Jahve ;
Rozradovali jsme se.

4. Obraf Jahve nase zajetí
Jako bystfiny na jihu.
5. Ktefí rozsívají v slzách,
V plesání budou zíti.
6. Prochází s plácem, roznáseje simë к rozsevu,
Pfichází s plesáním, snáseje své snopy.

1. Kdyz privedl nazpët Hospodin zajatce (Captivitatem,
odtazité jmcno: zajetí, aiyjmhnoíav) Sionu; zajatci Sionu,
ze Sionu, byli Israelité v babylonském zajetí se naleza-
jící (137). Hospodin uCinil, ze jim bylo dáno dovolení ná-
vratu (Esdr, l1 a d.). Radost z návratu byla veliká; za

jatci dosli návratem velikého potëëeni. Dio hebr. bylo jim,
kdyz o torn slySeli, ze Bíih je navrátí, aneb ze se zajatci
vrátili, jako by snili {quasi sommantes, sv. Jer., v feckém
jako ve Vulg. : «k nagay.fxÀ.t]/iévot). Nechtëli této radosti ani
vëfiti.
Zajetí bylo jim velikym nestëstim a utrpením ; po

zalosti nadesla veliká radost.
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2. 3. Svou radost projevovali smichem a plesánírn

(v^skáním — V hebr.). Tehdáz naplnila se naSe ústa ra-
dostí (smichem), i na tváfi bylo znáti jejich potëSeni.
Pohané se divili tomu vysvobození. Tehdáz rífca/i:

Vellké vëci ucinil s nimi (s Israelity) Hospodin, Jahve ;
uznávali, ze jest to dílo israelského Boha (magnificavit
faceré jest hebraism smvslu : magna fecit — pf íslovce :
velikolepë s nimi ucinil). Israelite sami tëeh slov pohanù
uzívají, aby vyznali vdëënost к Bohu a udali pfiöinu
veliké své radosti.

Podivn$rm bylo ono vysvobození proto, ze se událo
V predpovëdëném ëase (JeremiáS pfedpovëdël dobu 70-
letého zajeti), ze byli propustëni v tak velikém poctu bez
vykupného, ano ze jim byly jestë udëleny Cyrem stëdré
dary. Cyrus sám die Esdr. knihy vyznal, 2e jedná tak die
Bozího rozkazu.

4. Velikou radost pocítili Israelite, kdyz se mohli na-
vrátiti do své svaté zemè ; toho étéstí by rádi dopfáli vsem
isr. zajatcûm a proto prosí: PHved nazpët (converte), Ho-
spodine, ?iaüe zajatce, ktefí jestë v cetném poëtu v zajetí
se nalezali. Pfived jejako bystrinu vjizní krajiné (Néghebh
znaúívá tez suchou krajinuna jihu Palestyny). Jizní bystfiny
(v suchém Negebu) jsou po celé léto vyschlé a mají vodu
toliko v dobách destë; tenkrát dává jim Búh Arody a tím
se dostává zavlazené krajinë úrodnosti. Kdyz dává Búh
onomu potoku neb bystfinè vody: vrací jej к dfívejsímu
stavu, pfivádí jej к úrodnosti — tak, prosí zalmista, aby
ucinil Hospodin se zajatci, dal jim svôu milost a lásku a
pfivedl je do svaté zemè ; tím se dostane zemi úrodnosti
a ètësti.

5. Obrazem o bystfinë vodou naplnëné jest pfiveden
zalmista na jin5r obraz o rozsévaci. Kdyz rozsévàrozsévaë
své simë do zemë, jest pin starostí, jestli se dockánejakó
úrody. Nezasívá sice v slzách, ale Israelité, o nichz tentó

obraz jest uveden, ti zasívali v utrpení, v souzení, v pláci

(Esdr. 312 Jer. 30 15), kdyz zakládali v Jerusalémë novou
osadu. Mnohé pfekázky stavëli se jim v cestu. Doufají
vsak, ze se jim zdafí a 2e se dockají radosti, jakoumívá
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rolník, kdyá snááí s radostí své snopy do domu: s plesá-
ním slaví svou zeñ. V radostné zni zapomíná naonysta-
rosti pfi zasívání.

6. Obraz verse 5. jest tu krásnó rozveden.
Plakali zajatci, kdyz byli do Babylona odvàdëni :

s plácem vzyvali Bozí milosrdenství, aby si vyprosili
návrat do svatého mësta. Nyní, kdyz milosrdenství dojdou,
pfijdou s plesáním a ponesou si vysledek ev^ch starostí:
Euntes ibant . . . venientes auíem venient jsou hebraismy;
tèmito vëtami vyjádfeno, со se obyëejnë dëje, jsoutovêty
prûpovëdni (Pfisl. Il18), zde jim dán zvlástní vyznam
s ohledem na stav Israelitù.
Ve vyèèim smyslu byla by v tëchto slovechobsazena

modlitba za obrácení hrísníku, aby milostí sv. Ducha
jejich srdce к dobrym skutküm a cnostem (jako proudemi
byla zilrodnëna. Kdo öini pokání a trpí v plâôi a v po-
koi-e souzeni tohoto svëta, ten dojde radostné odmëny,
ponese v plesání své snopy.
V jiném smyslu vykládána tato slova o kazatelském

ùradë sv. apostolû : v obtízích zasívali simë evangelia,
áeñ jejich, vysledek jejich hlásání byl veliky a potësitelny.
Kdo dobré skutky koná, almuznu dává, i tomu silben a
hojná a radostná zeñ: Kdo skrovnë zasívá, skrovnë bude

èiti (2 Kor. 96); kdo v duchu zasívá, v duchu bude èiti
vëëny èivot (Gai. 68).
Simë jest malé zrno, ale vydává ve zních mnoho zrn,

tak i almuznë mnohonásobná odmëna jest prislíbena :
simë se odevzdává zemi v nejistotè, rozsóvaí: neví, pfi-
nese-li mu uzitek ci ne — tak bez ohledu na vdëënost
dluzno dávati almuznu.

1. ri5vJ3—ns 31ЮЭ in convertendo, rn4» navrácení (t
i

ktefí se navracují neb navrátili) dluzno asi zmëniti v (fTCö)
ГРЗф (i ve v. 4.) zajetí = zajatê zpët pfivésti OdtaEitych
jmen bylo zvlàStë v pozdèjsi feëi uzíváno ve vyznamu
konkretních pojmû. Ostatnë viz 147 o fíCXD 2TJ5.
О^ЭПЗ ïTSl — sloveso znamená: sniti: biili

jsme jako sncjîci, jako ve snách. Potëseni by vedlo ku
slovesu (arab. hdluma znaci mirnym bxjti - nemùze

"v
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byti s oním spojováno). Dominus nom. v latinském jest
лт feck, v akk. xvqioy.

2. 3. Ai do verse 3. jest feö o minulosti; i imperf.
dluzno tak pfekládati. Так i TN s imperf.: tunc implebatur,
tune dicebatur inter gentes.
Podobné vëty u Joba 82\ Jan 2*0. n.
4. <&í ó xeiftáoQovQ ¿v rol vórw sieut torrentera lepe nez

sicut lorrens. Nikoli : Obrat . . . jako pfi jizním vëtru ЗЭД
neznamená j. vítr, nybrz kraj.

6- У}ТП—Tjtap rozsev semene, rozhození jeho.
V hebr. jest jednotné císlo, LXX snad z úmysla cís.

mnozné, aby tím ukázali na Israelity.

Slova tohoto zalmu pfipomínají nám v 2. nesporáeh
svátkü sv. Apostolu apoStolské namáhavé práce. Oni roz-

sívali po svëtë, mezi pohany sime sv. evangelia, ukazo-
vali, jak veliké vèci ucinil Hospodin se sv#m lidem a pro

svüj lid. Zanámahy, za bolesti a utrpení byly jejich práce,
ale radostná byla zeíí, v^sledek jejich apostolského pùso-

bení byl podivuhodn^ a veliky.
My jsme na zemi jako ve vyhnanství; nebe jest nasi

vlastí. Tarn vediz nâs Hospodin ; za to prosíme v maisch
hodinkáeh Panny Marie (v. 4—6 ad nonam; tez v táhlém
zpévu m§e vice sv. mucen.).

126. Шт. (H. 127.)
Osmá poutní pisen.

Na Boíim poíehnání vse zálczí.

Lidská práce a námaha nezmüze nie bez Bozího

pfispëni ; na Bohu závisí vse, bydlení, bezpeönost, jídlo

(1
— 2), pozehnání domu, jez zálezí v cetném poC'tu siln^ch
synü (3—5). Synové dospëli jsou рак podporou a ochra-

nou otee.

Uvádí tedy zalmista pfíklady, z nichz lze potfebu
Bozí pomoci seznati; i pozehnání v rodinë jest takov^m
pfíkladem. Ukazuje pfi torn ve v. 4—5 na uzitek Bozího
pozehnání v rodinë, ale ta okolnost nemíize byti dûkazem,

ze jsou ty tfi verse (3—5) zvlástní od 1— 2 oddëlenou
písní. Na marnost lidského poëinàni se v tëch versieh
arcií nepoukazuje jako na zaóátku zalmu.
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Nadpis praví : Stupñová pisen (úvod XXX). Od Salo-
mouna. Salomounovi pfipisuje tentó 2alm i Aq., Sym., sv.
Jer. aram. a Vulg.; fecká LXX to nemá, do Vulg. snad
bylo vepsáno pozdëji. Syrsky pfeklad má na zaôàtku slova:
Ze zalmü vystupování, reöeny od Davida o Salomounovi,
feceny téz o Aggeovi a o Zacharidëovi, ktefí nalêhali na
stavbu chrámu.

Proti tomu by byla ta okolnost, ze se nalezá tentó
zalm mezi pozdëjsimi stupnovymi zalmy. Nadpis mobl
vzniknouti proto, ze se mluví ve v. 1. o stavbë domu,

jímz b^'val minön chrám. I slovo Jedh«"dhô v 2. verá, vy-
kládáno die jedhtdhjâ 2. Sam. 12-'à o Salomounovi, taktéz
zmínka verSe 2. o spánku (Salamounovi ve spánku udë-
lena moudrost a bohatství 3 Кг. 36-u). Podobnost s knihou
Pfísl. 1022 vysvetlí se snadno odtud, ze pojednáváno na
obou místech o podobném predmëtu.

Kdoz nepí'ikládají nadpisu víry, kladou ¿alm 126. do

doby po návratu z Babylona, kdyz Israelité stavëli chrám
a trpëli pfekázkami Samaritanû.

2alm má dvë sloky. Anadiplose by byla v opako-
vaném : Kdyby Hospodin ne . . Ib d, stavèti lb с, nadarme,
mame lee 2a, vstáti a vstañte 2a b, synové ve v. 4.

L. 1. Stupñová pisen, Salomouna.

^estaví-li Hospodin domu,
Marnë se namáhají ti

,

ktefí jej staví.
Neostríhá-li Hospodin mësta,

Marnë bdí ten, ktery je hlídá.
2. Zbyteöno jest vám vstávati pfed svítáním.

Vstávejte, kdyz jste si odpoöinuli,
Vy, kteí-í jíte chléb bolesti.

Kdyz (on) dává sv^m mil^m spánek —

3
. brjhle dedictví od Hospodina, synové;

Odmëna, plod zivota.

4
. Jako äipy v nice mocného,

Так jsou synové yrypuzenych.
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5. Sfastny muá, jenz jimi naplnil svou touhu;
Nebude zahanben,

Kdyz bude mluviti se svymi nepfátely v brânë.

Nestaví-li Jahve domu, '

Marné se namáhali na nëm jeho stavitelé.
Neostfíhá-li Jahve mësta,
Marnë bdël hlidaë.

2. Marné jest vám, ktefí ëasnë vstáváte,
Ktefí se pozdë ukládáte,
Cliléb lopoty jíte;
Так dává svému milému ve spaní.

3. Ejhle, dëdictvi Jahve jsou synové,
Odmënou jest plod zivota.
4. Jako sípy v ruce hrdiny,
Так synové mladosti.

5. Blaze muzi, ktery jimi naplnil svûj toulec,
Nebudou zahanbeni,
Kdyz budou mluviti s nepfátely v bráné.

1. Namáhání a práce élovéka jest bez Bozího pfispëni
marna. Clovëk pocne stavëti dùm, nedokonëi této stavby,
snad zemfe, snad ho potká jiné nestéstí : Nestavi-li Ho-
spodin domu, jestli spolu nepfispívá svou pomocí,nezehná-li
práci ëlovëka, marne se namáhají (vseobecnë feceno; téz:
namáhali — v hebr.), ktefí jej staví. Neostríhá-li Hospo-
dîn mësta (druh$r pfíklad), jak snadno podléhá mësto
zniëeni ohnëm, zemëtfesenim, zatopením — a neprospi-
vaji mu hlidaèi (o hlídacích: Pisen Sal. 33 57j. Bûh jest
nejlepsím pomocníkem, nejlepsím strázcem (srovn. Rím
9 16 1 Kor. 3«-
¿almista nejmenuje tu zfejmë chrám ani Jerusalém,

ale mluví vübec o stavbé kteréhokoliv domu, o kterém-
koliv mëstë.

2. Tfetí pfíklad. Veskerá práce, námaha a lopota
ôlovëka jest bez Bozí pomoci marna. Kdyz vsak Bûh po
rn áhá svému milému, dá jemu tfeba ve snách vseho toho,

б eho si jiní ani tëzkou prací nemohou získati.
Lidé vstávají ëasnë, aby mohli záhy svou práci po-

ëiti ; usedají, uléhají pozdë, aby mohli velmi dlouho pra-
covati, aby tedy vice vykonali, vice vyzískali. Kdyz use-

H. 1. Stupñová
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dají tací lidé po denní, dlouhé, namáhavé práci, aby
pojedli svou veëefi, jejich chléb jest chlebem lopoty, chlebem
bolesti, jest chlebem v potu tváfi vydëlanym (Gen. 317- 19

Pfísl. 417). Veskerá tato námaha jest marnou, ,není-li pfi
ni pomoci Bozí.* Bûh svému milému ve spaní dává. Так
die hebr. znëni, kdyz je vysvëtlujeme podle podání ; znëni
samo tak jasné není.

Die Vulgaty bychom mohli vykládati smysl toho
verse takto : Mârno jest vám casnë pfed svltáním vstávati,

namáhati se casnë od rana ; vstávejte si znovu (i kdybyste
znovu zase vstávali — ironicky neb imperat. permissivus),
kdyz jste si sotva usedli, odpocinuli a pojedli chléb lo-
potou, bolesti pracnë vydëlany — zatím dává Hospodin
svym milym klidny spánek, neb lépe srovnáno s hebr. znè-
ním: dává svym milym bez lopoty ve spánku to, öeho si

vy lopotou vydéláváte. Jedni se tedy namáhají a lopotí,
jiní mají Bozí pozehnání, tëm netfeba se tak lopotiti, Bûh
jim i ve spánku dává, dává jim spánek — mají pokoj,
starosti své vlozili na Boha. Pfílisnou starost, tuze sta-
rostlivou práci, pfi mi by chtël ëlovëk spoléhati pouze
na své síly, tu zaA'rhuje zalmista a zádá dûvëru \' Boha;
lenost tím nikterak není odporucena, nebof lenivy není
Bohu mil^m (Pfísl. 63 31">- 27).

3. Ejhle! uvádí novy pfíklad Bozího pozehnání; toto
pozehnání má pro lidi, pro rodinu velikou cenu. Jest to
pfíklad jiného druhu nez byly pfedeslé tfi pfíklady, pfi
nëm není polozen düraz na marnost lidskych pé6í a
starosti.

Abraham, Manue, Elkana a j. obdrzeli potomstvo na
mnohé prosby ; potomstvo bylo dédictvím, jez pfislo
pfímo od Jahve, od Boha, jehoz nezdëdili, neobdrzeli po
svych pfedcích. Potomstvo jest lodmënou, kterou udëloval
Bûh svym milym nëkdy zvlástním zpûsobem za bázeñ
Bozí (1274). Odmëna, plod zivota jsou pfístavky к pfed-
cházejícímu dèdictvi Jahve.

4. Synové jsou silnymi ochránci rodiëû; zvlàstë synové
mládí (die hebr.) t. j. v mládí zplození synové (Aq. asyr.:
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filii pubertatum), ti mohou totiz b^ti silnëjsi a рак dospi-
vají V dobë, kdy otee sestárl a kdy jejich ochrany a za-
stání potfebuje. Vulg. je jmenuje filii excussorum (vytfe-
senych) synové vypuzenyeh t. j. Israelitû, ktefi byli vy-
puzeni ze své vlasti ; ti potfebuji takovych synû, ktefi

by byli jako ëîpy v ruce mocného (hrdiny, bojovnika).
Ôipy jsou v ruce dobrého muze, bojovného hrdiny dobrou
zbrani a obranou : on je muze kazdé chvile vystfeliti a

kazdy se рак bojí na nëho útociti.. Так jsou i oni synové
stále hotovi chrániti otee proti kazdému, kdo by na nëho
nepfátelsky útocil. Taková pfirovnání jsou i v arab.
Excussorum vykládá sv. Jer. (ep. 34 ad Маге. с. 4. M.

22ib0) vyznamem silni, hbití {robusti, expediti?, ze se lehee
vseho mohou zbaviti.

5. Blaze miusi, ktery má vice takovych zastancû, sil-

nych synû; obraznë : ktery Jim i naplnil svuj toul — sy
nové jsou tëmi sípy, jez chová hrdina ve svém toulci.
Vulg.: jenz jimi naplnil svou zádosU jenz jich má, kolik
si zádá (kolik mu tfeba к ochranë).
Nebude zahanben: kdyz by mël protivníka, ne[)ritele,

s nímz by mu bylo se poU'kati v brânfë (Soud. 58 o boji
v brânë), nepodlehne, nebof budou kolem nëho a vedle
nëho bojovati jeho synové. Die slovesa : Kdyzby mluvil,
kdyz bude mluviti se svymi nepfdiely v brânë, bychom
spíse vykládali (die Rut 41 Job 297 z. 6813) o soudním
fízení: kdyby byl zalován, zastanou se ho synové na
soudë proti zalobci i proti nespravedlivému soudei, a ne
bude zahanben. Prvy vyklad o boji se к souvislosti a
к uvedenému obrazu lépe hodi [mluviti о vlàdë v bra-
nách: Gen. 22" 24«0).
V mystickém smyslu vykládán 4. vers o Kristu: Ten

dá svym milym mir a pokoj, a tehdáz budou pfemnozi,
totiz vSichni pravi vëfici dèdictvim Pànë. Jsou syny vy
puzenych, syny prorokû a apostolû, ktefí byli pronásle-
dováni. V. 5.: Veleben bud Kristus, ktery bude miti na
soudë tolik Svatych, tolik vërn5rch synû. Bude miti slávu
a vitëzstvi.
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1. 12 není pfelozeno v LXX (pracují na пёт — na
domë).

2. BOTD v hif. jest pf íslovecného v^znamu ëasnë, jako
1ПМ v druhém stichu pfi ГОШ v^znamu: pozdë. ГСШ inf.
q. od znamená sedëti xa&ijadcu, nikoli о sedëni pfi
práci, nybrz sedëni, usednutí bud к veëefi (ku chlebu
bolesti) aneb ulehnuti к odpoöinku. Surgite éyeíoeo&e, téz
èy£Îo£olku. 343S5 chléb lopot, bolesti (Theod. a V. nàiôhnv
Sym. лЫгщ?). "j

Z tak öuok, tak jako mají oni lidé chléb
pracnë vydëlany, tak dá )FP Bûh svym milym chléb bez
námahy. N30: na m. ПЭШ spânek jest zde akk. ôasu: ve
spdnku. Nëktefi vykládali pfedmëtnë : dá svym milym
spânek (somnum, sv. Jer.) — to Bûh nikdy nepfislibil.
1"Г"гЬ svému mi/ému, v LXX, sv. Jer. Vulg. syr. mnoz. 6.

3
. LXX mâ na m. "ПВ genitiv: xagnov: odména plodu

zivota, lépe nominativ jako ve Vulg.

4
. а-нтап 43 synovê mladosti, protivou к ачЭрТ~}2

(Gen. 373) »syn v stáfí zplozeny.«

5
. Desiderium suum, snad pfekládali na m. iïlEtpx

(svûj toul) slovo 1ртПЛК.

2alm 126. jest uröen v nesporách svátkü P. Marie

a sv. Panen. Maria P. byla mysticky dum Bozí, Kristus
Pán dán jí odmënou (merces) za její ctnosti. Sv. Panny
se namáhaly, pracovaly na zachování sv5rch ctnosti; jejich
námaha nebyla marnou, ponëvadz jim Bûh pomáhal.
Pozehnáním Bozím stala se Maria Panna Rodiëkou В.,

staly se Panny svat^mi. Früchts ventris o Kristu Pánu

i ve slovech sv. Alzbëty.

V nesporách stfedy mohou nám slova zalmu pfipo-
mínati, jak zalozena, jak stavëna byla sv. církev; jak
buduje kazdy na domu, na chrâmë sv. Ducha, na své
du§i. Pro první slova (v. 1.) urcen jest zalm 126. mo-

dlitbou pfi kladení základního kamene chrámú Páné.

127. zalm. (H. 128.)
Devátá pontní píseñ.
Domáeí Stësti zbozuych.

Salmista velebí domácí Stësti Israelity (1

—

3
) a pfeje,

abygse dostalo tohoto stësti vsem ze Sionu a aby dlouho
toho uzívati mohli (4—6).
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Rodinné domácí stësti bylo vzdy nejvëtâim pfáním
a dobrem zbozného Israelity. Так spofádaná a síastná
rodina jest základem a zárukou spofádané obce a físe.
Tentó zalm rozvádí takfka tfetí vers (b) pfedcháze-

jícího zpëvu. Snad byl tez zároveñ se z. 126. slozen. Po-
zehnání v. 5. a 6. bylo v bohosluzebném zehnání po-
uzíváno. Syr. pfeklad pfipisuje tentó zalm nadpisem
Zorobabelovi.
Jest to devátá stupñová pisen (úvod s. XXX). Opa-

kování slor shledáváme ve slovech: Blaze v. 1 a 2,
bojíci se 1 a 4, bude pozehnán, zehnej 4, 5, abys patf il
5 a 6.

L. 1. Stupñová píseñ.

■Blazení véichni, ktefí se bojí Hospodina,
•Ktefí chodí po jeho cestách.
2. Práce sv^ch rukou zajisté budes pozívati,
Blaze tobë, a dobfe ti bude.

3. Tvá manzelka jako plodn^ vinn^ kmen
Na stënâch tvého domu.

Tvoji synové jsou jako nové stípení oliv
Kolkolem tvého stolu.

4. Hle tak bude pozehnán ôlovëk,
Jenz se bojí Hospodina.

5. 2ehnej to"bë Hospodin ze Siona,

Abys patfil na ¡stestí Jerusaléma

Po vsechny dny svého zivota.
6. A abys spatfil syny svych synü,
Pokoj nad Israelem.

H. 1. Stupñová (po.utníj píseñ.
Blaze kazdému, jenz se bojí Jahve,
Jenz chodí po jeho cestách.

2. Ano, práci svych rukou budes jísti,
Blaze tobë, a tobë jest dobfe.

3. Tvá manzelka jest jako plodny vinny kmen
Ve vnitfku tvého domu;
Tvoji synové jako mladé olivové sazenice
Kolem tvého stolu.

4. Ano, zajisté tak bude pozehnán mu2,
Kter^ se bojí Jahve.



1014 z. 127 l-6.

5. 2ehnej tobë Jahve se Zijjôna,
A s potësenim patfi ña stësti Jer«S(ilájma
Po vèecky dny svého zivota.

6. A af spatfiâ syny svych synû.
Pokoj nad Israelem.

1. Kaldy, kdo se Hospodina boji (1111), a kdo tuto
Bozí bázeñ i osvëdëuje tím, ze chodí po Bozích cestách,
jest èfasten: blaze mu. V бет stësti israelského zbozného
muze pozüstává, to ukazuje zalmista jednotlivë ve v. 2. a 3.

2. Stëstim jeho bude, ze nebude marnou práce jeho
rukou, a ze bude moci sám pozívati práce, vysledku práce
svych rukou. Jest mu tedy pfisliben ôasny pozitek, bude
moci uzívati v pfiznivych pomërech vydëlku své práce.
Nestëstim zajisté by bylo, kdyby se vysledku svého na-
máhání bud nedoëkal, aneb kdyby jiní jeho namáhání
pozívali (Lev. 2616 Deut. 2833 celému Israeli tak pohrozeno,
Job 31 8).

Pfedlozku quia dluzno vykládati potvrzovací ëàstic í

zajisté ; pf iëinnë : Ponëvadz budes pozívati práce svych
rukou, ponëvadz jsi pracovit^m, nebude ti tfeba almuzny
jin^ch, nybrz budes stasten a dobfetibude. Práce by byla
tím prohlásena za pramen stësti, jakym skuteënë jest.
Так vykládali mnozí.

3
. Daláí odmënou zbozného a bohabojného muze jest

rodinné stësti. On bude míti, 6eho к zivobytí tfeba, vedle
toho bude míti manzelku, která 6iní zivot manzela a domu
pfíjemn5Tm; uvnitf domu, ve vnitfku tvého domu jest tvá
manzelka jaleo plodny vinmj kmen. Jako se vinn^ kmeii
pfikloñuje na svou oporu, tak jest oporou manzelky muí.
Pfi torn jest mu arcif i pomoenicí, podporou, ozdobou a

potesením. Vinny kef vydává hrozny, manzelka zachovává
dítkami, jeí se jí narodí, rod, pûsobi tak i к zachování
Israele. Dítky isynové), ktefí usedávají ко fem stotu, jsou
téz potësenim a stëstim zbozného muze (1263) ; zalmista

je pfirovnává к novym sazenicím oliv, jichz svézí zeleñ
jest znamením síly a dává hojnou nadèji.

4
. Takového pozehnání dostává se bohabojnému
muzi !

t. 1272-е. 1015

5. 6. К tomu pfidává Salmista pfání : ¿ehnej tobé
Hospodin ze Siona, s vrchu, na nëmz Bùh sídlí, odkud
své dary svym vërnym rozdává (1333). Abys patfil, s po-
tésením patfil na ëtësli Jerusaléma; Jerusalém jest chlou-
bou, jest vsak téz první pééí kaádého vërného Israelity
(z. 121). Imperativ: Patfi vyjadfuje spolu i jistotu, ze se
toto pfání vyplní: Ту budes patfiti na stësti Jerusaléma
— ty spatfís, jak se tvym synûm zase synové zrodili, a
budes se tomu tësiti.

Pokoj nad Israelem! jest samostatná vëta, snad
toliko liturgicky^ zàvër tohoto zalmu; pfeje stësti jednot-
livcûm, svatému mëstu a koneënë vsemu svému lidu,
Israeli.
2. ÏDsr klade Bickell na zaóátek verse; vyznam

zajisté jest i jinde dosvëdëen (Gen. 1820 z. 118ll)) — LXX
toho nepfelozili.

Tovç y.agjiol'ç xà)v лоуоуг nov qmyeoai vynechána metáfora:
labores manuum tuarum lepsí nez fructus laborum tuorum
neb die starych zaltáfu: labores fructuum; xagnoí znamená
i ovoce i zápéstí, dlané.
3. TjnpgC se seghôl toliko na tomto misté; jinde

Die hebrejského jest spojiti ""'ПЭ'ТЗ (Am. 6t0) s TJfTON,' tak
ukazuje i parallelní т^ЗпЬфЬ 3"Öw {kolem tvêho stolu), о
zenë, která prodlévá ve vnitfku domu, kde peöuje o dum,
o rodinu. Pfíbytky zen byvaly uvnitf domu, nikoli pH
vchodu, nybrz bud v zadních ëàstech domu, nëkdy i
V horejsím domé. Zenner poukazuje na zvyk Egypfanû,
ktefí mívali uprostfed zahrady vinici (Erman, Ägyptisches
Leben).
Vulgata spojuje ""'ГВТ'З s ",Br; o vinném kefi, ktery^

se pne po stënâch domu. ¿"TTT "^rii? veótpma ¿Xatwv znamená

plántulas, mladé stromky, sazenice oliv.
4. Л?" Me! со my ti pfejeme:' Так jest §fasten atd.

Tentó vyklad ЛЗЛ není odporucen; чр ПЗП znamená: Ano,
zajisté, tak bude pozehnán atd. pl polozil Bickell na
zaëâtek.

6. Ьхчиг-Ь" aibá nezávisí na ЛХП jako ve Vulg.
pfelozeno, jest samostatné (1226).
V mystickém smyslu vykládán tentó zalm o Kristu

a o jeho pov^sení na nebi.
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Maria Parma jest matkou vsech vërnych kfesfanù,
ktefí kolem stolu Páné jsou a odtud Bozích milosti pfi-
jímají. Nejsvëtëjsi Tëlo Pànë jest hlavnë tím dusevním
pokrmem, jehoz se bohabojnym u stolu Pànë dostává. Pro

tyto myslenky nalezáme 2. 127. v malych hodinkách Panny
Marie, v neSporách nejsv. Tela Páné.
Kazdá zbozná duse niMe byti zvána v jakémsi smyslu

uxor abundans ; na to mûzeme vzpomínati pf i slovech této
pisnë v nesporách stfedy.
Vers 5. a 6. jest modlitbou v zehnání ¡micha a ne-

vésty resp. novomanáelú.

128. zalm. (H. 129.)

Desátá poutní píseñ.
Záhuba neprátel lsraele.

Israel trpíval dlouho od bezboánych nepfátel, ale

nebyl zniëen, Bûh ho zachránil a nepfátelé dfíve zahy-
nuli (1—4) ;
pronásí nadôji, ze budou nepfátelé i v budoucnosti

hanbou pokryti a ¿e brzy zahynou (5—8).
Tato píseñ jest obsahem podobná á. 123., a zdá se,

ze poukazuje 1284 na tutéz událost jako 1236. Byla by to

píseñ díkü israelského lidu к Bohu, slozená snad v dobë

po návratu z Babylona. Nadpis zní toliko : Stupñová píseñ

(viz úvodu str. XXX).
L. 1. Stupñová píseñ.

v.asto na mne dorázeli od mé mladosti,
Так ai fíká Israel,

2. Oasto na mne dorázeli od mé mladosti,

Ale nepfemohli mne.
3. Na mych zádech pracovali hfísníci,

Dlouho provádeli svrou nepravost.
4. Hospodin jest spravedlivy,
Pfefal sí je hfísníku.
5. (A.Í jsou zahanbeni a ai se obrátí nazpët
VSichni, ktefí nenávidí Siona !

6. At jsou jako tráva na stfechách,
Která usychá dfíve, nez se vytrhává;
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7. Kterouz nenaplñuje si ruku znec,
Ani svûj klín ten, ktery sbírá snopy.
8. A nefíkají kolem jdouci:
»Hospodinovo pozehnání na vás,
>2ehnáme vám ve jménu Hospodinovë«.
H. 1. Stupñová (poutní) píseñ.
Velice mne tísnili od mého mládí,
Так aí fíká Isra'êl,
2. Velice mne tísnili od mého mládí,

, Pfec mne nezinohli.
3. Na mém hfbetë orali,
Prodluzovali své brázdy.
4. Jahve, jenz jest spravedlivy, pretal
Provaz bezbozníkú.
5. At jsou zahanbeni a aí ustoupí nazpët
Vsichni nepfátelé Zijjôna.
6. Aí jsou jako tráva na stfechách,
Kteráz usychá drive, nez má stéblo (Sym.),

7. Kterouz nenaplñuje znec své ruky,
Ani svého náruéí, kdo váze snopy.
8. A nefíkají kolem jdoucí :
»Pozehnání Jahve na vás,
»My vám zehnáme ve jménu Jahve«.

1. 2. Od té doby, kdy se Israel stal národem, od
mládí, byl velice tisnën a utiskován : Öasto na mne do-
ráéeli (utoöili) bioXéfir¡aav (vedli proti mnë boj, válku). Ale
pfec nepfemohli Israele. Israel to s vdëônosti uznáлтá a
vyznává: At fíká tak Israel. Dvakráte opakuje : Gastona
mne dorázeli atd., aby bylo tim dûraznëjsim y^yznání, ze

nebyl pfemozen.
Mládí Israele jest doba, kdyz pfeb^val v Egyptë

(Os. 215 Jer. 22 2221 Ez. 233). Tarn pocalo utiskování Isra
ele, které neskonöilo jestë zajetím v Babylonë, nebof bylo
národu trpëti i po návratu (od Samaritanù a j.).

3. Ukazuje obraznë, jak byl utiskován : Nepfátelé,
hfísníci pracovali, tloukli (jako kladivem) namychzâdech,
dlouho provádeli svou nepravost, dlouho mohli Israele

pronásledovati, utiskovati.
V hebr. jest jiná metáfora: Israeluv hfbetpfirovnán

roli, na níz se ore; ostr^m radlem trhá orá5 polní zemi,

dëlà do ni brázdy, rány. Так orali ti nepfátelé na mém
68
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hfbetë, dëlah dlouhé svê brázdy, vsude mne sv^mi ranami
bili. Israel podobal se otroku, jehoz záda jsou pina jizev
a modfin.

4. Pán vsak netrpël, aby byl Israel stále trápen.
Hospodin jest spravedlivy a pretal síje hfisnîkû, zastavil
tak ono utiskování, snízil, zniöil hfísníky. Die hebr. pretal
provaz bezboznikü, provaz, kterym nepfátelé israelsky lid
svázali, kterym ho v porobë drzeli.
Die j in yen vykladû pfefal Hospodin popluzní pro-

vazy, aby nemohli na Israeli dále orati ; vyklad tentó není

tak pfirozeny.
5. Salmista pre je a pfedpovídá nepfátelúm Siona

zkázu: At jsou zahanbeni a at ustoupí nazpet (24* 344
391& 693).

6. Ai jsou jako tráva na stfechdch ; na stfechách
orientalních domü — není-li dlázdéná, byvá udupaná neb
uhlazená zemë; v té nëkdy (po desti) vyrûstaji z vypa-
danych zrnek traviny, ale velmi brzy usychají (Is. "àl-"\,

ponèvadz nemají hlubsí piidy ani vlhka. Так zajdou bez-
bozní a zajde jejich stestí. Ona tráva usychá drive nez
má stéblo, nez se mûze vyvíjeti v stéblo (u obilí zvlàstë);

Vulg.: dfíve nez se vytrhává, aram.: drive nez vykvete.
7. 8. Obraz verse 6. je v tëchto vëtâch rozsifen.
Ona tráva, která roste na stfechách (i kdyby to byla

zeleñ z obilních zrn), nedává zádné znë jako obilí na
polích ; tak zahynon pfedëasnè i neprátelé Israele. Nepfá-
telství Siona jest jim semenem záhnby.
Znec nenaplñuje sobé ruku, ten, ktery váze za zencem

obilí v snopy, nenaplñuje svoje náruci, svuj klin onou
uschlon travinon ; nikdo tu nevoid, jako se zencíun na poli
volávalo: Hospodinovo pozehnáni na vásf 2enci (tak vy-
kládá aram.) neodpovídají оЬлгук1>гш: ¿ehnáme vám ve
jménu Hospodinove (Rut 24). Büh trpí ony bezbozníkj'
nf'jaky 6as, dopouátí, ze mohou spravedlivé utiskovati,

ale рак pojednou, jako tráva na stfechách zahynou.
1. n?-? ve vyznamu mnoho, veliee (623 65 10 I20tf 1234l

Nunc v. ÍÍ8*.
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2. Etenim aà adversativní : a pfece. Non potuerunt
mihi hebr. ^—чЬ?4 iÓ non praevaluerunt, idvrf)&r}oäv not,
lépe rnujiayjjoúv йог nepfemohli nine.

3. зчачг; (sv. Jer. arantes) ordëi, pfekládá LXX ol
áfimjTfoÁoi peccatores э^илл tak jako пзл "tánh v Pfísl. 329
vyznamem fabricare óinící zlé (px u Joba 48). агпэзяа"^
v mno2. císle jest v massor. kcthíbh, pfeklady mají jedn.
císlo, tedy qerê аГГЭз?5^ svou brázdu (toliko V. f. preklad
má Tohç abhiy.nç avTiov), svou roli ; brázda se zove abr,
ma'nât jest л/Jßoov brázda orné pûdy role. b к ~"пхп
zastupuje akkus.
LXX cetli ariDi? rr¡v ávo/úav airtürv svou nepravost.
4. provaz, Àq. Sym. ßgoxovg (obojek); LXX pfe-

lozili snad r^îi; (23?) fivyha cervices, Sije (mci").
6. r/Q"í""á aramaism: Ш na m. "iffiS, FOTp tez na m.

3"}C pozdejsí (Dan. 6U Esd. 5"). фаз ass. salâpu, syr.
Hat vytáhnouti (meö); vyznamu usychati vfeusnemá; Sym.
má лдо rev ¿zy.a/Spai, jak nahofe vylozeno — Wellh. klade

Cp!"¡ (Bicken" inf. К tomu Nöldeke, Zeitschrift der
D. M. G. 43 (678), Schulthess, Homonyme Wurzeln im
Syr. 83.

7. ]±~ kirn (arab. hisnun) ulna, Aq. nárucí complexi-
onem brachii sui. De quo na miste ablat. copiae pfi slo-
vese implere. ip¿¡> snop, od toho denom. TO" а

partie,

Od svého zalození, od svého mládí byla i na§e církev

pronásledována. Bûh trestal vzdy její protivníky a z u-
trpení vycházela cíi'kev vzdy vitëznë. Так premûze kazdá

zboáná duse svá protivenství a pokusení; pokusení za-

niknou jako tráva na stfese, kdyz bude du§e hledati

své síly v Bohu. Takové myslenky mohou v nás vzbuditi

slova zalmu 128., kdyz se je modlíme v nesporách stfedy.

Nëkteré verse jsou v tâhlém zpëvu smrtelné nedêle (v.
1—3), nebof Kristus Pán byl stále utiskován a proná-
sledován, na jeho tëlo bicováním zpüsobeny rány. Z. 128.

jest tez v kompletáfi malych hodinek Blah. Panny Marie,

nebof P. M. téz mnoho trpëla.
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129. Шт. (H. 130.)
Jedenáctá poutní píseñ. Sesty kajicn^ 2alm.

Kajicná prosba za miloardenstrí.

Salmista prosí Boha ve jménu Israele, aby je j ií
netrestal die své spravedlnosti, n$rbrz aby se nad nimi
smiloval pro svou úmluvu (1—5);

u Boha jest milosrdenství a proto mu má kazdf
dûvëfovati a oóekávati od nëho vykoupení od viny i od
trestu (6—8).

Israel nalezá se v hluboké tísni. Nyní uznává, ze
zavinil svou bídu svymi hfíchy, proto prosí za odpusténí
tëch hf ichû, a doufá рак ve vysvobození. První cást by bylo
lze vykládati o prosbë jednotlivce, ale v. 7. a 8, ukazují,
ze se jedná o veskeren lid. Skladatel není znám. Doba

babylonského zajetí by mohla b$'ti dobou sloíení této
pisnë. Jest to jedenáctá stnpñová píseñ (viz úvodu str.
XXX); nëkterâ jména se opakují: Zachovati v 3 a 4, doufá
5 a 6, vykoupení 7 a 8. Jméno Bozí jest tu jmenováno
osmkrát, pétkrát Jahve, tfikrát Adônâj.
Zalm 129. jest Sestym kajicnym zalmem (viz úvod

к 6. z.). Ze byl zalm vykládán o vysvobození od hfíchíi,
poznáváme ze slov evangelia sv. Mat. I*1: On vysvobodí
svûj lid z jejich hríehú (feöeno o Kristu Pánu, v. 8), a
z listu к Titovi 2U. V jednom rukopise zaltáfe sv. Jero-
nyma, pfipsáno o tomto zalmu : Jest jej ëisti к ôetbë
proroka Jonásec.

Dvë sloky po ötyfech versieh.

Smith D. mini, ze byl z. 129. uspof ádán к antifonnímu
zpëvu; v prvé sloce (1. 2.) by mluvil zbozn5r Israelita, 2.
sloka (3. 4.) by byla odpovëdi jeho soudruha, ve 3. sloce

(5. 6.) by mluvil opèt prvy muí. Chorus Israelitû (7
.

8.)
by proroctvím zakonöil. (Expository Times. 1901. 161—164.).

L. 1. Stupñová píseñ.

Y
i

hlubokostí volám к tobé, Hospodine;
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2. Pane, vyslyS müj lilas.
Af pozorují tve uSi
Na hlas mého prosení.

3. Kdybys uchovával nepravosti, Hospodine,
Pane, kdo by obstál?

4. Zajisté u tebe jest odpuâtëni,
A pro tvûj zákon spoléhám na tebe, Pane.
Spoléhá má duse na jeho slovo;

6. Od ranní hlídky az do noci,
Douí'ej Israel v Pána;

7. Nebot u Hospodina jest milosrdenství,

A hojné jest u nëho vykoupení.
8. A on vykoupí Israele
Ze vèech jeho nepravosti.

H. 1. Stupñová (poutní) pisen.
Z hlubin vzyvám tebe, Jahve,

2. Pane, posly§ müj hlas,
Nechaf jsou tve u§i pozorny

3. Kdybys, Jâh, uchovával nepravosti,
Pane, kdo by obstál?

4. Nebof u tebe jest odpuètëni,
Aby se tebe báli.

5. Doufám v Jahve, doufá má duáe,
A v jeho slovo dûvëruji.

6. Má duse (6eká) na Pána,
Vice nez hlidaöi na ráno,
Hlidaöi na ráno,

7. Ai dfivëfuje Israel v Jahve,
Nebof u Jahve jest milost,
A hojné u nëho vykoupení.

8. A on vykoupí Israele,
Ze vsech jeho hfíchu.

1. 2. Hlubokosti, hlubiny jsou obrazem velikého ne-
ètësti a bídy (683, 15). Israel jest v hlubinách, jest v ne-
bezpeöi utonutí a záhuby, a v íizkosti volá: Zhlubokosti volám
к tobé, Hospodine! Pane, vyslyS müj hlas! (jako 53). Volá
a prosí, aby Bûh slysel, sluchem pozoroval jeho hlasité

úpéní.
Hlubiny 6i bída a tíseñ vykládáno téí: í) o zajetí

5. Doufá má duôe v Hospodina.
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V Babylonë; 2) o zajetí tohoto zivota; 3) о bidë a hlubinë
hfíchu; 4) о oëistcovém zaláfi.

3. 4. Salmista (Israel) uznává úplné svojivinu; kdyby
zachovával Jahve hfíchy Israele, udrzoval je v pamèti
(po lidsku feëeno), neodpoustël, nezapomínal jich, hfísník
by byl ztracen : Kdo by obstál? Nikdo, ani nejspravedli-
vëjsi by neobstál, nebof vëdomi hfíSnosti jest vseobecné

(z. 51 7 Nah. Is Mal. 32). Büh jest vsak netoliko spra-
vedlivy Büh, и nëho jest i odpustëni ; to jest dûvodem,
proc zalmista Boha prosi, a to dává mu nadëji, ze bude jeho
prosba vyslyëena. Bíih zapomíná na hfíchy, odpouStí je
tedy ; V lat. jestë pfidáno: Pi-o tvûj zákon, v zákoné
obsazena jsou ëetnâ pfislíbení odpustèni hfichû a spásy.
Y hebr. praví: U tebe jest odpuëtëni, aby se tebe báli
(doslovnë: abysbyl obáván); odpustënim hfichû zjednávási
Hospodin zase vërné, bohabojné ctitele, neulehôuje tím
hfeáení, nybrz spíse vede lidi к tomu, aby ho рак tím-
vice ctili, aby se ho báli.

5. Israel vëda, ze jest Büh milosrdn5r, spoléhá na
jeho slovo (pfislíbení), doufá v nëho, oéekává, ze mu budou
odpustëny jeho hfíchy, a tím ze bude tez vysvobozen
z nynëjsi tisnè a bídy.

6. Od rannî hlídky аг do nod (Vulg.) tedy po cel5r
den, stále, od ëasného räna pocínajíc, af doufá a skládá
Israel svou nadëji v Hospodina; speret: at doufá, doufej,
má doufati. Y hebr. jest ponëkud odchylné znëni a zdá
se byti pûvodnim. Má duëe (já) ceká na Pána vice nez
Midan na ráno; hlidaôûm (ponocnym) bylo v noci bdítí
a stfeziti mësto. Bdënim unaveni oôekàvali dychtivë rána,
kdy jejich sluzba pfestávala, aby si odpoèinuli. Так jest
Israel dlouhym trápením, bdënim v dobë bídy a ne-
ëtësti unaven a ceká na osvobození, a doufá tak v Ho
spodina.

7. 8. U Hospodina jest milosrdenství, to vëdomi
sesiluje diivëru v Boha; milosrdenství jest s Hospodinem,
nemùze by^ti od nëho ani odlouceno (v hebr.). Ilojné jest
û nëho vykoupeni, on chce a miize vys\roboditi.

i. 129 '-е. 1023

On vykoupí Israele ze hfíchú, a tím рак také pre
starle trest za hfíchy, bída a nestësti, v níz se lid nyní
nalézal.

1. OfOga jako 693- 15 403 jsou hlubiny vody, v nichz
zalmista yëzi.

2. DJS]? pfíd. jméno jako air") а j. arrectus, pozornym
uchem. Sustinere v. 253.

4. Quia, im, ч2 uvádí zde pfímou fee a nebylo by
ani tfeba tuto cástici pfekládati; mohla by byti odüvod-
nënim : Bûh zapomíná na hfíchy — nebof u nëho jest
odpustèni. H"V\F "£73p abys byl obáván (nif.) pfekládali
LXX evExev тог dvó/auróg nor, ale pûvodnë asi тог vófiov oov
"irnifi pro tvüj zákon (ve Vulg.). Snad Cetli od m4
jako {zákon).

5. Rozdëleni versû není tu správné a shodné. Opa-
kování: Geká rná duse, doufá vyjadfuje snaznost prosby
a potíebu.

6. Na zacátku bycliom ocekávali ri5"~in doufá, r.e/cá,
totiz má duSe (já 33) na Hospodina.
Opakování "lp35 □"'TOU3 jest i v feck5rch pfekladech

a dává vyraz snazné, bolestné touze. Usque ad noctem
není v hebr. Noc byvala rozdëlena ve tri bdèni (vigilie)
pozdëji ve ctyfi. "O jest pfirovnávací a nebylo v LXX
pfelozeno.

Nezapomínej tedy nikdo, af jest v jakémkoli nebez-

peöi, douí'ati v Boha. Так doufá hfísník vodpustèni hfíchú
a vin pro zásluhy Pána Jezíse ; ол^ёет, ze jest mu obrátiti
se к Bohu se skrousenym a kajícím srdeem. Jednotlivé
verse jsou лг torn smyslu a vyznamu v táhlém zpëvu ne-
dële Devítníku, ve mSi sv. za odpustení hfíchú.
2alm 129. jest urëen v 2. nesporách Narození Páne

a Srdce Páné. Lidstvo bylo v hlubokosti hfíchú, volalo
po Vykupiteli, po milosrdenství Bozím; to v Kristu Pánu
nadeâlo.

V hodinkách za vërné zemrelê, na hfbitovë jest zahn
inodlitbou dusí v oeistei, neb sv. církve, která se za ony
duse modli, aby byly pro Bozí milosrdenství brzy vysvo-
bozeny z oßistcov5rch muk, a aby u nich dílcj vykoupeni
bylo dokonáno.
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Kajicnost V nás vzbuzují slova tohoto zalmu pfi ne-
Sporách stfedy, ve véedních (ferialních) modlitbdch ke
chvalám íad Laudes). 2alm De profundis jest mezi pH-
pravnymi modlitbami ku mH sv., aby jím prosil knëz za
odpusténí hfíchíi a za hojné ovoce vykoupení. К tëmto
pfípravnym raodlitbám jsou ëitàny jeètë zi. 83., 84., 85.
a 115; s modlitbou tëchto zalmu spojeny jsou odpustky
jednoho roku, pfidána-li spoln jedna z modliteb sv. Am
brose. O odpustcích s tímto 2almem »De profundis« a
s hodinkami za mrtvé spojen^ch viz Beringer, die Ablässe,
s. 253.

Éalm 129. jest krâsnë rozveden v známé pfsni»Zhlu-
bokosti mé tëzkosti.*

130. zahn. (H. 131.)
Dvanáctá poutnî pisen.
Vyjádívní dètinné рокоту.

Opakováním svého vyznání vyjadfuje svou velikou
pokoru (1. 2) a povzbuzuje к pokorné dûvèfe v Boha (3).
Ve verSích 1. a 2. jest pisen jednotlivce, ver§ 3. vsak

ukszuje na cel£ Israel. Tentó nemá se pov^sovati, n$rbrz
v pokore v Jahve doufati stále.
Nadpis jmenuje Davida skladatelem této pisnë; u sv.

Jer., v aram., v В a'C fecké LXX tohoto nadpisu není,
proto pochybovali nëktefi o jeho pravosti a kladli püvod
zalmu do doby po babylonském zajetí, kde se Israel na-

ucil Bohu dûvërovati.
David mël zajisté takovou pokoru, kterou lífí tentó

áalm. Pokornym se piojevil zejména, kdyá se jemu po-
smívala manzelka Mikhol, ze zpíval a kfepcil pf ed archou
úmluvy. »Pfed Hospodinem plesati budu, ano Mm se jeètë
vice opovrhnu nezli tuto, a ponízím se u sebe sám, tím...
slavnéjsí budu« odpovëdël jí David (2 Kr. 621. n). Obsah
Zalmu jest tuze vseobecného rázu a nedovoluje nutnëDa-
vidùv pùvod; proto vsak nelze upírati nadpisu víry.
Z. 130. jest dvanáctou poutní, stupñovou písní (v.

úvodu s. XXX). Nemá zídného slovního stupñování
(anadiplose).
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L. 1. Stupñová píseñ. Od Davida.

Hospodine, mé srdce se nevyvyümje,
A mé oöi se nepysní.
Nezanásím se vëcmi, jez jsou pfílis veliké,
Nebo tuze zvláStní pro rane.
2. Zajisté, pokornë jsem smy§lel
A Bevy vysoval jsem své du§e ;
Jako odstavené ditë pH své matee,
Так jest odplata v mé dusi.

3. .Doufej Israeli v Hospodina,
Od tohoto casu a az na vëky.

H. 1. Stupñová (poutní) píseñ. Od Davida.
Jahve, není pysné mé srdce,
A nejsou hrdé mé oei ;
A nezanásívám se vëcmi, jez tuze veliké
Neb pro nine nedostizné jsou.
2. Kdybych neupokojoval a neutisoval své du§e;
(Já jsem upokojil a utiSil svou dusi)
Jako odstavené (ditë) pfi své matee,
Jako odstavené (díté) iest л*е mnë má duse.
uJinak: Jako odplata, které se dostává matee
Так jest i odplata mnë udëlenà). nëkoho,
3. Doufej, Israeli, v Jahve,
Od tohoto casu az na vëky.

1. Zalmista vyznává Pánu, ze není pySny ve svém
vnitru, v srdci, ani ïe není hrd^m ve svém chování, ani
ve svém snazení a ve svych pracech. Jest v torn stupño-
vání. Pycha má v srdci své sídlo, v ocich se projevuje,

velk^mi vëcmi se tuze ráda zanáSí. Zalmista byl pokousen
к p5rse, aie on pfemohl ono pokuseni, upokojil a utisil
svou dusi tak, ze jest nyní upokojená, jako odstavené
dëcko klidnë trvá pfi své matee. Odevzdal se do vule
' Pànë a proto pfirozenë napomíná lsraele, veèkeren lid,

aby doufal téz stále v Hospodina.
A oëi mé nevynásejí se, nepyënî se, noque elati sunt,

nedívají se hrdë, s opovrzením na jiné.
Neque ambulavi in magnis . . . super me jest vLXX

a ve Vulg. pfelozeno doslovnè die hebr. znëni. Ambulare
znamená obraznè: ziti; super jest místního vyznamu:
Nezanásím se vëcmi, zàmëry, jez by byly ode nine daleko
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neb nade mnou vysoko — jez jsou tuze veliké a podivu-
hodné (mirabilia), které by budily obdiv.

2. I tentó vers jest pfelozen tuze doslovnë z hebr.
znéní alící zviástním obrazem pokoru a uspokojenízalmisty.
Si non dluzno preloziti, jakopfi pfísezn5rch tvrzeníoh,

slûvkem: zajisté (883ti): Zajisté, pokornè jsem smyëlel,
V hebr. spíse: Zajisté, já jsem se upokojü a utisil. Tím
pronásí kladnë a svëtsim jestë dûrazem to, со proneseno
záporné ve v. 1. Pfed tím neb5rval asi vzdy tak klidnym,
pficházela na nèho poknsení к pyse; ale on utisil pokorou
svou dusi a stal se nyní: jako odstavenê decko pfi své
matee {sicut ab/actatus), jez lezí klidnè v materné nárueí,

a nezádá vice krikem a bez ustání dfivëjsiho pokrmu,
jako to drive cinívalo. Так odstavené díte jest ve mnè
má duse. Vulg. di ponëkud ménë jasnë totéz: Jako odsta
vené díte pfi své matee (je v klidu, má ochranu u ni), tak
jest odplata vméduëi, raám nyní klid, jenz jest odplatou
za mou pokoru, jenz jest milostí Bozí — jsem v ochranè
Bozí. Die jinych: »obdrzim odplatu./
Retributio züstává v tomto vykladu nejasn$rm. Die

LXX, která pfekládá dvakráte Ы hebr. vykládá
Zenner: Jako jest odplata, kterou dává elovëk své matee,
tak jest i odplata, které se mnè dostává ; vdëcnost dobrého
dítka к matee je veliká, tak velikou jest i ona odplata,
jíz se mnë za ->okorné sm^slení a jednání od Boha
dostane.

3. Bùh dává pokorn5rm svou milost a odplatu, proto
míize Israel na Boha spoléhati uslaviöne.

1. Чйр faèg tfj¿ nálezí téz ku ITi^ilâ tuze veliké pro
mne, jako к îlisCÇD {'{Û takové téz 139°: tuze podivuhod-
nym jest mi tvévédéní; Deut. 178 30 11 к П\чЬез).

2. "test а "»Js;? nejsou v parallelismu: Odstavené
ditë (part. pass, od ??2j> Is. 289 s od mléka, mléku

odvyklé — samotné Ьщ Is. Il8, téz' 1 Sam. I2* Os. Is)
má pfi matee klid a bezpecí, duse zalmisty vsak nikoli

■ _ T v

VO CS bylo vykládáno si non: Kdybych pokornë ne-
smyslel, jestli jsem tak nesmyslel, n^'brz vyvysoval svou
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dusi — trestej mne Buh ; jako jest odstavené díte pfi své
matee, tak af jest u mne odplata (trest) ovkoq йталоди&щ
ту yvxñ pov vylozil Sym. 2 . . .2 znaóí: Jak . . . tak ]2; prvé
nemá ëlenu, ponëvadz jestpfed urcujícím i"3N "C?, druhé

5ТОГ« dluzno spojiti s 4ö3BD> a^ jest pfi jménu z. rod'u samo
jako oznacení stavu v rode muzském. LXX: Ы r¡¡v /<>/-
réga avrov, coç Агтп-лодоюец tjü tr¡v yvyj]v /*ш> má dvakrät
нЬу (nikoliv na mnë, pfi mnè).

yûZ\ dokonciti, dokonati, arab. kamila, assyr. gitmalu,
gamàlu Setfiti — znamená téz odplatiti s i s î z. ЮЗ10
(1821 2 Sam. 1937 dvojí akk.) proto àvraxodwoeiç LXX N.
Rétribues ve starych zaltáfích lat: odplatîë, neb retributio.
Aram, vykládá o Bozím zàkonë: STN ГПф X?

5? và*~~ sïT-ni* ч"з;'Г1Б rçyi "'©с? ггрирп nisi

»Polozil jsem ruku к ústíim, umleel jsem svou duSi,
az by poslouchala slova zákona, jako odstaveny na prsou
své matky, posilen jsem v zàkonë, jako odstavenj', tak
jest na mnë má duse.«

3. Od lohn öasu atd. 1132.

Nespolehejme na svou sílu, nehledejme vëci tuze ve-
likych a zvlástních tohoto svëta, nybrz pokornë doufejme
v Boha a v jeho pomoc. Takovou pokorou odevzdala se
Fauna Maria Bozi vidi: Stan se mi podle tvého slova.
Proto jest tento zahn v malych hodinkách Panny Marie.
Zpytujme se, máme-li takovou pokoru, jako jest ve v. 1.
a 2. vylícena, kdykoli se modlíme slova tohoto z. v ne-
sporách stfedy.

131. zalm. (H. 132.)

Tfináctá pouíní pisen.

Prosba za splnëni Davidov^eh slibù.

Lid prosí Boha, aby byl pamëtliv zásluh Davida,
ktery tak touzil, aby mohl Bohu stavëti díim (1—5),
ktery archu línduvy na Sion pfenesl, aby tam byl

Hospodin uctíván (6 -9).
Bùh pfisáhl, ze pevnë postaví Davidíiv dûm, ze Da-

vidovi potomci budou míti stály trun na Sionu; lid prosí
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za krále. Hospodin odpovídá, ze bude na Sionu vzdy sí-
dliti a ze dá Messiááe z Davidova rodu (10—18).
Skladatel zalmu není jmenován. Salmista lne к Da-

vidovu rodu, ciní zmínku o ar§e úmluvy, a zdá se, ze
slozil zalm v dobë, kdy Israel krále mël. Ponëvadz jsou
verse 8—10 v 2. Par. 64'-42 uvedeny v Salomounovë mo-
dlitbë, a ponëvad2 aram. pfeklad к v. 10. Salomouna tint
pomazanym zove, mohli bychom za to míti, ze byla tato
pisen slozena Salomounein ; snad к té pfilezitosti, kdyz
pfenáseli archu úmluvy. ze stánku na Sionu do novë

zbudovaného chrámu. Salomoun si pfipomínal vsím prá-
vem pfislíbení Davidovi uëinôné, nebot postavil Bohu
dum, vnesl do nëho archu úmluvy ; a David obdrzel ona
pfislíbení pràvë proto, ze projevil touhu, aby mohl sta-
vëti Bohu chrám. Verse 11. a 12. zdaji se nasvëdcovati
tomu, ze jest v Israeli král. O Sal. modlitbë (její stáfí) van-
Hoonacker, Le Sacerdoce lévitique, s. 87 a d.
Jiní soudili, ze v dobë, kdy byl tentó zalm slozen,

krále v Israeli vûbec nebylo, kladou die toho zalm do

doby po návratu z babylonského zajetí. Viz téz úvod
к i. 88., ktery se tomuto obsahem podobá. NëkteH jej
pfipisovali i Davidovi, Jechoniásovi a Zorobabelovi. 2. Par.
6ib 48 jest zajisté pozdèjâiho pùvodu a vyñato ze zalmu
131t-8.iO 'B (129* jest v 2. Par. 64t)), jak odchylná öteni
dokazují.
Po návratu z Babylona se asi tentó zalm castëji mo-

dlívali a snad byl proto vradën mezi stupñové pisnë (viz
úvodu XXX).
Zalm 131. jest messiansky (zvlàstë 10., 11. a 17., 18.).
Gradace v zalmu obsazené jsou spíse toliko nahodilé,

nez abychom v nich mohli shledávati anadiplosi. Má dvé

ëàsti po dvou slokách a sloku stfídavou o 4, 4—4—4,
4 verSích (Zenner).
L. 1. Stupñová píseñ.

Pamëtliv bud, Hospodine. Davida,
A v§í jeho pokory;
2. Jak pfisáhl Ilospodinu,
Slibem se zaslíbil Bohu Jakubovu:
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3. »Nevstoupim do stánku svého domu,

»Nevystoupim na lûzko své postele,
4. »Nedám sv^m oöim spánku,
»Ani svym víckám dfímnutí,

5. »Ani pokoje svym spánkúm,
»Dokud nenaleznu mista pro Hospodina,
»Stánku pro Boha Jakubova«.

H. 1. .Stupñová (poutní) píseñ.
Pamëtliv bud, Jahve, Davida,
A vsí jeho námahy;

2. Jenz pfisáhl Jahve,
Silnému Ja'aqôbha:

3. »Nevejdu do stanu svého domu,
»Nevystoupim na loze své postele, •

4. »Nedopfeju spánku sv^m ocím,
»Ani svym víckám dfímnutí,

5. »Dokud nenaleznu mista pro Jahve,
»Pfibytku pro Silného Ja'aqôbha«.

1. David vynikal pokorou a zbozností; velikou péci
mël о to, aby byla archa úmluvy do nového stánku pfe-
nesena, mnoho starostí mèl o zbudování velebného Bozího
domu; kdyz nemohl sám ten dûm budovati, pfipravil
mnoho pokladû к jeho zbudování.
Salmista prosí, aby byl Hospodin pamëtliv tëchto

zásluh Davida, a aby mu je v potomcích odmënil. Pamët
liv bud vsí jeho 'pokory (omnis mansuetudinis ejus, Ttjç
лдабтцтоя ainov), jeho trpëlivosti, aneb spíse die hebr.: jeho
námahy (mnnvo<pooovvr¡), sv. Jer.: jeho souzení. Namáhal se,

aby sebral со nejvíce potfeb к dûstojnému zbudování
chrámu (1 Par. 221*).
2. Jak pfisáhl Hospodinu ; dëjinné knihy neudávají

nie o pfísaze Davidovë ; 2. Kr. 6 popisuje pfenásení archy
úmluvy, 2 Kr. 72 udává, ze mël David úmysl stavëti Bohu
dûm. Zde jest básnicky vyliëeno, kterak David Bohu,

Bohu praotce Jakuba, v hebr. : Silnému Ja'aqôbha (Gen.
49 2

4
,

téz u Is. I24 49 26) slavnë pfislíbil stavbu chrámu.

3
.

4
. Si introiero, hebraism, kter^ praví : Vstoupím-li,

ai mne Büh stihne trestem; proto pfekládáno: Nevstou-

pím do stánku svého domu (zâpornë), do domu, na lüzko
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nepûjdu, odpoöinku si nedopfeji, dokud nenaleznu mista
pro Jahve, pro archu úmluvy, která byla tehdy na rûz-
nych místech uchovávána.
К tomu : Nedám sv$rm viëkàm df ímnutí (Pfísl. 64),

pfidal Theodotion : xai ávánavmv rol? xgmácpov; fwv, coz pfeálo
do LXX a do Vulg. : ani odpoöinku svym spánküm (ne
dám), a jest ve v. 5.

5. Misto pro Hospodina jest trvaly pfíbytek archy
úmluvy, jez byla trñnem Hospodina.
1. LXX pfelozili iniD? (ГПЭ?) pokora na mistë hebr. ini3?,

]ei se sem lepe hodí (Aq. xaxovyíag abtov); inf. pu' al od
ПЗУ. Zenner klade tentó 1. veré az za 10. vers. (Z. f. к. T.
XX 383); к tomu viz vsak úvahu Königa v knize : Sti
listik, Rhetorik, Poetik in В. a. d. biblische Literatur,
s. 351-355.

2. nais vztazné jest v LXX spojovací cásticí wç.
3. CN v pfísaze (si) 8936.

6. Hie, slyseli jsme о ni v Efratè,
Nalezli jsme ji v lesnat^ch polich.

7. Vejdeme do jeho stánku,

Pokloníme se na mistë, kde stály jeho nohy.
8. Povstañ, Hospodine, do svého odpoöinuti,

Ту (jdi) a archa tvé svatosti.
9. Tvoji knózí af se oblekou ve spravedlnost,
A tvoji svatí af plesají. i

10. Pro Davida, svého sluzebníka,
Neodmítej tváfe SArého Pomazaného.

6. Hle, slyseli jsme o ni (to) v Efrâthà,
Nalezli jsme ji (to) v polích lesa.

7. Veidemez do jeho pí-íbytku,
Pokloñmez se pfed podnozím jeho nohou.

8. Povstaniz, Jahve, (vejdi) do svého odpoöinuti,
Ту a tvá mocnâ archa !
9. Tvoji knézí ai na se oblekou spravedlnost,
A tvoji zbozní af plesají.

10. Pro Davida, svého sluzebníka,
Nezamítej tváfe svého Pomazaného.

6. V tëchto versieh mluví zalmista patrnë o arse
úmluvy a o jejím pfenesení. Mluví ve jménu celého lidu:
Audivimus, invenimus.

z. 181*. 1031

Hie! slyseli jsme о ni v Efratê; slyseli jsme, ze jest
ona (archa, jmenovaná teprvé ve v. 8.) v Efratê. Efrata
bylo pojmenování Betléma (na rozdil od В. v Neftalí,
Gen. 3519 Rut. 4n), kde se David zrodil, odkud by vysel
i Messiás (Mich. 52); tam archy nikdy nebylo. Efrata by
mohlo zde znamenati aneb zastupovati jméno kmene a

kraje Efraim; tam byla archa dlouhou dobu postavena
v misté Silo (Jos. 18», 1 Кг. 1* odnesena FiliStíny 43-6- 11

51 a d.). Slyseli jsme, áe je v Silo, ale nenalezli jsme ji tam.
Hledali jsme ji jinde a nalezli jsme ji v s^dhë-jâ'ar v
polich lesa; já'ar nám pfivádí na mysl misto Qirjath-
Je'«rîm (mësto lesíi). Qirjath-JeV7rîm bylo mësto v kmeni
Jnda, na hranicích kmene Benjamina, snad nynëjsi Qar-
jath-el-'inab, severozâpadnë od Jerusaléma. Kdyz vrátili
Filistíné archu úmluvy, byla chována po 20 let v Qirjath-
Je'ônm (1 Kr. 71-2), odtud ji pfenesl David do Jerusaléma,

рак na Sion (2 Kr. б2-4). V polich lesa praví, zej i nalezli,
ponëvadz byla jakoby v pousti, zapomenuta a x ne-

váznosti.

Tako\T5r jest vyklad tèchto nejasn5rch slov die tradice.
Jméno Efrata ztëzuje cel^ vyklad, nebof brzy bylo vy-
kládáno, jak jsme pfipomenuli, o kraji Efraima, brzy
mínili (Delitzsch), ze to bylo jméno kraje, v nëmz lezelo
Qirjath~-Jecârîm: »Slyseli jsme, ze jest ona (archa) vokresu
Efrata, a nalezli jsme ji tam téz«.

Jin5r vyklad podává po Ewaldovi Baethgen a od-
volává ze na Bar Hebrea, jenz A'ykládal eam stfedním
rodem (téz König, Stilistik 23 829). Israel slysel s radostí
o Davidovë zámeru, ze postaví Bohu stáKr pfíbytek a
volá ústy zalmisty: My jsme to slyëeli v Efrata, t. j.
v Betlémë, na jihu sv. zemë (rodistë Davida), my jsme to
nalezli v lesnatych polich t. j. na lesnatém Libanu, na
severu; vsude to bylo známo : v mëstech, na polich i
лт lesích. Podivno, ze by tëmito jmény byla jmenována
cela zemë Israele; i jiné obtíze stavi se proti tomuto
Ar\rkladu.

7. Archa úmluvy má nyní stâly stánek, pfíbytek ;
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tomû se tësi Israel a jeden vybízí druhého: Vejdëmez do
jetio (Boha) stanu, na misto (trvalé misto archy 1 Par.
15 ьз), kde stály jehonohy, t j. podnoií nohou Jahve, archa
úmluvy (98a).

8. David postavil Bohu novy stánek ; nyní bylo to .

misto skuteönym odpocinutím, archa úmluvy nemusila
se talc stôhovati z mista na misto, jako to drive byvalo.
Proto vybízí zalmista Boha, aby zaujal to misto. Ciní tak
slovy, jez jsou podobna Mojzísovym slovûm pfizdvihání
archy úmluvy (Num. 1035-ltí z. 282): Povstañ, Hospodin-e,
vejdi do svého pokoje, odpocinuti; Ту a tvá svatá (po-

svátná) archa — v hebr.: tvá moená archa, ponëvadz se
ukázala moenou proti nepfátelum (1 Кг. 5 7 619), v níz se
velebnost Jahve jevila. Sanctificationis archa, která svou
pfítomností posvëcuje.

9. Jakmile vejde Hospodin do své svatynë, bude
odtud udíleti milost a spásu vèemu Israeli. Israel sestával
z knózí a z lidu pod králem stojícího, Kéz by byli knëzi
odëni spravedlností jako odëvem: At jsou spravedliví, fádní
ve sv^ch úkonech. Lid, Boéí vérní (svatí zbozní), ch*sïdî m

(str. 90) at mohou se vzdy z Boha radovati a plesati.
10. Pro Jtovida, pro jeho zásluhy, pro tu lásku„v níz

jsi ho mël, neodmítej tváfe svêho Pomazaného (3 Kr. 216),
uöiü, aby Messiá§ mohl к tobë pfistoupiti, aby jiz pfiSel
a se zjevil. Die 2 Par. 641-42 by bylo lze tato slova
i о ëalomounovi, Davidovu synu a potomku, vykládati;
aram. pfeklad ho zfejmë jmenuje. Neodjimej mu svépfiznë,
své milosti.

Vzpomínkou na zásluhy Davida koncí prvá 5ást
tak, jako byla tou vzpomínkou poöala: Memento Domine
Da/oid.

6. Audivimus earn jest s akk. die hebr. yüö, jez fídí
akk. V ГРЗГ/ра a niDSS'Ç jsou pfipony z. rodu, jez v LXX
pfelozeny nvrl/v, totiz tljv xißmröv (archu) z v. 8. r?ES
vykládáno s ohledem na 1. Sam. 613 (ze v iidoli Beth-
semes zali psenici) obilni role, jez by zde bylo jmenováno
naproti lesnatym pláním: SlySeli jsme, ze jest archa
v obüním kraji (BethsemeS), nalezli jsme ji v lesnaté
rovinë. Так i Bickell (»Na poli stála kdysi, nalezli jsme ji

z.. 131?-16. 1033

V lese«). Nejsou tu slova Davida ; nebot ve v. 5a Medal
nové misto pro archu, zde jest геб о drivëjsim její mistë.
LXX neprelozili toho jména, ponëvadz je povazovali

jako vlastní jméno 'Е<рдаМ, druhé T^—Hip vsak pfelozili :
та nedía tov ôgvftov (êv raîç daaéai xov ôgvuov).
Na mistë onëch pfípon z. rodu kladou téz jméno nriU'ç

povëst; рак by nebylo tfeba vykládati ony pf ipony stfed-
ním rodem. Zádny ze známycn a pràvë uvedenfch v$r-
kladû neuspokojuje uplnë. Patrnë chce fíci zalmista:
Archa, která drive mêla slusné, vhodné misto, octla se
V polích (kdyz ji Filtétíné do Bethèemeâ zavezli), ale nyní
jí vystavën düstojny stánek, vejdëmez tarn atd.

7. Pokloñmez se, v. 58. "РГПЭЭТОЗ jeho pfibytky, kde
bude Jahve sídliti, kde má nové sídlo.

8. "4 rraip podobnë 682.-ПГПЗЯ> к tvému pokoji, od-
poëinuti — jest métonymie. TjT? "jiñíjt tvá süná archa, v níz
(jíz) se zrací tvá síla; sanctificatio v. 7854.

9. pis spravedlnost lze vykládati u knëzi o torn, aby
své povinnosti fàdnë vykonávali; die v. 16 by znamenalo

piS (Is. 61 l0: roucha spásy) spásu: S0£ tD^N ЛЗПЬп,
i ve 2 Par. 641 má: at jsou obleèeni v spasenínzmT) 103??'!.
Aram, vykládá pis o ëistém satë a pfidává : A tvoji
svati levité af pëji chvály nad obëtmi: )Tf2V& ^ТОП "W^l
NaD3"Tip b?.

11. Pfisáhl Hospodin Davidovi vërnost
A nezrusi ji:

»Z plodu tvého zivota
»Postavim (nëkoho) na tvûj trun.

12. »Budou-li tvoji synové zachovávati mou úmluvu,

»A ta má svëdectvi, jim2 je vyucuji,
»A jejich synové az na vëky ..

»Budou sedëti na tvém trûnu.

13. Nebot vyvolil Hospodin Sion,
Vyvolil jej za svûj pfibytek.

14. Toto jest mé odpoëinuti na vëky vëkuv;

Zde chci bydleti, nebot jsem je vyvolil.

16. Hojné poSehnání udëlim jeho vdovë,
Jeho chudé nasytim chleby.

16. Osatim jeho knëze spásou,

A jeho svati budou velice plesati.
69
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17. Tam nechám vzrûsti Daviduv roh;
Pfipravil jsem svému Pomazanému svítilnu.

18. Jeho nepfátely obleöu hanbou,
Nad níirr' vsak bilde kvésti má svatost.
11. Jahve pfisáhl Davido\ri pravdu,
Od nil nesejde :
»Z plodu tvého zivota
»Postavim tobë (nëkoho) na trûn.

12. »Ostfihaji-li tvoji synové mé úmluvy,
»A mého svëdectvi, jemuz je vyucuji,
>Pak téz jejich synové na vzdy
»Budou sedèti na tvém trímu.

13. Nebof vyvolil Jahve Sion,
Vyzádal si za pfíbytek:

14. Toto jest mé odpoèinuti na vídy,
Zde chci bydleti, nebof jsem si je oblíbil.

15. Jeho potravê chci hojnë zehnati,
Jeho chndé chci sytiti chlebem.

16. A jeho knëze obleknn ve spásu,
A jeho zbozní af radostnë plesají.

17. Tam chci nechati vzrústi Davidovi roh;
Pfipravil jsem svètlo svému Pomazanému.

18. Jeho nepfátely chci obléci v hanbu,
Ale na nëm se má stkvíti jeho koruna.

11. Sliby, jez uôrail Hospodin Davidovi. Jako David
Bohu slavnë slíbil a pfisáhl (v. 2.), tak pfisáhl i Hospodin
Davidovi vërnost, pravdu, slovo, které vërnë zachová a
vyplní: A nezrusí ji (2 Kr. 716- 27). Stálé trvání pfislíbeno
tím Davidovu domu a pfidáno, Ы bude Sion na vzdy
poíehnán.
Z plodu tvého zivota (z tvych potomkü) postavím

nëkoho na tvuj trim t. j. vzdy bude na trûnu nëjak£-
Davidùv potomek. Tentó slib se vyplnil toliko v Kristu
Messiási, vëëném králi.

12. Hospodin polozil téz svou podmínku к onomu
slibu: Budou-li tvoji synové (Davida) zachovávati mou
úmluvu a má svëdectvi (má pfikázání), budou stále na
trûnu. Avsak i kdyby byli nevërn^mi, bude Hospodin
svého slibu pamëtliv a potrestá nevërné jako otee (2 Kr.
7li l. 888').

13. Hospodin ëini takov^ slib, ponëvadê si Sion vy
volil, ponëvadz si jej oblíbil (77 68).

z. %Sl"-l\ 1035

14. Hospodinu pfipraven dum na Sionu, tam on stále
truní. To misto, je2 jest mu odpocinutím na vzdy (8),
místem bydlení, jest zárukou a znamením, 2e se ostatní
sliby Bozí téz vyplní. Se Siona dává Büh hojné po-
áehnání, ani chudí netrpí nedostatkem.
V jinych místech byla archa úmluvy toliko po nëjaky

cas (V Silo 7760, v Bethel Soud. 20 27, v Mizpa Soud. 21a,
V Qirjath-Je'arím v. 6, v domë Obededoma 2 Kr. 612), zde
bude na vôky vëkû.

15. Pozehnání, hojnosti dostane se vdovám, chudym,
ktefí budou míti chleba do sytosti; jmenuje ty, ktefí tëch
darû nejvíce potfebují. V hebr. di: Jeho potravë chci
hojné zehnati t. j. dám Sionu hojnost vseho, со jest po-
krmem lidu: rl¡v &r¡gav avrijç, toliko s A mají yj\qav, vdovu.

16. Knézím dostane se spásy, budou ve spásu jaksi
obleöeni (v. 9.), oni tu spásu budou podávati lidu, zboznym,
chas¿dím, a ti budou velice plesati.

17. Na Sionu, v Jerusalémë dá Pán vzrüsti Davidüv
roh; rohem vykládá tu aram. pfeklad slavného potomka
z Davidova domu. Так jmenoval Messiáse i Zacharias

(Luk. I 69. 77), vestarémZ. srovnati lze к tomu Dan. 77. 24 85.
Roh jest obrazem moci, svítilna (svëtlo) obrazem jasu a skvëlé
vznesenosti. Buh pHpravil svémii Pomazanému — zde
jest die parallelismu Pomazanym jmenován David —

svitünu, svëtlo, ëimz naznacen tëz Messiás (2 Kr. 21 17).
18. V budoucím slavném krâli dojde Davidüv dùm

nejvyâsi moci a slávy: Jeho neprâtelé budou porazeni,
han bou uplnë pokryti, on bude míti skvêlou (kvetouci)
korunu; Messiás jest králem i knëzem na vëky.

11. Я/ЗХ pravda, vërnost, jako 2510 — jest pfedmët-
nj'm akkusativem (pfisloveënë by to znamenalo die aram.:
V pravdë) (xyioasv xvqioç tcù Aaviô âh)t)eiar jako V lat.

12. 4riil? jest jednotného öisla: mê svëdectvi (2510);
obyôejnë bjrvá plur., proto je téz v nëkterych pfekladech
(LXX, Vulg. a aram.). iî vztazné zájmeno, obyëejnôji IT.

15. "TS, 1^ Щоа vse, ceho к potravë tfeba. Vidua
pfelozeno z feck, хцда, ponëvadz se v parallelismu к chu
dym hodilo. Beneaicens benedicam hebraism к sesílení
osobního tvaru.
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17. 18. глсзх iiciní rùsti pfipomíná pojmenování
Messiáse ПЩ ûï 42 Jer. 235 33>5 Zach. 38 6lï. ftfc
tez u Ezech. 2921: Onoho dne nechám vzrûsti roh z dorn и
Israele, ov§em, ie zde nemluví o Messiásovi, n^brz jedno-
du§e di: Já mu poskytnu, dámmocproti jeho nepfátelüm.
"pX* pokvete, zaleskne se jeho koruna; vtëch slovech

pozorují nëktefi ono nejvySSÍho knëze, nanëmz bylo
napsáno: Svaty Jahve — a 1T3 královsk^ diadem, korunu.
Pfípony V TyiS a V v*52 nesou se к Davidovu po-

tomku ; Bickell je vykládá o Sionu a mëni v z. г. ГГЭЧ1К
a rPjJP. Davidovou korunou by die nëho byl Kristus. Áq.
a Sym. aram. eetli tfetí osobu "hía jako v mass., LXX sv.
Jer. a syr. prvou osobu
Die sv. Jer. a Aug. jest "O lucerna Christi sv. Jan

Kftitel; tak o ném pravil Kristus Pán: On byl svíce horící
a svítící (Jan 5a5).

Zalm »Memento, Domine, David- jest urcen v dru-
hych neéporách Narození Pane. David chtël stavëti chrám,

Spasitel stavël, zbudoval Bozí chrám, sv. církev. Sám
v této církvi preb^vá, v ni trvá, zde má odpocinutíT
trvaly príbytek. O nëm tedy Ize rozjímati vüsechna slova

tohoto zalmu. On z Davidova potomstva postaven byl na
Davidûv trim, v nëm a jím dostává se hojného pozehnání
vsem chudym.

Na zbudování sv. církve, na její rozSífení pracovali
s Kristem Pánem predevsím sv. papezové a biskupové;
tito svëtci byli odeni spravedlností, dosli sami spásy a
prostfedkovali spásu jinyra.
Jednotlivé verse jsou v modlitbách mié sv. za volbu

biskupa a ve vyroëni den svéeení biskupa. Biskupové
jsou nástupci sv. apostolu, v nich trvá Davidovo potom-
stvo stále. Zalm 131. jest téz v nesporách ëtvrlka.

1S2. zalm (H. 133.)
Ctrnáctá poutní píseñ.
foíehnání sTornosti.

Zalmista pozoruje se zalíbením svornë zijící bratry
a ukazuje ve dvou obrazech, jak blaze jest Israelitûm,
ktefí se na Sionu scházejí (1—3a),

z. 1321-*. 1037

I

odtud se jim dostává pozehnání, nebof zde jestsídlo
Hospodina (3b).
Die nadpisu hebr. znéní jest tentó z. pfipsán Davi-

dovi; LXX B, N, С, a Vulg. mají tentez nadpis, v A,
aram., sv. Jer. schází. David by byl sepsal tuto píseñ na
oslavu Israelitü, ktefí se seSli v jerusalemské svatyni,
v téze dobë jako z. 121, kdyz zarídil pravidelnou a slavnou
bohosluzbu u svatostánku. Na tëchtoshromâzdënichposilo-
valo se vëdomi Israelitü, ze jsou s Bohem xizce spojeni, tím
se tuzilo i jejich národní védomí; zbozní si na jerusalem-

sk5rch poutích zjednávali Bozí milosti.
Proti Davidovu pûvodu není zádnóho dükazu; uzí-

vání vztazného §in pfi partie, není vzdy znamením po-
zdëjëiho püvodu a mohlo byti tfeba pozdëji ke staré písni
dáno na miste jiného slûvka.
Nëktefi mínili, ze v tomto zalmu oslavováno spojeni

israelskjrch kmeníi po návratu z Babylona.
L. 1. Stupñová píseñ. Od Davida.

hijhle, jak jest to dobré a utësené,
Kdyz bratfí spolu pfebyvají.

2. Jako vonná masf na hlavë,
Která stéká na bradu,

Na Aronovu bradu ;
Která stéká na lem jeho roucha.

3. Jako Hermonská rosa, která sestupuje na horu

JVebof tam zjednal Hospodin pozehnání Sion;
A íivot az na vëky.
H. 1. Stupñová (poutní) píseñ. Od Davida.
Ejhle, jak krásné a iak pfíjemné,
Kdyz bratfí téz spolu pfebjrvají!
2. Jako vzácn£ olej na hlavë,
Kter^ stéká na bradu,
Na bradu Aharôna,

Kter5' stéká na lem jeho §atü;
3. Jako Chermónská rosa,
Která stéká na hory Zijjônu ;
Nebof tam nafídil Jah've pozehnání,
fcivot az na vëky.

1. Salmista velebí, kdyz se bratfí, sbratfení svazkem

rodinn^m i svazkem srdee a sm^álení, sejdou, kdyz po
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spohi jsou, pospolu prebyvají: naz^vá to dobrym. a utë-
senym.
Israelité se mohli jmenovati vespolek bratfími, nebof

byl jim spolecnym otcem praotec Abraham neb Jakub,
mëli tutéz otëinu, téhoz Boha, totéz nábozenství.

2. 3. Ve dvou obrazech a pfirovnáních ukazuje
Salmista pozehnání, jaké spoôivà na svorném, bratrském
spolecném pfeb5rvání. V tëchto obrazech se jeví, jak pro-
spësné, dobré, vzácné jest toto pfebyvání. a jak jest téz
pfíjemné, utësenê a milé.
Spolecné pfebyvání bratfí, jejich schuzka pfi slavno-

stech Jahve na Sionu pfinásí jim (bratfím) pozehnání,
jako pfineslo mazâni posvècenym, vonnym olejem Aro-
novi, nejvyssímu knëzi, Bozího ducha a osvëcujici milost.
Olej byl obrazem ровл'ёсеп!, síly i svëtla.
Bratrská, svorná láska jest jako onen vzácny olej,

jako vonná mast na hlavë, která stékala na bradu (po
bradë), na Aronovu bradu. Masf, kterou byl Aron a jeho
synové Mojzísem pomazáni a na knëzstvi posvëceni, byla
slozena ze smíseniny oleje a vonnych látek (Ex. 3022-25),
proto byla zvána ¡woov, unguentum. Veleknëzi byl vylit
ten olej na hlavu (Lev. 8122110), a kdyz byl vylit hojnë, рак
stékal olej s hlavy, na bradu, na vous Aronüv (Lev. 21a),
ano i na okraj. na lemování jeho roncha. Die hebr. znèni
mini hofejsí lern roncha pfi hrdle, okraj, kterym prostr-
kával do roucha svou hlavu (proto hebr. pt, ústaroucha)
na ten lern sphyval Aronüv vous (nikoli: olej). Die LXX
ул1 tí¡v фаг, s 6ími se i Vulg. a aram. (Sym.) shodují, mini
tím spodní lemování roucha, na nëz posvátn^- olej stékal.
Toto stékání oleje neznací zvlástní hojnost pozehnání a
pfíjemnosti, n^brz slouzí к vyliëeni celého obrazu.
Bratrská svornost jest milou, ona obcerstvuje a pu-

sobí jako Hermonská rosa, hojná rosa, která sestupuje
na zíznivé traviny, sestupuje na horu Sion, tana, kde se
bratfí jednomyslné scházejí. Hermon (Veliky Hermon)
jest vysoká hora na jizním konci Antilibanu, pokrytá

vëcn5rm snëhem ; rosa, která tam v letních dobách spadává,
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zavlazuje zemi tak hojnë, jako kdyby bylo po desti. >Her-
monská rosa« znamená tedy rosu fiojnou, vydatnou; ta-
ková rosa zúrodñuje, obcerstvuje zemi vydatnym zpuso-
bem. Bratrská láska má tak vzácné uöinky, jako kdyz
hojná rosa padá na Sionské vrchy, na vrchy, na nichz
jest Sion (Jerusalém) postaven.
Na tyto vrchy, na Sion, Jerusalém uröil Büh poze-

hnání; tarn se pfi nâbozenskych schûzkàch a shromâzdë-
ních projevuje bratrská láska Israele v nejlepsím svétle,

tim jest misto pozehnání a stálého zivota, ktery pfichází
od Boha (35 ">).

2. 2113" "Oui? jako (ten) dobry, nejlepsí, vyborny olej,
nemíní kterykoliv olej, nybrz olej posvátny, jímz byl
Aron posvëcen. "M ■¡iir.S- brada Arona a d. by byla
die Bickella toliko glossa, pridaná vysvëtlivka.
TT1», ktery sestupoval, nese se v hebr. na "()?Т, tedy

jest o vousu, o bradé reöeno — nikoli o yáú oleji; vous
sâhal к hofejsímu límci roucha veleknëze. Podolek se
zove "'Р.ЧЮ, iuiÑn "Б znamená horejsí limec rouch, otvor
pro hlavu; ~БШ lemování. Aram, pfekládá slovem ГЛ"ОХ,
LXX фа beránéí kuze, lemování, které b^valo i dole i
nahofe. Kdyz má byti vytknuta hojnost oleje, dluzno vy-
kládati o spodním okraji roucha.

3. ]17Э"]Г;— Ьо2 jako rosa Chermônu; není tím snad
feceno, ze ÍHermonská rosa, která na Hermonu padá, byla
vëtrem zanesena tak daleko, ze padala téz na Sion-
skych horách v Jerusalémë — tedy ve veliké vzdálenosti;
z tohoto vykladu odvozovali, ze bratrská svornost rozsi-
fuje své pozehnání i na nejvzdálenejsí cleny (bratry). DŒ
se nese к Jerusalému, к Sionskym horám ; vseobecnë
vykládáno téz : tam, kdekoli se bratfí sejdou, jest poze
hnání a zivot, kde svornost panuje.

Bûh zehná kfesfanñm, kdyz se na svat^ch místech,
za úcelem Bozí chvály, ve jménu Páné, scházejí ve svor-
nosti a v lásce. Vsichni kfesfané spojují se denné, spojují
se zvlàstë nedélního dne spolecnou bohosluzbou v bratr-
sky svazek a docházejí proto mnohého pozehnání.
Jestë úzeji spojen jest knèz denní modlitbou církevních
hodinek se v§emi knézími celého svéta pfed obliéejem
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Pànë; velikého pozehnání mu zbozná modlitba breviáfe
pfinese. O tom rozjímejz pfi slovech z. 132. v neSporách
ctvrtku.

Jak dobré, jak utëëené jest, kdyz bratfi pohromadé
pfebyvají; tato slova pfipomínána casto v klásterních
jednotách a spoleôenstvech. Ta znají poáehnání bratrské
svornosti. 2. 132. proto uröen pH zehnánl opata, pfi své-
eení na biskupství (pfi mazání jeho rukou).
Sv. Augustin praví, ze zrodil 1. vers tohoto zalmu

klásterní, bratrsk^ zivot; ta slova byla zvacím zvukem
tëm, ktefí si zádali zíti pospolu jako bratfi.

Israelité, snad poutníci, vyzyvají knèze a levity, ktefí
mají v chrâmë noëni hlídku, aby tam v noci Hospodina
velebili (1. 2);
tito odpovídají pozehnáním, jez promlouvají nad

lidem (3).
Tentó zalm jest die obsahu bohosluzebnou (liturgickou)

písní a slozen nejspíse к veôerni bohosluzbë. Jest vhodnë
zàvërkem, posledním z poutních neb stupñovych písní

(v. íivodu s. XXX). Ver§ prvy a druhy obsahují v£zvu,
vers 3. jest odpovëdi. O tom, kdo vyzyvá levity a knëze
ke chvále Boíí, jsou rûzné v^klady. Thalhofer mini, ze
se levité mezi sebou tak vyzy vali. Nocní hlídka zavedena

byla ve svatyni jiz Davidem (1 Par. 9*2733); aram. pfeklad
vykládá slova v. lb o teto notní hlídce.
Skladatel a doba slození nejsou známy.
L. 1. Stupñová pisen.

JS[yní tedy oslavujte Hospodina,

133. zahn. (H. 134.)
Patnáctá poutní pisen.

Vyzva к nocní chvále Bona v chrâmë.

Ktefí stáváte v domé Hospodina,
V nádvofích domu naseho Boha.

2. V nocích pozdvihujte s\r5rch rukou к svatyni
A oslavujte Hospodina.
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3. ^i'ehnejz tobë se Siona Hospodin,
Jenz ucinil nebe i zemi.
H. 1. Stupñová (poutní) pisen.

Ano, velebte Jahve, vsichni sluzebníci Jahve,
Kterí stáváte v domé Jahve v nocích.

2. Zdvihejte svych rukou ke svatyni
A velebte Jahve.

3. Zehnejz tobë se Zijjôna Jahve,
Jenz stvoril nebesa i zemi.

1. hyní tedy — tírn budí pozornost, nebof oslovuje
primo slnzebníky Jahve, knëze a levity. Ti json, ktefí
stávají v domé Hospodinové (Deut. 10s Zid. 1011) a jsou
v nádvorich svatynë ; knëzim bylo urëeno a vyhrazeno
v prvém i v druhém chrâmë nádvofí tak zvané vnitfní
— mohli vsak tez byti v nádvofí lidu a vcházeti do
Svatynë.
V chrâmë chválili Boha ve dne i v noci; v noci byly

tu ustanoveny zvlástní hlídky. Ze oslovuje tyto nocní
hlídky, to ukazují slova: V nocích; die hebr. znëni nálezí
»v nocich« je§të к v. 1., ale ponëvadz není na tëch slovech
zvlástní düraz : Vy, ktefí slouzíte Jahve v nocích, nybrz
spíse pfipomíná zalmista, ze jest Büh netoliko za dne,

nybrz i v noci v chrâmë veleben, proto dluzno slova
v nocích spojovati die LXX, sv. Jer. s verèem 2. Tentó
verë 1. jest die Vulg. téz v z. 134 ь2.

2. V nocích pozdvihujte svych rukou ku Svatyni,
prosebnë, v modlitbë pozdvihujte svych rukou (272 1402
Ex. 1712 o pozdvizení rukou na znamení modlitby aneb
pfi modlitbë) ke Svatyni, smërem к Nejsvëtëjsimu.

3. Knëzi a levité pronásejí nad lidem, ktery je к mo
dlitbë vyzval, pozehnání, jehoz se u Israelitû uzivalo a

jez jest i v Cirkvi ëasto opakováno (Num. 624). Se Siona,
kde bylo sídlo Boha, archa úmluvy ; odtud vyjde po
zehnání (1275 1323). Jenz ucinil nebe г zemi; castëji vy-
jadfováno na dükaz veliké Bozí moci (11323-(15) 1202 a j.).

1. ПЗП nejlépe pfeloziti sluvkem: tedy. П",1733?Л není
feöeno o vsech návstévnících chrámu, nybrz o sluzeb-
nících. nib4?.? není v z. 1352; vykládali téz o vecerní
obëti.
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2. DOY; jest mnoz. 6. na m. obyëejného D^T.
3. Pozehnání toto se podobá zehnání Arona (ííum.624).
Bellarmin vykládá tentó zalm o vystupování svat$rch

z tohoto slzavého udolí do nebeského Jernsaléma (in
sancta).

Tentó zalm jest posledním zalmem /completare; církev

vybízí Bozí slnzebníky, aby i v nocní dobë Boha velebili.
Knèz jest obyvatelem Bozího domu, jest Bozím pfítelem:
chvála Bozí jest mu prední povinností a povinností nej-
hlavnëjsi. Jini vztahují ruce po svëtskych vëcech, knèz
a zbozny kfesfan pozdvihujz Ciste a prosebné ruce
к svatyni Bozí a pros ! V nocí nechaf bdí kazdy, nebof
tu obchází dábel hledaje, koho by pohltil. V noci ne-
stësti a souzení pozdvihujme svych rukou za pomoc
к Bohu.
Stupñové zalmy urcila církev ke knëzskym modlitbám

kazdé postní stfedy (v choru pfed ranními hod.), není-li
SArátek 9 lekcí. Prvych pët zalmû se zâvërecnym Requiem
aeternam (Odpocinuti vëcné atd.) modlime se za duèe v
o(Mstci (119-123); druh5rch patero jest uröeno jakoprosba
za odpustëni hfichû (124— 128,i; ve tfeti skupinë stupño-
vych zalmû (129 133) prosime za pfispëni, za pomoc Bozí
pro duâi i pro tëlo.
¿almem 133. se povzbuzujeme na vzájem к vytrvalé

modlitbë. Tëchto 15 2almû modlívali se proti zloduchûm,
pfi exorcismech a podobnë. Po jednom minëni byl by 15
stupñovych zalmû slozil král Ezechiás za onëch patnáct
let, jez byla к jeho zivotu pfidána.
Die nëkterych obsahuje patnáct stupñovych zalmû

udání patnáctera stupñú к dokonalému zivotu: Fuga in-
fidelitatis et impietutis (119), vera magnanimitas (120),
vera voluptas (121 j, Charitas in Deum (122), vera confi-
dentia (123), vera spes (124), amor proximi (125), firma
fides (126), timor offendendi Deum (127j, zelus divinae legis
(128), poenitentia (129), vera humilitas '(130), vera mansu
étude (131), fraterna tinio (132), unió cum Deo in eoelesti
Jerusalem (133.) (Thalhofer.)
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134. zalm. (H. 135.)
Chvála Boba, jeni dobre dinil svému lidn.

Zalmista vyzyvá vesken lid, aby chválil Boha, ktery
jest vët§i nez vsichni bohové (1— 5),
neböt vykonává dennë veliké skntky, vykonal kdysi

veliké divy v Egyptë (6- -9),

рак v dobë, kdyz vcházel Israel do zaslíbené zemë

(10—13).
Bûh mûze ochrañovati svûj lid, vyslychati jeho mo-

dlitby, nebof jest mocny; modly zádné moci nemají (14—18);
proto zve zalmista znovu ku chvále Boít (19—21).
Tato píseñ byla asi slozena za liturgickym úcelem,

jako predcházející zalm; na zacátku i na konci má Alle-
luja. Gelf zalm se skládá z míst, vyñatych z jinjrch knih
sv. Písma. Zaëâtek (1. 2.) jest jako v z. 133', v. 7. jest
z Jer. 10'3 51 lü (proto pfipisován tez Jeremiâsovë dobë),
vers 14. jest jako Deut. 32", v. 16—20 se shodují se г.
ИЗ12 a d. (v. 6. podoben zalmu 113", v. 11 jest jako v

13511-12).

Ponëvadz jsou v z. vyñatky z jinych zalmù, byl psán
pozdèji nez ony pisnë, z nichz vyñatky chová. Jest vèak
tez mozno, ze byla tato píseñ starèi, a ze ji v pozdëjSi
dobë (po návratu z Babylona) liturgickému úceli pfizpíi-
sobili a pozmënili. Mnozí vykladatelé mini, ze byly do
této pisnë verse 15—18. pozdëji vlozeny.
2alm 134. má 21 versû; jest alphabetizans. Stará li

turgie, jak ji obsahují apostolské konstituce, má velikou
podobnost s tímto zalmem a se z. 135.
L. 1. Alleluja.

Chvalte jméno Hospodina,
Chvalte sluzebníci, Hospodina,

2. Ktefí stáváte v domë Hospodina,
V nádvofích domu naseho Boha.

3. Chvalte Hospodina, nebof dobry jest Hospodin
Zpívejte jeho jménu, nebof jest sladké.
4. Nebof Jakuba si vyvolil Hospodin,
Israele ve své vlastnictvrí.
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5. Nebot já vim, ze velik^' jest Hospodin,

A ze jest ná§ Buh nade vsecky bohy;

6. Vse, cokoliv chce Hospodin, to ciní
Na nebi i na zemi,

Na mofi i ve vsech prohlubních.

7. Privádí oblaka z koncin zemè ;
Blesky obrací v désí,

Vyvádí vëtry ze sv^ch pokladnic.
8. On zbil prvorozené Egypta,
Od ôlovëka az do dobytka.

9. A póslal znamení a zázraky do tvého stfedu, Egypta,
Na Faraona a na vSecky jeho sluzebníky.

10. Jenz porazil mnohé národy
A zabil silné krále:

11. Sehona, krále Amorrhejskych,

A Oga, krále Basann,

A vsechna království Kanaanu ;

12. A dal jejich zemi v dëdictvi,

V dëdictvi Israeli svému lidu.

H. 1. HalWiïjâ.
Chvalte jméno Jahve,
Chvalte, sluzebníci, Jahve,
2. Ktefí stáváte v domé Jahve,
V nádvofích domu naseho Boha.
3. Chvalte Jàha, nebof Jahve jest dobrotivy,
Hrajte jeho jménu, nebof jest líbezné.
4. Nebof Ja'aqôbha si vyvolil Jâh,
Israele sv^m vlastnictvím.
5. Nebot já vim, ze jest Jahve velik^,
A nás Pán jest nad váechny bohy.

6. V§e, cokoliv chce Jahve, to ëini
Na nebesích i na zemi,
Na morích i ve vsech propastech.

7. On dává vystupovati oolaka od konce zemé,
Blesky pfi desti délá,
Vyvádí vítr ze sv^ch komor.
8. Kter^z zbil prvorozené Mizrájima,
Od ëlovëka az do dobytka.

9. Poslal znamení a zázraky mezi tebe, Miz-
rájime,

Proti Faraonovi a proti vsem jeho sluzeb-
níkúm.
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10. Jenz pobil mnohé národy
A zabil silné krále:

11. Srchôna, krále Emórejskych,
Â 'Ogha, krále BtTsânu,
A vsechny krále Kenâ'anu.

12. A dal jejich zemi v dëdictvi,
V" dëdictvi Israeli, svému lidu.

1. 2. Tentó ver§ 1. jest v z. 1121, kde jsou ty dvë
vëty verse pfelozeny. Sluzebníky mini tu netoliko knëze
a levity, ktefí stávají v dome Hospodinovë, nybrz vsechny
návstévníky chrámu, ktefí stávají ci stojí v nádvofích
Bozího domu; vyzfvà tedy ve§ken zbozny lid, aby chválil
a velebil Boha (v. 19, 20 sluzebníky B. vypoóítává).

3. Uvádí krátce, ргоб jest tfeba chváliti Boha: nebot
Hospodin jest dobry, dobrotivy — jmenovitë ke svému
lidu, jak druhá 6ást zalmu dokazuje. Zplvejte [hrajte,
psallite 718) jeho jménu, nebot jest sladké, utë§ené (1321;
té2 : sladko jest hráti jeho jménu) , dává pfíjemnost ,
potëèeni.

4. Chváliti dluzno Boha, ponëvadz uëinil Israele
svym vyvolenym národem : Jakuba si vyvolil, Israele uëi
nil svym majetkem (die Deut. 76, i Ex. 19 5).

5
. Chváliti tfeba Boha i proto, áe jest jisto, zalmista

se o tom pfesvëdëil, sám zkusil, on vi, ze jest Hospodin
veliky t. j. mocny (943 954); velikymjest ve svych skutcích.

6
. Vse, cokoliv chce Hospodin, to ëini : slo\ a z. h. 1143.

To proj evil Hospodin pfi stvofení; jeho díla stvofeníjsou
na nebi, na zemi, ve vodách (Ex. 204). Ve vsech prohlub-
ních (abyssis) znamená totéz jako: v morích.

7
. Vsemohoucnost Boha se jeví v pf irodë : on dává

désí, posílá neb püsobí boufi a vítr. Tentó vers jest
vyñat z Jer. 1013 51 16.
Büh pfivádi oblaka z konëin zemê; na konci zemë

si pfedstavovali ocean, odtud, z konëin zemského obzoru

béfe a dává vystupovati Büh oblaka, z nichz рак spou§tí
déët a s deëtém i blesky (Job 3825- 26).
Die lat.: Blesky obraci v déët by se byli domnívali,

ze se bleskem rozrázejí oblaka a ze tak povstává désí.
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Vyvádí vëtry ze svych pokladnic (thesauris), jako
z. 32' a Job 3822.

8. 9. Hospodin ukázal svou velikou moc v torn, jak
peôoval o israelsky lid. Zmiñuje se zde o poslední egypt-
ské rânë, pri níz zahynulo prvorozenstvo (Ex. 1229 z. 104 27- 36),

рак ukazuje povsechnë na ona znamení a na zázraky,
jez Büh seslal na Egypt, na Faraona (135 t0-22) a na vëechny
jeho sluèebniky. Ironicky oslovuje v tomto versi (9.) Egypt.

10. Jahve dal Israelitüm zaslibenou zemi. Jeho pfi-
spënim, jeho moci byli porazeni, premozeni a z cásti i za-
hubeni oni národové, ktefí v zemi Kanaan pfebyvali, aby
se tarn na jejich miste mohli usaditi Israelite.
On zbü mnohé národy (tak i v Deut. 438, 7"; Jos.

121-7), hlavnë mini Amorrhejské, Moabitské a Kananejské.
11. Z mocnych králtt, ktefí byli Bohem porazeni,

jmenuje zajordanské krále, Sehona a Ода (Num. 2Г2'-35
Jos. 12 '-"j. Og byl králem Basanu, zemë na severu v Za-

jordání lezící(Num. 2133). Za Josué byli premozeni i krá-
lové v pfedjordanské zemi usazení: vseehna království
Kanaanu.

12. Bíih dal tu zemi Israeli v dèdictvi, v majetek (279).
I. Alleluja, viz к z. 105. Prvé dva verse povazovali

nektefí za pozdëjsi pfidavek; vyzvání ku chvále Bozí
mohlo byti vSak jiz pûvodnë v zalmu vícekrát opakováno.

5. "î znací odûvodnëni, quod jako quoniam (4*).
7. SSi- particip. pfed pfizvuënym slüvkem

jest mil'êl; u Jerem. jest NSi'T a ciní vycházeti, jakonb™*!
a ciní vystupovati.

9. Jako v oslovení Jerusaléma D^cfrT 4=:ire (2. 11619).
II. "lin^w, pfedlozka 2 po aram. zpûsobu pfi pfedm. akk.
12. Na mistë V2"_ svému lidu jest v parallelním 13622

irra? svému sluzebníku Israeli.

13. Hospodine, tvé jméno (trvá) vëcnë;
Hospodine, tvá památka Jdo pokolení a pokolení.

14. J4ebof Hospodin zjedná práva svému lidu
A dá se uprositi pro své sluzebníky.

15. Modly pohanû jsou stfíbro a zlato,

Díla lidskych rukou.
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16. Mají ústa a nemluví ;
Mají oci a nevidí

17. Mají usi a neslysí;
A není ani déchu v jejich ústech.

18. Af se jim stanou podobnymi ti
,

kterí je zhotovují,

A vsichni, ktefí v në doufají.

19. Dome Israelüv, oslavujte Hospodina;
Dome Aronüv, oslavujte Hospodina.

20. Dome Leviûv, oslavujte Hospodina;
Kdozkoliv se bojíte Hospodina,
Oslavujte Hospodina.

21. Oslavován budiz Hospodin se Siona,
On, jenz pfebyvá v Jerusalémë.

13. Jahve, tvé jméno (trvá) na vëky,
Jahve, tvá vzpomínka po vsecka pokolení.

14. Nebof práva zjednává Jahve svému lidu,

A má slitování nad svymi sluzebníky.
15. Modly pohanü jsou stfíbro a zlato,
Dílo lidskych rukou.

16. Mají ústa, ale nemluví,
Mají oci, ale nevidí,

17. Mají usi, ale neslysí,
Ani není zádného déchu v jejich ústech.

18. Jim jsou podobni ti
, ktefí je zhotovují,

Kazdy, kterf jim dûvëfuje.
19. Dome Isrâ'êlûv, chvalte Jahve,
Dome AhTônùv, chvalte Jahve,

20. Dome Lëwî-ûv, clivalte Jahve,
Kdoz se bojíte Jahve, с11лга11е Jahve.

21. Chválen bud Jahve se Zijjôna,
On, jenz pfebyvá v Jerüsälajmu.
HallulMjâh.

13. То, со ucinil Bûh svému lidu a pro svûj lid, jest
v stálé pamèti a pûsobi, ze jest jméno Jahve stále, vëônë
jmenováno, лге1еЬепо. Od pokolení pfechází zpráva o zá-
zracích Jahve a spolu jeho chvála na pokolení. (VEx.315
stejnë feceno.i

14. Hospodin se zastává svého lidu, pomáhá mu

к jeho právum proti jeho nepfátelum; slysí na prosby
svého lidu (deprecabitur лпппхЦЩопш 8913: deprecabilis
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est) dá se uprositi, die hebr. : má slitovdní se svymi slu-
zebníky. Tato slova jsou vzata z Deut. 3236 (z. 89 13).

15—18. Ukazuje, ze pohanské modly nejsou nie, ze
nemají zádné mod. Staví jejich nicotu proti Bozí vsemo-
houcnosti. Tyto verse jsou ze z. 113b4-8 (t. j. téz ИЗ12-16,
V hebr. 115) vzaty a s malymi odchylkami podány. Ve
v. 17b. praví : А пепг ani déchu v jejich ústech t j. ne-
dychají, nemají vûbec zivota — kdezto 113bB má: Mají
nozdry a necijí (ИЗ1*).

19— 21. Zàvërek tvofí nová vyzva к Bozí chvále.
Jmenuje nejprve vesken lid: dome Israelûv, pakrodvele-
knëze a knëzi: dome Aronûv, po té levity a vüsechny
zbozné: Dome Leviûv, kdozkoliv se bojíte Hospodina,
oslavujte Hospodina! Tato slova jsou téz v z. 113b9-11

(113 17-19), s tím rozdílem, ze zde vyzyvá к dûvëfe: Dou-
fejte v Jahve! (srovn. z. 1172-4.) a ze tu neni dùm Levi
jmenován.

V posledním versi vyjadfuje pfání, aby byl Buh
z onoho mista, na nëmz sídlí, na nëmz se Israel shro-
maáduje, oslavován: Chválen bud Jahve seSiona! Odtud
má vycházeti Bozí chvála a oslava do celé zemë (ponëkud
jinak pozehnání lidu se Siona v z. 1333).

14. Futura lze vykládati o opakovací öinnosti: Zje-
dnává prava а p.

15. Rozdíl mezi 1154 jest, ze tarn jest psáno ПП^Э??
jejich modly, zde а*Ъ7\ 4?S5 pohanské modly.

21. Tento vers povaáují mnozí za pozdëjsi pfídavek;
pro slova IM rrirp 4,T¡2 mini Riedel (Zeitsch. für die altt.
Wissensch. 1899* 71) ze byl tento i. zàvëreënou písní. V 2.
90-106 jest 323 versû, v z. 107—135 (vyj. 119.) 322 v.

I nám prokázal a prokazuje Hospodin mnoho do-
brého; na to nezapomínejme nikdy a vdëënë oslavujme
svého dobrodince a Otee a rozëifujme jeho oslavu ! Dë-

kujme Bohu slovy tohoto zalmu, kdyz se jej ve ctvrtec-
ních neëpordch modlime.
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135. zalm. (H. 136.)
Dëkovnà pisen za neséetná Boíl dobrodiní.

Salmista velebí dobrotu, velebnost a moc Bozí (1—4),
vypocítává nëkterà hlavnëjsi díla stvorení (5—9), divy,
jimiz Bûh svûj lid z Egypta vyvedl a mofem provedl

(10—14), zaslíbenou zemi Israeli dal, tamní krále pfemohl

415-22).
Hospodin chrání a zachovává dosud svfij lid (23— 25),

proto jemu slusí vzdávati chváhi (26).
I tentó zalm má (vLXX, Vulg.) vnadpise Alleluja. (Viz

úv. г. 104). 2idé jmenovali tentó zalm velké Hallelei cvelká
chvála«, ponëvadz se v nëra po kazdéra stichu neb vëtë opa-
kuje: Nebotna vécnosl(trv&) jeho milosrdenství (milost)! Tato
slova, která tvofí tedy druhy stichos vsech verSû tohoto
zalmu, byla jako odpovëd lidu v litaniích zpívána neb
odpovídána druhym knëzskym sborem aneb veskerym
lidem. *) Kniha 2. Paral. 73 uvádí, ze pfi svëceni chrámu
padli vsichni synové Israelstí tváfí к zemi a chválili Ho-
spodina: ze dobry jest a ze na véky trvá jeho milost

(téz 76). Snad byly po zpûsobu tohoto liturgického zalmu

skládány kfesfanské litanie.
2. 135. má svym obsahem velikou podobnost s pfed-

cházejícím z. 134, obsahuje nëkterà mista z Deuteronomia.
Refrán: Nebot na vëënost jeho milost a vers 1. tohoto
zalmu jest téz v z. 11729.
Skladatel není udán, doba slození není známa. Snad

jest slozen pozdëji nez г. 134, a nálezí dobë po návratu

z Babylona.

L. 1. Alleluja.

Öslavujte Hospodin a, nebof jest dobry,
Nebot vëënë (trvá) jeho milosrdenství.

2. Oslavujte nejvyssiho Boha,

Nebot vëënë (trvá) jeho milosrdenství.

*) Syrové a kfesfanSti Rekové nemají ten refrén na konci versö, nybrï ал

konci slok.

70
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3. Oslavujte nejvySSího Pána,

Nebot vëënë (trvá) je/io milosrdenství.
4. Jenz óiní veliké divy sám,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

5. Jenz ucinil nebesa v moudrosti,
Nebot vëônë (trvá) jeho milosrdenství.

6. Jenz pevnë postavil zemi na vodách,

Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.
7. Jenz stvofil veliká svëtla,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

8. Slunce, aby vládlo dni,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

9. Mësic a hvëzdy, aby vládli noci,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

10. Jenz bil Egypt s jeho prvorozenci,
Nebot vëënë (trvá) jeho milosrdenství.

11. Jenz vyvedl Israele z jejich stfedu,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

12. Mocnou rukou a pozdvizenym ramenem,

Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.
13. Jenz rozdëlil rudé mofe v díly,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

14. A pfevedl Iraele jeho prostfedkem,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

15. A shodil Faraona a jeho vojsko do rudého mofe,

Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

16. Jenz pfevedl svûj lid pou§tí,
Nebot vëënë (trvá) jeho milosrdenství.

17. Jenz porazil veliké krále,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství

18. Jenz zabil silné krále,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

19. Sehona, krále Amorrhejskj'ch,
Nebot vèënë (trvá) jeho milosrdenství.

20. A Oga, krále Basanu,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.
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21. A dal jejich zemi v dëdictvi
Nebot vëënë (trvá) jeho milosrdenství.

22. V dëdictvi Israeli, svému sluzebníku,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

23. Jenz v nasem pokofení na nás vzpomnël,
Nebot vëënë (trvá) jeho milosrdenství.

24. A vysvobodil nás od nasich nepfátel,
Nebot vëënë (trvá) jeho milosrdenství.

25. Jenz dává pokrra veskerému tëlu,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

26. ©slavujte Boha nebes,
Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.

Oslavujte nejvysSího Pána,

Nebot vëcnë (trvá) jeho milosrdenství.
H.

1. Oslavujte Jahve, nebof jest dobrotivy,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

2. Oslavujte Boha bohü,
Nebot na vëky (trvá^ jeho milost.

3. Oslavujte Pána pánu,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

4. Jenz öini veliké divy sám,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

5. Jenz stvofil moudre nebesa,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

6. Jenz rozprostfel zemi nad vodami,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

7. Jenz uöinil veliká svôtla,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

8. Slunce vládcem dne,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

9. Mësic a hvëzdy vladafi noci,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

10. Jenz ranil Mizrájim v jeho prvorozenych,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

11. A vyvedl Israele z jejich stfedu,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

12. Silnou rukou a vztaáenym ramenem,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

13. Jenz rozfízl trstënné mofe v díly,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

14. A pfevedl Isrñ'éle stfedem jeho,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.
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15. A srazil Faraona a jeho vojsko do trstën-
ného mofe,

Nebot na vëky (trvá) jeho milost.
16. Jená vedi svuj lid poustí,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

17. Jen2 porazil veliké krále,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

18. Jenz zabil slavné krále,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

19. Srchôna, krále Emorejsk^ch.
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

20. A 'Oga, krále Bâsânu,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

21. A dal jejich zemi v dëdictvi,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

22. V dëdictvi svému sluzebníku IsrcT'êli,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

23. Jenz v nasem snízení na nás vzpomnël,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

24. A vysvobodil nás od nasich utiskovatelu,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

25. Jenz dává chloba vsenm tëlu,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

26. Oslavujte Boha nebes,
Nebot na vëky (trvá) jeho milost.

1— 3. Verse 1. bj'valo asi uzíváno ve starozákonní
bohosluzbë velmi casto, ponóvadá jej nalézáme na vice
místech; viz 105 1 106" 117' (téz 1. Par. 1641 2 Par. 73).
Milosrdenslvi, v hebr. milost, (viz úvod к zalmu 102). O
alleluja viz 2. 104. Hebr. hôdliû, confitemini lze pfekládati
téz: Dëkujte (105 ')

.

Kazdy vers uvádí bud nëjakou vlastnost (dobrotivy,

1
) neb vznesenost neb nëjaké dílo Bozí; vsechny verse

závisejí na slovese : Oslavujte, totiz Boha, ktery jest nej-
vyssi Bûh (2), v hebr.: Bûh bohû, ktei'5r jest nejvyssí Pán

(3), v hebr. : Pán pánu — kterf to a to uöinil neb ëini.

V hebr. jest pri participiích, jimiz jest Bozí öinnost ozna-
cena, pro onu závislost polozena pfedlozka 5

-

V5rrazy versü 2
. a 3. jsou z Deut. 1017 (srovn. 491).

4
. Jenz ciní sám jediny veliké divy (7118 8510), nikdo
jin5r nemûze takovych divû ëiniti. Bûh к iiim nepotfebuje
zádné pomoci. V dalsím vypoóítává nëkteré Bozí divy
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z díla stvorení a vysvobození Israele a z díla zachovávání
tvorstva.
5—9. Na nebesích, na uspofádání nebesk^ch svétel

a j.
, jeví se nekoneënà Bozí moudrost; z. di: Jenz stvofil

(ucinil) nebesa v moudrosti (moudre, Pfísl. 319. i Job 98
Jer. 1012).

6
. Zemi si predstavovali nëkdy tak, jakoby leíela

(jako veliky ostrov) na vodách, proto di: Pevnë postavil
(firmavií232)hebv. rozprostfel zemi na vodách (Is. 425 4424).

7— 9. O dvou velkych svëtlech mluví zalm die zprávy
o jejich stvorení v Gen. I1*-1«; zvlásf je jmenuje ve v. 8.

a 9
,

ze jim urôeno, aby panovala nade dnem i nad nocí,
aby die nich bylo uróováno rozdëleni dní, mësicû a roku

(svátkú téz). Hvëzdy jmenuje jako noöni svëtla spolu

s mësicem.

10—22. Pfipomíná vysvobození Israele z Egypta a

dalsí divy z israelskych dëjin (krátce jest to obsazeno
téz v 1348-12, odtud рак zde ve v. 10—22):

12. Mocnou rukou a pozdvizenym ramenem (znamení
ëinné síly), jako v Ex. 6b 6- Deut. 434 a j.

13. Rozdëlil rudé mofe v díly (divisiones), zde dva
díly, nebof mofe bylo na dvë strany rozdëleno ; v hebr.:

rozfízl trstënné mofe na kusy, aby mohl Israel projíti

(7713 Ex. 14lfr 2I).
15. A shodil (excussit setfásl, v hebr. srazil jako

v Ex. 1427) Faraona a jeho vojsko do rudého mofe; on
tarn s vojskem zahynul. »Rudé mofe« jmenováno jiz ve
v. 13., proto mini Bickell, ze by zde bylo zbyteënë uvá-
dëno; jest vsak v pfekladech téz. Farao snad osobnë pfi
vojstë nebyl.
16—18. Vedi, öi vodil Israele ëtyficet let pou§tí a pe-

ëoval tarn о svûj lid (Deut. 815)), роглгй, zabil silné krále,
17, 18, aby se mohli Israelité v jejich zemich usaditi (v 2

.

13410.12; mnohé národy na m. tohoto: veliké krále).
23—25. Israel b^val snizován, pokofován rùzn^mi

sousedními národy v dobách Soudcû i králú; vzdy vzpo-
mnël na në Hospodin, kdyz к nëmu volali, a vysvobodil

je z rukou nepfátel (utiskovatelu).
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25. Hospodin peëuje svou Prozfetelností o pokrm
vëeho tëla, lidí i zvíf at, vseho tvorstva (ЮЗ27 14415 Gen. 6a').
26. Tentó vers tvofí zàvërek. Oslavujte Boha nebes;

tak jest nazyván Hospodin v knize Esdr. I2 Neh. I4 24,
i v Gen. 247. Jméno Ba'alsamêm u Féniëanu jestpodobné.
Vulg. pfidává к versi 26. jestë v. 3.: Oslavujte nejvyësiho
Pana — coz není ani v hebi\, ani v feck, a syr.

4. ГпЬ^З veliké schází v i. 7218 a 8610, snad nebylo
pùvodnë ani v LXX (v kopt. není); mirabilia jest adjec-
tivum, jehoz uzito jako podst. jména.

8. 9. In potestatem, zde metonym. ten, jenz má moc,
vládce; hebr. váz. stav segolatní пЬф'ОЯ, ve v. 9. plur. o
mësici a hvëzdàch (Wellh. sing.) hi'VuiPP (U42), v lat
stejnë in potestatem. Bickell vynechává n'^'ta'V

23. "ttT se nespojuje s Ь ve v^znamu : vzpomínati
na nëkoho, njrbrz mívá akk. neb ПХ a |; zde zastupuje
p akk.; viz 25 7 (jinak Neh. 519: Vzpomeñ nine toho, со ^
v mùj prospëch).

Tentó zalm 135. prozpëvovali neb odfíkávali (spolu
se z. 134.) jako velké Hallet pH veôefi velikonoöniho be-
ránka pfed tím, nez podávali ötvrty kalich vina spolusto-
lujícím. Poznámky gemary nesouhlasí areif v torn, jestli
nálezel к velkému Hallel toliko z. 135, aneb jestë z. 134
aneb i 133 (i 22. jmenuje na jednom mistë).
Protoze nás Spasitel pfi velikonoëni veëeri beránka

(snad pfi zpëvu zalmû Hallel a velkého Hallel) ustanovil
Nejsvëtëjsi Obëf mse sv., proto slozily nejstarsí raesní
liturgie modlitby ku proraènëni игбепё die slov zvlàstë
tohoto 135. zalmu. Taková podobnost kanonu s tímto zal-
mem shledává se netoliko v liturgii nepravych apostol-
skych konstitucí, n^brz i v kleraentinské, vychodosyrské
a sv. jakubské raesní liturgii (Bickell, Messe und Pascha.
Zeitschrift f. к. Theol. IV. 90 VIH. 400 a d.).
U nás jest urôen zahn 135. к neëporâm ètvrtka.

136. Шт. (H. 137.).
Truchlení т babylonském zajetí.

Israelité v babylonském zajetí jsou plni zalu a hofe;

z. 136. 1055

jejich vitëzové áádají na nich, aby jim zpívali Sionské
pisnë, cehoz jim odepfeli (1—3);

nemohou zpívati v cizí zemi Hospodinovy pisnë,
nebot tak by se zdálo, ze zapomnëli na Jerusalém, ktery
jest jedinou jejich radostí (4—6).
Rozpáleni láskou к Sionu svolávají trest na Idumej-

ské, ktefí ku bofení svatého mësta ponoukali, a proti bo-
fitelüm Babyloñanúm (7—9).
Tato modlitba pochází z doby babylonského zajetí aneb

z první doby návratu z Babylona. Salmista iïëi truchlivost v
zajetí takzivë, ze lze právem pfedpokládati, ze onsám voné
truchlivosti dlel, ze sám hof e zajetí zakousel. Hebr. znëni neu-
dává zádného skladatele, nemá nadpisu ; u sv. Hilaria, Au-
gustina tez zádného není. LXX má: roSAavíó, lat. zaltáfe bud:
psalmus David, neb psalmus David, Jeremiae (i per Je-
reraiam, jako feckájCompl.) jako LXX В то} JavíS, 'Iege/uov. .

Die toho nadpisu by byl zalm sepsán podle zalmû Da-
vida Jeremiââem. Jeremiâô zajatcem Babylonanù nebyl,
zda v Babylonë ke konci svého zivota meskal, není jisto.
Proto jest pochybno, byl-li by Jeremiáé skladatelem této
pisnë. Jeho jméno pfidáno bylo к onomu no Aavíb proto,
ze se Jeremiás die tradice v Babylonë nëjaky cas zdráo-
val, a ze se tentó zpëv ponëkud podobá Jeremiââovë
plâëi. Z toho feckého nadpisu lze v§ak souditi, ze kladli
prekladatelé LXX tentó zalm do doby babylonského za
jetí, a ze by bylo tedy pfekládati pert', prvych verèû
pfítomnym ëasem : Na rekách Bab. sédame, pláceme . . .
zavëëujeme atd.

Po jiném obecnëjâim minëni dluzno tato slovesa pfe
kládati perf., ano plusquamperfektem : Sedávali, plakávali
jsme — a v zalmu by byla obsazena vzpomínka na 2a-
lostné city, které jímaly babylonské zajatce z Israele.
Ponëvadz nepronâëi pëvec zivou radost nad Jerusalémem,
nálezel by zalm první dobë po návratu z Babylona, kdy2
svaté mësto jeètë lezelo v ssutinách.

Zalm jest velmi krásnou elegií, z níz vyznívá hlu-
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bokf a mocny cit lásky к rodné zemi a к náboíenství.
I rytmus jest velmi vyznamny a odpovídá citùm pëvce,
jez vystupují z tichého hofe к planoucímu hnëvu a vo-
lání po pomstë (trestu). Má tri sloky.

L. Davidùv zalm, od Jeremiáse.

1. Na babylonskych fekách — tarn jsme sedávali
Kdyz jsme se rozpomínali na Sion. [a plakávali,
2. Na vrbách uprostfed ni (zemë)
Zavësili jsme své nástroje.
3. Nebof tam zádali na nás ti

, ktefí nás zajaté vedli,
Slov písní;

A ktefí nás odvedli :

»Radostnou píseñ nám zazpívejte ze Sionskych
zpëvù*.

4
. Kterak bychom mohli zpívati Hospodinovu píseñ

V cizí zemi?

5
. Kdybych na tebe, Jerusaléme, zapomenul,

Ai V zapomenutí vejde má pravice.

6
. Ai pfiine müj jazyk к mému podnebí,

Kdybych na tebe nepamatoval,
Kdybych neprojevoval, ze jest Jerusalém
Mojí nejvëtsi radostí.

7
. Bud pamëtliv, Hospodine, synû Edoma

V den Jerusaléma;
Ktefí fíkali: Znicte, zniöte
Az do základu, (jenz jest) v nëm.

8
. Bídná dcero Babylonu! ¡§fasten, kdo ti odplatí

Tvou cinnost, kterou jsi nám uôinila.

9
. ëfasten, kdo uchopí a bude rozrázeti

Tvé malické o skálu.
H. 1. Na fekách Bâbelu, tam jsme sedávali a pla-
Rozpomínajíce se na Zijjôn. kávali,

2
. Na topolech uprostfed ni (zemë)
Zavësili jsme své citary,

3
. Nebof tam zádali od nás ti
, ktefí nás odvedli

Slova pisnë, zajaté,
A nasi trapiëi radost: (Aram.: A nasi lupiöi

veselost: ev<pQoavvr¡v Sym.)
»Zazpivejte nám nëjakou píseñ Zijjönu«.
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4. Kterak bychom mohli zpívati pisen Jahve
V zemi cizí!
5. Kdybych na tebe zapomnël, Jerw§álájme,
Ai zapomene má pravice —
6. Af Ipí mûj jazyk pfi dásni,
Kdybych nevzpomenul na tebe,
Kdybych nepovznesl Jerw§álájm
Nad vrchol svoji radosti.

7. Pamatuj Jahve na syny Edhôma
V den JerítSálájma,
Ktefí fíkali: Obnaáte, Obnazte,
Az do základu v nëm!

8. Dcero Bâbelu, zpustosení propadlá (Sym. syr.
aram. : lupiëko !)

Blaze tomu, kdo ti odplatí
Tvé jednání, jez jsi vykonala na nás!

9. Blaze tomu, kdo uchopí tvé dítky
A bude je rozrázeti o skálu!

1. Vzpomínka na Sion zarmucuje Israelity, neboí
v nich budí touhu po tomto svatém miste. Nyní teprvé
poznávají, со ztratili. Touha zajatcû neb vystëhovalcû po
rodném misté, touha Israele po zaslíbené zemi, jest zna-
mením, ze jsou lepsího smySlení, ze by si nyní svatynë
i svatého mësta vice vázili nez drive.
Na rekách Babylonu, pfi fekách, vodách Babylonské

zemë, jsme sedávali a plakávali; v Babylonsku bylo vedle
fek Eufratu a Tigridu mnoho prûplavù к zavodñování
5i zavlaáování pûdy. Nëkteré z tëch byly veliké, ze se

mohly nazyvati fekami. U fek, pfi vodách sedávají Orien-
tálové velmi rádi, nebof tam byvá stín, tam byvá misto,
kde se lze nejsnáze oböerstviti. 2e se ti

, ktefí truchlí, rádi
zdrzují u sumících vod, ze na në mile pûsobi hukot vod-
ních vin — není nepravdou. Israelité stavívali nëkdy
rádi své sbornice (synagogy) poblíze vod, snad proto,
aby mohli vykonávati snáze óastá pfedepsaná um^vání
(Sk. ap. 16'3); není vsak jisto, zda mívali ji2 v Babylonsku
takové sbornice pfi vodách. Mozno, ze jest vyraz »na
vodách Babelu« zvolen básníkem beze vsí zvlástní pfiöiny.
Zajatci, ktefí byli v Babylonu — a pëvec byl téz

mezi nimi — tam v truchlivosti a v áalu sedávali (Is. 326)
a plakávali, kdyz se rozpomínali na Sion, na chrám, na
Jerusalém; obojí mûze byti Sionem naznaöeno.
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2. Israelité ztratili veSkerou veselost, nemohli se nyní
obveselovati hudbou (Sir. 226), proto di zalmista: Na
vrbách (hebr.: na topolech — populus etiphratica), které

rostly hojnë pfi rekách, zavësili jsme svê ndstroje (v lat.
povsechné Organa) , v hebr. : svê citary (kinnöröthenö)
uprostfed ni, totiz uprostfed babylonské zemë. Onëmëly
citary, na které hrávali o veseiych pfílezitostech ; zvuky
citary obveselují (Job 3031).

3. Zvlástní düvod, proè zanechali veskeré hudby, jest
udán ve versi 4: Nemohli, nechtëli Israelité zpívati Hospo-
dinovy pisnë pohanûm v cizí zemi.

Babyloñané, jejich neprátelé, ktefí nad nimi zvitëzili,

ktefl je do zajetí odvedli, jejich trapici (die hebr., v aram.
lupiéi). zádali na Israelitech, aby jim zazpwali néjakou
Sionskou pisen (pfi citare). Babyloñané si toho pfáli bud
proto, aby mëli zábavu, neb ze zvedavosti, aneb i, ze si
chtëli uöiniti z Israelské pisnë posmëch. I bylo by byvalo
hanbou, kdyby byl Israelita posvátnou píseñ к obveselení

pohanû, svych nepfátel, zpíval a hrál. Proto zavësili své
nástroje na stromech a nehráli jim.

4. S rozhorlením odmítají Israelité zádost vitëzû
a nechtëji znesvëcovati svaté pisnë, nebofi praví zalmista:
Kterak bychom mohli zpívati píseñ Jahve, píseñ ku poeté
Jahve urcenou, chvalozpëv, zalm (2 Par. 2927), pisen, která
se na Sionu zpívává, kterak bychom ji mohli zpívati
v cizí zemi? v zemi nesvaté, v zemi pohanské neb v zemi
pohanského boha? Zajisté, ze si zajatei zpívali mezi
sebou, ve sv5rch shromázdéních svaté pisnë, avsak pfed
pohany tak neöinili a éiniti nemohli. Nyní tím ukázali,
jak si v§eho posvátného vází.

5. V tëchto slovech jeví se veliká láska, kterou chová
kazdy zajatec к svatému mëstu; pro tuto lásku není mu
mozno, aby znesvëtil posvátnou píseñ Jahve. Sám na sebe
svolává tresty, kdyby snad zapomnël na Jerusalém! Nikdy
se to nestane!

Oslovuje svaté mësto: Kdyby ch na tebe zapomnël,
Jerusaléme, at v zapomenutí vejde (detur jest dána) ««
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h¡o&ár¡ má pravice; to t j mohlo znamenati : Spi§e bych
zapomnël na svou pravici nez na Jerusalem.
V hebr. jest neuplnë feceno: At zapomene má pravice

— pfedmët udán není; snad jej lze doplniti die ná-
sledujícího: At jazyk Ipí na dásni, aby nemohl zpivati,
mluviti — af zapomene má ruka hru. Aneb af zapomene
své úkony, at se nemüze vice hybati, at mi nemüze
slouziti.

6. At pfilne mûj jazyk к тёти podnebí {к mé dásni),
aby se nemohl hybati, aby nemohl mluviti: kdybych ne-
stavël Jerusalem na prvé misto své radosti (si non pro-
posuero ; u sv. Aug. a ve starych zaltáfích: praeposuero
jako V hebr.:) Kdybych nepovznesl (nekladl) Jerusalem
nad vrchol svoji radosti; jest mu tedy Jerusalém vrcholem
vsí radosti a potesení, ano püsobí mu radost, která pfe-
vysuje i vrchol vsí radosti (pfedlozku 'al lze totiz pfeloziti
i na vrchol i nad vrchol).

7. Hofe vystëhovalcû a zajatych obrací se proti tëm,
ktefi jim zkazili, zbofili to nejdrazêi, svaté mësto. Salmista
svolává na në zasloiizeny Bozí trest.
Jerusalém byl dobyt a zbofen Babylonany (586 pf.

Kr.), Edomité pfi torn pomáhali (Ez. 3510-12- 15 Abd. ,0-16

Jer. 497-22J. Edomité, potomci Esaua, byli pokrevními
pfíbuznymi Israele, ale stavëli se vzdy к nepfátelúm
svych bratfí, a proto bylo jejich jednání Israeli tím od-

pornëjèim a budilo rozhoröeni. Pamatuj Jahve, volá zal-
mista, na syny Edoma v den Jerusalêma, v den zbofení
Jerusaléma, f osudny onen den (Abd. 12). A uvádí nyní,
jak ukazovali Edomité v onen den svou hroznou Skodo-
libost, nebof fikali: Obnazte! obnazte! v lat.: Zniëte, znicte!
az do základu, jenz jest v nëm (v mëstë), aneb: az do
základu zniëte vse v nëm (v mëstë). Vybízeli tedy
Edomité nepfátely, vitëze, aby strhali domy, zbofili celé
mësto, aby byly i základy obnazeny — az do základu

(Lam. 422).
8. I Babylonskym pfedpovídá odplatu a trest. Oslovuje

je, fka: Dcero Babylonu; obyvatele mësta i zemë Babelu



1060 z. 1369.

tak zove. Ve Vulg. ji jmenuje bídnou; bídnou bude, protoie
neunikne tëm trestûm, jimz die proroctví (Is. 13—14,
21 '-10) propadla. V hebr. di zfejmë : Zpustoseni propadlá
(vastanda); v textu jest: zpustosend, vastata, a tak ji mohl
¡Salmista i pfed zpustosenim jmenovati, ponëvadz si toho
byl jist a v duchu to jiz vidël. Die jin^ch pfekladu: Dcero
Bâbelu, lupicko (syr.), pusioUci >) ).ц<пдк (Sym.).
Stastny ten {blaze tomu — hebr.), kdo ti odplati tvou

cinnost, kterou jsi nám (proti nám) vykonala: Blaze tomu,
ktery tebe ztrestá, jak zasluhujes zato, со jsi nám uöinila,
ktery ti za to dá, na tobë vykoná odplatu. 2almista mluví
veden zákonem odvety, ktery byl v Starém Zàkonë trpën
a dovolen ; Babylonstí vzali Israeli zemi, chrám, zniöili
jejich samostatnost, roztrhali cely národ — odtud ten
veliky zal a prudky hnëv horlivého Israelity.

9. Zalmista udává téz, jakou pomstu ten vitëz nad

Babylonsk^mi vykoná; toto bylo pfedpovëdëno i jin^m
prorokem (Is. 13'6 1421): Stasten, kdo uchopí a rozrázeti
bude tvé malièkê (dítky) o skálu. Tentó hrozny zpùsob
zabíjení dítek, niöeni potomstva pfemozen^ch, nále2el
jaksi к ukrutn^m zvykûm tehdejsího válcení, nebof se o
nëm zmiñuje 4 Kr. 8lí Os. 10'* 141 Nah. 310, i Homér22 03.
Babylon byl dobyt Medskymi a Per&any roku 536.

pf. Kr., spustosen r. 516. pf. Kr. : pozdëji ùplnë zniëen a

promënën v .ssutiny. .
Pfání ke konci zalmu projevené dluáno posuzovati

z ducha btarého Zákona; omluviti je lze velik^m hofem,

jez svíralo ducha zalmisty a jako jiná zaklínání (impre-

kace) i tím, ze zalmista tentó spravedliv^ trest nepf átelüm
Israele pfedpovídá (viz úvodu str. XIII a XIV o zaklí-
nacích zalmech a zàvëreënà slova i. 108).
R. Smith D. dovozuje v »Expository Times« (listop. 1900)

s. 62—65, ze bylo 15 stupñovych neb poutních í. uzito pf i
návratu z Babylona. Babyloñané dopoustëli se velik^ch
ukrutností, proto se nezhrozíme tak slov v. 8. a 9., ale
budeme míti soucit s Zalmistou. Babylonské zajetí bylo
Isrselitum ku polepsení, neboí jím poznali lépe svého Boha
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(v. i. 138. o vsevëdoucnosti a vsudypfítomnosti Boáí),
poëali chápati ceaty Boáí Prozretelnosti, poznali jiné zemë,
jiné národy a p.
Zenner shledává, ze jest tentó vers 9. pozdëjsim

pfídavkem; рак není tfeba vykládati tentó vers umële a
omlouvati jeho hrozná slova.

1. rvilTO feky ; v Mesopotamii byly vedle Eufratu a
Tigridu j esté Chabor, pritok Eufratu (nyn. Chabûr) лотщнк
fir/aç u Prokopia, a Eulaeus. Chobar (Ezech. I1) byl velk^
prùplav na blizku nyn. Nippuru (assyrsky se zove Kabaru,
Chabor jest jmenován Ha-bur). ^ЭЗф* vynechává Bickell
pro metrum, aby nebyi prvy stichos dlouh^m; ta délka
jest vsak ostatním versûm pfimëfenou. Illic dt¿ v. 232.
Hoberg pfekládá pfítomnym ëasem : Sedúváme,

sedíme, pláceme atd. a klade püvod z. do doby babyl.
zajetí.
2. □'П'ч? od ЛЗ"Т5 (sg. v misnë, v aram. syr. árab.:

ghárabun) jest ström pfi vodách rostoucí, popu/us Euphra-
tiea, topol Eufr., nikoliv babylonská vrba; vrba se zove
nexos-
~2irç ve stfedu její, po smyslu То celé jest bás-

nicky Ибепо; Israelité nezpívali veselé pisnë, byli ve vy-
hnanství. Nástroje na stromy stále zavësené asi nene-
chávali.

3. I Samson byl nucen hráti Filistínskym, ktefí ho
drzeli v zajetí iSoud. 1625); Alexander Vel. zádal téz, aby
mu zajaté zeny své pisnë zpívaly (Curtius 62 uvádí Cle-
ricus, Kosenmüller).

mívá téz ya vëci, zde dvojí akk.
'D'^jiTH a nasi trapici, od pb4 die analog. (od

nur), аб jesit hif. к ЬЬЧ s jodh nikoliv Vbin; s tím
shoduje se sv. Jer.: ktefí nás souzili. Aram, má 13TT2 nasi
lupici, jako Ezech. 39 10 i:ppiu3"! a ti

,

ktefí nás vyplenili
(LXX: oi ànayayâvreç tjfiàç). Nasi trapiöi zádali na nás radost,
veselost fínOXO; sotva se jednalo Babylonskym v dobrém
smyslu o to, aby byli jejich zajatci veselejsí mysli.
ТШЯ }y. iMv (ôôoiv Zi(bv rozdëlovaci ya : néjakou Sion-

skou pisen (ze S
. písní).

5
.

^У'аЧ ПЭазг zapomene má pravice — pfedmët dluzno
doplniti. Oblivioni detur jest jako vLXX, u sv. Jer. пэизп
nif. at jest zapomenuta má pravice. Hoberg vykládá: At

v zapomenutí vejde má slíbená vërnost ; dextera, podání
pravice pfi slibu: »Zapomenu-li na Jer., рак zrusím vër
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nost«. Zenner mini, ze se v. 5. do sborové pisnë nehodí
a vynechává jej ; vynechává téz posl. v. 9.
Zvratnë: Af pravice na sebe zapomene t. j af uschne,

jest mrtvou.
6. ''З'чэтк vzpomenu na tebe má pfíponu iram. zpû-

sobu. hlava, vrehol; die z. 119 l60: nad icèkeru svou
radost; lépe vsak v púvodním vyznamu.

7.
TXft (arab. 'árija) imper. piel od ГПЭ jest tu mil'èl,

aby nebyly dva pfizvuky pfi sobë, a ponëvadz druhé TV
jest v pfestávce. Щ v mëstë.

8. 5ЭЗ-П5 vizT915. ГПГгаП (od тга) spustoëenà, která
bude jistë spustosena. ôinnë: pustosící, jak by bylo die
Sym. syr. a aram. niiiosn. LXX f¡ та'шжооо? vastationi
devota, jako vastanda, která má by ti znicena. Moznym
tentó pfeklad jest. Retribuisti (75), sv. Jer.: Qui rétribuât
tibi vicissitudinem tuam, quam retribuisti nobis.

Spravedliví a svatí touzí po nebi, tam jest jejich
pravá vlast; zde na zemi, vtële podrobeném zádostivosti,
v hfísném svëtë nemohou zdomâcnëti. Na svëtë nemohou
se oddati öistym radostem, nebot ty jsou jim uchovány
v nebesích. Proto zde truchlí svatá duse a projevuje ka-
jicností svûj zal nad hfíchy a nad hfísností a touzí po
nebeském Sionu. Ten jest nejvëtsim potësenira svaté duse;

kdyby nebe ztratila, рак vûbec zahyne. Kéz by nám ne-
bylo nie milejsím a zádoucnejsím nez nebeská radost!
Так o tomto zalmu rozjímal sv. Augustin. Так mùze
o jeho slovech rozjímati knëz pfi ctvrteenich nesporá-ch.
Edom a Babel mohou znaëiti zlého ducha a pokousející
svët. Jednotlivé verse jsou v offert, èivrtku smrtelné ne-
dële a v ned. 20. po sv. Duehu.

137. êalm. (H. 138.)

Díky za Bozí milost a vëruost

Zalmista poznal, ze ho Pán vzdy vyslysel, a proto
chce ve svatyni jeho milosrdenství velebiti a doufá, ze
budou i pfistë jeho prosby vyslyseny (1—3).
Vyzyvá i pohanské krále к Bozí chvále, nebof se

pfesvëdëili, jak vërnë plní Hospodin své sliby (4—6).
Vyznáním plné dûvëry v Boha konëi pisen (7. 8).
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Vulg. má nadpis: Ipsi Davii (15 od Davida. Theod.
má гы Aavià jako Vulg. sv. Jer. a aram.; Aq. a VT. zád-
ného nadpisu nemají, LXX A: Vahíos тф Aavíd, 'Ayyaíov y.al
Zayagíov T (111).
Die tohoto povazovali fectí pfekladatelé Davida pi-

satelem toho zpëvu, Aggeus a Zachariás, proroci z doby
po návratu z Babylona by byli tuto píseñ ve vefejném
zpëvu zavedli aneb ji do sbírky poslední óásti zaltáre
pfijali.
Tentó zalm narááí jako z. 17, 20, 60, 100—102, 109 na

sliby, jez uôinil Hospodin králi Davidovi (2 Kr. 7, 1 Par.
17), V nichz pfislíbil Davidovu rodu stálé trvání u vlàdë,
zaruëil svou milost a vërnost. Tentó zalm jest obsahem
i duchem onëm uveden^m zpëvûm podoben, a kdyz byly
ony Davidem slozeny, mohl byti i tentó jím skládán.
Chrámem verse 2. by рак byl ovâem stan na Sionu po-

staven^.
Za Aggea a Zachariáüse byl snad tentó zalm castëji

zpíván, ponôvadz mohl tehdejsím Israelitùm b^ti dobrym
potë§enim. Davidûv dûm byl zachován v Zorobabelovi, a
proto mohli Israelité v novém chrámu Bohu dëkovati za

jeho milost a vërnost.
Jini kladou zalm do doby po návratu z Babylona;

Salmista by mluvil ve jménu celého Israele. Néktefí po-
vazují zmínku o pohanech (v. 4—6) za pozdëjèi prídavek
za bohosluzebn^m úcelem pficinën5r.
L. 1. Od Davida.

©slavovati tebe budu, Hospodine, z celého svého
Neboí jsi vyslyêel slova mych úst. srdee,

Pied andëly chci tobë chválu zpívati;
2. Chci se tobë klanëti pfed tvfm svatym chrámem,
A oslavovati tvé jméno pro tvé milosrdenství a

tvou vërnost,
Neboí zvelebil jsi své svaté jméno nade vsechno.
3. V kter^koliv den tebe budu vz^vati, vyslyS mne;

Rozmnoz ve mnë sílu.

4. At tebeoslavují, Hospodine, vSichni králové zemë,
Nebof slyseli vèechna slova tvych úst.
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5. Ai opëvuji Hospodinovy cesty,
Nebot veliká jest sláva Hospodinova.

6. Nebof vzneseny jest Hospodin a patfí na ponízené,
A poznává z daleka vysoké.

7. Kdybych chodil uprostfed souzení,

Ту mne ozivís;
A proti hnèvu mych nepfátel vztahujes svou ruku,

A zachrañuje mne tvá pravice.
8. Hospodin odplatí za mne.

Hospodine, tvé milosrdenství (trvá) na vëky;
Díla svych rukou nezavrhuj!

H. 1. Od Davida.
(Éecká A, T LXX: Zalm od Davida; Aggea a

Zachariáse).
Chci tebe oslavovati z celého svého srdce,
Pfed bohy chci tobé chválu zpívati,

2. Chci se klanëti pfed tvym svatym chrámem
A oslavovati tvé jméno pro tvou milost a pro

tvou vérnost,
Nebof velikou jsi uöinil nad vse své jméno

svou vypovéd.(
(LXX: Ze jsi velik^m uöinil nad vsechno své*

svaté jméno — a svou v^povéd — tak
dopln. z massor.).

3. V den, kdyz jsem volal, tu jsi mne vyslysel;
Odvahu mné dávás, v mé dusi jest síla.

4. Oslavovati budou tebe, Jahve, vlichni králové
Nebof slyëeli v^roky tv^ch úst, zemë,

5. A budou zpívati o cestách Jahve,
Nebof sláva Jahve jest veliká.

6. Nebof vzne§enjr jest Jahve a vidi ponízeného,
A vysokého z daleka poznává.

7. Kdybych chodil uprostfed útisku,
Ту mne na zivu zachovás,
Proti hnévu m^'ch nepfátel vztáhnes svou ruku,
A tvá pravice mné pomuze.
8. Jahve dokoná (to) za mne;
Jahve, tvá milost (trvá) na vëky,
Dël sv^ch rukou neopustís!

1. Salmista pfislibuje Hospodinu, zeho bude oslavovati
г celého srdce, veskerou úctu a lásku jemu chce vënovati,

nebof Büh vyslysel vzdy jeho prosby. Z vdëcnosti tedy
chce Bozí slávu rozsifovati.
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Pfed andëly budu tobë chválu zpívati (psallam 718);

ponëvadz praví ve versi 2., ze se bude Bohu klanëti v
chrâmë, lze vykládati tato slova : pfed andëly o obrazech
andëlû, které byly na víku archy úmluvy. Tito andëlé
tvofili svymi kfidly trûn Jahve, pfed nimi chce zalmista
zpívati svému Bohu. Israelite pfedstavovali si vùbec, ze

jest Büh obklopen zástupy andëlû, pfed tëmi bude ho ve-
lebiti zbozny pëvec.
V hebr. praví: Pfed bohy ehci tobe chválu zpívati;

boftové (elôhîm tak pfekládají Aq. Sym. V. a sv. Jer.) by
byli pohansti bohové, modly, které nemají zádné moci a

jimz se bude divati, jak jest vsemocny Jahve veleben a
oslavován. Die aramejského pfekladu (pfed soudci), die

syr. (pfed králi) a vzhledem к z. 81 1,6 vykládáno elôhîm о
mocnych tohoto svëta, o vznesenych lidech, pfed nimiz
bude zalmista Boha velebiti. Èecky pfeklad (i Vulg.) vy-
kladá elôhîm o andélích; tito se obyëejnë jmenuji synové
elôhîm* (Bozî synové).

2. Budu se klanëti, praví zalmista dále, pfed tvym

svatytn chrámem (jako 58); chrámem mûze bjrti jmenoлrán
i svatostánek. V prvém versi uvedl jeden dûvod, pro

kter^z chce Bohu dëkovati; nyní jmenuje dalsím diivodem:
milosrdenstvi Bozî a jeho vërnost. Bûh prokázal zalmi-
stovi velké milosrdenství (milost, v hebr.), vjrplnil vërnë

sliby, které zalmistovi byl ucinil, a tim zvelebil (velik^rn
uëinil) nade vsccko své svaté jméno. I die hebr. lze tato
slova podobnë vykládati : nebof velikym jsi ucinil nad
vsechno své jméno své slovo ; slib, ktery ucinil Bûh Da-
vidovi (2 Kr. 7), nebof na ten asi narází zalmista, kterym
byla Davidovu rodu pfislíbena trvalá viada (skrze Mes-
siáse), projevil velikost Bozî a jim bylo oslaverto jméno
Bozî vice nez vsemi jin^mi èiny.
Pfirozenëjsîm by se nám ovsem zdálo spojenî od

massor. znëni ponëkud odch^lené: Velikym jsi nad vsecko
ucinil své jméno (a) své slovo (svou pfipovëd — neb: die
svého slova).
Velmi ëasto vykládána tato slova o Kristu Pánu,

71
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о jeho vtëleni, a vzneèenosti jeho svatého jména Jezís :
Velikym jsi иёгпг/ nad vseehno své jméno, nad v§e, coko-
liv jsi uöinil — své slovo Xóyov, slovo tëlem ucinëné, tedy
Krista Pána.

3. Salmista dosel veliké milosti u Boha, av§ak stále
potfebuje nov^ch dobrodiní. Jako v minulosti Büh vy-
slychal modlitbu zalmisty, kdykoli tentó к nëmu volai

(ho vzyval), tak vyslysí jej i budoucnë, a rozmnozië tím
v mê dusi sílu, odvahy mne dodás. Die hebr. se zdá, ze
chce z. fíci : Ty ëinië mou dusi (mne) zmuzilou, silnou,
(svojí) silou (sv. Jeronym : rozëiris zmuzilost, sílu mê duse)%

4. 5. Kdyz poznají králové zemë slova Bozích pH-
povëdi a uslysí, jak se na zalmistovi vyplnila, budou i
oni oslavovati Hospodina, budou opëvovati püsobení, H-
zení Bozí: cesty Hospodinovy, jak jednal Hospodin se
zalmistou. Так bude Büh vsude oslavován, ponëvadé jest
veliká Hospodinova sláva ; velikä jeho sláva objevila se

pràvë tím, ze zalmistu vyslysel, zachránil a posílil.
6. Tímto versèm dokazuje vyrok v 5b : Veliká jest

sláva Hospodina — neboí vzneseny jest Jahve, a proto
dobf e vidi na ponízeného, vidi jeho iitrapy, snízení, spolu
vsak pozoruje i jeho chovâni, jeho dûvëru, pokoru, a ují-
má se ho. A vysoké, pysné (nepfátely zalmisty) z daleka

poznává: t. j. zná jejich zámóry, jejich jednání, a dovede

je zmaNti. (Так i 1125- «
•
)

7
. Vyznání veliké dûvôry, kterou klade zalmista v

Bozí pomoc a pfispëni. Kdybych chodil uprostfed souzení,

kdybych byl ze vsech stran souzen, ty mne ozivis aneb
na zivu zachovás (224).
Kdybych trpèl hnévem. svyeh nepfátel, Büh vztáhne

svou mocnou ruku na hnëv téch nepfátel, snízí je, ze budou
beze vsí moci, a osvobodi tak svého sluzebníka.
Sv. Augustin к tomuto versi pfipomíná: Kdybych se

z lásky к Bohu nalézal v souzení, рак mne ozivis, Pane,

zivotem své milosti ; ano, ty mne chces souzením vésti

ke spâse, vztahujeë svou ruku a ku trápením, která trpím
od nepfátel, pfidávás nové rány. Zároveñ vsak mne tvá
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pravice ochrañuje, nyní nadëji a prislíbením, pozdëji ve
vôëné slàvë skutecnou spásou.

8. Hospodin odplatí za mne t. j. vykoná za mne od-
platu na mych nepMtelích, neboí on jest soudcem vèech
lidí, jemu nálezí souditi i trestati.
Die hebr.: Hospodin, Jahve dokoná (to) za mne, bude

jednati v mûj prospëch a dokoná dílo mého osvobození.
Jeho milosrdenství trvá na vëky, na to mûze kazdy spo-
lehati; díla (mnoá. 6. dël) svych rukou nezavrhuj (ne-
zavrhnes), Bùh sám vykonal ranoho pro zalmistu, pro Da-
vida (pro Israelsky národj, to jsou düa jeho rukou —

i David sám a jeho potomstvo jest od Boha — tëchnyni
pfec Buh nezavrhne a neopustí, n^brz bude о në ребо-
vati dále, az se vyplní vse, со bylo Bohem pfislibeno

(891T: díla naSich rukou).
Hospodin dokoná to za mne, со Bûh Davidovi slibil,

Messiáse posle, a dá jemu stolici krále Davida a jeho
kralování nebude konce. Так vykládáno ôasto o Messiási.

1. V massor. znëni schází ГПГГ, jez jest v star^ch
pfekladech. Taktéz schází v massor. stichos: Nebot jsi
vysly sel slova mych úst: ",в',ПП«~Ьэ kter^ má

LXX B, N a Vulg. (baz návxa). LXX В má tentó stichos
na konci verse : Kai êvavriatv àyyélcov ipafoo aoi, fin ¡jy.ovoa^
Tiávxn xà ощтта xov axófiaxós ,uov. ПЧЛ,38 jest V LXX pfelozeno
jako a4nbx ЧЭ. Die 2 Sam. 79 byli by to velici této zemë

упхз 1Ю« D^isn, jako 11946: TM pfed králi (syrsky
téz tak vysvëtleno).
Sv. Chrysostom vykládá о andëlich i о knëàich a di:

»Pred andëly znamená z kraje, z rise andëlù: Budu zpí-
vati chválu z rise andëlû, jakoby Andëlé tvofili jeden
sbor, lidé рак druhy sbor«.
К tomu pfipomínáno, ze andëlé nase prosby Bohu

pfednásejí (Tob. 1212 Zjev. 84), ze Boha jako my oslavují
(Is. 63: Volali: Svaty, svaty, svaty), ze jsou pfítomni nasim
modlitbám (sv. Pavel 1 Kor. 11 lü o zenách, jez mëly zá-
voj pro andëly, aby nepohoräily andöly).

2. Adorabo ad templum "p b3vy~2x (jako б8) nikoli:
smeremkuohrámuobrátímsvoutváf pfi klanëni ku chrámu.

Т|'2В~Ьз~Ь? rfriMT"4? není zcela jasn^m. Sv.
Jer. vykládá: »Die latinského vydání (staré Italy) jest
smysl: Qiioniam magnificasti super omne nomen (Ponôvadz
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jsivelikym ucinil nadvsecko jméno) t. j. nad jméno, které
lze na nebi a na zemi svatym jmenovati, filium tuum
(svého syna)«.
Nad jméno Bozi nemüze nie byti povzneseno; proto

vykládáno: »Nad to, со о tvém jménè jest známo, povysen
tvûj vyrok, tvûj slib a vyplnëni tvého slibu«. Ani tentó
vyklad nemüze uspokojiti. Protoze má ~Ьэ pfed maqqêf
chôlem, dlouhou samohlásku, lze je povazovati za nezá-
vislé: super omne, nad vsechno viibec — velikym jsi uëi-
nil, a TyûXD рак v akkusativu: své jméno; ~ГПШ svou
pfipovëd by рак mohlo byti v akk. jako ~?2îD, ovsem ze
tu "1 schá.zí — aneb by bylo akkus. instrumenti "ГПШ2:
ucinil jsi velikym své jméno nad vse svym slovem (svou
vypovëdi); téz трПИКЭ die sv. slova (König, Stil. 12131)-
LXX a Vulg. nemají ^n~i73S lóymv, nybrá äytov nomen
sanctum tuum, nemají pri nui pfípony: Sri ê/tfyàiwaç Ы
miv то ovo/на то ayióv oov. Omne tedy nelze spojovati s по
шей: Magnificasti super omnia nomen tuum.

3. IIo/.iHogrioeiç fie èv yn'/i~¡ ¡lov órváfiei oov (N B: h> ói'vá-
/in лоЩ) "l32~"ir jest hif. od pysnym, zmuzilym uöi-
niti; 2ГП pycha. V Písni 65 má hif. vyznam »polekati*
jako v aram., syr. rhab bál se, spëchal; о torn slovese
Schulthess, Homonyme Wurzeln im Syr. 65. Dilatabis jest

(Aq. nkarwFis), muUiplicabis (LXX, Vulg. syr.
aram.) jest ЧЭЧР. ТУ síla, zde by se hodil pfíslovecny akk.
"ТУ tVOjí 8Ü0U.

5. ÏTÏÎT ^"П? pfekládá sice LXX áoánooav h так ôôoïç
xvqíov, avsak sv. Jan Zlatoust vykládá die jiného feekého
pfekladu akkusativem: y.al аЫтаюаг tùç ôÙovç xvqíov a орё-
vovali cesty Hospodinovy ; Theodoret: ôôovç yào ràç оЫо-
vofitaç (fízení, správu) xfiAFl.

6. Humilia Ьвю ИЗ6; ПХ"Т tyooà, v aram. эф "ТЭТ*
respicit in bonum, milostivë pohlízí na ponízené. Na m.
■rV* рппатз XVQV\ a vysokého z daleka poznává má aram.

?РКЁР ррТП катгУ] a zvyseného s dalekych nebes
stlacuje. ут; jest йуоцаЫк nà m. ут? (йГ>ф1 Job 24* 1
Is. 152. 3, to 'jsou arcif hifîl, УТ qaí); piel by mêlo УТ* hit"
учТГ a toto nepodává zde vhodného smyslu.

8. "TODO (573) Aq. Sym. famMaEi dokoná ; LXX : ávra-
Tioôwoeiç ráíj f/wv tedy cetli na m. "iHJ sloveso

~Е"1Л znaéí die Neh. 63 seslabiti, pustiti (sobé zus tavi ti).

Zalm 137. se modlíme o nesporách sv. Andëlû. Sv.

církev oslavuje pfed andèly a s andëly milosrdenství Bozí
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a jeho veliká dobrodiní. Bûh pohlízí na poní/.ené, chrání
je sv^mi stráznymi duchy, a nezavrhne, neopustí nikdy
ilovëka, dílo sv^'ch rukou, pfedmët svého vykoupení.
V hodinkách za zemfelé vyslovuje Církev slovy to-

hoto zpëvu nadëji, ze duse v oöistci jiz brzy budou osla-
vovati Boha spolu s andëly. Prosí, aby byly proto ony
duse Bozím milosrdenstvím brzy do nebeského chrámu
pfipustëny.
Ponëvadz byl David obrazem Krista Pána, urëen

tentó Davidûv zulm v nesporách Srdce Pànë. Za nejvëtsi
dobrodiní svého vykoupení dëkujeme slovy tohoto zalmu
o neèpordch v pátek. Jednotlivé verse jsouv offert, ctvrtka
po 3. postní nedëli, v nedëli 19. po sv. Duchu a v ?ne$-
ních modlitbách v dobë souzení.

138. zalm. (H. 139.)

Bfth jest vsevëdouci a vsudypritomn^ ; dûvëra v Boba.

Bûh zná vise, zádná myslenka clovëka není mu ne-
známou (1—6) ; není mista, kde by se ôlovëk mohl pfed
Bozím zrakem skr^ti (7—12).
Bùh mùze znáti ëlovëka, vzdyí ho od poëàtkustvofil

a vytkl jemu uëel zivota. Zalmista chce pfátele Bozí ctíti

(13-18).
Jest tëzko, chápati veskero Bozí fízení, bezbozní

vzdorují Bohu, iproto nechce s nimi míti pfátelství. Bùh
mùze zkoumati jeho srdce a pozná, ze mluví pravdu;
chce b^ti veden po vëcné cestë (19—24).
Nadpis jmenuje Davida skladatelem této pisnë. Obsah

zalmu proti tomu nemluví; jmenovitë verse 17—24 jsou
psány v Davidovë duchu. Èeë vykazuje sice nëkteré ara-

maismy, ale podobné tvary mohly byti i v starsích spi-
sech. Nëkteré vyrazy tohoto z. shledáváme i u Joba.
A LXX má v nadpise: Elg то rékoç тш Aaviô yaX/iôç

Zaxagíov h t¡
¡ дшалооп. Ke konci; Davidûv zalm. Zacha

riase v diaspofe (v roztrousení, totiz Zidù po zemi). Orí
genes jiz ôetl tak v nëkterych pfepisech. Jak tentó pfí-
davek vznikl, není známo; vërohodnym není, ponëvadz
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se ani V mass, znëni ani v jin^ch pfekladech nenalézá.
0 nadpise viz úvodu s. XXVI (41), XIX a XXIII.
Vulgata odchyluje se nëkdy dosti znacnë od pûvod-

niho znëni a jest рак ménë jasnou.
Zalm obsahuje mnoho pëknych vët o Bohu a o jeho

vsevëdouci sprâvë svëta. Sv. Jan Zlatoust vykládal slova
té to pisnë jako napomenutí Hdskému pokoleni, ze jest
Bùh odplatitelem dobrych skutkû, ale pfisnym soudcem
nepravosti a hfichû. Proto poukazuje na vsevëdoucnost
Bozi, v níz Hospodin zná nasi pfirozenost, skutky, slova
1 mySlení nase. Utíkejme pfed jeho trestem, nebofbychora
nebyli odmënëni za své zásluhy.
Zalm 138. má ctyfi sloky.
L. 1. Ke konci. Daviduv zalm.

Hospodine, ty mne zpytujes a znás mne;
2. Ту znás mé sednutí a mé povstání.
3. Ту rozumís mym myslenkám z daleka ;
Mou stezku a mé mëfitko ty prozkoumávás;

4. A znás jiz pfedem vsechny mé cesty,
Nebof není ani slova na mém jazyku.

5. Ejhle, Hospodine, ty vis vsechno, nové i staré.
Ty jsi mnevytvofil a polozil jsi na mne svou ruku.

6. Tvé vëdëni jest mnë tuze podiA^uhodnym;
Jest tuze vysokym (mohutnym) a nemohui ho do-

7. Kam mohu jiti pfed tvym duchem ? sáhnouti.
A kam mohu utéci pfed tvou tváfí?

8. Kdybych vystoupil na nebe, ty tarn jsi;
Kdybych sestoupil do podsvëti, ty jsi pfitomen.
9. Kdybych zdvihl své perutë na usvitë,
A Sel pfebyvati na konöiny mofe,

tO. I tam vedla by mne tvá гика,
A drzela by mne tvá pravice.

11. A fíkám: Snad mne zakryji tmy;
A noc jest mi osvëtlenim pfi mych rozkosich.

12. Tu nejsou tobë tiny tuze temnymi,
A noc jest jasnou jako den;

Jako jeji tmy, tak jeho svëtlo.
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H. 1. Èiditely (hudby). Od Davida zalm.
Jahve, ty mne zpytujeè a znàè mne,
2. Ту vis, kdyz si sedám a kdyz vstávám,
Rozumís mym myslenkám z daleka.
3. Mé chození a mé lezení províváé
A jsi obeznámen se vsemi mymi cestami;
4. Nebof není slova na mém jazyku,
Hle, Jahve, ty je vis celé.
5. Ze zadu a napfed jsi mne obemkl,
A polozil jsi na mne svou ruku.

6. Tuze podivuhodn^m jest mnë vëdëni (to),
Tuze vysokym, nemohu ho dostihnouti.

7. Kam bych mohl jiti pfed tv^m duchem?
A kam bych mohl utéci pfed tvou tváfí?
8. Kdybych vystoupil na nebesa, tarn ty jsi;
Kdybych si ucinil se'ôl lûzkem, tu ty jsi!

9. Kdybych zdvihl kfídla cervánek,
Usídlil se na koncinách mofe (západu),

10. 1 tam by mne vedla tvá ruka,
A uchopila by mne tvá pravice.

11. A fekl jsem: Jistë tma af mne pokryje (mass.:,
A noc bud svëtlem vükol mne: rozdrtí),

12. Ani tma není ti tuze temnou,
A noc svítí jako den;
Tma i svëtlo, tobë jsou stejny.

1. Bùh zná ôlovëka dûkladnë a dokonale; tu vse-

obecnou i ravdu praví zalmista о sobë: Hospodine ty
mne zpytujes a znás mne; i latinská slovesa dluzno vy-

kládati pfítomnym öasem : prozpytoval jsi mne a tak mne

znás. Bohunení arcif zádného zpytování a zádné zkou§ky
tfeba, ale zalmista chce fíci: »Zná§ mne tak dobfe, jako
se poznává vëc toliko dlouhym a pecliv^m zpytováním«.

2. ZnáS mé sednutí a mé povstáni t. j. kdyz sedám

a kdyz vstávám (die hebr.), Jahve zná tedy veskeré jed-
nání a pocínání ôlovëka (jako jinde: introitus et exitus),

kazd^ pohyb jest mu znám.
V duchovním smyslu znamená sednutí a povstáni

snízení, utrpení a pov^sení; o neêtësti i o stësti kazdého
clovëka vi Bùh. Bûh vëdël a znal snízení a pov5r§ení
svého Syna, Krisia Pána.

3. Bûh zná z daleka t. j. dávno napfed, dfívenez se
V nás ty myslenky zrodily, jiz o nich vi.
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Mou stezku, kazdy, i sebe menáí mûj skutek a podnik,
kazdy mûj krok, a funiculum meum (provázek к mëfeni,

рак i mëfenà cesta), mê mëfitko zivota, zpûsob, pravidlo
zivota, die nëhoz já se spravuji — ty prozkoumáváé.
V hebrejském metaforicky pëknë feceno: Mê chozeni a mê
lezení provívás (eventilasti) ; ai chodí neb ai lezi, Bûh
dovede odstraniti a odstrani vsechny plevy, jimiz by
mohly byti pfikryty jeho myâlenky a skutky, a tak je
dûkladnë vidi, provívá, jako kdyz se províváním odstra-
ñují plevy od obilních zrn.

4. Aby ukázal a vysvëtlil rozsali Bozi vèevëdoucnosti,
ukazuje, ze Bûh zná vsechny cesty clovëka (zalmisty) jiz
predem, on pfedvídá, со bude ëlovëk ëiniti, jak bude
jednati; hebr. má toliko: Jsi obeznámen se vsemi mymi
cestami, zádná mu neujde. NeboC není ani slova na mém
jazyku, jehoz by totiz Bûh neznal, о nëmz by nevëdël

jiz drive, nez pfijde na rty ; tak spojuje vhodnë hebr.
znëni tuto vêtu s následující vëtou (v latinském 5a) :
Nebof není slova na mém jazyku, hle, Jahve, ty je vis
celé, zcela, znás cely obsah toho slova, myèlenku, která
jím bude vyjádfena.
LXX urëuje tato slova v jednom smëru Xôyoç ñbixos

nepravá, Spatná slova, Theod. dôXoç (lest, jako nëkteré
lat. zaltáfe: non est dolus), aram. targum v nëkter^ch
vydáních: Není Izivého slova (Sym. hegoíoyíav). syr. : Je-li
pfemëna (dvojitost) na mém jazyku, ty, Hospodine о ni
vië. Massor. znëni podává zde zajisté pûvodni znëni.

5. Ejhle, Hospodine, ty znás vèe (die hebr. nálezí toto
jeëtë ke 4. versi), nové i starê, i to, со lidé jiä zapomnëli.
Následující slova by byla dûvodem, proö mùze Bûh ôlovëka
a jeho jednání tak dokonale znâti : Ty jsi mne vytvofil
a polozil jsi na mne svou ruku, kdyz jsi tëlo ëlovëka
z hlíny vytváfel, aneb spièe tira, ze sám dráí§ na mnë
svou ruku, fídís nine. Ponëvadz se v§ak odvolává zalraista
na stvofeni ôlovëka teprvé ve v. 14., dáváme zde pfednost
hebr. znëni.
Toto praví: Ze zadu i napfed jsi mne obemkl, se
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vsech stran mne obkliëujes, mne pozorujes, nie ti nemûze
ujíti; a potozil jsi na mne svou ruku, drzís mne, áe ti
nikterak nemohu uniknouti.

6. Salmista se obdivuje této veliké, nesmírné vse-
vëdoucnosti Bozí a vyznává, ze ji ani nemûze pochopiti!
To vëdëni jest mnë tuze podivuhodnym; jako v 130': jest
tak podivuhodnym, ze je já pochopiti nemohu, jest nad
mé síly (hebraism). V hebr. : Podivuhodnê vëdënî, ono

jest nad mé síly! Totéz i v druhé vëtë: Nemohu1 ho do-
sâhnouti t. j. pochopiti.
7—10. Bûh jest vsevëdouci, ponëvadz jest téz vsudy-

pfítomny. O této vsudyprítomnosti Bozí mluví pfekrásnou
hypotyposí v následujících versieh. Clovëk se nemûze
pfed Bozim zrakem nikde ukryti, ponëvadz Bozí duch
(tvár), Bûh -jest vsude a vêude pùsobi. Velmi zivë uvádí
ona mista, ëlovëku nejvzdâlenëjsi, ale i tarn jest Bûh !
Salmista se toho neleká, nfbvï diví se toinu.
Kdybych vystoupil na nebesa, na nejvyssí misto,

kdybyeh sestoupil (v hebr. ucinil si s"ôl, podsvëti lùzkem,
kdybych se ulozil v se'ôlu) do podsvëti, do nejhlubsího
mista; kdybych odletël, odesel со nejdále: Kdybych zdvihl
svê perutë na ùsvitë (die hebr.: kdybych vzal krídla
cervánek, ranních óervánek) a ëel pfebyvaii, letël jimi, na

копбгпу mofe (do konöin západu); kdybych tak rychle,
jako paprsky ranního slunce, odletël az na západ a tam
se chtël usaditi, i tam vedla by mne tvá ruka, drzela by
mne tvá pravice. Kdybych letël s nejvëtsi rychlostí od
jednoho konce zemë к druhému, Bohu bych neunikl.
I v nejzazsích koncinách mohl by mne Bûh odvésti,
kam by chtèl, kdybych pfed ním utikal, mohl by mne
uchopiti.

11—12. Vëdënî Bozí není omezeno 2ádnou tmou; i
nejvëtsi tma jest Bohu, Bozímu zraku jako jasné svëtlo:
on v ni vse vidi.
A fíkám (kdybych, chtëje Bohu uniknouti, fekl) :

Snad mne zakryji tmy (zaslápnou, conculcabunt me, i
v hebr. massor. rozdrti), ze inné nebude vidëti, jakobych
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byl jimi zaSlápnut! A skuteënë by byla рак noc tira
svëtlem, jez by mne obkliëovalo — byl bych tedy ve
tmách. Bohu by ta tma nebyla tuze, prilis temnou, tak
ze by mne vidël, jako v nejvëtsim svëtle. Die lat. svítt
noc na jeho rozkoëe, o nichá se domníval, ze jsou skryté;
v hebr. toho neni. A noc jest jetnn jasnou jako den, jako
jeji (noëni) tmy, tak jeho (denni) svëtlo. Pro Bozí vëdëni
a poznání jsou tma i svëtlo iïplnë lhostejny a stejny ; i
tma jest mu svëtlem, ponëvadz v ni stejnë vidi vse.
Ve versieh 7— 10 vyslovena zfejmë vsevëdoucnost

Boáí (tum ratione quantitatis, seu objectorum — vidi
vsechno vesmës, tum ratione qualitatis, seu modi, quo
Deus objecta omnia cognoscit, vidi a zná vse tiplnè a
dobfe); ve versieh 11—12 jest prohlásena Bozí vsudy-
pHtomnost neb neobmezenost (immensitas, Deus est
rebusque et loéis omnibus substantialiter praesens — jest
de fide).
Marnë tedy snazí se hfísníci skr5rti své nepravosti,

kdyz je pásou v noení dobë, v úkrytu ; i noc osvítí,
ukáze na jeho rozkoëe, a nezûstanou jeho hfíchy tajn5rmi:
et nox illuminatio mea in deliciis mets.
V duchovním smyslu vykládáno o svat$rch, kterí

v noci souzení a pronásledování stále se tësi svètlu Bozí
útéchy. Так sv. Vavfinec fíkal: Má noc nema tmy, nybrz
vse v jasu záfí.
Sv. Církev uvádí tato slova o Vzkfísení Pane ve

zpëvu Bílé Soboty: Tat jest noc, o níz jest psd7io: A noc
jako den se osvítí a noc jest mi osvëtlenim v mych ros-
kosích.

1. a poznal jsi; v pfekladeeh: mne xai èyrwç iu
4".~¡V- (v'yj. aram.).

2. ""ГЗШ а "'Tpnp vázan^ inf- s pfíponou múáe bfú
jako slovesnó jméno ve vsech pádech. *?~Ъ v fecké LXX
rote diaXoytofioik ¡uov syr. "ТСШПГО má mySlení, má jako
pfedmët pfedl. p po aram. zpúsóbu; J"1 od !m (arab. asi
rádija, aram. hebr. nï"ij znaëi: chtëtii, snazení&p. —
püvodní *?-\ {V aram. podobné jméno ]Ъп). Sv. Jer. pf-e-
loáil poznal jsi mé zlé tedy od
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nrs na zaëàtku má silny dûraz. Remrrectio vyklá-
dáno téz o vzkfísení z hrobu, z mrtvych.

3. ТП» inf. neb jméno ëïnnosti od ГПК (jíti), *p:n
inf. s pfíponou od УЭ"1 (VZH) агат. lezeti; LXX pfe-
kládali: tí¡v tqí¡íov fxov xa) tÍ]v ay¡piv6v /юг èÇiyj-iaonç tedy jako
podstatná jména cesta а sv. Jer. accubitionem
meam, Sym. ri¡v хо1щот uov ; ayoîroç znací rákos, rohozku,
рак provázek, míru. LXX mínili asi rohozku, loze : zná§,
prozkoumávás mou cestu a mé loze (lezení); Vulg. pfelo-
zila funiculus, mëfitko (provázek ku mëfeni), odmëfeny
díl — íe by znamenalo funiculus i cestu (synon. ku
semitam), nelze doloziti. Bëh zivota a jeho cíl (konec) tím
vyjádfeno není. П'ИТ znamená provívás (Pfísl. 2026)
èÇiyviaoaç', jest to piel slovesa ГЛТ (nikoli "I1T).

4. Rozdëleni verse v LXX a ve Vulg. není správné ;
lépe die hebr. 'pX ЧЭ nebot není slova, n;a na m. hebr.
"СП od ЬЬа aram.

5. "ОГН? pfekládali tu sloveso IS" av mkaaát /ле, dluzno
vsak pfekíádati od "ЛЗ ¿y obklicujeS mne; pro onen pfe-
klad od IS4 tvofiti nebyla pfelozena správné slova linx
D"l¡?1

zadu a napfed (novissima et antiqua spojeno
s
'

ГУV ).т ; -т '

6. ГУ! t) yvwolç aov vëdëni tvê, totiz Bozí "ГУТ jest
riN^B (q°rê), ri'N^E kethîbh.: podivuhodné; die aram.: jest
mnë skryto к porozumëni by bylo pfekíádati ГУ" о po-
chopení clovëka: Tuze, pfilis podiouhodnym jest vëdëti
(to), pochopiti to, ze vsecnno znás.

ЧЭ52"0 pfesahuje to mé síly, Г05ШЭ jest mi nedostizi-
telnym, Wp b?Wî*b nemohu to pochopiti: non potero ad
id (hebr.): earn consequi non potero, jako ôvvao&at лобд.

8. pSX z ptDÇi* od aram. piîÇ vyslupovati, hebr. p^5D.
bisa jest pfedmëtny akk. : kdybych ucinil si luzkem èàv

отдаюш Se'Ôl.

9. I zde dluzno si pfimysliti DS* kdyby. vXiss (хшэ)
podáno v LXX èàv àvaÀàfio) kdybych vzal, zdvihl хат ög-
&gov die cervánek, jako cervánky — není dosti správné.
západní mofe, západ.
11. "Ón~'S pfekládáno Casto: toliko tma, pouhá, eirá

tma; lépe vsak "X vyznamem: snad, tedy, asi äoa — spo-
jiti s vëtou. Na m. "OBTO"; od Cjiuj rozdrtiti, rozbiti, cteno
v pfekladech ■ОЗО4. pokryje mne od Tpe (~pw) operient
me, Sym. httox&iáoa fie; to mohlo b^ti snadno zamënëno.
'Ev T

f¡ rgwpfi fiov, in deliciis meis, v mych rozkoSích po
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vstalo asi z "OTF? °d P?. аб jest od 4S2 s pfíponou.
лЬ")Ь jest pfísudek, lis podmët. Mea pfi illuminatio v
hebr. není.

12. Т^ЯЯ jako ve v. 6. "йЩ Шд nr. Dvojí Э znaöi:
Tma i svétlo jsoii stejnê.

13. Nebof ty jsi utvofil (más) má ledví ;
Ujal.jsi se mne od lûna mé matefe.

14. Oslavuji të, ze jsi se ku podivu projevil velik^m;
Podivuhodná jsou tvá díla a já je dobfe poznávára.

15. Nebyla ti skryta má kost,

Kterou jsi ucinil v skrytë,
Ani má podstata v hlubináeh zemë (tvofená).

16. Mou nedokonanou podobu vidëly tvé o6i,
A do tvé knihy zapisují se vsichni.
Na dny se tvofí a není (jestë) nikdo v nich.

17. U mne jsou tvoji pfátelé, Boze, velice uctíváni;

Velice pevnë postavena jest jejich pfednost.
18. Já je scítám, a jsou cetnëjsi nez písek.
Povstávám a jsem jestë s tebou.

19. Kdyby s pobil, Boze, hf ísníky !
Muiové krve, odstupte ode mne;

20. Nebot ríkáte (si) v my§lení:
»Oni dostávají nadarmo tvá mësta«.

21. Zdaz nemám já nenávist proti tëm,

KteH tebe. Hospodine, nenávidí?
A zda£ se nesesychám pro tvé nepfátely?

22. Úplnou nenávistí jich nenávidím,

A stali se mi nepfátely.
23. Zpytuj mne, Boze, a poznej mé srdce ;
Taz se mne a poznej mé stezky.

24. A popatfi, je-li ve mnë cesta nepravosti,
A ved mne po vécue cestë.

13. Nebof ty jsi utvofil má ledví,
Ту jsi mne utkal v lûnë mé matky.

14. Dëkuji tobó, 2e jsem tak hroznë podivuhodnè
uôinën,

(LXX. syr. sv. Jer. агат.: Ze jsi se tak
hroznë podivnihodnym projevil.)
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Divy jsou tvá díla,
A má duse poznává tuze dobfe.

15. Nebyly ukryty pfed tebou raé kosti,
Z nichz jsem byl skrytë ucinën,
Upleten jsem byl v hlubinách zemë.

16. Müj zárodek vidèly tvé oëi ;
A do tvé kniliy oui vsichni se zapisuji,
Dnové jsou urceni,
A neni jestë zádného z nich (tu).

17. A mnë, jak tëzké jsou (mi) tvé myslenky, Boze !
Jak silny jest j e j ich souëet!

18. Chci je sëitati — jest jich vice nez písku ;
Probudil jsem se, a jsem jestë u tebe.

•
19. Kdybys chtël zabiti, Boze, bezbozníka —
A muzové krve, odstupte ode nine —

20. Ktefí ti lstivë odporují, (die Aq. Theod. B.)
(Mass.: Ktefí tebe lstivë jmenují),
Vyv^éeni jsou v niëemnosti tvoji protivníci.
(tak die Aq. Sym. Jer.; Mass. LXX. syr.:

22. Dokonalou nenávistí jich nenávidím,
Jsou mi nepfátely.

23. Zpytuj nine, Boze, a poznej mé srdce,
Zkus mne a poznej mé myslenky,

24. A viz, je-li ve mnë cesta bolesti,
A ved mne po vëcné cestë.

13— 24. Bûh zná vsechno v zivotë clovëka a vi о torn
netoliko proto, ze vûbec vsechno vidi a zná, nybrz i proto,
ze sám ëlovëka od prvého pocátku stvofil. Stvofení a
vytváfení ëlovëka v zivotë matky bylo povazováno u
Hébreu jako nejvëtsi div a tajemstvi (Kaz. Il6); proto
mûze b^ti i dukazem vsevëdoucnosti Bozi. Go lidskému
oku jest uplnë nepfístupn5rm, tvofeni clovëka v matcinë
lùnë, jest Bohu znám^m a jasn^m. Bûh vidi v^voj clo
vëka, jak se spfádají neb utkávají jeho kosti, zíly a svaly,
jak se urovnávají údy tëla — on to vse sám püsobí a
tedy také zná. Jemu jsou známy i dny zivota kazdého
ëlovëka, on sám je urcuje a jsou zapsány v knize jiz v té
dobë, kdy jestë zádného clovëka nebylo (13— 16).
Jak tëzko lze Bozí myslenky chápati, a jest jich ve-

21. Nemám já nenâvidëti, Jahve,
Tv^ch nenávistníkü?
A nemám míti oèklivost

jsou tvá mësta).
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lik^ poëet; to, со Bûh vi, jest nesmirnë bohaté a ëetné.
Kdyby pocítal zrnka písku, tim jeètë nedosáhl souëtu
Boziho vëdëni; kdyby veöerem poëal ëitati pfedmëty Bo
ziho vëdëni a poëital ai do rána, ráno vstává, a jestô
jest u Boha, neni hotov s pocítáním zàmëru, myslenek
Bozich (17. 18).
Pro tuto vsevëdoucnost a vsudypfitomnost zasluhuje

Bûh, aby byl со nejvíce ctën. Jsou vsak lidé, kteri tomu
nevëfi, Boha nemilují, ano Boha i tupí. Proti tëmto Bozim
nepMtelûm obrací se zalmista. Divi se, 2e je Bûh, jeni
zná jejich bezboznost, na svëtë trpi, a vyslovuje své po-
divení pfáním: Kdybys chtèl, Boze, bezbozné zabiti! 2al-
mistovi jsou Bozí nepfátelé v nenávisti ; on s nimi nemá
a nechce miti nie spoleëného, on züstává spojen s Bohem.
On nenávidí zla; kdyby snad mël nëjakou chybuvesvém
srdci, tu prosi, aby ho Bûh zkousel a рак na pravé cestë
vedi, na cestë, která má trvalou cenu (na vëôné cestë)
(19
-
24).

Takovy jest asi obsah a taková jest souvislost této
druhé ëàsti zalmu. Ëecké znëni, a die nëho i Vulgata,
podávají v této cásti na nëkterych místech ménë sprâvnë
püvodní hebr. znëni, a jsou téi ménë srozumitelnymi.
Uvedeme proto smysl Vulgaty a hebr. znëni pfi nëkte
rych versieh oddëlenë.

13. Nebot ty mâë {possedisti — jako f. Ыщаш) má
ledví, získal jsi je, jsou tvá - ponëvadz jsi je stvofil.

Hebrejské sloveso qànâ, které znamená: zaloziti, tvofiti,

bylo tu pfelozeno nevhodnc druh5rm sv^m v$rznamem:
pfipraviti si, získati (parare, comparare, possidere); odtud
ten rozdíl. Netfeba vykládati o dusevním majetku: Ту
más má ledví v moei t. j. ty je znâë — nebot patrnë
dluzno dáti pfednost hebr. znôni a vyznamu : Ту jsi utvofil
má ledví. Ledví èlovëka byla pokládána za sídlo citu,

zádostí i náruzivostí, za nejvnitfnëjsi, a ovsem spolu i

nejtajnéjsí Cást cloveka.
Ujal jsi se mne od luna mé matefe; suscepisti me

die feck. A\ndäßov цою — ponëvadz pfekládali sloveso
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sâkhakh v^znamem kryti, chrániti ; ono znamená téz :
plésti, protkávati. V torn vjznamu pfekládali Aq. едшош fie,
sv. Jer. orsusque es me a aram. : ty jsi mne dohromady
setkal V lûnë mé matky. Tato metáfora jest téz v hebr.
znëni: Tëlo clovëka jest podivuhodnym zpûsobem z rûz-
nych 6ástí spleteno a jaksi setkáno; Bûh jest toho
tvûrcem.

14. Salmista pfetrhuje své liëenim pfímym oslovením
Boha, svého Tvûrce. Z vdëcnosti pravi: Oslavuji tebe (dëkuji
tobé), Se jsi se hroznè (terribiliter 468), ku podivu, ukâzal
velikym (LXX ukâzal, projevil jsi se podivuhodnym tdav-
/cwiwâjç). Velikym, mocnym se projevil Bûh tim, jak jej,
ôlovëka, v matëinë lûnë utvofil.
V hebr. vyslovuje zalmista Bohu svûj dík timto zpûso

bem: Dëkuji tobë, ze jsem tak hroznë podivtihodnë ucinën

(tebou). Staré pfeklady se tu proti massor. znëni shoduji
(podávají sloveso v druhë osobë o Bohu).

jsem tak podivuhodnë utvofen, to poznává dobfe
má duse (já 33); aneb: ona poznává tuze dobfe (nimis)
tvá podivuhodná díla.

15. Zalmista mluví v tomtoverëi opët o tvofení svého
tëla. Nebyla tobë skryta zádná má kost, kdyz jsi totiz mé
tëlo tvofil; znal tedy a vidël Hospodin A^sechny jehokosti
a celé jeho tëlo. O té kosti praví je§të: Kterou jsi uöinil
v skrytë: v skrytë matefského lûna Bûh tvofil kazdou
kost jako celé tëlo. Totéz di slovy: Nebyla ti skryta ani
má podstata, kterou jsi tvofil v hlubinách (in inferioribus)
zemë, v matëinë lûnë, v nëmz jsem byl ukryt jako ve
spodu zemë.

V hebr. pravi podobnë: Nebyla ukryta pfed tebou má
kost (Sádná z mych kosti — ëàst na mistë celku : celé
tëlo), ta kost (moje, mého tëla), z nié jsem byl uëinën
v skrytë (aram. jenz jsem byl ucinën; téz ôasovë: Kdyz
jsem byl ucinën) v matefském lûnë; upleten jsem byl, jako
z rûznobarevn^ch nití upletené tkanivo, v hlubinách zemë

(aram. in utero matris), v mistë, jez jest tmavé, tajemné
jako podsvëti.
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16. Bûh znal ëlovëka (zalmistu) jiz tehdy, kdyz ne-
bylo jeho tëlo jestë vyvinuto: Mou nedokonanou (nedoko-
nalou) podobu vidëly tvé oöi; die hebr. asi: Müj zárodek
(embryo) vidëly tve oci, coz zádny vidèti a znáti ne-
mohl. Ano, Bûh zná íietoliko ono tvofení se cloveka,

(
on vi a zná vsecky jeho dny zivota: Do tvé knihy zapi-
suji se vHchni; vsichni lidé jsou od prvního okamzení
svého zivota zapsáni v knize ziv^ch (Ex. 3233), Bûh zná
jiz napfed, ze budou zivi, jako dlouho budou zivi a jak
budou zivi. Po dneeh (t'^uégaç LXX per dies) dennè jsou
ti lidé tvofeni, teprve postupnë pficházejí na svèt, ale
Bûh je znal jiz tehdy, kdyz tu jestë nikoho nebylo. Ta-

kovy by mohl b^ti smysl Vulgaty tohoto nejasného mista.
Jinak vykládáno téz: »Vsichni lidé jsou zapsáni v tvé-
knize, i jejich dnové jsou tam urceni drive, nez jsou ti
lidé na svëtët (>zàdnf z tëch dim neschází* Sym. Calmet)
Hebr. znëni jest jasnëjsi a jednodussí, zvlàStë kdy-

bychom slova : Dnové jsou utvofeni (urceni) polozili pfed
vêtu: A do tvé knihy ont vsichni se zapisuji. Smysl tëch
slov a jejich souvislostby byla: Bûh — jeho oci vidëly mùj
zárodek, jiz tehdy, kdyz jsem by] v zivotë matky, byly
urëeny (utvofeny, v Bozi vèdomosti) jim mê dny a zapsdny
v Èozî knize; tak se stalo jiz tenkrát, kdyz jeste zádného
z tëch mych dnù (neb: z lidi) nebylo. Drive nez jsem pfi-
sel na svët, urëil mi Bûh délku zivota (Job 3ti).

17. 18. Die LXX a Vulg. oslavuje zalmista i v tomto
versi Boha a tvrdi, ze mâ v ûctë Bozi pfátele, zbozné
Israelity, ktefi se tësi v zemi velké moci a pfednosti
(principatus eorurn nimis confortatus est); chtèl by je spo-
citati, aie jsou cetnëjsi nez pisek.
Slovo, které znamená mysleni, pfekládali LXX oi<püm

oov tvoji mili, slovo rÔ§ pfekládali ai àçyal mnebv; odtud

рак onen veliky rozdil mezi hebr. znënim a mezi pfeklady.
Hebr. znëni podává jakousi úvahu о torn, ze nelze

Bozi vsevëdoucnost pochopiti: jest vseobsáhlá.
A nine, jak tëzkê jsou mnë tvé myslenky, Boze! jak

tëzko pochopitelné, ano já jich vûbec pochopiti ani ne
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mohu. Jak silny jest jejich pocet! rozmanit^ch Bozich
myslenek, zàmërû jest nesmírny poëet, clovëk jich nemûze
poj ati.

Kdybych je chtël scitati (chci je citad — podmineènë),
jsou nàramnë cetné; jest jich vice nez pisku. Zabyval se
sôitànim Bozich mySlenek veöer, v noci, i ve spánku о torn
pfemyslel; ráno se probudil: jestë jsem и tebe, jestë r,a
tebe myslim, s tebou se obírám. Ani pocet Bozich my
slenek nelze poznati, tim mène pochopime jejich obsah.

19. Jsou lidé, ktefi si vsevëdouciho Boha nevází!
Kterak se to mû2e státi, proö je Bûh na svëtë trpí? Sal
mista vyjadfuje pfání: Kdybys pobil Boze hfisniky ! tak
by jich byl zbaven svët i zalmista. Muéovê krve (57). od-
stupte ode mne, zalmista nechce к nim hfti pocítán, nechce
s nimi míti zádného spojení; jsouf to lidé, ktefi prolili
krev aneb po krvi zízní. V dalsim je jestë H6Í.

20. Ten to vers chová mnoho obtízí; Vulgata nepo-
dává pfivodního znèni, a její slova zpusobila rüzné po-
kusy ve v^kladu tohoto verse.
Salmista není pfítelem bezbozn^ch, nebof oni pfe-

m$'slejí o zkáze zbozn$rch. Ríkajíf totiá bezbozní u sebe
(v myslení): Oni, zbozní, dostávaji tvá mësta, jsou v më-
stech, panují v nich; ale jejich panství nebude dlouho
trvati, nadarmo, in vanitate, mají nyní pfednost a pan
ství, my nad himi zvitëzime a svrhneme je. Kterak by
byl tentó v^klad uvésti v souvislost, není jasno. Ostatní
cetné v^klady se sem je§të ménë hodí.
Hebr. znëni podává düvod, proc se zalmista od bez-

boznych oddëluje: Oni odporují Bohu Istivë (odplácejí
Bohu odporem, nefestí), vyvysují se v marnost (marnë);
vyvySování jim nebude nie platn^m, aneb jest zalozeno

na marnosti. Poslední hebr. slovo není jasné; znamená:

tvá mësta, coz se do vëty nehodí; tvoji protivníci jest
pochybn^ pfeklad. Návrhy pfemën tu nepomáhají: Béfou

tebe, tvé jméno, nadarmo, ke Izi, rouhají se ti — jest
jeden pfíklad opravy.

21. Nepfátelé Jahve jsou nepfátely zalmisty. On má
72
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pfetl nimi ohklivost (liebr.), nenávistí к nira se trápí, se-
sychá Salmista.

22. Ûplnou, dokonalou (perfecto odio) nenávistí jich
nenávidím a jsou mi nepfátely, pokládám je za své ne-
pfátely.

23. Ke konci tu prosí Bona, aby ho sám zpytoval a

pî'esvëdëil se, ze má v pravdë takové smyélení, jak ve
v. 19- 22 projevil. Vsevëdouci Bùh muze zalmistovi, kdyá
prozpytuje jeho srdce, prispëti a na pravé cestë ho

udrzeti.
Poznej mê srdce, vëz o nëm, jaké jest, со vnëm jest;

poznej mê stezky, mûj zpûsob jednání, mé zití. V hebr.
zkus mm (Vulg. taz se mne), jako se zkousi zlato.

24. A popatri, je-li ve mnë cesta nepravosti, hfichu;
v hebr. cesta bolesti, hfichu, viny, která pùsobi рак ne-
ètësti, trest a bolest (vede к bolesti).
A ved mne po vëënê cestë, po vzácné cestë, které se

mu2e clovëk stále pfidrieti; die aram.: po cestë zboznych,
svatych (patriarchû) tohoto svëta (lti).
Ovéem, 2e pomySHme pfi tëchto slovech na cestu,

kterâ vede к vëcné blazenosti. Tou pokornou prosbou konèi.
13. ГГЭ£ (arab. qanâ) zaloziti, tvoiiti — рак téz ziskati

koupí (xTÚo/mi LXX). pfelozili slovem avnmußäveiv,

suscipere, bud ze vykládali "20 ve vyznamu kr^'ti, chrá-
niti, aneb ze öetli ЧЗфГ! od aramejského kmene 223; "20
znamená plêsti, tkáti.

14. Massor. "TTpJM v prvé osobë pfekládali LXX
druhou osobou ГГрЕЭ velik^m jsi se ukázal; koncové jod
nebyvalo л- prvé os. vzdy psáno, odtud tato zàmëna. Se
LXX tu souhlasi i syr. sv. Jer. a aram. a odporucuje
tentó tvar i zájmeno druhé osoby v rftaefa tvá díla.
risni; (od hroznë, jest pfisloveônë uzito. Hitzig klade
14. vers pred 13. Coynoscit anima mea já poznávám, totii
tvá dita.

16. SS¿ kosti jest hromadné jméno к 22£ kost, proto
tak prekládají Aq. sv. Jer. i aram.: mê kosti "'■ps? (tak
u Baera). Na m. ITS? byl jsem uëinën öetli LXX Г^з?
uPinit jsi o rjioñjoa* [O kostech). las pfekládá aram.: Jenz
jsem uëinën ispojuje s pfíponou v jiní vykládají
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akkiisativem látky (§ 914): г niehz jsem ucinën; novëjsi
vykládají "TON ëasovë : kdyz jsem byl uëinën. hJTO]5"l od
pp*i TroixttJLrtv V puai : pestrym tkanivem pleteno (jiá pfi
kobercích svatostánku jmenovány práce ори), аб nelze
jinym místem dosvëdôiti; Sym. variegatus sum. LXX: xai
f¡ vjtûmuaiç pov snad чПар-] aneb nëjaky jiny tvar od aip
státi, proto pfelozili substantia, podstata; sv. Jer.: imagi-
natus sum in novissimis terrae. ЧГС (skrytost) a niarnri
7"1N (vnitfní, spodni ë. zemë), v aram. 'рппПП "1П72 (spodni
ze tfí vrstev matefského lima) znamená patrnë uterum
m a tris.

16. a?5 toliko na tomto mistë ; v pozdëjsich spisech
znamená zárodek ditëte (foetus, embryo), téz jakouSym.
àuôtxpimôv jus (informem me sv. Jer., Лхатгоупагог fxov LXX).
Tuto prvou vêtu by nëktefi radëji kladli pfed 15. veré,
ponèvadz nelze s ni následující slova snadno uvésti
v souvislost. Syrsky ëetl еазлЧЕП) »a mou odplatu
vidëly mé oci; v tv$rch knihách to vse se zapisuje«.
Slovo а5э pûsobi obtize, ponëvadz neni jasno, к ëemu

totéz ukazuje. Obyëejnë byvá pfipona onoho a?3 spojo-
vána s D^'û\ Do tvê knihy oni vsichni se zapisuji, totiz
dnovê, ktefi jsou urceni (vytvoreni), a neni jestë zádného
z nich (dnù) ; divno ovsem, ze by dny byly utvofeny,
drive nez by vûbec bylo nëjakého dne.
Kdyby bylo D*-<T postaveno pfed aP2 7pEÇ-b?1

^PS? рак podávají tyto vëty onensmysl, klerf jest nahofe
vylozen. Vëta 16d a.~Q N?i a ani jediny v nich udává
okolnost: kdyz ani jediny z tëch dnù nebyl. Qerê i~ (jemu)
na miste (ne) neni pfeklady dosvëdceno; vyklad toho
by byl jestë snadnëjsi.
V lat. vykládáno dies jako fecké >¡/úgaz (Chrysost.

Euthym. a j.) stary^n genitivem: denné; nemo in ewnikdo

z tëch neni ti neznám. Wellh. mëni nëkterâ slova a mini,
ze tu asi jedna vëta vypadla ; zmëna jeho jest asi taková:
».Teste (aiç na m. D'WJ nebyli vsichni stvofeni, a v tvé
knize byli (lidé) zapsáni, a pfed tebou byli vsichni lidé
známi, a ani jeden z nich ti neujde«. Jinak Olsh. (Raffl):
»Vsichni lidé byli pfed tebou, dfive nez nëkdo z nich zil«
(zádny z nich jestë nozil а'^ПЭ). Arum, pfelozil : »V den,
kdy byl stvofen svët, od poëàtku, kdyz byla stvofena
vsechna stvofeni, a kdyz jestë zádného z nich nebylo«.
Syr. praví: »Hie, dny jsou ukráceny тпгпх, a nebylo
v nich ëlovëka*.

17. "ip^ (arab. wáqara i wáqura) b^ti vázn^m, tëêkym
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(ovsem рак téz vzácnym, drahocennym, jakpfeklady staré
a novëièi vykládají); к souvislosti hodí se první vyznam
velmi dobfe (Dan. 2n: tëzké slovo, pfíkaz).
"Г?!? tvê myslenky vylozili LXX od blizní, prítel.

Ciza"] jako 119
160 soucet (summa) — sv. Jer. od XDiT\ byti

chudym (quam fortes pauperes eorum).
18. nnEÇS impf, qal s pfíponou 3. os., jez odkazuje

na D"^n (myslenky B.) aneb spolu na a4aJN"i (souëet tëch
myslenek); v lat. ovsem znamená eos amicos tuos: Kdybych
je citai, chtël spoëitati. Podmineënë jest рак reëeno i
"SniS^rt probudil jsem se (Jer. 3125j.
Die aram. i die Sym. by se tu dëla zmínka o spánku

smrti. Bez poëtu, nesëislni budou ti
,

kterí vstanou z mrtvj'ch;
mezi tëmi bude po své pevné nadëjii Salmista, jenz volá:
Probudil jsem se к novému svëtlu, vstanu z mrtvych a

budu stale s tebou. Církev uvádí tato poslední síova :

Exsurrexi et adhuc sum tecum v introitu mse sv. v den
Vzkfísení Pànë o Kristu Pánu. Zalm sám o vzkrí§ení

z mrtvych arcif nemluvi.
19. as pfáním : Utinam! Kdybys! 53?*} v hromadném

smyslu, proto LXX а^ая штотшкобя (i Vulg.). Za ."!¡i~N
jest pasôq, aby bylo jméno Bozi oddëleno od 7V¿~\; po-
dobnë polozeno pasèq i ve v. 21., aby nebylo spojováno
mîT1 s (nenávidím — Boba ; to nemohl fíci).

V ITC pfechází optativ v imperativ (LXX, Sym. a

sv. Jer.); aby nebyl ten pfechod náhlym, vyjádfily to VITO
aram. a syr. tez imperf. 'НТО4 kdyby jen muzové krve
ode mue odstoupili; jako ЧИр ode nine.

20. Massor. т^Уф by mohlo byti v tomto tvaru toliko
na mistë "TipN* fíkají o sobé — "1/38 v§ak nemívá sku-
teëného osobního pfedm. akk., jako by mëlo na tomto
misté ve v^znamu: Kief г lebe jmenují klamnym zpüsobem
- aram. ïC33 Î? "pi¿3 IpO"^ 4ri ktefi jmênem tvym lstivë
pHsahaji. Ta poznámka o kfivé pfísaze se sem nehodí.
Ostatní pfeklady ukazují na tvar "^np? od slovesa

ГНЙ : Ktefí odpor ciní proti tobe ve Isti (lstivë). LXX A

má sice I'm ¿gek ponévadz mluvíé v myslenkách, ale В

má bez pfízvuku ¿peis a ëgiç; ¿ofíc by bylo stazeno z èçiôe;
jako 2 Kor. 1220 Gal.520 tedy ГпТ/р1; vzpoury, hádky. S oním
"^"ip^ souhlasí V. naoFTiiy.oavár ae Aq. âvtàéÇovoi aoi Theod.
Foíoovní aot ; sv. Hilar, má: quia contentiones in cogitatione
- ale poznamenává, ze jest v hebr. contentiones nikoli
dicis. П"2*"2~ osemctnë (c"£ï) lstivë, sv. Jer.: zlocinnc.

znamená (od "Py) tvá mësta, jak LXX, Vulg.
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eyr. pfekládají; Aq. Sym. sv. Jer. a aram. pfekládali :
tvoji nepfátelé, protivníci — ze by bylo 15 aramejskym
tvarem na m. hebr. -is utiskovatel, aneb ze by bylo "Tp
podst. jménem od "РУ horliti, arab. ghâra. Ani jedno, ani
druhé se do souvislosti nehodí. Proto byly navrhovány
pfemëny toho slova "p42 budv~TQui: Kterí vyslovili
¿vé jméno ve Izi (Wellh.) ; tentó omyl v pismë nepovstal
tak snadno. Jinak Tp^J : Ktefí se zvedli nevërnë proti tobé.

21. Piny tvar part, hithp. od Dip jest v W 592 a za-
jisté i zde dluzno cisti ~",?3riipr/3Z!i (míti oëklivost pfed 3).

22. РР5?г (ЬЬэ) dokonalost, zde v akkus. miry : doko-
nalou, plnou nenávistí ... — Sv. Augustin vykládá do-
konalou nenávist takovou, která miluje osoby, nenávidí
nepravostí ; zde arcif znací nenávist nejvjrssího stupnë.
Tabescebam êxrrjxw roztaviti zdo trpnë.
24. 2X7 ~"П cesta к ùtrapë, к bolesti, která by pochá-

zela z Bozího hnëvu a trestu ; 2X7 рак naznaëuje zlé
skutky ôôàç âvoftiaç (sv. Jer. jinak via doli, via iniquita-
tis — Vulg. sprâvnë). Aram. о modlosluzbë FÇtW ГП1Х cesta
bloudicích, syrsky: юртал cesta Izi.Diiy cesta vëku, vëcnà cesta; о'зпгр znací vëônë,
trvale, proto die eyr. jez jest na vëcnost, in via aeterna
LXX a sv. Jer. Aben Ezra a Qimchi : na cestë celé zemè,
vsech lidí yisn~~3 ^"П. Die Pf ísl. 2228 lépe о cestë, kterou
kràëeli patriarchové, cesta stará, vékovitá, aram. TP ч?!1]
Npb? TS'HF rniNI a ved nine po cestë zboznych vëku
(dávného).

2alm 138. se modlíme v druh^ch nesporách svátkü
sv. Apostolû, abyehom uznávali a byli za to Bohu vdëCui,

jak on ve své prozfetelné vâevëdoucnosti zfidil, zacho-
vával sv. Apoëtoly svou a nasi Církev; apostolové byli
a jsou Bozími pfátely, jez my máme ve zvlástní úcté

(v. 17). V apostolské horlivosti mëjme v dokonalé nená-
visti hfích a nepravost, odstrañujme je, míjejme je!
2e ho uzito i o Vzkfísení Pànë, feöeno v poznámee

к v. 18. (téz z. 56.).

139. zalm. (H. 140.)
Prosbai za ochranu protl zlomyslnym ncprátelúm.
Zalmista prosí Boha, aby zadrzel ostré a jedovaté

jazyky nepfátel (2—4) a zabránil, aby neupadl do osidel,
která mu nepfátelé polozili (5. 6.)
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S dûvërou odekává, ze ho Bûh vyslysí (7—9); pfed-
vídá záhubu nepfátel (10—12) a doufá pevnë, ze se Bùh
vëci ubohého a chudého ujme (13. 14.).
Jako V jinych prosebnych zalmech jest tu obsazeno

vedle prosby i líóení bezpráví, pfání trestu, kterym by
byli stizeni nepfátelé, vyznání dûvëry v Boba a dík.

Nadpis jmenuje Davida skladatelem této pisnë. Podob-
nost s jinymi prosebnymi písnemi Davida to dotvrzuje

(57. a 63. zvlásté). К nadpisu viz úvodu s. XIX, XXIII
a XXVI (4«).
Ke kterym událostem by se obsah zalmu nesl, ne-

víme. Jedni jej spojovali se vzpourou Absolona (2 Kr. 15),
jiní se vzpourou Seby. David trpël podobn^m zpíisobem,
jak totiz lící zalm, v rûznych dobách.
Salmista mluví ke konci ve jménu zbozn5rch a ubo-

h^ch (13. 14). Z té pí-ítiny, a protoze jest tato pisen v 5.
knize zaltáfe, a pro aramaismy (v. 9) kladli puvod tohoto
zalmu do doby po návratu z Babylona. Die nich by byly
liëeny títrapy, jez bylo zboznym trpëti od bezboznych.
Zalm 139. jest die Zennera sborovou písní, má patero

slok о 3, 3^3—3, 3 versieh.

L. 1. Ku konci. Davidûv zalm.
2. Vytrhni mne, Hospodine, od zlého ëlovëka,
Od nepoctivého muze mne vytrhni.

3. Ktefí obm^slejí v srdei nepravosti,
Po celé dny podnikají boje.

4. Ostfí své jazyky jako hadí (jazyk);
Jed zmijí jest pod jejich rtoma.

5. Ochrañ mne, Hospodine, z hfísníkovy ruky,
A od nepoctivych lidí mne vytrhni,
Ktefí pomyslejí podraziti mé nohy.

6. Pysní ukryli na mne osidlo,
A natáhli provazy v osidlo;

Podle cesty kladou mnë úraz.
H. 1. Èiditeli (zpë vu neb hudby); zalm od Davida.

2. Vysvobod mne, Jahve, od zlych lidí,
Od násilnickych muzû mne ochrafmj.
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3. Ktefí obmysejí zlé v srdci,
Dennë rozdrázclují boj,

4. Naostfují svûj jazyk jako had,
Jed zmije jest pod jejich rtoma. Sélâ.

5. Qstfíhej mne, Jahve, od rukou bezbozníka,
Od násilnickfch muzû mne ochrañuj,
Ktefí pomyslejí podraziti mé kroceje.

6. Zpupní poliöili na mne osidlo,
A rozepjaly provazy jako síf pfi pësinë,
Léëky mnë polozili. Sélâ.

(Sv. Jer. а LXX: A provazy rozepjali síf
[mym nohám], podle stezky polozili

mnë úraz).

2. Prosba zalmisty. Není to jediny ëlovëk a muz, od
nëhoz by chtël bfti vysvobozen, nybrz jsou to zlí lidé,
nepoctiví muzové (muzové násilí), od nichz jej mûze Bûh

vytrhnouti (eripe 16'3 1749 a j ). Proto o nich uzívá ve
v. 3— 6 mnozného ëisla.

3. 4. Ukazuje zlobu sv^ch nepfátel: Obmyslejí proti
nëmu v srdci nepravosti, zlé, со by mu mohli zpûsobiti.
Po celé dny (tota die znamená jako jinde: kazdého dne,
stále, dehnë 552) podnikaji boje, vyvolávají dennë hádky,
nesváry — nikoli pütky a boje válecné. Ustaviënë drázdí
zalmistu.

Zbranëmi nepfátel jsou : jazyk a feö, lest a násilí.
Ostfí své jazyky jako hadi jazyk, on jest рак tak ostry
jako hadi jazyk (podobné pfirovnání 63* jako mec —

téz jako had 9b7 5422 575). Jed zmiji (jedovatého hada, aspi-
dum) jest pod jejich rtoma, jako feëeno v 133. Sélâ v. XXVII.

5. 6. Tato sloka jest zcela rovnobëznà s prvou slokou
v. 2—4. Oni pomysleji podraziti mé kroëeje (mé nohy),
jako 3631, kladou zalmistovi tajné úklady.
Ukryli, poléëili osidlo; totéz 9'6 305 567 636. NepMtely

jmenuje pyënymi, zpupnymi; tak si poëinaji proti nëmu
i proti Bohu. Podle cesty kladou mnë úraz (scandalum
пдбахоцип Euthym. 4920), lécky; podél cesty, kudy bylo
zalmistovi jíti, aby pfisel к úrazu, aby jej do léëek
chytili.
2. 71 D"TX hromadnë. □ЧСТЗП ui"'« muz násilí (nefestí)
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jako 2 Sam. 22*9 (1849 sing.). 7*«ЫР od ПХЭ, kde není 3
V impf. pH pfestávce pfizpüsobeno

3. VW mûze b^ti toliko od Tß = ГП* (Pfísl. 15'8)drázdüi, vyvolávati (zde: 6o;); v aram. jèst ЗП5 coz by
ukazovalo na T"ü*¡ piel od ГПЗ, ponëvadz se 14» *v onom
vyznamu jinde nenalézá. LXX a Vulg. asi od T15 ve vy-
znamu: shromázdovali se, pfipravovali лаоегАшо\по.
ПТ"~5Э kazdého dne, Sym. *«г« лг7о«г fjfiFQav.
6. D^^ni a provazy jest spojeno vLXXs *i?0"iE; LXX

maji po ГС") (sif) jestë (mym nohám): xa¡ o/oiv¿a
dthnvav, .-rnyíAas tui¿: лоту pov. ЩУТОГТ^ nálezí proti mass,
oznaéení na zacátek 6c: LXX h/ú¡ieva tQtßov podêl cesty.
c's:» vneQt)<pavot kladou za pfiëinou urovnání metra

do druhé vëty neb stichu 6b: ôihrivav í'ne.Qrf<pavoi naytdaç toîç
nooh fior.

7. t{íkám Hospodinu: Muj Bûh jsi ty;
Vyslys, Hospodine, hlas mé prosby.
8. Hospodine, Pane, má spasná silo,
Pokryvás mou hlavu v den boje.

9. Nevydávej mne, Hospodine, proti mému pfání
Obmyslejí proti mnë (zlé); hfísníkum ;

Neopoustëj mne, aby snad se nechlubili.
10. Hlavu tëch, ktefí mne obkliëuji,
Lopota jejich rtu je pokryje.

11. Bude na në padati uhlí,
Do ohnë je uvrhnes,
V bídách neostojí.

12. Muz pomlouvaö nebude míti stéstí ve svëtë;
Nespravedlivého strhuje zlo do zábuby.

13. Poznávám, ze provede Hospodin soud nebohého,
A pomstu chud^ch.

14. Zajisté, spravedliví budou oslavovati tvé jméno,
A upfímní budou bydliti pfed tvou tváfí.
7. Ríkám Jahve: Mûj Bûh jsi ty;
Slys, Jahve, mé hlasité úpéní!

8. Jahve, Pane, ty má silná spáso,
Ochrañujes mou hlavu v den putky.

9. Nesplñuj, Jahve, pfání bezboZn^ch,
Nepfipoustëj, aby provedl svûj zàmër;
Vyvysili by Sél¿.
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10. Hlavu ti
,

kterí mne obkliëuji;
Svízel jejich rtù at je pokryje.
(Jinak: At nemohou vyvyüsovati hlavu ti

,

ktefi mne obkliôuji).
11. At na në dávají padati (opr.: Aid ává dstí ti)

Do ohnë at je svrhne, uhlí,

, Do jam (die arab.: do hlubin), aby nevstali.
12. Pomlouvaö neostojí na zemi;
Muz násilník — zlo ho bude honiti ráz na

ráz (kvapnë).
13. Mim, ze provede Jahve soud ubohého,
Právo chudych.

14. Zajisté! Spravedlivi budou dëkovati tvému
jménu,

Zbozni budou pfebyvati pfed tvou tváfí.

7
. Nová prosba к Bohu; zalmista má к nemu dûvëru,

odvolává se na to, ze jest Jahve jeho Bohem.

8
. Zalmista bezpeënë o6ekává, ze mu dá Pán v den

boje (pñtky) ochrannou zbroj, ano ze mu bude sám
ochranou. Proto ho jmenuje : má silná spáso (silo mé
spásy), má silná pomoci! Pokryvás, ochrañujes (dávás
jaksi stín pfi vále6né vfavë, obumbrasti) mou hlavu v den
boje (90* o podobné Bozí ochranë). Die hebr. by byl Buh
pfílbicí, ochranou zalmisty v dobè boje.

9
. Nevydávej mne, Hospodine, proti mému pfání —

a desiderio meo, kdyz bys mého pfání, mé prosby nedbal,
me invito — hfUnikum \; oni obmyslejí zlé proti mnë.
NeopouMëj mne, aby. se snad nechlubili, kdybys mnë ne-
pomohl, mne z jejich moci nevysvobodil, radovali by se

z mé záhuby a chlubili by se, ze mne zahubili.
Hebr. znëni jest v tëchto nëkolika versieh poruëené

a ménë jasné. Die Sym. a sv. Jer. zní prvni stichos: Ne-
dávej (nesplñuj) Jahve zádosti hriënikû (Ne des Domine
desideria peccatorum, Sym.: fit/ ôcjiç, y.voie, ràç èfuâvutaç 7ov

nagavó/wv), nepovoluj, nesplñuj bezboznikûm to, ëeho si

pfejí: mé záhuby si zádají, mého nestësti a pod. Druhy
stichos pravi: Jeho zmnër (z\f proti mnë) nenechávej pro-
vésti; af nemûze bezbozn5r (bezbozni) provésti svou zlobu

(aram.: své mysleni, sv. Jer.: jeho zloëiny af se nevyleji

a nevyv^áí). Poslední sloveso v hebr. znëni dluzno bud
pfeloziti samostatnou \rëtou (tak jiz Raèi vylozil):' Vyvy-
Sili by se, totiz ti bezbozni, kdybys jim povolil, a kdyby
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se jim jejich zàmëry se mnou zdafily — aneb dluzno je
spojiti se slovy náslechijícího ver§e 10.: Vyvysili by hlavu
ti, ktefi mne obklicují. LXX a Vulg. mají pfed tim slo-
vesem zápor: Aby se nevyvysovali — aneb aby nevyvy
sovali svê hlavy. Vyvysovali by se i proti Bohu.
Bûh mûze tedy pfipustiti, aby bezboznik provedl své

zàmëry proti zboznému ; Bûh mûze tomu zabrániti. O toto

prosí zalmista. Zároveñ vidi i ty tresty, jimiz mûze Bûh
nepfátely a bezbozníky stihati (v LXX a Vulg. jsou fu
tura), a jako na jinych místech zaklínacích zalmû jim ty

tresty pfedpovídá a jaksi pfeje (viz o tomto v úvodu ñas.
XIV. a doslov к z. 108.; v hebr. znëni jsou ve v. 10. all.
optativy).

10. Die verse 8. kryje sám Hospodin hlavu zbozného;

na hlavu bezboznych má se die tohoto ver§e shrnouti
vsechna svízel (labor, lopota, bolest, trest za zlé feèi, ne-

stësti) jejich rtû, ona svízel, kterou jejich rty, jejich feci zpù-
sobily (717): Hlavu tech, kterí mne obkliëuji,mfch nepfátel —

lopota jejich rtû at je (bezbozníky — ovSem tez jejich

hlavu) pokryje!

Jin5r vyklad hebr. znéní by byl: Vyvysují svou hlavu
kolem mne, at je pokryje bolest jejich rtû — aneb: Atne-
mohou vyvysovati svou hlavu, kterí mne obkliéují (pri-
brán zápor ze LXX).

11. Bude na ne padati uhli, fefavé uhlí (snad: At
na në dává dStíti Jahve fefavé uhlí s nebe); podobnè
10' 17 13. '*. Do ohne je svrhnes, die LXX B: v ohni (ble-
skem) na zemi je shodis; pfijdou na në bídy, nestèsti,
tresty a trápení: V bídách neostojí, nybrz zahynou. Hebr.
znëni tu je§të pokracuje: Do ohnè at je svrhne, do jam
(do prohlubni vod — die jin^ch), aby nevstali, nemohli
vice vstáti.

Vulg ata pfipomíná dvojí stupeñ trestu: Uhlí a oheñ
(spojeno TTvgóg âv&Qcauç ohnivé, fefavé uhlí, by bylo jediné
pfirovnání), massor. znéní vylicuje jejich záhubu trojím
obrazem: Bude na në padati uhlí, budou svrzeni do ohne
a do jam (do prohlubní), odkud nevyváznou (5424).
12. Muí pomlouvac (i utrhac, vir linguosus, árr¡o
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•/Âcoooo')ôt]ç nebude míti na svètë (na zemi) stéstí; neostojí
na zemi, zahyne die hebr. Non dirigetur, fecké xarev&vvav,

tnm<yyúvm> míti zdar, Stësti (1007 ëinnë, Sir. 2924; trpnë
dirigí 10129). Nespravedlivêho (muze násilníka, hebr.)
strkne zlo do záhuby ; zlo bude ho honiti ráz na ráz
(kvapnô — neb stále), di hebr. znëni.

13. 14. Spravedlivému se dostane pomoci, práva a
spravedlností. Tato krásná nadëje vyznívá ke koncipisnë
z úst zalmisty.
Vím, zalmista má bezpecnou jistotu, zkusenost otom,

ze provede Hospodin soud (pfi, právo) nebohého (slabého,
bídného), a áe porastí chudého, kdyz mu bylo ublízeno,

kdyz byl pronásledován.
14. Nyní jest zalmista v bidë, v nátisku — jest mu

stále prositi, modliti se za pomoc — ale on vi, ze jednou
jistë vsichni zbozní a spravedliví (tedy i on) budou moci
oslavovati jméno Bozí, dëkovati za vysvobození; budou
tito upfímní, poctiví pfebyvati pfed Bozí tváfí, 5ímz se
jim dostane bezpeöi a blazenosti (108 15u 608).

8. "OÍD zbroj ; den zbroje jest onen, kdy se obléká
zbroj, den boje, putky.
9. **y&Û téz ч^КО (v nëkolika starsích rukopisech)

od ms znamená totéz, jako ГПХГ zádost (LXX detli )12)
pfání C^Wü). Proti mne vyjádfeno jeètë v LXX xar fuov

47273* jeho zámér; jméno Sü" jest tolikona tomto misté;
LXX, Sym. a Vulg. pfekládali sloveso ITÜTOT obmyslejí "27
proti тпё. pDP""bí< nedopust, jest hif. (od рвз) od piE (pBD
aram. vySel), vyvedl, vydal, dopustil (vyzn. NX"in 14413)
nedej, aby provedl.
Die LXX a j. stál pfed zápor ?S neb spí§e "E;

aby se nevyvysovali, iva fir¡ biaa&moi Sym.; snad byla zá-
porná cástice proto vynechána, ze pfedcházela jiz v рвп~?х.
Samo o sobë ve ver§i 9. není TOIT1 na pravém mistë; slûvko
Г»Ьр je od verse 10. iiplnë oddëluje. Nebot se vyvysuji
zni u Rasi INMT ч3.
Jinak spojuji ЧЗС7?ЮКП IWPP "Б at nevyvySují hlavu

ti mne obklwující.
10. «¿Ñ1 pfekládáno LXX Aq. Theod. syr. aram. Vulg.

caput, hlava. Nëktefi vykládají i slovem summa, soucet,
vSsichni: Vsem, ktefí mne obkliöuji "ЗС/З (oí xvxkovvtéç tie
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Sym. y.vAùi/iu eircuitus, jako 3!Z'Q consessus), dostane se
svizele, bolesti, kterou svymi rty zpûsobili. Jiní vykládají
hromadnë a eircuitus genitivem: >

)

х&раЦ jov

xvxldtuaiog avTÙw. Hlavy tëch, ktefi mne obklieuji, stihne
svizel, kterou jejich rty pûsobily: холод xwv ^edéwv abiwv
xaXvwet amo vç. Sv. Jer. pfekládá Ш~\ hofkost. Sym. о л/хдаа-
/uôç: Amaritudo convivarum (meorum) : labor labiorum
eorum operiet eos. ain znamená jed (Job 20 16), hlava
máku (v Deut, znaëi jedovatou rostlinu 29'', která rychle
roste, kràsnë kvete Os. 104, je hofká z. 6922).

"2Ç72 stoji na zaëàtku jako prosty pád (casus

ponou slovesa тата?? (kethîbh, qerê TOC?";); qerè atpfikryje

je jest vhodnëjsi.
11. LXX kcthîbh WW (od ИЧЯ klátiti se) hif. eint

padati; tento vyznam by byl dosvëdëen 554, podmëtem
by byla nebesa, nebeské moci; qerè iai'/З1; nif. at sc папе
spustí (totiz uhlí) nesouhlasí s pfeklady. Zenner a j. na-
vrhují neb "PÖEP at dává na në Buh dátíti (llri).
LXX má: N h nnjl Ы tïk yi}g В na zemi, jez není

v massor. znëni. LXX pfekládali ППЧЬПИ èv ralcujuoQtcug

v bídách, Sym. elg ßo&vvorg do jam (sv. Jer. aram.); arab.
hámara znamená tekt, hamretun jsou destë (lijákj, die
toho ono (biak~ fay.: prohlubnë vod (inundationes). Jiny
pfeklad fonevojdvoK hif. od "П'О.

12. '(iuib UTS, v 101 5 ytàb'ù- jest podmëtem к •ST4S\
ackoliv by bylo die pfízvu¿n^ch znamének pfídavnym
jménem к СЯП"^»; athnach nálezí к 073П.* . т т ■ 7 TT
ПВГПа;: od С|ГП strkati jest (bat fay. a vykládáno

rûznë; LXX elg xamfpdooáv i ng btcupäooav, in intcritum, k zd-
hubë, tedy ráz. úder ku pádu; Hengstenberg, Olsh. roz-
tfídovacím vyzn. : po rázech, po úderech bude ho honiti
nestësti, az padne: rdz na ráz. Die jinych spëSné, concítate,
propere.

14. ^8 nh'jv, pfekládá sv. Jer. attainen, ale spíie po-

V tvrzovací: zajisté (verumtamen Vulg.).

Zalm 139. jest uröen v nesporách zeleného ctv rtku,

o památee Utrpenî Pdnë, Péti Ran Krista Pána, ponëvadz
uvádí církev jeho slova jako modlitbu trpícího Krista.
Nepfátelé ho obklièuji, on prosí za vysvobození z jejich
moci, za vítézství a za nebeskou slávu (budou pfebyvati
pfed tvou tváfí, v. 14). Jednotlivé verse jsou v táhlém

pendens, absolutus) urëen jejich vztah
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zpëvu Velikého Pátku a v offertoriu v útery svatého t$rdne.
Z tëchze priëin jest tentó zalm zaveden i v nesporách
památky Sedmibolestné Panny Marie.
V páiecních nesporách mûzeme pfi slovech této pisnë

prositi za ochranu proti zlfm recem a za pomoc, abychom
so dostali do pfíbytkü u Bozí tváfe.

140. Шт. (H. 141.)
Prosba za ochranu protl pokuSení a pronásledování.

Zalmista prosí, aby byl vyslysen (1. 2), nebof potfe-
buje Bozí pomoci, aby snad nepodlehl pokusení a ne-
hfesil reptáním; chrání se vseho spoleöenstvi s bezboz-
níky (3—6).
Vidi, ze vûdcové jeho protivnikû zahynou, a s dù-

vërou prosí jeêtë jednou Boha, aby ho nevydal zàhubë a
nástrahám nepfátel (8—10).
Po nadpise jest David skladatelem této pisnë. Zal

mista jest na úteku, jak se zdá, vzdálen od svatynë a
prosí, aby Büh pfijal modlitbu jako veëerni obët. Kosti
pobitych (snad jeho soudruhû a muzû druziny) lezi jako
hroudy na poli (7) a jemu strojeny úklady. Nelze fioi, ze
by ukazoval obsah na dobu Absolonovy vzpoury, kdy
byl David Semejem potupen a к odvetë pokousen —

aneb na dobu Saulova pronásledování.
Theodor z Mopsvestie pfipisoval tento zalm dobë baby-

lonského zajetí. Z podobnosti verse 3a se Sir. 2227 soudili
i na dobu po sepsání knihy Jezise Siracha (3. stoleti).
Pro poznámku 2. verse (sacrificium vespertinum) .

b^val tento zalm naz^ván veëerni modlitbou.
L. 1. Davidùv zalm,

Hospodine, volám к tobë, vyslys mne ;
Pozoruj mùj hlas, kdyz к tobë volám.

2. Af se nese raá modlitba jako zápal kadidla к
tvé tváfi,

Pozdvizení m^ch rukou at jest vecerní obëti.

3. Postav, Hospodine, stráz m^m ústum
A ohradní bránu m£m rtûm.
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4. Nedej, aby se naklonilo me" srdce к zlomysln^rm
Aby vyhledávalo vymluvy ve hfíéích slovum,

S lidmi, ktefí pásou nepravost;
A nechci míti spolecenství s tím, со oni si vybrali.

5. Af mne kárá spravedlivy v milosrdenstvi
A at mne tepe;
Olej vsak hfísníka nemá zamastiti mou hlavu,
Nebot dosud jest má modlitba proti tomu, na cem

oni mají zalíbení.
6. Pozfeni jsou jejieh soudcové spjatí na skále.
Budou slyseti má slova, nebot jsou mocná.

7. Jako zemská tlousf vyvalena jest na zemi,
Jsou rozmetány na§e kosti podle podsvëti.
8. Nebot к tobë, Hospodine, Pane, jsou mé oöi ;
V tebe doufám, neodnímej mnè zivota.

9. (Dchrañuj mne od osidls, jez mnë polozili,
A od i'irazu tëch, ktefí pásou nepravost.

10. Do jeho sité upadnou hfísníci ;
Zvlásf jsem já (sám), az pfejdu.

H. 1. Zalm od Davida.
Jahve, tebe volám, pospës ke mnë ;
Poslys mûj hlas, kdyz к tobë volám.
2. At stojí má modlitba (jako) kadidlo pfed tebou,
Mé pozdvizení rukou jako veöerni obëf.
3. Poloz, Jahve, stráz mym ústum,
Ochranujz bránu mych rtû.
4. Nedopoustèj, aby se mé srdce naklonilo к

zlé vëci,
К páchání zlocinn5rch skutkû s bezbozností
S muzi, ktefí 6iní nepravost,
A nedej, abych pojídal z jejich lahüdek.
5. Bije-li mne spravedlivy v laskavosti a kárá-li

mne,

(Takov^) olej na hlavu neodmítá má hlava.
Nebof jesté i má modlitba byla proti jejich

zlobám,
6. Smetáni jsou se skály jejich soudcové.
A slyseli má slova. 2e jsou líbezná.

7. Jako ten, kter£ délá brázdu a rozr^vá v zemi,
Rozmetány jsou na§e kosti к ústum §e*ôlu.
8. К tobë vëru, Jahve, Pane, (jsou obrácenyj
V tebe doufám, nevylévej mé duse. [mé oci.
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9. Ostfíhej mne pfed osidlem, jez mi kladou,
A od léëek tëch, ktefí pásou nepravost.

10. Af padnou do jeho (Sym. a nëkt. f.: svj'ch)
sítí bezbozníci (Sv. Jer : spolu),

Zatím já jeStë pre j du.
1. Prosba к Bohu, aby slysel volání zalmisty a vy-

slysel je. V hebr. di : Pospés ke mné (Vulg. exaudí me),
pospës mi ku pomoci, jako pfispëj mi ku pomoci (21 20

3723 696).

2. Buh pfikázal, aby mu byla dennë obëtovâna ranní
a veëerni obëf; pfi torn bylo obétováno i kadidlo. Ex. 2938- 42

mluví o denní obëti, Ex.2941 Lev. 2 ь 2 o kadidle pfi denní ■

obëti, Ex. 307 o denním zápalu kadidla na zlatém oltáfi. |

Vûnë kadidla naplñovala svatyni, vystupovala к trûnu
Jahve a byla mu pfíjemnou, líbeznou. Salmista nemûze
snad V té dobë pfináseti ony obëti ve svatyni, a proto
prosí, aby se nesla jeho modlitba (dirigatur) к tváfi Bozí
jako kadidlo, zápal, vûnë kadidla (v hebr.: At stoji, jest
[1007] má modlitba jako kadidlo pfed tebou) ; pozdvizeni
myeh rukou, jako dëlàvali, kdyz se modlili (272 4321 625
a j. Is. I15), budiz vecerni obëti. Minehâ znaci sice vöelikou
nekrvavou obëf, ale zde znaci samostatnou obèf veèerem
kazdého dne pfinásenou, pfi níz obétovány rùzné plodiny
(mouka, vino, olej, kadidlo, sfil). Modlitba mêla nahraditi
obëf. Die minëni jinych jmenuje veëerni minehâ ony ne-
krvavé pfídavky к denní obëti beránka.
Jmenuje vecerni obët, nikoli ranní, ponëvadz asi za

dne zazil ona pokusení a ony svízele, o nichz mluví, ke
konci dne рак onu pisen skládal. Nëktefi mini die Qim-
chiho, ze byla tato pisen skládána za tím úcelem, aby byla
veëerni písní, a proto ze jest tu jmenována veëerni obëf.

3. Salmista prosí гл^1й§1ё o to, aby ho Bùh chránil,

aby se nedopustil zádné zlé feëi, aby nevjrslo z jeho úst
zádné hfísné slovo.
Poloz stráz тут ústüm, která by hlídala mûj jazyk,

aby nemluvil neprozfetelnë jako bezbozníci (srovnej z. 3314

382j. A ohradní bránu {ostium circumstantiae, die ¿V ло-
Àn жоюуЛя 3022 Is. I8 brána oblezení, aneb brána opev
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nëni), pevnou, silnou bránu, jako byvala v pevnostech,
poloz тут rtûm. Hebr. jednoduëeji: Ochrañuji (bdi) bránu
mych rtû, aby nevysla ze rtû slova, kter$rmi bych se
provinil.

4. Salmista si pfejo byti ochrânën od zlych slov
(Vulg.) a od zlych skutkû (die hebr.). nechce miti spole-
cénstvi se zl5Tmi lidmi.
Bûh sám neuakloñuje ôlovëka ke zlému, aie kdyz se

vûle ôlovëka pokazi a jest ke zlému náchylná a chce se
prohfesiti, nezasluhuje Bozi milosti a Bûh pfipusti, ze se
proviñuje. V tom smyslu prosi zalmista : Nedej, aby se
naklonilo mé srdee к zlomyslnym s/ovum (v lat jsou verba,
ale hebr. dubhâr znamená i skutky, vëci — tedy zde:)
nedej, aby se naklonilo к zlé vêci. Dále di die Vulg.: Ne
dej, aby vyhleddvalo (mé srdce) vymluvy pro hfíchy,
spáchané s lidmi, ktefî pâëou nepravost (cum hominibus
téz : aby hledalo vymluvy pro hfích jako lidé, ktefí pásou
nepravost). Äechci miti spolecenstvi (podilu) s Um, со si
oni vybrali; nechci miti podilu na jejich lahudkáeh, aneb
nechci miti s nimi zádného spoleëenstvi, i kdyby bjdo lá-
kavym. Jejich zivot se zdá b^ti sfastn^m, ale nedám se
tím blahobytem svésti к tormi, ; abych se die nich fidil,
abych s nimi byl ve spoleëenstvi.
Hebrejské znëni lze vykládati v témze smyslu: Nedo-

poustëj, aby se trié srdee naklonilo к zlé vëci (k zlym vè-

cem), к páchání zlocinnych skutkû v bezboznosti (s bez-

boznosti) s muzi, ktefi páchají nepravost (jsou protivnici
zalmisty). Nedej, abych pojídal z jejich lahûdek, abych si
pfál miti takové hfisné pozitky, jako maji oni, abych
touzil po jejich blahobytu a p.

5. Zalmista uznává své nedokonalosti, pfijal by rád
a ochotnë pokárání, kdyby mu bylo udëleno pfitelem
laskavë a milosrdnë; tím pfitelem mûze byti Biïh. Bozi
trest vychází z lásky, z pfiznë, Bozi pokárání jest léôivé
a vede ke spáse ; proti tomu se zalmista nevzpírá. Nemi-

15rmi jsou jemu vsak lahûdky bezboznych, on nejen ze

jich ani nezávidí, nybrz nepfeje si jich, odmítá je od sebe:
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Olej hfísníka nema zamastiti mou hlavu, ano on obrací
svou modlitbu proti tomu, v cem oni maji zalíbení. Ole
jem byvali mazáni hoste, pfátelé na hlavë (22s Luk. 737),
uzívali ho pfi slavnych hodech ; zde znamená synekdo-
chicky tyto hody, radosti bezboznych, jichz si zalmista
nepfeje. Milejsi jest jemu pokárání, kdyz se mu starte
Bohem v laskavosti (jako v Pfísl. 27tí: »rány pfítele jsoii
lepsí nez líbání nepritele«).

Hebr. znëni jest ponèkud odchylné a praví asi: Ne-
chci miti podiln na radostech a libustkách bezboznych.
Milejsi jest mi pokárání, jez mi udëluje spravedlivy
(spravedlivy katexochen jest Buh). Takové pokárání jest
mi olejem na mou hlavu, jest mi radosti; takovy olej ne-
odmítá má hlava. Mohli bychom to vyloziti jako prosbu
neb jako pfání: Af ucini Bûh, abych nemël podílu na je-
jich (bezboznych) lahüdkách, n^rbrz abych rád pfijímal
pokárání spravedlivého, aby mi bylo olejem, radosti.

LXX vykládali hebr. ros hlava jako r«sâ', bezbozny,
peccator, sv. Jeronym to vykládal slovem amaritudo, hof-
kost, jed ; sloveso j«ní, odmítá, pfekládali zcela jinak:
Ьлпуато), ai zamastí! odtud hlavnë ten rozdíl.
Salmista se modlil к Bohu, aby mu pomohl proti

zlobám bezboznych (v lat aby nebyl sveden jejich Stëstim,
tím, со se jim líbí). Jeëtë se modlil a jiz vidi bezbozné
hynouti.

6. Pozfeni jsou jejich soudcové, hlavy bezboznych,
spjati na skále (juncti petrae), snad : se skály svrzeni,

smeteni (die hebr.). Vulg. jest v tomto versi tak nejasná

jako hebr. znëni. Smysl lat. slov by asi byl: Kdyz budou
bezbozní tak svrzeni spravedliv^m Bohem, tu budou ko-

neënë slySeti slova (modlitby) a uznají, jak mocná tato
slova jsou, со u Boha zmohla!

Die hebr. praví : Soudcové, hlavy nepfátel jsou sme-

teny se skály. A zbozní nyní slysí slova díkü, kter^mi

velebí osvobozen^ áalmista Boha, nebot jeho prosby, slova

jeho modlitby byla Bohu pfíjemná, líbezná. LXX má slo
73
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veso ifivrDijoar (byla sladká), jez vsak pfelozeno ve Vul-

gatë jako ï)ôvrrf9tpav В Sea. (byla moená ~ potuerunt).
7. Salmista Kéí nebezpeôi a nestéstí, v jakém se on

a jeho druhové nalézají, dokud se nevyplní jeho oéeká-
vání ve v. 6. vyjádfené. Jako tvrdd zemë (zewxká tlouèt)
pluhem vyvalená jest v hroudách na zemi, tak lezí rozme-

tány nase kosti и brány, u úst podsvëti (se'ôlu). Po orbé

lezí hroudy v tvrdé zemi vyorané sem tam na poli roz-
házené; tak lezí tu nasc kosti, aby je mohl Se'ôl pozfíti,
vzíti — hynou.
Nëkteré fecké pfeklady (u Swete A2 E F X) raají

агт<Гл' na m. fjfwrv (i kopt. pfeklad): Jejich kosti, totiz kosti
onèch soudeû, ktefí byli svrzeni ze skály, jsou rozmetány
к podsvetí, aby tam padly.

8. Jsou vydáni zàhubë, avSak zalmista vyznává úpl-
nou a nezlomnou dùvëru v Boha. V nejvëtsim nebezpecí
jsou jeho oèi к Hospodinu obráceny, od Hospodina oöe-
káva pomoci (2415 122'- 2

), к nëmu se utíkü (die hebr.).
Neodnímej mné zivota (mé duëe 33), hebr. nevylévej mé
duse; ponëvadz mínili, ze krev jest zivot, duse ëlovëka

(Lev. 1711" u- Is. 5312), prosí, aby nevyléval jeho du§e, coz
by se stalo, kdyby ztratil zivot, kdyby zahynul (metáfora).

9
. Ochrañuj mne od osidla — nova prosba — а od

úrazú (scandala 4920 1396), které ini pfipravují, poliëuji
nepfátelé.

10. Pfedpovídá bezbozn^m, i pfeje jim, aby upadli
do jeho sité, do Bozí sité (sv. Jeronym : Upadnou do jeho
sitë, do sitë Boha); podobnë 71B 567 Pfísl. 2627. ovsem ze
tu pfedpovëdëno, ze upadnou do svych sítí, jak Sym. i

na tomto misté vykládá: ek tù ôixrva envriby.

¿almista bude tím osvobozen, ; az pfejde nebezpeíí,
jez mu tak hrozilo. Lópe : Ont padnou do sité véichni
vesmés (singulariter), já o sobé budu zachránen, az pfejdu
nepravost neb sité neb nebezpeéí (sv. Jer. simul: ego au-
tem transibo — oni padnou do sité, já vëak pfejdu —
— zustanu bez úhony).

2
.

р'эг nif. od yo postaviti se, byti — vigere, valere,

i. 1403-». 1099

platnost míti: Ai má má modlitba platnost ГПор kadidla,
obëti zápalu kadidla (af jest tou obèti); TTpfc а ЗЧР-ППЭЕ
jsou V akk. naznaóujícím, 6ím má modlitba byti. ГНИр. není
asi toliko onen pfídavek man* kadidla, kterf se dávalк mouce, nfbrZ zápalná obëf kadidla, jak poznamenáno.

váz. stav od ПХЮО i DKtoa zdvizení rukou, jez
provázeío modlitbu; zde vedle "ТчЬвп polozeno.
Dirigatur jest fecké xazevíh'v^r¡rto asi jako at vy-

stupuje.
3. nrrui poloz jest imperat, ¡"ñau: pfekládáno jako

172U573 jméno: stráz, h/ídka; die tobo' pokládá Wellh. i РП5Э
za podst. jméno, aby bylo lze bj vysvëtliti. ГПЗа jest vsak
imperat. qal s libozvuönym dages forte. Pfeklady mají tu
jméno xal &vQav ледш%>)я ледл тп xelktj ftov et ostium eircum-stantiae; ледюхч jest jako лeQÍßoXo^ opevnëni, zed — die
toho dvére opevnëné, pevné dvére, pevná brána. Sv. Jer.
serva paupertatem labiorum meorum.

4. nib^?5 Ь^Т7Пгф (ЬЬ>, denom. zde od пЬчЬу Sin, je-
dnání — i ve zlém smyslu) industria, considerate agere,
malitiose machinan (141); sv. Jer.: volvere cogitationes im
pías (die Sym.), o ëinech syr.: abych cinil skutky nepra-
vosti. LXX: Tov TiQixpa oLÇeoûai ^oocfûasiç èv àfiagTÎ<itç hledati,
fedstírati vymluvu (omluvu) ve hfisich, bucf kdyz jiz
yl brich spáehán — aneb hledati vyraluvy к hfeSení
(tedy akk.: in peecata). УвЛЗ urôuje a udává, jaké skutky
Mib?5 by to byly: v bezboznosti (s bezboznoßti).
D^^-nS s muzi (s lidmi); a^urx na mistë ВчаШ jest

novéjSI tvar (Pfisl. 84 a Is. 533 toliko).
a~*^ básn. synon. obyëejného slovesa 7Щ jisti, s 3

pochulnávati si na nëëem (Pfisl. 95). а^УЗИ (od аз?Э) pfî-
jemnévëci, lahûdky: Nedej, abych si pochutnâvalnajejich
lahùdkâch.
Die feck. owdoiàÇeiv má Vulg.: Et non communicabo

cum electis eorum,. kde ]est eleclis stfedniho rodu ; s tim, со
oni si vybrali neb vybírají, zde hfiënê pozitky, na tëch
nemá zalmista podilu.
Bickell klade do tfetiho stichu slova: ЗОД Ь? nechci

sedati (pfebyvati) s lidmi, ktefí páchají nepravosti; v zád-
ném pfekladu tëch slov není.

5. Radèji chci byti od spravedlivého kárán, nez míti
podilu na hfisn^ch. lahùdkâch bezboznikû.
Prvni vëta "Oa^tV jest pfipoustôci: Kdyby mne bil

(bije-li mne) spraveâlivy; p"4? by mohlo znamenati kte-
réhokoliv spravedlivého, pfitele zalmisty, jenzjby mu po
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kárání uèinil, mùze vsak znamenati téz Boha, jenz "ter:
(pPisloveèny' akk.) dobrotivë "C~2 kárá. Lahûdky bezboz-

n^ch zavrhuje, tentó olej na hlavu neodmitd ('T kuse
psáno na m. >ГГ hif. od N13) má hlava.

LXX proti tomu píSí: u
ij Xvtaváno rr¡v xeqxùijv fiov (t
. j.

èXaiov dè aflagrado V olej hfiènika) nema zamastiti (poma-
zati) moa hlavu; pfekládali tedy nikoli : olej na hlavu*,
n<*brz yan yatB olej bezboznika, aneb, jako sv. -1er. œfn yùxa
olej jedu, hofkosti (pfenesenë: hfiônikû); sloveso pfe-
lozeno od jiného kmene (arab. nawia znamená o velblou-
dech: tucnym jest). S tím souhlasí i syr. pfeklad.
Beneplacita eorum jako electa eorum v. 4

. Sv. Jer.
pfekládá doslovné: Quia adhuc et oratio mea promalitiis
eorum.

ОГГГРУ}? proti jejich zlobám (h ri'ôoxfatç pfekládáno
Г1*"~) jako ns"* mili zalíbení).
Tentó vers a následující byly rûznë opravovány, ale

zádná navrzená oprava neuspokojuje uplnë, Well. 6te
Tf4 ■*" na m. T& 42 (nebof jcsté) nebot opët (pfisloveôné
sloveso *T"0> jako v arab.).

6
.

"^w~,,"T"'2 na rtikou skály, na etranách, na stënâch

skály, illisi pétris et saxis, juita petram — f%ofiévuK. Щ'ОИ
byli svrzeni pfelozeno volnë у.нтелооцоаг byli pohlceni (snad
prorocké pert'.: budou pohleeni). Soudci ОГРИВО jejich
mini knízata, která byla pfi Absolonovi.

7
. My lezíme jako pobití, které si befe neb vezme

se'ôl. iD4"?^; naSe /cost i
, v Lucianovë rec. a v syr. jest:

jejich kost i, snad tëch se skály svrzenj'ch soudcü (v .6).
LXX a Vulg. mají: 'ÍJoti ящоа yf¡g jako tlouët zemc
aneb ~?E (na m. hebr. ~"E jako ten, ktery brázdí — orati,
od toho fellah, rolník); tloustí mínili hroudy: jako pevná
zemé jest vyvalena a rozházena po zemi (praegnantní
vazba), tak atd. Sv. Jer.: Sicut ayricola, qui scindit terrain.
piSŒ "E" к ústúm (ku kraji) sc ôlu, podsvëti; лада

ràv "Aidt¡v к podsvëti (66). Aram, vykládá tu se'ôl o hrobu.

8
. l?P jest арок, pi'el od "75 vyliti (sv. Jer.: ne éva

cues) z ГПУ". *% muze byti dotvrzovaci: Vëru, zajisté —

aö je lze tëzko uvésti ve spojení s pfedcházejícími slovy.

9
.

ч
5 TOjT ПЕ"4!"/? г rukou féëky, kterou na mue na-

lîëili, pfekládá sv. Jer.; lze vSak pfeloziti sprâvnë téz:

z rukou tëch, ktefi kladou m në léëku. riv¿¡?;0 jindy avàjîia
10. 1ГР nálezí die massai*, oznaëeni a die rytmu к dru-

hému stichu, spise vsak dluzno je spojiti s prvou vëtou,
jako u Sym. sv. Jer. a v syr.: Af padnou bezboznici do

z. 140. 141. 1101

(svyeh, jeho) sítí vesraès vsichni, spolu (LXX pfelozili
"ГГГ y,t™ ftóva; fi/à tyd>). THiüpTú jeho sité, bud roztfidënë
o sítích kazdého bezbozníka zvlàstè, neb o sítích Boha;
Wellh. plur.
Jinak vylozen posledni stichos: Jen jednim zpûsobem

jsem s to, moliu nebezpecJin, sítím uniknouti; pfejíti je
mobu toliko s Bozí pomoci.

Ve staré v$-chodní církvi modlívali se tentó 140. z.
kazdého vecera, a dali teto písni název ц>акш>д inâvyvw;,
aby se jím, jak sv. Jan Zlatoust di, vylécili ze vsech
ran hnchíi, vycistili od vsech skvrn, jimiz se byli za dne
zneöistili
Jako Kristovu modlitbu v dobè jeho utrpenímodlíme

se tentó zalm o nesporáeh Zeleného ötvrtku, Velikého pátku,
o památce Utrpení a péti Ran Pane. Jeho úzkost a krvavy
pot, jeho umucení bylo vecerní obëti, kterou za nás pfi-
násel Bohu Otci. Z té pfiöiny jest z. 140. urcen téz v ne
sporáeh pátku. Verse 2—4 se modlí knëz pfi okurování
oltáfe pfi obétování.

141. Шт. (H. 142.)
Pi'oeba к Bohu, Jediaému vysvoboditeli.

Zalmista jest u veliké tísni, jest blízek smrti; vi, ze
mu müze pomoci toliko Hospodin, proto к nëmu volá
(2-5);
vyznává, ze jestBûh jedinou jeho nadëji, prosí, aby

ho vytrhl z moci i^ronásledovatelü, рак bude Bohu zavy-
svobození dëkovati a spravedliví se budou radovati (6 - 8).
Zalm jest podobny pfedcházející písni a pripsánZto-

vidovi. V nadpise jest pfídavek: Maskíl od Davida, kdyz
byl v jeskyni. Poslední slova nesou se к liöeni 1 Kr.
221, die nëhoz se ukr^val David v jeskyni Adullam (Odo-
lam) pfed pronásledováním Sania (viz z. 561). Jindy iikryl
se v jeskyni v Engaddi il Кг. 244 Tato poznámka po-
vstala, jak nëktefi mini, z pfipomenuti verse 8. o hlídce
(custodia), masgêr (áalári), z nëhoz si zalmista pfál, aby
byl vyveden.
Maskîl a Hillâ, viz úvodu str. XXIV (31 1 poucná pisen,

4 2 modlitba).
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L. 1. Pouóná pisen Davida, kdyz byl v jeskyni, modlitba.

2. -Svyrn hlasem volám к Hospodinu,
Svym hlasem к Hospodinu se modlim.

3. Vylévám pfed nim svou modlitbu
A vykládám pfed nim své souzeni,

4. Kdyz uniká ze mne mùj duch;
A ty znás mé stezky.
Na té cestë, kterou krácím,

Ukryli na mne osidlo.
5. Hledim na pravici a pozoruji —

A neni nikoho, kdoby mne znal.
TJtëk mi zasel,

A neni nikoho, kdo by se po mé dusi (mnë) tázal

6. Volám к tobë, Hospodine, fíkám :
Ту jsi má nadëje, mùj podíl v zemi zivyeh.

7. Dej pozor na mou prosbu,
Nebof jsem nàramnë snizen.

Vysvobod mne od mych pronâsledovatelû,
Nebof jsou silnëjsi nez já.
8. Vyved mou dusi z vëzeni,
Ku chvále svého jména.
Spravedlivi na mne cekaji,
Az mnë udëlis (dobrodini).

H. 1. Maskîl od Davida, kdyz byl v jeskyni, modlitba.
2. Svym hlasem volám к Jahve,
Sv^m hlasem úpím к Jahve.

3. Vylévám pfed ním svûj stesk,
Svou tíseñ pfed ním vypravuji.
4. Kdyz se zahaluje ve mnë mûj duch,
— A ty znás mou stezku —
Na té cestë, kterou já krácím,
Polozili mnë osidlo,
5. Hled v pravo a viz —

(LXX. syr. aram.: Hledím v pravo a dívám se)
A neni nikoho, kdo by mne poznával;
Zhynul mi (vesker^-) utëk,
Nikdo se netááe po mé dusi.
6. Volám к tobë, Jahve, f íkám :
Ту jsi mé utoëistë,
Mûj podíl v zemi zivyeh.

Z. 1412-8. 1103

7. Pozoruj müj náfek,
Nebot jsem tuze seslábty ;
Vysvobod mne od mych pronásledovatelü,
Nebot jsou silnëjSi nez já.

8. Vyved z vèzeni mou dusi,
Ku chvále svého jména.
Mne obstoupí spravedlivi,
Kdyz mnë prokázes (dobré).

2. Modli se, hlasitévolá (kfißi) zalmista к Hospodinu

(762) ; ]\i toto volání jest hlasitym vyznáním dûvëry y

Hospodina. U lidí a jinde pomoci neni, od Boha ji zal
mista stále ocekává.

3. Vylévám pfed tebou svou modlitbu (v hebr. svûj

stesk 101'), vypravuji, vyliöuji své souzení.
4. Salmista jiz hyne: Kdyz uniká ze mne müj duch

9* (v hebr. kdyz se ve mnë zahaluje müj duch jako pfi
mdlobách, v. 764), tu jestë mnë nepfátelé na cesté, kterou
krácím, ukryli (ukryvají, kladou) osidlo (1396). Jest ji2
tak zmofen a pfec jestë vydán nepfátelskym úkladúm.

Vëta: A ty znás mé stezky — jest vloíkou (paren-
thesí); ty znás müj zivot, znás nynëjsi mé souzení, mou

trpkou bolestnou cestu. To dodává trpícímu dûvëry, ze
mu Hospodin pfispëje.

5. Salmista se ohlízí po nëjakém spomocníku :
Hledím v pravo; po pravici stával obzalovanému pfí-
mluvce, zastánce (1Ö95 1205). Vidi, ze jest opustën, vidi,

ze není nikoho, kdo by ho poznával jako svého, jako
pfítele, není tedy nikoho, kdo by mu pfispël. Ano, pozo-
ruje, ze nemûze ani utéci: Ûtèk mi (zhynul) zasel, jest
mi zamezen. Neni nikoho, kdo by se po mé dusi tázal, aby
ji snad chtël zachrániti (Jer. 301'). Nikdoseonëho nestará,
ale proto s tím vëtsi dûvërou se obrátí a pfilne к Bohu.

6. Ùpënlivë volá zalmista к Hospodinu, v nëm vidi
a má jediného vysvoditele, a proto praví: Ty jsi má na-
dèje! (mé ùtoëistë, hebr.). Ty jsi müj podíl v zemi zivych
jako 155 7226 118й7, zde na zemi (2613 naproti físi mrtv^ch).

7. Pozor dej na mou prosbu (na müj náfek, v hebr.),
jako 161; jsem náramné snízen, skliöen, utlaöen, pokofen,
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(jako 379 383 8716 a j.). V hebr. jsem tuze sláb . . . rnoji
pronásledovatelé jsou silnëjsi nez já (viz 63 1718 3016).

8. Vyved nine z vëzeni (custodia, hlídka, strezení) ;
David ve vëzeni nebyl a bylo by lze toto slovo vykládati

(i u Is. 427) V pfeneseném smyslu o sevfení nestëstim,

nebezpeöim a souzením. Nëktefi vykládají to slovo arcií
o vëzeni V Babylonském zajetí (Bar Hebreus), jez vsak
vëzenim, zaláfem v pravém slova smyslu nebylo.
Kdyz bude osvobozen, stane se to té2 proto, aby рак

mold chvdliti jmêno Jahve, bude рак Bohu dèkovati.
Spravedliví ëekaji dychtivë na osvobození svého druha,

aby se s ním mohli tomu tësiti a aby s ním рак velebili
Boha. Cekají, azBüh muprokáze dobrodiní, osvobození a p.
V hebr. di: Mne obstoupí spravedliví, kolem mne se

seradí spravedliví, abychom spolecnë tebe velebili ; spra
vedliví jsou ti

,

kteí'í Boha ctí, к nëmu se hlásí.

4
. In deficiendo (9*), Р,ВУП~ jest v 77* ;• vedlejsí tato

vëta jest závislou na pfedlozce 3, v lat. jest to nápodo-
beno gerundiem.

•'ПЗ^ЗПЭ
Г\р*1^
nrw a ty zniU mou slezku, v LXX Aq.

syr. mnozné с. "TD4!!? mé stezky.

5
. ПЮ jest imperativ: viz, proto jest i И^Л (И2Л)

imperativem pfeloziti: Polded! Oslovuje tak Boha neb,
kdokoli ho poslouchá. Die pfekladu, v nichz jsou ta slo-
vesa souhlasnë s druh^m stichem pfelozena prvou osobou,
by byla ta slovesa v massor. znëni v prostém infinitivu:

Nëktefi doplñují: V pravo i v levo biWOto, ëehoz není
tfeba (König, Stilistik s. 12,tí). od "ОЭ pozorovati
(bedlivë), poznávati, znáti; Wellh. povazuje ТОЙ Ч

Ь

za glossu.

7
. Confortati sunt super me, yû stupñovací 19 u.

8
. Т*Ой uzavfenî, êaldf. Druhá ëàst verse zni v LXX:

'E¡uf rTToiiFvovaiv (neQifiévovai) àixaiot ecos ov ânanodcoç pot pfe-
lozili tedy lirs1; piel (jez mívá Ъ

) oeekávají; Sym. má

aie<pavd)oovTai ovënëi; i aram. pro mne tobé spravedliví uciní
копти chvály, pfelozili sloveso od jména "1ПЭ utvofené.
Hifil mívá akk., zde jest pfedlozka 2
; v nepfátel-
ském smyslu obklíciti (sevfíti) nëkoho má pfedlozku b?.
Aram, a Sym. ч2 ani nepfelozili.

z. 141. 142. 1105

Církev klade slova tohoto zalmu jako modlitbu do
úst trpícího Spasitele a odporucuje je rozjímání v tomto
smëru o nesporách Zelenêho ötvrtku, Velikêho pdtku, pa-
mátky Utrpení, pëli Ran a Roueha Pdnë; taktéz v den
sedmibolestné Panny Marie a o nesporách pátku vubec.
Vyved mne z vëzeni (v. 8.) bylo vykládáno öasto jako

prosba, aby nás Bûh vzal z tohoto pozemského zivota,
jenz jest pin souzení, útrap a pokuseni, do nebeské vy-
§iny, bychom tam se svatymi chválili jeho jméno na vëky.
Ôv. Frantisek z Assisi se modlil tato slova pfed svym
odchodem na vëënost; proto se nalézají tyto verse ve
vstupnî meëni modlitbë památky vtisknutí známek ran
(17. záfí) a svátku sv. Frantiëka (4. fljna).

142. zalm. (H. 143.)
(Sedm^ kajicny zalm.)
Kajicná prosba za pomoc.

Èalmista se dovolává vërnosti Hospodinovy a prosi,
aby byl vyslysen ; pfísného soudu se obává (1. 2).
Jest u velikém nebezpeëi; pamëtliv dávn^ch Bozích

dobrodiní, utíká se к svému jedinému ochránci, к Bohu,
i nyní (3— 6>,

a ukazuje na velikost nebezpeëi, na svou dùvëru,

prosí o rychlou pomoc, aby byl zbaven nepfátel a aby
poznal cestu, po níz by mu bylo pfed Bohem kràëeti (7—40).
Své vysvobození, záhubu nepfátel pfed sebou vidi

(11-12).
Nadpisem jest od Davida. LXX a Vulg. uvàdëji v

nadpise i blizSí okolnost: Kdyz ho prondsledoval Absolon,
jeho syn; v hebr. toho pfídavku není, byl by die hebrej-
ského podání pfipojen (viz 31). Prosba se tu stfídá s náf-
kem. Mnohé verse této pisnë jsou z jinych Davidov^ch
zalmü vzaty, ver§ 3 c. d jest téz v Lam. 36 (877). Bickell

vyluëuje nëkterà slova ze znëni tohoto zalmu a mini, ze

byla skladatelem 5. dílu zaltáfe pfidána, aby byla jimi
jiná slova v zalmu odûvodnëna neb objasnëna (За be
5а b с 7а b с). Nëktef í kladou zalm do pozdëjéi doby, a

vykládají jeho obsah o trpícím Israeli.
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Hfích jest pfiöinou trestu, kazd$r se musí obávati
Bozího soudu; pro tuto mySlenku pfiéten byl i aim 142.
ke kajicnym písním a jest v nich posledním zalmem

(úvodu s. XIII, i s. 38.).
2alm jest sborovou písní, obsahuje dvë dásti, jez jsou

slùvkem sélâ oddëleny ; v kazdé ëàsti jsou tri sloky. Miz-
môr, viz úvodu s. XXIII. Sélô v. XXVII.
L. 1. 2alm Davida, kdyz ho pronásledoval Absolon, jeho

Hospodine, vyslys mou modlitbu, syn.
Vyslechni mou iipënlivou prosbu die své vërnosti,

Vyslys mne ve své spravedlnosti.
2. A nevcházej v soud se sv^m sluzebnikem,

Nebot nebude pfed tebou spravedliv^m shledán
zádn^ zivoucí.

3. jSíebof pronásleduje nepfítel mou dusi,
Stlaëuje к zemi müj zivot,

Staví mne do temností, jako dávné mrtvé.
4. A müj duch jest pro mne úzkostí sevfen ;
Mé srdce jest ve mnë vzru§eno.
5. Vzpomínám na staré dny;
Pfemyslím o vsech tv^ch skutcích,

Pfemyélím o dílech tv^ch rukou.
6. Vztahuji к tobë své ruce;
Má duse jest ti jako zemë bez vody.

7. J^vchle mne vyslys, Hospodine;
Müj duch hyne.
Neodvracej své tváfe ode mne,

Nebot bych se stal podobn^m tëm, kterí sestupují
do jámy.

8. Uciñ, abych pocítil z rána tvé milosrdenství,

Nebot v tebe doufám.
Uciñ mi známu cestu, po níz bych kràëel,
Nebot к tobë pozdvihuji svou dusi.
9. Vytrhni mne od m^ch nepf átel, Hospodine ;
К tobë se utíkám.

10. Nauë mne plniti tvou vidi,

Nebot mûj Büh jsi ty,
Tvuj dobr£ duch necht mne vede
Do rorné zemë.
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11. Pro své jméno, Hospodine, oziviz mne
Ve své spravedlnosti.

VyvecT mou dusi ze souzení.

12. A ve svém milosrdenství vypleniz mé nepfátely,
A zahubiz vsechny, ktefí souzí mou duäi,
Nebof já jsem tvûj sluzebník.
H. 1. 2alm od Davida.
Jahve, slys mou modlitbu,
Naslouchej na mé úpéní ve své vërnosti,
Vyslys mne ve své spravedlnosti.
2. A nevcházej v soud se sv^m sluzebníkem,
Nebof pfed tebou není spravedliv ¡Ládnf zivy.
3. Nebof nepfítel pronásleduje mou dusi,
Zetfel к zemi mûj zivot
Vstavil mne do temností
Jako dávné mrtvé.
4. A omdlévá ve mnë mûj duch,
V mém nitru trne mé srdce.
5. Vzpomínám na dfivëjsi dny,
Pfemítám o vsech tv^ch cinech,
O dílech tv^ch rukou rozjímám.
6. Vztahuji к tobé své ruce;
Má duse po tobé (touzí)
Jako vyprahlá zemë. Sélâ.
7. Spësnë mne vyslys, Jahve !
Mûj duch hyne;
Neskryvej své tváfe pfede mnou,
Abych se nepodobal tëm, ktefí sestupují do

hrobu.
8. Uöift, abych slysel ráno tvou milost,
Nebot v tebe dùvëfuji;
Oznam mi cestu, kterouz bych kràëeti mël,
Nebot к tobë pozdvihuii svou dusi.
9. Vysvobod mne od mycn nepfátel, Jahve,
К tobë ukryvám (sebe)
(Premënou: V tebe doufám).

10. Nauë mne plniti tvou vûli,
Nebot ty jsi mûj Bùh ;
Tvûj dobry duch ai mne vede,
Po rovné zemi.

11. Pro své jméno, Jahve, oziv mne;
Ve své spravedlnosti vyved mne z tisnë,

12. A ve své milosti к mlëeni pfived mé nepfátely
A znië vsechny, ktefí suzují mou dusi,
Nebot já jsem tvûj sluzebník.

1. Usouzeny pëvec volá к Bohu; aby byl vyslysem,
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odvolává se na Bozí vërnost, pcnëvadz slíbil, ze pozehná,
ze vyslysí zbozné, ze jim svou pomocí pfispëje — a na
Bozí spravedlnost, onu spravedlnost, die níz chrání Ho-
spodin nevinné a zastává se nevinnë utlacovanych.

2. Nemûze se odvolávati na svou nevinnost, na svou
spravedlnost, nebof vi, ze má na sobë chyby a viny a íe
by neobstál, nebyl by osvobozen, kdyby s mm vesel Но-
spodin V pfísny soud. Vit, ze by pfed spravedlivym
Soudcem Bozím zádnf z'wf (clovëk) nebyl nalezen úplné
nevinnym, na kazdém by nejsvëtëjâi Bûh nalezl viny a

vady (Job 92 15 1+. 15 22* z. 507).
3. Uvádí pfícinu, ргоб к Bohu volá, proc prosí a líéí

svûj bídny stav. Neprítel mne pronásleduje, к zemi mne
porazil a na zemi mne zeifel, zbil (hebr.); podobnë v i. V.
Ve tmách mne umísíuje, do temností mne slaví ne

prítel, do temností hrobovych, ze jsem jako mrtví, kterí
jiz dávno, (876) dlouho v hrobë lezí; na tyto jiz nikdo
nepamatuje, tak niëi neprítel památku zalmisty. »Temností <

lze rozumëti ono souzení, neètësti a tíseñ, v nèmi se
spravedlivy nalézá. Tentó ver§ jest v pláói Jer. 36.
4. Salmista jestpronásledováním onoho nepfítele uveden

do veliké úzkosti (764, 141*), jeho dueh hyne, jeho srdee
jest ztrnulé.

5. DfivëjSi dobrodiní Bozí vzbuzují v trpícím dûvëru
a vedou ho к tomu, aby prosil za Bozí pomoc.
Vzpomínám dfivëjèich, starych dnü (dob); jako z.

766. 12. Pfemyslím o vëeeh tvych skutcích, o onëch velikych
skutcích, jimiz jsi Israeli v dávn$rch dobách pomáhal a

pfispíval. Tato vzpomínka by mohla zalmistu zarmoutití,

kdyby uvazoval, jak se drive lid Bozí pomoci tësival a
jak jest nyní opuâtën a jak bez Bozí pomoci hyne —

avèak v zalmistovi se tím budí dûvëra, ze Bûh i nyní
pomûze.

6. Vztahuji své nice к tobë, prosebnë obrací se mo-
dlitbou к Bohu; vztahuje к nëmu své ruce (425), èimi

projevuje svou modlitbu, ale chce jaksi téz na vztazenou
ri ku obdrzeti Bozí milost, o níz prosí. Má duse jest tobé^
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pfed tebou, jako zemë bez vody; vyprahlá zemë ceká,
Mdá si destë, tak já zádám si tebe, Boze, prahnu po tobë,
zízním po tobë (cekám na tvou pomoc, jako vyprahlá
zemë éeká na désf) ; téz v z. 622. 3.

7. Opakuje prosbu verse 1. Potfebuje rychlého pfi-
spéní: Ryohle mne vyslys, neboí hyne müj duch.
Neodvracej své tváre ode mne, své pf-iznë, své mi-

losti mnë udël (2696818); kdybys o mne nepecoval, kdybys
se ode mne odvrátil, byl bych podobnym tern, kteri sestu-
pují do hrobu (27 1 87tt).

8. Nyní. brzy (89 14 z ránai, casnè uëin, abych slyëel,
pocítil (658) ¿vémilosrdenství (v. 102). Uciñ mi známu eesíu,po
níz bych mel kráceti, cestu mravního dobrého zivota, jak
bych mël jednati abych рак zaslouzil tvoji milost a vy.
svobození (318). Dobrou cestou jest ovsem cesta Bozích
prikázání, Bozí vûle.
К tobe pozdvihuju svou duSi — viz 24 К
9. Vytrhni mne od mych neprátel (z moci nepfátel; 30,e

582). К tobë se utíkám, jest die feck, ngbç ok xareqpvyov;
v hebr.: к tobé ukryvám (snad: sebe), sv. Jer.: tebou jsem
chránén. ,

10. Znovu prosi, a by ho vyucil Bûh, aby znal jeho
vidi, aby ji mohl zachovávati (v. 8 ; 399), aby ho vedi
dobry duch Bozí (5013) ke zboznému zÍArotu, do pravé
zemë (v hebr. po rovnê zemi), к dokonalosti.

11. l*ro své jméno, aby se ukázala sláva, moc tvého

jména (24n) Hospodine, oziviz mne, dej mnë zivot — zal-

mista nebyl skuteônë mrtv^m, ale hynul, je v nebezpeëi,
íe by zahynul (7020).

Ve své spravedlnosti (v. 1., aequitate) — dluzno spo-
jiti die hebr. s následující vëtou — vyved ze souzení mou
duH, mne (24" 1418).

12. Hospodin zahubí nepfátely zalmisty, nebof ]emilo-
srdny, slituje se nad zboznym trpitelem (537).
Jest Bozím sluzebníkem, mûze zádati o Bozí pomoc

a ochranu a spolehati na ni (8516 11516).
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1. Aëkoli jest 'О'ОПГ—Ьк opatf eno athnachem a tak od-
dëleno od "ГОШЗ, pfec jest toto uröeni spojiti die LXX
s nrwri : Naslouchej na mé úpéní ve (die) své vèrnosti a
TjrtjTTSS s ЧЭЭ5: vyslyè mne ve své spravedlnosti.

ЧП)2 d>ç vexqovç aMtvoç LXXnikoli: mrtvi tohoto
svëta (vëku), n^brz mrtvi dàvnovëkosti — mortuos anti
guos sv. Jer.

6. Pred rp tobé dluzno asi pfimysliti HNTÛS zizní má
duse po tobé (syn. к ci4")
9. ''ГРЭЭ skryvám (ëinné sloveso) nedává jasného vy-

znamu, snad dluzno opraviti v "ТТОП, jez jest v cod. Ken-
nicott 224 v LXX, ve Vulg. a v Arab, (utíkám se); Baeth-
gen odporuëuje ЧГГЭЯ cekám, doufám v tebe.

10. V rqio by byl die prav&la ölen n2Ían.
-nœ4a v nëkterych codd. (20) jest РПК2 na

primé cesté (pfímou cestou), die aram. téz ""ПЗ na cestë;
LXX В ani учю nemá, nybrz toliko «■ rf

j rf*rá v pra-
vosti (êv yfj ev&eía ovsem jinde; Deut. 443 Jei*. 4821). Vzemi,
v níz by nebylo pfekázek — byl by slabsí vyklad tohoto
obrazu.

Jako modlitbu trpícího Spasitele lze slova tohoto
zalmu rozjímati ve chvalách Velikého Pátku (uciñ, abych
pocítil z rána tvou milost) a pátku víibec. Jednotlivé verse

jsou v táhlém zpëvu (tractus) smrtelné ncdèle a v mo-
dlitbë obétování v pondélí svatého tydnu.

143. Шт. (H. 144).
Díky a prosba za pomoc protl neprátelsk^m národum.

Salmista velebí Boha, kter^ ho к boji pfipravuje,

jenz mu i národy podmañuje (1. 2);
61o vëk jest u pfirovnání s mocnym Hospodinem tuze

sláb (3. 6), proto prosí, aby mu Buh svou mocí pfispël

proti nepfátelüm.
Za to slibuje chválu svému vykupiteli (7—10).
Znovu prosí za vysvobození (11); lící (die LXX a

Vulg.) âtësti a blahobyt nepfátel, die hebr. znëni by byl
lícen budoucí aneb pfítomny blahobyt Israele (11—14).
Blaze lidu, ktery má Jahve Bohem (15)!
Jest pf ipsán Davidovi. LXX Vulg. kopt. preklad raají

z. 143. 1111

pf ídavek : Proti Goliathovi (Goliásovi) ; v hexaple toho
pfídavku nebylo. Aram, targum to minëni vyjadfuje pfi
11. versi. Tentó pfídavek povstal asi na zàkladë slov: »Buh,

jenz Davida, svého sluzebníka, od zlého mece vytrhl«

(v. 10b). Po minëni nëkterych byl slozen Davidem v dobë,

kdyz byl David králem, kdyz se mu jiz veSken lid po-
drobil (v. 2), kdyz vsak mu bylo jestë bojovati proti sou-
sedním pohanskym národúm (Filigtínúm neb jinym; 2 Kr.
57, 17 8' a j.). Tehdy vzpomenul na onen boj s Goliááem,

velebil z vdëcnosti Boha za to vitëzstvi, aby dosáhl
pomoci к vitëzstvi novému. I pfed bojem s Goliásem pro-
mluvil David slova podobná tëm, která nalézáme v tomto
zalmu; nebof fekl: »A zvít vèecko toto shromázdéní, ze
ani meëem ani kopím nevysvobozuje Hospodin; nebof
Hospodinùv jest boj, protoz vydá vás v nase ruce«

(1 Kr. 1747).
Po jiném minëni pocházela by toliko 6ást zalmu

(v. 1—8) od Davida, к níz рак byla pozdëji pfidána tfetí
sloka (9—11) a druhá 6ást (12—15). Tato 6ást se od prvé
5ásti li§í ponëkud sv^m obsahem, a mini néktefí, áe má
jiného skladatele. Urëitë to tvrditi nelze, nebof i v jin^ch
zalmech nalézáme velmi rûzn^ a rozmanity obsah t$mí
skladatelem do jedné písné vlozen^. Slova v. 10: Jenz
Davida, svého sluzebníka .... vytrhl — od Davida pr$"
asi nepocházejí; nejsou vsak ve vsech feck^ch pfekladech
stejnë obsazena. (Raffl. Die Psalmen). V ëàsti od v. 12—15
mluví, jak se zdá, Israel (die massor. znëni; v LXX a
Vulg. jest na m. 1. osoby osoba tfetí). V zádném pfekladë
nejsou vsak tyto ëàsti oddëleny, a proto jest nám po-
kládati z. 143. za píseñ jednoho skladatele (Davida), kterái
snad byla v dobë sebrání 5. knihy zaltáfe urovnána, snad
i doplnôna. v

Agellius vykládá tentó z. o Kristu Pánu a odvolává
se na Ezechiele, kter^ Krista (Ez. 34 a 37) téz Davidem jme-
nuje. Theodoret mínil, ze nálezí tato píseñ к dobë bojû
Israele, kdyz se vrátil z Babylona; jiny fecky spisovatel
(snad Theodor z Mopsvestie) klade sloZení této pisnë do
makkabejské doby.
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Zalm 143. vykazuje v nëkterych vyrazech a vëtâch
podobnost s vyrazy a vëtami zalmû 8. 17. 32. 103. 126.
127. Má patero slok; po tretí a po ëtvrté jsou v. 8. a 11.
jakymsi refrénem.
L. 1. Davidüv zalm, proti Goliásovi.

Pozehnán bud Hospodin, mûj Bûh,
Jenz ucí me ruce boj i
A mé prsty válce.

2. Mé milosrdenství a mé utocistë,

Mûj ochránce a mûj vysvoboditel,
Míij zastánce, a já v nèho doufám;
Jenz mnè podrobuje mûj lid.

3. Hospodine, со jest clovëk, ze jsi se mu známym
Aneb syn ëlovëka, ze si ho vsímás? öinil?

4. Clovëk jest podoben nicotë,

Jeho dnové míjejí jako stín.
5. Hospodine, sklon svá nebesa a sestup,
Dotkni se hor a ony koufí.

6. Rozbfeskni bleskot a rozprásís je,
Vypusf své sípy a zdësiâ je.

7. Vztáhni svou ruku s vysosti,
Vytrhni mne a vysvobod mne z velikych vod,

Z ruky synù cizincû,
8. Jichz ústa mluví nicemnost,
A jejich ргалпсе jest pravice neslechetnosti.

H. 1. Od Davida.
Pozehnán bud Jahve, má skála,
Kteryz ucí mé ruce boj i,
Mé prsty válce.

2. Má milost a má tvrz,
Mûj hrad a mûj vysvoboditel,
Mûj stít, v nëhoz doufám,
Kter^ mi podmañuje mûj lid.
(Aq. sv. Jer. syr. aram.: národy.)

3. Jahve, со iest clovëk, ze ho znás,
Syn ëlovëka, ze o nëho dbá§?

4. Clovëk jest podoben déchu,
Jeho dny jsou jako unikající stín.

5. Jahve, nakloñ svá nebesa a sestup,
Dotkni se vrchü, aby koufily!
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6. Blyskej blyskotem a rozpras je,
Vysli své sípy a podës je;

7. Vztáhni své ruce s vyse, (Pfekl: svou ruku)
Vytrhni mne a vysvobocf nine z velikych
Z ruky cizincü, vod,

8. Jichz ústa mluví klam,
A jejich pravice jest pravice Iii.

1. 2. Pozehnán (osla ven, veleben) bud Hospodin, müj
Bûh; velebí Boha proto, ze jest jeho Bûh (v hebr. má
skdla), ze ho uöi boji a válce, ze jest mu utocistëm a
ochranou proti nepfátelúm. Ту to verse jsou tez v z. 1747, 35,

рак 173. Jenz mné podrobuje müj lid, (podmañuje mocí —

die hebr.). Tím jeví se zalmista byti správcem, vládcem
israelského lidu, kter^ jmenuje svfm lidem ; ten lid byl
mu Bohem mocí podroben, bud ze ho dfíve neposlouchal,
aneb ze se snad proti nëmu vzboufil. David byl dávno
králem pomazán a nemël skuteëné vlády nad israelskym
lidem; ani po Saulovë smrti nebyl David vsemi kmeny
za krále uznán, bylo mu bojovati proti Isbosethovi z rodu
Saulova, ôekati na uznání ze strany devíti severních
kmenû. Büh jemu dal vládu nad Israelem, kdyz ho usta-
novil králem, mocí mu podmanil jeho lid, kdyz mu dal
vitëznë pfemoci Saulovy pfívrzence (2 Kr. 21 ad. 3. a 5.).
Nëkteré pfeklady (Aq. sv. Jer. syr. a aram.) maji

mnozné ëislo: Ktery mi podmañuje národy (i nëkteré
hebr. rukopisy mají jako 1748 plural), nepfátelské sou-
sední národy; i tato slova mohl David napsati, nebot on
bojoval vitëznë proti rûzn^m nepfátelsk^m národüm
Israele a svá vitëzstvi vzdy pficital Bohu a jeho pomoci.

3. 4. Bûh, mocny a Svrchovan^, ujímá se ve své
laskavosti a dobrotë nizkého, nepatrného ëlovëka; podobná
pokorná slova jsou téz v z. 85 a 387- 8 Zalmista se tomu
divi, ze se Bùh sv^mi dobrodinimi tak znâmym ëini
lidem, ze se jim projevuje ; v hebr. Co jest clovék, ze ho
znás? ze о nëm vûbec vis, ano ze о nêho г dbds?
Jest podoben nicoté (v hebr.: déchu, dechnuti) ; jeho

dny t. j. jeho zivot rychle míjí, jako stin (Job 89 142 z.
101 12 10838).

74
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5. Kdyz ukázal, jak dobrotiv$' a laskavy jest Bûh

к slabému clovëku, prosí Boha za pomoc. Hospodin se

ucmil znánrym, objevil se lidem svymi skutky, i nyní

prosí Salmista, aby se mocnym zjevem ukázal. V zalmu

1710-
17,45 jsou podobná slova, jimiz dèkuje Salmista z a

minulé projevy Bozí. Dotkni se horaony kourí (af kourí);

srovn. 10332h. Hory vykládáno o nepfátelích zalmisty :

Bûh se jich jen dotkne a jiz hynou (Srovn. Ex. 1918

z. 6717).

6. Jako V 17'6,7. jako 1717. Velké vody znamenají ne-

bezpeëi, zde cizince, cizí národy, z jejichz moci mûze Bùh

zalmistu vytrhnouti (174Г>- 46).
8. Cizinci, cizí národové a nepfátelé zalmisty jsou

klamní (113 407), pfísahají lzivè, kfivë: Jejich pravice.
kterou ku pfísaze zvedávali (jamin v arab. znamenáproto
i pHsahu samu), jest pravice nepravosti.

2. V 18s jest 43?bç má skála, zde "ИСП má milost;
pro to mëni nëktefi ten vyraz v ^тп má síla. ~T"in
(v 1848 "CTÜ) toliko u Is. 45' o podmanëni národu Cyrovi;
sloveso mi znamená téz podmaniti, proto navrhují птчп.
LXX má sing, ràv Áaóv nor "42?, coz jest zajisté sprâvnëjèi
nez ач72".

7. Preklady mají ~"P tvou гики, coz jest u Boha pfi-
mëfenëjsim v5rrazem.

v 2214 66 14 rozcvHti ústa, zde jako v aramej-
ském vytrhnouti.

8. Pravice byla symbolem pfisahy jiz varab. pohan-
stvi; v arab. se zove ukazovâôek téi as — sabbâba (od
sabbun zlofeceni).

9. Hoze, novou pisen budu ti zpivati,
Na desitistrunové harfë ti hráti.

10. Jenz dávás králúm spásu,
Jenz jsi vysvobodil Davida, svëho sluzebníka.

Od nebezpecného mece.

11. Yytrhni mne, a vysvobod mne z ruky cizincû,
Jichz ústa mluvi nicemnost
A jichz pravice jest pravice nepravosti.

12. Jichz synové jsou jako nové stëpy ve svém mládí.
Jichz dcery jsou ladné, okráslené jako chrám.
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13. Jichz spizírny jsou naplnëné, pfebyvá z jedné
do druhé.

Jichz ovce jsou plodné, pfeëetné pfi vychodech na
14. Jichz krávy jsou tuëné. pastvu.

Není zádného prulomu ve zdi, ani prûchodu;
Ani kriku není na jejich ulicích.

15. -Blahoslavenym jmenují lid, jenz má toto (vse);
ëfastny lid, jehoz Bohem jest Hospodin.

9. Boze, novou píseñ chci tobé zpívati,
Na desítistrunové harfë tobë hráti;

10. Jenz udëluje králúm vitëzstvi,
Vytrhl Davida, svého sluzebníka, od zlého

тебе.
11. Vytrhni mne a vysvobod mne z ruky cizincu,
Jichz ústa mluví klam,
A jichz pravice je pravice lzi:

12. (Aby byli) nasi synové jako stëpy (rostliny),
jez zmohutnëly ve své mladosti;

Nase dcery jako rohové sloupy, tesané
к budovë chrámu.

13. Nase spizírny plné, podávají z rozliönych
druhû.

Nase ovce nosí tisíce, rozmnozeny deset-
tisíckrát na nasich pastvinách.

14-. Nase krávy jsou obtëzkané;
Není trhliny a není vypadu,
(Sym.: Není trhliny ani vynáéení, totiz:

mrtvého; die sv. Jer.: není vychodu,
vycházejících, zajat^ch.)

A není kfiku (náfku) na nasich ulicích.
15. Blaze lidu, jemuz se tak vede,
Blaze lidu, jehoz Bohem jest Jahve.

9. ¿almista slibuje vdëcnost za vitëzstvi, za nëz
pràvë prosil. Novou píseñ ti budu zpívati, abych dëkoval
za toto nové dobrodiní; tato slova jsou v z. 322- 3 (39*).

10. Jenz dávás spásu, vitëzstvi nad nepfátely, králüm
t. j. králüm vûbec v celém svëtë (322, podobnë 1751).
Vytrhl jsi Davida, svého sluzebníka, ze zlého mece;

aram. pfidává: z тебе Goliáse (1 Kr. 1751 219); z nebez-

peëi. jez mu meöem nepfítele neb nepfátel hrozilo.
11. Prosba tato jest tu opakována z versu 7. a 8.
12—15. Die LXX, Vulg. a die syr. vylièuje zalmista

v tëchto versieh stèsti, jakjrm oplyvají nepfátelé Tsraele.
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Mají vse, ceho jest silnému národu tfeba: Mají silné syny,
krásné dcery, plné spizírny vselikych vëci, hojny a plodny
brav i skot, jsou u§etfeni bojû a nepokojû. ètastnym
zovou lidé takovy národ, ktery tím vsím oplyvá, ale
stastnym a sfastnëjsim jest lid (Israel), jehoz Bohem jesl
Jahve (Hospodin)!
Die hebr. Aq. Sym. V. a sv. Jer. vylicuje vsak v tëchze

slovech stësti Israele, aneb toho âtësti svému Hdu pfeje
(pfekládajíf jmenované pfeklady hebr. vztaznou éástici
nu¿N uëelnë: aby byli nasi synové). Bude-li zalmista vy-
svobozen, рак se jemu a jeho lidu takového Stësti, jakje
v. 12—15 1Í5Í, dostane: Aby mël silné syny, krásné dcery,
vseho hojnost, plodn^ch stád velky poëet, pokoj v mëstë.
Blaze lidu, kdyz toto vëe má ; blaze mu, kdyz jest jeho
Bohem Jahve! on jest sfasten, ze má takovy blahobyt,
nejvëtsim stestím jest mu vsak, Ze má Jahve svym
Bohem !

Так lisí se massor. znení od Vulg. v се1колгет ob-
sahu; v jednotlivostech velkého rozdílu není. Zdá se, ze
dluzno dáti hebr. znëni pfednost, a vyklad, na druhém
mistë uvf-deny, hodil by se к obsahu celého zalmu lépe
nez vyklad die LXX a Vulg. uèinëny. Nëktefi mini, ie
bylo lícení sfastného stavu Israele ve v. 12— 15 vzato
z nëjaké jiné pisnë a sem bez ohledu na souvislost sob-
sahem pfedcházející pisnë (z. 143.) pripojeno. Obsahtëchto
versû podobá se obsahu zalmu 126 a 127.

12. Jichz synové jsou jako nové (hebr. jako vzrostlé,

zmohutnëlé) stëpy ve svém mládí; poslední slova nesou
se spiâe к slovûm: jichz synové (ve svém mládí jsou jako
mohutné stëpy) nez ku: Mëpy. Podobny obraz 1273.

Obraz o dcerách jest v latinském vysvëtlen: Jichz
dcery jsou ladné (compositae, xexaU.a>mo/Mvai o prirozené

kráse), okráslené jako chrdm, jsou ozdobené TttQtxatoaftrjftérni
vzácnymi, pestrymi látkami jako chrám (palác). Die hebr.:

Nase dcery jsou (jako) rohové sloupy (Zach. 915), tesané,
jako byvaly v chrámu (v palácích); Aqilas : ш? Ыушпа

(sv. Jer.: quasi antjuli, jako rohy — u Zach. 915 se zovou
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tak oltáfní rohy) bieoxedaofiêva. Theodoret mínil, ze pfi-
rovnává Salmista ony dcery к ozdobám pohanskych (na
pi. egyptsk$'ch) palácñ ; proti tomu jsou pfeklady, které
m hi vi o chrámu.

13. Jichz spizírny jsou naplnëné (obilní spizírny,
zásobárny), ze z jedné pfebyvá do druhé, ze z nich ai
vypadává; die aram. ze vyddvají z jednoho roku do dru-
hêho. V hebr.: ze dávají rozlièné (vseliké) druhy (obilí,
plodin); toto znënf vykazuje stupñování mySlenky a jest
mu dáti pfednost.

Jichz ovce jsou plodné, abundantes, pfehojné (oply-
vají plody, jebñátky); hebr. udává tisíce a deset tisíce,
V nëmz se na pastvinách (sv. Jer. na krizovatkách, in
competís nostris) rozmnozují.

14. Co fekl o ovcích, nyní di i o skotu.
Jichz krávy, Vulg. boves s pfídavn. jménem z. rodu

crassae, jsou tucné (LXX, Aq. Sym. sv. Jer., i syr. a aram.
mají: tauri nostri) ; v aram. jsou obtezkúni (bfemeny),
V hebr. vsak spíse obtézkány jsou (krávy) plodem, jsou
steine neb p. Není zddného prûlomu ve zdi, kterym by se
mohli dostati nepfátele do mésta, ani není prüchodu;
podobnë hebr.: Není trhliny ve zdi a není vypadu к boji,
к válce — je pokoj, mir; a není válecného kfiku (náfku)
na jejich (nasich) ulicích (biavXeoiv В : ve stájích, dvorcích).
Mini tím asi klid mésta Jerusaléma.

15. Blahoslaven^m zovou lidé národ (lid), jenz má
toto, jemuz jest tak pozehnáno. Ve vyôtu darû jestpëkné
rozdëleni a stupñování : Pozehnání dítek, plodin (obilí),
dobytka, pokoj v mëstë. Blaze lidu, jenz to vse má ; Buh
jemu toho udëluje ; blaze vsak jestë vice lidu, jenz má
Ja/ive svym Bohem. Bíih jest pramenem toho pozehnání
<dle hebr.).

10. Bûh udëluje králíim vitëzstvi ; z toho uveden
pfíklad o Davidovi, jehoz Bûh vytrhl "Sien — tedy
minulym öasem vykládati.

12. V massor. znëni jest zájmeno prvé osoby; v LXX
jest tie tí osoba. Snad hledëli tito pfekladatelé spojiti tyto
verse úzeji s pfedcházejícími slovy a vykládati v. 12—15
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о synech cizincû v. 14. "Ш* není uplnë jasné; Aq. Sym.
V. a sv. Jer. pfekládali je ucelnë: ЧЧТ пюх ф'ф aby byli
(pfání). Vedle toho vykládáno nyní vztaznë: Jichz
naM synové t. j. my, jichz synové atd. Prvé se spise od-
porueuje.
п'УОЗ toliko na tomto misté znamená zajisté Меру

vtóqvra (od "03 sázeti), Ges. rostliny vübec; sv. Jer. quasi
plantatio crescens и*ЪъУй (pïelozeno íógvfiéva pevné, i fjÔQv/л-
fUvn vyspèlê) spojuje s á4"03, nikoli s 4433.Mládí о'пчгзгеСепо
arcif о 1Г.5Э. Din; (sg. by byl ГГПТ neb ггпт) naskytá se
toliko V mnoz. öisle ; u Zach. 915 znamená rohy oltáfe
(arab. zâwijetun), zde rohové sloupy palácü. LXX cetli
asi ПТТЭ (od VT) jako lesklé, krásné (kopt. cMné), а ПТЗОЛ
na misté rÍ30ñp ve smyslu pestrbbarevné.
РЗ^П ГТ'ЗЭГ praegnantnë «r pfirovnání: (vytesané) na

zpäsob (sloupcû) chrávm (paláce) ; die LXX : ozdobené
pestrym odëvem, jako chrám (byl ozdoben pestrymi ko-
Tberci). Ut similitude jest jen sesílení prirovnávací Mstice.

13. W^VÙ toliko V plur. od ЧТ73 (ПТО) т/та Aq. ai àxo-
íh'¡xm )¡[w>r nase zásobárny. O^pEp vydávají ¿iegevyó/teva
V lat. silnëjsi eructantia, jez vylévají své pfebytky : ex
hoc in illud by bylo ят ~N ЛТ?2 z jednoho do druhêho ;
V Egyptë byvalo v král. domë vice obilních zásobáren
vedle sebe stavëno, jak zachovanj' obraz svèdèi, a byvaly
plnëny asi po fadë. "(

т mn. очЗ" jest aram. jméno : druh

(Гр hebr.): dávají ze vselikych druhû.

O 4331ÑS nase bravy (ovce) jest feöeno ГПЕ^Х'С (ëinné
hit.) od ci^N tisíc, LXX volnë : локпоха mnohorodné, Aq.
Sym. sv. Jer.: ytvô/itva h у/мйт, foetosae; dále tTÍ22Hp trpné
od ГП2*) (velmi mnoho, deset tisíc), LXX xktjdvvoiva, pre-
byvající Vulg. abundantes, se rozhojñující, neb rozhojnënê.

14. ЧГВчЬк (jinde: nase knizala) od tflSs taurus, bos,
die LXX obojího rodu (epicoenum) jako ^Ebs; b2ÇP
pfekládáno nyní obyëejnë obtèzkané plodem. tedy jako
arab. llámala (Job 2110), coz se к paralîellismu dobfe nodi.
LXX Vulg. Aq. Sym. a sv. Jer.: лауек pingues, crassae
(fem.), obtëzkané Шкет, tuëné, агат, ëtli ОЧСТО (îiop 4"ip)
obtizenê bfemeny (jako Gen. 49i;>).
Následující slova: yW) byvala nëkte-

r^mi vykladateli spojována s pfedeslou vëtou a nedávala
рак zádného prijatelného smyslu (»neni moni ani ztráty*
Delitzsch, »neni vpádu ani ulonpeného« — vdobytku, Ewald);
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jimi liëeno, ze není nepfátelskych vpádú: Non est Inter
ruptio et non est egressus (sv. Jer.), LXX: xm&nwfia <рдау
fiov sesuti zdi, trhlina учв. riNXV dtéçoôoç — vyjiti = ^vy-
cházející, aneb part. z. к азы = vycházející (lidé); Sym-
machus : ovx ?оп Ыахол)), ovts bcyogá (vynásení mrtvych).

2alm 143. jest v církvi dëkovnou písní za vitëzstvi,
jichz dosahuje církev nad bludy, nad pronásledovately.
V nesporních modlitbách soboty dëkujeme slovy tohoto
zalmu za vitëzné Vzkfísení Pànë, radujeme se, ze nám
Bûh tak mnohé dary dal a dává, ze jest nasím Bohem
a ze jsme jeho dítkami.

144. zalm. (H. 145.)

Sláva HSe a vlády Вой.

Salmista chce Boha stále oslavovati, hlásati jeho ve-
lebnost a moc (1— 4); jeho díla budou ohlasována v§em
pokolením (5—7);
velebí milost Bozí, vëënou Bozí físi (8—14).
chválí Bozí dobrotu, která vse pozehnáním naplñuje

(15—17) a která v nejvëtsi mire zboznym zehná (18—21).
David, kter5r jest v tomto zalmu jmenován skladate-

lem, velebí Bozí físi a vládu Boha abecední písní. Jest
to poslední zalm, jenz jest Davidovi pfipsán, a tez po-
slední (h. 9. 25. 34. 37. 111. 112. 119. 145) abecední píseñ.
V hebr. znëni schází vers, jenz by zaöinal písmenou nun ;

tfï vers jest vsak zachován v LXX, Vulg. v syr. a u sv.
Jer. jako verse 13. c. d. (obsah tëchto stichû se shoduje
s versem 17.).
2alm jest nadpisem nazván vhodnë: T^hillâ, chvâla

(od Davida), jak v uvodë na str. XXIV pfipomenuto.
Nèkterâ slova ukazovala by sice novëjèi pûvod této

pisnè, mohla byti vsak do znëni pozdëji vlozena.

Sborová tato píseñ má patero slok o 4, 4—4—5, 5

versieh.

L. 1. Chvála od Davida.

Velebiti të budu, mûj Boze, králi,
A oslavovati tvé jméno na vëky a na vëky vô^ûy
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2. Kazdého dne budu tebe oslavovati
A chváliti tvé jméno na vëky a na vëky vëkûv.

3. Veliky jest Hospodin a náramne chvályhodny,
A jeho velikosti není zádné meze.

4. Vsecka pokolení chválí tvá díla
A rozhlasují tvou moc.

5. yVVluví o tvé velikolepé, slavné svatosti
A vypravují o tvych divech.

6. A rozmlouvají o moci tvych hrozn^ch skutkû
A vypravují o tvé velikosti.

7. Vydávají památku hojné tvé dobrotivosti
A radují se z tvé spravedlnosti.
8. Olitovn^ a milosrdny jest Hospodin,

Shovivav^ a velmi milosrdny\
9. Dobrotivjr jest Hospodin ku vsem,
A jeho slitování (jdou) na vsecka jeho díla.

H. 1. Chvalozpëv. Od Davida.
S Vyvysovati chci tebe, mùj Boze, králi,
Oslavovati chci tvé jméno na vëky a vzdy.

3 2. Kazdého dne chci tebe oslavovati
A chváliti tvé jméno na vèky a vzdy.

:» 3. Veliky jest Jahve a velice chváleny,
A jeho velikost nelze prozkoumati.

^ 4. Jedno pokolení velebí druhému pokolení jeho
A oznamuji tvé mocné ciny. skutky,

П 5. Nádherná sláva tvé vznesenosti —

(LXX : O nádherné slàvë tvé vznesenosti
í'ozmlouvají)

A vëci tvych divíi chci rozjímati.
1 6. A mluví o síle tvych hroznych skutkû;
A chci vypravovati o tvych velikánskych

ï 7. Památku tvé veliké dobroty vyprysfují
A plesají nad tvou spravedlnosti.

П 8. Milostivy a milosrdny jest Jahve,
Shovívavy a veliky milostí.

И 9. Dobrotivy jest Jahve ke vsem,
A jeho slitování (jest) na vsechna jeho díla.

12. Salmista chce velebiti svého Bnha, krále (53
672r> 976: müj králi a mùj Boze), ktery jest králem nad
Israelem, ale i králem vubec, nad vsemi národy; chce ho
velebiti vëënë, nebof vi, ze nebude smrtí znicen úplné, vi

skutcích.

z. 1441-9. 1121

téz, ze Bozí oslava potrvá stále ve vsech pokoleních, ze
jedno pokolení odevzdá oslavování Boha následujícímu
pokolení. Kazdého cine, stále chci oslavovati Boha (jako
342«. 332).

3. Boha lze chváliti a velebiti z mnoh^ch pfícin, ano
vse, со o Bohu vubec víme, lze a dluzno to chváliti : On
jest veliky a náramné chvdlyhodny (viz 472a). Jeho veli-
kost nema mezí, die hebr. nelze ji vystihnouü, nelze ji
prozkoumati (Job II7 Is. 40 18).

4. Slovesa tëchto versû lze pfekládati bucT vypovëdi:
Vsechna pokolení chválí tvá díla, aneb pfáním a vybíd-
nutím: At chválí tvá díla. Jedno pokolení pfevezme osla
vování Boha od druhého a po druhém, die hebr. jedno
pokolení velebí druhému jeho skutky (jako 183 o dnech a
nocích), tak ze nepfestává Bozí chvála.

5. Mluví (lidé, pokolení) o velikolepé, veliké skutky ko-
nající, slavnr svatosti; v hebr. nádherná (jest) sláva tve
vzneSenosti — snad dluzno tu vykládati: O ni a o vécech
tvych divü chci rozjímati. V hebr. jest v druhé vëtë ver§û
5. a 6. prvâ osoba jedn. 6.

6. Hrozné skutky Bozí jsou ony, které vzbuzuji obdiv
lidi, jsou veliké divy (70'" 10521), i hrozné treaty, jimiZ
stíhal neprátely.

7. Velebí Bozí dobrotivost a milostivost.
Vydávají, vyprystují (jako vodní pramen) památku

pfehojné dobrotivosti (sladkosti 3020 уоюк'тро* 248) suavi-
tatis, tvé, památku na to, jak jsi se ukázal dobrotivym.
S dobrotivosti jest spojena spravedlnost, nad níz zbozni
a spravedliví plesaji.
8. 9. O slitování Bozím stejnë mluví z. 1028 (srovnej

i Ex. 34° z. 8515). Hospodin jest dobrotivym ku vëemu stvo-
fení vûbec (o zivoucich tvorech zvlàstë v. 15. a 16.), ku
vsemu, со uëinil.

1. ~Ь.52~ vykládáno vokativem: O králi! Jinde jest

è. ЧрП "fS pfekládá sv. Jer.: non est inventio, LXX
volnë: oïy. Forir négaç není konce.
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5. Na mistë 'ПЭ'Г (a vëci) öetli LXX TÔT loquentur,
mluví a spojili to sloveso s prvym stichem; parallelism
tím srovnán. ."in"'»« jednotného 6. v LXX ПГРШ^ jako ve
v. 6. Г\Щ*
6. "I jest na zaëàtkn polozeno jediné za tím uëelem,

aby ten vers poëinal tou hláskou v abecedni fadë.
T^ntPI;; jest kethîbh (Aq. sv. Jer.) a znaci mnoz. 6. ;
v ПЭЧВСХ jest pfípona jedn. ë., proto opraveno ono slovo
v qerê v TjfTMia [tvá velikost), aby se shodovalo s tou pf í-
ponou. Potfebí toho neni.

7. 3"] jest podst. jméno (jako 34) multae bonitatis
lov xh'i&ovç. 1¡21 jest tu spojeno s akkus. (51

16 59 17).

9. Die LXX: Хдг/атдд xvgtoç roîs üno/iévovoiv (aùrôv) öteno

1П"Ч)|?— РЭ5 vëem, ktefí v nëho doufají; N vsak s massor.
avvTxaoiv-

10. j4echa£ osla vují tebe, Hospodine, vsechna tvá díla,
A tvoji svatí nechaí ti zehnají.

11. Ai mluví o slávé tvého království
A at rozmlouvají o tvé moci;

12. Aby öinili lidem známu tvou moc,
A slávu vznesenosti tvého království.

13. Tvé království jest království vsech vëkû,

A tvé panství (trvá) ve vsech pokoleních a v po-
koleních.

Vërny jest Hospodin ve vsech sv^ch slovech,

A svaty ve vsech svych dílech.
14. Hospodin podpírá vsechny, ktefí klesají,
A pozdvihuje vsechny srazené.

15. Oci vsech v tebe doufají, Hospodine;
A ty (jim) dávás jejich pokrm v pfíhodny 6as.

16. Ту otvírás svou ruku
A naplñujes vsechno zivoucí pozehnáním.

17. Spravedlivy jest Hospodin ve vsech svych cestách
A svat5r ve vsech svych dílech.

18. Hospodin jest blízky vsem, ktefí ho vzyvají,
Vsem, ktefí ho vzyvají v upfímnosti.

19. Vyplñuje vùli tëch, ktefí se ho bojí,
A vyslychá jejich prosby a dává jim spásu.

20. Hospodin ostfíhá vsech, ktefí ho milnjí,
Ale zahubí vsechny hfísníky.

£. 14410-*1. 1123

21. О Hospodinovë chvále nechaf mluví má ústa,

A af zehná veskero tëlo jeho svatému jménu na

vëky a na vëky vëkûv.
* 10. Nechaf oslavují tebe, Jahve, vsechna tvá díla,
A tvoji zbozní ai tebe velebí.

Э 11. O slàvë tvého království af mluví
A af rozmlouvají o tvé síle.

Ь 12. A by oznamovali lidskym synûm tvé mocné
skutky

A nádhernou slávu jeho království.
"ü 13. Tvé království jest království vsech vëkû,
A tvá vláda (zaujímá) veskero pokolení a po-

kolení.
(3 die LXX, syr. a sv. Jer.: Jahve jest vërny ve

vsech svych slovech,
A milostivy ve vsech sv$rch dílech.)

S 14. Jahve podpírá vsechny, ktefí padají,
A pozdvihuje vsechny sklícené.

V 15. 06i vsech öekaji na tebe,
A ty dávás jim jejich pokrm v jeho prav$r cas,

E 16. Otvírás svou ruku
A nasycujes vse íivé zalíbením (Jinak : do-

brodiními).
S 17. Spravedliv^ jest Jahve ve vsech sv^ch cestách
A milostiv^ ve vsech svych skutcích.

p 18. Blízky jest Jahve vsem, ktefí ho vz^vají,
Vsem, ktefí ho vz5rvají u vërnosti.

~\ 19. Pfání tëch, ktefí se ho bojí, vyplñuje,
.
^
A jejich kfik slysí a pomáhá jim.

o 20. Ostfíhá Jahve vsech, ktefí ho milují,
Ale vsechny bezbozné zahladí.

П 21. O chvále Jahve af mluví má ústa,
A af velebí vsechno tëlo jeho svaté jméno
Na vëky a vzdycky.

10. Vybízí ku chvále velikého a mocného Boha. At
oslavují tebe vsechno tvá dita, vse, со jsi vytvofil, со jsi
uëinil, nebof ve vsech dílech (i v nezivych bytostech)
projevuje se moudrost Stvofitele, a tím jej chválí kazdé
dílo (148). Tvoji svatí, ch'sïdhlrn, zbozní, vëfici Israelité

(viz s. 90.).
11. 12. O nádherné vznesenosti Bozího království at

mluví; mini Bozí království na zemi v nàrodë Israelském,
ale die parallelismu téz veskeru vládu a panství Boha
nad svëtem.
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13. Bozí království trvati bnde ио vëky, nebude míti
konce. Tato slova jsou té2 v aram. óásti Daniele (333(100) 431);
Daniel je asi odtud vzal.
Druhá cást tohoto verse zastupuje veré, kter^ by

v hebr. znëni zaëinal hláskou nûn, toho verëe v hebr.
neni (vyj. codex Kennicott 142 na kraji). Hospodin jest ve

svych slibech vërny, dokonary, svaty ve svych skutcich.
14. Nëkolika pfíklady ukazuje, jak veliká jest Bozí

dobi'ota.

Podpírá vsechny, ktefí klesají, hebr. ktefí padají,
jest jim podporou, zadrzuje je, aby nepadli. Vsechny sklí-
ëenê pozdvihuje, lat. elisos, zlomené, ktefí jsou pádem zlo-
meni, ty pozdvihuje, napravuje. I tëlesnë i duèevnë sklí-
cené Hospodin pozdvihuje: ospravedlñuje hfíéníky (kdyz
ciní pokání), uzdravuje nemocné (kdyz jest jim uzdravení
ke spá3e), polehôuje usouzenym (dává jim ùtëchu a poté-

Sení) a p. Vsem pomáhá, rozumëj: ktefí ch të j í jeho po-
moci a ktefí jí i zasluhují.

15. Velmi kràsnë ukazuje, jak dobi'otivë peëuje Ho
spodin a obs tarává vSem zivoucím pokrm : ОЫ vSech

(zivoucích tvorû, lidí i àivoôichu) doufají v fsbe, a ty
dávás jim jejich pokrm, pokrm, kter^ se jim hodí, v pfí-
bodny Has, kdyz toho kazdy potfebuje (hebr. v jeho case
jest roztfídovací). Podobnë vyjádfena ta myâlenka téz
v i. 10327.

16. Ty otvíráé svou ruku, die massor. : Dávás jim
pokrm . . . otviraje svou ruku (LXX, sv. Jer. nevhodnë:
své ruce). NaplñujeS vse zivoucí pozehnáním, dobro-
diními, která z tvého pozehnání vycházejí. V hebr. : Na-
sycujes vse íivé zalíbením, oním zalíbením, jez má clovëk
z Bozích darû a z Bozích dobrodiní.
Vsím právem uvedena slova veréü 15. a 16. v mod-

litbu pfed jídlem (ante mensam). Slova ty dávás jim
jejich pokrm uvàdëna casto o Nejsvëtëjsi Svátosti
Oltáfní, která jest nám ve sv. Pfijímání nejvybornëjèim
pokrinem duse.

17. Spravedlivy jest Hospodin ve vkeeh svych cestách

Z. 14412-21. 1125

ve svém Fízení, ve své Prozfetelnosti. Svaty, die hebr.
milostivy jest Hospodin ve vëem, cokoliv koná.

18. Blízky jest Hospodin vsem, ktefí ho vzyvají, totiz
svou milostí, svou pomocf. Vzyvání má b^ti upHmné,
nikoli pokrytecké, рак pomûze Büh a vyslysí prosbu
vz^vajícího.

19. Vypln't pfání iidí, ale zádá. aby se ho báli.
20. Ostfíhd téeh, ktefí ho milují, ale zahubi vëechny

hfímíky ; kdo se Boha bojí, Büh ho téz miluje, bude
Bohem chrânën a zachován. Pfisnë nalozí Hospodin
s bezbozníky. Antithese tato obsazena v pfislíbeních a

V hrozbách Mojzísem ueinënych (Lev. 263-5 Deut. 28'-tí).
21. Zàvërek vyjadfuje pfání (4418 podobnë); sám chce

velebiti Boha, chvála Bozí má vsak b^ti téz vseobecnou
(veskero telo) a vëënou (na véky).

12. V massor. znëni mluví o Bohu ve tfetí osobë;
proto jsou v VJTVO-:. a v itVD?0 pfípony 3. osoby. VLXX
t!¡v dvvameínv (dvva/tív) aov xa¡ rr¡v óó£uv rij; цеуалолдеяеюд
Tfjc ßaodfLag nor polentiam tuam — regni tut jest primé
oslovení.

13. Reeky verá лютое xvgioç h mini toîç Àoyotç amor
xal oaioç h> mioi toïç egyotç avrov

jest téz ve Vulg. v syr., u sv. Jer. (tu mívá obelos), v hebr.
cod. Kennicott 142, a zni hebr.:

(Bickell ТПЗТЭ) ТПЭТ"ЬЭЭ ГПГР ТЖ2т т : • tt: t: t : t t •.*:*•■

(Bickell тЬЬз>Я) Jri^Q-bDa T'en!

Pocíná tedy hláskou 3, kterou v massor. znëni zádny
vers tohoto z. nezaëinà. Rabbi èelomo a j. tvrdili, ze byl
tento vers se zaëâteënym nûn proto vynechán, 2e tou
pismenou poëinà slovo лЬм (Amos 52), jímz jest oznaëen
pád israeiskych kmenù. Nejspièe v§ak byl opisovaöi pre-
hlédnut a vynechán.

14. Ь uvádí dativy : Büh jest podpírajícím tém . . .
hasycujícím, sytost dávajícím tém . . . (v. 16); aneb uvádí
die aram. pfedmët.

16. Die LXX dluáno císti TN ávoíyeic ov; ПК akku-
sativního tu ani tfeba není (v Í0428 téz není). yár¡ (10428
3"iü) dobro, zalíbení, vykládáno téz dobrodint, pfání,
со sikazdypfeje (Í3ÍS"i, téz Deut. 332з: Naftali jest syt
■jisn akkus.).
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Veliké skutky a divy pro nás, к nasi spáse ucinil
Kristus Pán; na jeho velebnost a vznesenost vzpomínáme,
kdyz se modlíme tentó zalm v hodinkách Nejsvètèjèiho
Srdce Pânë a v sobotu. Verse 8—9, 11—13 jsou téi
v gradúale svátku Jména Jezís. Verêù 15. a 16. uzíváno
ve vykladech o velebné Svátosti, proto jsou v gradúale
svátku Bozího Tela. V modlitbë pfed jídlem (ante mensamj
jsou ver§e 10. 15. a 16.
Rabbinové tvrdili, ze ten, kdo by se tentó zalm

tfikrát dennë modlil, jistë bude spasen; známka, zesejim
tato píseñ velice líbila.

145. Шт. (H. 146.)
Blaze toma, kdo doufá v Hospodina.

Salmista se sám povzbuzuje к Bozí chvále a napo-
míná vsechny, aby nekladli svou dûvëru v pomíjející
knízata (1—4);

blaze tëm, ktefí dûvëfuji v Boha : On pomáhá sklí-
cenym spravedlivym, bezbozníky ovsem hubí (5—9),
jeho království trvá vë6në (10).

Tentó zalm má, jako spolu i vsechny následující
zalmy zaltáfe, v nadpise slovo: Alleluja (chvalte Boha!
viz úvod к i. 104.); hebrejské zalmy mají toto rriiírt i
na konci. Vsechny jsou zpëvy chvály. U Israelitü jsou
v ranní modlitbë zafadëny; jsou tak zvané ГПЯ'" ^CSJ
neb fecké hallet ("ОТ" ЬЬп).

Dalsí nadpis 'Ayyníov xtti Zayaqíov jest toliko v LXX
(nebylo ho vsak v Hexaple) a ve Vulg. ; nëkteré lat.
zaltáfe ho nemají. Die toho byl zpíván tentó zpëv v dc-
bách po návratu z babylonského zajetí; jím роз11олга1 se
Israel za bojü, jez mu bylo vésti proti Samaritamun a

jinym, v dûvëfe v Boha. Nëktefi kladou zalm do doby,
kdyz byl druhy chrám dostaven (516 pf. Kr.i.

2¡alm má 10 versû, 22 stichû; die tohoto poötu by se

molil zváti alphabetizans.

Й. 145 '- l0. 1127

L. 1. Alleluja. Aggea a Zachariáse.
2. Ch val, má du se, Hospodina.
Chci chváliti Hospodina po svûj zivot;
Chci zpívati svému Bohu, pokud jsem.
Nedoufejte v knizata,

3. V lidi, u nichz není spásy,
4. Vyjde jeho dech, a vrátí se do své zemè;
Onoho dne zhynou vgechny jejich zámysly.

5. \!>fasten ten, jehoz spoinocnikem jest Bûh Jakubûv,
Jehoz nadëje jest v Hospodinu, jeho Bohu,

6. Jenz stvofil nebe i zemi,

More a vse, со jest v nich.
7. Ktery zachovává vërnost na vëky,
Zjednává práva tëm, kterí trpí bezpráví,
Dává pokrm laönym,
Hospodin vysvobozuje vëznë ;

8. Hospodin dává svëtlo slep^m.
Hospodin pozdvihuje srazené;
Hospodin miluje spravedlivé.

9. Hospodin chrání pfíchozí:
Sirotka a vdovu podporuje,
A hubí cesty hfígníkü.

10. Hospodin kraluje na vëky;
Tvûj Bûh, Siöne, od pokolení do pokolení.

H. 1. HalMôjâh.
Chval, má duse, Jahve!

2. Chci chváliti Jahve po svûj zivot,
Chci svému Bohu zpívati, pokud jsem.

3. Nedoufejte v knizata,
V filovëka, jenz nemûze pomoci;

4. Vyjde jako duch, on se vrátí do své zemë,
Téhoz cine zhynou jejich zámysly.

5. Blaze tomu, jehoz pomoci jest Bûh Ja,;iqôbha,
Jehoz nadëje (jde) к Jahve, jeho Bohu,

6. Jenz stvofil nebesa i zemi,
More a v§e, со v nich jest,
Jenz zachovává vërnost na vëky,

7. Jenz zjednává práva utlaöovanym,
Jení dává chleba hladovj'm,
Jahve propoustí vëznë,
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8. Jahve otvírá (svëtlo) slepym,
Jahve pozdvihuje sklièené,
Jahve miluje spravedlivé.

9. Jahve ostfíhá cizincù,
Sirotka a vdovu drzí,
Ale cestu bezbozného skfivuje.

10. Jahve jest králem na vëky,

1. 2. ¿almista povzbuzuje sama sebe ku chvále Bona,

jako V z. 1021 103 b3s. Chce chváliti Boha po cely svùj
zivot: pokud jsem (budu).
2d. 3. Aby vedi lidi к dûvëfe v Boha, ukazuje, ze

nelze spolehati na lidi, ani kdyby knízaty byli : Nedou-
fejte v knízata (podobnë 1178, 9, 5913), v lidi (hebr. jedn.
ôislo: v ëlovëka, syna clovëka); knízata jsou mocní, bohatí
tohoto svëta. Spolehati na në nelze, nebot и nidi neni
spásy, pomoci, oni jí nevládnou, aby ji mohli jin^m
udëlovati.

4. Vrátkostí zivota odûvodfiuje své napomenuti;
Lidé (i knízata) mají krátk^ iivot: Kdyé vyjdejejichdeeh
(duch), 2ivotni duch, kdyz zemrou, toho dnejejich zâmysly,
zàmëry (i kdyby jimi pomoci chtëli), zahynou. Den smrti
jest den, kdy se vrátí tëlem do své zemë, z nfz jest
Clovëk vzat (Gen. 319a, v z. 1032n ve svùj prach). Tento
vers uveden v 1. Makk. 263.

5. Proto jest stasten ten, jemuz jest Jakubùv Bûh,
Jahve, spomocnikem (blaze mu, 3212 14315). Jahve mûze
pomáhati, ponëvadz je mocny — pomû^e, ponëvadi jest
vêrny — pomu2e rád a ochotnë, ponëvadz jest dobrotivy.
Так dokazuje zalmista v následujících versieh 6—9.

6. Jenè stvofil nebe i zemi (1202 1238 1333), a vse, со
na nick, na nebi i na zemi, jest; to jsou nebeské bytosti.
svëtla a pozemská stvofení vübec.

7. 8. Bûh zachovává vërnost; lidé se mëni, nesplñují

sv^ch slibù vzdy, ale Büh splní kaádé dañé slovo. Zjed-
nává práva (facit judicium) tern, ktefí trpí bezpráví (kterí
jsou utlacováni); tof znamením jeho veliké dobroty, pfi-

pokolení.
Halb'h7jâh.
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spívá tèm, ktefí toho nejvíce potfebují (1026). Lacnym
(hladovym) dává pokrm (srovnej ЮЗ28 1069 1352a 1441¿b).
V tëchto vëtâch uvádí pfíklady Bozího pfispëni a

jmenuje Boha Jahve pëtkrâte na zaëàtku kazdé vëty, aby
dûraznë ukázal, ze Jahve a toliko On tak pfispëti a po-
máhati muze.

Vysvobozuje zajatce, vëznë, svètlo dává slepym, ciní,
ze mohou slepí vidëti; ze ti

,

ktefí si nevëdi rady, poznají,
со jest jim ciniti; ze ti

,

ktefí jsou duëevnè slepí a bloudí
ve tmách, poznávají svüj blud a uôisepravdë (Deut. 2829
obraznë; Job 122Ä ; Is. 427 o temnostech zaltáf e, z nichz
vëznë vyvádí na svëtlo).
Pozdvihuje srazené (zlomené) к zemi (hebr. sehnuté,

skliëené, jako 14414).

9
. Hospodin ostfíhá, béfe do své ochrany a chrání

eizince, gêrîm (advenas), sirotky a vdovy; tëch se ujímati,

je chrániti, o tyto se starati, byvalo vzdy vzácn^m skut-
kem milosrdenství a dobroty. Ale cesty hrísníkü zahubí,
antithèse jako 14420,b. ; v hebr.: Skrucuje, do záhuby
uvádí cesty bezboznych, tak ze mají jejich zàmëry a

snahy vysledek zcela jiny, nez bezbozní oëekàvali (l6).
10. Lidé nezijí dlouho: Buh vsak jest a bude králem

na vëky (921 96"1 98'); jako Ex. 15'8. Sion jest tu jmenován,

aby Israel se tomu tëSil, ze bude král Jahve, jenz na tom

svatém misté sídlí, ktery jest ve stfedu svého lidu, stále

kralovati.
Alleluja hebrejského znëni není v LXX, Vulg. ani

v syr.

2
. "«ПЭ pri niém zití, za mého zivota; "ЧТМ pfi raém

adhuc esse, dokud trvám; toto vykládáno téz o budoucím
2ivotë.

3
.

DIN")? filii hominum, jako 48.

4
.

ГЗГфу jest &raf Xey., u Joba 125 niPTO? myslenka,
rwj (die assyr.) obraz. (Gen. 27 319).

5
. "ишх t°to slûvko jest uvedeno na zaëàtku prvého

zalmu, jest v zaltáfi sest a dvacetkrát psáno; jzde na-
posled. Ejus jest pleonasticky polozeno, die hebr. vztazné
vëty (viz 19i). "QŒ jest uzíváno v aram. (hebr. 3n^~iP )

nadëje (ИЭ*'*).
"
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7—9. Raffl pfestavuje nèkteré stichy : 7b. с, klade
8c pfed 9c: Miluje spravedlivé — aie cesty bezboznikû
hubi.
10. ЧрТУ] die pfekladû nikoli optativem, nybrz v£po-

vëdi: regnabit vyloziti.

Na Boha spolehejme ; on nás cizince v tomto do-
casném pfíbytku na zemi chrání, vsím potfebnym opa-
tfuje, dává nám i nebeské dary a milosti. Kéz nám zû-
stává stále milostivym Bobem a Pánem, aby nás nezavrhl
a nedal v raoc vlády zlébo ducha. Modlíme se s touto
dùvërou zalm 145. v sobotních vecerních hodinkách,

v prosbách nespor za zemfelé.
Zvon hlásá Bozí chválu, svolává к ni vëfici, a proto

se modlí zalmy 145— 150. pri svëceni zvonû, kdyz umfvají
zvon posvècenou vodou.

146. zalm. (H. 147 '-»•)

Chvála Boha, jen 2; obnomje Israele.

Na zaóátku vybízí ku chvále Boha, ktery shromázdil
roztrouseny lid do mèsta, svou moudrostí a mocí jeho
rány zhojil (1—6), jenz shroraázdéné ziví a ochrañuje ;
jemu líbí se zboznost lidí (7—11).
Tentó zalm 146. jest v hebrejském znèni a v aram.

se 147. zalmem Vulgaty spojen v jediny i. 147. Rozdélení
nalézá se vedle Vulg. jestè v LXX u sv. .1er. v syr. a
snad bylo tez u Aq. Sym. a Theodotiona.
Rozdélení ve dva zalmy jest die toho jiz velmi staré:

jest oduvodnëno ponëkud obsahem, ackoliv se obsah z.
147. velmi vhodnë к obsahu i. 146. pfikloñuje. V prvém
jest Нбепо, jak Buh Israele shromázduje, hojí jeho rány,
staví jeho mèsto; v druhém lící jaksi dobu, kdy Israel
toho stéstí jiz pozíval. Proto bylo by lze pokládati z. 146.
za starsí zalmu 147. Jiní pokládají z. 147. za tfetí cást
celého obsahu, v níz vylíéena jednotlivá dobrodiní, jichz
se shromázdénému Israeli dostává. Rytmus ukazuje, ze

jsou ty dva zalmy právem v jedinou pisen spojeny.
Pisen byla asi slozena v dobë, kdyz byl Jerusalem

z. 146'-". 1131

znovu zbudován a kdjrz se Israel po návratu z Babylona
tësil pokoji a blahobytu. Z toho by bylo souditi na dobu
Nehemiáse (Neh. 25 7* a d.). V zalmu 1468- 9 liëeno léto,
V 147 15- 17- lícena zima — z toho v§ak nelze souditi na
dobu sepsání tohoto zaJmu.
LXX má u obou zalmu vnadpise 'Ayyaiov xal Zuyaoiov,

öimz ukazuje asi na dobu sepsání tëch zpëvû.
L. 1. Alleluja.

^¿hvalte Hospodina, nebof dobry jest chvalozpëv;
Nasemu Bohu bud príjemná a duetojná chvála.
2. Hospodin buduje Jerusalém;

Shromazduje rozptylené z Israele.
3. Jenz uzdravuje ty, ktefi jsou srdcem zetfeni,
A zavazuje jejich rány.
4. Jenz sëitàvà mnozstvi hvëzd,
A jim vsem dává jména.
5. Veliky jest ná§ Hospodin a veliká jeho moc,
A jeho moudrosti nejsou meze.
6. Ochrañuje Hospodin pokorné;
Snizuje vsak hfísníky az к zemi.

7. ¿ípívejte Hospodinu s dekováním,
Hrajte nasemu Bohu na citare.
8. Jenz pokryvá nebe oblaky
A pfipravuje zemi désf;
Jenz dává rnsti na horách trávu,
A rostliny к uzitku lidi;

9. Jenz dáлrá dobytku jejich potravu,
A mladym krkavcûm, ktefi к nëmu volaji.

10. Nemá rozkose v sile konë,

Ani nemá zalíbení ve stehiiech muze.
11. Zalíbení má Hospodin v tëch, ktefí se ho bojí,
A v tëch, ktefí doufají v jeho milosrdenství.
H. 1. HalMûjâh. (Chvalte Jâha),
Nebof jest dobfe, chválu zpívati nasemuBohu;
Nebof rozkosné (jest to); pfíslusná jest chvála.
2. Jahve buduje Jer«§alájim,
Shromazduje rozehnané z Isrâ'êle,

3. Jenz uzdravuje ty, ktefí jsou zlomeného srdce,
A obvazuje jejich rány.
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4. On urcuje hvëzdàm pocet,
VSechny vyvolává jmenovitë.
5. Náá Pán jest veliky a veliká jest jeho síla,
Jeho moudrost nemá hranic (mass.: poötu.).
6. Jahve pozdvihuje bídné,
Snizuje bezbozné az к zemi.

7. Zpívej'te Jahve pisen dikû,
Hrajte nasemu Bohu na citare,

8. Jenz pokryvá nebesa oblaky
A pfipravuje zemi dé§f,
Jenz dává horám vyrázeti trávu.
9. Jenz dává dobytku jeho potravu,
Mlady^n krkavcum, ktefí volají.

10. Nelibuje si v síle konë,
Ani si nelibuje ve stehnech muée.

11. Má zalíbení Jahve na tëch, ktefí se ho bojí;
Na tëch, ktefí v jeho milost doufají.

1. Oduvodñuje své vyzvání ku chvále Hospodinovë
tím, ze praví: Chvalozpêv (psalmus est bonus] jest dobry
t. j. jest dobfe chválu zpívati Bohu (o Bohu); chválupfí-
je?nnou a düstojnou sluM Bohu vzdávati. V hebr. jestne-
obycejné spojení, jez dává asi tentó smysl: Rozkohw jest
to chválu zpívati naSemu Bohu; chvála jemu príshisí.

2. Hospodina slusí oslavovati a chváliti, neboí on
buduje Jerusalém, milované mësto Israele, jez bylo zbo-
feno, jez bylo lze jen s nejvetsími obtízemi budovati;

mocny Bûh buduje to mësto, aby bylo pevn5rm místem a

shromaêdistëm rozptyleného Israele (Is. 568). Tím jiz uka-

zuje zalmista, ze pise v dobë, kdyz bylo mësto Jerusalém
znovu budováno, kdyz se po návratu z Babylona 2idé

z diaspory (rozptylení) do Jerusaléma mohli vraceti.
3. Zalmista vypocítává podobnë jako v z. 145". 8

dobré a mocné skutky Páne. Jenz uzdravuje ty, ktefí jsou
skllceného srdce, ktefí jsou srdcem zetfeni (zlomeni, v hebr.) ;
viz г. 33' 9 Is. 61 ». Israelite dleli v Babylonë a tarn bylo

j ej ich srdce touhou po svatém mëstë skliëeno a zetfeno;

nyní jim Bûh dal útechu a potëSeni, kdyz je navrátil do

mësta.

Útrapy zajetí, nepfátelství a mnohá jiná protivenství

byly ony rány, jez píisobily Israeli bolesti (Pfísl. 15,s);
Bûh tyto rány obvázal, aby se zahojily, ano on z nich
Israele jiz lécí a vyléëil (zármutek, truchlivost odñal).

z. 1464-". 1133

4. Hospodin mûze svému lidu tak pomoci, nebof on
zná lidské bolesti, jeho moc je veliká. Clovëk nemûze
hvëzdy ani spocitati, Bûh jim sám ten pocet urcil (Gen.
155 Is. 4026); on je tak dobfe zná, tak jimpanuje, ze ka-
zdou hvëzdn jmenovitë (jménem) void a volati mûze, a ona
se dostavuje. 2e Hospodin dával hvëzdàm jména, bible
nepravi.

5. Veliky, mocny, nejvys moudry jest Hospodin; jeho
raoudrost neni omezena: neni jî poctu (Is. 4026.28) není jí
hranic.

6. Moudrost Pànë jeví se zejména tím, jak jedná
s rûznymi lidmi. Ochrañuje (béfe do své ochran y) рокоте
{mansuetos 249); v hebr. pozdvihuje, udrzuje bidnê, usou-
zené. Naproti tomu az к zemi snizuje bezbozné; tu pro-
tivu podávají téz z. 1442(> 1469.

7. Zpivejte Hospodinu, abyste mu tím spolu dëkovali

(Euthymius); hrajte (718) jemu na citare (322). Novym dû-
vodem jest, ze stará se Bûh о svët, dává désf, iirodu,

pokrm vsem zivoucim.
8. Jako v i. 103 13. u. Désf 6iní zemi úrodnou, ze

roste na horách tráva (na pastvinách) ; dává rostliny
к uzitku (servituti)

- lidí — tato vëta schází v hebr. znëni,
v A a v nëkterych lat. zaltáfích; jest ze z. 103 u.

9. Nasycuje zvífata, dobytek (Job 38*' z. 103 27. 28 144"
i Luk 1224), i mladé krkavee, ktefí к nèmu volají (ЮЗ21);
mládata krkavcû b5rvají velmi záhy od starych opuëtëna,
Bûh o në pecuje.

10. Bohu se nelíbí lidská síla a moc (vojenská moc);
tomu, kdo by na ni spolehal, Bûh pomáhati nebude;
on pomáhá slabym, bídnym, nuznym, ktefí si pokornë
jeho pomoci pfejí a ktefí o ni prosí. Nema Hospodin za-
líbení v síle konè (3216. 17 Pfísl. 21a1), ta nepfivodí vzdy
vitëzstvi a spásu ; ani ve stehneeh muze, af jsou jakkoliv
silná neb rychlá (Am. 215). Rychlosti bylo zvlàstë bojov-
níkúm tfeba.

11. Bûh má zalíbení v lidech, ktefí nespoléhají na
svou sílu, nybrá v pokofe bojí se Boha a v neho svou
celou duvéru kladou.
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1. ГП53Т má zakoncení zenského rodu pfi infinitivu
piel, akkus. pfedmëtu jest к tomu Wfpí* hráti (zpívati)
nasemu Bohu (jako 5) jest dobfe; 3ÍO jest pfísudek, i п^З
jest druh^m pf ísudkem. ГПХЗ zens. г. к ГШЗ (fTlíC) slusí se
(LXX í/ówfíthj decora) jest vètou o sobé stojící s П5ПР.
Bickell cte ГПИТ s pfíponou 3. os. muz. rodu na misté i;
Wellh. navrhuje *НЩ hrajte! Alleluja, v. úv. i. 104.

2. roÍ£ vyloziti prítomnj'm Casern, jako následující
participia. U Is. jest yap. shrornázdiíi, zde novëjsi CDS. Dis
persiones jàç 0шалоо<к odtazité jméno na m. konkretního,
jako captivitas (147).

3. NE"} dostdvd se uzdraveni s dativem. Na mistë to-
hoto Цзш jest u Is. 61 1 3^—П2ТО.

4. LXX: <>âgiê/jfov jrXtjfri] ùorgmv.
7. 137 vykládáno téz: Odpovidejte (si) t. j. zpivejte

ve sborech, kde jeden sbor po druhém zpívá.
8. Kai -/h'n)v rf

i dovÂetu tcov âvi%o>,-t(ov ze î. 104 14 ЗВЗУЧ

mxn.

9
. LXX roTç Imyjikov/ifvoiz nhúv, v hebr. není zájmena

vedle HDN, N^by znamenalo proste: kvákati iktefí kvákají).

Církev jest mysticky Jerusalém, v nëmz se shromaz-
dují u Boha vófící, zbozní i zbloudilí, ktefí se na pravou
cestu vrátili, hfíéníci pokání cinící. Bûh uzdravuje tu je-

jich rány svou milostí, pfispívá vsem, pecuje o jejich
ëasné i vëcné blaho. Za to mu dëkujeme slovy tohoto
zalmu v sobotních nespordch.
Modlívali se tentó zpëv s norokftënci; jest viozen do

prûvodnich proseb za dést (v. 8.).

147. zalm. (H. 147 18-20)

Chvála Boha, Jenï obnOTil Jerusalém.

Zalmista vyz^vá Jerusalém, aby chválil Boha, nebof

Bohem jest opatfen zdí a branami a Bûh dává jemu
pokoj (12-14);
Bûh to pûsobi svym mocnym slovem ; svym slovem

zahání zimu a pfivádí jaro (15— 18), svym slovem dal

Israeli zákon (19—20).
Tentó zpëv Padí se dobfe к pfedeSlému zalmu. Xad

í. 147 12-20- С1-9). 1135

pisu V hebr. není, v lat. jest: Alleluja (104). V lat. byvají
verse tohoto zalmu óíslovány se z. 146. Vers 13. se shoduje
s versem 2., veré 14. doplñuje veré 3. I tímto lze púvodní
spojení tëchto zpëvû odúvodñovati.
Zahn 147. pochází téz z doby po návratu z Babylona,

snad z NehemiáSovych dnû. Sv. Jan Zlatoust mínil, íe
psal tentó 2alm David v prorockém duchu o pomërech
doby Nehemiáéovy.

L. Alleluja.
12. (1.) (¿hval, Jerusaléme, Hospodina,

Chval, Sione, svého Boha ;
13. (2.) Nebof utvrdil závory tv^ch bran,

Pozehnal tv^m synûm v tobé.
14. (3.) On staví na tv^ch hranicích mir

A nasycuje të obilní bëli.

15. (4.) On vysílá svûj v5rrok na zemi,
Rychle bëzi jeho feö.

16. (5.) On dává sníh jako vlnu,
Mlhu rozsévá jako popel.

17. (6.) Posílá svûj led jako kousky;
Pfed jeho mrazem kdo ostojí?

18. (7.) Vysílá své slovo a roztavuje je,
Zavane jeho vítr, a tekou vody.

19. (8.) (Dn oznámil své slovo Jakubovi,
Své spravedlnosti a svá práva Israeli.

20. (9.) Neucinil tak zádnému národu
A nezjevil jim sv^ch práv.
H.

12. Chval, Jer«§alájime, Jahve,
Chval, Zijjone, svého Boha;

13. Nebot upevnil závory tvych bran,
Pozehnal tvym synûm v tobé;

14. Jenz dává tvym hranicím pokoj,
Tebe nasycuje tu kern pâenice;

15. Jenz vysílá svûj vyrok na zemi;
Ve spôchu bëzi jeho slovo.

16. Jenz dává sníh jako vlnu,
Jíní sype jako popel,

17. Hází svûj led jako kousky;
Kdo mûze obstáti pfed jeho mrazem!
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18. Vysílá své slovo a rozpoustí je,
Dává víti svému vëtru, a tekou vody.

19. On oznámil své slovo Ja'aqôbhovi,
Svá pfikázání a svá práva Isrñ'éli.

20. Neuöinil tak zádnému národu,
A neznají zádnych práv.
(Jinak: A nedal jim znáti sv^ch práv).
HalMwjâh (Chvalte Jâha!)

12. Salmista vyzyvá Jerusalem, Sion, obyvatele sva-
tého mësta, aby chválili svého Boha. Ku chvále Bozí
mají hlavnë ctvero pfiöin a pohnutek, jez pëvec uvádí:
1. Hospodin opevnil mësto, 2. pozehnal jeho obyvatelum
3. dává jim pokoj, 4. popfává úrody a nejlepsího obilí.

13. Utvrdil závory tvych bran; Jerusalém byl zase
ohrazen zdí, mël brány, které byly dobfe, pevnë zavfeny
a podávaly bezpecnost proti nájezdúm a vpádúm ne-
pfátel (Neh. 71-4). Synové Sionu jsou obyvatelé jeho; Bùh
jim pozehnal, ze se rozmnozili poëtem a ze mëli blahobyt.

14. Pokoj a mir chrání jaksi a drzí tiranice, ano tvofí
hranice Sionu. (Polozil, jako 116, vztazné qui jako part. 327).
Tentó stichos podobn^ Is. 6017. Mir rozlozil Buh po celém
kraji Sionu az ku hranicim: Jenz uöinil, polozil Ivê
hranice pokojnê (die hebr.).
Tukem psenice (v hebr.), adipe frumenti, tim nejlep-

sim, со jest v pèenici, v obilí, tebe (Jerusaléme) nasycuje

(8017); dává tobë hojnost pokrmû.
15. Bûh jest mocny : jen porucí, a jeho slovo hned

dochází splnëni, jeho rozkaz hned jest proveden.
Vâeobecnë di : Jenz vysílá svüj vyrok na zemi, s nebe

porouöi, со se má státi (fekl Gen. 1), jeho rozkaz jest jako
vyslany poseí (Is. 98), jenz со nejrychleji bëzi a vykonává
Bozí vuli.

16. Veliké a nejtëzsi vëci vykonává Hospodin pou-
hym slovem a rozkazem. Na jeho rozkaz nastává zima,

po jeho vidi mizí a ustupuje.
Jenz dává sníh jako vlnu; sníh pfirovnává к vine

pro její bëlost a protoze tak jako kousky vlny padává

(Is. I18 Ez. 27 18). Mlhu rozsévá jako popel, lépe v hebr.:

z. 147I7-a°. 1137

Jíní sype (rozsévá) jako popel; jinovatka byvá ve vychod-
ních krajích nëkdy velmi silná.

17. Posílá svûj led {crystallite, zde led, krupobiti),
krupobití, kroupy, které padají к zemi jako kousky (sicut
buccellas), jako drobty ledu. Mráz nebyvá na Vychodë
(v Palestinë) tiize ôasty, ale jest tamnímu obyvatelstvu
velmi citelnym, ponëvadz mu nejsou zvyklí, proto di:
Kdo pfed jeho mrazem ostoji ? ,
Die jinych by bylo vyloziti : Buh posílá lehce, snadno

svûj led na vody fek a jezer, tak ze zamrzají; zádná
voda, ani veliká reka tomu neodolá, nybrz podléhá a
byvá pokryta, stazená ledem. Йеку Palest, vsak nezamrzají.

18. Kdyz Bûh chce, jednoduse a snadnô promëni led
ve vodu. Vysílá své slovo a roztavuje je (гогроиШ), totiz
sníh, jíní a led. Zavane teplejsí vitr a sníh rychle taje:
tekou hned vody z nëho.

19. Slovo Bozí jest mocné v pfírodé, slovo Páné jest
zákonem v Israeli a pusobí tu taktéz mocné. Israel mël
pfed vsemi národy tu prednost, ¡te obdrzel zjeveny zákon:
Slovo (Bozí), spravedlnosti (pfikázání) a právaBoli (Deut.
A">- 8, viz téz úvod к i. 118).

20. ¿ádnému národu neucinil tak Hospodin (Deut.
48-32). pohané mëli toliko pfirozeny zákon a prvotní zje-
vení, jez veslo u nich areif v zapomenutí a bylo modlo-
sluzbou zmënëno a zatlaëeno. Non . . . omnis, zádny, 33u.
V mystickém smyslu vykládán tentó zalm o sv. Církvi

a o nebeském Jerusalému. Církev jest pevnë zalozena,
Bohem opatfena silou milosti, kterouz jsou véfící chrá-
nëni proti útokíim nepf ítele , zlého ducha. Büh zehná
církvi, nebof má mnoho vefících. Dává jí adipem fru-
menti, v hojnosti nasycuje duSe vëficich zboznych nebe-
skym chlebem na zemi, nebeskou slávou oblazuje svaté

(do sytostij u vècné blaáenosti (z. 1615: Nasytím se, kdyz se
zjevl tvá sláva).
Hospodin po souzení, po mrazivé zimë, po útrapách,

vysle slovo a pfipravuje své církvi útéchu ; Israeli dal
zíse a zjeveny zákon, církvi dal Spasitele, vtëlené
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Slovo, sv. evangelium. Bozí milostí promënuje se tvrdost

srdce, mráz duse — a tekou kajicné slzy. Prednost

kfestanû jest daleko vzàcnëjsi nad prednost, jakou se

mon] chlubiti Israel, nebof tak pravil Spasitel : Vy pfátete
moji jste, budete-li ciniti to, со já pfikazuji vám. Nebudu
vás vice nazyvati sluzebníky .... ale já jsem vás nazval
pfátely, nebof vsecko, cozkoliv jsem slysel od svého Otee,

ozndmil jsem vám (Jan 15 u' 15).
15. y^N akkus. smëru na m. nS"ix к zemi r

íj yf¡.

16. Nebulam na m. pruinam ; v hebr. jest slovní
hf ícka v "IEK2 TIES.

17. ГЕ kousek, af chleba neb nëèeho jiného.
19. iiDT jeho slovo jest kethîbh, pfekládané v LXX

Aq. Theod. V. VI. sv. Jer. a v syr.; qerê l^HT mnoz. 6
. raá

aram. pro pluraly v 19b.
20. Die LXX VDEtth? jeho prava; die LXX, syr. a

aram. by bylo пягт; zmëniti v ШИП4 uöinil jim známy

(se záporem: neoznámil jim) ovx Щкаюеу агто'ц.

Po minëni Bickella by bylo alleluja Я^"чУ?? vialmech

147—150 refrénem kazdé sloky.

¿alm Clival, Jerusaléme, Hospodina zpíváme о пе-

sporách Boztho Tèla a nejdrazsí Krve Páne; dëkujeme za

pokoj v církvi, za velebnou Svátost, kterâ jest církvi
takfka svëfena (v. 14).
Nase vykoupení krví Páne jest nejvëtsim dobrodiním,

Kristovoii krví zjednán byl nám pokoj: Skrzenëho (Krista),

aby smífil ssebou vsecko, v pokoj uvodë skrzc krev svého
kfíze, budto ly ved, jez json na zemi, neb ty, kteréz jsou
na nein (Kol. Iго).

O nesporách svátkú Panny Marie a sv. Panen vzpo-
mínáme na Rodiöku Bozí slovy tohoto zalmu, ponëvadï

jest allegoricky pfirovnána к Jerusalému. Svaté Panny

prosly mrazem útrap a zimon svëta к nebesk5rm vodám

rozkoèe. V den Posvecení chrámu Páné vzpomínáme na

mysticky Jerusalem a dëkujeme Bohu za ono dobrodiní,

ze к církvi nálezíme: Ncucinil tak zádnému národu.
Vedle toho jsou jednotlivé verse v gradúale mSe sv.

za pokoj а к odvrácení rozkolu ; cely" zalm jest pro v.

az 18 v modlitbách zazehnání boufe.

i. 148'-*. 1139

148. zahn.

Chval vêechno tvorstvo svého Tvûrce.

Vyzyvá nebestany a nebeské tvorstvo, nebe a ho-
fejsí vody, aby chválili Bona, ponëvadz jest jejich Tvûrce

(1-6).
I zemské tvorstvo, od niz§ích pocínaje, i lidi vybízí

к téze Boáí chvále (7—12).
Büh jest velebny, projevil svou vznesenost, vyvySil

svíij lid, proto: Chvalte Jahve! (13—14).
Salmista chce, aby byl Bûh vâeobecnë chválen, hlavné

z té pfíciny, ze vyv^sil Israele (14). Vy vysení takové stalo
se zajisté tím, kdyz byl Israeli dovolen návrat do Jeru-
saléma, kdyz zase mëli chrám a své svaté mësto. LXX
má zde zase nadpis: 'Ayyaíov y.al Za^agíov; z toho a z v.'14.

lze souditi, ze byl z. 148. psán po návratu z Babylona.
Byl-li psán к liturgick5rm iiëelûm, byl slozen v dobë, kdyz
byl jiz druh5r chrám postaven a pravidelná bohosluzba
zavedena (Neh. 8).
I dva následující zalmy obsahují vyzvání ku chvále

Bozí, ovêem, ze v nich vyzyvá pfedevsím Israele a jeho
zbozné víibec. Так jsou tyto tri poslední zpëvy zaltáfe
obsahem spojeny, a byly snad v téze dobë slozeny. Církev
je spojuje v modlitbách ranních chval v jedinou pisen.
Zenner je uvádí jako jedinou sborovou píseñ patero slok
o 7, 7—4—5, 5 versieh; pfi tom klade osm^ veré z. 148
mezi 4. a 5. vers.

O Alleluja nadpisu viz úvod к 2. 104; vynecháno
u sv. .1er. a v syr.

L. 1. Alleluja.

(¿hvalte Hospodina s nebeské (vyse),
Chvalte ho na v^sostech.

2. Chvalte jej, vSichni jeho andëlé ;
Chvalte jej, vsechny jeho moenosti.

3. Chvalte jej, slunce a mësic;

Chvalte jej, vsechny hvëzdy a svëtlo.
4. Chvalte jej, nebesa nebes,

A vSechny vody, jez jsou nad nebesy
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5. Af chválí Hospodinovo jméno.
Nebof on fekl, a uôinëny jsou;
On rozkázal, a byly stvofeny.

6. Pevnë je postavil na vëônost a na vëky vëkùv;

Stanovil zákon a nepfekroöi (ho).
7. CShvalte Hospodina ze zemë:
Draci a vsechny prohlubnë,

8. Oheñ, krupobití, sníh, led, bourlivé vëtry,
Jez vykonávají jeho slovo;

9. Hory a vsechny pahorky,
Ovocné stromy a vsechny cedry;

10. Zvífata a vsechna stáda, \

Hadi a okfídlení ptáci.
11. Králové zemë a vsichni národové,

Knízata a vsichni zemátí soudcové,

12. Mladíci a panny, starci s jinochy

j3A.f chválí Hospodinovo jméno,
13. Nebof vyv^seno jest toliko jeho jméno.
14. Sláva jeho nad nebe^m i nad zemí (ai jest);
I vyvysil roh svého lidu.
Chvalozpëv bud od vèech jeho svatych, od synû
Od lidu, ktery se к nëmu priblizuje. Israele,

Alleluja.

H. 1. HalMûjâh.
Chvalte Jahve s nebe,
Chvalte ho na v^sostech.

2. Chvalte jej, vèichni jeho andëlé,
Chvalte jej, vsichni jeho zástupové.
3. Chvalte jej, slunce a mësic,
Chvalte jej, vsechny svëtelné hvëzdy.

4. Chvalte jej, nebesa nebes,
A vody, jez nad nebesy jsou;

5. Af chválí jméno Jahve,
Nebof on rozkázal a byly stvofeny.

6. A postavil je na vzdy, na vëky,
Dal pfíkaz, a nezajde.
{Jinak : a neprekroöi ho zádné z nich).

7. Chvalte Jahve ze zemë,
Mofské nestvûry a vsechny prohlubnë ;
8. Oheñ a krupobití, sníh a kouf ,
Vítr boufliv$r, jenz vykonává jeho slovo.
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9. Ногу a vsechny pahorky,
Ovocné stromy a vèechny cedry,

I.0. Zvôf a vsechen dobytek,
Plazové a okfídlené ptactvo,
II. Zemstí králové a vsichni národové,
Kníáata a vsichni zemstí soudcové,

12. Jinoèi a panny,
Starci s mladiky;

13. Af chválí jméno Jahve!
Nebof jeho jméno jediné jest vznesené,
Jeho sláva jest nad zemí a nad nebem.

14. A vyvysil roh svému lidu,
Chvála (slusí) vsem jeho zbozn5rm,
Synûm Isr«'èle, lidu jeho blizkosti.

Halr-'lwjàh.

1—6. Vyzva, aby nebeská tvorstva a nebesa chválila
Jahve, protoáe jsou jim stvofena.

1. Chvála Bozí má zaznívati s nebe dolû к zemi.
2. Chvalte jej vëiehni jeho andëlé ; mocnosti (v hebr.

jeho zástupové. Jos. 5U 3 Kr. 22 1Я z^bhä'oth) jsou sborové
andëlsti, jak parallelni 10221b ukazuje. Po tëchto jmenuje
zalmista nizsi tvorstvo.

3. 4. Oslovuje a volá ku chvále si'mice a mësîc,

vèechny jamé, záfící (svítící) hvëzdy (v lat.: a svétlo, snad
ono, jez bylo prvého dne stvofeno), nebesa nebes t. j. nej-
vysSí, vysoká nebesa nadhvëzdnà (Deut. 10u 3 Kr. 827
2 Par. 26), a vèechny vody, jeé jsou nad nebesy, jsou ho
fejèi vody (Gen. I7), které byly po minëni star^ch nad
pevnou oblohou shromâzdëny a z nichz dával Bùh dési
na zemi.

Tato tvorstva hlásají jiz tím, ze jsou na nebi, svou
krásou, svym fádem, v jakém se nalézaji a jak5r vy-
plñují — ustaviënë a dennë moudrost a chválu svého
Tvûrce. Zde je zalmista básnicky oslovuje, jako oslovuje
jinde nebe, zemi, hory a j.

5. Vyzval je, aby chválily Boha — nebof ten jest je-
jich Tvurcem a zachovatelem; ony od nëho závisejí. Z dû-
vodu vdëënosti jsou ku chvále Bozí vyzvány.
On fekl a ucinëny jsou, schází v hebr. a bylo do

LXX dáno z 32».
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6. Hospodin postavil nebesa a nebeské tvorstvo pevnë
a trvale : na vzdy a na vëcnost. Andëlé zajisté jsou ne-
smrtelní; nebesa a nebeská tèlesa se nemëni tak, jako se
mëni hynutím, smrtí pozemské tvorstvo (zivoëichové, ro-
stliny), jeví se nám b^ti stálymi, vëën^mi (v sirsímsmyslu
toho slova). O nebesích, o slunci a mësici a o hvëzdàch

ovsem víme ze sv. Písma, ze zajdou, ze se pfemëni na
konci svëta (2 Pet. З10. 13).

Stanovil zákon, ustanovil Hospodin pravideln^ pohyb
hvëzd, uröil úlohu nebesk5rch svëtel, a ona budou ten zákon
a fád na vzdy zachovávati : A nepfekrocí ho; jinak : ne-
zajde ten zákon — nepfekrocí, nezmëni toho zákona (Buh).
Srovnej podobné vyroky u Joba 14à 282li z. 103!' Jer.
31 3b. 5tt.

Tím není vylouëena mo^nost zázraku na nebi; zá-
zrakem není stály Bozí zákon zru§en a zázrak jest jiz
od vëënosti Bohem pfedvídán a ve vëCném fádu svëta
urëen.

7—13. ¿almista vybízí zemi a zemské tvorstvo ku
chvále Bozí, a uvádí za pfícinu, ze jest toliko Boiíjméno
vznesené (13), a ze vyvyëil Hospodin roh (moo, sílu) svého
lidn, Israele (14).

7. Chvalte Hospodina ze zemë, ze zemè af vychází
ohvála, jako má die v. 1. vycházeti s nebe.

Drakovê a vëechny propasti, prohlubné, jmenuje tedy
nejprve mofe, které bylo zváno abyssus, propasi, hloubka,

ale tóz spousta vody — drakovê, tannimm (táhlá, veliká

zvífata) znacívá veliká mofská zvífata, mofské nestvury.
Smith myslí pfi slovë tannimm na arab. tinnin, které
oznaôuje vodní smrsf. Pfi nebi jmenoval nejprve nejlepsí
jeho tvory, andöly - nyní poCíná nejnizSím stvofením,

propastí vody, po té jmenuje pfírodní zjevy na zemi a
V povëtfi.

8. Chiasticky jmonuje oheñ, snad blesky (10432 Ex.

1918), krupobilí, sníh, led (na m. toho v hebr. kouf, ktery
byvá pfi ohni Ex 1918 Gen. 1928; v 118нз pfelozeno jíními.

î.
.
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Vítr boufe, vichr; vSechny ty jnienované (die hebr. ovëtru

toliko) vykonávají Bozí rozkaz (1034).

9
. Jmenuje na sousi hory a pahorky, ovocné stromy

a lesní stromy, z nichz uvedeny cedry.
10. Vypoóítává zvífata divoká a domácí: Zvèf a

veSken dobytek (stáda), plazové (lat. hadi) a okfídlené

ptactvo; jako Gen. I24 a d.
11. 12. Ke konci oslovuje a vyzyvá ôlovëka, ktery

byl die zprávy o stvofení ustanoven pánem pozemského
tvorstva. Vyzyvá rûzné (nejvzneèenëjsT) stavy, rody a vëky:
Krále a knízata n sondee, mladíky i panny, staree i ji-
nochy, a veskeré národy, aby chválili jméno Hospodinovo

13. 14. Ve v. 14. jmenuje spolecnë nebe a zemi, nad
tëmi jest sláva Bozí, a proto mají ony oslavovati jeho
jméno. Jeho jméno, a sice jediné jeho jméno bylo vyvy-
Seno, kdyz vysvobodil a obnovil, do svatého mësta uvedl
Israele: Tu vztycil, vyvygil roh svému lidu (die hebr.);
pfed tím byl Israel pokofen, jeho roh (moc, síla) byl к

zemi srazen, nyní zase nabyl cti a moci (8818). Tez 131 17.
Toto povznesení Israele jest pfedmëtem chvalozpëvu

(hymnus, tchillâ 1441) vëech scaly eh (zboznych, v. str. 90.

cha8idhîm) Bozich, vëficich Israelitû, lidu, ktery jest s

Bohem v úzkém spojení, jest mu blízk$'m, к nëmu pri-
stupuje v chrámu, obëtmi a j. Buh sám se к tomu lidu
priblízil (Deut. 47), к nëmu se priblizovali knèzi (Lev. 103J,
prostfedníci mezi Bohem a lidem.

1—3. Mohli bychom rozjímave vykládati pëvcovu
v$rzvu tak, ze on chválí nebeské i pozemské tvorstvo
proto, ze ustavienë svou krásou, sv5rm pofádkem hlásají
Bozí chválu. 1X32 klthîbh jeho zástup, vykládáno tez o
hvëzdàch, lépe v§ak qcrê "PNZS (jako v pfekl.) jeho zá-
stupové o andélích. Lucidae stellae lis "СЭЧЗ hvëzdy
svëtla, ze svëtla, jez jsou svètlo.
4—6. a^72¿r; 472Œ nebesa nebes, vykládáno téz vsechna

nebesa (o trojím, vzduSném, hvëzdném a, andëlském -
neb o sedmerém nebi, jako 2 Kor. 12s). Ь?И "UBN о'ПЭП
□'"Ouin vody nad nebesy vykládáno téz o oblacích. Ve
v. 5. jest v LXX pfidáno тох Sin on fekl a stala
se. pn znací zákon pfírodní téz Job 282C, Jer. 332:\
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Podmëtem к sing. TÎ3J£ (obyö. "C?4) není asi pn (jako
die LXX, Vulg. a sv. Jer.), nybrz nebesa i hvëzdy, jez
nepfestoupí tobo fádu — jako VQ5\

8. Srovnati lze vyèet v písni tfí mládencñ u Dan.
3&9- b6.70- 74_

13. jest part, nif., v nëkterych rukop. perf. 2»tp3.
Dûvody chvály Bozí jsou tu 1. vznesenost jména Jahve,
2. sláva jeho, která se jeví na nebi i na zemi, 3. jeho
zvlástní milost к Israeli.

14. ïTÇnp není druhym pfedmôtnym akk. к a"i*1 (po-
vysil chválu sv^ch svatych), nybrz pfistavkem ku vètë
14a. Olshausen doplñoval Slusnojest jeho zboznym,
aby (aneb ze) chválili Boha ; tak bylo by vykládati LXX
a Vulg.; aneb chvála at zaznívá. Vyzdvihnouti roh, jako
755. "Yfjvoç (od vty-aív<», vófiv) znaëivalo chvalozpév ku poete
bohü, рак Boha. К tomu praví sv. Augustin: ¿Co jest
hymnus, to vite: jest to zpèv s chválou Boha. Chválís-li
Boha a nezpívás, nefíkás hymnus; zpívá§-li я nechválís
Boha, není to hymnus. ChválíS-Ii пёсо, со nenálezí ku
chvále Bozí, i kclybys zpèvem chválil, nefíkás hymnus«.
Í3'lJ3 us lid jeho blizkosti, us ve stavu vázaném, 2"i*lp

ve stfedním rodu: blízko = ib -Hp (Riehm TQ'"lp v mnoz-
ném císle).

Církev pëje tentó zalm s následujícími dvëma zalmy
jako jedinou píseñ (po z. 66: Boze, bud nám milostiv) ve
chvalách, ad Laudes, nedël a svátku. Jiz Apollinaris tak
dosvëdcuje ve 4. století a praví, ze prozpëvovali tyto
zalmy o jitfní.
Církev si pfeje, aby byly nase chvalozpëvy spojeny

s chválou, kterou vzdávají Bohu bez pfestání vsichni
tvorové nebes i zemë. Proto vyzyvá andëly a svaté ne-

beàfany, рак veskerou pfírodu, aby velebili Boha sv5rmi
chvalozpëvy, aneb tím, ze by nám ukazovali velikou moc,

moudrost a dobrotu Bozí.
Nebeská tëlesa: Slunce, mësic a hvëzdy mohou nám

pfivésti na pamët Krista Pána, Bozí Rodiëku a vSechny
Svaté, jichz obrazy v církevní mluvë jsou. Nebeské vody
mohou nám pfipomínati pramen Bozí milosti, ktery4n do-
sahujeme oëistëni a posvëceni.
Oheñ, krupobití atd. byvají nëkdy tez prostfedky

trestající spravedlnosti Bozí, zkouskoii zboznych.
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Chvalme, vsichni bez rozdílu, moc a velebnost Bozi;
nikdo se za to nestyo*, kazd^ to pokládej za svûj nej-
ëestnëjsi úkol : velebiti svého tvûrce. Knëz, zvlástní syn
Církve, priblizuje se к Bohu dûvërnëji a castëji nez jin£,
má nálezeti к jeho svatym — jeho péëi at jest vzdy a
vsude nejlepêi chvála Bozi.

149. zalm.

Israel chválí Boha a dëknje za vitëzstvi.

Novym zpëvem má Israel svého Tvûrce a krále орё-
vovati, neboí ukázal, ze svüj lid miluje (1—4);
rádi befou jeho vërni zbranë, aby podrobili Bozímu

království pohany (5—9).
O Kananejskych bylo Israeli pfikázáno, aby je vy-

hladil ; v tomto zalmu jest Israel podle dauého rozkazu
vyzván, aby bojoval proti pohanûm, podrobil si je, a tím
je podrobí téz Hospodinu. Israel to nikdy nevykonal, ani
v makkabejsk^ch dobách; vyplnilo se to vsak Kristem
Pánem, jenz pfivedl a pfivádí národy svëta v posluënost,
v poddanství Boha. I ve Starém Zàkonë pojímali nëkdy
físi budoucího Messiáse v duchovním smyslu, jak zDeut.
32* 1 z Is. 45u vysvítá; ovsem, ze si asi vëtsina Israele
pfedstavovala jakousi pozemskou físi, v níz by byli
vsichni národové Messiási podáni. Vzdyf mluvili jestë
Kristovi ucenníci o pozemském království Kristovë, az
Kristus pravil: Mé království není z tohoto svëta.
Èalm pochází z doby po návratu z Babylona, snad

z Nehemiás'ovy doby (Neh. 411). Slova cTTCn Ьпр verse 1.
uvádena Casto ve spojení se slovy 1 Мак. 242 awuywyr¡
'
Aaióaíxov a dovozováno z toho, ze jest v tomto i. геб o
onom makkabejském shromâzdëni zbozn^ch (2 Мак. 146);
to vsak z jedin^ch tëchto slov dokázati nelze. O Alleluja
v nadpise viz г. 104.

L. 1. Alleluja.

Mpívejte Hospodinu novou píseü;
Jeho chvála (zaznívej) ve shromáádéní svatych.

76
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2. At se raduje Israel z toho, jenz ho stvofil,

A synové Sionu ai plesají ze svého krále.

3. At chválí jeho jméno v tanci;
Af mu zpívají pfi bubnu a pfi citare.

1. Nebot má Hospodin zalíbení ve svém lidu
A vyvysuje pokorné ke spáse.

5. Budou plesati svatí ve slávé;
Budou se radovati ve sv^ch pokojích.

6. Chvalozpëvy Bozí v jejich hrdle,
A dvojseëné тебе v jejich rukou :

7. Aby vykonali pomstu na pohanech,
Tresty na národech;

8. Aby spoutali jejich krále na nohách,
A jejich slechtice zeleznymi pouty na rukou ;

9. Aby na nich vykonali pfedepsany soud.
Tot jest cest vsem jeho svatym.
Alleluja.
H. 1. HalM«jâh.
Zpívejte Jahve novou pisen;
Jeho chvála (zaznívejz) ve shromâzdëni zboz-

2. At se raduje Israel ze svého stvofitele, [nfch.
Synové Zijjônu at plesají ze svého krále.

3. Af chválí jeho jméno tancem,
Af mu hrají na bubny a na citaru.

4. Nebot Jahve má na svém lidu zalíbení,
A zdobí zubozené spásou.

5. Af plesají zbozní ve slávé,
At v^skají na sv$rch lozích.
6. Velebení Boha v jejich hrdle,
A dvojseön5r meö v jejich ruce:

7. Aby konali pomstu na pohanech,
Tresty na národech;
8. Aby spoutali jejich krále fetëzy,
A jejich slechtice zelezn5rmi pouty;

9. Aby vykonali na nich psany soud.
Ctí jest to vsem jeho zbozn^m.
Halhbíjáh.

1. Zpívejte Jahve novou pisen, za nová dobrodiní,

za vysvobození ze zajetí, za obnovení Jerusaléma — aby
byly tím projeveny díky lidu (323 971). Bozí chvála za
znívejz vefejnë ve shromázdenx svatych (zbozn^ch chas»-
dhím 148uc), ve shromâzdëni zbozn^ch Israelitû (v. str.90).

I. 1492-9. 1147

2. Jahve ucinil Israele národem, on jest jeho Tvûrcem
(Is. 442 51 13), on peöuje о svûj lid, f ídí ho, vede ho к ví-
tëzstvi: jest jeho králem (1. Kr. 87 1212 Deut. 335); proto
mají se z toho svého Boha a krále Israelité, synové
Siona, radovati.

3. Radost a plesání projevovalo se zpëvem, hudbou
i tancem. Так di zalmista: At chválí jeho jméno v tanci
(in choro, tancem), tancem, kter^ b^val pfi nëkter^ch
slavnostech a bohosluzebn^ch v^konech obvyklym (Mir
jam velebila tak Boha hrajíc na bubínek Ex. 1520;
viz téz 1 Кг. 18e 2 Kr. 616 z. 11727 — srovnati lze i pro-
roctví Jer. 314).

4. Hospodin ztrestal na lidu jeho hfichy, jak toto za-
slouzil; staré hfichy jsou odpustëny a Bûh neprestal lid
milovati: Mâ zalíbení ve svém lidu, vzdyi dal lidu spásu,
vitëzstvi. Lid byl v bidném stavu, byl zubozeny (Vulg.
mansueti ngasic pokornî), Hospodin je ozdobil rouchem
spásy a vitëzstvi.

5. Zbozni mohou plesati se slávou, v té slàvë, kterou
jim Bûh dal; drive na sv^ch lozích plakávali, nafíkali

(45 6''), nyní mohou na svych lozích (kdyz uzívají pokoje)
plesati a jásati (419 Is. 3029).

6. 7. V^zva к boji proti pohanûm: podrobení pohanü
bude a jest ctí vsech zbozn^ch (9). Salmista hledí pro-

rock^m duchem do budoucnosti a pfedkládá úlohu mes-
sianského království. Israel má chváliti Boha, ale spolu
bojovati, aby i pohané Bohn se podrobili. Podobnô si

poëinali Israelité, kdyz stavëli druh^ chrám : »My рак
modlili jsme se к svému Bohu a postavili jsme stráz proti
nim (Samaritánüm) ve dne i v noci, bojíce se j ich « (Neh.
4»; srov. téz 2. Мак. 1527).
Zbozny lid chválí Boha ústy (v jejich hrdle), chválí

ho i skutky : Dvojsecné тебе jsou, v jejich rukou, aby
vykonali pomstu na pohanech, pomstu za to, ze souzili
Bozí lid, ze nectili Boha.

8. 9. Aby pfivedli svázané jejich krále a knízata,
spoutané na nohách i na rukou (Is. 45 u), aby na nich

vykonali soud, proroky pfedpovëdëny (snad téz Deut. 3241
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a d.), napsany. Tato úloha, to vse bude ke cti zbozn$rch
ctitelix Boha Jahve, nebof to slouzi spolu ke cti Boha,

jehoz zbozní tak velebiti se snazí.

Dvojsecny mec vykládán téz o soudcovské mocit
kterou budou míti svatí v soudny den: Kdyz zasedne syn
clovëka na stolici své vzncsenosti, i vy sedëti bildete na
dvanácti stolicích, soudíce (Mat. 1988); $vati tentó svèt

souditi budou (1 Kor. 62). Dvojsecny meó vykládán jestë
o Bozím slovë, jímz jsou svatí opatfeni, aby potírali blud
a lez, odstrañovali nepravost a hfích.

Psany soud vykládají o vseobecném soudu a odka-
zují na slova sv. Judy (v. 14. 15.): Prorokoval takéonieh
sedmy od Adama Enoch, fka: Aj, Pán se befe se svatymi
svymi tisíci. Aby ucinil soud vëechnèm, a trestal vsechny,
kdozkoli by by Ii rnezi nimi hezbozní, ze vSech skutkùjejich
bezboznosti.

2. "p'œ~ jeho tvürce; partie, jest v pluralu pro sou-
bias s plur. aves jako Is. 54ä — ас byArá pfi a4"?«,
kdyz znamená Boha, sloveso a pfídavnó jméno v jednot-
ném císle.

6. ГП'Е'Е v LXX mnoz. 6. óofiupáim díorofioi Aq.
doslovnë itáywon atoftájfov ¡ni'E (тес dvojústy,
Soud. 316).'

Zbozní jsou slovy tohoto zalmu vyzyváni, aby pëli
Bohu stále novou, krásnou, milou chválu, aby se tësili a
radovali z Pâna, z Vykupitele jmenovitè, kdyz by na
në dolehlo souzení a utrpení. Stále chvalme jméno Páné
slovy i skutky: At jíteneb pijete, aneb песо jincho konále,
vSe konejte ke slávé Bozí (1

. Kor. 1031). Bíih raá ve zboz-
n$rch zalíbení, vezme je do nebeské slávy, tam budou
plesati, jásati v nebeskvch príbytcích fin cubilibus suü),
kde si odpocinou od souzení a útrap tohoto svëta.
Zde bojovali za ëest a slávu Bozí, tam bude jim dan
soudcovsky meé. Oni, a toliko oni svatí dojdou do vëcné
slávy.

z. 1501-6. 1149

150. zalm.

Chvalte Boba slavnf.

Vyzyvá, aby velebili Boha v jeho svatyni a chválili
Jej pro jeho skutky slavnë zpëvem a hudbou na v§echny
nástroje (1—6).
Tentó zalm shoduje se obsahem s doxologií, která

se nalézá na koncích Ctvera prvych knih zaltáfe ; jest
ovsem vëtsi a slavnëjsi nez ony zàvëreëné verse. V tomto
zalmu uvádí zalmista nejprve düvody Bozí chvály, рак
její zpûsob.
2alm 150. slozen asi к bohosluzebnym úcelüm druhého

chrámu v dobë po návratu z Babylona.
Nëkteré rukopisy LXX mají Alleluja (viz z. 104)

toliko na zaëàtku ; u sv. Jer. a v syr. na zaëàtku schází.
L. 1. Alleluja.

Chvalte Boha v jeho svatyni,
Chvalte jej v jeho mocné obloze.

2. Chvalte jej v jeho mocnych öinech,

Chvalte jej podle jeho veliké vznesenosti.

3. Lhvalte jej zvukem trouby,
Chvalte jej na hirfu a na citara.

4. Chvalte jej bubnem a tancem,

Chvalte jej strunami a nástrojem (flétnou).
5. Chvalte jej na libozvucné cymbály,
Chvalte jej na jásavé cymbály.

6. Vseliky dech chval Hospodina.
Alleluja.
H. 1. HalW«jâh.
Chvalte Boha v jeho svatyni,
Chvalte jej v jeho silné tvrzi.

2. Chvalte jej pro jeho silné ciny,
Chvalte jej pro plnou jeho velikost.

а. Chvalte jej zvukem trub,
Chvalte je

j

harfou a citarou.

4
. Chvalte jej na buben a tancem,

Chvalte je
j

strunami a flétnou,

5
. Chvalte je
j

zvuöivymi cymbály,
Chvalte jej hfmotivymi cymbály.

б
. V§e, со má dech, chváliz .Taha.

Hallelüjáh.
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1. Chvalte Boha (El) v jeho svatyni (623 733 saneta
1332), chvalte Boha v nebeské jeho svatyni, která jest
jeho pfibytkem a kterou zove: jeho silnou oblo h ou
(firmamentum), pevností. Oslovuje vëechny, ktefí Boha
chváliti mohou a chtëji, jichz chvála Bohu milou byti mûze,

tedy pfedevSím andëJy a svaté; po té zvlàètë sluzebníky
pozemské svatynë Bozí, knëze a levity, posléze i lid.
Protoze si pfeje zalmista, aby byl Buh oslavován i hud-
bou, jak se to v jerusalemské svatyni dëlo, lze vykládati
sancta i o pozemské svatyni : Chvalte Boha v jeho sva
tyni, v jeho chrâmë na zemi — chvalte jej i v jeho ne
beské tvrzi; obloha, firmamentum jest tou tvrzí, v níz
Hospodin pfebyvá.

2. Uvádí düvody, pro nëz jest Boha chváliti: pro jeho
mocné, silné skutky, divy, jeí vykonal, a pro (Ы i óiá тог
xÁíj&ovg irjç fieyakinovvtjç avrov) jeho nesmírnou velebnost,

velikost.

3—5. Vyzy vá knëze a levity i vesken lid, aby slavnë
a vesele, s hiidbou a jásáním chválili Jahve, jak se to
dëlo o velik^ch slavnostech. Knëzi troubívali na trouby,
levité hrávali na harfn a na citara, na strunové nástroje,
na flétny a na cymbály mohl hráti kaády z lidu. Tyto ná
stroje zde vedle sebe jmenuje. Nevíme, zda uzívali pfi
chrámové hudbë bubinkû a nemuííeme proto tvrditi, ie
jest v tëchto slovech obsazeno vyzvání к oslavë Bozí
sluzby v chrámu.
Zvukem trouby; sofâr (804), кедатЬц, roh, aúLuyi, tuba,

buccina (odpovídá lat. lituus), byval rozeznáván od rovné
trouby. Rohem dávali knëzi znamení o svátcích, jím
ohlasovali jubilejní rok, roll zvuöel o svátku novolunní
mësice TiSri. Roh qéren nebyl tak zahnut jako Söfär.
Chvalte ho harfou. nébhel väßka nablium i tpaÁri¡Qiov

(""IÇPÇE u Dan. ; 803 xidága Am. 65 dçyavov) zvaná, mêla
die Josefa Flavia 12, snad toliko 10 strun. Snadbylajako
arab. santir s resonanfním tëlesem; tak se jeví ten ná-
stroj, na kter^ se jméno nébhel hodí, na assyr. obraz*
hndcû, ktefí jdou králi Asurbanipalovi vstfíc.

z. 1503-ь. 1151

Egyptská harfa byla vëtsi, nëkdy trojhranná, stávala
na zemi, mêla resonanëni pûdu, a hrávali na její strunách
prsty s obou stran (2 Par. 292u). Pfi assyr. nástroji má
V pravé ruce hulöiöku, kterou na struny tloukl, levou snad

* prsty drnkal; nosili jej zavësen^.
Citaron; kinnôr ¡ttwvga, xiMga (fecky: prsa, Dan. СЧГРр),

pëtkrât pfelozeno téz slovem yahijoto,; v z. 1362 slovem

ooyavov — byl strunovy^ nástroj o tfech, téz o osmi a desíti
strunách, napjatych na dutém, vyhloubeném dfevë (i na
zelvím krunyfi); hrávali na ni (die Jos. Flavia) hûlkou.
Podle znàzornëni assyr. by byla neraëla resonacní püdy;
hudec ji nosil pfi pravém boku, obrácenu do vfse a do-
tykal se strun lev^mi prsty, v pravo snad hûlkou. Kinnor
byl nástroj vice zobecnëly nez nébhel; hráli пай pastevci

(1 Sam. 16'8), v chodë, asi jako na lyru. Gen. 42' di, ze
ji vynalezl Jubal. V chrâmë pr^' byvalo 2—6 harf, aspoü
9 citar.

Na hüben; tôt' (arab. áuffun, fecké ivmm, adufa spañ.)
sestával z kuze na kruhu napjaté; kruh ten kovov^mi
kousky ovësen^ nosívaly zeny v levé ruce a pravou
rukou na jeho povlak tloukly (tamburina).
Choráis, na struny, minním strunová hudba vùbec.

Organum znamená nástroj vübec, tedy i hudební
(obyc. strunovy) nástroj. V feckém polozeno i yahijotov,
v hebr. jest 'uggâbh (Baer 'ughâbh s rale), coz vykládáno
v aram. abübín {ambubajae Horacia), píélaly z rákosu
zhotovené (Is. 512 Mat. 923) neb flêtny. Pfi zpëvu obëti
tamîd (denní, stálé) b^vali pr£ 2— 12 pistcîi. Pütala i flétna
se vsak zove ehâlîl. Jiní vykládají 'ughâbh latinskym
cornumusa, dulcimer, áuáy, i salmají.

Cymbály ; bs^DS (mnoz. n4Í5XÍ55 zelzelimj y.vußu/мг byly

kovové polokoule, bud mensí (zvucivé cymbály) "S lv

xvfißddois evrjxoi;, jez byly zavëseny na palci neb na jiném
prstu a o sebe narázeny, aneb vëtsi пяпг "'pS^S hfmotivé
cymbály h xvftßdXoK âlaiay/iov, jez byly rukou na hule*
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drzány a na sebe naráíeny. Narááením tëchto cymbálu
dávali znamení, kdy mël poöiti pfi libací zpëv.
Nejspíse chtël zalmista ve versi 5. uvésti povsechnë

zvuëivé a hfmotivé nástroje, neb hudební nástroje vubec,

jichz má byti uzito к vëtsi oslavë Boha.
6. V§eobecnë vyzyvá vêe, cokoliv má dech, со dy§e,

vsechny zivoucí tvory ku Bozí chvále. ôlovëk, ktery ob-
dafen jest netoliko dechem zivota, nybrz i duchem (spi-
ritus), ten má predevsím se о to snaziti, aby hlásal Bozí
chválu slovy i skutky, v soukromí i vefejnë.

1. Stafí vykladatelé zidovstí poëitali 13 ehvalte, kteráz
jsou v tomto zalmu, a tvrdili, ze odpovídá ten pocet
poötu 13 Bozích vlastností, v Ex. 346. 7 udávanych. Jini
poöitali v tomto zpëvu deset ehvalte a mínili, ze z úmyslu
uvedeno to slovo poötem desíti, ktery znaëi úplnost, do-
konalost.

2. Virtutes: silné, mocné skutky Bozí; jako justitiae II8.
4.
S|S7i
i P33 uzívány i pfi svëtské hudbë. Srovnej

к tomu Am. 65; Cheyne premënuje ta slova О'ЛОТГ!
Tro bip* эттавп Ьзэт
Massoretská zàvëreëni poznámka na konci z. pridaná zní:

о'пшзя nisa шит о^бЬх rribnr пес ^чсе очэо s ртл
типе*! ямувз ininEn \1VT], Т3
*

ч"р "рэсч, о^шят пма т"ттогсэт :з"1йэ узсп, nips лзгазг

ачуз» тэдрч та^адч : fa ^açi, tabón alisan rnirpcçi
лзП1 :т'5 paon, ззю fii-юр '.п"фт уво), лшргп

^гпчрэ рп«.
То znamená: Bud silen! Souhrn versû zaltáfe jest

dva tisíce pët set dvacet sedm, znamení jest T32N 7¡"3
(2 = 2000, "i 500, Sl,D 20, 2 2, 1 4 = 2527); stfední'z nicb
vers jest 7 836. Oddëleni knihy jest devatenáct, znamení
3"ÍB3 (3 2, О 9, i 6, 3 2 = 19); zalmû jeho jest 150, zna
mení yp; mist pasëqem oznaöenych jest 53, znamení "(

'

;:

kethîbhû a qerê-û jest 75, znamení Л"Я^; a nûn oddëlenych
(pfevrácen^ch) sedm, znamení T'a; a jedna hláska zvlásí
oznacená (v z. 27'3).

Tímto posledním zalmem v Laudes (ve chvalách)
knëzského officia vyzyvá sv. Církev své sluzebníky, aby
■chválili Boha tak, jak mu pfíslusí: pro jeho nesmírnou

z. 150. 1153

velikost. Jmenované nástrojehudební mohou znaëiti jedno-
tlivé síly a schopnosti ëlovëka, jeá mají spolu vSechny
pûsobiti к oslavë Bozí velebnosti: Quantum potes, tantum
aude: quia major omni laude, пес laudare sufficis. Ne-
mûzeme Boha nikdy dostatecnë chváliti. Chvála Bozí jest
nám die slov Písma sv. velmi spasitelnou; chvála Boáí
slovy zalmû knëzem pronááená nesrairnë prospívá. O ni

praví sv. Efrém : Psalmus mentem illuminât, in coelum
reducit, homines familiares Deo reddit, animam laetifieat.
2alm 150. jest s chvalozpëvem Benedicite mezi modlitbami
dikii po msi sv.
Die star^ch mohla by citara znaöiti srdce a lásku,

harfa рак lásku zachováváním desatera pfikázání proje-
vovanou.
Radostnë chvalme Boha nejen ve sfastnych dnech,

nybrz i v trudu a v souzení fíkejme: Budiz jméno Pane
pochváleno! Od tohoto casu az na vëky! Alleluja!

Konec knihy V. a vykladu posvátnych zalmû.
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Harfa egyptská. Cymbály egyptské.

Pfídavch.
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Zalmy, ehvalozpévy a písné breviáre.

Breviáf, kniha knëzského a klásterního officia (ho-
dinek knëzskych) obsahuje zalmy, ehvalozpévy (cántica),
hymny (pisnë), svatá étení z bible, ze spisû svatych Otcû,
z papezsk^ch listü, církevní modlitby, antifony a j. men§í
cásti. Denní povinnost knëze neb feholníka sestává
z modlitby nëkterych áalmu, písní, sv. cetby, a jest игбепа
bud podle církevní doby a podle dne v tydnu, aneb podle
pfipadajícího svátku. Budiz poukázáno krátee na roz-
delení fímského breviáre; breviáf feholnikû se nëkdy od
nëho odehyluje.
Kazdêho dne jest knëzi modliti se v ranních hodin-

kách 94. zalm. (Pojdte, plesejme); v denních laudes (chva-
lách) modlí se spojené 62. a 66. zalmy (Boze, mûj Boze,
po tobé touzím — Bûh bud nám milostiv), рак spojené
zalmy 148, 149 a 150 (Chvalte Hospodina s nebeské v^se
— Zpívejte Hospodinu . . . jeho chvála — Ohvalte Boha
v jeho svatyni); ve chvalách jest rovnéz uréen chvalozpév
Benedictus. V první hodince (ad primam) modlí se 53.
zalm (Boze, sv^m jménem), v maisch hodinkách jest roz-
tfídén v.. 118. (Blahoslavení ti

, ktefí jsou neporusení),
v neSporách jest chvalozpév Velebl má duse Hospodina,
v kompletáfi máme 4., 30., 90. a 133. zalm (Kdyz jsem

vz^val — V tebe, Hospodine, jsem doufal . . . pospés —

Kdo pí'eb$rvá ochrane NejvySsího — Nyní tedy oslavuj-
te) s chvalozpévem Nyní propouétís.
Kazdy den v tydnu jest zasvécen památee jednotli-

vych dël stvofení svëta a naseho vykoupení; к témto

nese se obsah nëkterych zpëvû, jez jsou лг ty dny usta-

noveny. Na nedëli jest urcen 92. (Hospodin kraluje), 99. z.
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(Plesejte), chvalozpëv chválu vzdávejte (v laudes), v primé

рак z. 117. (Oslavujte Hospodina) s vyznáním sv. Atha
nasia. V pondëli jest v laudes 5.zalm (Slova má vyslechni)
s chvalozpëvem Isaiâse, v primë 23. zalm (Hospodinova
jest zemë). V útery jest v laudes 42. zalm (Sud mne, о

Boze) s chvalozpëvem Ezechiâêe, v primë 24. 2alm (K tobè,

Hopodine, pozdvihuji). Ve stfedu jest pfi chvalách 64.
zalm (Tobë pfíslusí chvalozpëv) s chvalozpëvem Anny,
v primë рак 25. zalm (Uciii mi po právu, Hospodine).
Ve ëtvrtek jest к laudes 89. zalm (Hospodine, ûtoëiStëm
jsi nám) s chvalozpëvem Mojzísc z Exodu (Zpivejme Ho-
spodinui, v primë 22. zalm (Hospodin nine vodíj. V pátek
jest v laudes 142. zalm (Hospodine, vyslys) s chvalo
zpëvem Habakuka, v prime рак 21. zalm (Boze, mùj Boze,

pohlédni na mne). V sobotu jest v laudes 91. zalm (Dobfe
jest chváliti Hospodina) s chvalozpëvem Mojzíse z Deu-
teronomium (Slyste nebesa). Ve vsedních dnech (de feria)
jest vedle toho pfikázán к laudes 50. zalm (Smiluj se
nado ninou).
üstatní zalmy jsou roztfidëny po fadë к ranním a

vecerním hodinkám jednotliv^ch dní v t$rdnu. V ranníeh
hodinkách nedële modlíme se zalmy 1-^-3., 6--20.; v pon-
dëli zalmy 26-37., v úterf 38—41., 43—49. a 51., vestfedu
52., 54—61., 63., 65. a 67., ve ctvrtek 68- 79., v pátek 80-^88.,
93., 95., 96., v sobotu 97—108. U vecertiích hodinkách jsou
v nedôli urôeny zalmy 109-113., v pondëli 114—116.,
119. a 120., v útery 121-125., ve stfedu 126—130., ve
ctvrtek 131—136., v pátek 137—140. a 141., v sobotu
143 147.

Cántica (zpëvy, chvalozpëvy) jmenuje fímsky breviáf
onëch desatero biblick^ch chvalozpëvû, jez jsou vfadëny
hlavnë mezi zalmy chval (ad laudes). Sedmero chvalo
zpëvû jest ze Starého Zákona, tfi рак ze Zákona nového:
Magnificat Panny Marie, urôeny к nesporám, Benedictus
Zachariase v laudes a chvalozpëv Simeona v kompletáfi.
Nëkteré breviáfe klásterní vykazují vëtsi pocet biblickych
chvalozpëvû; tak na pf. breviár Benediktinû pfi 3. nok-
turnu. (Tersch, Lesebuch f. Priester).

1159

К slovu Bozímu, jez jest obsazeno v zalmech a v bibl.
chvalozpëvech, pfistupuje v hymnech lidské slovo, aby
byla i jím projevena chvála Bozí*). Hymnus jest die vy-
kladu starych lidsky hlas ku chvále Bozí v ëasomire slozen5r
(vox humana in laudem Dei metrice composita — ve
vázané fe6i slozen^). Pûvodnë b^valy tak jmenovány
vàechny pisnë a zpëvy ku poctë bohu (km. vcp-aívm, alvém,
áeíóo), vôeiv, vfivêw), ve ëtvrtêm století poôinali toho slova
uzívati ku pojmenování zbozn^ch kresf. písní (na rozdíl
od lyr. фдц; viz poznámku к z. 148u). Die toho se zove

Gloria andëlsk^m hymnem, Te Deum jest hymnus sv.

Ambroze a p.
Biblické chvalozpëvy jsou téz o sobë vypsané v

nëkterych feckych rukopisech a následují tam po zal

mech. Toto uspofádání ukazuje, ze bylo onëch фдси uzí-

váno jako zalmov^ch písní v liturgickém zpëvu. Так

vykazují codex Alex. (A) a Veronensis (R Lagarde) pisnë:
Ex. 151-19 (2,)> Deut. Зг1-43^*) lKr. 2>-">, Is. 269-20 (R: 5'-9),
Jon. 23-'°, Hab. 3'-19. A má jeëtë Is. 3810-20, Modlitbu Ma-
nassa, Dan. 32B-45 a 52-88, Magnificat, Nunc dimittis, Bene-

dictus a ranní píseñ. Veronensis má рак toliko Magnificat
a Dan. 352-90. V nëkolika málo místech se znëni písní
lisí od znëni tychz písní v jednotliv^ch knihách obsaze-
ného. Staré ëeské zaltáfe mají po tëchto chvalozpëvich

jestë Te Deum, vyznání sv. Athanasia, litanie a ôetby
к dusickám.

V fecké církvi zpívají pfi chvalách chvalozpëvy Ex.
15., Deut. 32., Hab. 3

., Is. 26., Jon. 2., Dan. 3., Magnificat

s Benedictus. Mozarabsky (to jméno znací : poarabStëny)
breviáf, v Toledë zachovan^ má 76 biblick^ch písní.

(Swete, An Introduction to the Old Testament in Greek,

s. 253-4).

') Z bible json vzaty do breviáfe téï cetby prvélio noktarnu. kapitula, antifony,

responsoria, fcásti evangelii a j.
,
i tato json jeStö slovem Bofcim. Druhy u

treti nokturn obsahuji vyklad)* sv. Otcû a j.
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1.

Chvalozpëv MojiièÛY n more.

Ex. 15 '-19. Ve ttvrtek ad laudes.

Pëvec vyzyvá ku chvále Bozí. Jahve zniëil Egyptské,
svou silou zachránil Hebrejské. Porázka Egyptskych jest
dûvodem i pfedmëtem chvalozpëvu (1—5).
Vseobecnë velebí Hospódinovu sílu, která potírá,

desí a hubí (bezbozné). Tenkrát ustoupily vody, ale po
villi Bozí padly na Egyptské (6—10).
Velebí svatost a dobrotu Bozí. Israel jest u veden

Bohem do svého bydli§tè(do zemë zaslíbené; 11— 13), pohané
jsou zdëèeni (14— 16b); Jahve sídlí ve stfedu svého lidu,
kraluje na vëky (16e— 19). Tato ëàst jest prorocká.

Die v. 1. zpíval MojzíS s Israelskym lidem tuto pisen
tehdy t. j. krátce po tom, kdyz pfesli zàzraônë rudé mofe
a kdyz vidëli záhubu faraonova vojska. Zpíval Mojzís a
synové Israele, tím není jeStë udáno, ze by byl MojzíS
skladatelem této pisnë; nebof nebylo by lze jmenovati
skladateli syny Israele, ktefí téz »zpivali«. Ponëvadz vêak
Mojzís tenkrát v§e fídil, ponëvadz on lidu slova Bozí
zvëstoval, v§ím právem pfipisováno jerau, ze slozil slova
této pisnë, jimiz by byl Buh za zàzraëné vysvobození
chválen a uctën. Die toho naz^vána tato píseñ Mojzísovou.
Ze zivého liëeni, z obrazù, jez jsou v tomto zpëvu ob-
sazeny, jest patrno, ze byla píseñ slozena ihned po
déjích, o nichz se zmiñuje ; nejlépe ji mohl sloziti oèity
svëdek.

Sv. Jan 6iní ve svém Zjevení (15s) zmínku o tomto
MojziSovë zpëvu. Allegoricky ukazuje, ze blazení, ktefí
pfemohli vsechna zla tohoto svëta, pejí tuto píseñ pfed
trunem Bozím: «A vidèl jsem jako skelné mofe, smísené
s ohnëm, a ty, ktefí zvitëzili nad tou âelmou a nad její
obrazem . . . , ani stojí nad tím skeln^m mofem, majíce
harfy Bozí, a zpívají píseñ Mojzíge, Bozího sluzebníka, a
píseñ Beránka, fíkajíce: Velicí a podivní jsou tvoji skut-
kové, Pane Boze vsemohouci«.

кх. 15'. .1161

Tfetí sloka mluví o vydobytí zemè Kanaan. Israel
touzil po zaslíbené zemi, po zemi svych praotcû jiz v
Egypte; tato touha byla v nëm Mójíísem zvysena. S bez-
pecnoti dûvërou ocekával vesken lid, ze se mu zaslíbené
zemë dostane, ze tam bude se svym Bohem pfeb^vati.
Proto jest zcela pfirozeno, ze vyjádfil Mojzís a Israel
tuto dûvôru ve chvalozpëvu, jímz oslavována Bozí moc.
Vysvobození z Egypta, zázrak pfi rudém mofi byl zá-
rukou, ze Búh dílo vysvobození dokoná tak, jak je pfi-
slíbil. I na jinych místech mluví Mojzí§ v prorockém
duchu o pfebyvání v zaslíbené zemi tak, jako by se
tam jiz nalézali. Ta okolnost nemuze byti sama dûkazem
pozdëjsiho pûvodu této pisnë. Lagrange mini, ze byla
tato pisen v pozdëjëi dobë slozena a Mojzísovi pfipsána.
Pisen Mojzísova se skládá ze tfí ëàsti (1—5, 6—10,

1 1— 18); kazdá ëàst poëinà velebenim Boha, obsah jest
mocnym stupñováním veden k vitëznému zàvërku. Jiz
stafí si vá2ili básnické ceny této pisnë. Flavius minil, ze
jest psâna v hexametrech ; hexametru se podobá toliko
tim, ze sestávají její verse z pravidla ze dvou vët (stichû);
stichos mívá 4 zdvihy. I massoreté pfedpisují, ze jest
psáti tuto ëàst stichicky. Zenner (Die Chorgesänge im
Buche der Psalmen, s. 72—76) ji jmenuje sborovou písní
a mini (odvolávaje se k v. 21.), ze byla prvá sloka (1—5)
zpívána prvním, druhá sloka (6—10) druhym sborem,
tí-etí sloku (11—13) jmenuje strídavou, pfi níz by pël prvy
sbor verse 11. a 13., druhy рак sbor v. 12. T^z sbor by
byl zpíval i sloku v. 14— 16a, první sbor v. 16b— 19. Zpëv
by by val provázen hudbou a tancem ; Philo poznamenal,
ze byl zpíván tentó zpëv dvëma sbory s krásnym opa-
kovacím refrénem. Die Lagrange pël by prvy sbor 5 versû,

vers 6. by byl refrénem (téz v. 11 bez c, a 16b c), dru-

hému sboru pfidëluje v. 7—10, pak 17—18 (Revue biblique
1899 s. 532 a d.).
L. 1. Tehdy zpíval Mojzís a synové Israelstí tuto

píseñ Hospodinovi a pravili:

Z'pívejme Hospodinu, neboí slavnë se ukázal
Konë i jezdce shodil do mofe. velik^m,

77
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2. Má síla a má chvála jest Hospodin,
A stal se mi spaseníin;
On jest mûj Bûh, a chci ho oslavovati.
Jest Bûh mého otee, a chci ho velebiti.

3. Hospodin jest (jako) muz, vâleënik; »Vsemohoucic
jest jeho jméno.

4. Vozy Faraona a jeho vojsko svrhl do mofe;

Jeho vybraná knízata byla utopena v rudém mofi.
5. Prohlubnë je pfikryly,
Sesli v hlubinu jako kámen.
H. 1. Tehdy zpíval Mósé a synové Isra'êle tuto píseñ

Jahve a pravili takto:
Zpívati chci Jahve, nebof jest velice vzneseny,
Konë i jeho jezdce shodil do mofe.

2. Má síla a zpëv jest Jâh,
A stal se mi spasenim.
Tentof jest mûj Bûh, a chci ho oslavovati.
Bûh mého otee, a chci ho vyvysovati.

3. Jahve jest válecny hrdina (syr.), Jahve jeho
jméno.

4. Vozy Faraona a jeho vojsko svrhl do mofe,
A jeho vybrani sâbèîm byli ponofeni do

5. Vlny je pfikryly, [trstènného more.
Sestoupili do víru jako kámen.

I. Tehdy zpíval Mojéis jest úvodní véta a nadpis
té pisnè; lépe: zpívali, Mojzíé a synové Israelstí (se s. I.).
Zpívejme Hospodinu (hebr. chci zpívati, zazpívám!, ku
chvále Hospodiha, Boha zpëvem velebme ! Jedn. císlo hebr.
znëni: Chci zpívati Jahve souhlasí se zájmeny má síla,
má chvála, (nikoli: naso; synekdochicky jedn. ífslo na m.
pluralu); v pfekladech se vsak nenalézá.
Zbozní dëkovali Bohu za jeho dobrodiní rádi zpëvem

a sami se к Bozí chvále vybízeli. Так zapóla Debora,

kdyS byl vûdce Kananejskych nepfátel, Sisara, usmrcen;
zpívala i Judith, kdyz byl Holofernes sfat, Anna, kdyz se
jí narodil Samuel; podobné i Zachariás, Panna Maria,
Simeon.

Pohnutku chvalozpëvu a spolu i jeho pfedmët udá-
vají slova: Nebof slavnè se ukázal velikym (v hebr. sesi-
lujícím inf: gâ'ô g«'â: jest velice, nàramnë vzneseny); zád-
ná vzneëenost, velikost na zemi neni tak velikou, jako

EX. 152-*. 1163

vznesenost Bozí, on vse pfevysuje. Svou velikost projevil
tím, ze shodil konë i (jeho) jezdce do mofe. Egypfané
pronásledovali Israelsk^ lid, kdyá se ubíral z Egypta na
pousf, vojskem, které mëlo váleéné vozy. S tëmito vozy
pustili se za Israelem i do otevfeného rudého mofe. Avsak
tu je stihla ruka Bo2í (1425); vody, které stály pfi pfechodu
Israelsk^ch po obou stranách jako zed, srazily se a za-
topily vozy i lid, vojsko, jez na vozích bylo. Totéá pëla
i Maria, MojZísova sestra, se vsemi áenami (v. 21.).

2. Israelité se Faraonova vojskanáramné zdësili (14'°),
nemèli té síly, aby je mohli zahnati; proto praví nyní,
kdyz je Büh od toho nepfítele vysvobodil: Má síla (jako
z. 202: v tve síle; têï i. 73'3) a má chvála, pfedmët mé
chvály, v hebr. pëni, chvalozpëv (mûj totiz) jest Hospodin,
Jâh. Hospodin byl a jest silou Israele, o nëm jedná chva
lozpëv Israele (z. 58 17); proto stal se Buh Israeli spásou
(opakováno u Is. 122 i. 117 »*).
Ten (takovy) jest mûj Büh a chci ho oslavovati.

Jest Büh mého otee; tak fekl Hospodin к Mojzísovi: Jsem
Büh tvého otee (Ex. 36) t. j. Abrahama (jemu2 byla uöi-
nëna pfislíbení Bozí pro Israele; téz Ex. 18* a jiz v Ja-
kubové zehnání, Gen. 4925) ; vedle Abrahama b^vají
obyôejnë jestë jmenováni Isak a Jakub jakozto otcové
Israele.

3. Ukazuje, jak se projevila síla Bozí a spása Israele.
Hospodin jest muz váleeník (i. 238), jenz dovede, zná vál-
oiti a mûze vitëziti nad sv^mi protivníky; metaforicky
tak di o Bohu, jak obyôejnë mluví o siln5rch, hrdinn^ch
bojovnících. » VSemokoucU, v hebr.: Jahve jest jeho jméno;
ve jménu Jahve jeví se, со Büh jest (Ex. 62-3), pëvec ne-
mûze o Bohu nie lepsího, velebnëjsiho fíci, neá kdyz
jmenuje ono vlastní jméno Boha, které Büh sám o
sobé fekl.

4. Vozy Faraona a jeho vojsko, lid, jenz byl na vo
zích (snad i pëSi v torn zahrnuje) svrhl do mofe (jako
v. 1.). Jeho vy brand knízata (vybor knízat, ti nejlepsí

vûdcové) byla utopena v rudém mofi (v hebr. v trstën-
ném mofi).
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5. Prohlubnè f z. 418), spousty vod je pfikryiy, seUi
(sklesli, spadli) v hluhinu jako kamen, ktery jiz nevyjde
na povrch; die v. 10. jako olovo tëzké, zhynuli rázem a
nemohou byti vysvobozeni.

1. TN s imperf. uvádí zde, jako jinde n^O (nôkdy téz

I?) minulou cinnost: Tehdy zp'tval % 874. ГПЧ0&5 pfeklady
РПЧЮЭ (Samar. ТТЮК). ГЩ (v. 21) má libozvucné drïgès;
0 prostém inf. •§ 89'. Recké FrôôÇw* дедо^аатш. Dillmann:
vozy i fidice vozû (321 z. 68-').
Talmudisté tvrdili, ,ze Mojzis pfed kazdym stichem

ver§e zpíval slova: "IFPb П1ЧЮХ, Israel ze рак pël verse.
R. Nehemiás mfnil, ze zpívali M. a Israel stfidavè po
vetách celou píseñ. Jmenovali ji mofskou písní av¡ P'a

2. obyc. '-'s? má sita (métonymie). П"}"рт (z. 118u
Is. 122) die pfekladû THöT, snad starsí tvar z. rodn. ~*

v z. 68^ ,0 v Ex. a v Pent, toliko Ex. 171«. 4?V1 sou-
sledné a vysvëtlovaci wan : a tak se mi stal. VíTOl hif.
к ГПЭ, vyznamu podobného s "S3 (nif. od slovesa "IS by
znëlo ЯЧО byti krásnym); jiné глз má vyznam bydliti,
proto агат.: ui~p"3 FPb "Э^го avystavímjemu svatyni, coz
se sem а к feck, дирхам nfoóv nehodí.

3. T'û~Vû LXX vyhnuli se antropomorfismu slovy
Kvgios oryToíflar яо/iéfiovï (jenz rozrází války), jako ucinili
1 jínde (Gen. 1825 Dent. 1423); v z. 24» jest "12 lia: (König,
Synt. S 342b).
4. Jako zde "Пс^ш irçp, tak jest u Is. 37м ЧГПТЗ

Vœil? /eÄo nejlepëi jedle (cypfíse — v pfekladech). а^шрю
(kollektivní genitiv) snad /.nací die pfekladû a die 4 Kr.
92Г> 152à knilata, asi poboöniky vûdce (krále); snad je lze
pfirovnati téz к reeky m triarii, ktefí by Ii zálozníky. Ne-
znamená: tfetí « na voze, nebof u Egypfanü byvali na
váleóném voze pouze dva muzové. Zenner pfekládá *vy-
brani bojovnici na vozich.« erc—a^1 trstënné mofe; о torn
jménn viz s. 843.

5. TO"C5"; jest impf, piel, pfi nèmz má slovesny tvar
tfetí kmenoovn souhlásku jod, с nemá pfi scvâ d«gès,
pfípona tfetí osoby a~ zní v básn. cástech ëastèji i"2, zde
vyj. та. Imperf. jest tu jako historické praesens, lépeimpf.
concomitans v minulosti.
Din»? znaöi spousty vod, hlubinu (ass. Tiamtu), synon.

more.
V obrazném smyslu, di Philo, znamenaji konë (v. 1)

EX. 156-10. 1165

hnèv a zádostivost; rozum jest vozatajem. Pustí-li ofüm
uzdu, strhnou sebe i vûz i vozataje do propasti.

6. Tvá pravice, Hospodine. velikott seukaztije v sile,
Tvá pravice, Hospodine, pobíjí nepfítele.

7. mnozstvím své slávy sesazujes své protivníky;
Vysílás svûj hnèv, kter$r je tráví jako strnistë.

8. A dechem tvého hnëvivého záru nashromázdily
se vody,

Stála tekoucí vina, nashromázdily se spousty vod
ve stfedu mofe.

9. Èekl nepfítel: Budu pi'onásleclovati a popadnu,
Rozdélím kofisf; naplní se má chtivost,
Vytáhnu z pochvy svíij meö; zabije je má rutea

10. Zadul tvüj dech, a pokrylo je mofe;

Potopili se jako olovo v litych vodách.

6. Tvá pravice, Jahve, jest proslavená silou,
Tvá pravice, Jahve, rozbíjí nepfítele.

7. A v mnozství své vznesenosti strhujes ty,
ktefí proti tobé povstávají;

Vysílás svüj zár (hnëvu), tráví je jako strnistë.
8. A dechem tvych chfípí nastavily se vody

iLXX: rozdëlily se),
Postavily se jako hráz ty, které tekou (vody),
Ztuhly spousty (vod) v srdci mofe.

9. Piekl nepfítel: Pronásleduji, dostihuji;
Rozdëluji kofist; jimi má se naplnitimá zádost,
Vytahuji svíij meó: má ruka je hubí (LXX:

opanuje).
10. Zavál jsi sv5'm dechem: pokrylo je mofe,
Sklesli jako olovo do mohutn5rch vod.

tí
. Hospodin zahubil nepfítele v dobë, kdyz tohobylo

Israeli nejv^se potfebí, kdyz se nepfítel ji2 pfipravoval,
ze zniéí tentó Bozí lid.
Tvá pravice, obraz Bozí moci a síly (z. 11716). Tentó

vers by byl refrénem; následující vers poéíná sice spojkou
a, tato vsak schází v syrském, na zacátku sloky by jí

nebylo.

7
. A v mnozství své slávy (svou velikou vznesenosti)

sesazujes, hebr. strhujeS (jako budovu, zed; z.275: »strhne,

avsak nepostavi«) nepfítele; nepfátelé Israele jsou spolu
nepfáteli Boha: povstávají proti tobe. Vysílás svûj hnév,
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svûj oheñ, zár hnëvu (2. 25 87'7), ktery jetráví, niëisnadno,
a uplnô jako tráví oheñ strnisko (Is. 524).
Так mûze zakroëiti Hospodin v kazdé dobë proti

kter5rmkoli sv^m nepfátelum, tak uöinil i pfi pfechodu
Israele cerven^m mofem.

8. A deehem tvého (Boáího) záru (furoris) nasliromá-
zdily, nastavily, nakupily se vody. V 1421 bylo feöeno, ze
bylo mofe prudkym vychodnim vëtrem v sous promënëno,
а Ы se rozdëlily vody (i zde diiort] LXX) ; to jest »dech
В. chfipi« neb »B. hnëvu«. Aby mohli Israelité projíti
mofem, nastavily se vody po obou stranách: Stála vina,

která jest tekouci; v hebiv. postavily se jako hráz (bro
mada) ty, které jindy tekou. To nestalo se na kraji vod
pfi bfezích, n5rbrz ve stfedu mofe, v srdci mofe ztuhly
spousty vod (abyssi; 2. 418).
Buh rozdëlil vody, ponëvadz chtël Israeli pfipraviti

vysvobození ; stalo se to tedy z lásky, z milosrdenstvi
к Israeli. Spolu vsak bylo to rozdëleni vod osudnym Egy-
píanfim, ktefi v nëm nalezli záhubu; vzhledem к tëmto
bylo uëinëno hnëvem (spravedlností) Bozím.

9. Nepfítel (Egypfané) se bezpeenë domnívá, ze zví-
tëzi, a dychtí, aby jiz Israele popadl a aby si kofist roz
dëlil. Dychtivost a bezpeënost, v jaké se nepfítel nalézá,

naznacena krátkostí prosloven5rch vët 'bez spojky), asyn-
deticky pfifadën^ch: Pronas fediiji, dostihuji, délím kofist;

naplní se má dnse (má chtivost, o néfes i. 2612 403), na-
sytí se má chtivost jejich kofistí, kterou u nich vezmu.
Egypfané nechtëli Israelity usmrtiti, nybrz skrotiti, pfi-
vésti zpët do Egypta, aby jim zase byli otroky; zde praví:
Vytáhnu zpochvy svûj meé, zahije (interficiet, hubí) jema
ruka. LXX xvQin'ian: uciní je panstvím, majetkem.

10. Buh zmafil nadëji nepfítele velmi snadno. Zadid
jeito dech (zavál jsi sv^m dechem, hebr.) vítr; jako pfi
rozdëleni vod zavál vítr, tak i pfi torn, kdyá se vody zase
sesly, ac to Ex. 142T nepoznamenává.
Sklesli jako o/ovo do mohutnych rod, nebylo jim

zádné pomoci. Vody ëerveného mofe, ¡jez zahubily Egy

ex. 156-16. 1167

ptany, jmenuje mohutnymi, slavnymi, nebof ukázaly slavnë

Bozí raoc; jmenuje je vehementes, prudkymi, lítymi, bylyf
to veliké vody mofe.

6. "HWJ má jod compaginis (splynutí, sloucení), аб
jest mezi ním a mezi pfipojenym slovem ПЭЛ pfedlozka
2 (Gen: 4911 nÇN a j)

. Jiz Abarbanel mínil, ze jest
toto jod píidáno za priëinou zpëvu. Parallelism by uka-
zoval, ze jest ^TTM pfisudkem к "p^: tvâ pvavice jest
praslavena silou, "Г/О"1 jest vSak z. rodu (muz. snad Pfisl.
27,B); miize b^ti tedy pfistavkem к ПГГ (König, Syntax

§ 272c) proslaveny silou! vyn, obyc. tez ""1.

8
.

C|N chfípí, nozdry, jako z. 1816. тап^з {TVßTO, bromada
obilí, arab. arimat hráz) jest mil'êl, druhé seghol jest
pouze pomocnou samohláskou a netvofí tu slabiky. ^D z.
337 78,3;iarab. naddun ojedinëly vrsek.

9
.

xb/Q sakk. §912. B^nin od Ю'Т (OTP) majctkem mit i,

dëditi — avsak téz; nèkoho z majetku vyhnati (Deut. 212),
tak V nif.: schudnouti; hif. v témz vyznamu Num. 1412.

К 24iN ~\Ш poznamenává König (Stilistik, 139 25), ze
jsou ve St. Z. odstavce, které jednají o starsích vëcech,
jsou vsak polozeny na pozdëj§i misto; pfíkladem uvedeno
toto misto, рак Is. 61 Jer. 22 a j. Vers 9

.

(8.) by jednal

о torn, со bylo pfed dëjem v. 1—7 (Bacher, Die älteste
Terminologie der jüd. Schriftausl. pfi aip).

11. Kdo jest ti podoben mezi silnymi, Hospodine!
Kdo jest ti podoben, veliky ve svatosti,

Hrozny a chvály hodny, jenz ëini§ divy?

12. Vztáhl jsi svou ruku, a pozfela je zemë.
13. Ve svém milosrdenství jsi byl víidcem lidu, jejz

jsi vykoupü;

A nesl jsi jej svou silou do svého svatého pfíbytku.
14. Vystoupili národové a rozhnëvali se;
Bolesti dostali obyvatelé Filistínstí.

15. Tehdy se podësila knízata Edomu,

Strach popadl siláky Moabu;

Strachem schli v§ichni obyvatelé Kanaanu.
16. Ai na në vrazí bázeñ a strach velikostí tvého ra-
Af se nemohou ani hnouti, mené,

Dokud by nepfesel tvüj lid, Hospodine,
Dokud by nepfesel tentó tvüj lid, ktery jest ti

majetkem.
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17. GIvedes je a zasadís na vrchu svého dëdictvi,
Na pfepevném svém pfibytku, ktevf jsi pfipravil,

Hospodine;
(Na) své svatyni, Hospodine, kterou postavily

tvé rucè.
18. Hospodin kraluje na vëônost a dále.
19. Vesel totiz jezdec, Farao s vozy a se svymi

jezdci do more, a svedl na ne Hospodin
zpët vody mofe; synové Israele vsak §li

po suchu jeho stfedem.

11. Kdo jest jako ty mezi bohy, Jahve?
Kdo jest jako ty, vzneseny ve svatosti,
Hrozny V slavnych dilech, ëinë zázraky?

12. Vztáhl jsi svou pravici: pohltila je zemë.
13. Vedes svou milostí lid, ktery jsi vykoupil:
ftídís (jej) svou silou к svému svatému

14. Slysí (to) národové, tfesou ae, mistu.
Bolestí se svíjí obyvatelé Peléseth,

15. Tu se dësi knizata Edômu,
Berani Mô'âbu — pojímá je tfeseni;
Roztékaji se vsichni obyvatelé Kena'anu.

16. Padá na ne úzkost a strach ;
Velikosti tvého ramené onëmuji jako kämen,
Az by preset tvüj lid, Jahve,
Aê by pfeSel lid, ktery jsi vlastním ucinil.

17. lived je a zasad je na hofe svého majetku,
Na misté, je£, Jahve, uèinis sv£m pre-'

byvánxm,
Ve svatyni, Pane, kterouz tvé ruce postavuji.

18. Jahve jest králem na vëky a na vzdy.
19. Nebof vesel Faraonûv kûû s jeho vozem i

s jeho jezdci do more, a pfivedl na
në Jahve vody mofe zpët; synové
Isra'êle v§ak sli suchem uprostfed

more.

11. Egypfané pfipisovali sv^m bohûm silu a moc;

Bûh se projevil mnohem mocnëjëim, ano daleko nejmoc-

nëjsim, není mezi bohy nizádného, jenz by byl Bohu

Jahve podoben! Talc vyznal i Jethro: »Nyni vim, ze jest
JahA'e vëtsi nez vsichni bohové«. Die jin^ch míst Písma

sv. (í. 858-10 95*- '■
>
)

vëdëli Israelite, ze nejsou bohové niôfm,

ze vûbec zádné síly nemají.
Kdo jest jaleo ty, veliky ve svatosti? Svatosíí se lisí

Büh od vseho stvofení, svatosti jest nad vsechno stvofení

ex. 1512-,a. 1169

povznesen. Boha jmenovali svatym, ponëvadz vëdëli, ze

jest pfi nëm to nejlepSí dobro, ze jen dobré miluje а йе
jest od nedokonalého a od zla liplnë odloucen ; puvodnë
znamenalo q«dás byti odlouëen, рак obdrzelo i onen
mravni \>yznam. Kdo jest s Bohem spojen, kdo jemu ná-
lezí (jako Israel, Ex. 19"), jest tím odlouëen od vseho
ostatního stvofení, »svatému« èlovëku jest se vzdalovati
a chrániti v§eho, со к Bohu nenálezí, hlavnë vseho mo-
dláfstvf, hfíchu a necistoty. »Svaty« etí Boha, chodí рэ
pravé cestë, poslouchá hlasu Bozího a zachovává Bozí
pfikázání.
Jlrozny, neboí jeho ciny, jeho divy (jako kupf. rány

V Egypte) pùsobi hrùzu, jeho mocné skutky jsou pfed-
métem chvály (chvályhodné, jako z. 774) ; ponëkud jinak .
die hebr.: Jest hrozny ve svych slavnyck dílech, ukazuje .

se hroznym svymi divy: öine divy. Hrozn^'ni se projevil
zejména, kdyz zahubil Egyptské.

12. Vztáhl jsi svou pravici, kdyz poruöil Büh, aby
vztáhl Mojzís svou ruku na mofe (142tí) a navrátily se
vody. A pozfela je lEgyptské) zemé; mofe je pohltilo, zde
jmeouje zemi v onom vyznamu, die nëhoz znamená i
mofe, jez na ni jest (podobnë i v z. 10430).

13. Perfekta tohoto verse a násl. jsou prorocká, jako
na mnohych jin5rch místech. Pfedpovídá, s jakou péëi Büh
svíij lid povede, jakou hrüzou budou obyvatelé zaslíbené
zemë pfed Israelem pojati.
Svou milostí vedi Büh svüj lid a takfka jej nesl do

svélio svatého príbytku, do zaslíbené zemë; tato byla za-
svëcena Bozím zjevením jiz v dobách praotcû, svatou
se stala ovsem jestë vice, kdyz v ni byly svatostánek a
chrám, sídla velebnosti Bozí. Calmet vykládá »svaty pfí-
bytek« tohoto verse o hofe Sinai, к níz Hospodin svüj
lid vedi, na níz se mu zjevil. Viz tez z. 722i 7754

14. 15. Vystoupili — v pfekladech: slyéeli (to: Bozí
divy v Egyptë) národové (2. 47ü podobnë o pozdëjsi
dobëj a tfesou se. Jmenuje hlavnë národy na jihu zemë
Kanaan usazené: ti slyseli dfíve o Israeli a o moci Jahve
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nez ostatní a by Ii jati strachem (LXX Vulg. hnëvem);
obyvatelé Peleëeth, Filistíné, ktefí bydlili na jihozápadním
konci Kanaanu, v sousedství Egypta, svíjeli se bolestmi
jako se svíjí rodiöka pfi porodn (die hebr.). Podësila se
knízata Edomu, strach popadl siláky Moabu; Edom a
Moab bydlili na jihovychodních hranicích Kanaanu. Sehl i
strachem (roztékají se, diffluxerunt, háxr¡oav) vsichni oby
vatelé Kanaanu, znenáhla mizeli, hynuli, byli podmaño-
váni a usmrcováni.

16. Die lat. pfeje, aby na nepfátely a na jmenované
národy padl strach pfed Israelem, die hebr. bezpecnë
vidi, ze se tak stane. Strach na në pf ijde velikostí ramené
Bozího, kdyz vidi divy, jez ráme B. püsobí. V hebr. po-
nëkud jinak spojeno: Mocí (velikostí) tvého ramené jsou
nepfátelé nëmymi jako kämen (LXX : al zkamenëji, Aq.
Theod. Aram.: at onëmëjl jako kamen). Sym. At se ne-
mohou hnouti, jak lzé i Vulg. pfeloziti; af nemohou Israeli
pfekázeti, brániti, kdyz jde do Kanaan Israelite nesli do

Kanaan nejkratëi cestou, nybrz bylo jim procházeti a

obchâzeti zemè nëkolika nàrodù, nez se do zaslibené zemè

dostali.

17. UvedeS je a zasadiê jako strom (metáfora) dá§
jim pevné, stálé sídlo na hore svëho dëdictv't t. j. v bor

na té zemi Kanaan (Deut. 32l> kde ji téz horou »dobrou
jmenuje). Horou jmenuje Kanaan proto, ze bjda najmë

proti údolím Egypta hornatou krajinou: byla Bozim ma-

jetkem a Bûh ji svymi sliby dal v dëdictvi, v majetek
Israele. Zemë Kanaan jmenována téz pfíbytkem Bozím,

svatyní Bozí, kde se Bûh mezi sv^m lidem chtël usaditi

(i. 86b -'• o Jerusalému); pozdëji jmenován takhlavnë Sion.

1^. Hospodin kraluje na vèky (i. 463 14510 a j.), jest

a zustane krále:n Israele. Jeho vëcné království hlásáno
a projeveno zvlàstë v messianské РШ, jest králem svych

vyvolenych na vëky.
19. Tentó vers nenálezí jiz к rytmu Mojzísovy písné,

udává prostë prílezitost, za kteréz byla ona píseñ zpívána.

Záhuba Faraonova vojska byla i dfivodem a pfíóinou

EX. 15v-16. 1171

toho chvalozpëvu: Vesel totií jezdec Farao (Faraonûv kíiñ,
hrom.: koñstvo far.), s vozy i s jezdci do mofe. Tot pfed-
mët pisnë, pfiëina dûvëry Israele a pramen jeho veseli.
Ze slov : Veëel Faraonûv kûn s jeho vozem a s jeho

jezdci do mofe — nevysvítá jestë, ze vedi Farao osobnë
ono vojsko, ze i on vesel do more a ze tam zahynul; za-
hynulo tam jeho koñstvo, vozy a jezdci. V z. 135 15 jest
feëeno, ze byl Farao se svym vojskem v cerveném mofi
vytresen (excussus, syr. porazen, aram. zadusen) ■. ale i tu

lze ta slova o mravní porázce Faraona, jíz se miidostalo
v jeho vojsku, vykládati. Mumie Faraona Meneptah-a
'Merenptah), jenz by byl po minëni mnohych Faraonem
doby vyjiti Israele z Egypta, nalezena v pohfebiStích u
Theb, a lezí nyni v Museum v Gizeh u Kahyry. Pisnio
sv. nepravi nikde, ze by se byl tehdejèi Farao sám v mofi
utopil. Az dosud vèak neznáme a nemùzeme udati s bez-
peënosti jména Faraonü z doby útisku a z doby vysvo-
bozeni Israele z Egypta. Egyptské prameny о tèch udá-
lostech posud mlci (Exodus. Erklärt von Dr. Holzinger).

11. ГОЬЭ-4}? Kdo jako ty? O tvrdém kaf pro libo-
zvuk лг. König, Stil. 26931. Praví, ze si Makkabejstí uëi-
nili tato slova heslem ve válce, ze je niëli napsána na
svych vojensk5rch praporech, a ze jim odtud dáno téz
jméno Makkabi, slozené z prv^ch písmen slov tohoto
stichu ■'ЗЭТЗ (2 M. 15"). Jméno Makk. odvozováno vsak
obyèejnë od (s dvojím qôf) kladivo (die Maxafiaioz
od 4îi^3 zhasínatel t. j. boje). iBVlft svaty, mëlo vjznam
vznesenosti, рак i mravní èistoty a neporusenosti, LXX
ayioç (od iïÇw, jag, ctíti), nëkdy boioç i Utjóg. Hummelauer
pfipomíná, ze se egyptstí knézí jmenovali ne'b t. j. cisty,
ponëvadz i u nich svatost, ôistota, arcií vice zevnéjsí zá-
dána byla.

13. Г~~3 jest piel, pfi nëmz zdvojení nahrazeno pro-
dlouzenou samohláskou ; impf, zní ~~3"; s dages vmySle-
nym. LXX D'ûrû potèkil jsi. Nëktef í z tèch, kterí vykládají
tato slovesa hist, perfektem, kladou slození pisnë proto
do pozdëjsi doby.

14. První stichos má pouze tri slova. yuvv má kon-
cové ] a jest v pfestávce milra'; Sym. ётадахд^ат' byli
zmateni. 5"П mívá pfi sobë mîi*2 jako rodící.

15. TN tehdy, i o budoucno'sti (z. 9612 Sof. З9).
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16. nrn^N mil'êl, akkus. koncovka bez zvlástníhoTT"
v^znamu, Sam. ПИ4}*. ТОТ od O'ûl Syni. áxlvt¡xoi ïaovtm.
Zenner 6te li na m. prvého T? a vykládá: »I dále af
èfastnë prochází tvûj lid, af èfastnë procházú. Kautzsch:
Так vtáhl.
17. ytap (básn. na m. aip?p) a ÓT]?p (dag. forte diri-

mens) jsou pfíatavky к "ТОП: ЧП.
18. V 17 jest tu seghol, v Tj^5 a ТУ""^ jest pathach,

s waw 1У\ Ultra minëno sv. Jeronymem о mess, físi ;
о torn »ultra aeternitatem« sv. Tomás v 1. p. quaest.
10 art. 2 ad. 2.

19. Hummelauer mini, ze oslavovali Israelité toto
Bozí dobrodini, v öarvenem mori prokázané, kazdoroônë,
a ze po Mojzisovë zpëvu následovalo prosaické vypravo-
vání: Egypfané hrnuli ce za Israelem do mofe, byli vodou
zaplaveni, Hebreové zacho váni. Commentarius in Exodum
et Lev. s. 161.
Eques neni sprâvnt CIO hromadnè, tedy: equi

Pharaonis.

Pfechod Israele rudym mofem jest die 1. Kor. 102
obrazem sv. kftu. Timto jsme vyprostëni z moci zlého
ducha. Za to dëkujeme pfi modlitbë tohoto chvalozpëvu
v laudes ctvrtku. (5ást tohoto chvalozpëvu jest v táhlé
modlitbë Bilé seboty, ponëvadz na bilou sobotu Mrvali
v staré dobë dospëli katechumeni kftëni. Prosime a tësi-
me se slovy této pimë, ze nás Hospodin svou moci po-
vede a uvede do své svatynë, do mista nebes, jez nám

pfipravil a zfidil.

2.

Posledni chvalozpëv fflojzisuv.

Deut. 32 1-43. V sobotu ad laudes.

Po ùvodë (1-3) ukazuje Mojáis, jak bezpecnë vedla
Bozí prozfetelnost Israele pousti, jak jej zasadila v po-
zehnané zemi (4 —14);

Israel jest vsalc nevdëôn$r a upadá v modláfství

(15 -18), Bñh urcuje proto svému lidu trest a hrozi vy-
hlazenim (19—26).
Nevyhladi svûj lid, dá jemu i vitëziti nad nepfátely;
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povede jej cestón velikého souzení к lepsímu poznání ;
praví a vërni Israelite budou vysvobozeni (27 -43).
Svaty vùdce lidu ukazuje v teto poucné písni lidu

spravedlnost a vèrnost Boha Jahve, kterak se jevila a
kterak se jeviti bude v fízení zkazeného a nevdëëného
Israele. Ta myslenks jest zde vàznë, velebnë, básnicky
provedena; jest kràsnëji a ùplnëji vyvinuta nez v zz. 77.
104. 105., které podávají podobná nauceni z dëjin Israel-
ského národa. Pisen vyniká rozmanitymi vyraznymi a
pûvodnimi obrazy, parallelism jest v ni velmi pravidelnë
proveden: prorocky duch dodává jí veliké váznosti. Vytky
lidu Israelskému ëinëné jsou velmi pfísné, láska a nëz-
nost, jez z pisnë vyznívají, odstranují bázeñ pfed trestem
a vedou к silné dûvëfe v Boha.
V. 30. pfedcházející hlavy Mluvil рак Mojéis pfed

uëima veskerého shromázdéní Israêle slova têto pîsné,
zcela iiplnè« praví, ze Mojzië mluvil slova pisnë hl. 32
pfed veskerym lidem. Vers 19. téze hl. obsahuje nafizeni
Bozí: A nynî napiMe si tuto pisen a nauë jî syny Israele;
osloveni jsou Mojzís a Josué. Üstní podání pfipisovalo i
die 22. verse tuto pisen Mojzísovi. Totéz dosvëdëuje
sv. Pavel v listu к Pum. 1019 slovy : »Prvni Mojzís fekl:
Já chci vzbtiditi vasi zárlivost lidem, ktery není národem -,

uvádí slova této pisnë (3221) jakozto Mojzísova slova.
Obsah hodí se zcela dobfe к pfedcházejícímu vy-

pravování, obrazy pisnë mohly byti zcela dobfe psány
muzem, ktery jestë do zemë Kanaan nevesel, kter$r pro-
dlel na pousti. Mojzís znal svûj lid velmi dokonale, mël
zajisté velikou prozíravost, byl pouëovân duchem Bozím,

mohl pfedvídati §tësti, jakého se lidu v Kanaan dostane,

mohl vsak tez vidëti v duchu nevdëk a' bezboznost, jaké
se dopustí potomci Israele ve své zemi. Z pisnë nevysvítá,
ze by byl byval Israel v oné dobë blízek vyhlazení a ze

byl pràvë v posledním okamzení Bozí milostí zachrânën;

ten stav pëvec pfedvídá a pfedpovídá.
Slova tohoto zpëvu byla známa veskerému pozdëj-

símu lidu, proto shledáváme jejich stopy tak öasto v zal
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raech a u prorokû. Tuto podobnost lze vsak vysvëtliti
z cásti i tím, ze o pfedmëtu, ktery jest v chvalozpëvu
Mojzisovë vypsán, jednali skorem vèichni pozdëjsi proroci;
mohli tedy uziti podobnych vyrazû.

Básnick^m slohem, zvlástními, ojedinëlymi vyrazy
odchyluje se nase píseñ od ostatních cástí Deuteronoinia
a Pentateuchu. Ti, ktefí neuznávají vûbec moznost pro-
roctví, vybírají z tëch zvlástností slohu a vyrazû duvody
pro pozdëjsi pùvod této pisnë. Vers 21. di, ze má vyko-
nati na Israeli usouzeny trest »lid, ktery není národerm

D?~ S?. Antimosaisté se tu rozcházejí : jedni mini, ze byli
tímto lidem (ne — národem) Syrové Damasku (780 pf. Kr.\
jiní, ze jím byli Assyrové neb i Babylonstí — a kladou
skladbu pisnë do onëch dob, kdyz tito národové Israele
tísnili. Oettli pfipisuje tuto píseñ jakémusi redaktorovi,

ktery ji upravil z jahvistické öAsti, к niä byla pfidána i
ëàst knëzského pisatele a cást deuteronomisty. Kuenen
v ni spatfuje naopak práci Elohisty. Driver mini, ze byla
tato píseñ psána sice v staré dobë, avèak e persona Mö
sts jinym pisatelem. Tyto díivody nemohou vy váziti düvody
cerpané z knih a z podání, ze chvalozpëv tentó pochází
od Mojzíse.
Massoreté pfedpisují, ze jest psáti Deut. 321-43 (jako

Ex. 15lb-,s Soud. 5 a 2 Sam. 22) stichicky. Die Zennera

jest sborovou písní a má sloky o 5, 5-10—5, 5 —8—5,

5—3—5 a 5 versieh. Die Flavia, Orig. by zde byly téi
hexametry.

Af naslouchá zemë slovûm mych úst.
2. Nechaf houstne jako déèf mé pouöeni,
A teöe jako rosa mûj \'5rrok,
Jako privai na zelinu,
A jako krûpëje na travinu.

3. Nebof chci vz<rvati jméno Hospodinovo;
Prokazte velikost nasemu Bohu!
H. 1. Naslouchejte nebesa, a já budu mluviti;
A poslys zemè slova mych úst!

2 Ai krápe jako dé§f mé uëeni,
Af каре jako rosa mé slovo,

nebesa, со mluvím,
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Jako mlzivy désf na mladou zeleñ,
Jako kapky na travinu.

3. Nebot chci rozhlasovati jméno Jahve:
Dejte velikost nasemu Bohu!

1. Pëvec volá básnickym oslovením nebesa i zemi,
aby byly svëdky poucení, pfipovëdi a hrozeb, jez nyní
Israeli podávati ehce. Nebesa i zemë bj'ly svëdky vseho,

со byl Hospodin pro ten lid ucinil, i tobo, kterak si lid
Bozí na zemi poëinal a ved! (D. 426 30,!) 31 28) — proto
mají slyseti i tato kárná slova. Jsou dñlezita pro ve§kery
svët, jako má osud Israele, v písni naznaceny, pro eelf
svët vyznam veliky.
Podobné oslovení nalézáme pfed slavn^m proro-

ckym (Is. I2) neb hlubokym vfrokem (2
.

49*; téz Is. 34'

Mich. V 6l).

2
. Metaforickymi obrazy vyjadfuje svá pfání, aby

pusobila slova jeho pisnë tak blahodârnë na srdce Hdu,

jako püsobí jemny, obëerstvujici déèC, oplodñující rosa
na trávu a na bylimj (z. 716). Poucení, jez podá písní,
má vésti к bázni, к dûvëfe v Boha a pûsobiti úctu

к Bohu.
Podobny úvod didaktického rázu jest téz v z. 482-Г|

a 77 >
•

2
.

3
. Odñvodñuje vyzvu, jiz ucinil ve v. 1. a pfání, které

vyslovil ve v. 2.; udává spolu pfedmët pisnë: Nebot chci
vzyvati jméno Hospodinovo, chci je rozhlasovati (z. 21 23),
aby poznal lid, kdo jest Jahve a vëdël, со o sobë Bûh
zjevil. Jakmile vyslovil jméno Bozí, ihned vyznává hlasitë,
ze Bûh, Bûh jediny jest veliky: Prokazte (z. 281) velikost
nasemu Bohu!

2
. cpg kapati, jako v z. 65. Is. 458 sloveso cp?1 arab.

rá'ufa. ПрЬ pfijetí, to pfijaté, ucení, nalézáme v pouönych
knihách Prísl. I5 42 721 a j., u Joba ll4Is.2924. R.Jehuda
tvrdí v Talmudu к tomuto versi, ze jest désf prospësnëjsi
nez uöeni i'zákona).
Vers 2

. jest uveden jako pfíklad 14. pravidla vykladu
tannaîm (heslo )VR totiz W'/DUSnii pro upokojeni ucha,
aby slyselo, со slyseti mûze; Josua b

. Qarcha, aby bylo
rozstipeno, upozornëno): zákon srovnáván s destëm. Jin5r
pfikl. Am. 3».



1176 пегт. 32;i-6.

3. Ь*Й velikost Boba, ï. 1502 o velikosti, jiz Buh
sv^'ini ëiny, divy projevuje. *2Ъ dejte (largimini i eon-

cedite).

4. Díla Bozí jsou dokonalá,
A vsechny jeho с о sty jsou práva;
Büh vërnj" a bez vseliké nepravosti,
Spravedlivy a primy (jest .

5. Hfesi proti nèmu, a (toi nejsou jeho synové —
V necistotách —

Pokolení zkazené a prevrácené.
6. Tímto tedy odplácís Hospodinu,
Lide posetily a nerozumny?
Coi není on tvùj otee, jenz byl tvym vlastníkem,
Jenz të uèinil a stvofil?

4. (On) Skála — jeho konání jest dokonalé,
Nebof veskery jeho cesty jsou právo:
Bûh vërnosti a bez nepravosti,
Spravedlivy a pfim$T jest on.

5. Hanebnë jednal protinëmu — ne jeho synové,
jejich hanba! —

(Pfemënou: Zrusili jemu svou vèrnost
jeho synové i

Zkazené a pfevrácené pokolení.
6. Tak-li odpláeíte Jahve,
Lide posetily a bez rozumnosti?
Coz není on tvùj otee, jenz të stvofil?
On, (jená) uëinil tebe a posta vil të?

4. Hospodin jednal s lidem vzdy spravedlivë, byl
mu stále vôrnym Boliem, byl jemu pevnou Skálou, která
poskytovala sluzebníküm Bozím bezpeôné ochrany. Israel
si nemohl do jednání Bozího nikdy stëzovati, nemëlnikdy
pfiöiny, proc by svému Bohu nedûvëfoval. A pfec tak
6iní! Není (nebyl, prorocké perf.) Bohu vëren, hfesí \ha
nebnë jednal) proti nèmu. To nejsou Synové Bozí lëestné
pojmenování Israelitû), nybrz jest to spina (sordesi,
hanba jejich t. j. Israelitû (neb: jeho synu), vyvrhel lidu,
ktery tak jedná: Pokolení zkazené a pfevrácené.
Sestero vyrazy ukazuje na vërnost Boha Jahve.

V hebr. jmenuje Boha: Ta skála (haz-zûr, jako v zalmu
178. 3ï. 47 Z(írj sháia m¿j ig 15 a j.). flospodin jest skála,
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kámen Isrr ;le, vzdy trvá, neméní se, podává ochrany
(jestë ve v. 15. 18. 31. a 37. této písne). Jeho dílo jest do-
konalé (bez úhony), dílo fízení svèta (z. 275), tedy i
fízení lidu jest bezvadné, nebol vSechny jeho cesty (2 .
1731), zpíisob jeho jednání jest spravedlivy< ano samo
právo. Jest vërny a není pfi nëm zádné nepravosti, spra-
vedlivy a pfimy (poctivy).

5. Nèkolika dûraznymi slovy naznaöuje, öeho se lid
proti Bohu dopousti, jak jest proti Bohu nevërnym a ne-

vdëcnj'in. Cást лг. 5. není jasnou: IlfeSí proti nëmii{v ^hebr.
o lidu: hanebnë jednali) — ne jeho (Boha) synovê, nybr2
hanba synû, neôistota synû jeho to byla, která hfesí ;
v následujícím je jmenuje pravym jménem: Zkazené a
pfevrácenépokolení (posta veno proti dokonalému, pfímému
Bohu v. 4.).

6. Hfísnym jednáním chceS tedy odpláceti a odplácís
Hospodinu? svému Otci a dobrodinci? V tom jeví se zka-
2enost a pfevrácenost lidu. Pëvec öini tuto dütklivou
vytku primo vsem nevdëënikfim, které oslovuje: Lide
posetily, nebof necítí dobrotu Bozí, jest к ni zatvrzelym

(bez citu, hebr.) — a nerozumny, nebof kazdy hfísník
jest nerozumny, nemá pocátku moudrosti, nemá bàznë
Bozí.
Coz není on (Buh) tvuj otee? jenz të stvofil, uëinil

lidem, národem a sv^m lidem, svym vlastnictvím (qui
possedit te)? Svym lidem ucinil Büh Israele, kdyz jej vy-
vedl, vykoupil z Egypta, kdyz s ním uzavfel na Sinaji
zvlástní úmluvu. Tam jej ucinil, tam Israele i pevnë po-
stavil, upevnil (z. 11873 o Bozích rukou). Nëkolika slovesy
pfipomíná Israeli onu otcovskou péci Boha Jahve, kterou
se Israel stal národem, národem zachrânën^m, silnym,
vyvolenym a svat^m. U toho lidu mohl Bûh oëekàvati

nejvët§i vdëënost, avêak doëkà se urázek, opovrzení, po-
tupy a nejvëtêiho nevdëku!

4. ~ns»n stojí na zaëàtku vëty v prostém nom.(§734);
jest i v sloáen^ch jménech, jako "пг!з8 Num. I5 bijt^'ilS
Num. 33ü a j. (Winckler chce klásti na m. t. obraz).

78
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Pfekládáno i)fó¿ i ßoijDög, ávrd/jmmQ susceptor, i xtían); od
IS"1, i <p6las od 123, custos.
5. ПГПЙ vázáno s p (Num. 3215 1 bam. 23 1

0
) hanebnè,

spatnë jednal Israel s Bohem, proti Bohu ib : jednali tu
jako »nesynové jeho« V7Z ktefí tím byli spolu отзга
jejich (celého Israele, plur. pfípona) ostudou, a zove je

pokolením "El a¡5j 1VT. Pfi tomto v^kladu není vazba
hebr. tak prostou, jak by jí bylo v pûvodnim znëni oöe-
kávati. Barhebreus: Synovê N721)21 nepravosti nejsou jeho
syny t. j. nejsou hodni, aby byli jeho syny. Hfesící »ne-
synové« by byli zde jaksi postaveni proti vërnym synüm
jeho, proti vërnym Israelitùm, jichz »hanbou< by byli; o
torn vsak pisen neciní zádné zmínky. Vidi v duchu hríchy
pozdëjsich pokolení a varuje.
LXX В má: í¡j.<áQioaav, ovx айтш ríy.m (Codex Ambro

sianus : rjfiatQTOoar' ovy. агтаУ ley.va Aq. Sym. : bikpftaoar;),
/га>/м]та- tedy ara 1?~Ñb Onq. aram. Targ. zdá se
vykládati: skodili sobé, nikoli jemu ; St3 pnp ib^îT!
КГТОоЬ T¡pE*T synovê, ktefí ctüi modly. Slovo COtá mëni
Klostermann, Zenner v азгак a porusili svou vérnost jemu,
Kamphausen v arara partie, hanobice (Boha), Ewald v syr.
ПГгага porusili svou pfísahu (rrara od ГГ/û4); Dillmann roz-
dëluje: DZ ara jest na nick hanba (ono jednání).U Rasiho
jest ППШ podst. jménem.
Bûh jest naSím oleem, protoze nás stvofil, vykoupil,

a ponèvadz o nás svou Prozfetelnosti stale pecuje. Jsme-li
syny Bozími, jest nasi povinnosti, abychom se mu stali
podobn$rmi, poslouchali a milovali tohoto svého Otee,
abychom se sv^mi spolubratry v té Bozí rodinë, s lidmi
zili ve spojení a v lásce. Nás synovsk5r pomër к Bohu
dává nám nadëji, ze nás Bûh vezme do svého nebeského
domu, a dá nám nebeské dëdictvi.

6
.

"in"1?" (Baer, pn úplny tvar ölenu), jinde nirr b~
cod. Ezrae citován v malémassora,dleslova "l3'"K dluzno zna-
menati nin',pr;. riN"— iboar Bohu Jahve (s dûrazem) cheete

tak odplâceti? Ъщ znací лдаттеп; öiniti, jednati (z. 75);
v této souvislosti snad: odplâceti. пэрт xx&a&ai získati (koupí),
téz xtîÇeiv míti majetkem. Záporem má vyniknouti kladny
pojem (litotes).

7
. Rozpomeñ se na dny staré,

Pomysli na jednotlivá pokolení (po sobë);
Ptej se svého otee, a on ti oznámí;

Svych dëdû, a oni ti feknou.
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8. ^Kdyz rozdëloval Svrchovan^ národy,
Kdyz oddëloval Adamovy syny,
Ustanovil hranice národü
Podle poctu synû Israelskych;

9. Nebof podilem Hospodinovym jest jeho lid,

Jakub jest odmèrenym dílem (provázkem) jeho
dëdictvi.

7. Rozpomeñ se na dny dàvnovëkosti,
Uvazujte o letech veskerych pokolení;
Zeptej se svého otee, aby ti (to) vypravoval,
Svych starcü, aby ti (to) fekli.
8. Kdyz dával Svrchovanf majetek národúm,
Kdyz rozdëloval syny lidské,
Pevnë stanovil hranice národü
Podle poctu synû Isrâ'êle.
9. Nebof podilem Jahve jest jeho lid,
Ja,aqôbh jest ùdël jeho dëdictvi.

7. 8. Aby ukázal pfíklady, jak Bûh o svuj lid otcovsky
pecoval, uvádí Israeli na pamët dobrodiní Bozí z dob
dàvnovëkosti: Rozpomeñ se na dny staré. Kterou dobu
touto „dàvnovëkosti« mini, ukazují slova v. 8. Jiz tehdy,
kdyz rozdëloval Hospodin, Svrchovany, národy {edrrj),
kdyz oddëloval jeden národ od druhého (Adamovy syny,
lidi vûbec), tu ustanovil hranice národü tak, aby byla
i Israeli vyhrazena a uchována zemë, která by se jeho
poëtu hodila. Bozí Prozfetelnost to fídila, ze se pfi roz-
mnození lidstva utvofili a od sebe oddëlili národové, Pro
zfetelnost vykázala kazdému národü hranice jeho zemë

(Sk. Ap. 172tí praví tak téz sv. Pavel к Atéñanüm). Ten-
krát urëila Bozská Prozfetelnost téz, kde bude pfeb^vati
národ Israelsk^.
Bozí vúlí rozeâlo se lidstvo, jez pocházelo ze synû

Noemov5'ch, po zemi (Gen. 1032, 119), Bûh, Nejvy§§í ('eljôn,
v z. 1714 455 a j.) pfipravoval zemi pro svüj národ. Roz-
dëleni zemi nestalo se najednou. n^brz ëasem zaujal
kazdy národ zemi, kterou chtël a mohl zaujati, a ta byla
mu téz Prozfetelností pfidëlena.
Barhebreus: »Kdyz zmátl Bûh jazyky vBabelu, usta

novil andëla kazdému národü (die Feck.) a téz kazdé
osobë«.
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Orígenes, Eus., sv. Aug. a sv. Jer. vykládali, vedení
Feckym prekladem, ze pridëlil Bûh kazdé zemi (národu)
zvlàètniho andëla strázce, ze vsak ochranu Isräele sobé

samému ponechal a svému Bozskému Synu (tak die v. 9.)-
Aby si mohl Israel vzpomenouti na dávné doby, aby

mohl uvazovati o vsech pokoleních, která po sobë násle-
dovala — jest mu toliko ptáti se otee: Zeptej se svêhootce,

a on ti to oznámí (bude vypravovati), zeptej se svych
dédû (pfedkû, starsich), a ont tobëpovëdi. Otcové a starci
zachovávali nejlépe stará podání a vypravovali je svym
dëtem a vnukùm (/.. 773 a d.). Co by oznámil otee, со by
fekli starci, to jest podáno ve verSích od 8—14.
9. Büh peèoval o Israele proto, ze mu byl Israel

údélem, dëdictvim, vlastnictvím. Israel se stal lidem Bo-

zím úmluvou, kterou uzavfel s ním Bûh na höre Sinaji

(Ex. 15 16 195); tato úmluva byla vsak jiz v pfípovédi
Abrahamovi a Jakubovi ucinëné uzavfena. Jakub jest
provázkem (funiculus), odmèfenym di lern dédictví Bozího;

byl Bohu pfidëlen, urëen. O mëfeni provázky viz vz. 156

(o dílech v zaslíbené zemi) téz 77a* 10411. Vëty jsou chia-

sticky spofádané.
7. riW váz. plur. zensk. r. téz v z. 9015, jindy ra\

"ñl "h pokolenî a pokolení, vsechna pokolení, viz г. 901. №2
jest v mnoz. ё., "ÓT a ~Nu¿ v jednotném císle pri témze
podmètu (Israel, Israelite). "T^i jest apokopat, 1 jako ve
v. 1 ; Ize vykládati : aby ti oznámil. Vëty tohoto v. plynou
rovnomërnë ПЧПХ "*П cestou elegance.

8. 2idovské podání vykládalo, ze ukázal Bûh jiz
Adamovi vsechna budoucí pokolení Israele a ze jej upo-
zornil na znamenitëjsi muze pozdëiêich vëkû (ku Gen. o1).
Cítali die Gen. 10, ze bylo 70 národú na svètë, podle poctu
70 dusí, s kterymi se ubíral Jakub do Egypta (Gen. 4вг:).
O andelích jednotlivych národností mluví Pseudo-Jonathan
pri tomto miste. V. u proroka Daniele 1013. 20. 21, Jez. Sir. 171*-17.
LXXB: y.mà àgi&fiov иууешг iïeov. 32? apokop. hif. od 353,
vyznamem indikativu (snad m. 32*1). Ireneus uvàdëje tento
vers vysvötluje die LXX, ze neni ten, jenz v Boha vëfi,
pod mocí andëlû. Sv. líehof mini, ze pfijde lidí do nebe
tolik, kolik tain jest andëlû.
Novëjsi z prot. vykládají DÍ5Í; fiia^ dávné dny, doby

DEUT. 329-12. 1181

о dobè, kdyz se utvofil israelsky národ, kdyz byl Mojzi-
sem veden a kdyz se usazoval v zemi Kanaan, ve svém
vymëfeném dëdictvi a ùdëlu. Po tomto minëni by byla
mezi pisatelem Ы. 32. a mezi Mojzísovou dobou veliká
mezera, aby mohlo této dobë mluviti jako ö dàvnovëkosti,
a aby se mohl odvolávati ua mnohá pokolení. Dobapatri-
archn byla vsak od M^jzíse dostateënë vzdálena.

9. Zenner klade v. 8— 14 do stfidavé sloky, v niz by
byly dvojclenné verse; v. 9. se do toho slození nehodi,
a proto mini Z., ze není pnvodnim. Так mini i o v. 17b,
25b, 27b.

10. Nalezl jej v zemi, v pousti,
Na misté hriizy a siré pustiny;
Provâdèl ho kolem a uöil
A stfezil ho jako zfitelnici svého oka.

11- Jako orlice vybízejíc к letu svá mládata
A poletujíc nad nimi, rozepjal svá kfídla
A vzal jej a nesl na sv^ch ramenech.

12. Hospodin sám byl jeho vüdcem,
A nebyl s ním zádny cizí bûh.

10. Nalezl jej v zemi pouStë,
A v pràzdnotë fvavé pustiny;
A obklopil jej a dával nañ pozor,
A stfezil jej jako zfitelnici svého ока.

11. Jako orel, (jenz) vyrusí své hnízdo,
Poletuje nad sv^mi mládaty,
Rozepjal svá kfídla, pfijal ho,
Nesl jej na sv^ch perutích.

12. Jahve sám ho vedi,
A nebyl s ním zádny cizí btih.

10. Israel potfeboval Bozí ochrany a péëe v nejvyS-
sím stupni v oné dobë, kdyz byl na pousti a táhl z Egypta
do zemë Kanaan. Israel byl jako bludná ovce, jako vysa-
zené ditë (Ez. 163-tí uzívá toho obrazu), a tam v zemi

poustë nalezl ho (Jakuba, svüj lid — v. 9) Jahve a ujal
se ho. Israel nemël domova, byl by zahynul nedostatkem,

tu pfispôl jemu Bûh. Jest sice pravda, áe nezabloudil
Israel na onu pousf sám, ze byl Boliem z Egypta na

pousí uveden, avsak Mojzís nechce tímto popisovati vërnë
ono putování po pousti, n^brz vyliëiti obraznë nouzi, v niz

se Israel nalézal. Byl па роиШ, na misté hrûzy a Siré sa
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moty, pustiny. èirà pustina (hebr. töhü) znaci divokou a
pustou krajinu (2. 10640); hebr. v^raz snad téz poukazuje
na rvani divoké zvëfe, které hrûzu poustë zvysuje.
Tam nalezl Hospodin Israele, jakoby ho byl ani ne-

hledal, obklopil ho svou péci (z. 31 10), dával паи pozor

(lat.: ucil ho — mène vhodné) a stfezil jej jako zHtelnici
svého oka, s nëznou, laskavou, opatrnou péci (2. 168

PfisL 72).
11. Hospodin vyvedl Israele z Egypta, vedi ho z otro-

ctvi, z poroby ke svobodë a к neodvislosti. То vyjádfeno
(jako V Ex. 19*)velebn#ra obrazem tohoto verse (y.arà una-

c/ooáv). Jako orlice (v hebr. néser orel, téz sup) vybízejíc
к letu svá mládata (tím vysvëtleno hebr. : vyruSí své
hnízdo, aby mládata vyletëla), poletuje nad nimi, aby jira
mohla v cas pfispëti, kdyzby jejich síla ochabovala a

kdyzby se mládata nemohla ve vyèi udrzeti. Orel lítává
pod svymi mládaty, kdyz je к prvním letûm vyvádí, aby
mohla na nëm nalézti opory. Так rozepjal Jahve svá kfídla,
svou ochranu a nesl Israele na svych perutích nebezpec-
nou cestou pustiny, a2 ho pfivedl do zaslíbené zemë, az
mël Israel dosti poucení, zkusenosti a síly.

12. Jahve sám ho (lid) vedi, praví pëvec jiz bez uve-
deného obrazu. Zádny cizí büh (2. 8010) nebyl tehdy pfi
Israeli, zádnému jinému boliu nemohl Israel dèkovati za
ono podivuhodné \redení do zaslíbené zemé, proto jest
nevdeénost Israele к Bohu, jeho jedinému víidci a Otci,

tím horsí a trestuhodnéjsí. Jak hroznë provinil se tu
Israel, kdyz od svého Boha odpadl а к cizím bohûm pri-
lnul (v. 16—18)!

10. Imperfekta, jichz v tëchto versieh uzito, mohou
znaßiti öinnost opakovanou (§ 874) ; v zivém lícení se
uzívá téz imperf. na m. perfekte. 'C'2'¿' jest die massor.
znamének pfístavkem к ЯЛГ; ^Ь"! jest toliko na tomto
mistë, kdyby je bylo lze stoto2niti s "7* (Is. 158), рак by
bylo odvozeno od ~~' = ZZA ululare bèdovati, zde areif
o fvaní zvífat na pouSti t Is. 132'- 22). V mnoh^ch pfekla-
dech jest ЬЬ"1 vynecháno, jerus. targum pfekládal
o noci, jiní spojují s tím i -п- : ve rvoucí sífi pmtiny.
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V^cet jmen jest climax ad majus; hebr. pravidla b
j?

(lehkê a tèzkê) zde uzito.
11. "ШЗЭ orel; arab. násrun znaëi velikého supa, о

holém krku (Mich. I16), kter$r se v Palest^në hojnë na-
skytá. С|ПП V Gen. i2 o duchii Bo2ím, jenï se vznásel nad
vodami. ЮЧВ1) jest feöeno o Bohu.
Sv. Ambroz pfirovnává к orlici Krista Pána: Kristus

miluje církev jednu, hubí hada, zlého ducha, miluje své
vërné.

12. TJ3 jest tu pfisl. akkusativem, b5rvá "ПЗЗ sám, coz
vylucuje jiné.
13. Ustanovil jej na vyvysené zemi,

Aby jedl plodiny poli,
Aby ssál med ze skály

A olej z nejtvrdsího kamene.
14. Máslo (aby jedl) od dobytka a mléko od ovcí

S tukem jehñat a beranû, synû Basanu,

A kozly s nejlepsí psenicí ;

A aby pil nejcistóí krev hroznu.

13. A dal mu jezditi (usadil jej) na vj'Sinách

A on jedl plodiny polní, zeme,

A kojil ho medem ze skály

A olejem z tvrdého kfemene:
14. Máslem skotu a mlékem ovcí,

S tukem jehnat a skopcü;
Syny Básánu а kozly

S tuènosti ledví (jádra) psenice;

I krev hroznu abys pil jako ohnivé vino.
13. Tato éást obsahuje pfedpovëdèni (Is. 58 l4). Usta

novil, usadil, jistë usadí Büh svûj lid na vyvysené zemi;
tak se zove Kanaan, ponèvadz byla z vëtâi cásti horna-
tinou. Aby jedl (snad tez: aby mu daljísti) polní plodiny,
aby ssál med (hebr. aby ho kojil medem) ze skály. Pale
stina pfinásí hojnost kvëtû, jez лгбе1у milují; má proto
hojnost vcel, které se i v dutinách skalisk usazují. Так
se stává, ze stéká med se skály. Oliva roste i v kame-
nité pûdë (Job 296), proto di: A olej z nejtvrdsího kamene.

I z pust^ch míst zaslíbené zemë, ze skal, z kamenité píidy
bude míti lid B. pozehnání.

14. Svaty pëvec vypocítává vse, v бет zálezeti bude
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hojnost, stësti a blahobyt zaslibené zemë. Tain usadiBùh
svûj lid a dá jemu, aby tam ssál neb jedl neb mël: máslo
od dobytka (skotu); butyrum, chem'ath jest ssedlé mléko,

jez na Vychodë rádi pro obcerstvení pijí. X tiikem jehhat
a beranû, budou míti i hojnost bravu, i syny Basanu
t. j. Basansky skot [i. 21 13). Kraj Basan za Jordanem
mël rozsáhlé, tucné pastviny, a ^byci Basanu* jsoumnoho-
kráte V obrazech jmenováni.
S tukem pëenice t j. s nejlepsí psenicí: >tuk ledvíc

medulla, znamená to nejlepsí z psenice, její jádro (jako
z. 80,T 146(147] ui. I krev hroznuabysdalpíti (syr.: abys jí
napájel), totiz vino (Gen. 49") nejëistsT V hebr.: Jako
kvasivé, ohnivé vino (i. 749 chémer).

13. irD?^Ü vitëznë mu dá jeti Búh ;jako "ОТЯТ4 v z.
1834j ЧГ1ТО2 na vysinách (qerê "'POZ). Yysinami zemë mini
obraznë klásterní zivot.
Pfi jest podmètem Israel, pH injy'i jest jím

Bûh, pfi Г.ГШГ opët Israel; aby nebyl podmët mënën
(coi se v§ak v hebr. castëji naskytá), polozili Samarit,
syr. a fecky pf. hifîl na m. qal: dal jísti, napojil. Ve
zkráceném zpüsobu feôi (brachylogii) nebyvá predmët zá-
jmény opakován; tak by bylo i zde.

14. Zde mûze b^ti slovesem jeitë sugere a per zeugma
lze je spojiti i s »kozly a s nejlepsí psenici« : aby jedl
z nich. rispri ssedlê mléko zovou nyní leben. \XS2 "OS jest
dobytek v Basanu zplozeny (srovn. z. 296 1141-6); к tomu
jestè dluzno pfipojiti: et hircos, aby bylo cum medulla
trilici za zacátku stichu. jsou ledviny, tedy : tuk
ledvin psenice, рак to znamená to nejvnitfnëjsi, tedy asi
jako jádro; ¿nejlepsí psenice«. LXX, Vulg. mají *ГЮ^
v hebr.: abys pil v druhé osobè. (chamara,
kvasiti), obyôejné pojmenování vina v aram. a v arab.;
v hebr. jest y* obyôejné jméno. U Rasi jest "1ЯП pfíd.
jm.: málo.

15. ^ituènël milácek a vyboöil —

Ztuënév, stloustnuv, rozsífiv se,
Opustil Boha, svého tvûrce,
A odstoupil od Boha, svého spasitele.

16. Rozdrázdili ho cizími bohy
A hanebnostmi к hnëvu popudili.
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17. Obëtovali bësûm a ne Bohu,
Bohûm, jichz neznali;
Novi a ëerstvi pfisli (bohové),
Kter^ch otcové nectivali.

18. Boha, kter$r tebe zrodil, jsi opustil,
A zapomnël jsi na Hospodina, svého stvofitele.
15. A ztuônël Jesurûn a vyhazoval —
Ztuônël jsi, ztloustl jsi, obrostl jsi!
A opovrhl Bohem, ktery ho ucinil,
A zhanobil skálu své spásy.

16. Drázdili jeho zárlivost cizími (bohy),
Popóuzeli jeho hnëv ohavnostmi.

17. Obëtovali iëdîm, nebohûm,
Bohûm, jichz neznali,
Novym, z blízka pfisedsim,
Jichz nasi otcové nectivali.

18. Na skálu , (která) tebe zrodila, nemy-
slil jsi,

A zapomnël jsi na Boha, jenz të zplodil.
15. Taková pozehnání dá Bûh svému lidu — a vf-

sledek? A ztucnël rnüácek J'ëurûn (ëestné, básnické po-
jmenování Israele, evdvxarôç, rectissimus, ilplnë pravy)
blahobytem, v kterém ho choval Bùh. Avsak nezachoval
se Israel jako milàëek, jako Jesurûn (ûplnë prav#, nej-
lepsí lid), n5rbrz jako ztucnëly dol)ytek neb kûù stal se
neposlusnym (Os. 416), a v pysném vëdomi své sily vy-
boëif (vyhazoval) proti svému Pánu, proti svému Tvûrci.
S velik5'm dûrazem poukazuje pëvec na zmohutnëni
Israele slovy: Ztucnël jsi, ztloustl jsi, obrostl jsi (byl jsi
dobfe vyziven) !
A za to dobro opustil Boha (opovrhl jlm), kter$r ho

stvofil (ucinil, jako v. 6.), zhanobil (Vulg. : odstoupil)
skálu své spásy (z. 8827 941), toho, ktery byl ochranou,
pomocí, vysvobozenim Israele (metáfora).

16. 17. Jako v z. 77')8. Bûh jest zárlivy, nechcemíti a
nema jiného Boha vedle sebe. Israel pocal ctíti cizí Bohy

(z. 4321 80 10), bohy Kananejcû a vûkolnich nàrodû, bohy,
jichz otcové Israele neznali, bohy nové, teprve vymyslené,
lidmi vytvorené a v modlách zrobené, bohy od nedávna
prislé (aneb »z blizka«, ktefí byli ctëni a vázeni, mëli
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zdánlivou moc pouze v malém kraji, kdezto Jahve byl
i v Egyptë, na Sinaji a vsude). Tim drázdili Israelité
Boha к zárlivosti (antropopathismus), popouzeli ho к spra-
vedlivému hnëvu svou modlosluzbou, svymi hanebnostmi

(abominationibus). Obëtovali bësûm (daemoniis, sêdhîm,

v z. 10537), Skodlivym neb skodícím duchûm, ktefí jsou
nebohové (nejsou bohy).
Jahve byl otcûm Israele znám, tito bohové (jimz se

Israel v Kanaan öasto klanël), byli otcûm neznámi; Jahve
byl »stary« Bûh, od dàvnovëkosti (mPôlâm), tito byli teprve
novë zavedeni. Israel se tëchto srdhîm dësi, má pfed nimi
povëreônou hrûzu, které otcové nemivali.

18. Hrozny jest nevdëk vyvoleného lidu: Israeli, ty
jsi opustil Boha, ktery tebe zrodil, ktery jest tvym otcem
(v. 6. 15.), ktery tebe jako matka za veliké péce a starosti
na svët dal, ve svëtë usadil (tak v hebr.: jenz tebe zplodil;
i. 507 892). Srovnati lze Joba 3829 Jer. 227. Boha jmenuje
v hebr. zase skalou (jako ve v. 4).

15. LXX a Samar, inají pfed tímto versem slova
"2Ü5*l Dp"? b?Ñ'l a jedl Jakub a nasylil se (xaï ЬалЬ'рд))) ;
pfislíbení toho jest doslovnë v 31 20 atvofilo by zde vhod-
ny pfechod. Zenner i Klostermann sem tentó vers kladou
jako püvodní, ас by рак byl 14. neb 15. vers tim tuze
prodlouzen. Po prvnim stichu jest apostrola. ]ТЮ* odvoditi
od proto Aq. Theod. a Sym.: evfrvrarog nejpfimëjsi,
rectissimus (33v 26 téz Is. 442). ГРШ2 toliko na tomtomistë;
snad je lze spojiti s kasiïa nahltati se (pokrmu), tedy:
byl pokrmem presyeen. Die ПЗ? (Job 1527) obalil se tukem,
Grätz: Fuiy pfihladil jsi se, není vhodnym. Pfeklady in'm-
rrvih] vysvëtlnji ten vyraz a podávají spíse sloveso V"¿>2
rozëîfil jsi se. Pribs v z. 1838 a vbásn. knihách, pakvkni-
hách z pozdëjài doby; zde ve v. 17.

16. Dh"]T cizinci, cizí (bohové), z jinych zemí vzatí
neb pod. (Barhebr.).

17. ЗпрП z blízka, jichz moc nesáhá, ani casem ani
místem, daleko. "PŒ znaöi míti hrûzu pfed bozstvem (Jer.
2'2 Ez. 27 35), aram. Tso pfihlízeti. Ksyr. кпЬх ПП sbi po-
znamenává Barh., 2e se П vyslovuje.

18. ,,Ö3F odvozoval Rasi od ЛШЗ (i Samar.) zapome-
nouti, spíSe jest to арок, qal od îTJUJ z ггшг a z НФ~ v
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pfestávce. ~1:Ьп72 jeni byl v bolestech (jaké b^vají u ro-
diëek) s tebou; neobyöejny obraz.

19. Vidël (to) Hospodin a popudil se к hnëvu,
Neboí ho rozdrázdili jeho synové a dcery.

20. A fekl: Skryji svûj obliëej pfed nimi
A budu pozorovati jejich posledni (osudy);
Pokoleni (to) jestif pfevrácené a nevërni synové.

21. Oni mne drázdili tíni nebohem
A rozhofcovali svymi nicotami;
A já je podrázdím nelidem
A rozhoföim je poèetilym národem.

22. V mém záru rozpálil se oheñ
A bude pláti ai do posledniho podsvëti;
A stráví zemi i s jeji rostlinou
A spálí základy hör.

19. A vidël (to) Jahve a zavrhl (je),
Z rozhofceni nad sv$rmi syny a svymi dcerami.

20. A fekl: Zahalím svou tváf pfed nimi,
Uvidim, jak5r bude jejich konec.
Nebot jsou oni pokoleni pfevrácené,
Synové, v nichz není zádné vërnosti.
(Pfemènou: Synové bez vërnosti a vlry).

21. Oni podrázdili mou zárlivost nebohem,
Rozhofcili mne sv^mi nicotami,
A já podrázdím jejich zárlivost nelidem,
Národem niöemn^m je rozhofcím.

22. Nebof plane oheñ v mych chfípích,
A hofí az do spodního §''ôlu,
A tráví zemi a její vytèzek,
A spaluje základy hor.

19. Vidël Hospodin nevdëcnost, sluzbu model a hfis-
nost Israele, a tím bylo vyvoláno rozhodnutí Bozské spra-
vedlnosti a trest. Popudil se к hnëvu (antropopathism),
v hebr. a zavrhl (ten lid). Hfích byl velik^, neboí neúcta
a neváznost byla uëinëna Bohu otci jeho syny a dcerami;
i zeny hfeSily.

20. A fekl (Bûh), ustanovil, ze odejme jim nyni svou

pfízeñ a ukáze se рак, kam dojdou bez jeho péôe, bez

jeho ochrany, jaké budou jejich posledni osudy (konce —

ovsem nesíastné). Ucini tak, skryje svûj oblicej pfed nimi,
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nebof jest to pokolení pfevráeené, jez pfevrací pravdu a
právo. Jsouf oni téz synové, v niché není zádné vërnosti
к Bohu, к otci (v. 4.).

21. Bûh oznamuje, ze bude jednati s nevërnym lideni
tak, jak tentó jednal s ním. Oni vzbuzovah zárlivost Bozí
nebohem, ze se klanëli modlám, které bohy nejsou (v. 17),
oni rozhofëovali Boha svymi nicotami (puv. tím, со jest
jako dech, со nemá zádné podstaty; ?.. 307); i Bûh di, ze
je podrázdí nelidem, národem divokym, ukrutn^m, ktery
ani není prav$rm národem, lidem, rozhorcí je posetilym
národem, lidem bezboznym (z. 73 l8), necitelnjrm (ktery^

na ztrestání Israele vySle). Tentó pohansky nepfítel, ktery^
ani nezasluhuje jména >národ«, pfemüze lid, ktery sejme-
noval svat$rm, Bozím, a byl ze vsech národü vyvolenym
lidem. To bude velikou hanbou Israele. Barhebr. jmenüje
tu Assyrské, Babylonské, Egypfany a Reky. Sv. Pavel
uvádí slova v. 21b v listu к ïïim. ÎO1" a ukazuje, ze vzbudí
Bûh nevûli a nenávist Israele tím, ze povolá pohany a
udëli tëmto milost.
22. Hospodin jest rozhnëvàn, jeho hnëv jest jako

hofící, rozpáleny oheñ (v hebr. antropomorfisticky: plane
oheñ v mych chrípích ; jako z. 179 Is. 65ä) ; hnëv Bozí
plane od sídla Bozího v nebesích, prochází celynu stvoí*e-
ním a plane, pálí, nicí, trestá az do posledních koutü
podsveti (do spodního ë^ôlu; srovn. z. 85'3). Z nicil by vse,

i základy hor by spálil, kdyby se lid neobrátil, kdyby
Bûh nedal milost.

19. a yND'T nemají pfedmëtu; ze souvislosti Ize
to doplniti.
20. Pán Bûh ovSem zná konec bezboznych ji¿ od

vëcnosti, není mu tfeba ôekati, jaky asi jejich konec bude;
LXX a aramejsky .targum proto pfelozili: delt-w ukázi
jejich konec, "l"37¡?. "Ib:< jest zjevny prede mnou. ]pS toliko
na tomto miste; obyë. jest ОЧЧТЭК а ЛЗТ/ЗХ.
21. ne-bûh, av~4Í7 ne-lid,co není bohem (modly

пч23П), со není lidem, aë se jím byti zdá. V tomto Bozím
rozsudku jest zákon odvety. Pfi torn vzpomínáme ov§em
pfedem na ukrutnosti, kterymi v pozdëjsich dobách Ba-
bylonStí Israelity trápili a hubili.
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22. Nèktefi pomyslejí pri torn na oheñ Sodomy a
Gomorrhy, v nëmz byl .trest Boziho hnëvu ; nëktefi i na
oheñ pri konci svëta. Spodní podsvëti« není jestë dû-
kazem, ze jest v pekle vice vrstev. Zemi a jeji vytëzek
emfase vedíejSím pojmem.

23. Nashromázdím na në nestësti
A vypotfebuji na në své sipy.

24. Bndou stráveni hladem,
A budou je pozírati ptáci, pretrpce kousajice;
Zuby selem do nich poslu,
Se zufivosti tëch, ktefi se po zemi vlekou, a hadù.

25. Zevnè bude je pustositi meë,

A uvnitf hrùza;
Jinocha spolu s pannon,
Kojence s ëlovëkem starcem.

26. Èekl jsem: Kde jsou?
Ucinim vyhlazenn z lidi
Jejich památku.

27. Avsak odlozil jsem (to) pro hnëv nepfátel,
Aby se snad jejich protivnici nepysnili
•A nefikali: Nase vyv5rsená гика —

A nikoli Hospodin — uôinila toto vsechno.

23. Nahrnu na në nestësti, •
Vsechny své sípy vydám na në.

24. Vysuseni hladem a stráveni zârem,
A jedovatou záhubou.
A zub zvëfe na në poslu,
S jedem v prachu se vlekoucich.

25. Zevnë je má olupovati meë
A v komnatách hrùza,
Jak jinocha tak pannu,
Koience spolu se sedivcem.

26. Èekl bych: Rozstípám je,
Vyhladím z lidu jejich památku,

27. Kdybych se neobával hnëvu nad nepfitelem,
Aby to jejich utiskovatelé nezneuznaÄ,
Aby nefikali: Nase гика byla vysoká,
A nikoli Jahve-ova, (kter^) to vse uëinil.

23. Vyliëuje ùëinky Boziho hnëvu (ohnë).
Bùh nashromázdí neëtësti, rozUëné druhy zla, a vëechna

je рак и velkém mnozství na nevdëcniky shrne. Vëechny
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svê sípy (obraz Bozího trestu, z. 7U 373 aj.) nanëHospo-
din vysle, zádny nezûstane neupotfeben.
24. 25. Jmenuje jednotlivë nëkterà nestësti, jimiz bu-

dou stizeni. Kdyz je ztráví (vyfterpá, vysuSí, hebr.) hlad
a zár (ohnivá strela, horeöka neb morová rána), jedovaty
mor, posle na në Hospodin jestë dravé éelmy a jedovaté
plazy a hady (takové spojení jest v feck.). Vulg. má die
feckého na mistë hebr. »2ár a jedovaty mor» (záhuba):
Budou je poáírati ptáci, velmi trpce, bolestnë kousající.
Hlad byl jmenovitè pH oblezení mëst velmi kruty; mor
byval prûvodëim neb následkem válek (záhuba, jako
z. 906). Zuby Selem, dravé selmy na në poslu spolu se zu-

fivymi hady, zvífaty, jez se лг1екои po zemi, jez jsoupod
kameny, vtrâvë, a jsou velmi nebezpeën^mi (u Jerem.817).
Válka na në pfijde se vèemi sv^mi hruzami. Tou

bude zemë pustosena, uvnitf (v domech avmëstech) bude
panovati hrüza; zemë bude zbavena obyvatel, pfi vpádu,
pfi oblezení, v bojích nebude nikdo usetfen, ani jinoch,
ani panna, ani kojenec, ani ataree (v hebr. metonym.
èedivec).

26. Buh má priëiny к onomu trestu a mûze snadno
f ici, uciniti, ze by byl Israel uplnë zniëen, 2e by byla vy-
hlazena i jeho památka, tak ze by se рак mohl ptáti :

Kde jsou? ti nevdëônici — nebylo by jich.
Die hebr.: Mohl bych Hci: Rozmetâm (sfouknu) je,

znicim je uplnë. Srovn. z. 97 3317 10815 (k 26b).
27. Zniëil by Bûh ten pfevrácen^ lid, avsak neuöini

tak, aby se nepfátelé nepysniii a aby nemohli hlásati, ze

oni sami Israele vyhladili; рак by se musil Jahve nad të-
mito zpupn^mi nepfátely rozhorliti a tomu nechce. Ne-

pfitel, zvitëze nad Israelem, neoslavoval by proto Boha,

nybrz zneuctival by ho tim, ze by se honosil: Nase vy-

vyëenâ гика tofo vsechno uöinila — nikoli Hospodin!

(z. 432 88u). Pro ëest svého jména nevyhladí Hospodin
svûj lid uplnë.

23. nBÇS jest impf. hif. od ПВО, jez má vqalvfznain
slovesa Pp-1 pfidati; owàçw by bylo nEON (od PCS), syr.
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24. чга od jedn. с.
ПТТф ; v^znam vysuèiti by byl po-

dobn£ slovesum ПХЯ a fs73. arab. mazza ЛТ73; feckén/xô-
^evoí jest od ПС?3 neb CC'û rozplynouti se, a nehodí se sem.
ЗИр. vi 91e. a~5 V básnickvch cástech vyznamu рэх (viz
z. 141*).
25. piel: bude olupovati y^fíú z venku (3), гегте.

Akkusativy jsou: bude olupovati zemi o mladiky atd.
26. 27. zàvëti к podmineëné vëtë: Kdybych se

neobâval (neêtitil) v. 27.: fekl bych. ВГГХВК дшолеош avrovç
hif. od ПХВ s pfíponou; ~NB by raohlo miti die arab. fa'â
rozpoltiti v^znam: vyhladiti, rozbíti na kusy; v^znam:
sfouknouti, rozmetati neni dolozen (П2Б znamená meëeti).
"SE strana, kout, kraj; Rasi a Qimchi odvozuji sloveso od
tohoto jména: chei je uciniti jako pë'â, rozmetdm je do
vsech koutû; jako zvolání: Jest konec s nimi! Aram, pfe-
klad je spojoval s Ç|K hnëv, Aq a Vulg. syr. Aben Ezra
je vykládali an nÈPN kde jsou? neb ВГ» 4N ЦК y.ai Tiov

eîaiv. Так Severus Codex, aram. a kniha sifrê : ""СКЗ 1ТТОК
ал ГТК fíkám vesvéúzkosti (о në): kde jsou? Samar.: ''BN
an jsou mou úzkostí.
28. Líid jest (to) bez rady
A bez moudrosti.

29. Kéz by nabyli moudrosti a porozumëli,

A pfedvídali posledni vëci !

80. Jak by mohl jeden pronásledovati tisíc,
A dva jak by zahnali deset tisíc?
Zdaz ne proto, ze je jejich Buh prodal

A 2e je Hospodin sevfel?

31. Neníf nás Büh jako jejich bohové;

A nasi nepfátelé (at) jsou soudci.

32. Vi vinice Sodomské jest jejich vinice
A z pfedmësti Gomorrhy;

Jejich hrozen jest hrozen zluce,

A zrnka jsou nàramnë hofká.
33. Jejich vino jest zluë drakû,
A jed zmije nezhojiteln^.
28. Vëru, oni jsou lid ztracené rady
A neni u nich rozumnosti.

29. Kdyby jen zmoudfili, pochopili by to,
Pozorovali by svüj konec!

30. Jak by mohl honiti jeden tisíc,
A dva na utëk zahnati deset tisíc,
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Toliko, ze jejich Skála je prodala,
A ze je Jahve vydal ?

31. Nebof neni jejich skála jako nase Skála,
A jsou nasi nepfátelé rozhodcími.

32. Nebof z révy Sedhômu jest jeffch rêva,

A z roli 'Aniôrâ;
Jejich hrozny jsou jedovaté hrozny,
Mají hofké hrozniëkj\

33. Jejich vino jed plazu,
A ukrutny jed zmije.

28. Israel by nezaslouzil usetfení, nebof jest to lid bez
rady (ztraceni pro rady, jichz by se jim v rùznych po-
tfebách dostalo, z. 212) a bez moudrosti, lid к posetilosti,
к hfíchu naklonëny a hfesící. A byl povolán к svatosti
а к moudrosti!

29. Kdyby zinoiidreli, porozumëli by tomu, ze si pfi-
táhli sami tresty Bozi (v. 20—25), poznali by, pfedvidali
by, kam je to vede, pfedvidali by posledni vëci své (jako
v. 20); zajisté by se рак obrátili, vzdali by Bohu Cest a
zachránili by se. Tato slova jsou uvedena od písatele.
Barhebr. vykládá jiz v. 28. o nepfíteli: »Nepi*ítel

mého lidu jest nemoudry a neví, ze já jsem mu dal moe
nad ním (nad Isr.) a ze to není jeho vlastní moc«. (Ame
rican Journal of Sem. Languages 1897. S. 105).

30. Kdyz byl Bûh s vojskem Israele, tu pfemáhali
snadno a vitëzili i nad cetnèjsim nepfitelem. Так jim bylo
i pfislíbeno v Lev. 268 (srovn. Jos 23 10). Nyní, v dobè
své hfísnosti, budou dosti ôetni, avsak nepfátelé je budou
honiti a pronásledovati, protoze je Buh opustil a zanechal.
Jak by mohl jeden (neprítel pronásledovati tisîc

(Israelitù)? a dva jak by zahnali deset tisîc? (Climax ad
majus v ôislech). Так budou hnána vojska Israele. Stane
se tak, protoze je jejich Bült (jejich Skála, Jahve, v. 4.
a 15.) prodal (v knize Soudcû castëji uvedeno, viz z. 4313)
a vydal ze své ochrany.

31. Nepfátelé Israele by takového vitëzstvi ani svou
silou, ani sv^mi bohy (které zde téz metaforicky »skalami«

jejich — jmenuje) dosíci; zádny z onëch bohfi neni Bohu
Jahve roveñ (Ex. 1511). Toho svëdky, rozhodëfmi jsou
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sami pohané, neboí oni uznávají velikou moc Israelského
Boha spíse nez Israelite, jsou o ni presvëdëeni (Ex. 1425
uznávali tak Egyptstí, Num. 22—24 Bileam). I tato okol-
nost jest к hanbë Israele uvedena; jejich nepfátelé jsou
jejich soudci !
32. Hospodin vydal svûj lid onomu hroznému neprí-

teli, nebof jest lid podoben Sodomitûm a obyvatelüm
Gomorrhy. Israel byl prirovnáván к vinici (z. 798), kterou
Bûh z Egypta pfenesl, aby ji zasadil v zaslíbené zemi.
Nyní jest ta vinice podobna révë Sodomské, jest téhoz
druhu s révou Sodomskou, zkazenou, která nepodává nez
zluc (hrozny zluëe, jedovaté hrozny) a jejíz zrnka jsou
nàramnë hofká. I hrozny z vinice Israele jsou hrozny zluce
(jedu), kdezto si Hospodin pfál a zádal ovoce dobrého
(Is. 5), jednotlivá zrna hroznü jsou zrna hofkosti.

33. Jejich vino, vino z vinice Israele, jest drací zinc
(jed viz z. 90,3b), jed hadû, samou zkázu, zhoubu pfiná-
sejí; a jed zmije (aspidis, z. 57a 90,3a brejlovec) nezhoji-
telny, jenz púsobí ránu nezhojitelnou, usmrcuje.
Die mnohych vykladatelû vylicoval by pëvechfiënost

a zkázu nepfátel Israele, onoho ne-lidu, jehoz trest by
byl v dalsích Arersích pfedpovëdën. Hospodin by takzka-
zeny lid proti Israeli neposlal, a tentó lid by pro svou
hfíénost Bohem podporován nebyl a nevitëzil by —

kdyby nebyl Israel Bohem opustën. To, ze Büh zanechal
svüj lid, jest jedinou pfícinou jeho nestësti a porázek:
nebof rêva Sodomy jest réva pohanü atd. Tentó v^klad
(die Ewalda, Kamphausena, Dillmanna, Drivera, Zennera)
by byl odporucen následujícími versi, kde by mluvil
pëvec о poinstè, kterou vykoná Bûh na nepfátelích Israele.
Prvému v^kladu o zkáze Israele lzejdáti pfednost proto, ze
mluví celá píseñ o pfíóinách nestësti Israele a ze nevyliöuje
zlobu nepfátel lidu Bozího; obrazy, jichz pëvec uzívá,

jsou o Israeli i na jin^ch mistech uvedeny (pfirovnání
к vinici, к Sodomë, Is. 11Ü 39 Jer. 23 14 Plác 46 Ezech.
1646-49). Vers 34. jest pfi tomto v^kladu ménë jasn^m.

28. ins, obyëejnë ve vázaném stavu; pathach
79
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byvá pfi hrdelnicích. rrix? mnoz. öislo, v. § 803. 29. ПНТ
se nese к pfedcházejícím myslenkám (König. Stil. Hl10).

31. (Ex. 2122 Job31'0 rozhodci (bí.E prostfed-
kovati); LXX mä ávórjroi, tedy D^IÇ-

32. }ЩЪ z rêvy má ya rozdëlovaci, partitivní, a není
tedy vykládati, ze jejich réva pochází, má pùvod z révy
Sednômu. Allegorie.
34. Nejsou-liz tyto vëci u mne skryty,
Zapeeetëny v mych pokladnicích?

35. Má jest pomsta, a já odplatím ôasem svyra,
Jak bilde klesati jejich noha;
Blízek jest den zkázy,
A spechají casové, aby tu byli.

36. Hospodin bude souditi svuj lid
A smiluje se pfi svych sluzebnících;
Uvidí, ze jest seslabena ruka,
I zavfení tez pohynuli,
A ti

,

ktefí zbyli, jsou stráveni.
34. Není-liz toto u mne uschováno,
Zapeôetëno v mjrch pokladnicích?

35. Má jest pomsta a odplata

К dobë, kdy se zaviklá jejich noha;
Neboí blízek jest den jejich zkázy,

A spësnë pfichází to, со jest jim pfipraveno.
36. Neboí Jalive bude souditi svuj lid

A bude míti smilování uad svymi slu-
zebníky,

Kdyz uzfí, ze /.asía podpora,

A (ze) ztraceiio zavfené i opustëné.
34. Hospodin nezapomíná na to, jaká jest zkáza

v lidu, a jaké ovoce pfinásí: ty vëci jsou и ného skryty,
uchovány, zapecetëny v Bozích pokladnicích (z. 327) ;

v tajemství Bozím jest i trest, kterym stíhati bude Büh,

jest tu uschován az ke dni, ktery Bùh к pomstè urëil. Zde

jest patrné proroctví.
35. Hospodin netrestá hfísníky vzdy hned pohríchu;

tak urcil ku trestu zkazenáho lidu ustanovenou dobu, a

v té dobë bude jié noha jej ich klesati (zaviklá se; i. 72

a Búh bude souditi svûj lid, avsak bude míti slitování
nad svymi sluêebniky, tèm pomuze, ty pozdvihne (z. 93'8
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144 14). Tim prohláseno, ze jest u Boha spravedlnost spo-
jena s milosrdenstvím, u jeho soudu nebude nikdy trpëti
nevinny s vinnymi.
Ma jest pomsta, za zlé jest Bûh soudcem a odpla-

titelem ; tato slova uvádí sv. Pavel к Ëim. 12 1
9
,

aby va-

roval lidi, by se sami nemstili na svych nepfátelích, aby
ponechávali soud a trest hrisnikû Bohu (viz ktorauz. 931
988). Tím míize byti spravedlivy upokojeii : »Ulozís-li u
nëho své kfivdu, mstitelem jest; jest-li bolest, lékafem
jest ; jest-li smrt, vzkfisitelem jest. Quantum patientiae
licet, ut habeat Deum debitorem?« Slova Tertulliana.
Pomstu nechává Buh к dobë, kdy se zaviklá jejich

noha; jakmile se bude viklati jejich noha, pocnou klesati,
jakmile poöne soud a obrátí se jejich stësti (i. 3717 93 l8),
tu za krátko a rychle Se dostaví i zkáza, a osudy spéSnê
pfijdou.
Die Samar, a die feckého lze v. 34. a 35. spojiti: Za-

peôetëno jest v mych pokladnicich, ke dni pomsty a od-
platy, к dobë, kdy se zaviklá atd. Snad se jim zdála
slova: >Má jest pomsta« ménë vhodná, proto uëinili tuto
zmënu. Písmo sv. mluví o Bohu na velmi mnohych místech
jako o ëlovèku, tomu se nemüzeme diviti, to nám nesmí
byti pohorSením. Sv. Aug. o tom praví: Quid ergo? Cum
legimus, obliviscimur, quemadmodum loqui soleamus?
An Scriptura Dei aliter nobiscum fuerat quam nostro
more locutura« Coz tedy? Cteme-li (Písmo), zapomínáme,
jak mluvíváme? Ci mëlo snad písmo Bozí s námi jinak
mluviti nez nasím obycejem?

36. Hospodin bude souditi svüj lid, vznese nañ svuj
soud a tím svüj lid oëisti ; z toho soudu vyjdou Bozí
sluzebníci zachránóni, nebof nad tëmi se Hospodin smiluje.
Smilování jeho bude püsobiti proto, ze spatfí Hospodin,
v jak bídném stavu jeho lid jest: Zasla podpora (sesla-
bena jest ruka), moc veskera; i ti, ktefí byli v domë za-

vreni: dôti, starci, bezbranní, byli stráveni, i ti
, ktefí byli

z domu (opuMèni). Vèe hynulo, lidé rûznych rodû a posta-
vení — tu se Bûh smiloval.
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Ti, kdoz vykládají verse 32—33 o hrísích, o zkáze
pohanù, pokraëuji takto: Hospodin zná hfíchy, nepravosti
pohanû, má je ulozeny u sebe az ke dni, kdy nad nimi

vykoná soud a kdy se pomstí. Kdyz budou zralí ke zkáze,
kdyz se jejich stësti poöne obraceti, tu pfikvací Bozí
soud. Tu zjedná Hospodin svému (vyvolenému) lidii
pravo, jez mu bylo vzato (to znamená dtn i v z. 533 a j.
safát v z. 79 25 1 a j.), a smiluje se nad svymi sluzebníky

(i. 8913, obojí v z. 134H), spätre, ze jsou tak zubození.
34. KVJ jest ta zloba, lícená v pfedeslych versieh, ta

jest ulozena. C"02 by bylo trpné partie, qal; die pfekladû
owijKtai LXX, "РОЭ syr. a lat. snad sloveso 033 sbirati,
ponëvadz slovesa s mîm vsem. v uvedeném vyznamuneni.
O uchování tajemností Bozích v. téz ve Zjev. 5'.
35. a¡?3 ^ mné pomsta! y samar, a v LXX a]?3 ai43

t. j. téz ays ai4 (z. 1819). ata jest podst. jm. vyznamú
obló. П'ТПУ uzíváno öasto v aram. (jím opisují budoucí
5as v syr. i v aram.) pfipravenj', urceny.

36. ri^Tí* jest aram. tvar 3. 2. jedn. perf. s koncov^m
Г jako pfed pfíponami a u sloves ~"b (vyznamem ГСЗ).
Poslední slova jsou nejasna a byla rûznë vykládána. "4Sb
(tlaciti, zdrzovati) zavrüi, ЭТУ asi protiva tono (die arab.
odejíti) opustiti, zanechati, propustiti; prûpovëdnë "HS;?

ЗЧТЭТ zavfeny (otrok) i propusteny (svobodník) t. j. vsichni
lidé. Jiné v^klady byly: uvëznëny a osvobozeny, v dome
zavfeny (dëti, starci, bezbranní) a venku bojující, zenatí
a svobodní (arab. 'azíb znamená «nezenatého*) ; LXX
гу.Ыотшд y.ai xnoFifiévoç, targum Onk.: vyvrzeny a opuêtëny,
syr.: éádny spomoeník ani podpûrce.

37. A fekne: Kde jsou jejich bohové,
V které oni mëli dûvôru,

38. Z jichZ obëti (bohové) jídali tuk,
Z jichz liteb pívali vino?
At vstanou, af vám pfispëjou
A af vás v potfebë chrání !

39. Vizte, ie já jsem sám jediny,
A ze není jiného Boha kromë mne.

Já zabíjím, a já ozivuji,
Já raním a já uzdravuji;
A není, kdo by mohl z mé ruky vytrhnoutL
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37. A fekne: Kde jsou jejich bohové?
Skála, V niz dûvëfovali ?

38. Ktefí jídali tuk jejich obëti,
Pívali vino jejich litby !
Af vstanou a pomohou vâm,
Ai jest vára to ochranou!
(Samar. LXX. syr. aram. It,: Af jsou !)

39. Vizte nyní, ze já, já jsem ten,
A neni boha vedle mne.
Já usmrcuji a ozivuji,
Bil jsem a léëim,
A z mé ruky nevytrhne nikdo.

37. Bûh ukáze svym soudem nicotu model, к nimz se

bezbozny lid s takou duvërou obracel. Aby poznali a
uznali svou posetilost, táze se Bùh: Kde jsou jejich bo
hové ('bezboznych Israelitû); skorem ironicky jmenuje
ony modly téz skalou (31); nyní vidi, ze v nich neni
zádné pevnosti, zádného spoléhání, a oni v né düvéfovali,

hledali u nich svého ùtocistë (die hebr. jako 2. 212 72 173).
38. Oni dávali bohûm tuk obëti a bohové jej jídali

(z. 498), dávali jim litby a bohové pili vino jejich (Isra
elitû) litby — a pfec nepomohli, neprospëli a nemohou
pomoci! A f vstanou, at vámpfispéjou! Af jsou vám ochra
nou! V hebr.: A jest vám ochranou! neni asi správné,
nebof ve vèech pfekladech jest mnoz. 6.: At jsou vám
ochranou !

39. Az poznaji svou posetilost, poznají téz, ze Bùh
jest jedinou a vërnou ochranou a podporou; modly (bo
hové) nejsou nie, Bùh Jahve jest jedin^! Pëvec mluví zde
velmi zivë jménem Bozím, a praví: Vizte, ze já jsem sám
(jsem ten, z. 101 28j jediny, a ze není jiného Boha kromé
mne (Deut. 435- 39, u Isaiáse 63 a j.). Bûh Jahve jedin^ vy-
konává skutky Bozské moci: Já zabljím a já ozivuji, ozi-
vuje tím, ze mûze z nebezpeëi smrti vysvoboditi (i. 1510
294 55 13 85 13), mûze ovâem téz к zivotu vzkfísiti, nov^
zÍArot dáti. Raním (hebr.: ranil jsem) a uzdravuji (Job
5'8 Is. 1922 a j.), mohu uzdraviti a uzdravuji. Bûh vydal
svüj lid na smrt, v záhubu, avsak on ho mûze zase vy
svoboditi, ranil ten lid nestëstim, mûze ho vyléëiti — kdyz
bude v nëho dûvëfovati, kdyz se к nëmu obrátí.
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Bûh je mocn^: A neni, kdo by mohl z mé гику vy-
trhnouti (Os. 5U Job 107 Is. 43 1

3
) toho, kterf by propadl

Bozimu trestu.
37. VZ~ byvá tak znaceno v pf estávkách ; zde pfe-

stávky (pausy) není. Ochrana Bozí byvá zobrazena kfidly
(perutëmi) Boha, i stínem, v nëmz se chrânënec nalézá.
38. Lid nejídal obôtni tuk, nybrz bohové; pfípony

se nesou к Israelitûm. V druhé ëàsti jest ironie.
4!T (obyë. чрп арок, s "]) die pfekladû ГГР af jsou ;

Kamphausen kl ade п^ГС pH "'Л'; »at jest jejich ochrana
na nich«.

39. "OX opakováno, coz znaëi dûraz a zivost. КЧЛ ч:х
já jsem ten (on), osobní Bûh, skuteëny (bohové vûbec
»nejsou«), jako ГГЛХ ISBN.

40. Pozdvihuji к nebi svou ruku
A pravím: Já ziji na vëky.

41. Az zostfim jako blesk svûj meë,

A az se uchopí má ruka soudu,

Splatím mstu svym nepfâtelûm

A tëm, ktefí mne nenâvidëli, oplatim.
42. Opojím své áípy krvi,

A mûj mec bude tráviti maso,

Z krve zabitych a ze zajatcû,
Obnazené hlavy nepfátel.

43. Chvalte, národové, jeho lid,
Neboí pomstí krev sv^ch sluzebnikû;

A pomstu splati jejich nepfâtelûm,

A bude milostiv zemi svého lidu.
40. Nebot к nebi pozdvihuji svou ruku

A pravím: (Jak) ziv jsem já na vèky —
41. Kdyz zostfím svûj bleskuty meë,

A má ruka chopí se soudu,
Splatím pomstu sv^m utiskovatelùm

A oplatím sv£m nenávistníküm.
42. Opojím své sípy krví,

A mûj meë má jísti maso,

Z krve pobitych a zajatych,

Z lilavy dlouhych vlasû (vévodù) neprítele.
43. l'lesejte, národové, nad jeho lidem,
Nebof bére mstu za krev sv$rch sluzebnikû,

A splácí pomstu sv^m utiskovatelùm,

A usmiruje svou zemi, svûj lid.
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40. V zàvëreën^ch versieh hrozí Jahve nepfíteli Isra-
ele. Hospodin se pfísahou zavazuje, ze potrestá nepfítele;
to müze bfti snízenému a pfemozenému Israeli ùtëchou.
Jd ziji na véky ! ¿ivot Bozí jest ze vèeho nejjistëjsi, ten
jest zárukou jistoty slibu Bozího (Num. 142ь 23 Is. 4918
a j.). Zdviháním ruky к nebesûm svolával pfísahající
Boha za svëdka ku potvrzení své pfísahy, zádal, aby jej
Büh trestal, kdyby nemluvil pravdu; zde obraznë a an-

tropomorfismem to praví i o Bohu : »Pozdvihuji к nebi
svou ruku« (i. 1052B). Bûh pfísahá pfi sobé samém.
41. Hospodin se pfipraví jako bojovník (Is. 4213 61s),

aby vykonal na nepfíteli trest (pomstu). Az zostfím jako
blesk sviij meé (metafor. blesk svého mece, svûj bleskuty
mec, hebr.), a az se uchopí soudu má ruka, poene souditi
onen lid (ne-lid v. 30— 35), ktery vítezil nad Israelem :

Splatím mstu (v. 35) svym neprátelum, oni jsou téz ne-
pfáteli Jahve, aö byli po nëjaky ëas, dokiid trestali z do-
pustëni Boha Israelsky lid, nástrojem Bozím.

42. Trest Bozí jest lícen hroznymi э1олгу : nepfátelé
budou pobíjeni, игру Bozí budou opojeny jejich krví, Bozí
meé bude tráviti maso (2 Kr. 22ti II25 Is. I20 34a- « a j.),
krev zabityeh i zajatyeh, aby byl trest úplny. Obnazené
hlavy nepfítele die feckého длб у.е(раЦд ágxóvríov è%&QÔ>v

mini nácelníky, vùdce nepfítele: шеб Bozí bude jísti krev
z hlavy vüdcu nepfátel, (královu krev). Hebr. vykládáno:
Z dlouhovlasych hlav nepfítele (srovn. z. 6722); dlouhé
vlasy by byly znamením veliké síly a zpupnosti nepfítele.
43. Kdyz bude vykonán na hfesícím Israeli, na pys-

ném jeho nepfíteli trest Bozí, pozná tím veSkeré lidstvo,
národové, pohané, velikou moc Boha Jahve, a bude moci
velebiti Israele proto, ze má tak mocného Boha (z. 14315).
V^zva: Chvalte, národové, jeho lid jest obrácena ke

vsem národúm, ne snad toliko к národu, kter5r nad Isra
elem vitëzil а рак byl sám ztrestán. Podobnë г. 462 661-7.
Mohou velebiti Israele, vyvolen5T národ, ktery nebude
Bohem nikdy ùplnë opuStën, tfeba by se tak ëasem zdálo ;
Bûh se ho vîdy v ëas ujme, sám pomstí krev svych slu-
zebnikû (z. 7810) tím, ze potrestá jejich utiskovatele.
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Л bude milostiv zemi svého lidu; v hebr. A oéistí od viny
(usmífí, dá odpuâtëni) svou zemi, svñj lid; odstraní hríchy
a nepravosti, jez byly v zemi páchány, pomstí váechnu
nevinnë prolitou krev a tím dá usmírení, pokoj zemi
svého lidu (samar, feck, a lat.j. Israel bude se tëèiti pfízni
svého Boha.

К liöeni trestu neprátel pfidávali néktefí po-
známky o trestu hfíSníku vûbec, i o hrúzách posledního
soudu. Так di sv. Anselm, popisuje Bozí soud: »Odtud
pfijdou obviñující hfíchové, odtamtud hrozná spravedl-
nost; u spodu otevfen^ hroziv^ chaos pekla, se shora
rozhnëvany soudce; uvnitf pálící svëdomi, zevnë hofící
svët. Spravedliv^ sotva se spasí: hfíSník tu zachycen, na
kterou stranu se pritlací?<
Èecky pfeklad vykazuje ve v. 43 vice fádkú, které

podaly pfílezitost к messianskym v^kladûm. Praví totiz:
Evy gáv&qre ovgavol u/tin aireó, y.ai ngoaxvvrjaáxmaav (птсЗ víbi

(A: äyyeiot) tíeov; Radujte se nebesa spolu s níin (s lidem
Israelsk^m), a klañte se jemu synové Bozí (A: andëlé).
Pak následuje: Evrpgáv{h]T£ ?(И>ц ¡inn tov laovavrov (flím.l510),
xai ívioymaáutíoav niñeo xávreg äyyeXoi Seov ¡ po 43/> а С jest
pfidálio jeâtë: Kai roîç utoovotv àvranodo'joei y.ai èxxa&agui xvgtoç
Ttjv yijv tov /.nor níTOV.

Ver§ 44. obsahuje poznámku, kterou uzavfen tentó
zpëv: »A Mojzís pfisel a mluvil vèechna slova této pisnë
pfed sluchem lidu, on a Hô§êa', syn Nûna (Josué, syn Nûna)«.
Pak následuje napomenutí, aby byl Israel poslusen

zákona Bozího (45 -47). Mojzíéovi Bohem poruóeno, aby
vystoupil na horu Nebo a popatfil na zaslíbenou zemi,

drive nez zemfe (48—52).

41. ЧПТЭШ jest milrâ' (od jindy mil'ôl.
42. 5"1E jest v^znamu: kstice (Num. 65); arabské farala

vynikati, far'un, vzneseny mûze podporovati v^klad die
LXX ágyóvrmv. obraznë, nikoli o hlavách vûdcû. nfbrï
o pohlavárovi, králi vudcû, knízat neprítele. — Jako zemë
pije, réva pláee, tak tráví i meó, §ípy piji (personifikace).

43. Sumar. LXX. Vulg. mají Í73? ПОТК, targ. a syr.
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iffl?1) a svûj lid; Aq. Theod.: Plesejte národové, kterí jste
jeho (Bozí) lid. Die novëjsich: Uciñte, národové, abypleml
jeho lid.

Sv. Pavel ukazuje v listu к Èim. 159, ze uctívají po-
hané Boha pro jeho milosrdenství. kter^mz je ppvolal.
Tím vyplñují dávná proroctví, jez uvádí sv. Pavel ze i.
17à0 a z této pisnë 32i3. I my mûzeme Bohu vzdávati díky
za to stestí, jez nám udëlil, kdyz nás do své církve po-
лго1а1; v církvi mûzeme plesati, radovati se z milostí,
z ospravedlnëni, jehoz se nám dostává. Kéz bychom si
tëchto darû vázili lépe nez byvaly Bozí lid. Israel byval
tez obdafován pfemnoh^'mi milostmi a dobrodiními; avsak,

kdyz od Boha odpadl, kdyz darû Bozích nedbal, navstívil
ho Büh svou hroznou spravedlností. Neoddávejme se svëtu,

svëtskym vècem, moderním modlám ; vidíme-li nepfátely
Bozí se rozmáhati, neztrácejme dûvëry: On jest soudcem,
on nenechá nepravost, kdyz nebyla pokáním smífena,

bez trestu. On cirkev a své vërné pov^sí a pomûze nám

do nebeského pokoje. Так rozjímati mûzeme tentó staro-

zákonní zpëv o sv^ch pomërech pfi sobotních chvalâch.

3.

Chvalozpëv Anny, matky Samaelovy.

1. Král (Sam.) 21-10. Ve stfedu ad laudes.

Anna, manzelka Elkany, prosila Boha v Silo za syna;
kdyz b5^a obdafena dítkem, jemuz dáno jméno Samuel,

pfivedla syna do Silo a vzdávala tám Bohu díky prostou
a prec spolu velebnou písní.
V úvodu dává v^raz své radosti a velebí jediného

a mocného Boha (1—2).
Varuje pysné, nebof Büh vse zná. On peöuje o vêechny,

fídí vse svou mocnou rukou; povysuje ponizené (3—8).
Ukazuje, jakou má v Hospodina dûvëru pro budouc-

nost (9—10).
Die poslednich versü hl. 1. modlila se Anna tuto

píseñ, kdyz pfivedla Samuela do Silo a odevzdávala ho
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nejvyssímu knëzi Helimu. Jest to dèkovnà píseñ za dosa-
zenou pomoc a za dobrodini Bozi. Так dëkoval písní
i Ezechiás (Is. 38). Jonás, Habakuk a j. U velebném nad-
sení pfedpovídá zbozná zena v posledních versieh i bu-
doucí vëci; v teto 6ásti jest píseñ i prorockou. Píseñ Ro-
dicky Bozí, Magnificat, a nèkteré zalmy pfikloñují se ob-
sahem a nëkterymi vyrazy dosti znaënë к této písni Sa-
muelovy matky. Píseñ vyjadfuje hlubokou duvëru vBoha
Israelské zeny staré doby. Jak dobrého nábozenského
ducha mohla tak zbozná matka vstípiti svému synu !
Formou lze rozdëliti píseñ na ötvero óástí 6i slok.

Stichoi (vëty) versû jsou soumërné.
Píseñ Anny jest uvedena slovy: A motllila se Auna

a fekla. Tato slova nálezejí die LXX a Vulg. к v. 28.
hlavy 1

., v hebr. znëni stojí na poëàtku hlavy 2
. Jméno

Chauna znamená milost. V alleg. Arykladu di sv. Rehof
(Hugo, Beda, Lyranus, Dionys.), ze vyznacuje církev

z pohanû.

Pisatel knihy SamueloA^y pripisuje tëmi slovy píseñ
zde obsazenou Annë. Z podobností, jez se v nëkter5rch
zahnech s touto písní vyskytují, nelze vésti dûkaz, ze by
byla píseñ slozena od Davida. Slozila-li Anna sama tu
píseñ, aneb uzila-li ke sv^m dikûm pisnë starsí, známé —

to ze slov hi. 1. a 2. rozhodnouti nelze. Jako bylo v po-
zdëjsich zalmech uzito nëkdy slov áalmú starSích, jako
nápodobila Panna Maria ve svém dëkovném zpëvu Magni
ficat ponëkud píseñ Anny, tak mohla Anna pfizpûsobiti

sv^m pomërûm starsí — af vitëznou neb jinou — píseñ.
Slova, která píseñ Anny obsahuje, mohla by4i prosté,

zbozné zenë známa, nebot mnohá z nich jsou jiz v Penta-
teuchu obsazena. Так o spáse v Gen. 4918, Ex.152; o jedi-
nêm Bohu v Deut. 3239, tamtéz i o moci Bozí jako zde
ve v. 6.

L. 1. Plesá mé srdee v Hospodinu,

A vyv^sen jest mûj roh v mém Bohu;
Siroce jsou rozevfena má ústa na mé neprátely,
Nebof se raduji v tvé spáse.
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2. Není (nikdo) svat£, jako jest Hospodin,
Nebof není zádného kromë tebe,
A není (nikdo) siln^' jako nás Bûh.

3. Nemluvte jiz chlubnë vëci vysoké ;
Ai odstoupi staré vëci z vasich úst,
Nebof Bohem vëdomosti (vsech) jest Hospodin,
A pro nëho se vyvíjejí myslenky.

4. liucistë silnych jest pfemozeno,
A slabí jsou opásáni silou.

5. Dfíve plní (byvali), za chleby se dávají najímati,
A hladoví jsou nasyceni;
Kdyz porodila neplodná cetné (ditky),
Tu ona, která mêla mnoho synû, ztratila silu.

6. Hospodin usmrcuje a ûzivuje,
Uvádí do podsvëti a vyvádí (odtud).

7. Hospodin ochnzuje a obohacuje,
Ponizuje a povysuje.

8. Vytahuje z prachu nuzného
A z bláta pozdvihuje chudého,

Aby zasedl s knizaty
A zabral stolici slávy.
Hospodinovy jsou stëzeje zemë,
A polozil na në svët.

9. ¿íachová nohy svych svat^ch (od pádu),
A bezbozní onëmëji ve tmách,

Nebof nerozmocní se muz svou silou.
10. Hospodina se budou bâti jeho nepfátelé,
A hfmëti bude na në v nebesich;

Hospodin bude souditi konëiny zemë
A dá vládu svému králi
A povysí roh svého Pomazaného.
H. 1. A modlila se Channâ a fekla:
Plesá mé srdce v Jahve,
Vysoko jest pov5r§en mûj roh v Jahve,
Rozèifena jsou má ústa na mého nepfítele,
Nebof raduji se ve své spáse.
2. Není (nikdo) svat^ jako Jahve,
Nebot není (zádného) kromë tebe;
A není skály (¿ádnéj jako nás Büh.
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3. Nemluvte jiz hrdë, vysoko,
Vychází drzost z vaSich úst (LXX, aram.

syr.: At ne vychází);
Nebot Buh vsevëdouci jest Jahve,
A neostojí nepravosti (die syr.; qerê: A jím

jsou vázeny veliké ëiny).
4. Luk silnych jest zlomen (mass.: zlomeni jsou),
A mdlí jsou opásáni silou.

5. Nasycení — dávají se najmouti za chléb,
A hladovící — pfestávají.
I neplodná porodila sedm,
A ta, která mêla mnoho synû, zemdlela.

6. Jahve usmrcuje a ozivuje,
Svádí do ëe'ôlu a vyvádí.

7. Jahve ciní chud$rm a 6iní bohat^m,
Snizuje a téz povysuje.

8. Pozdvihuje z prachu bídného,
Z hnojistë vyvysuje chudého,
Aby ho usadil s kníáaty,
A dává jim v majetek slavjiy trun.
Nebof Jahve (nálezí) sloupy zemë,
A polozil na në svët.

9. Nohy sv$-ch pfátel ochrání,
Ale bezbozní ve tmë zahynou,
Nebot v síle není moc muze.

10. Jahve se budou dësiti jeho protivníci,
Hfmèti nañ (агат, syr.: na në) bude v ne-

besích,
Jahve bude souditi konèiny zemë:
A dá moc svému králi,
A pov^sí roh svého Pomazaného.

1. Dlouho byla Anna v zármutku, v snízení; nyní jí
pomohl Hospodin, vyslysel její modlitbu a veliká radost
naplnila její srdce : plesá její srdee v Hospodinu, nebot
Hospodin jest pûvodcem plesání. B^vala snízena, nyní
povysen jest roh müj v mém Bohu, síla její, ona jest
nyní povysena (métonymie). Drive byla ústy potupována,
nyní jsou její ústa olevfena, rozsífena t. j. muze otevrené
mluviti i к sv^m nepfátelúm, nemá pfed nimi bázné.
Raduje se ve spáse, kterou jí pfipravil a dal Hospodin.
Neraduje se a neplesá proto, ze jí bylo pomozeno, nybrz
proto, ze se jí dostalo spásy a pomoci od Hospodina (di
sv. Jan Zlat.).

2. 3. Velebí Boha a vyznává, ze jest Buh jedin$r, ze
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nemá nikdo Bozskych vlastností, z nichz dvë jmenuje: Není
nikdo svaty jako jest (LXX svaty) Hospodin (viz v 1.
chvalozpëvu, Ex. 15u); je-li nëkdo svatym, má tu svatost
od Boha, protoze jest s Bohem spojen. U pfirovnání se
svatostí Bozí svatost lidská není nie.
A není silny (nikdo) jako nás Büh; v hebr. a není

zádné skály (z. 173- 32- 47 1815 a j. V 2. chvalozpëvu Deut.
324- l8), která by mohla by4i tak útoéistém, ochranou,
jako nás Büh. LXX udává zde na misté toho »spraved-
nost« Bozí.
Ve v. 3. oslovuje protivníky mocného Boha a varuje

je: Prestante mluviti hrdé, at nevychází jiz drzost (drzé
feci, insolentia verba) z vasich úst. To je smysl tëchto
vët. Sublimia jsou vysoké, hrdé vëci neb feöi ; v hebr.
jest gebh<7hâ (vysoká, i. r.) vyrazné opakováno; vetera jest
hebr. '«thâq, coz znací (z. hebr. 31 l9) drzy. Büh vse zná,
o v§em vi: Nebot Bohem védomostíjest Hospodin; mnoz.
císlem vyjádfeno, ze má vsechny védomosti bez jakého-
koli omezení. On zná i myslenky lidí: Pro nëho vyvyjejí
se, praeparantur, myslenky lidí, tedy i myslenky bezboz-
nych jsou jemu známy (die hebr. qerè: Jim jsou vázeny
velké ciny neb »nepravosti«., on je vází, soudí, trestá).
4 — 8. Básnickym zpûsobem, v antitesích ukazuje, jak

uzívá Hospodin ve své svrehované Prozfetelnosti své
moci a síly : »Pysné snizuje a svrhuje, snízené a ubohé

povySuje«. Také Anné dostalo se této pomoci Bozí, potupa
s ni sñata, kdyz narodil se jí syn, a ona mêla nyní cest
a úctu, jaká matee pfíslusela.
Luciste silného (v hebr.: luk, silní jsou zlomeni)

pfemozeno; silák spoléhá na svûj luk, Büh jej vsak láme,

silák seslábne. Naproti tomu: Slabí opásdni jsou (Bohem)
silou jako meöem (i. 3624 144u); tak posílena byla Anna.

5. Jiné pfíklady fízení Bozské Prozfetelnosti. Ti,
ktefí mëli dfíve dostatek vseho, bohatí, naplnëni, nyní, do-
pustí-li na në Hospodin, dávají se najímati jako otroci,

sluzebníci za chleby, za stravu. Ti ktefí prve trpëli hlad,
jsou nasyeeni, pfestali míti hlad (die hebr., neb: ustali od
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práce, kterou drive za chleba konali, odpocívají). Ano
ciní Bûh, ze neplodná rodí pfemnohê (cetné syny; v hebr.
nvádí urëité císlo: sedm synû Rut 4' 5 Jer. 159); tak dáno
i Anne. Ta, která mêla ninoho synû, fízením Bozím
ztratila síly (rodné totiz, jak hebr. sloveso o ztrâtë Stóvy:
zvadla, vyschla — praví). 2idé si vypravovali, ze pfi
kazdém porodu Anny dvë dítky druhé manzelky Fenenny
zemfely. Die téhoz klamného pramene mêla Anna sedmero
dítek, ponëvadz hlásky slova (sedm) a slova
dávají totéz öislo 377.
6—8. Hospodin má moc nad zivotem a nad smrtí;

müze z nebezpeóí smrti i od smrti vysvoboditi (vyvésti ze
se'ôlu, Deut. 3239, л- 2. chvalozpëvu). Müze chudobu do-
pustiti na bohá6e, obohatUi chudáka, jako se stalo Jobovi.
Snizuje py§né, i kdyby to byli králové. Z prachu pozdvi-
huje nuzného, a z bláta (z kalu) chudêho, aby zasedl s

knízaty a zabral stolec slávy; tak povysil Davida, pastyfe
ke královskému stolci. Bûh müze tak öiniti, nebof jeho
jest cely svët, on svët zalozil, stvofil : Jeho jsou stëzeje
(hebr. bud: sloupy, neb základy) zemë. a па në polozil
svët (obydlen5r svët). *

Sv. Augustin vykládá vers 6. v îluchovnim smyslu:
Hospodin usmrcuje v nás tèlesné zádosti, duchovní zádosti
a ducha ozivuje. I die sv. Pavía jest umrtvování tëla ozi-
vováním ducha. Orígenes di : »Usmrtil Pán Pavía proná-
sledovatele církve a pf ivedl tím к zivotu apostóla Kristova*.
Moriamur, ne moriamur! >Z prachu pozdvihuje chudéhos;
z prvu dopoustí, aby byl jeho vërnjr sluzebník snízen,
sklícen, hrfizou a bázní pi-ed záhubou naplnën; jde-li po-
kornë к Bohu, povfgí jej. Kniha Pfísl. 1812 praví: »Pred
oslavením snizuje se srdce £lovëka«.

9. Bûh jest pánem vseho, múze tedy své vërné vsude
a vzdy ochrañovati: Nohy svyeh svatych (vërnych, omi-
lostnën^ch, viz str. 90) zachová od pâdu, zachová tedy
i jejich kroky, jejich chûzi, aby kráóeli bezpeônë, bez
úrazu tímto zivotem. Naproti tomu: Onëmëji, zahynou
bezbozní ve tmách, nedostane se jim na cestu svëtla, pad
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non a zahynou. Так se jim státi mûze a stane. Kdyby
byl ôlovëk sebe silnëjsi a mocnëjsi, jeho síla sama neciní
ho dosti silnym , aby pfemohl vèechna nebezpeëi, aby
mohl odvrátiti od sebe veskerá neStësti. Bùh jest síla a
moc, na nëho dluzno spoléhati. (Kràsnë vykládá svou
slabost sv. Aug. v Soliloq. c. 25.).

10. Tresty Bozí prijdou rychle, ano náhle jako boufe:
Hfmëti bude na ne (na protivníky své) v nebesích, oni
se budou trásti a Bùh bude souditi veskerou zemi (meto-
nym. konëiny zemë). Pak dá vládu svému králi a povySí
roh, sílu, moc svého Pomazaného (krále); tím pfedpovídá
Anna království, které z moci a z vüle Bozí bylo dáno
nejprve Saulovi, рак Davidovi. David mohl byti tëmito
slovy pfedpovëdën, nebof toho povysil Bûh velice a dal
jemu velikou moc.
Tato slova vykládána i o posledním soudu lidí, na

nëmz bude míti vládu Bûh Syn, MessiáS, král a Poma-
zany die slov: »Otec mûj nesoudí nikoho, n^brz dal v§e-

lik5r soud Synu«.

Annë mohlo byti proroctví (ze bude míti Israel krále),
dobfe známo z Mojzísov^ch knih (Deut. 17u a d.); bylo
tez zcela pfirozeno, ze si lid Israelsky ëasem mocného
krále, jako mëli jiní, sousední národové, pfál, ze o
nëm mluvil. Mohla tedy i Anna o králi mluviti. Byla
v této chvíli zajisté téz prorockym duchem nadSena a
její slova mohou byti proto i o velikém oëekàvaném králi,
o MessiáSi vykládána. Tím Bozskym nadsením se stalo,
ze nemluvila Anna ve své dëkovné písni toliko o svych
soukromych pomërech a o sv^ch domácích 'nepfátelích,

n5'brz pov^Senou myslí mluvila o nadëji celého svého
lidu.
V prorockém smyslu vykládá pisen a najmëposledni

verge jiz aram. pfeklad, stafí zidovstí a kfesfan§tí vy-
kladatelé.

1. V LXX В jest toliko: r.ai ehiev. Prvé vëty jsou pfi-
fadëné, tedy nikoliv: *Plesá mé srdce, ponëvadz byl po-

v5r§en mûj roh«. Na m. plesalo mé srdce yb? má LXX
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foiFonóib] : Stvrdlo mé srdce, tedy asi sloveso yas, агат.:
Sesílilo se, rozmocnilo se. Hebr. jest vhodnëjsi.

2. Ku Г,г!?2 l'S— 'S pfidala LXX ôiy.aioç р**13, jehoz
vSak potfebí neni; nëktefi mèni Mp3 v "OVlbíC neni nikdo

jako nàë Bûh.
3. ПГ|2"; vykládá Wellh. akk. smêru: »nerikejte mnoho:

Vzhûru, vzhuru!« Opakování jména jest epizeuxis. Pfí-
zvukem by рак mëlo b^ti ~П2Г. mil'êl. ni^T v mnoz. ëisle

mûze znamenati: vsechnu vëdomost, vSevëdoucnost. Ги5*5
ein, и Boha: veliky ein, v Dent. 22 u. 17 Istivá záminka,
proto vjkládáno i o ncpravosti (v. z. 141 4 s ""JS"i3), Qerê
jest ipi recké у.ш де<к hotfiàÇwv ¿mTTjóeí'fMTa avrov pfekládá
1ЭГ bÑi a Bûh urcuje veliké skutky. Syr. a arabsky pfekl.:
A neprospívají pfed ním umëlosti (nemüze byti klamán).
4. Пшр snad v hromadném smyslu.
5. snad od práce "СУ; König: nalezli opët pokoj

Çôd; o idealní eurythmii: König, Stil. 310) .-taoîjxav yijv
(v Itale vèak habitaverunt, tedy yitf 1ШТ1). "I? pfelozeno ve
Vulg. donee, spíse stupñovací, v feckém jest 5и, v syr.
neni pfelozeno. Antitheticky parallelism. Sacy vykládá
prv£ pfíklad о Israeli, ktery byl vyvolenym národem,
mël zjevení a milost; pohanstvo bylo ve tmách a obladu.

8. Jako v z. 7213. ПЕШХЯ (pûv. pry: krb), ракpopelná
hromada, hnojistë. чр;?Я (i Sam. 14ä) od pS" (p"i5) posta-
viti tedy, sloup, neb zâklad; Vulg. cardines.

9. LXX vynechává prvé dvë ëàsti verse; máí pouze:
on ovx êv inyvt dvvmoç An)o.

10. 4Frr v LXX àaÛEvfj no\r\ou oslabi, vezme moc, tedy
ПГР. Q'rê vykazuje pfi "QTO pfiponu 3. os. pfi mnozném
ci sie "ГЗ'ИТй (téz V^p). LXX sem vkládá po slovech *<чмск
ayioç sestero fádkíi z Jerem. 923. **

,

рак teprve následují
slova: »Hospodin vystoupil na nebesa a zahrmëb atd.
ftádky LXX jsou:

»AÍ nechlubi se moudry ve své moudrosti,

A ai se nechlubi silny ve své sile,

A af se nechlubi bohaty ve svém bohatstvi.
Aie v torn nechf se chlubí, kdo se chlubi,
2e pochopuje a zná Hospodina

A ze ëini soud a spravedlnost ve stfedu zemës.
(U Jer.: 2e zná mne, ze já jsem Hospodin, jenz
ëinim milosrdenstvi, soud atd.).
Prvé rádky jsou téz v 1

. listu sv. Pavla ke Kor. I31

a 2 Kor. 1017.
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Kdyz semodlíme chvalo zpëv Anny vestfedu (к laudes),
muz eme jeho slovy vzdávati Bohu díky za to, ze ustano-
vil, zalozil, dítkami obdafil svou cíi'kev Nového Zákona.
Lid a církev St. Z. nepfijala Spasitele, avsak pohané byli
povoláni a vesli u velikém poctu do Kristovy církve. Ту,
ktef í svat$rmi se stali, ani poëitati nelze, ti jsou zvláátní ozdo-
bou a chloubou církve. Modlíme se casto za povysení
církve a doufáme, ze se rozsírí skuteënë do vsech konëin
zemë, aby byl Kristus, Pomazany vsude Pánem. Praví-
me-li, áe jest nase církev jiz nyní po vSem svëtë rozsí-
fena, jest to pfílig vëeobecrië feöeno, nebot víme, jak
mnohé a veliké kraje zemë kfesfansk^mi dosud nejsou!

4.

Chvalozpëv IsaláSe proroka.

Isai. 121-6. V pondëli ad laudes.
Prorok Isaiás ohlasuje v prvé Cásti své prorocké

knihy (hl. 1—40) Israeli a rüzn^m tehdejëim národum

tresty Bozí ; к hrozbám pfidává vzdy potësujici zprávy
o vysvobození, jehoz se Israeli- od Boha dostane, a o Spa-
siteli. I v hl. 11. ohlasuje Israelitûm pozehnání budoucí
doby pod vládou Messiáse. Vysvobození budou Bohu
vzdávati díky za svou spásu. Spása jest jistá, a proto
pëje prorok jiz po svém proroctví velebnou pisen díkü
za dobrotu a za milost Bo2í.
Dëkovati bude Israel (die této pisnë) za Bozí hnëv,

ktery se nyní obrátil лге spásu (1—3);
v druhé sloce (4—6) vybízí se lid, aby oslavoval veli-

kého Boha.-

Nektefí mini, йе jsou v tëchto versieh spojeny Isaiá-

sem dvë starsí pisnë; jsou to vsak pouze dvë ëàsti téze

pisnë, neb dvë sloky, které mají stejny úvod a které se

к sobë dobre hodi.
L. 1. A feknes onoho dne:

Oslavovati budu tebe, Hospodine,
2e jsi se na mne hnëval;

Obrátila se (рак) tvá prehlivost,
A potësil jsi mne. 80
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2. Ejhle, Bûh jest mûj Spasitel;
Dûvôfivë budu jednati a nebudu se bâti,
Nebof má síla a má chlouba'jest Hospodin,
A stal se mi spásou.

3. Budete vááiti vody v radosti
Z pramenû Spasitele.

4. A feknete onoho dne:

Oslavujte Hospodina a vzyvejte jeho jméno;
Rozhlasujte mezi národy jeho zámysly;
Pamatujte, ze jest jeho jméno vzneâené! •

5. Zpivejte Hospodinu, nebof ucmil veliké vèci ;

Oznamujte to po v§f zenii!
6. Plesej a clival, obydlí Sionu,

Nebof veliky jest ve tvém stfedu Svaty Israele.

H. 1. A feknes v onen den:
Vzdávám ti díky, Jahve,
Ze jsi se hnëval na mne, (рак)
Obrací se tvùj hnëv,
A potesujes mne.

2. Hie, Buh tjesti má spása,
Mám dûvëru a nebojím se,
Nebof má síla a zpëv jest Jâh (Jahve),
A stal se mi ku spáse.

3. A cerpejte vody s radostí
Z pramenû spásy.

• 4. A feknete v onen den:
Dëknjte Jahve, vzyvejte jeho jméno,
Známy éiñte mezi národy jeho èiny;
Rozhlasujte, ze jest vznesené jeho jméno.
5. Zpívejte Jahve, nebof velebné vëci uöinil,
Známo to budiz na celé zemi!
6. Vesele zpívej a vj'skej, obyvateli Zijjônu,
Nebof veliky jest v tobë Svaty Isrâ'êle.

1. Prorok oslovuje lid, kterj dosel messianského
stéstí, jakoby jiz pfed prorokem stál. Lid obdrzel spasení,
ponévadz éinil pokání, uznal svou vinu. Nyní jivdëkovné
písni tez vyzná a rekne: Oslavuji tebe, Hospodine (i. 1041,
C51 a j. jako: dëkiiji tobé), ze rozhnévav se na mne, ne-
vedl jsi mne к záhubé, nybrz ku .stéstí; ze se obrátila tvá
prchlivost (furor, zufivost, antropopathism) a potésil jsi
mne, tím se mnë dostalo osvobození od trestû a útéchy
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a potëseni. Byl to hnëv laskavého otee, kteryrád promíjí,
odpoustí, а znovu dobrodiní dává.

2. Kolikráte hledávali Israelité pomoci u lidí, a vídy
marnë!Nyni vyznají: Ejhle! Büh jest mûj spasitel (máspása), ,
mûj spomoeník, on mne svou pécí, svou Prozfetelností a mi-
lostí vedi к zâchranë а к radostné spáse. Nyní ]sem pin du-
vèry, nebojím se, at se stane, at nadejde cokoliv: Nebot
má síla a má chlouba (zpëv, v hebr. pfedmët zpëvu t. j.
mého) jest Hospodin (Jâh, Jahve v hebr. jako Is. 264);
tak doslovnë i v 1. chs'alozpëvu (Ex. 152).

3. Zemë bude pina stësti a spásy; to vyjádreno
krásnou metaforou : Bildete váziti vody v radosti z pra-
menii Spasitele. Voda jest na v5rchodë nejlepsím prostfed-
kem oböerstveni a posílení, voda dává zemi úrodnost a
a svézí zeleñ (i. 71 6); v oné dobë bude vody hojnost,
z pramenû nevysychajících budou moci s radosti öerpati
své blaho, svou spásu (2. 7210. I jinde jest Bûh nazyván
pramenera 2ivé лтос1у a stestí (2. 3510).
Zdá se, ze se jiz v tomtc/ versi lid sám vybízí, aby

cerpal z pramenú spásy, a ze by slu§el pfeklad: A cer-
pejte . . . jako jest to ve v. 4. a 5.

4. Lid velebí Bona a vyzyvá sevzâjemnë: Oslavujte
Hospodina (jako v z. 104', tez 1 Par. 168\ vzyvejte jeho
jniéno; kdyz zná a Uznává, со znamená Bozí jméno, 6ím
Bùh ëlovëku a vèemu lidu jest, otí Boha, vází si jeho
jména, vz5'vá je a zajisté bude i slávu jména Bozího
rád rozhlasovati. Ciny Jahve, со uëinil к osvobození a ku
stéstí svého Hdu, mají b^ti známy i mezi pohany. Vmes-
sianské dobë to bylo splnëno.

5. Zpívejte, prozpêvujte Hospodinu, zpëvem hochvalte,

nebot velikolepé vëci ucinil (doslovnë: velebnost ucinil), at
jest to známo po celé zemi. Vysvobození Bozího lidu a
spasení lidí jest ov§em nejvelebnëjsim skutkem Bozím.

6. Sion, Jerusalem, hlaA'ní mësto messianskó fí§e,

sídlo Bozí, kde veliky »Svctty Israele« jest domovem, miize
a má pfede vserai ostatními plesati a chváliti Boha; vzdyf
jest slávou a chloubou Siona, ze tain Bûh bydlí, odtud
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béfe jeho lid posilu, bezpeënost, ochranu a veskeru spásu.

>Svat£ Israele« jest pojmenování Boha, jehoz IsaiáS ëa-
stëji uzívá.

1. Kdyz byl Israel vysvobozen z Egypta, zapël dë-
kovnou pisen, tak zpívati bnde, az bude vysvobozen
z Babylona. TÇjN linëval jsi se (plusqperf.). avsak utièil
se рак tvûj hnëv, obrací se impf, л' pfítomnosti, а
dávás mi potésení. Aram, pfidal : Hnëval jsi se, profoze
jsem hfeèil pred tebou.

2. Opakování jména Bozího "Ш' ГГ není v parallel-
ních místech Ex. 152 z. 118'* a není ani ve vSech ruko-
pisech. (
Pfi ГГЙОТ bychom oëekàvali pfíponu "'Г^"?"-
Podobnë znt'jící r.CIN a ""ES snad z úmyslu polozeny.
3. Mohla by to byti slova proroka к lidu, avsak tez

vyzvání lidu s'amého, jako ve v. 4. 5. aram. vykládá:
A pfijmete mé nové uëeni s radostí odvyvolencù zespra-
vedlivych.

4. axáZ
>прт jako z. 4912. V z. 1052 jsou jestë*sîovesa:

4TTD zpívejte, hrajte, IíTÍE plesejte.
5. ГС?ТЯ kethíbh by bylo ТфГЪ part, puai z. r. od

УТ, jez staöi; q rê П5"1ТО není tfeba (part, hofal), ponë-
vadz se nenaskytâ.

6. rcusi4 z. rodu: to oby vající, obyvatelstvo. O Sva-
tém Israele« viz z. 482.

Vysvobození z Babylona bylo obrazem vysvobozeni
messianskëho z pout hfíchü. I zde presel prorok od jedné
spásy, která byla pfislíbena Israelitûm, к lícení spásy
messianské, jez byla pfislíbena vsem pokolením, vsemu
lidstvu. Slovy chvalozpevu dèkujeme v pondëlnich chva-
láclt za Kristovo spasení.

5.

Chvalozpëv krále Ezechiááe.

Is. 38 ,0-20. V úter? ad laudes.

Zbozny král Judsky Ezechiás byl (ve ítrnáctém roce
svého vladafenrí, 36') stízen nemocí (381). Bùh oznámil
jemu prorokem Isaiásem, ze zemre. Tu modlil se Ezechiás
к Bohu a prosil, aby prodlouzil Hospodin jeho zivot. Jeho
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modlitba byla vyslysena a na znamení jistoty byl о torn
zvláStním zázrakem ubezpecen (38 !-8). Kdyz se u'zdravil
ze své nemo ci (38я), zpíval Bohu dëkovny zpèv, obsazeny
ve versieh 10— 20 hlavy 38. Isaiásovy knihy. V té písni H5í
úzkost V jaké se nacházel, kdyz mu bylo oznámeno, ze
zemfe (10—14). Г veliké bázni prosí a nabyvá dûvëry.
Bûh ho z nemoci vytrhne, obrátí jeho hofkost v radost;

proto velebí Ezechiás Boha a slibuje, ze ho bude vëônë
chváliti (15-20).
O dejích Ezechiáse pise Isaiás v hl. 36-39, 4. Кг

18 -20 a 2 Par. 29-32. Dékovná pisen krále jest vsak
pouze u Isaiáse. Má nadpis, podobny nadpisûm zalmû:
Lat. Vulg.: Plumo (scriptum; píseñ) Ezechiáse, krále Judy,
kdij'z byl stonal a uzdravilse ze své nemoci; hebr.: Psané
(písmo) od Chizqijjâhi/, krále Jchüdá, kdyz byl nemocen
a oMvl ze své nemoci.
Tím pfipsána Ezechiásovi. Tentó zbozny král pecoval

die 2 Paral 29--' a d. o sluzbu Bozí, staral se téz o po-
svátné knihy (Pfísl. 25') a projevuje i v této písni velikou
úctu a vdôènost к Bohu Jahve. Scriptum jest hebr. mikh-
(âbU; v zalmech byvá mikhtám (z. 16' hebr. a hebr. z.
56 — 60), o nèmz viz úvodu str. XXIII a 2. 151 (památny
nápis die LXX a Vulg.). Pfedlozka Ь pfi Ezechiâsovë
jménè ukazuje pûvodce neb tolio, jemuz píseñ (mikhtâbh)
nálezí.
Xemoc Ezechiásova byla tëzkà (snad mor? zpüsob

lécení udán v 3821), smrtelná, byl jiz jakoby mrtev;
proto di : A ozivl ze své nemoci. Buh jej uzdravil, dal
jemu zivot.

Píseñ má dvë sloky ; v prvé Höi city nemocného,
v druhé ôtësti doufajícího. Die Duhma byl tu pëvcem za-

m5rslen elegicky rytmus ПЗчр (Ariz úv. i. 119).
L. 10. Já jscm fekl: V polovici svych dní
Krácím к branám podsvëti.
Hledám zbytek svych let.

11. ftekl jsem : Neuzfím Hospodina Boha
V zemi zivych ;
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Jiz nepatrim na clovèka
A na obyvatele pokoje.

12. y\\á doba zJvota jest odnata a svinuta pryè ode
Jako pastyrsky stan; ranö

Ustfizen jest jako tkalcem mûj zivot ;
JeStè jsem ve tkaní, podial mne.
Od jitra do vecera mne dokonás.

13. Doufal jsem az do jitra;
Jako lev zetrel vsechny mé kosti.
Od jitra do vecera mne dokonás.

14. Jako vlasfovcí mládé volám,
Pfemítám jako holubice;

Ztenëily se mé oëi pohlízejíce do vyse.
Hospodine, násilí trpfm, zastañ se mne !

H. 10. Já jsem rekl : V polovici (syr.: O polednách)
sv^ch dnu

(LXX: Na v£si svj'ch dnu; jiní: V klidu
Mám jíti branami se'ôlu, sv$*ch dnu)
Ztrestán jsem (zbaven jsem) o zbytek svj'ch let.

11. Kekl jsem: Neuzfím Jàha, Jâha v zemi íivj'ch,
Jiz' nebudu pohlízeti na Ôlovëka s obyvateli

pokoje.
12. Müj príbytek se strhuje a stëhuje se ode mne
Jako pastyrsky' stan,
Svinul jsem svuj zivot jako tkadlec,
Od tMsní odfezává nine,
Ode dne к noci pripravujes mûj konec.

13. Upokojil jsem {svou dusi, sebe; die a ram.:
Kricel jsem, rval jsem jako lev) do rána,
(Premën.: Ode dne к noci mne vydává, a

já kricím az do rána)
Jako lev, tak rozemílá ysechny mé kosti ;
Ode dne к noci pfipravujes mûj konec.

14. Jako vlaSfovka, jeráb, tak pískám, (syr.: jako
píStící vlasfovka ; jiní: jako zalostící
Vzdychám jako holubice ; vlasfovka)
Hynuly mé oci po v$Tsinè ;
Pane, nátisk jest mi, zastupiij mne!

10. Kdyz slysel Ezechiás, ze jest mu zemfiti, tu po-
cal nafíkati a fekl sám u sebe: V polovici svyeh dni, v
polovici doby svého zivota, kdyz jsem jestè se tèsil na
sfastné dny dalsiho zivota, tu krácím (mám kráceti) ku
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brandm podsvëtl, do mista, shromazdistë zemfel$rch. Pfed-
stavuje Se'ôl, podsvëti, misto mrt\'5'ch, jako nëjak^ palác
branami opatfeny (z. 9Iä a 10618 téz Job 3817). Rád by za-
drzel ten zivot, ktery mu uniká : Hledal jsem, zádal jsem
si miti jestë ten zbytek zivota; die hebr. di : Ztrestân a
zbaven jsem о zbytek Tsvôho zivota, proti svému pfání
ztrácím léta, ktefá jsem na svëtë jestë mohl ziti.

11. Hroznou zdála se mu smrt jmenovitë proto, ze

by se smrtí vzdálil od Boha a od lidí. Rekl jsem: Vejdu-H
do podsvëti, neuzfím Hospodina Boha {Jâh a, Jâha —
V hebr.), tam nedostane se mi (LXX oamjoiov) pfiznë, do-
brodiní a milostí Bozí, kterjch se mi dostávalo a dostá-
vati mùze, pokud jsem v zemi zivych (z. 87u). Vëdëli sice,
ze sáhá zrak Bozí az do podsvetí, do se'ôlu, tam vsak

jestë nedával Hospodin odmëny za zásluhy zivota, pod-
svëti bylo >místem bídy a temnoty a smrtelného stinu«
(Job 102'); na svëtë zivoucích dostává se lidem dobroty
Bozí. Dokud byl na zemi, mohl pficházeti do svatynë na
Sionu, tam by ti pfed tváfí PánÓ ; o to bude smrtí pfi-
praven. Tím nepopírá nikterak posmrtn5r zivot, ani ne-
praví, ze by po smrti nebylo zádného spoje'ní s Bohem:
on pouze nafíká, praví, со by ztratil, o budoucím zivotë
se vsak nevyjadf-uje.
Bude odloucen i od lidí, od svych pfátel a milych :

Nepatnm jiz na cloveka (lidi) - v podsvëti jsou stiny
lidí (Is. 14 1

0
) — a na ob.yvatele pokoje ; v hebr. nepatnm

na lidi, kdyz budu s olnjvately pokoje (ticha), pfipojen

к obyvatelûm Se'ôlu.
12. Má doba zivota ((¡eneratio, vëk, к nëmuz jsem

zrozen) jest mi odhata (odjímána) asvinuta pryë odemne
jako pasty fsky start; stau pastyfü b$rval velmi jednoduchy,
byl rychle postaven a jestë rychleji slozen a odnesen

(z. 51'). Hebrejstí povazovali têlo ëlovëka jako pfíbytek
osoby ëlovëka, pfi smrti jest mu tentó pfíbytek vzat (Job
419 1422). generatio by bylo tedy lze o tëlu vysvëtlovati :

bydlení, pfíbytek duáe jest mi odjímán (vzat). Jako tkadlec
ustfihuje tkanou látku, tak mnë ustfizen mû] zivot máhle,
rychlej. Já jsem jestë tkal na svém zivotë, nebyl jsem
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jeètë u konce a tu byl jsem podfat, odfiznut (Job 420 76).
Obraz velmi pëkn$-. Pfirovnává sebe ku tkalci i ku tkané
látce. Buh dal pocátek jeho tkanivu zivota, Bûh je i ustfi-
huje pfi srarti, i clovëk pracuje po cel$r vëk svého Zivota
na svém tkanivu.
Die hebr. lze vyloziti: Mùj pfíbytek (mé tëlo) se str-

huje (jest strzeno pfi smrti) a stëhuje se ode mne; svintd
jsem svüj zivot, jako svinuje tkadlec tkanou látku, aby
mu nepfekázela aneb kdyz je hotova ;' jakoby byl áivot
mùj ukoncen, ufízl mne, jako öini tkadlec, kdyz hotovou
látku od tfásní odstfíhává. Hebr. sloveso qippádtí vyklá-
dáno die syr. a die arab.: Zkrátil jsem jako tkadlec svüj
zivot: osnova jest postupem práce stále kratSí, ke konci
zustávají nitë pouze krátké a tu ustfíhává tkadlec látku od
tfásní ; tak ustfizen jest pëvec od zivota, к nëmuz byl
pfipoután, V nëmz pracoval. Prvy vyznam: svinouti jest
агат, a syr. nàfeëim lépe dosvëdëen nez zkrâtiti neb
ufiznouti.
Ezechiás praví к Bohu: Ode dne к noci mne doko-

náváS, je§të tohoto dne, snad v pfiëti noci uëiniS konec
raému zivotu, dokonáá mne. Ocekává v tëzké nemoci brz-
kou smrt; Buh dal jemu zíti jeüsté celou noc.

13. Doufal jsem az do jitra ;
'
die агат, (srovnej i

i. 41") nafíkal, kfiéel bolestmi po celou noc az do jitra;
nemoc neb Büh jako lev rozemílal bolestmi véechny jeho
kosti, jako lev, ktery dr£í kofisf a rozlamujé její kosti

(Job 10ltí). Nyní se mu opët zdá, ze za krátko dokoná
svüj zivot : Od jitra az do vecera mne dokonás (Boze) !
Mini den po oné trapné noci.

14. Onoho dne sténal a bëdoval: Jako mládé vlasfovky,
tak volám, Ikám (die hebr.) jako holubice. Vlaèfovëin
pískot jest ostry^ a pronikavy, tak pískal bolestí a úpél
EzechiáS (obraznë feceno), vrkání holubice byvá lkavé,
tak úpél umírající král. V hebr. by byl snad v prvé vëtè

jmenován vedle vlaâfovky i jefáb (zorav), jehoz kfik jest

drsn£ a táhly; jméno '«ghíir byvá vsak vykládáno die

pfekladû jako pfídavné jméno к sûs: píétící neb zalostic^

vlaSíovka.
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Ve sv^ch bolestech vzpomnël pfec na pomoc Bözi;
duvërivë obracel své oci do v^se, к Bohu, stále ocekával
odtud pomoc, vyhlízel po prispëni, aË se stenëily, seslábly
jeho oci pohlizením do vyse. Vysvëtluje, .ргоб do vyse
pohlízel, vykfikem : Hospodine, násilí trpim, zastañ se
mne! (hebr. : Pane, nátisk jest mi, zastup mne). Jsem
úzkostí sevfen (hynu jiz), proti nemoci prosí Boha za
ocliranu, aby ho postavil do bezpeöi, aby se za nëho za-
raißil (sponde pro me = responde). Так i u Joba 173.

9. V 1ГРр.тп£ jest Ь pûvo<^ové, § 827.
10. ЧШ sired vykládá sv. Jer. a syr. (poledne) od 0"/£П

V aram. pokojnë dlíti, stâti (o.slunci — pfi tomto vykladu).
ГРС" upokojiti se (zniöiti), od tohoto by bylo TOT pokoj,
V pokoji, y zniceni (v konci) mych dnu. — by bylo die
jiného vykladu. Aq. Sym. Theod. Ve slabosti, v mlceni
svych dnü; LXX öetli ЩХП b> вд í;y'«-
Bickell spojuje jinak ^înibu: "in; ''ГпрЕ bixœ "ПЗЯЙЗ

»V branách se'ôlu byl jsom zbaven zbytkü svych let«,
Duhm: »Do bran se'ôlu jsem pfikázán na zbytek sv^ch
let «; zbytek let má dlíti v podzemním vëzeni.

11. misto klidu (büTH pfestati); Cheyne öte 12П
trvání vëku, svët. Prvé se ovsem shoduje s pfeklady.
Dvoje ГР spojuji v П1П"1 jediné.
Massor. vyhybali se rceni: »patfiti na tváf J., vïdëti

J. (Г!К^), a kladli na m. toho nëkde »objeviti se pfed J.«
(nîyv); Ginsburg tak dokazuje v Introduction to the Hebrew
В. s! 458-9.

12. "yh jest na m. ПЗИ. T*??]? spojováno obyö. se syr.
qfôdh arab. qábida stahovati : zkrátil jsem ; die starsích
podrízl jsem — - ponëvadz se vsak Ezechiás neusmrcoval
sám, mënili tvar slovesn^ v trpny rod: V'TEj?, jako jest
u Sym. avvenéaÛTj, Theod. torev(b&r¡, aram. nBj?riS, i syr.

(Bickell). V hebr. sloveso IDp vyznamem »podfiznouti«
se nevyskytuje. ,3?S2'; odfezává mne, neb: aby mne od-
fízl (tkadlec). Duhm: Dotkal jsem jako tkadlec svuj zivot,
od tfásní mne feze.

13. ПЧЮ znamená utiëiti (í. 1312); »kricim« by bylo
"T?*5?- Pfi prvém vyznamu jest ovsem jako lev spo-
jovati s následujícími slovy (rozdrcuje vsechny mé kosti).
Mnozí povazují poslední vêtu tohoto verse jako di ttografii
(jestë jednou psané) verse 12 d.

14. bylo rûznë vykládáno; Sym. jako zavfená
vlasíovice CÇ, aram.: ehyeená (Jer. 87). Jefáb yéoaroç grus
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Nervis arab. kurkíjjun. od ЬЬ% v z. 694 «ibj/TlS viz
V i. 1191'22. LXX В má: 'EÇtknov yúo fiov oí ôy&akfioi ....
nooç zàv xvgiov, Os i&i/.uió fie xa) щп'/.axó fiov t¡¡v aÓrn/v tí¡;

цъ<хг}я jenz mne vytrhl a odstranil ode nine holest nié
duëe — jakoby jiz dëkoval za Bozi pomoc, kdyz jestë о
ni prosi.

15. Co feknu, a со mi odpovi,

Kdyz sám (to) uôinil?

PHpomenouti chci tobë vsechna svá léta
V hofkosti své duse.

16. Pane, tak-li se zije, ■

A je-li v tom zivot mého ducha?
Pokárás mne a oziviê mne!

17. rxjhle, v pokoji (mne stihla)
Má hofkost pfehofká.

Ту vsak jsi vytrhl mou duSi,

Aby' nezahynula;
Zahodil jsi za záda

Vsechny mé hfíchy.
18. Nebof neoslavuje tebe podsvëti
A smrt të nechválí;
Ti, ktefí sestupují ('o jámy
Neocekávají tvé vërnosti.

19. Zivoucí, zivoucí sám tebe oslavuje,
Jako i já dnes,
Otee oznamuje synum
Tvoji vërnost.

20. Hospodine, spasiz mne,
A chceme zpívati své ehvalozpëvy

Po vsechny dny naseho zivota

V domë Ilospodinovë.

15. Co mám mhiviti? jl fekl mnë (Co mu í-íci?)
I sám uôinil !
Putovati chci po v§ecka svá léta
Pro hofkost své duse.
(Jinak: A vsechen mnj spánek prchá v hor-

kosti mé duse).
16. Pane, na tèch (slibech) zijí,
A v nich ve vsech jest zivot mého ducha;
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A uzdravis nine a ozivis nine.
(Premënou: Uzdrav a oziv mne; má úzkost

jest veliká).
17. Ejhle, к pokoji jest mi hofkost, hofkost!
A ty miloval jsi mou dusi (а vytáhl jsi ji

)

Z jámy záhuhy;
(Prem.: Ale ty, podporuj mou dufii, aby

neeahynula);
Nebof jsi zahodil za svá záda
Vâechny nié hrích y.

18. Nebof neoslavuje tebe §e'ôl,
Smrt tè nechválf;
Nedoufají ti

,

ktefí. sestil pu jí do jámy,

V tvou vërnost.
19. Zivy, zivy, ten tebe oslavuje
Jako já dnes:
Otee oznamuje synüm
Tvou vërnost.

20. Jahve (jest), aby mne spasil,

A na mé strunové nástroje budeme hráti
Po vsechny dny naseho zivota
Pfi domé Jahve.
(V syr. : Jahve, spas nás! A budeme hráti

a t. d.).
15. V této druhé cásti písné lisi se Vulgata znacnë

od liebr. znëni.

Ezechiás si vzpomnël na to, ze mu Búh müíe po-
moci, avsak tu si namítá : Co mám ríci, mluviti, kterak
prositi o Bozí pomoc, а со mi odpoví Búh, kdyz sám na
mne tuto nemoc seslal, kdyz mou smrt urcil: kdyz sám to

uèinil? Neodpoví nez, ze jest to jeho vûle. Nezbyvá mnô
nez, abych pHpomenul Bohu vsec/iría svá léta, jak rychle
pominula; uciním tak v hofkosti své dase.
Die hehr, znèni vyjadfuje Ezechiáá jiz v tomto ver§i

své díky za milou zprávu, ze se uzdraví a ze bude jestë
déle ziv. Co mám mluviti, jak Boha velebiti, kdyz mnë
sám fekl (respondit, v lat.) a sám prokázal (dal uzdra-
vení, splnil svùj slib; vers 5.)? Nenalézá slov, jimiz by
dëkoval, a slibiije, ze chee dobr^m zivotem Boha chváliti:
Putovati chei po vëechna svá léta ikterá mi Hospodin
pfidalj na dobré cestè — pro hofkost své duëë; budu stále
pamètliv oné hofkosti a lizkosti, která mne v nemoci
svírala, a pro ni budu zachovávati dobrou cestu. Z pou
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hého slovesa eddaddê, které není ani v z. 42a hebr. jasné,
nelze dovozovati, íe by Ezechiás sliboval, ze bude do
Jerusaléma na urcené svátky po vsechna svá léta puto-
vati; v2dyf Ezechiás sídlil v Jerusalémë.
Die syr. : Dává v hofkosti mê duèe prchati vsechna

máléta (senôtàj) — téz scnâthî: vesken mûj spánek.
16. Ve Vulgatë naríká skladatel dále: Pane, tak-li se

zije? tak hofky a trpk$r Zivot jsi lidem urëil, v takové
úzkosti iná mûj zivot v polovici, pfedëasnë skonöiti ? V torn
nezáleíí mûj zivot, dokládá; úzkost a nemoc byla toliko
pokáráním : PokáráS mne a zase mne ozivís! tím se lined

potëâuje.
V hehr, znënl mluví o slil)ech'Bozích. jimiz jest po-

sílen a oziven: Pane, na téch (slibecht se zije, zijí (lidé),
cel5' mûj zivot se na nich zakládá, proto: UzdravíS
mne a zachováS mne iui zivu - - praví tak prosebnë a
dùvëfivë.

17. Kárání Bozí stihlo trpitele, kdyz zil .v pokoji:
Èjhle, v pokoji mne stihla íbylaj hofkost má pfehofká
(v. 3.). Zde lepe die hebr. : Hofkost má, hofkost veliká
byla mi к pokoji, ku gtësti, к blahu, obrátila se к pokoji.
kdyz mnè Bûh pfislíbil dalSí zivot. Trpël jsem velice,
avsak nezahynul jsem, dobrotou Bozí vyslo utrpení mé
к pozdravení, nebof ty jsi mne vytrhl (mou duèi ï. 3a),
abycli nezahynul. V hebr. iiseënë di : Nebof ty jsi mne
objal v lásce (miloval jsi nine a vytáhl jsi mne) z jámy
zcHiuby, г hrobu, do néhoz jsem jiz padal. Stalo se tak
z Bozího milosrdenství; trpitel nezaslouzil toho dobrodiní,

vzdyf mël na sobe téz hfíchy. Bûh odstranil hfíchy ubo-
hého, aby jich nevidël, abj- na në jaksi zapomnël: Zahodil
jsi za záda vsechny mé hfíchy (i. 49'", i jinde 3 Кг. 149
Ez. 23,ä).
Tim jeví trpitel pokoru a kajicnost. Ezechiás byl

spravedlivy král, Písmo sv. jej tak popisuje; jehochybou
snad bylo, ze byl ve svazku s Egyptem (Is. 29là 301 ad.).
Isaiás zavrhoval ve jménu Bozím toto spojení.

18. Kdyby byl zemfel, nemohl by chváliti Boha, jak
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to zde na zemi ziv ëiniti mûze: Nebot neoslavuje tebe
podsvëti (§ 'Ôl), a emit té nechválí. Toto b$Tvá uvàdëno téz
jako dûvod, proö by mël Hospodin hynoucího zachrániti;
umfe-li, ztratí Bùh svého ctitele, tam v podsvëti zústává
sice duch ëlovëka ve spojení s Bohem, avsak nemáté pfílezi-
tosti a nemüze Bohu úctu vzdávati tak, jako to mûze ëiniti na
zemi. Ktomuv. z. 66 i 2910 8712 113". Йео1 a smrt jsou tu
zosobnëny. Mrtví nemohou si získati zádn^ch zásluh, jim
není nadëje, die níz by oëekdvali vërnost Sozi, vyplnëni
Bozích slîbû. Dokud jest zbozny na zemi, vzdymûzedou-
fati, ze se mu dostane dùkazû dobroty a vërnosti Bozí.

19. Büh zádá od lidí, aby ho chválili. Pouze ziví
mohou Boha oslavovati, jako to 6iní Ezechiás dnes, vden,

ve kter5r byl od smrti zachován. Ano, on rozaifuje. slávu
Bozí, zachovává památku na Bozí dobrodiní, neboí vy-
pravuje to jako otee svym synüm, jak sé ukazoval Büh
vzdy vérnym ve svych slibech (z. 773- *)

.

20. Velebí, ze mu Buh dal vysvobození. Die hebr.
praví totiz: Jahve jest к тёти vysvobození — hotov, jak
mnë nyní ukázal, kdyz mne z nemoci vytrhl. Doufá jistë,
ze mu bude pomozeno, a mluví o torn, jakoby se to jiz
stalo.

Vybízí vSechny své pfíslusné, aby Boha ehvalozpëvy
(die hebr. i hudbou) velebili, a slibuje spolu, ze se tak
stále bude díti: Cheeme zpívati své ehvalozpëvy (hebr
hráti na mé, snad na své n'yhïnôth, strunové nástroje;
viz úvodu str. XXVI) po vseehny dny naseho zivotav dome
Hospo'dinovë, v chrâmë. Ezechiás peëoval die svëdectvi

2
. Par. 2930 tak, jako drive David, o zvelebení chrárno-

vého zpëvu a hudby. Tëmi slovy pfislibuje u své vdëë-
nosti Arefejnou a stálou oslavu Bozí.

15. i pfed "ras uvádí dûvod (1

—

1 z. 767). ППП« (mi)
hithp. impf, by mohlo téz udávati povinnost. Navrhují na
m. toho ~1"TD unikl vesken spánek. b? pro i pres. Pfipo-
menouti chci tobë vsechna svá léta ve smyslu: vseehny
své bolesti za vsechna léta — nehodilo by se к sou-:
vislosti.
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16. an'^r na nich, (téz : jimi t. j. sliby tv^mi¡; к ТГР
doplniti: lidé (Deut. 83); ","2 iná pfíponu z. rodu, aesenese
к témuz jako an-11;". Bickell vynechává Ь"Ь. Si prosté
tázací.
Touzard: *p mns ГРрУ "'Dis Pane, já té o torn zpra-

vuji (oznamúji), aë se obávám, le nebudu vyslysen, pfec
ti oznamuji svou bídu.

17. neosobnë uzité sloveso: jest mxhofko; opako-
vání sesihije. a d. jest praegnantní vazba, jak vpfe-
kladu udâno.
EzechiáS sám o sobé praví, ze chodil dqfconalym

srdcem pfed Bohem — nyní vyznává, ze má hríchy, jez
Büh zahodil za záda: kterak to lze srovnati? Hledël za-
jisté, aby slouzil Bohu die svych sil, byl upfímného, do-
konalého srdce; avsak kde jest ten, jenz by nikdy avni-
6em nechybil, nehfeSil? Vyjímáme arcií blah. Pannu Marii,
sv. Jana Kftitele (o clovèku Kristu netfeba toho dokazo-
vati). Sv. Bernard di: Beatitudo Dei est non posse pec-
care. U lidí vsak, onen ölovök jest blazeny, jemuz nepfi-
cítá Bûh viny atd. Tëm jicli nepricítá, ktefí z hfíchu po-
vstanou a pokání ciní«.

18 ~~ÍF impf. hif. к ПТ s príponou; zápor se nese
i к ~Э2ГЛ Smrt polozena jako abstr. pro concreto (srovn.:
morte campos contegi).

20. ~ s inf. ЧЗШПр znaôi i budoncnost: Jahve vysvo-
bodí, spasí, i moznost, ochotu a p. P'Z—br nahore na domé,
neboí stál chrám na hofe.
Kriticky rozbor massor. znôni této pisnë jest od

Toiizarda v Revue biblique 1897 s. 199 a d., 1898 s. 511
a d., 1899 s. 83 a d.
Die verse 22. táze se Ezechiás po znameni, jez by

mu zajistilo, ze se uzdraví, ze bude moci jiti do Hospo-
dinova domu. Tam pûjde hned po uzdraveni, aby Bohu
die svého slibu podëkoval. Vers 21. se do souvislosti ne-
hodi, nebof sdèluje, ze pfinesli na rozkaz Isaiáse kolác
z fikû a pfilozili na rânu Ezechiásovu, aby se uzdravil.
Tohoto prostfedku b^'valo uííváno pfi morovych boulicb;
.byl tedy Ezechiâs snad stizen morem.-Vers 21. by se, jak
jiz sv. Jer. pfipomíná, hodil spiàe pfed Ezechiásovu mo-
dlitbu nez sem.

Chvalozpëv Ezechiásuv vyznívá u vefejnou chválu
Boha ; vhodnè tedy jest urcen vechvalách úterních a v ho-
dinkách га zhnfelé. Jako oznâmil prorok Isaiás Ezechiásovi
uzdraveni, tak i lidstvü oznámeno a spolu dáno vykou
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peni od záhubného hfíchu Pánem JezíSem. Slova chvalo-
zpëvu mohou nám pfipomínati záhubu, v jaké se nale-
zalo Jidstvo pfed Vykupitelem, a povzbuditi nás к díküm
za vykoupení.
Duse v oôistci trpí, lkají jako holubice» nafíkají si,

ze jsou trápeny bolestmi, touhou po Bohu, po nebeské
fíSi; Büh je v öas vysvobodí, prodlouzí jejich zivot vëëny
a blazeny — za to budou v nebesích Boha vëônë chváliti.

6.

Cbralozpér Ш mládeneú.
Dan. 357-88, vers o sr. Trojici a 3äü. Ad laudes o nedëlich

a o svátcích.

Kniha Danielova vypravujc (v hl. 3.), ze postavil
babylonsky král Nabuchodonozor na poli (v kraji) Dura
sochu, jíá se mèli die rozkazu králova vSichni klanèti.
Tri judstí mládenci, soudruzi proroka Daniele, byli ob-
zalováni, ze se oné sose neklanëli. Král je napomenul,
рак je trestal. Byli uvrzeni do zhavé, ohni\Té pece (31-23).
Die feckého znëni Danielovy knihy, s kterym souhlasí i
lat., syr. a arab. pfeklady, jez jsou na feckém pfekladu
zalozeny, následuje po versi 24. modlitba Azariáse, jed-
noho ze tri mládeneü (Abdenago), к Bohu za vysvobo-
zení (v. 26—45). Büh chránil zàzraônë tri mládence v peci,
ze jim plameny neuskodil}', Chaldejské, ktefí byli blíze

pece, zachvátil. Tfi mládenci prozpevovali Bohu pisen
chvály a díkü (46—51).
Chvalozpëv tfí mládeneü (Benedictus es, Domine)

jest obsazen ve v. 52—90. V breviáfi jsou verâe od 57—88

a odchylnè od Vulgaty stazeny. V Pismè sv. následuje
totiz po kazdém stichu verse stichos: chvalte a velice ho

vyvyëujte na vëky ! (jako v z. 135: Nebof na vëky (trvá)
jeho milost). Tento stichos jest v breviáfi vynechán, a

dva verse bible jsou tu pravidelnë stazeny v jedin^ vers.

Vyz5'vají veskerou pfirodu, celé lidstvo, Israele a

jeho zbozné, vyzyvají i sebe (jmenovitê) ke chvále Boha,

jenz jim veliké vëci uöinil.
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Pfedposlední vers (Chválu vzdávejme Otci i Synu i

s Duchem svatym . . .) jest církevním pfídavkem ; posled-
ní vers (Chválen budiz, Pane, na oblbze nebeské . . .) jest
z Dan. 35B.

Ve Vulg. b^vá cely zpëv (od v. 26—90) nadepsán :

Oratio Azariae, Modlitba Azariâëova ; fecky nadpis jest
V A : vftvoç iwv латедшг гщшг, v jiném (codex T u Swete) :
v. twv xoimv naiôwv; Úpln^ by byl : Iloonevyj] 'AÇaniov xai rôtv
tqimv nàtdwv aîveaiç. Zpëv tfí mládencíi jest slozen po an-
tifonnim zpùsobu a tak, jak to pozorujeme v z. 148, kde

jest téz vsechno stvofeni vyzväno ke chvále Bozí (толШ~
toç Tijç ôôfyç bohatost slávy Bozí die Filip. 419).
Starsí rabbinové uvàdëji se zálibou pfíklad tfí mlá-

dencû, aö byla ta cast z hebr. .sbírky Písma sv. vyloucena.
I u protestantíi nálezí к tak zvanym apokryfnim (deu-
terokanonickym) ëàstem. Zpëv tfí mlàdencû jest zachován
v feckych (a ostatních) pfekladech; püvodní hebr. znëni

ztraceno asi proto, ze о në Hebreové nedbali, jakmile

jim nebylo kanonickym. Z protestantù tvrdi nëktefi, 2e
byl chvalozpëv tri mlâdencû napsán ji2 pûvodnë v feckém
jazyku ; jsou vsak i mezi nimi váíní exegetové (Bail,
Kautzsch, ponëkud i Reuss), ktefi pfipoustëji neb primo
dokazuji hebrejsky original chvalozpëvu. Origenes hebr.
znëni jiá nemël. Ve zpëvu jsou udána hebr. jména tfí
mlâdencû, v knize Dan. jsou jejich babyl. jména.
Z feckych pfekladû jest znám pfeklad Theodotiona,

z nëhoz vysly latinské pfeklady a fecké rukopisy a tisky.

Znëni LXX (Alexandrinského pfekladû) zachováno v ko-
dexu Chisianus zvané.m (vydal Hahn v Lipsku 1845,
Cozza v Rimë 1877). Jak jiz na str. 1159 uvedeno, nalézá
se tento chvalozpëv v nëkterych feckych rukopisech po

fcaltáfi mezi biblickymi chvalozpëvy. (K tomu ^vlàstë Bin
dern, Die alex. Übersetzung des B. Daniel und ihr Ver-

hältniss zum massor. Texte. S. 155 a d.).
O tfech mládencích ëini zminku jiz Justin ve své

Apologii (l46), Origenes ve vykladech к evang. sv. Matouse

a к Rim. (i De orat. c. 13. 14), Cyprian uvádíslovaz Aza
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riáSovy modlitby takto: Loquitur scriptum divina, tedy
jako slova Písma sv. (o -tfech mládencích ve svém De
orat. dominica c. -8).

Církev pfijala tentó zpëv jiz velmi záhy mezi litur-
gické zpëvy. Аб by se zdálo, ze jest vypóíítávání stvo-
fení Bozích V chvalozpëvu niopotonním, tato monotonie
pusobí (di Ball die Speaker's Commentary, Apocrypha)
dojemnë a pfipomíná »stále se vracející sum vëtru neb
mofskych vln«.

Postup jest jako v z. 148 a u Siracha 43. Jmenuje
nejprve nebeské tvorstvo (nebesa ve v. 59, andëly, hofejsí
vodstvo, slunce, mësic a hvëzdy, v. 57—63); pp té vyzyvá
ke chvále Bozí désf, rosu, vítr, oheñ a horko, kroupy,
den i noc, svëtlo a tmu, led a mráz, jíní a sníh, blesky
. a mraky (v. 64—73), рак to, со bylo stvofeno pfed ôlovë-
kem (hory, rosttiny, Arodstvo, vodní zvífata, ptactvo a zvëf
vûbec; v. 74—81). Lidé, Israel, knëzi, spravedliví, svatí,

tri mládenci jsou jmenováni ke konci zpëvu (v. 82—88).

V závorkách jsou uvedena ôisla versû 3. hL die bible.

L. 1 (57). Chválu vzdávejte vsechna díla Hospodinova
Hospodinu,

Chvalte a velice ho vyvysujte na vëky.
2 (58). Chválu vzdávejte andëlé Hospodinovi Ho

spodinu,

(59). Chválu vzdávejte nebesa Hospodinu,
3 (60). Chválu vzdávejte vsechny vody, jez jsou nad

nebesy, Hospodinu,

(61). Chválu vzdávejte vêechny mocnosti Hospo-
dinovy Hospodinu.

4 (62). Chválu vzdávejte slunce a mësic Hospodinu,

(63). Chválu vzdávejte nebeské hvëzdy Hospodinu,

5 (64). Chválu vzdávejte veskeren désf a rosa Ho
spodinu,

(65). Chválu vzdávejte vsichni vëtrové Bozí Ho-
. spodinu.

6 (66). Chválu vzdávejte oheñ a zár Hospodinu,

i67). Chválu vzdávejte mráz i horko Hospodinu.
81



1226 DAN. 37-2u(66-88).

7 (68). Chválu vzdávejte (kapky) rosy a jíní Но-
. spodinu,

(69). Chválu vzdávejte led a mráz Hospodinu.
8* (70). Chválu vzdávejte led a sníh Hospodinu,

(71). Chválu vziávejte noci a dnové Hospodinu.
9 (72\ Chválu vzdávejte svétlo a tmy Hospodinu,

(73). Chválu vzdávejle blesky a oblaka Hospodinu.
10 (74). Chval zemô Hospodina,

Clival a velice ho vyvysuj na véky.
11 (75). Chválu vzdávejte hory a pahorky Hospodinu,
' 76). Chválu vzdávejte veâkeré rostliny na zemj

Hospodinu.
12 (77). Chválu vzdávejte prameny Hospodinu,

(78). Chválu vzdávejte mofo a í-eky Hospodinu
13 (79). Chválu vzdávejte velryby a vse» со se ve

vodách hj'be, Hospodinu,

(80). Chválu vzdávejte väichni nehestí ptáci Ho
spodinu.

14 (81). Chválu vzdávejte vSechna divá zvífata a do-
bytek Hospodinu,

(82). Chválu vzdávejte lidstí synové Hospodinu.
15 (83). Chvaliz Israel Hospodina,

Chval a velice ho vyvyâuj na vëky.
16 (84). Chválu vzdávejte Hospodinovi knézí Ho

spodinu,

(85). Chválu vzdávejte sluzebníci Hospodinovi
Hospodinu.

17 (86). Chválu vzdávejte duchové a du§e spravedli-
vych Hospodinu,

(87). Chválu vzdávejte svatí a srdcem pokorní

I
. Hospodinu,

18 (88). Chválu vzdávejte, Ananiási, Azariá§i, Misaeli
Hospodinu,

Chvalte a velice ho vyvysujte na véky.
19. Chválu vzdávejme Otci i Synu se svatym

Duchem,

Chvalme a velice ho vyvySujme na véky.
20 (56). Chválen jsi, Hospodine, v pevnosti nebeské,

Chvály hoden a oslaven a velice vyvysen
na véky.
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1—4. Benedicite, п'ЗюуеТте, hebr. ibb" chvalte (z. k.:
podiekuite, coz je spíse pfi hebr. nin confitemini), chválu
vzdejte a vzdávejte stále, protoze vás Buh stvofil a ze
0 vás stále pecuje. Jmenuje Bozí díla, jako v z. 102-2.
Díla Bozí hlásají chválu Hospodinovu jiz tím, ze jsou
poslusna jeho zákonü, ze vykonávají jeho vûli. Pozoruje-li
to ëlovëk, múze a má byti povzbuzen, aby Tvürce lépe
poznal a jej téz velebil (tak sv. Pavel к Éím. I20).
» Chvalte a velice ho vyvyêujte (superexaltate, vneovyome,

pripravte mu slávu), jest refrénem, ktery se jako od-
povëd v litaniích v kazdém versi opakuje. Kvqioç snad
ГЛ."4, tedy Hospodin.
Nejprve jmenuje andèly, nejyzne§enëj§i tvory Bozí

(z. 10220, 1482), рак nebesa; Theodotion a syr. pfeklad
kladou verá 59. pfed 58., jmenují napfed nebesa, рак
andèly. Nebesa jest nebe hvèzdnaté i nebe vzdusné, sídlo
Boba a andëlïi.
Vody nad nebesy jsou vody hofejSÍ (Gen. I6-

z. 148*), s nichz pfichází voda destëm na zemi. V feckém,

syr. pfekladu praví: Chvalte H. vody a, vse, со jest nad "

nebesy; spojka у.ш není v syr. ani v hexapl. znëni, a ne-
bylo by jasno, со jest minëno tím: со jest nad nebesy?
VSechny mocnosti, Theod. — жюа í¡ dvm/uç v jedn.

císle; die i. 1022,c by byly minëny sbory nebeskych tvorù
fbâ'ôth, hvëzd, neb duchû (z. 326 Is. 34*).
5—9. Jmenuje pfírodní zjevy mezi nebem a zemi, a

ve vzduchu. Dést a rosa, jsou najmë na Vychodô velikym
dobrodiním, od nich závisí úroda zemë. Domnívali se, ze
1 rosa padá s oblak, proto ji jmenuje spolu s destëm.
Vèichni vëtrovê> (spiritus, жг/ии znaëi jako rwchôth i
vëtry i duchy); Boèî pfidáno ve Vulgatë. Oheñ i zár, zár
ohne (die jinych : plamen) ; oheñ jest blahodárny a uzi-

teôny, teplo nejvyS potfebné. Mráz i horko (6) u Theodo-
tiona : Zima a ohnivy vítr xavamv (zár, léto) ; v В tobo
verse není, LXX má 67у<к xal ywyo; prudká zima (mráz)
a fuják.
Rosy a jíní ikrûpëje rosy); rosa jest dvakrát jmeno-
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vána, u Theod. tentó vers. (68.) schází (v B; v A jest),
proto jej i Rothstein s v. 69. pokládá jako vlozené vari-
anty. Led jest jmenován dvakrát: gelu (69), glacies (70);
u Theodotiona jest v. 70: Jíní a sníh. Xíoveg jsou snëhové
papërky. Noc jest jmenována pfede dnem, nebof Hebreové
öitali od vecera, od noci.
V píivodníni zpëvu snad nebyly stvofené vëci dva-

krát uvedeny ; podle tohoto minëni by následoval po-
versi 66. vers 69., рак 70. Vulgaty. Theodotion (B) kiade
v. 71. a 72. po v. 66.

10— 14a. Jmenuje zenii a pozemské tvorstvo. Zemè
hlásá i s tím, со na ni jest, chválu a slávu Bozí. Pèvec

sestupuje s nebes к zenii, jmenuje na pfedním misté
hory a pahorky, рак uzitecné rostlinstvo, jez pokryvá
zemi, prameny vody (v LXX opët: destë a prameny,
il Theodotiona po 78. лг.). Mofe, mofská zvífata ceíe (veliké
mofské zvífe, zralokj a- jiná (Gen. I21). Divo/сон zvér
jmenuje (bestiae)- a domácí dobytek tú ütjoía a ni y.T>)ri¡,
LXX: ôtvernozci a zvëf zeme«. Po té jmenuje clo\ëka.
14b— 18. Synové lidëtî, lidé vûbec, jako z. 8-'b 3213

a j. Ostatní tvorstvo pozemské chválí Boha nevëdomky,
ëlovëk mûze poznávati slávu Bozí a mi°ize velebiti
Boha лтëdomë a dobrovolnè. Tato chvála míize byti i zá-
sluznou.

Vyvoleny národ, Israel, jest pfedevsím povolán ku
chvále Bozí; v nëm jsou knèzi к tomu urëeni, aby Boha
uctívali zvlástním, ustanoven<rm fádem ve jménu celého
lidu. Proto jsou i knëzi a sluSebníei Boií (85) (levité, snad
i jiní, ktefí se Bozí sluzbë vënovali) o sobe jmenováni
a ku chvále B.vybízeni. Srovnej z. 113b9- 1J 117a- 3 134'9- »o,
kde jest lid podobnê roztfidèn. PH slovë knëzi mâ codex
Chis, na kraji »sluzebnici Bozi«, sjrr. hexapla, Theod. od-
poruëuji toliko: knëzl Hospodinovi. Duchové a duëe; ac-
k(jliv mluveno vôtsinou pouze о dusi a о tele clovëka,

tedy o dvou èàstech êlovëka, pfec tu a tam proniká mí-
nëni, die nëhoz by rozeznávali v ëlovëku ducha (spiritum )
7ivev/uu, jimz ëlovèk myslí a jímz má i vuli, рак i¡>vyj'i neb
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ycyaí duëi (animam) nizSí, animalnf síly v ôlovëku, jimiz
jeho tèlo zije. Так vypoeítává i sv. Pavel (1 Thess. 523
Hebr. 412) ducha. dusi a tëlo — tedy tri ëàsti clovëka
(srdce, duse, mysl, celá síla — u sv. Маг. 1230). Uíito
v tëchto pFípadeeh popularního zpûsobu mluvy, tricho-
tomie (ze by byly v ôlovëku tri ëàsti) tím vsak prohlásena
není. Veskerá dusevrií Èinnost clovëka a lidí jest vybíd-
nuta,. aby chválila Bona.
Theodoret, Calmet a jiní vyklád ali spiritus et animae

justorum o duSích v ráji rieb i v oôistci; zpëv jmenuje
vsak pouze lidi zivoucí na zemi, o zemfetych nemluví.
Svatí ch'sïdhîm jsou spravedliví v Israeli (v. str. 90 a
v 1. chvalozpèvu Ex. 15u). Humiles corde, ponízení,
snízení v srdci, srdcem, sklícení {januvoí\ ktefí zakusili
útrapy, jichz srdce bylo nátisky sklíéeno (z. 331!)). Skliöeni
byli zbozní Israelite v Babylonském zajetí, tfi mládenci
v ohnivé peci na smrt vydaní.
Chvalozpëv tri mládencu neobsahuje v pfedestych

verSích zádného slova ani zmínky o stavu zpívajících tfí
trpitelu. Jsou jmenováni teprve ve v. 88. a tu vybízejí se
sami : Chválu vzdávejte AnaniáSi, Azariási, Misaeli Ho-
spodinu. V liturgii jest druh^ stichos znánr^ refrén: Chvalte
a velice ho vyvySujie na vëky ; v bibli vsak pfidává
v tomto versi jeStë dùvod: »Nebof vytrhl nás ze s"'ôlu

fiàov (z podsvëti), do nëhoz bychora byli smrtí (upále-

ním) padli, a spasil nás z ruky smrti (z. 4816 88*°), a vy-
svobodil nás ze stfedu hofícího plamene, a ze stfedu ohnë

nás vytrhl«. Pak následují krásná slova, která nalezáme
v z. 105 1 106' 117' 135' a j.

19. V liturgii velebíme v tomto versi nejsvëtëjsi Tro-
jici Bozí, nebot cel£ svët, veskerá stvofení pocházejí a
jsou zachovávána vsemi tfemi Bozskyini osobami. Bohu

Otci zvlàstë pfipisujeme, ze nás stvofil, Boha Synachvá-
líme a velebíme, ïe nás svou smrtí vykoupil, Ducha Sva-
tého oslavujeme, ze nás posvëcuje. Sláva budiz (Bohu)
Otci atd. jest jin^ v^raz tohoto verse.

20. Vers 35ti. uzavírá vhodnë celf liturgicky chvalo
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zpëv. In firmamento coeli v nebeské pevnosti (tak se zove
obíoha) trúnící Bíih jest veleben a má byti ehválen na
vëky. Cod. Chis., Syr. a Hexapla nemají slova nebes«.

My nemûzeme slâvu a velebnost Boha, Stvofîtele,

dostateënë slovy vyjádfiti, proto se dovoláváme vsím prá-
vem i nezivych vëci, etvofení Bozíeh, aby i ona vydala
svëdectvi o moci, moudrosti a dobrotë Bozíaaby tim Boha
chválila. V§ude nalézá ëlovëk stopy Bozské slávy, se vsím
tvorstvem spojen mûze clovëk Boha stale oslavovati ve-
lebnym zpûsobem. Pfi vzpomínce na etvofení svëta, ne-
dêlniho dne, jest chvalozpëv tri mlàdencû zcela vhodn'ë
pfedlozen rozjímání knëze.
S va tí velebí Boha v nebesích na vëky, jak to vers

87. (17.) pfipomíná; o svátcích Svatych modlíme se s nimi
chvalozpëv Benedicite a vzpomínáme na dobrodiní, která
Buh svëtcûm prokázal, kdyz je ze zkazeného (ovsem i vy-
koupeného) svëta do rajské blazenosti pfi j al. Cirk. snëm
v Toledu IV. pravi, ze byl zpëv >Benedicite« po proro-
ctvich vseobecnë zpíván. Jest v modlitbách dtkà po msi sv.

7.

ChvalozpèY Habaknka proroka.

Hab. 32-19. V pátek ad laudes.

Prorok Ilabakuk mël Bozí zjeveni. Pravi, ze se ulekl;
prosi, aby Bûh svë dilodokonal a abysoudil milosrdnë(2).
Lící velebné zjevení Boha z Temanu a z Faranu

pficházejícího, vse se tfese, sipy Hospodinovy sv^m ble-
skem vse osvëcuji. Hospodin soudí národy (3—12).
Hospodin pi-isel, aby vysvobodil svûj lid ; proto po-

tírá protivníky lidu a hubi je, jako zajiubil kdysi Egy-
pfany v'rudém mofi (13—15).
Prorok jest jat velikou bázní a zármuikem. ze bude

jeho lid nájezdy neprítele souzen a utistën (16. 17); má
vsak v Boha dûvërti a tësi se, ze Bûh svûj lid vysvobodí
a ve svë zemi st'astnym ucini (18. 19).
Die obsahu má tedy úvod (1—2) a dvô ëàsti: Lícení

zjevení Boziho a lícení soudu.

HAB. З*-3. 1231

Hlava 3. proroka Habakuka jest sice nadepsána:
Modlitba (v sirsím smyslu) Habakuka proroka«, avsak

jest to spíse chvalozpèv nez prosba (str. XXIV). 'Al-Hggejö-
nôth nadpisu (pro ignorantiis) viz pfi z. 71, kde jest ëiggâ-
jôn v jedn. fi. (str. 47); sv. Jer. vykládá pro iynorationibics,
pro, га nevëdomosti (od ПОТ chybovati), 2e bybjiprorok

^

chybil (v hl. I2. ,3) a ze prosí tímto zpèvem za odpuStëni.
LXX.má v 7

. i. xjxàuôç, zde ¡urr c^dfjç dithyrambus szivym
zpèvem, pohnutym zpèvem (ass. Sigu jest lítostná píseñ).
Die v. 19. by so sem snad hodilo spíse РРГЗО- Z" na stru-

nové nástroje.

Dr. D. Müller urovnal si Habakukovu píseñ ve dvë
cásti po tfech slokách (Strophenbau und Responsion. 1898.

S
.

36—39). Pfi torn opravuje nëkteré verse, aby mëly
jednotlivé stichy po tfech slovech (vyj. ver§e 2

,

11 a 13),

vynechává v. 14. a 15, ze jsou pokazené, vylucujev. 16—19,
ze se к té písní nehodí (po 2a klade 7

,

рак 2b).
P. Condamin upravuje tuto píseñ ve sborovy zpèv:

1
. sloka (v. 2
,

За), 1. protisloka (3b, 4
,

5), stfídavá sloka
(6, 9b, 10, 7, 8a, 11, 12, 8b, 9a, 13), 2. sloka (14—16), 2

. proti
sloka (17—19). (V Revue biblique. 1899. S

.

133—140. Die

Zennera).
л

Die Bickella a Gietmag na má píseñ sedmislabicné verse.
Habakuk ртргг: LXX 'Afißaxovft (znamená snad: objeti)

prorokoval asi v dobë mezi 619—598 pf. Kr., . souöasnö

s Jeremiásem neb о nëeo drive. Epifanius (Pseudoep.)

о nëm praví: Tentó byl z (?$ ñygov) Bv&ox<%<íq z kmene Si-,

meona (Beth-Zacharja 1
. Мак. 632). Jeho hrob ukazován

v mistë ПрчУр Kegila. (Nestle, Marginalien s. 57).
L. 2. Hospodine, zaslechl jsem tvou zvëst a ulekl jsem se.
Hospodine, oziviz své dílo uprostfed let,

Uprostfed let je rozhlas;

Kdyz se rozhnëvàs, rozpomeñ se na, milosrdenství.

3
. -Buh pfichází od jihu

A Svatf od hory Faran:
Jeho slâva pokryla nebesa,

A jeho chvály pina jest zemë.
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4. Jeho záfe jest jako svëtlo,
Rohy V jeho rukou;
Tam jest ukryta jeho síla.

5 I "'fed jeho tváfí jde smrt.
A pfed jeño nohami vychází dábel.

6. Zastavil se a zmëfil zemi;
Popatfil а roztavil národy,
A rozetreny jsou odvëké vrchy;
Snízily se .pahorky svëta
• Cestami joho vëënosti,

7. Za nepravost vidím (se tfásti) stany Ethiopské,
Zdëseny jsou knie zemë Madianské.

H. 2. Jahve, zaslechl jsem tvou zvëst,
Boj im se,
Jahve, uprostfed let ozîv své dilo,
Uprostfed let známym (je) uciñ!
Ve hnëvu na slitování se rozpomeñ.

'' 3. Buh pfichází z TVmânu,
A Svaty s hory Purânu. Sélâ.
Jeho vzneâenost pokryvá nebesa,
A jeho slávou naplnëna jest zemë.

4. A záfe jest jako svëtlo (slunce),
Paprsky z jeho ruky mu (jdou)
A tam (jsou) zahalením jeho sily
(LXX: A ucinil zakrytu — jimi — svou silu).

A horkost (iár) vychází za jeho nohami.
6. Postavuje se a viklá se zemë,
Pohlédne a zastrasí národy.
A rozptyluji se vëëné hory,
Shybaji se vëkovité pahorky;
Jsou mu vëôn5rmi cestami.

7. Pod nepravostí vidím stánky Kñsán,
Dësi se stanové zàvësy zemë Midjân.

2. Prorok Habakuk si stëzoval Bohu, ze nezakroëuje
proti násilím a proti útisku, ktery páse lid. Bûh mu od-
povëdël, ze vysle Chaldejské (Babyloñany), ktefí ztrestají
vinu lidu (hlava 1.). Po té táze se prorok, zdaz si mohou

Chaldejstí vSe dovoliti bez trestu? Zdá se mu, ze jsou
horsí nez Judstí. Tu oznamuje Hospodin, ze i na Chaldej-
ské dojde (hlava 2.). Tato dvë proroctví o trastu Judsk^ch
a o trestu Chaldejcûv dojala proroka a zpüsobila jemu
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hrûzu, nebof praví : Hospodine, zaslechl jsem tvott zvëst,
(auditionem, со jsi mi dal slyseti — jakoNah. 319 Os. 712)
a iilekl jsem se. Oznámení takych trestû dësi a pûsobi
hriizu.
Proi-oku zálezí zajisté na spáse lidu, к nëmuz nálezí;

tresty V pfedcházejících proroctvích ohlásené smëfovaly
téz к vysvobození, ke spáse israelského (Judského) lidu.
Prorok nyní prosí, aby Hospodin to své dílo spásy ne-
odkládal az na konec let a dob, nybrz aby je èivym u-
ëinil, provedl, aby se stalo známym uprostred let (in medio
annorum), po letech (po málo letech ; Barhebreus), za
krâtko. »Dilem Bozim« jest téz vyvoleny národ; ten jest
V nebezpeöi, ze zahyne: ozivizho a uóiñ jeho spásu a
zachování

'
známu ve svëtë. Dílo Bozí jest a bude dílo

Bozího soudu, a prorok prosí spolu za smilování : Kdyz
se rozhneváS, Buh má к spravedlivému hnëvu pfiëiny,
kdyz budes trestati, rozpomeñ se na své milosrdenství,

aby se milo3rdenstvím zmírnilo jeho kárání, aby aspoñ
zbytky lidu Bozího se zachoAraly. Mohli bychom téz vy-
kládati: Rozpomeñ se na svöu lásku, kterou jsi mël
к svému lidu, a pro tu lásku je zachrañ, zachovej.

Лдпё v5rklady tohoto verse uvedeny níze.
3. Hospodin se zjevuje, a prorok liëi zjevení Pànë

podobnë jako Mojzís (Deut. 332), Debora (Soud. 5*- ь) a
zalmista (678). Hospodin лrykonává své dílo, jez v tomto

zjevení celé' spatfujeme. Na hofe Sinai ukázal Buh svou
velikoU moc a slávu, tarn uöinil Israele svym vyvolenym
národem, sám stal se »jeho Bohem«. Vzpomínka na Sinai

uvádí na pamëf onu památnou, spasitelnou úmluvu mezi

Bohem Jahve a mezi Israelem. Tentez Bûh se nyní ob-
jevuje: Bûh pfichází od jihu (v hebr. z Temânu, 6ást
Idumejska — snad Ghebal; Deut. 332 jmenuje: od .Sinaje,
od Se'îru). A Svaty od hory Faran; Svaty (Buh, viz 1.
chvalozpëv, Ex. 15") pfichází od hory, z hornatého Fa-
ranu; Faran byla pustina na jihu Palestiny, mezi Edomem
а mezi pousti Sur. Tarn provázel Hospodin svùj lid, pe-
öoval on, nëkdy ho i trestal, stále byl к nëmu milosrdny.
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Jakmile se objeví Buh, ihned záfí jeho sláva jako
svëtlo na nebesích, jeho svètlo zastiñuje svôtlo slunce.
А zemë zaznívá chválou Bozí, jest jí pina.

4. Záfe vychází od svëtla, svètlo jest pranienem a

püvodem záfe. U Boha jest jeho záfe svètlem nejjasnëjsim,
paprsky (Vulg. : rohy) vycházejí od nëho, z jeho гику;
rukou vydává Bûh svëtlo, které podává svëtu. (Ex. 3429- 30).
Buh jest takfka »oblecen svètlem: (i. ЮЗ2), svëtlem jest
obkliëena jeho Bozí síla a podstata (z. 17,2j.

5. Hospodin má zvlástní prùvod. Pfed ním kràèi,

jako krácelo pfed králi vojsko, pfed Hospodinem jdesmrt
(hebr.: mor), a pfed jeho nohami (hebr. : к jeho nohoum
t. j. za nimi) vychází dábel (hebr.: horkost, ïàr). Hospodin
jest svat^, pfed ním, ve zjevné jeho pfitomnosti hyne
vse, со jest nesvaté, nezachovává-li to Bozí shovívavost
a dobrotivost. Jeho spravedlnost uzívá smrti a ohné\ako
sluíebníkíi, jimi trestá, hubí vinníky (p ohni v prûvodu
Bozím viz z. 963, téz 17!» 2ST 67 1 78"> 884").
Sv. Jeronym pfelozil slovo résef, veden jako na në-

kterych jinyeh piístech Vulg. rabbinskym vykladem, dábel

(diabolus). Tvrdilif rabbinové, 2e jest resef jeden z pfed-
ních zloduchù a zé ho uzívá Hospodin ku trestfim. Zde
vsak znamená zár, horkost — horecku (Müller: »Ablesky
vylettijí za ním«).

6. Zjevení Boha má na zemi mocn$' a hrozny" úcinek.
Zastavü se Hospodin a zmëfil zemi, jedním pohledem
pfemëfil jako Pán a Sondee veskerou zemi, kterou pfisel
soudit. V hebr. jest vhodnëji: Postavuje se, a zemë se viklá
(tfese pfed ním, jako 98' 108 "J, popal fil a rozlavil (za-
strasil) národy. I na pfírodu, na nejpevnëjsi hory, hory
odvèké, které se nicemu lined nepoddají, pusobí zjevení
Bozí moenë : Rozetfeny jsoti odvèké vrchy, sníziiy se pa-
horky svéta (hebr. 'ñtám têï. vëkovité, vëëné pahorky),
zatfásly se, jakoby se rozpl^valy. Cestami jeho vëcnosti t. j.
jeho vëëuymi, od vëënosti ur£en£mi cestami, zámysly, které
Hospodin pfi svém zjevení na zemi chee vykonati. V hebr.
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praví: Jsou mu vëënymi cestami, na horách zjevoval se
Büh, po horách kráíí, s hor sestupuje jftksi к lidem. Neb:
Jsou Bohu vecné cesty: jako za starych dob Hospodin o
svíij lid ji2 pecoval, pro ten lid, к jeho spáse, cesty (zje-

vení) na svèt konal, takovou cestn koná i nyní.
7. Pfî zjevu Bozím pozoruje prorok (vidèl jsem), ze

jsou Ethiopstí, stany Küsána pod nepravostmi t.j.vtísni,
V obtízi, V úzkosti — a' stany (küze) zerné Madianshê téz
jsoîi zdëêeny, dësi, tfeson se pfed Bohem. K«s byljmeno-
ván jiání kraj, od ôerveného mofe az к perskému zálivií;
Madianité méli stany severnë a severozápadné od K«sitû

(na Sinaji). Pi-eel tím (ve v. 6) uvedl vseobecné, ze budou
zdèèeni národové«¡; nyní dva z téch národü, národy
pohanské, Israeli nepfátelské, zvlástó jmenuje. »Territa
terret terra« podésená zemë dèsi lidi.

2. 572ш slysení, zvëst — vykládáno téz : Slysel jsem .
vypravovati, со jsi ucmil nasim olcûm, jak jsi je zázracné
vyvedl z Egypta, jak jsi je vedi poustí. Ту to divy byly
ovsem téz dílem Bozím, dílem, které vzbnzovalo düveru
v Boha po vsechna pokolení. Dílem mini ovsem téz
osvobození Israele, které nastane, az budou Chaldejstí
zniëeni.
Po messianském vykladu : Slysel jso:n zvést o vy-

koupení lidstva; dílem Bozím by bylo vtëleni Krista Paña
a tajemství vvkoupení.
Die i. 139"' urèuje Hospodin i pocet dní clovéka;

volá-li clovéka v polovici jeho dní, béfe mu die toho
zbytek, ktery mu byl pûvodnë uröen. Netreba priponiínati,
ze uröeni let ve vsevèdoucnosti Bozí vzdy souhlasí se
skuteönosti, nebof Hospodin vi, jak dlouho ôlovëk na
svëtë bude.
Uprostred let vykládáno o plnosti cítsu, o stfedu

svétové doby, kdyz totiz pfisel Spasitel. Ano, mínili, ze
byla tëmi slovy pfedpovëdèna doba zivota Pànë na zemi:
Polo vice let babylonského zajetí (35—33).
O vykladu bvo Сш'оп> v LXX viz pH zàvërku tohoto

zpèvu. Aqilas prelozil správné: Er тф êyyifriv та fr¡¡, C'ómoov
amó (i syr. a aram.l.

3. Chaldejstí pfijdou od severu (sev.-v$rchodu), Ho
spodin od jihu pfichází. ~" po slovè "psE jest téz ve
v. 9. a 13. Viz XXVII.

4. Prvou vêtu Bickell vynechává, nebof mini, ze jest
záfe vzdy svètlou, svètelnou — a áe by v^klad o slunecním
svètle byl pouze libovülí vlozen.
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Na m. Otàn a tarn má LXX D»1 a polozil. 0?2*lfc
(rohy) bylo vykládáno téz o moci a síle, o divech,
o znamení kfíze, jez má Kristus v rukou. Tim Kristus
vse pfemüze (utrpením na kfízi), vse к sobé pfitáhne
(Jan 12'*)N

5. Т!:злЬ jest protivou к V3E?, tedy za jeho nohami

(1 Sam. 25*2). ПЭТ znaCí mor; LXX pfelozili -Qn Геб
jako Theod.

6. "П73 znamená meriti, Tía by znamenalo die №73
v tvaru polel: rozviklati. LXX : êort], xai loaXetât] f¡ yñ, asi
ira!] die aram.: pohnul zemi. "1~~"',*НП (nestazeny plural
od ~ir¡) vècné vrchy, рак vèkovité pahorky ; hory, jez jiz
od poéátku svëta pevnë stojí.
Colles aeterni vykládáno v Gen. 49 26 o svat$rch, ie

vynikají svatostí a ie dosáhnou vëèné blazenosti (desi-
derium collium aeternorum).

7. Perles mëni v ]W3 4bns dsn1;) Г~г »dësi se
On (t

. j. Heliopolis, egyp. mësto), boji se stany Км§апа«
(Müller).
Kristus (po vedlejsim messianskêm vykladu této

pisnè) pfijde u veliké záfi od jihu, z Betlema (jez lezi
jiznë od Jerusaléma). Jeho záfí jest sláva, Bozská moc,
uí'ení. Zvitëzi nad smrtí a nad dáblem; zlé duchy potfe
(hory a pahorky). Dësiti se budou jeho protivníci.

L. 8. ¿i'daz na feky jsi se rozhnëval, Hospodine?
Ci na proudy jest tvé rozpálení,
Ci na mofe jest tvé rozhorlení?
Jenz vystupujes na své konë

A na svfij spasny vûz.

9
. Jistë vyzyedávág svûj luk,

Pfísahy kmenûm, jez jsi promluvil.
Èeky zemö rozpolfujes;

10. Vidëly të a rozzelely se hory,
Vir vod minul.
Prohlubeù vydala svûj hlas, '

Vyska pozvedla svych rukou.

11. Slunce a mësic zastavily se ve svém pfibytku;
Ve svitu tvych sipû jdou,

V záfi tvého bleskotného kopi.

12. V rozlícení Slapes po zemi.

V zufení ustrasujes národy.
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13. Vysel jsi na spásu svého Jidu,
Na spásu se svym pomazanym.

Rozbil jsi hlavu z domu bezbozníka,

Obnazil jsi jeho základ az к hrdlu.
14. Zlofecil jsi jeho zezlum,
Hlavë jeho bojovníkü,
Ktefí pfisli jako vichr, aby mne rozprásili.
Jejich plesání jest jako toho.
Ktery tráví chudého v skrytu.

15. Uëinil jsi cestu svym koním v mofi,
V bláte mnohych vod.

16. -Slysel jsem a rozboufily se mé vnitfnosti,
Od hlasu zatfásly se mé rty. .

At vejde hniloba do mych kostí
A af se to hemzí pode mnou —

Abych dosel odpoôinuti v den souzení,

Abych vystoupiti mohl к svému pfepásanému (sil-
nému) lidu.

H. 8. Coz na feky se zlobí Jahve?
Ci proti fekám jest t/ûj hnëv?
Ci proti mofi jest tvé horlení (kypëni)?
Ze jedes na sv^ch koních,
Na svych vozeeh vítézství?
9. Ùplnë obnazen jest tvñj luk,
Pf ísahy kmenu, pf islíbení (neb : Pf ísahy, metly

slova t. j. Bozího).
(Aram.: Objevil jsi se ve své moci pro svou

úmluvu,
Kterou s kmeny tvé Slovo (m^mrâ)

na vëky uzavfelo.
Pfemënou : Rozkaz vítézství kmenû). Sélü.
V feky rozstépujes zemi.

10. Vidi tebe hory, tfesou se,
Liják vod míjí,
Prohlubeñ dává svûj hlas,
Vysoko pozdvihuje svych rukou (vln).

11. Slunce, mësic zústává ve svém bydliêti,
Pfed svëtlem tv^ch sípü, jez poletují,
Pfed záfí blesku tvého kopí.

12. V zlosti zaslapujes zemi,
V hnëvu rozdrcujes nái'ody.

13. Vycházís ke spáse svého lidu,
Ke spáse svého Pomazaného.
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Rozbíjís hlavu z domu bozboznika,
Obnazujes základ az к hrdlu. Sél«.

14. ProbodáváS jeho metlami hlavu jeho knizat,
Ktefi se hrnou, aby mne rozelinali.
Jojich plesání jest jako pfi pozírání ubohého

ve skrytë.
15. Krácís po mofi (ty;, tvoje konë,
V bahnë velikych vod.

16. Zaslechl jsem, a otfáslo se mé nitro,
Ke zvuku zachvèly se mé rty;
Hniloba vchází do mfch kosti.
A pod sebou se tfesu,
¿e jest mi v pokoji ëekati den úzkosti,
Na vystoupení proti lidu, jenz nás tísní.

8. Líóí v obraze Bozí soud.
Prorok obrací se v dûvërné feci к Bohu a táze se

jej, jaky by byl üöel tobo hrozného zjevu? Zdaè na
feky jsi se rozhnêvat. Hospodine ? Ci nrc proudy jest tvé
rozpálení ? Kdysi byl Bûh rozhnëvàn a voda Nilu pro-
mënila se v krev, feka Jordan ustoupila [ï. US '1

), more

(ëervené) vyschlo (z. 105'1): Ci na mofe jest rozhorlení?
¿e rystupujeS na své konë а na svûj spasny vûz? Terni

otázkami vzpomíná patrnè na pfechod Israele rudern mo-
fem a fekou Jordanem. I tehdy byl Bull v oblaku vidi-
telnë pfítomen, byl na vitëzném лгоге, s nèhoz pfispival
Israeli a svrhl konè i muzo i vozy Faraonovy do mofe,

zahubil je, a Israele vytrhl, spasil (Ex. 14u ad.). I toto
hrozné zjeveni povede zajisté ke spáse vyvoleného lidu,

proto zove vûz, na nëmz Bûh jede, vozem^spasení (vitëz-
ství). Konë a vûz Hospodina jsou oblaka, na nichz se

vznásí (z. 103 3).

9
. Hospodin jest jako bojovm'k, vytahuje (ze schránky,

v které luk nëkdy uchovávali) svûj Ink a pfipravuje

к boji (z. 20u); jmenuje tu »luk* na misté vselikych pro-
stfedkû, jimiz mûze Hospodin na protivníka dorázeti. Ho-

si)odin mûze na nepfitele pustiti boufi, vichr, blesky, ka-
meni, zdëseni a j. i

Kdyz vyzvedává Hospodin svûj luk, tím také zvedá

(die Vulff. tak vysvëtleno) pfîsahy, pfísezná pfislíbení,
která dal, prowluvil kdysi ve prospëch kmenü Israelskyeh
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t. j. vyvoleného lidu (srovn. Gen. 221U Deut. 32iu-4:iz. 88;0).
Kdyz potrestá Hospödin nepi'átely Israele, tím lidu po-
mùze a vyplní pfislíbení, jez о torn uöinil.
Hebr. znëni této vëty neni dosti jasné, nebof je lze

vykládati jako ve Vulg., avsak téz : Pfisahy (zlofeceni)
jsou mètly tvého slova. P. Condaniin vykládá (pre-
mëniv jedno slovo): Tvûj luk jest pripraven, poruc
(ved) vitëzstvi kmenù (podobnè 44-': Ponœ vítezství, spásu

Jakuba).
V hebr. jest po tëchto slovech Sélâ (téz uprostred

3. verse a ve v. 13.), jez ukazuje, ze bylo Habakukovy
pisnë uzíváno v liturgickém zpôvu jako zalmù. V zalmech
nalézáme SékT castëji (viz úvodu s. XXVII). Symm. je zde .
prekládá f/'ç tov aî&va (na vëky), Theod. ek réÀos (na
konec).
Reky zemé rozpoltujeS (hebr.: Vfeky rozstcpujes zemi)

t. j. rozpolfujeâ zemi, ze z ni vycházejí proudy jako feky.
Так uöinil Büh pfi potopë (Gen. 711 srovn. z. 76l7Is. 28'5)

10. Spatrily ßoha hory a rozzelely se (doluerunt,
hebr.: tfesou se, jako- ve v. 6b). Vir vod (hebr. liják vod)
minul; prudce vyrazily vody ze zemè, spadly s oblakú,
a prudkym tokem vse zaplavují. Mofské vody t. j. pro-
hlubeñ (abyssus), jsou jako boufí pohnuté, vydaly svüj
lilas; vysoko pozvedává mofe sv^ch rukou, vln (z. 76,T).
Vody pusobí veliky hukot, vlnobití je strasné a vysoké.

11. TIory se pfed zjevem Bozím tfesou, zemë setrhá,
vody jsou v bouflivém pohybu: Slunce a rnesíc zastavily
se (zûstaly, zaëly) ve svém príbytku, v pfíbytku, ve stanu,
z nëhoz vycházejí (z. 186), se okryly (jak naznaöuje o hroz-
ném dni Pànë i Is. 1310 Joel 22. 10 a j.), zaSly predsvitem
tvych sípfi (bleskû, jako v z. 17 15 76,s 143tí). / bleskotné
kopí (fulgur hastae) mùze znamenati jasné, záfivé blesky —

obraz trestajiciho;hnëvu Bozího — v jichz svitu jest i slu-
net-ní svëtlo zatemnën^m (Moudr. 519-24).
Pied Bozí vûli zastavily se, jako z dëjin knihyJosue

známo, »slunce a mësic, ai vykonal lid (vyvoleny) pomstu
iporázku) nad s\r5rmi nepfátely« (Jos. ÎO12. 13).



1240 HAB. 3'2-16.

12. Prorok vyliCuje Bozi soud prostë, bez obrazu.
V rozlícení (in fremitu, y zlosti) slapes po zemi Ho-

spodin kráíí po zemi rozhnéván a ve spravedlivém hnévu
mûze nepfátely (pohany) rozdrtitî a rozdrcuje je (v lat
slabé: .ustraëujes národy).

13. Tim ochrañuje Bùh svùj lid a pomáhá mu. Vyëel
jsi na spásu svého lidu, abys ho vytrhl z moci nepí'átel
Babylonskych ; vySel jsi ke spdse svého Pomazaného (tak
die hebr., v lat.: se svym Pomazantrn), totiz ke.spáse krále
judského lidu, krále z Davidova domu, kter$r se Pomaza-
nym nazyvá (z. 83

1,1 883i) 131 10). I o lidu Bozim mohlo by
byti »Pomazanym« Pànë vylozeno.-
Latinské: Na spásu se svym Pomazanym by zname-

nalo, ?.e vyjde Hospodin spasiti svùj lid svym MessidSem,
kterého poêle. Vzhledem к proroctví IsaiáSe o osvobodi-
teli Cyrovi vykládali i o tomto (Is. 451).
Rozbil jsi hlavü t. j. vüdcebezboznych Babylonskych

(Deut. 32" i. 67a2 109°); jejieh dum , jejicb rod i národ
bude jednou úplné znicen, z dola az na horu.

14. ft iëi hepfát^l vyvoleného lidu zniöi. Zloreèeni,

kterym by stihl Bûh zezla nepfátel, není pouh$rm práníni,
nybrz püsobí hned nestësti a záhubu : Zlorecil jsi jeho
èezlûm, ano i ht'avë jeho (nepfítele) bojovníkú. Oni sezenou
jako boure proti Israeli, aby ho rozpráSili, jiz pfedem ple-
sají, tesí se jako ten, ktery trhá ubohého (i

. 9b8 a d.).
AvSak tu pfich'ází Hospodin a prekazí jim jejich radost.

15. Bûh pomáhá tak, jako pomáhal pri vyjití z Egypta.
Tenkrát pfesel mofem, preved! lid zázraén5rm zpíisobem,
hlubinou (mofe), bahnem (vysu§il jimcestu), jako v z. 7620.
Hospodin jede jaksi na koních, na voze (Is. 5212 Jer.
31 2 a d.).

16. Zjevením Bozím jest prorok polekán, cely i uvnitf
zdë§en (rozbouf ily se mé vnitrnosti — dosl. mfij brich :

Is. 16" Jer. 4'9), tresou se i jeho rty, vydávají tfesavé
zvuky pro Bozí hlas, kterym oznámen mu byl trest

.ludskych.
Zal nicí i kosti proroka, befe mu veskerou sílu, jakoby
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kosti jelio hnily; nohy ho nemohou nésti : pod sebou se
tre.su. Tise jest mi ocekdvati dne nestestí, úzkosti, nemohu
tomu z abrán iti; lid, ktery nás tísniti bude, pfijde, vystoupí.
Так die hebr., jez se к souvislosti hodí.
Die Vide/, praví: Af tfeba trpím a hynu, jen kdyz

se dockám odpocinutí a spásy a toho, abych zase pfisel
к sesílenému lidu svému. Jinak. Af radëji zemru, abych
nalezl odpocinutí a prisel к svym slavnym praotcüm.
8. ""ТО? ""P'2Z"i*0 tve vozy, spása, tve spasné vozy,

vitëzné vozy.
Otázka jest náhlá; pfed tím nebyly feky jmenovány.

Condamin klade proto v. 6. a 10. o horách pfed v. 8a o
fekách, aby parallelism lépe vynikl. Müller mëni v п"Н«"СП
zdaz proti horám ? Opakování otázkou jest sesílením р'ПЬ
Qimcniho (litta'kídi).

9. írn? obnazeni, odkrytí. Tbri vykládáno die Is. 32 11
od "VTS агат, tvorbon impf, odkryvá se; die jinych. jest
tu nif. od lits jest probuzen, vytaèen (syr. агат. КГрЬ*Г1К
zjevením zjevil se se svou mocí, pro tvou úmluvu atd).
"Уф, ГПВ"2 Pi??!? pHsahy, pokolení (ПШЗ) , slovo ; LXX
první slovo vynechala, syr. pfekládá ГГййЗв a nasyfí se
sípy po tvém slavném rozkazu«, Condamin navrhuje
FlUHO? рак "1Ш poruö, nakaz vitèzstvi kmenû! Nowaek
mëni hbo ЧШ v "nCiSN a pfekládá: Nasytil jsi sípy
svüj toulec.
Müller mëni 1ТПГ0 v "ГРЭП tvé корг rozstëpuje zemi.
10. Vykládají tez o vodách, jez Israelite na pouSti

ze skal obdrzeli, neb o ôerveném mofi a o Jordanu. I o
vitëzstvi Kristovë nad nepfátely.
11. Sluncem mini tez KristaPána (vstoupil do nebes),

mésícetu рак jeho Církev. Aram, vykládá o zázraku doby
Josuovy.

13. liecká LXX (S A) má mnoz. 6. tov otiaai tovç %qiotovç aov
a proto vykládali ta slova o vyvolen^ch Bozích, o tëch,
ktefí mají pomazání Ducha sv. Pomazanym jmenovali tu
nëktefi i Mojzíse, i Cyra (Is. 45').
Aram, pfekládá dalsí slova : Znicil jsi pfed nimi,

(Isr.) krále a knízata üisi z jejich domü.
X má v tomto verSi Г^О podáno e!ç tûoç, sv. Jer. pfi-

pomíná: ipsi LXX. rerum necessitate compulsi . . . nunc;
transtulerunt in finem*. König mini, 2e bylo znamením,
jez dáváno a voláno hudbë (sursum!)

82
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14. Na m. ПЭрЭ navrhuje Condamin ПЕрз (Is. 1034 о
vôtvich) sraziti (arab. naqafa rozbiti hlavu), jez by odpo-
vidalo hebr. РрУ; àiéxwpaç LXX i syr. ГППЕ (hexaplarní
IÇeàîxnoaç) : Ту rozbijië jejich zezly hlavu jejich vuelen.
Kthíbh ÍHE ye/¿o kníze, qerê "гТ^Б mnoz. с. od TIE LXX
ói>raoT(w (hexapl. áuagTiúMov). Silny jest 'ji'^E. Bickell mini,
ze nebudou prokláni svfmi zbranèmi, nybrz ~ТП12Я2
tvymi zezly.

15. »èlapal jsi po mofi s\'5rmi koñmi, tak ze se stalo
bahno mnoh^ch vod« (Bickell). Buh jest na voze, jedepo
mofi, jeho konstvo je v bláte mnohych vod. "i" jest s 3
téz v Deut. 1124.

16.
"¡122
bfich ve vyzn. vnitro. 3pT"J х*№ vesla hniloba

(dokosti, snad kostizer), v syr. ^¿"CC МТТП >2 veselstrach
do mych kostí, a má kolena se tfásla TVÏ\ *Ъ рТ21 ze oznd-
mil mi a ukâzal mi N3224X1 S/3T1 den nestestí, jenz pfijde
na lid. Keck$r pfeklad LXX é(pvm£úiu¡v ТНОЮ stfehl jsem,
na m. hm~72U3; faib qxavf\ç луоаелг/^ od hlasu modlitby

naooiy.iaç uov na lid mého bydleni — tedy "lia; sv. Jer. TTi
opâsati. Âram. uvádí tentó vers jako slova Babelu: Slysel
jsem a ulekli se (pohnuli se) krdlové pro soud, kterym
byli sonzeni Egyptsti ze mne zanechá az ke a/ni
úzkosti, kdyz vystoupt stèhovâni mého lidu ode mne,
rozetfe mne.

L. 17. Pak nepokvete fik,
A nebude zárodku na vinicích ;
Zklame olivové dílo,

A rol.e nepodaji pokrmu ;
Odebrán bude od oveince brav,

A nebude skotu pfi jeslich.
18. Já vsak v Hospodinu se budu radovati
A budu plesati v Bohu, mém JezíSi (spáse).

19. Bùh Hospodin jest má síla

A postaví mé nohy jako (nohy) jelenû,
A po mfch v^sinách mne povede
Vitëz pëjiciho v chvalo/.pëvech.

H. 17. Nebof (рак) fik nez ak vete,
A nebude v^'tèzku na révách ;
Zklame dílo olivy,
A role neuèini pokrmu ;

4
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Odstranën jest z ovöince brav,
A není dobytka ve stájích.

18. Já vsak v Jahve se budu veseliti,
Budu plesati v Bohu, své spáse.

19. Jahve, Pán jest má síla,
A ciní mé nohy jako (nohy) laní (rychlé)
A dává mi choditi po mych vySinách.

Ëiditeli hudby (zpèvu). PH mé strunové hudbé.
17. Xepfítel zniôi krajinu lidu prorokova ùplnë a

spustosí jí tak, ze v ni nebude zádnych plodin, a ze po-
vstane hlad ; nebude ovcí ani dobytka. Proto se oné zvësti
prorok tak ulekl, vzdyf mu pí'edpovídala tuto hroznou
spoustu.

File zajisté (enim dotvrzovací) nepokvete a nebude
zárodku igermen) na vinicích, na vinnych kmenech ; dílo
olivy seize, sklame — metaforicky feëeno (Is. 58" Jer. З23
Os. 92), sklame nadèji lidí, ktefí oóekávají z oliv ovoce.
A role nepodají, nebudou, pf ináseti, dávati pokrmu, nedají
obilí, nebude polních j^lodin, chleba. Prorok jmenuje fík,
révu, olivu a obilí na poli — hlavní prameny bohatství
a blühobytu zemë Kanaan (Os. 28j. Babyloñané pofezá-
vali, jak ze star^'ch znàzornëni vidno, v zemích, jez ple-
nili, ovoené sti'omy; dosud jest to nepëkny zpiisob, kterym
se mstívají zlí sousedé v Palestine. Zákon Mojzisûv ji2
to zapovídal (Deut. 2011'- 20), ponëvadz pfefezáním fikû neb
rév a oliv byvá zahrada na nëkolik let pokaáena.

Nebudj ani bravu ani dobytka, ani ovcí ani velk$rch
stád; nepfítel moeí vse odtrhne, odvede (odrízne). My sticky
vykládal tato slova sv. Jer. a jiní o tom, ze nebude v
Israeli Bozí milosti, ze bude ùplnë pokazen a nebude v
nëm dobr^ch skutkü (dobrého ovoce).

18. Dûvëra v Boha zahání bázeñ i nepokoj. Prorok
byl sice velice zarmoucen, avsak dûvëra v Boha dává
mu potëseni, nebof vi, ze vsechno, со mu bylo ukázáno
a oznámeno, povedeke spáse jeho lidu: Veselím se v Bohu,

mém Jezísi, v mém Spasiteli (v Bohu mé spásy ; die hebr.).
I v nejvëtsi tísni zfistává vërnému sluzebníku Bûh spo
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mocníkem; ta chivera dodává síly, trpëlivosti, ano i veselí
a potëseni z útrap, jez z Bozí vûle jest nám trpëti.

19. Buh Hospodin jest má síla, on mne sílí, ze pfe-
mohu vsechna protivenství, snesu nestësti; on uéiní mê
nohy jako nohy jelení t. j. dá mi nohy zdravé a rychlé,
jako jsou nohy jelenû (z. 1734); drive pravil, ze pfisla
hniloba do jeho kostí (putredo, jako kostizer), nyní bude
moci uniknouti kazdému nebezpecí. Ano, Búh mne po
vede po mych vysináeh (excelsa mea), po vysináeh zaslíbené
zemè (Deut. 3213).
Vulg. spojuje liturgickou poznámku, která se nachází

na konci zpëvu (v zalmech byvá vxdy v nadpise pozna-

menána) se znënim v. 19.: Povede mne vítéz, Hospodin,
ktery vysvobodil Judské, povede je a oui budou Boha
velebiti chvalozpëvy. Lid vrátí se do své zemë a bude
tam Bolia chváliti. Die sv. Jer. : Povede mne, a já budu
poti chvalozpëvy vîtëzi t. j. Bohu.

V hebr. jest: Éiditeli hudby (viz úvodu str. XXVI).
Pfi mé strunové hudbë (viz v úvodu к tomuto zpëvu a
str. XXVI, v.. 41). Ze slova: mé neghfnôth soudi nëktefi,
ze nálezel Habakuk к levitskému hudebnímu neb zpiva-
j icimu sboru (Speakers Comment).

17. 18. ГЧВ1 (cil arab. ráffun sfádo koz i j.) pozdní
hebr. téz v sgl. cldév. Jonathan vykládá: >Nebot králov-
ství Babelu neostojí a nebude provâdëti vládu nad Isra-
elem, zabiti budou krâlové Medska a silni Jâwânu (Èecka)
nebudou èfastni: zniëeni budou Ëimané a nebudou sbirati
dani z Jerusalema«. Dále di ve \. 18.: Tedy pro znamení
(prapor) a vykoupení, jez uCinís svému Mcs¿chá (poma-
zanému) a zbytkûm lidu, ktefí zûstanou, budou dëkovati
fkouce ....
Pfi 18. veriüi zdrzují se vykladatelé casto u jména

Jez ix, jez sv. Jeron, i do pfekladu pH j al. "üi4 znací po-
moc, spásu. V Pánu Jezísi se radujeme: Jezís jest medem
v ústech, sladká pisen v usích, plesání v srdci — di sv.
Bernard. Dále di v rozjímání o ctveré povinnosti: Kdyz
jsem mu (P. Jezísi) úplné zavázán (dluzníkem) za to, ze
mne ucinil, со mu dáin (pfidám), ze mne obnovil a ze
mne tak obnovil? Vzdyf nebyl jsem tak snadno obnoven,
jako jsem byl ucinèn: nebof ten, jenz mne jednou a pon
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hym slovem uôinil, pfi obnovení zajisté mnoho mluvil a
divy konal a tvrdosti trpël ; netoliko tvrdé vëci, nybrä i
potupné (nehodné). V prvém díle mne odevzdal mnë,
V druhém sebe; a tam, kde mnë sebe dal, vrátil mne mé
osobë . . . Cím se tedy Bohu odmënim ? (Corn, a Lap.
к tomuto verèi).

19. DtD*l znamená tu ciniti, nikoli postaviti (v ï. I834
pfelozeno téz 122 syr. i aram.).
Poslední slova jsou spojena v LXX : Tor vtxijoai

h ri
'/ aïdjj ainov: Vyvádí mne na vysiny, abych vitëzil jeho

plañí, syr.: abych pel jeho chvdly — i aram. arab. n?D
neni pry (die Drivera) ve spisech pfed zajetim; v knize
Chron. ustoupilo slovesu starsimu ÏTH (2 Par. 2lb l7b).

Sv. Cyprian, Euseb., sv. Aug., sv. Jeron., Theod.,

Euthym. a mnozí jiní vykládali chvalozpëv Habakuka о

pfístí MessiáSe; nëkterym byla píseñ primo messian-
skym prorootvím, jiní ji vykládali v obraznë-messianském
smyslu. Sv. Církev pójala proto H. chvalozpëv do po-
svátné liturgie. Jest v laudes Velikêho pátku a páteeních
officii vùbec. Spasitel pfisel uprostfed casû a dob (v. 2),
Bûh Otee trestal na nëm hrichy vseho lidstva. Kristus
Pán proto trpël, avâak jako zástupce vykoupencû лгу§е1

s Bohem (v. 13) ke spáse lidstva. Vitëznë pfemohl moc
zlého ducha, coz naznaceno záhubou Babylonsk5rch, která
jest v písni vyliöena.
Pfeklad LXX a stará Itala podávaly v 2. verèi chva-

lozpëvu odchylny vyklad slovy: > Hospodine, slysel jsem
tvou zvëst a ulekl jsem se; Hospodine, pozoroval jsem
tvá díla a zdësil jsem se; uprostfed dvou zvífat jsi po-
znáván; kdyz pfijde doba, ukázes se; kdyz budemáduse
hnèvem zmítána, rozpomeñ se na své milosrdenství< .
Slova Ь /jFoo) dvo Qcómv \rykládána tak, ze se nalézal Pán
pfi své smrti mezi nimi, kdyz byl mezi dvéma lotry. Proto
uvedena jsou slova tohoto verse die starého lat. pfekladu
v antifoné ehval Velikého Pátku a v prvním táhlém zpévu

(tractus) liturgie téhoz dne.
Liturgické modlitby svátku Narození (4. respons.)

a Obfezání Pane (respons. 6.) mají téz tato slova: *0
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velikéhotajemství . . . ze zvírata spatfila Pána narozeného,

lezícího V je&lích« a die v. 2.: »Hospodine, slyëel jsem . . .

uprostred dvou zvifat«. Die toho vykládán tentó vers о
torn, ze lezel narozeny Jezís v Betlemskéra chlévë, v nëmz
byla zvírata (bos et asinus) vedle jeslí Pânè. V torn smèru
vykládá vers 2. Habakukova zpëvu teprve apokryfni
evangelium Pseudomatthaeovo (hi. 14). Orígenes, sv. Am-
broz, Èehor Nyss. i sv. Jer. a j. mluvit sice téz о tëchto
dvou zvífatech pH narození Pànë, avsak die Is. I3; vy-
kládají, ze ose/ t. j. pohanstvo Pána -poznalo, kclezto ho
volek (bos), t. j. Judstvonepoznalo. (Knabenbauer, Comment,

in Proph. min ).
V tëchto vykladech cetli slova оча 2"}]53 na miste

správnych slov n"TO 3*1¡53 (D43Œ znamená dva), рак r¿~~

(zvífata) na m. ЧЯ^П. Sv. Jeronym poznamenal, ze byly
tëmi zvífaty míneny i oba Zákony (Stary a Novy). Ter-
tullian je vykládaJ o Mojzísovi a o EliáSovi (Mar. 93,4),
Barhebreus o andëlich a o lidech, o Babylonskych a o
Hebrejskych. ïieèti vykladatelé poôali téz psáti na ni.
Cqícw jinak £(oán> uprostfed dvou zivofü, mezi tímto zivotem
a budoucím objeví se soudce; sv. Cyrill jerus. o zivotè
Kristovë pfed smrtí a povzkfísení. Swete uvádí v Introd.
to the Old Test, in Greek Tert. a Eusebia (468).
К tëmto mnoh^m vf kladüm starych, aby nebyly ne-

setrnë odsuzovány, pfidáváme krásné slovo sv. Jeronyma:

Quid igitur? Damnamus vetevés? minime: sed post priorum
studio, in domo Domini quid possumus laboramus. (Coz
tedy? Odsuzujeme staré? Nikoliv! avsak kdyz jsme pro-
bádali dfivëjsi, pokud müzeme, v Hospodinovô domë
pracujeme.)

8.

Magnificat blab. P. Marie.

Ev. sv. Luk. Pfi neèporach.
Blahoslavená Panna Maria odesla do mèsta Judy

(nyn. Ain— Kàrim) navstivit Alzbëtu. Pozdravila svou
príbuznou, a tato naplnëna Duchem svatym zvolala veli
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kymhlasem (nver¡ wvr]oev xgavyfj [ywv/]] цеуаХц) a velebila Marii;
Alzbëta ukazuje, ze jiz cítí a vidi zacätek blahodárnych
úcinkú Vykupitele, jenz pfijde na svët (Luk. I39-45).
Pô té uiluví blahoslavená Panna a podává ve ve-

lebném chvalozpôvu «Magnificat* svou nadsenou úvahu
o veliké a radostné milosti, kteron jí Hospodin prokázal
(v. 46~50i.

Hospodin shlédl na ponízenou sluzebnici svou a po-
vysiljinad vSechny ostatní; oslavuje proto Boha, zenízké
povysuje a svymi dary obohacuje (51— 53 1.

Vi, ze Hospodin milosrdny a vërny vyplní svému
lidu, со kdysi slíbil (54—55).

Tentó chvalozpëv ehev (promluvila) Maria. Tfeba
není zde pfipsáno (jako ve v. 41. o Alzbètë), ze byla na-

plnèna Duchem sv., pfec tak die v. 35. (Duch sv. vstoupí
v té) i oPanné Marii í-íci mûzeme. Magnificat jest sestaven
z veliké cásti z písní Starého Zákona-, pfedevSím se pfi-
kloñuje ke chvalozpëvu Anny, matky Samuelovy (1 Sam.

21-10). Zbozná dívka israelská znala zajisté svaté zpëvy
Starého Zákona na paméf; není divno, ze slovy známych,
milych zpëvû mluvila, kdyz chtéla velebiti Boha, a ze
svou chvalofec u velikém nadsení proslovila velebné,
básnickou formou a prorockym duchem. I u nás shledali
jsme lidi, ktefí byli s biblickou mluvou neobycejnou
mërou seznámeni a vyjadrovali se nekdy (jako pri po-
hfebním náfku) biblickymi vyrazy a vëtami velmi dojemnë
a krásné. Podobnost zpévu Magnificat s vëtami Starého
Zákona jest dobfe pfedstavena v tomto obraze, jenz jest
vzat z díla: Plummer, A crit. and cxeg. Commentary of

the Gospel accord, to S. Luke (s
.

30. 31).

Magnificat. Stary Zákon.

Meyalvvet >/ yvytj ftov zov xvqiov \ 1 'I'Jaregeu'y&tj í¡ xaQÓía ftov tv
y.ui {¡yrÜMnofv то wevfui ftov fa'i \y.roicp,

7(o (-)fc5 T(f> aonijoi ftov' ry(ót)t¡ xéoaç /iov
?v (~)f(f> fior.

on biffiinçEv ¿t¡ Ttjv runtívwatv 2 iàv iniß/Jnrov ¿.-iifí/¿i¡4¡; rr¡v
TÎjï ôoi'hjï nvrov Ttt^ftrœoiv т//,- dov/jj^ oov —
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lôov yàg ало tov vvv
fiaxagtovoiv fie nûaai al yeveai.

öti înoii]aév /¡oí ueyáka 6 dwaró;,

xai fiyiov то oro/ta avTov,

xai то £/£oç airzov et; yevfà; xai

yeveàg roTç yoßovuivoig avrór.

*E7WÍt]0£V XOÔTOÇ fV ßonyioVl UVTOV'

dieoxóomoEV íwegr/yávoví ôiavotq

xagdía; aï'Twr.

xaihl/.fv ôvvàoraç feto ftgóvo»'
xa) vywoev rajreivovç,

яеп'штад ivêxhjoev äyairiöv
xai ллогтоггта; è'ÇanéoTeûev xevovç.

''
AvTeküßero 'Jogaiji лаФо; airtov,

[ÁV)¡ol)r¡VU( t/.tOl'Ç,

xaiïi'uç èkâhjarv лдо; rot's латеда;
fjflWV

то~) 'Aßgaa/t xai тф алёд/taTi

avror et; тоу aliôva.

3 Maxagía byd), oti
/laxagiÇovolv /и лаоас ni yvvaïxr;.

4 опта hioltjoev èv ooi tù firyáia'

5 Syiov xai (poßeoov то ova/ui aÍTofv

6 ТО Óí fkfOÇ TOV XVOÍOV ПЛ() TOV

alôiroç
xai ад; tov akôvoç
Kil тог.; cpoßov/ifvov; avróv.

7 ai' hanetvcaoaç d>; Toav/imínv
vneoyipavor,

xai h> тф ßgayjovi тГ/; dvvú/iedtz
aov

ппаходлюа; тог; byßgov; aov.

8 IÇajiooTfiJxjov îegetç (rfyjiaXunov;
ôvvàaraç nè yf¡; хатёотдец'ег.

9 тог noiovvra Tajinvovç el; vWo;,
y.ai <\лоХ<»).0та; t^eyetgaita.

10 Kvgioç лпоур^еь xai nhivrí^n
rcatfivól y.ai âwyot.

11 yvyiji' xeivüHiav fvinXt/oev
àyadâtv.

12 Sh dé, 'Iagat'/X, лаТ; /tov, ov
ävTF/.aßo/ajv —

13 tf(rí¡ni)i¡ Tov f/.fOí's ai<Tov тф
'Taxdjß.

14 ôdjoet fíV äXt/Hetar Tip 'laxiöß,

FXeov тф 'Aßgaä/i, xaDtm ujiiooai

toi; литдгюи' f/pwv y.mà та; t/itéga;
та; èfuiQÔoûer.

15 тф Javeiâ xai tío алед/mn
aho? Fm; alawoç.

') 1 Kr. 2\ 2) 1 Кг. 1». 3) Gen. 3013. l) Deut. 1021. 5) z. 1109.

«) z. 102". 7) i. 8811. 8) Job. 12le. ») Job. 5». ,0) 1 Kr. 27. ») i. 1069.

") Is. 41». is) z. 973. i<) Mich. 720. je) 2 Kr. 22".
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Vsechna v^chodní znëni Nového Zákona mají pfi
slovech xai ébiev téz jméno Mnoiáu; i latinské pfeklady
chovají toto jméno. Vyjmouti dluzno tri rukopisy, které
obsahují stary latinsky pfeklad (pfed sv. Jeronymem roz-
Mfenf), totiz a (Vercellensis), b (Veronensis) a / (Rhedi-
gérianus), jez vykazují ve versi 46. sv. Lukäse 1 : Et ait-
Elisabeth. Tato odchylka jest podivnou; avsak dluzno
uváziti, ¡te tyto rukopisy nemají té váhy, jako mnohem
vëtsi poôet jinych latinskych rukopisu, citátu sv. Otcû,
liturgickych knih, které mají vesmës: Et ait Maria. Pfed
sv. Jeronymem byl latinsky pfeklad bible v nepofádku,
kolovaly mnohé," rüzné a chybnë opsané a opravované
pfeklady, proto bylo sv. Jeronymovi pfehlízeti latinské
znëni a pfipraviti novf pfeklad. Zmínéné tfi rukopisy
obsahují nepochybné podobnou chybnouodchylku. Vzdyf
jií slovo ebev samo ukazuje, ze nyní asi mluví nékdo
jiny; pfed tím jsou slova Alzbéty, nyní mluví Maria. Pa
rallelism v Magnificat to téz stvrvuje: Alzbëta jmenuje
Marii P. ve v. 45. цахадю, Maria P. o sobé di ve v. 48. vvv

¡xny.aoiovaiv [At atd.

V Origenovë 7. homilii (in Luc.) pfelozené sv. Jero
nymem jest sice uvedeno, ze die »jin^ch Codices«, slova

P. Marie prorokovala Alzbëta*), avsak ani Orígenes ani
sv. Jeronym nepfiëitali Magnificat sv. Alzbëtë, nebof v
téze homilii pravi (ku konci) : »I blahosl. Maria velebi
Pána Jezíse. Velebi duse má Hospodina . . . .« a na za-
cátku hom. 8. : »Pfed narozením Pána a Spasitele pro-
rokuje Maria«.
V rukopise vatikanském (6. 5729) »De psalmodiae

bono« jest téz pfipomenuto : cum Helisabelh Dominum

anima nostra magnificat**). Tentó svëdek jest vsak po-

*) Inuenitur beata María, sicut in aliquantis exemplaribus reperimux, prophe-

tare. Non cnim ignoramus, quod secundum alios codices et haec verba Eli

sabeth uatii'inetnr.

**) Cela staÉ zni: Hic cum David confitemur. quoniam bonus est: cum Moyse

Spiritu sancto Dominum magnis illis canticis personamus; cum Anna, quae

ecclesiae typum gerit, olim sterilis, nunc fecunda, in Dei laude corda tir
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chybny. Parízské vydání (Achery-ho) téhoz spisu onëeh
slov nemá, nebof о Magnificat tu vùbec nemluvi (Migne
P. 1. 68373); Magnificat se do stati ani nehodi, nebof jest
tu feë o starozákonních zpèvech. Po té züstává podiynym,
proc by nejmenoval téz Benedictus a Nunc dimittis, kdyz
by uvádél Magnificat.
Ackoliv není vice svëdectvi a aôkoliv uvedená svë-

dectví jsou pouze nepatrná, pfece stacila jednotliveúm nej-

novëjsi doby, aby mohli upírati Magnificat blahosl. Panne.
Na vëdeckém katol. sjezdu v Mnichovë r. 1900 obhájil
Dr. Bardenhewer minëni veSkeré tradice. proti onëm oje-
dinëlym náhledúm velmi dobfe a podal své obhájení ve

sv^ch »Biblische Studien с 1901 str. 189 a d. Mezi jinym
uvádí slova z Protoevangelia Jacobi: ZY? ei/м tych, mou, ein
лйош ai yevmi tí¡s evMr/ovoív це

— svëdek pro Mariansky
püvod Magn. starsí nez sv. Irenej. (Viz к tomu téz Revue
biblique 1897, 286-7 a 1898, 74—7).
Chvalozpëv sv. Alzbëty jest u sv. Luk. l42.45. má dvé

slok po ctyfech fádeích.
Ve zpèvu Magnificat lze shledati ôtyfi sloky.
Pëkny vyklad chvalozpëvû N. Z. mâme v SuSilovè

vykladu evang. sv. Lukàëe, к tomu budiz poukázáno; zde
staci рак nëkolik mensích poznámek.

46. (1.) A fekla Maria:
\ elebí má duse Hospodina,

47. (2.) A zaplesal mûj duch v Bohu, Spasiteli mém,
48. (3.) Ze vzezfel na ponízení své sluzebnice:

Nebof aj, od této chvile blahoslaviti mue
budou vsechna pokoleni.

49. (4.) jVebof veliké vëci mnë ucinil ten, jenz jest
A svaté jméno jeho. moeny;

50. (5.) A jeho milosrdenstvi (jest) od pokolení do
Tëm, ktefí se ho bojí. pokolení,

mamiis; cum Esaiii île noctr vigilamos; cum Abbaeue psaUimu»; cum Jona,

cum Jercmia sanclissimis patribux orando cantamns; cum tribus etiam pneris

quasi in fornaci» positi convocatu omni creutnra creaturi omnium benedici-

mns; cum Hclisabeth Dominum anima nostra magnificat. Fsáno bisknpem z

Kcmcsiana v Dacii, piitclem sv. Paulina z Noly, Nicetou v 5. stol.
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51. (6.) Gcinil moc svym ramenem:
Rozptylil pysné mysli jejich srdce.

52. (7.) Sesadil mocné se stolce

A povysil ponízené.
53. (8.) La6né naphiil dobrymi (vëcmi)

A bohaté propustil prázdné.

54. (9.) Ojal se Israele, svého sluáebníka,
Rozpomenuv se na své milosrdenstvi —

55. (10.) Jakoz byl mluvil к nasim otcûm —

Abrahamovi a jeho semeni na vëky.
46. Velebí /uyaXwet, oslavuje má diise íjá, z. З3) Ho-

spodina; mé vnitro, celf vnitfní zivot, já cela oslavuji
Boha, hlásám, jak jest veliky. Mtyakvveiv má sice téz vyznam
»rozsifiti«, zde vsak jest synon. к doSti&tv (Sk. 5 3 1046
19 IT oslavovati, z. 33* 34-' a j.). .
47. A zaplesal mûj duck; nvevpa jako </''/'/ znaCí tu

pouze dusevní, nehmotnou 6ást ëlovëka proti hmotnému
tëlu — tedy: Zaplesala jsem já. 'AyáíXoftm : jako v z. 15°
47 12 69-'. Zradovala se veliee, kdyz slysela od ándela, ze

jest u Hospodina pina milosti, kdyz slysela, ze pfijde Spa-
sitel, ktery jí spásu, blazenost a pozehnání pfinese. Обе-
kávala Maria zajisté, jako jiní zbozní Israelité, Spasitele
a z dávnych proroctví védela, ze prinese pozehnání, pomoc,
spásu vSemu lidu. O »Spasiteli« viz téz z. 23л 349 10521.
То naplñuje ji plesáním. Syrsky rukopis Sinajsky (vyd.
Agnes Lewis) má urëité: »Mûj duch se zaradoval v Bohu,
tom Spasiteli«; tedy nikoli vseobecnè o spáse.
48. Velebí Boha, plesá Maria, ze vzezfel Hospodin se

svou láskou, dobrotou a milosti na poniêeni své sluzeb-
nice (t))î doting «¿roí"); аб jestchudá — bylaf tesafi zasnou-
bena — pfec na ni vzezfel Bûh a vyvolil ji к nejvyssí
dûstojnosti, udëlil ji nejvëtsi milost, které se mohlolidem
dostati. Maria P. uznává tëmi slovy svou nízkost, ze neni
té milosti hodna, aby byla totiz matkou Vykupitelovou,
a tim projevujo zajisté pokoru; o ctnosti »pokory < slovo

ztmeívwois (nízkost) zde vykládati nelze (pohlédnonti na
snízení jest téz ve 4 Кг. 142b a v z. 24'8).
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Alzbëta vítala Marii a velebila ji fkouc, zejest siast-
nou, blazenou (v. 45 ftaxngia >) лютегюаоа); ano, praví nyní
Maria, od té chvíle (¿taó toi" vvv ex hoc, a nunc), kdy se
mi dostává té nesmírné milosti Páné, blazenou mne budou

nazyvati vsechna pokolení. Jak jasnë a dokonale vyplnila
se a vyplñují dosud tato prorocká slova Rodicky Bozí !
Jednotliví kfesfané, církevní fády, veskerá církev oslavuje
a velebí Marii Pannu na v§ech místech kfesfanství roz-

manitym a nejuctivëjsim zpûsobem.

49. 50. Blazenou budou jmenovati Marii P. vsechna
pokolení, nebof jí ucinil Büh /leyr'da (i ueyaXtta jakoí. 70'9I
velikê véci tím, z« ji vyvolil, aby byla niatkou Spasitole
(»matka mého Pána« pravila Alibëta, v. 43). Andel ozná-
mij jí ty veliké véci (v. 30—35), ze bude míti Syna, ten
bude veliky atd. se to staue z Bozí moci, к tomu po-
ukázal andel slovy v. 35 a 37 (»Není nemozné u Bolia
nizádné slovo«), a proto nyní tez jmenuje pfedevSím tuto
moc Bozí : Veliké vëci ucinil wii ¿en, jenz mocny (bvraróq,
X z. 23* xQaratôç xat Ôvvarôç) — ve V. 51. ucinil moc svym
ramenem {i. 117,ü); anthropopathicky jmenuje ràmë sym-
bolem a prostfedkem púsobení moci Bozí (2. 433 88n 971
Is. 531: Rámé Bozí komu jest zjeveno?).

Dílo vtélení Spasitelova jest die slov Marie P. dílem
moci, svatosti a milosrdenství Bozího: Svaté jest jeho
jméno. Syr. sin. téz oddèlenë od prvé vëty: Ten, jelioz
jméno jest slavné a svaté, jehoz milosrdenství jest do po
kolení a na kmen tech, kterí se ho bojí.

Jméno Bozí znaíí i podstatu В., Boba sama ; Büh
jest svat#, chtël, aby i lidé s ním a od ného svatost míti
mohli, proto poslal Vykupitele (o svatosti B. viz v 1. chva-
lozpëvu Ex. 15p). Slitoval se nad lidmi a proto chtël, aby
byli osvobozeni, spaseni; jeho milosrdenství (viz úv. z. 102)
jest na vsechna pokolení (z. 10217, 882) a pomáhá, prospívá
tëm, ktefí se ho bojí, zbozn^m, kterí ho uctívají, po-
slouchají.

51—53. Hospodin ukazoval svou velikou moc i ve

LUK. 1Г>4 (9). 1253

Starém Zàkonë, i v dobë pfed Spasitelem rözptylil (zni-
öil) ty, ktefi svymi zámysly se vynáseli, byli pyëni srdcem,
potlacoval, snizoval hrdé, zpupné. I pyënà knizata (vûdce
pysn$rch, Sir. 101'), mocné (1 Tim. 616) sesadil se stotce

(пл<> doóvwv) a posadil na në, povysil snîzené (талешогч),
nízké — dal jim dûstojenstvi a cest. Так cinil i bohatym,
ze pfisli о svûj blahobyt, piistil je prâzdné — laëné na-
plnil dobrymi vëcmi (jako feceno ve zpëvu Anny 1 Kr.
25, z. 106я). Touz Bozl mocí, tímtéz fízením Bozím shlédl
Hospodin i nyní na ponízeny, nízky stav P. Marie a po
vysil ji. Bylo a bude na svëtë vzdy dosti snízenjrch, chu-
d5'ch, lacnych, ktefí doufají v Boha a oëekàvaji od nëho
pomoci; té se jim dostane skrze Vykupitele v úplné mire.

I v messianské dobë snízí a srazí Hospodin s mocného
stolce pysného utlacovatele a osvobodí tím ubohé od ná-
tiskü ; dá snízenym spâsu a pomoc, nasytí laëné, dá jim

i tëlesné i dusevní dobré vëci i>chudym zvëstuje seevan-
gelium« pravil Spasitel; srovn. Is. 6513).
Die toho velebila by Maria Panna Boha pro jeho

mocné a moudre rízení, kter5Tm pysné snizuje, ubohj'ch
se ujímá; vykládali bychom její slova vSeobecnë o oby-
èejném, stálém fízení Bozím. Ponëvadz vSak není nad
vSechnu pochybnost dosvèdëeno, ze by l>yla f. aoristem
oznacena obyeejná, obvyklá cinnost (jako v hebr. perf.

§ 86-b. ; srovnej vsak § 87+), a ponëvadz ukazuje v. 54.

a 55. na Bozí sliby, jez se sesláním Vykupitele a messi-

anskou dobou vyplñují — dáváme pfednost prorockému
vykladu slov Panny Marie ve v. 51—53. Maria P. vzdává

chválu a díky za to, со ji Bûh ucinil, a vidi ve svém
duchu i ona pozehnání, kteiych se vykoupením dostane

ubohym a nízkym na zemi; mluví o úcincích vykoupení
v miniüém ëase (jako proroci).
54. Hospodin ujal se, suseepü, änelaßno (vzal za ruku,

prispel, pozvedl, pomohl jako ávríhjyig v z. 2120 sr.

téz v.. 173) Isí-aele, svého mudó? sluzebníka. Sluzebníkem

-Xzy Bozím jest jmenován Vykupitel u Is. 418. 9 42! a j. (o
Davidovi z. 17' Luk. ltí9). Israel byl úmluvou na Sinaji
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к sluzbè Bozí zavázán, pozíval vSak proto tez ochrany
svého Pána. V syr. sin. rukopise jest ovsem pfelozeno :
svého syna (z. Kl. dietie) Israele, avsak synové B. jsou
jmenováni réxva neb vlol. Klom. zaltár pfekládá tu (i na
jinych místech) jméno »Israel« slovy: vidoucí Boha (Iârê'éi ?);
Isrâ'êl = zápasí El (Buh).
Pfislíbení Vykupitele bylo velmi dávné, stalo se oleum

israelského lidu; Buh sám jim je fc/cL promlouval. Bylo
by se zdálo, ze Buh na ona pfislíbení zapomnël, nebof
Vykupitel nepficházel - nyní vsak Bûh Vykupitele sesle,

jakoby se byl rozpomenul na své milosrdenství, jez mèl
a má stále к Abrahamovi а к jeho potomstvu t. j. ke

svému lidu na véky. Milosrdenství to nyní v hojné, vnej-
vyssí mire projevuje a dává.

Sv. Lukás uzavírá tuto Cást tím, ie praví: Maria
zùstala s ni asi po tri mësice a navrátila se do svého
domu«.

46. Kdo chtèji rozlisovati лупша od "»7»;, tvrdí, ze
jest лжг/т sv. Duchem nadsen5r dneh, nvyj¡ pfirozená mysl
a dusevní síla ùlovèka; jinak vykládají nvevaa jako sídlo,
pramen nábozenského zivota, wyt'¡ sídlo citn a pohnutí.

47. Plummer ukazuje к z. Salomounovym (apokrvfníj
37 a 173 (839 16*), kde jest tez uzito slov вмк оштг'/д.

48. Zcela jinak mínena slova manzelky Jakubovy, Lie,
v Gen. 30 1й: Maxagí^ovaív fie лаат al yrvaîstFç. TaneiyuxHs vy
kládají o pokofe mnozí (Orig. Beda, Bonfrerius, Albertus
a j. v. Knabenbauer, Evang. sec. Lucam, 82 ¡.
49. A svaté jest jeho jméno — nezavisí na ön, jest

samostatnou vëtou.
51—53. Lagrange (v Revue biblique 1895 s. 165 a d.)

ukazuje, ze nechtëla Maria P. dovolávati se toho, jakBùh
svrhuje vládce a tyrany s trûnû; to by byla tuze ob}r-
cejná (banalní) myèlénka v okamzení, kdy byla zabrána
nadsením ze spásy veskerého lidstva.
Mnozí vykládají ta s!ova gnomicky jako prùpovëdni

rceni: Bùli tak èini vzdy. Jini je zase vysvêtluji o minu-
losti a odvolávají se na záhubu Faraona, Nabuchodono-
sora a mnohych pohanskych, slavn5Tch národu — na po-
v^seni Davida, Esthery, Hebreûv. О torn zde feöi není.
Fecit potentiam a in brachio jsou hebraismy.
54. limóos avtov; лак uzito v Novém Zâkonè ve vy
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znamu sluzebnik Mat. 86. ,3. 142 Luk. V 12*5 1526 Sk. 425;
staré zaltáre 6. mají sice dietie swe, ve staroslov. (slovën-
ském) pi-, jest vëak správne otroka svojego (N. Z. na cír-
kevnë-slov. i ö. jazyce — vydany^ synodem). O Kristu
Pánu лшс Sk. 313. 26 42'. «

o
,

tez Mat. 12i» % Is. 424; o tom
viz Dalman, Die Worte Jesu, 226 d.

55. 'Eiáhjoev má pfi sobë ngàç roîv natéçaç >¡ft¿ov ; slova
rol 'Aßgaäu y.tù ты ол. V dativu jsou fízena slovesem

Elç тог aîôxva (öasto V zalmech) znací dlouhotrvající
dobii, zde asi messianskou dobu (na vzdy).

Zpëv Magnificat byval nazyván téz »evangelium
Mariae«. Die pravidla, vypsaného Caesariem a Aurelianem,
bylo Magn. V gallikánské círk\\ pfedepsáno к modlitbë
mnichû vranních hodinkách (matut, snad laudes) vurcité
dny a svátky. Sv. Benedict (f 543) uvádí Magn. jiz v fe-
holním právu nespomích zpëvû: »Vespertina autem synaxis
quattuor psalmis cum antiphonis terminetur; post quos
psalmos lectio reci tanda est: inde responsorium Ambro-
sianum (hymnus), versus, Canticum de Evangelio, litaniae
et oratio Dominica et fiant missae (fiat missio)«. Pokud
lze zjistiti, bylo pèno jiz po r. 507 v sobotních nesporách.
Slova Magnificat podávají velmi mnoho látky к roz-

jímání (Viz Corn, a Lap. in Lucam); nechtèli jsme vsak
poznámky к vykladu tuze rozsirovati.

Za zpëvu Magnificat deje se, jak známo, liturgické
okufování oltáf k. Modlí-li se Magn. zboznë ten, jenz jest ve
stavu posvëcujici milosti, získá odpustky, jez se zovousto
dní (jedenkrát dennë), рак 7 let а 7 quadragen (kazdou
sobotu jednou). Hledme, bychom byli nadseni a tfedeni
podobnymi city, jako je Maria Panna v Magn. projevila!

9
.

Benedictas knëze ZachariáSe.

Evang. sv. Luk. 168-7». Ad laudes.

Zboznym manzelûm, Zachariásovi a Alzbëtë, narodil
se syn, jehoz narozeni bylo knèzi Zachariásovi andëlem
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oznámeno (Luk. Vden, kdyz byla vykonána na dítku
zákonná obfízka, a kdyz mu bylo dáno jméno, pfedem
jiz urôené, promluvil opët Zacharias, jenz se stal pfi an
déis kt'm vidëni nëmym (l20), fXáíei et'koyñv (v. 64) a dobro-
fecil Bohu známyin chvalozpëvem Bevedictm.

V tomto zpëvu velebí Bolia a dëkuje mu, ze dal
svému lidu Messiâse a spásu, jak to byl otcùm pfislibil

(68—75). V druhé cásti vyliëuje ûrad a cinnost Predchûdce
Pànë, sv. Jana (76—79). V tëchto dvou ôâsteoh lze shledati
patero slok.

Die slov v. 67. slozil Zachariás sám toto proroctví, nebof

praví ten vers: A Zacharias, jeho otee, naplnën by! sva-

tym Duchem (v. 15., duehem Bozim), a prorokoval rka.
Prorokoval t. j. oznamoval Bozi vëci, mluvil z vnuknuti
Bozího, ve jménu a za pomoci Bozi. Vëdël Zachariás, ze
V brzku pfijde Messiás, dovedl oceniti i stësti. jehoz se

jím lid em dostane. Narození sv. Jana bylo mu bezpeönym
znamením, ze Vykupitel jiz pfijde. Nazyvali Zachariásúv
zpëv právem: Poslední proroctví Starého a prvé proroctví
Nového Zákona.

I tentó zpëv obsahuje vice vët podobnych v^rokum
Starého Zákona, jak z následujícího se.-"favení lze posou-
diti (Plummer, The Gospel according to S. Luke, s. 39 ;.
Pfi torn dluzno ovsem uváziti, ze jest zcela prirozeno,
kdyz mluvi zbozní Starého Zákona (témi byli i proroci
i Zachariás) tymz sv. Duchem nadseni o témz pfedmëtu
podobn^mi neb stejnymi slovy. Není tedy kazd5' podobny
neb síejny v^raz Zachariásova zpëvu vyñatkem ze St.
Zákona.

Benedictus. Stary Zákon.

'Inoai'i?.,
j ofí//¿.
i

on fcfemtfWmo y.at htobjatv hWoco- ! 2. hhwoatr fatmnXev ко ?.аф
niv ni) hup avTov, j aliov.
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xal r/yngev xégag oojri¡gíag щйг
h> oïxcp Jnveiô Jimdoç avrov,

xabcog èÂàirjàev ôtà ото/иатод тшг

âykov
<bi akorog лдоу.г]тшг aînov

owrrjgtav ê$ èy&gwr ¡\fubv xal êx
yEtgog

TinvriOV T(7)V fllOOVVT(0V ij/lÙÇ,

noiijoai êkeoç jlietù тшг narêgwv

i'l/iwv
xal [ivtjodi/rat 0iadt¡y.)]g âyiaç

avrov,
ogxov or Mfioaev лдод 'Aßgaäu rov

латеда hiuov,

rov dovvai fj/ih' (iyößiog êx %ЕЦ)Ьд
iydgôn' gvo&érrug

iargeveiv avrcß er ооштщп xal

ôixaioovvi]
fvatmov avrov nàoaiç TaTçfjfiÉgaig

fjfuöv.

Kai ov dé, naidíov, лдосрцтцд 'Yyrío-
rov xh]d)jot],

rrgoxogevo}] yàg èvabuov xvgíov

hoifiáoai óóovg avrov,
Tov àovvai yvwotv oanijgiag rcp

kacô avrov
h âcpéoei âfiagtKoy aèrâtv
d(à алкаууга êXéovg Oeov f/fjolv,
h' olç huoxhpezat fjfiâç

âvaroÂrj iÇ vy>ovg,
biKpûvai roîg ir oxôtei xal axià

davârov xa&tjfiévoiç
тог y.aTEvfrvvai Tobç лодад fj/Miïv

eIç odor E¡gr¡vr¡g.

3. êxeï içavareiul xégag rcô Aavsiô.
4. ñvaTEAEt xégag лат toj oïxcp

'logaijl.
5. vyuóoEi xégag Xgiorov avrov.

6. ïoiooev avrobg ht %eiQ&v fiiaovv-
rwr xal

èhrrgojoaro airrovg ix yEtgog
tyûgov.

7. àojoei Eig airj&eiav тш laxdiß,
êÂeov тер 'Aßgaäfi , xadón
mfiooag roïç латша/г r)¡uc5v.

8. tftV)'¡oih] Ti]g dia&r¡xr¡g avrov.

9. è'juvtjO'&T) ó Oeóe rijg diadrjxijg
а ('тог'

rfjg лдод 'Aßgaäu, xal 'Iaaáx, xal
'Iaxojß.

10. Snwç ortpoj тог ogxor ¡uov, ov
louooa toïç латдиыг vfjubv,

rov dovvai
avroíg yijr géovoav yáía xal

¡.téh.
11. éfivf)a&r¡ Etg rov ahora dia&r¡xr¡g

avrov
ÁÓyov ov IvEXEtXaro Etg yihíag

ytreág,
or ôiéttETO reo 'Aßgaäu,
xal rov ogxov avrov reo 'Ioaäx.

12. 'Еуш éçajiooré/lw rov äyyeiov

fwv
xal ЫфХЁурши óóóv лдо лдо-

ошлои fWV.
13. ÉTotftáaaTE rr¡v óóóv Kvgíov.

14. xu&rjjuévovg év axóre.i.

15. oíxaToixovrrEg h yœgaxal ахщ
ñavárov ç?(5ç ká¡Liy>Ei ёф' vaâg.

16. xatyrifiévovg h' oxôtei xal

oxuf iïarÛTOv.

J) 2 401471'8 10548. 2) 2.110». 3) 2 13117. *) Ez. 29«. 6) l.Kr.210.
6) Z. Мб10. 7) Mich. 7ao. 8; 2. 105«. 8i Ex. 2«. 10) Jer. 116. «) 2. 104«- 9.
12) Mal. 8>. 13) Is. 40a. ") Is. 427. »») Is. 9». ie) Z. 10610. — Dittmar po-
dàvà V knize „Vetns Test, in Novo" parallelni doklady i v hebr. i v feckéra

znéní (str. 82—88 Magn. a Bened.).
88
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68. (1.) Pozehnán (bud) Hospodin Bûh Israele,
2e navStívil a uöinil vykoupení svému lidu.

69. (2.) A vyzdvihl nám roh spásy
V dome Davida, svého sluzebníka —

70. (3.) Jakoz mluvil ústy
Svat$rch, ktefí jsou od vëku (od dávna). svych

prorokû:
71. (4). (Vyzdvihl nám) Spásu od nasich nepfátel

A z ruky vsech, ktefí nás nenávidí.
72. (5.) Aby ucinil milosrdenství s nasimi otci

A züstal pamëtliv své svaté úmluvy,

73. (6.) Pfísahy, kterouz pfísahal Abrahamovi, na-
semu otci,

Aby nám dal (on),
74. (7.) Abychom, vysvobozeni z rukou sv$rch ne-

Jemu beze strachu slouzili pFátel,

75. (8.) Ve svatosti a spravedlnosti pfed nim
Po vsechny své dny.

76. (9.) jA.le ty (tedy ôè V f.), ditë, má§ se nazyvatiУ
prorok Svrchovaného,

Nebof budes pfedcházeti pfed Hospodinem,
abys pfipravoval jeho cesty,

77. (10.) Abys dal jeho lidu poznati spásu
Na odpustèni jejich hfichû,

78. (11.) Pro útroby milosrdenství naseho Boha,
Jimiz nás navstívil vycházející s vysosti,

79. (12.) Aby osvítil ty, ktefí (jsou) ve tmách a
V stínu smrti,

Aby fídil nase kroky na cestu pokoje.
68. Pozehnán bud Hospodin, Bûh Israele, bud chválen,

oslavován (^T3; doslovní- v z. 40 '* 71 18 10548).
¿e navStívil, totiz svûj lid; Hospodin navstévuje

clovëka, kdyz mu prokazuje svou pfízeñ dobrodiním neb
milostí (v hebr. IpC Ex. 431 a j.); a uöinil vykoupení
svému lidu, vykoupil, vysvobodil svüj lid od nepfátel

(v. 71), pfivedl ho ke spáse, к svatosti a spravedlnosti
(75), к odpuSténí hfichû (v. 77; i v I. 1297- 8 o hojném vy
koupení u Boha, Bûh vykoupí Israele).
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69. A vyzdvihl nám roh spásy; roh znaöi metaforicky
»silu« (2

.

74ä- 6- 11 a j.
, V z. 173 jmenuje Boha »rohem svó

spásy«). Síla, která by pfipravila a zjednala osvobození
lidu, byla sníáena — nebylo jí tu ; Buh ji vyzdvihl ke
spáse svého lidu. Dal raocného Vykupitele v domé Davida,
svého sluzebníka (лаидод abxov jako ve v. 54.); Vykupitel
vyâel z Davidova rodu, jak bylo pfedpovëdëno. »Rohem
spásy « vyrozumívají téz království, jez Vykupiteli bylo
dáno a jez má na vzdy.
Pûvod Messiáse, Pána Jezíse z Davidova rodu do-

svëdëen hlavnë misty: Mat. I1-" a Luk. 323-38, Luk. 1«- 39

2* Sk. 1323, vyroky sv. Pavía, ftím. I3 2 Tim. 2», Zjev. 55
22,u (pojednáno u Dalmana, Die Worte Jesu, 262).

70. Zachariá§ se odvolává na pfipovëdi, jez Hospodin
mluvil, dal v dávné dobë (od vëku àn alawog) ústy sv$rch
svatych prorokû. »Svatymi«- je zove, ponëvadz byli
v úzkém spojení s Bohem, s NejsArëtëj§im, ponëvadz mëli
mocné pfispëni sv. Ducha Bozího, jímá byli nadchnuti.
Pfipovëd a proroctví о Vykupiteli, o králi z Davidova
rodu byla uëinëna prorokem Nathanem (2 Kr. 7 14 a d.;
téz Is. 9« 111 Jer. 235 33ia Ez. 34«3 a j.).

71. Spásu, kterou uëinil Bûh svému lidu, v níz po-
zdvihl roh (moc) lidu (v. 69) — nyní vykládá a objasñuje.

V Davidovë dome dal nám Spasitele, kter^ nás vysvobodí
od nasich nepfátel, od nasich nenávistnikü (stejnë vyjá-
dfeno i v z. 17 1B a 10510). Spasitel vysvobodí svüj lid od
pohanstva, které bylo zboznému lidu vzdy nepfátelskym,
suzovalo a pronásledovalo jej ; za vlády pohanu nebylo
Bozímu lidu pokoje, v messianské físi bude pokoj.
Spdsa feie*, oom¡QÍa, znaëi puvodnë osvobození od

tëlesn^ch útrap, рак osvobození Israele Bohem zjednané
neb i pfispëni Bozí, osvobození MessiáSem oëekàvané ;

znacilo téz osvobození od zla mravního, od hfíchu, zí-
skání nové síly zivota (Ç<»i] alwvioç u sv. Jana 336) i vécny
zivot, blazenost. 7o awrrjoiov jest pomoená, spasná síla.
Arab, wási'a (7ö34)znaöi: jest sirym, prostorny m— pro ti va

к lis jest stisnën. utiëtën, v hebr. uáíváno v hif. a nif.
(hif. ve slovë hosanna).
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72. Vyzdvihl roh (v. 69) spásy: aby uèinil milosrden-
stvi s naëimi otci (totéz rcení v Gen. 24'2 Soud. I24 1 Kr.

208). Têmi slovy udává uôel Bozího zvlástního pfispëni.
Büh sesílá spasení, aby ukázal a dokázal, ze pamatuje
na svou úmluvu, kterou s otci Israele a s Israelem uza-
vfel (/ivr¡o&i}mi\ aby ukázal svou vërnost ve slibech; otcové
se radují vidouce, jak plní Bûh svá dávná pfislíbenf
spásy na jejieh potomcích, radují se i proto, ze se i jim
dostane uzitku messianského vykoupení a spásy tím

tedy prokazuje jim (otcûm) Hospodin téz milosrdenství.
73. 74. Hospodin pfísahal Abrahamovi die Gen.

22i«-i8; tím, ze poslal spásu, projevil, ze pamatuje na svou
svatou úmluvu a napfísaku, (na úmluvu, kterou pfísahou
stvrdil) atd.
Jusjurandum (Sqxov ov) jest pfístavkem к diaíh'jy.>¡;,

mèlo by tedy byti spíse v Gen. ; vztazné Sv zpusobilo
akkus. Daturum se nobis by bylo vysvëtliti (inf. cum
accus.) tak, jako ad faciendam« a »memorari« v. 72: Dal
spasení, aby nám dal volnost, pokoj, bezpecnost, bychom
beze strachu mohli jemu slouziti. Jiz starozákonní lid,
s nímá uzavfel Hospodin úmluvu, mël povinnost uctívati
Boha, мпоегнг ha'miov avTov {amo) — jako reôeno Num. 182
1 Кг. 2 м), lid Israelsk$r byl proto nazvân knëzsk$rm ná-
rodem, královstvím knëzskym (Ex. 19tí); tím vice bude
touto povinností vázán vykoupeny lid v messianské dobè.
75. Dal nám spásu, abychom mu slouzili ve svatosti

a spravedlnosti fu prorokù jiz pfedpovèdëno Is. 11* Jer.
23* 247 312- ; Moudr. 93; v N. Z. Ef. 42*); даю? znamená
toho, jenz si svat^ch osob, fádíi a vëci vází, к nim úctu
chová a jeví (Tit. I8 Hebr. 726) — tedy zbozného. Ve
zbozném smyslení ísyr.: v cistoté), ve zboznosti a ve spra
vedlnosti (cnostnë, v cnostech, die novèjsiho v^kladu),
bychom jej uctívali po vsechny své dny, po celf cas mes-
siansky, ktery trvati bude na vzdy, stále.

76. 77. Tímto v. pocíná cást chvalozpëvu, v níz mluví
Zachariás o svém synu, kterého mu Bûh za zvlástních
okolností andëlem oznámil a kter^m ho obdafil.
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V radostném nadgení oslovuje narozené dítko (sv.
Jana): Ale ty (dé tedy), ale i ty budes pfipravovati cesty
Spasiteli, budes míti zvlástní úkol a öinnost лге spâse,
kterou Hospodin lidem dâvà.
Budes se nazyvati, más se nazyvati prorok Svrcho-

vaného (ve v. 17. pfedpovëdèl andël: ze pûjde »v duchu
a v moci Eliâsovè ;) a budeS jim téz. Proroci St. Zákona
ohlaSovali Spasitele, aie ty, dite, лшЫоу, pûjdeë pfed Ho-
spodinem (Is 403), kdyz bude dávati lidu spásu. Kvqioí
znamená Hospodine, die proroctví o pfedchûdci Messi-
ásové vykládáno téz o Kristu Pánu.
Abys pfipravoval jeho cesty (z. 676: >Oestu chite tomu,

ktery vystupuje atd.«), odstrañoval pfekázky, urovnával
cesiy, aby mohl pfijíti, aby byl pfijat. Tézvylozeno: Pujdes
pfed Hospodinem parando vias ejus, pfipravuje jeho cesty.
Pfipraví cesty Pânë tím, ze naucí lid znáti spasen^dá

jemu yvffmv oonr¡oíng (v. 69. 71), aby vëdëli, ze zálezí spása
jeho v odpnëtèni hfichù, v osvobození z moci hfíchu.
Jinak die syr. pfekladu: »Püjdes pfed tváfí Pânë pfi-

pravovat jeho cesty, aby on (Hospodin — neb Spasitel)
dal (~ .;з~) poznání spásy lidu svému na odpustëni hf íchíu.

Náhlá pfemëna podmëtû není tuze divnou, nebof ji nalé-
záme i na jiném mistë (Sk. 2618).

78. 79. Pfedchùdcft Pânë pûjde pfed Bohem, protoze jest
poslân z velikého milosrdenství Bozího: Pro útroby milo
srdenství, pro nejvnitfnëjsi, úplné milosrdenství pûjde
pfed Pánem. Snláy^va útroby, sídlo citu (srdce) — viz úv.
2. 102 o milosrdenství.
Jinak spojují s pfedcházejícím h à<péoet: К odpuëtëni

hfíchü, jez se stane úlrobami milosrdenství Bozího.

Milosrdenstvím B. (jimiz, totiz útrobami ?«.,pro útr. m.)
nás navëtivil àvatoXt) vvovg (Synekdoche) v^chod, vycháze-
jící s vysosli, Spasitel, jenz vychází od Boha. 'AvaroXtj ¿| vvovg
miize byti, jakDalman (Die Worte Jesu, 183) ukazuje, jedno-
duché pojmenování MessiáSe, bez obrazu neb pfirovnání
se svëtlem neb se sluncem ; IS ¡Hn»<c znaöi jiz : s nebe, od

Boha. К tomu se faumtiuwro navëtivil lépe hodi nez к obrazu
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skince. Vychod, Oriens ex alto vysvëtlovala tradice oby-
cejnë synekdochicky o slunci; Jlessiás jest slunce, jez nás
s vysosti osvëcuje (Is. 93 o velikém svëtle ve tmách —

Messiási). Navstíví svüj lid, pfijde к nëmu Spasitel jako
svëtlo, aby osvítil ty, ktefí jsouve tmách' a ve stínusmrti
(V temnostech hrobovych, z. 106"' téz Is. 9s 427); pohané
byli ve tmách, neznali Boba, neméli Bozího zfejmého zá-
kona jako Israel, ti potfebovali pfedevsím Bozího svètla,

jehoz se jim dostalo. I mezi Israelem byli vsak mnozí,
ktefí potfebovali osvícení; proto i o nich dhizno v. 79a
vykládati. Navstíví Spasitel svüj lid (lidi vûbec), aby je
osvítil, aby fídil kroky nase xarev&írrcu (napravil je. ne-
byly-li na pravé cestë) na cestu polcoje. Ve tmách nevidëli
na cestu, jakmile jim zasvitne svëtlo, budou moci nalézti
pravou cestu, jejich kroky budou tam vedeny, a pravá
cesta jest cesta, jez vede к pokoji, к pokoji mezi Bohem
a mezi jeho vërnyini {i. 28й 841' 118,u;i); pokoj ten, jímz
jest podminèno úplné, pravé stësti, zavládne v messian-
ské dobë.

Málo sloyy verse 80. uzavírá evangelista vypravování
o narození a o mládí sv. Jana üf titele (jako ve v. 56 .

68. Evloyt)TÔç ve St Z. i o ëlovëku ; poáehnanym jest
ëlovëk, kdyz se mu dostalo Bo2ích darii; ëlovëk zehná
pfáním, Boha »pozehnan^m« jmenuje chvále ho.
69. Na slovë fyetgev závisí nëkteré následující infini-

tivy, jez zastupují úfielné vëty. Tato vazba zavládlavpo-
zdëjsi feëtinë.
Ku slovu roh uvàdën pf íklad z Horace addis cortina

pauperi a z Ovidia: turn pauper cornua suniit.
71. Spásu f'

í

?x&oûv гцкЪг; nepfitel vykládáno téz

o zlém duchu, z jehoz moci Spasitel lidstvo vykoupil. Téz
vykládáno ve smyslu: Spásu dá z nasich nepfátel, nepfá-
telé svymi zámysly a nástrahami budou pracovati к nasi
spáse, nebof Bun bude vse к nasemu dobru, к nasemu
stësti fíditi i Beda, Dionys, i; jest pouze vedlejsí vyklad.

73. "Oqxov spojují téz s fivTja&^vai; avéak prod by byl
pfi дюЩхг]* polozen gen. a hned na to akkus.? Tov ÓoPvm
neoznaöuje absah pfísahy.

77. 'Ev áyfan йииотнЪг poprve v evang. o odpuètëni
hfíchu spojováno a vykládáno rûznë: Aby vëdèli o spáse.
která zálezí v odpustëni hfichû; aby oznámil spásu. po-
kud se jí odpoustëji hfíchy; aby bylo dáno odpiistënim
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hfíchíi poznání spásy. Bud spojováao se аюгщ1и; neb
s ôoihxu, neb téz s yv&aiv, (Van Kasteren v Revue bibl.
1894 p. 54-56)
78. 79. LXX prekládá i slovo "722 germen vyrûstèk

(vysjtfelek v Král. b., kmen) àvaroh) Oriens; zde nelze spo-
jiti snadno ten to obraz se vsemi vyrazy (jako bug>âvai,

, vxpovç a xarevdvvat). 'Odôç oanijQÎaç ve bk. ар. 1617: »Tito jsou
sluzebníci Boha nej vyssiho, к ter í nám zvëstuji cestu spaseni «.

My jsmeKristemvykoupeni, osvobozeni z moci hfichu
a zlého ducha. Kéz by nikdo z nás neupadl dobrovolnë
do zádného hfichu a nedostal se tak znovu v otroctvi

s\'5rch hfísnych zádostí a nástrah zlého ducha! Bezbàznë
sluzme Bohu ve svatosti a v spravedlnosti, a pokusení nás
nepfemûze! Kazdy knëz jest v jakémsi smyslu prorokem
Pànë (9), i jemu jest pfipravovati v srdcích lidu cestu
Páné, aby poznali, aby seznali a okusili vsichni, jak sladká
jest spása, jak potfebné jest odpustëni hfíchü. Horlivë,
neohrozenë, ov§em téz лте svaté lásce vykonávejme tuto
knëiskou povinnost mezi zboznyini vëficimi, mëjme ji
vèak na pamëti i kdyz jest nám jednati s protivníky
Církve. Neciñme hráze mezi nimi a mezi sebou, nybrz
pfipravujme i u nich cestu Pànë!
Chvalozpë\r Benedictus jest urëen v denních Laudes;

Èekové se jej modlí toliko pfi zvláátních pfíleáitostech.

10.

Chvalozpëy Siuiconùv.

Evang. sv. Luk. 229-32. Ad completorium.

Maria Panna §la, jak zákon pfedpisoval, do chrámu
Jerusalemského, aby tam pfedstavila Bohu JeziSe a aby
vykonala, со zákon israelskym matkám kázal. Pfi torn
spatfil dítko Marie P. i zbozny Simeon a poucen Bozim
Duchem seznal, ze jest tu v dítku zaslibeny Vykupitel,
jenz byl Isaiásem a jinymi proroky pfedpovëdën. Simeon
oëekàval touzebnë vyplnëni messianskych proroctví.a nyní,
kdyz poznal, ze Vykupitel jiz pfisel, raduje se tomu, ze

. spatfil spásu lidstva, svëtlo národü a slávu Israele. Svou
radost projevil v krátkém, zivém a krásném chvalozpëvu:
Nunc dimittis.
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Simeon jest obraz slechetného, zbozného muáe
Starého Zákona. Jemu zdálo se by4i jaksi povinností oèe-
kávati pfíStí Vykupitelova ; bylo mu pfislíbeno, ze ne-
zemfe, dokud neuzfí Spásu svëta, Duch Bozí ho vedi do
chrámu — proto pravil evióyqoev, kdyz spatfil Pána, u ve-
lebném chvalozpëvu:

29. (1.) JVyní propoustís svého sluzebníka, Pane,
Podle svého slova v pokoji,

30. (2.) Nebof vidèly mé oci tvé spasení,

31. (3.; Jez jsi pfipravil pfed tváfí vsech národú.
32. (4.) Svëtlo к zjevení národúm

A slávu tvého lidu Israelského.
29. Nyní praví s dürazem, spatfil jsem pfec Vyku

pitele, dockal jsem se toho, po cem jsem tak touzil, nyní
se' vyplnilo, со mnè Duch sv. slíbil — propoustís mne ze
sluzby, která mi byla ulozena (abych oéekával Vykupitele).
PHslíbení Duchem sv. dañé vykládal si tak, ze zemfe,

jakmile spatfí zádaného Vykupitele. Nyní se toho doekal
a jiz klidním a pokojnym duchem, rád odejde z tohoto
zivota; smrt bude mu propuéténím (Gen. 152 o Abraha-
mové, Tob. 36 o TobiáSové smrti). Sebe jmenuje sluzeb-
níkem Bozím, Boha jmenuje proto делткуд pánem sxfm
(ôtonÔTi/ç pán otrokû).
I èivot lze jmenovati sluzbou Bohem ulozenou, nyní

jest této sluzby prost, odchází z ni.
Pán propoustí iho die svého slova (v. 26.) v pokoji,

(Gen. 15]5j v uspokojeni, v radosti z vyplnèni své touhy.
Так fekl i Jakub spatfiv Josefa: ■»Jiz rád umru, neboí
jsem vidël tvou tváf* (Gen. 4630).

30. Pokoj, blahou radost nyní má: nebof vidèly mé
oèi (bylo mu slíbeno, ze uvidi }'дц v. 26), vidël jsem sku-
teônë a y pravdë tvou spásu т<> morijoiöv aov (jinde t!¡v
aorrriQÍav; Is. 405 2. 973 a v N. Zák. ëastëji), Messiáse.

31. Simeon vi, 6ím jest a 5ím bude Messiás lidstvu,

a vyjadfuje to л- druhé sloce.
Hospodin zafídil, ustanovil — pfipravil'— dal v§em

národñm, pro vsechny národy, pro Judstvo i pro pohany.
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Tentó universalismus spásy lidstva ohlasován zvlàstë po-
zdëjëimi proroky velmi jasnë (Is. 1924. 25 42« 496 52lü:
»Vsechny konôiny zemë uvidí spásu, která (jest) od naseho
Bohai; i. 97». *)

.

32. Velebí spásu a Spasitele, a rozvádí ci vysvëtluje
spásu svëtlem pohanstva a slávou Israele.
Messiás jest, svëtlem, jímz budou zahnány tmy bludû

a nevëdomosti pohanù; poznají pravdu, svëtlem, Messiá-
sem dostane se pohanûm zjevenî Boziho (ebroxrfÂi'ifas bude

рак nálezeti nàrodùm, pohanûm). Is. 49" praví podobnë

o proroku: »Dal jsem të za svëtlo pohanûm, abys byl
spaseni mé az do konëin zemë«.

Messiás jest slávou Israele, v Jerusalëmë objevi se
v messianské dobë sláva Bozí ils. 45-e* na mnoh$reh
mistech, Agg. 28- 10 Zach. 613).
Simeon obrací se рак к matee, Marii Pannë (33—35).

Chvalozpëv »Nyni propoustis« b$rval jiz v nejstarsich
dobách kfesfanské cirkve inezi veëernimi modlitbami
chrámové sluzby. C'onst. ajjost. (748) poznamenávají tuto spo-
leënou veôerni modlitbu : »Chvalte Pâna, ditky, chvalte
jméno Pànë (2. 112.). Chválíme tebe .... tobë pfíslusí
chvála. Nyni propoustiè svého sluzebnika« . Zpráva ta jest
aspoñ z 5. kfest. století. V fímskych hodinkách modlíme
se tentó zpëv v zàvërku, v Kompletáfi; kompletár byl za-
л-eden sv. Benediktem (f 543). Mnissky fád (Benediktinù,
Cisterc. a Kartuzianñ) Nunc dimittis v kompletáfi nemá.
Na vychodë jest v r.esporních modlitbách.
Pfi závérku due mûzeme si u slov Simeona vzpo-

mínati, íe nám Spasitel i toho dne udëlil mnohá dobro-
diní, osvítil nás ve své pravdë, dal nám ùtëchu v souzení,

pomoc v nesnázích — budine Jemu vdëëni, chodme v

Jeho svëtle, abychom i my jednou odejíti mohli v pokoji
do vëëného pokoje. Spánek, к nëmuz se uloziti cheeme,
jest obrazem smrti, a jest spasitelno vzpomenouti pfi ve-
ëerni modlitbë na svou smrt.
Sv. Maria Egyptská (f kolem 525) modlila se tento



1266 LUK. 2.

chvalozpëv po prijímání NejsvëtëjSiho Tëla Pànë, snad
tuèila pfi tom smrt, která ji téhoz dne stihla (2

.

dubna).
Mnozí jiní svatí modlili se ta slova pfi umírání.
»Nyni propoustísc jest modlitbou pfi rozdávání svící

V den Hromnic neb Obétování Pànë; evangelium tohoto
svátku obsahuje ovsem téz Simeonûv chvalozpëv (tra-
ctus téz).
Svátek Obëtovâni Pànë (u Йекй ЬпаяАущ t. j. setkání,

totiz P. Jezíse se Simeonem a s Annou) byl po svëdectvi
akvitanské poutnice Sil vie slaven v Jerusalémë jiz ve 4.

století. Silvie jej zo^e quadragasima t. j. ctyficáty den
(po Zjevení P., jez bylo tam svátkem Narození P.) tedy
15. února; byl slaven pruvodem, kázaním o Luk. 222 a d.

a obëti (oblatione t.j.m§í sv.). Йекйт byl ten den (pozdëji

2
.

února) dies s. Simeonis, úmrtním dnem svatého starce;
stalo se tak zajisté úzkym vykladem slova nunc ve chva-

lozpövu »Nunc dimittis«. (Kellner, Heortologie s. 116,

117). 2almy toho dne jsou ze svâtkû P. Marie, modlitby

a antifony jako o svátcích Pànë.

Veskerá modlitba zalmû i zbozn^ch zpëvû jest za-
fízena ke chvále Bozí; chvalme Boba zboznë ústy, slova
modlitby af nás vedou téz к dobrym, zboän^m ôinûm:
die et fae laudem Dei. Slova sama neprospívají, jak sv.
Bernard ostro naznaöuje :

Lingua magniloqua — manus otiosa !

Sermo multus — fructus nullus!
Práce tato byla konána ve snaze: »post priorum stu-

dia in domo Domini quid possumus laborare* (sv. Jer.);
chválou Bozí, zàvërecn^mi, posilujícími slovy pisnë »Te
Deum < budiz zakonëena:

In te Domine speravi, non confundar in acternum.

* *

(2. 302).

1267

Opravy a doplñky.

it jest krátké, obvyklé oznaèeni ïeckého prekUda LXX v „codex Sinai-
ticus". V. a VI. (Quinta a Sexta) jsou recké preklady z Origenovy Tetraply,
v níí byly pridány i pH zalmech pàty a Sesty ieckf preklad v б. a 6. sloupci
(1. byl Aqilas, 2. Symmachus, 3. LXX, 4. Theodotion).

Nëkteré chyby opraviz si laskavy ctenár sám.

Stránka fádek tiiténo jeit éitti

_ XLIII 17— 19 s hora opraveno v predmluvë (ku konci)
~XLIX 7 z dola stinën stlsnën

L 6 8 hora stezkü steskû

11 (69) 12 z dola (1. s hora) gojjîm gôjim

74 7 s bora sprâvnë: qerê ил*03 kethibh П^'ЭЗ?

83 3 z dola priostfovali priostiovaly

120 16 z dola èetli cetly

128 16 s hora

143 17 s hora lidí lidech

168 16 s hora чпи'э 1П0Э
164 16 z dola os»

: п

DDffl (v prest. ПЭШ)

175 0 "ntC verse 17. v maesora mluví obSimë Ginsburg v Introduction
to the mass. Ed. of the Hebr. В., s. 9«i—973.

231 5 z dola mladé skopce beránky (Mlcocb, Psalt. 130)
268 18 z dola mne mnë

279 16 z dola oèba oëima

28 829 ve yeräi 2. práhne prahne

858 20 z dola

406 17 z dola

416 21 s hnra skrátka zkratka
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Stránka

416 Budde mini (Expository Times, 1901. s. 285—8), ze jest znëni

z. 52. lépe zachováno nez znêni z. 13. Kladl by zalm do doby
Ezechiase a vykládá v. 5—6 takto : „Bona se nebáli (IST4"i
Tenkrát se zdësili uaranmé, kdyz nebylo (zádné pn'ciny ki-etrachu,

nebot Büb jest (byl) se spravedlivym pokolenim, Jahve rozmetal

kosti tvych obléhacu
(Т^ЭП Sennacheriba)

; byli hanbou naplnëni

(xaTfloyíiv&}¡oav obléhaci), nebot Jahve je zavrhl".

451 К versi 9. Die Raäiho a die aram. sblED nebylo by
ve váz. 8tavu. nybrá stálo by vedle ПШМ bez spojky : nedo-

chüdce, krtek ■к toinu by se рак hodil plural "|TJ"¡ (srovn. Job. 81*.

Ba.her v. Zeitschrift fur d. ATW. 1899»«).

fádek ttsténo jest cisti

454 1 z dola stfezili strehli

466 1 z dola Josefa Jakuba

474 15 s hora uezvrácím nezvrátím

480 14 z dola
OQÔQÎVOÇ ÔQ&QÎVOÇ

583 15 s hora

584 3 s hora nesmylay nesmysluy

603 3 s hora nad snad

603 3 z dola den dne

GO 6 (11) s hora (z dola) ho jej

[649 13 8 hora církev. pron pronásl. církve

704 15 a hora
V

734 6 z dola ÔEOV ÔEOV

778 18 s bora podlobny podobny

816 ve versi 171) má Vnlg. herodii domue, hnízdo volavky (nikoli бяра)
883 к radkûm 15— 21 s hora: Lévesque uvadi v Kevne bibL 1899*"-8

vyklad Liebleiniiv slov ПЗ"В Í"0E2 (z Proceedings of the S. of
В. A. lö98aoa) ¿ofent paanh ,jenz zaopatïnje zivot, dává zivobyti".

T¡"l3!<
vykládá ab-rek, na levo, ly\ (moderuí éimdlak); tak by byl

volai bëhoun pred Josefem, aliy se Josefovi uctivé vyh^bali.

fádek tisténo jest cisti

884 8 s hora adobé ozdobé

936 4 7. dola hlubohych hlubok^ch

946 9 a hora nevidéli nevidëly

1001 9 z dola kterí které

104S 10 z dola

1050 13 s hora vbdli víádly

1089 9 r. dola èm&vfUaç
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ч

Stránka

1171 К verSi 19. О Faraonovi z doby vyjití Israelitü z Egypta rozprávi
Mahler v Journal of the BAS. January 1901 a tvrdí, ze vyíli
18. rokn vlády Rameesa II. dne 27. brezna roku 1385 pr. Kr.
Mnozi (i Prasek) by soudili na dobu Seti II. (1271), Hommel mini,
ze vyili za Amenofise П. (1438 pi. Kr.) ; jini jinak -■-

а Buk vi vice.'



^ДЬсеееЫ uka^aicl laíinsky
váech zalmû.

V prvém fádku jsou latinská, v druhém рак ,6eská zaôateôni
slova zalmû ; tfetí Mdek udává povsechny obsah kazdého zalmu.

Zalmy od 1—71. jsou v I. dflu, 72—150. v dílu П.
Kolikáty
Mm Stránka
ve Vulg.
119 Ad Dominum, cum tribularer.

К Hospodinu, kdyz jsem souïen.
Froti evárlivym lidem 978

27 Ad te, Domine, clamabo.
К tobé, Hospodine, volám.

Snazná prosba za pomoc ; diky za ni • 214

24 Ad te. Domine, levavi animam.
К tollé, Hospodine, pozdvihuji dusi.

Prosba za pomoc, za odpuitêni hrlchü a za vysvobozeni . . . 191

122 Ad te levavi oculos meos.
К tobé pozdvihuji svych ofci.

Prosba v natisku . . . . 994

28 Afferte Domino.
Prineste Hospodinu.

Bozi moc v bouri 219

77 Attendite, populo meus.
Pozornë poslys, müj lide.

Dèjiny Israele jsou naucenim a vyetrahou potomkfim .... 622
48 Audite haee.

SlySte to, vsichni národové.
Jaké jest stèsti bezboznika 381

118 Beati immaculnti.
Blazeni ti, kteri jsou neporusem.

Chvala Boziuo zàkona. Bozi zakon jeet utéchou a posilou . . . 934

127 Beati omnes, qui timent Dominum.
Blazeni vsichni, kteri se boji Hospodina.

Domàci itësti zboznych 1012

81 Beati quorum remissae sunt.
Blazeni, jichi nepravosti.

Odpuéténi hííchu 242



1272

Kolikáty
zalm Stránka
ve Vulg.
40 Beatus qni intelligit.

Siastny tcu, ktery paniatuje.
Blaze miloardnym. Prosba o pomoc proti nemilosrdnym nepfátelüm 320

1 Beatus vir, qui non abiit.
Blahoslaveny ôlovëk, ktery nechodi do rady.

Biabo spravedlivych ; zahuba bezbozaych 3

111 Beatus vir, qni timet, t
Stastny muí., jenäi se boji.

S'.êati spravedlivych .... 896

33 Benedicam Dominum.
Velebiti chei Hospodina.

Spravedlivi jsou ve zvlástni Bozi ochrauè 267

102 Benedic ... et omnia.
Chval má dnse Hospodina. a vse, со v mém nitru.

Cbvala Boziho miloerdenstvi . 804

103 Benedic . . . limine.
Chval, má duse, Hospodina. Hospodine.

Velebnost Boha ve atvoreni 812

143 Benedictas Dominus.
Poíennán bud Hospodin.

Diky a prosba za pomoc proti neprátelskym národüm .... 1110
84 Benedixisti, Domine.

Poiehnal jsi, Hospodine.
Prosba za miloerdenstvi pro lid a za vyplnèai messianskych ilibû 682

91 Bonum est confiten. . .
Dobre jest chváliti Hospodiua.

Chvála Boziho fizeni . . 741

96 Cantate Domino . . . cantate.

Zpivejte Hospodinu . . . zpivejte.
Pohané a viechno atvofení jest vyzváno ke ehvále Boíi . . . 767

149 Cantate Domino . . . laus ejus.
Zpivejte Hospodinu . . . jeho chvála.
Israel chválí Boha a dékuje za vitézstvi . 1145

97 Cantate Domino . . . quia.
Zpivejte Hospodinu . . . neb í konal zázraky.

Bûh divotvorcrf chválen veskery stvorenim 777

18 Coeli enarrant glon'am Dei.
Nebesa vypiavuji slávu Boíi.

Oslava itvofeni nebes a Boziho -ákona 144

74 Confitebimur tibi.
Chválime tebe, Воге.

Buh bade souditi bezbozné 601

110 Confitebor ... in consilio.
Oslavovati tebe chci Hospodine . . . v radè.

Chvála Hospodina, dobrodince svého Udu 890

9 Confitebor . . . narrabo.
Oslavovati bndu . . . vyprâvèti budu.

Diky za vitézitvi a nova prosba 65

137 Confitebor . . . quoniam.
Oslavovati tebe budu . . . neboi jsi vyslysel.

Diky za Boii milost a vérnost i • • 1062
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Kolikáty
faim Stránka
ve Vulg.
106 Confitemini . . . Dicant.

Oalavujte Hoapodina . . . Af mluvi ti.
Bfth vyavoboxuje «ve virai M viech nebezpeói 852

117 Confitemini Dno . . . Dicat.
Oslavujte Hosp. . . . Aí riká.

Dékovná pisen v chramé la vyivobozeni z nebeipeci .... 922
104 Confitemini ... et invócate

Oalavujte Hoapodina? a vzyvejte.
Búh zachovàval virai ivou úmluvu i Abrahamem > s Iaraelem . 824

105 Confitemini . . . Qnis.
Oslavujte Hoapodina . . . Kdo muïe vypovëdëti.
Lid vyzniiá zvüj'nevdék a nevérnoat к Boha 838

135 Confitemini . . . quoniam.
Oslavujte . . . nebo( vëcnè.

Dékovná piieñ za neacrtná Boii dobrodiui 1049

15 Conserva me, Domine.
Zachovej mne, Hospodine.

Büh jett nej'vétsim dobrom 109

115 Credidi.
Veril jsem.

Badoatné dikúvidiní 916

4 Cum invocarem.
Kdyi jsem vzyval.
Teccrai piirñ atianiueho 22

120 De profundis clamavi ad te.
Z hlubokostí volám к tobé.

Xajicnà prosba xa miloirdenatvl 1020

43 Deus, auribus nostris.
Boie, na své usi.

Modlitba v tétké tiani celého lidu 339

49 Dens, deonim Dominus.
Bùh bohn, Hospodin.

Pravá bohoiluiba . ч. 391

62 Deus. Deus meus, ad te
Boie, mûj Boie, po tobe touiim.

Touba po Bohu 479

21 Deus, Deus meua, reapice.
Boze, mnj Boze, pohlédni na mne.

Boze mûj. Boze m&j, proc jsi nine opuatill 16j

t>9 Deus, in adjutorium.
Boie, к mé ponioci vzezri.

Modlitba za pomoc proti nepfatelùm 548

53 Deus, in nomine tno
Boie, svym jménetn.

Trotba v tiini nepritelem zp&aobeni 417

71 Deas, judicium tnum.
Boie, dej králi svfij sóud.

Modlitba za krále 659

106 Deua, laudem meam.
Boie, nezaml6uj mou chválu.
Proti zatvrzeljm nepfatelùm 868

84
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Kolikáty
2«lm Stránka
ve Vulg.
66 Dens miscroatur nostri.

Bfth bud' nám milostiv.
Print, aby byl Bfih od vfech chvàlen 507

45 Denn noster réfugiant.
Bfth jest nase íitocisté.

Bezpecnoit v ochrané Jahve 365

82 Deus, quis similis erit tibi ?
Boíe, kdoi jeet tobé podoben? *

Proaba o pomoc proti ipolecnym nepiitelfim 668

F-9 Dens, repalisti no<
Boíe, iavrhl jsi nás.
Te velikém nebezpecí pomáhá modlitba a düvíra 469

81 Deus, stetit.
Bfth stoji ve shromáídéní bob ft.

Hrozba neipravedlivym loudcfim . . • 664

78 Deus, venerunt gentes.
Boíe, pohané veSli do tvého dèdictvi. i

Sáxek nad ikázou mésta a chrámu : proiba nafíkajiciho . 644

93 Deus ultionom.
Bfth pomsty jest Hospodin.

Bfih vykoná treit na bezboznych, pomüze spravedllvym . . . 763

114 Dilcxi, quoniam.
Miluji, ncbof slysi.

Dnvéhvá prosba a radoitné dikivzdáni 912"

17 Diligam te. Domine.
Miluji tf, Hospodine.

Pisen dikfi 126

38 Dixi : Custodiam.
ftekl jsem: Chci ostrihati.
Úpénllvi proiba v touieni 303

109 Dixit Dominus Domino meo.
Kiká Hospodin mému Pánu

Messiás jeet vitèzem a králem na vèky 87t>

35 Dixit injustus.
Nespravedlivy nilnvi.

Zloba bezboznych ; Boii dobrota . 278

18 Dixit insipicns . . . Dominus.
ftekl nemoudry . . . Hospodin.

Hrozná bezboznost lidstva. Bûh ipaai svûj lid ..... . 98

62 Dixit insipiens . . . Dens.
Kikává posetilee . . . Shlédl Kfth.

Zkán lidi; Bfih okráai irtj lid 415-

140 Domine, clamavi.
Hospodine, volám к tobe.

Proeba za ochrann proti pokuéeni a pronásledov&ai . . . 1093

7 Domine Deus meus.

Hospodine, Boíe mftj.
Proeba nevinnê pronlzledovacého к »pravedlivemu Soudei ... 45

87 Domine Deus salutis.

Hospodine. Boíe me spásy.
Háfek v nejvétiim touieni 698
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Kolikáty
zalm Stránka
ve Vulg.
8 Domine Dominus noster.

Hospodine, nás Pane.
Vznesenost Bozi a prednosti clovèka 57

142 Domine exandi . . . auribus.
Hospodine vyslys . . . vyslechni.
Kajicná prosba xa pomoc 1105

101 Domine exaudi ... et clamor. '

Hospodine vyslys ... a nechaí prijde rae voláni.
Modlitba vyhnance za obnovení Sionu . • 794

20 Domine, ¡n virtnte tna.
Hospodine, z tvé moci.

Vzdaní dikû za pozehnàni krili prokaz .né a prosba za vitézslvi . 159

6 Domine, no in furore . . . Miserere.
Hospodine nekàrej mne . . . Smiluj se.

Modlitba v úzkosti 37

37 Domine, no in furore . . . Quoniam.
Hospodine nekárej mne . . Neboí.
Rajici proiba za odpustèm pokleskü a za pomoc 296

130 Dom;ne, non est oxaltatuni.
Hospodine, mé srdee se nevyvysujc
Vyjádíeni détinne pokory 1024

188 Domine, probasti me.
Hospodine, ty mne zpytujes.

Büh jest váevédouci a vsudypritomny ; dûvèra v Boba .... 1069
3 Domine, quid maltiplicati.

Hospodine, jak jsou fcetni
Banni pisen stisnécého

1
17

14 Domine, qnis habitabit

Hospodine, kdo smi prebyvati.
Ceho zádá Bäh na spravedlivém 104

89 Domine, refugium
Pane, ty jsi nám byl útocistém.

Clovèk pomijí, Büh trva. Prosba za ochranu Bozi . . . . . 723

23 Domini est terra.
Hospodina jest zemë.

Slavny vstup do Svatynè 186

26 Dominus illuminatio.
Hospodin jest mé svëtlo.

Útécha zbozného jest v Bohu : prosba za prispêni 206

22 Dominus regit me.

Hospodin mne vodi. ,
Dobry pastyr 181

92 Dominus régnavit, decorem.
Hospodin kralaje, ve vznesenost se oblekl.

Chvàla vzneienoiti Boha, krale 748

96 Dominus regnavit, cxsultot.
Hospodin kralnje, af plesá zomè.

Bäh prisnè soudi nepritely, potèsuje své vérné 772

98 Dominus regnavit, iraicantur.
Hospodin kralnje, af se hnëvaji národové.

Bûh uctivàn na Sionu 781
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KolllUty
iiiin Strinka
ve Vulg.
138 Весе nunc benedicite. x

Nyni tedy oslavnjtc.
Vyzva к noení chvále Boba v chrâmè 1040

132 Ecce quam bonnm.
Ejhle, jak jest to dobré.

Pozehnáni sTornoetl 1036

58 Eripe me de inimicis meis.
Vytrhni mne od mych neprátel
Proti loupezivym protivnikom . ,- . 461

139 Eripe me, Domine
Vytrhni mne, Hospodine.
Proiba za ochranu proti zlomysdnym neprátelüm 1085

44 Eructavit cor meum.
Mé srdee vypryS<nje.

Syatebni piten krále 348

144 Exaltabo te, Dens.
Velebiti të bndn, mftj Boíe

Sláva Hit a vlády Bozí 1119

29 Exaltabo te, Domine
Velebím tebe. Hospodine.

Vidávání dikû 226

63 Exandi . . . cum deprecor.
VyslyS, Boíe . . . kdyz proeim.

Proti ùtkocnym neprátelüm 486

60 Exandi, Dens, deprecationem meam.
Vyslys, Boíe, mon prosbn.

Modlitba krále (i za krále) 468

54 Exandi, Dens, orationem meam
Vyslys, Boíe, mon modlitba.

Modlitba r tisni, kteron p&iobi nepfátelé a n-vírny priiel . 420

16 Exandi, Domine.
Slys, Hospodine.

Úpéní nevinnè prcraásledovaného 117

19 Exandiat te Dominns.
VyslyS tebe Hospodin.

Modlitba xa krále, ktery potfebuje pomoci 155

39 Exspectans exspectavi.
Pevnë jsem doufal v Hospodina.

Diky a prosba v nové tinü 310

8Q Exnltate Deo.
Plesejte Bohn, nasemn sporaocníkn.

Napomenuti Pânè к velikému »vatku 667

32 Exultate, jnsti.
Plesejte spravedlivi.

Chvalte Hospodina. nebof chráni «vé vírné 249

67 Exnrgat Dens.
At vstane Bfth.

Vitèzné prüvody Boii 511

86 Fundamenta ejus.
Jcbo základy na svatych horáeh.

Sion stfed» m nàrodû 692

Kolikáty
ialm Stranka
ve Vulg.
85 Inclina, Domine.

Nakloá, Hospodine, své ncho.
Kodlitba T nebezpeci plná dûvèry <>87

126 In convertendo Dominus captivitatem.
Kdyí privedl Hospodin nazpét.

Radost z osvobození a prosba za zajatee 1003
10 In Domino confído.

Hospodinu dùvëhiji.
Duvèra V Boii spravedlnost 83

113 In exitn Israel.
Kdyz vysel Israel.

Dû vera v Boha pfi vzpomince na vyjití z Egypta 904

30 In te. Domine, speravi . . . accéléra.
V tebe, Hospodine, jsem doafal . . . pospëS

Prosba pina dûvèry v naléhavé tisni 282

70 In te, Domine, speravi ... et salva me
V tebe, Hospodine, doufäm ... a vytrhni inne.

Modlitba ataree ">49

65 Jubilate Deo . . . psalmus.
Jásot provolávejte . . . pèjte.

Chvála Boii a díky 500

99 Jubilate Deo . . . servite.
Jásejte Bohn . . radostné eluzte

Chvalte Hospodina v jeho svatyni 786

34 Jndica. Domine
Öud", Hospodine.

Prosba za ochranu proti nepíátelüm . 266

42 Jndica me, Dens.
Sud' mne, ó Boíe.

Prosba plnà dûvèry 335
25 Jndica me, Domine.

Uciñ mi po právu, Hospodine.
Nevinny a zoozny proii o Boii pomoc 200

121 Laetatus sum.
Zaradoval jsem se.

Pozehnam na Jerusalém -)88

145 Lauda, anima mea.
Chval. má duee, Hospodina, budu chváliti

Blaze tomu, kdo douíá v Hospodina 1126

147 Lauda. Jerusalem, Dominum.
Chval, Jerusaléme. Hospodina.

Chvála Boha, jenz obnovil Jerusalém . . .'
"

1134

148 Laúdate ... de coelis.
Chvalte Hospodina s nebeské vyie.

Chval viechno tvorstvo svého Tvúrce 1139

150 Laúdate ... in Sanctis.
Chvalte Boha v jeho svatyni.

Chvalte Boha slavné ...... 1149

116 Laúdate . . . omnes gentes.
Chvalte Hospodina vSichni národové.

Chvalte Hospodina vsichni národové! 920
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Kolikity У ,
faim Siranki
ve Vulg.
146 Laúdate Dominam, qaoniam bonus.

Chvalte Hospodina. nebot dobr£ jest chvalozpèv.
Chvàla Во ha. jeux obnovnje Israeli 1130

184 Landatc nomen Domini.
Chvalte jméno Hospodina.

Chvàla Boha. jeni dobfe cinll evému lidu 1043

112 Laúdate, pueri.
Chvalte, sluzebnici.
Bih povyioje por.;zene ; chvalte Boha ! 900

120 Levavi oculos meos.
Pozdvihnji svycli o6i.

Ochrànce Israolo 984

47 Magnus Dominus.
Velikv jest Hospodin

B4h ohrinii a oivobodil Sion 874

131 Memento, Domine, David.
Pamëtliv bud", Hospodine, Davida.

Proiba za aplnêni Davidovych alibi 1027

56 Miserere . . . miserere.
Smiluj se . . smilnj se nade muou

Protl nepfitelüm 438

55 Miserere . . . quoniam.
Smilnj se . . . nebof utlacnje.

Ùpénlivà proebu la oohranu 432

50 Miserere . . . secundum.
Smilnj se . . . podle.
Kajicí proiba za odpuátém hrichù 4-0

100 Misericordiam.
Milosrdenstvi a spravedlnost chei opêvovati.
Fravidla zivota zbozného 788

88 Misericordias Domini.
Milosrdenstvi Hospodinova.
Boii pHpovídi, jai byly diny Davidovi T05

126 Hisi Dominns aedifleaverít.
Nestavi-li Hospodin doniu.
Ka Bozím pozehnáni vie záleii 1007

123 Nisi quia Dominus.
Kdyby nebyl byval Hospodin pH nás

Bohu vyivoboditeli diky 997

36 Noli aemulari.
Nechtëj zavidëti.

Stèsti bezboinika a itètti spravedlivého 284

61 Nonne Deo subjecta est.
Není-liz má duso.

Dfivëra a utéoha v Bohu 473

7b Notus in Judaea Deus.

Znamt jest v Judstvn Bnh.
Chvalozpèv Bozi po vitézztvi 608

46 Omnes gentes, planditc.
Vsichni národové, tlcskejte.

Bib. panem viech nàrodû .... «69
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Kolikáty
jalm Stranka
ve Vulg. *
107 Paratum cor meum.

Hotovo jest mé srdce.
Zádost za pomoc 865

72 Quam bonus Israël Dens. .
Jak dobrotivy jest, Israeli, Bfth.

ètèati bezboznych jest klamné 571

83 Quam dilecta.
Jak milé jsou tve stany.

Blaze V dome Fini 674

2 Quare fremnernnt.
Proi se bouri nàrodové.

Vitèzetvi Pomazaného Pânè 9

41 Qnemadmodam desiderat.
Jako jelen prahne.

Touha po «vatyni 327

124 Qui confidunt.
Kdo doufaji v Hospodina.

Dûvêra v Bozi ochranu 1000

51 Quid gloriaría
Co se chlnbis.

Zly jaiyk neujde treatn; zbozny clovèk bude chrànën . . . . 410

90 Qni habitat.
Kdo pïebyvà v ochranè NejvySSiho.

Bfth ochránce spravedlivych 782

79 Qui regis Israël.
Jenz rídís Israelc, poslys!

Modlitba za pozvednuti Iaraele 649

128 Saepe expngnaverunt me.
Casto na mue doráíeli.

Záhuba nepfátel Iaraele 1016

68 Salvmn me fac, Deus.
Zachrañ mne, Boíe.

Volini o pomoc v nebezpecí záhuby 534

11 Salvura me fac. Domine.

Spasi'na mne u6iü, Hospodine.
Modlitba za pomoc proti litlvym nepritelftm 89

57 Si veré utique.
Mlnvite-li v pravdé.

Proti neepravedlivym loadcftm 444

186 Super ilumina Babylonis
Na bab3'lonskych fekách.

Truchlení v babylonském zajeti 1051

64 le decet hymnus.
Tobé príslnsi chvalozpëv.
Diky ..... . 491

12 Usquequo, Domine.
Dokavád zapominás na mne.

Volam v souzeni 94

73 Ut quid, Deus.
Proí (nás). Boíe, zavrhnjes.

Náfek a proiba pfl spustoeeni ohràmu 587
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Kolikáty
faim Siran кa
ve Vulg.
94 Vonite. exsultemus.

Pojdte, veecle chvalme Hospodina
"*

Vyzva ke ohvále Bozi а к posluinosti zàkona 760

5 Verba mea auribus percipe.
Slova má vyslechni, Hospodine.

Ranní modlitba y enramé i . . 28

141 Voce mea . . . deprecatus.
Svym hlasem Tolám ... se modlim

Prosba к Bohu, jedinémn vysvoboditeli 1101

76 Voce mea ... et intendit.
Hlasem svym volám ... a pozoruje.

Útíoha ze Yzpominky na drívéjei dlvy Bozi 614

V3'obrazení hudeb. nástrojú ass. a egypt 1164

Pridavek: Yyklad biblickych chvalozpëvft breviáre 1155 — 1266

Zalmy, chvalozpévy a pisne breviáre . . .1157

1. Chvalozpév MojíiSuv n mofe. Ex. 15' — ie. Ve étvrtek ad laudes
Zpívejme Hospodinu, nebof slavnê se ukázal velikym 1160

2. Posledni chvalozpév Mojzisüv. Deut. 821— 4B. V sobotu ad la'ides.
Slyite, nebesa, со mlavim 1172

8. ChvalozpëvAnny,matk3'Samuelovj'. 1 Kr. (Sam.) 21— 10.Vestfpdn ad landes.
Plesà mé srdce v Hospodinn 1201

4. Chvalozpév IsaiáSe proroka. Is. 121— 6. V pondéli ad laudos
Oslavovati bndu tebe, Hospodine, ze jsi se na mne hnéval . . . 1209

6. Chvalozpév krále Ezechiáse. Is. 8810— ,0. V útery ad laudes
Ja jsem fekl: V polovici svych dni 1212

6. Chvalozpév tfí mládencu. Dan. 867—88. Ad laudes o nedélich a o svátcich.
Chvilu vzdávejte \sechna dila Hospodinova Hospodinu ..... 1223

7. Chvalozpév proroka Habaknka. Hab. 32 le. V pátek ad laudes -
Hospodine, zaslechl jsem tvou zvêet a ulekl jsem se 1230

8. Magnificat blah. P. Marie. Lnk. l*e— 65 Pfi nesporach.
Velebi ma dnie Hospodina 1246

9 Benedictas knëze Zachariase. Luk. 1*8— 7». Ad laudes.
Pozennàn bud* Hospodin, Bfth Israele 1265

10. Chvalozpév Simeonùv. Luk. 2s'— 82. Ad complctorium.
Nyni propouitii svého slnsebnlka 1263

Opravy a doplnky 1267

1281

П.

jAbccední uka?aíel ce shy
uSech zalmû.

Kolikáty iiln
ve Vulg. Stranka

*

67

1 Blahoslaveny fclovëk, ktery nechodi do rady bezboïnyeti . . . 3

81

118 . . 934

127 1012

71

82

69 548

21 165

62 . 479

48

108

78 644

63 . , 417

59

49

66

46

98 753

81 . , 664

61

128 . . 1016

91

12

182 1036

76 , 614

28 . . 186

87

7

3
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Kolikátí ialm Stránka
ve Vulg.
14 Hospodine, kdo smi prebyvati 104

130 Hospodine, mé srdee se nevyvysnje ....... 1024
8 Hospodine, nás Pane 57

37 Hospodine, nekárej mne . . . nebo( 296

6 Hospodine, nekárej mne . . . Smiluj se 37

138 Hospodine, ty mne zpy tajes 1069

140 Hospodine, volám к tobé 1098

101 Hospodine, vyslys ... a nechaf pKjde mé voláut .... 794
142 Hospodine, vyslys . . . vyslecluii 1105

20 Hospodine, z tvé moci . 159

¿6 Hospodin jest mé svéllo 206

96 Hospodin kraluje, af plesá zcmè 772

98 Hospodin kralnje. af se hnévaji národové 781

92 Hospodin kraluje, ve vznesenost se oblekl i48

22 Hospodin mne vodi .... 181
HI Hospodinu dftvéniji 83

107 Hotovo jest mé srdee 865

74 Ghválime tebe, Boíe .... 6 ti

147 Chval, Jernsaléme, Hospodina 1134

102 Chval má dnse Hospodina a vse, со v mém nitru .... 804
145 Chval má dnse Hospodina, bndu chváliti 1126

108 Chval má duse Hospodina, Hospodine 812

160 Chvalte Boha v jeho svatyni 1149

.146 Chvalte Hospodina, nebo( dobry jest chvalozpév .... 1130
148 Chvalte Hospodina s nebeské vyse ti 39
116 Chvalte Hospodina vsichni národové 920

134 Chvalte jméno Hospodinovo 1048

112 Chvalte sluzebnici Hospodina 900

72 Jak dobrotivy jest, Israeli, Bnh .571
88 Jak milé ¡son tvé stany . . 674

41 Jako jelen prahne - 327

99 Jásejtc Bohu . . . radostné sluzte 736

65 Jásot provolávejte . . . péjte . . 5u0

86 Jeho základy na svatycb horách tí92

79 Jen?, rídis Israele, poslys 649

124 Kdo donfaji v Hospodina ... 1000
90 Kdo prebyvá v ochrané Nejvyssiho ... .... 732
123 Kdyby nebyl byval Hospodin pH nás 997

4 Kdyz jsem vzyval 22

125 Kdyz privedl Hospodin nazpét 1003

113 Kdyz vyàel Israel 904

119 К Hospodinn. kdyz jsem soníen 978

24 К tobé, Hospodine, pozdvihnji dusi 191

1283

Kolikáty ialm Stránka
ve Vulg.
122 К tobë, Hospodine, pozdvihuji svych oèi 994

27 К tobë, Hospodine, volám 214

44 Mé srdce vyprysfuje 348

10 » Milosrdenstvi a spravcdlnost chci opëvovati 788

88 Milosrdenstvi Hospodinova 706

114 Milnji. nebot slysi 912

17 Miluji té, Hospodine 126

57 Mluvite-li V pravdë 444

186 Xa babylonskycli í-ekách . ........ 1054
85 Nakloñ, Hospodine, své ncho . 687 '

*
18 Nebesa vypravuji slávu Boíi 144

36 Nechtëj závidéti 284

61 Neni-lií má duse 473

35 Nespravedlivy mlnvi 278

126 Nestavi-li Hospodin domo 1007

138 Nyni tedy oslavujte ' 1040

9 Oslavovati budu . . vyprávéti badu 65

■ 187 Oslavovati tebe budu . . . nebot jsi vyslysel . . . • 1062

110 Oslavovati tebe chci, Hospodine, . . . v radé 890

106 Oslavujte Hospodina . . . A( mlnvi ti 852

117 Oslavujte Hospodina . . .'Ai fiká ........ 922
104 Oslavnjte Hospodina a vzyvejte 824

105 Oslavujte Hospodiua . . . Kdo mbie vypovëdëti .... 838
135 Oslavujte Hospodina . . . nebot vëëné 1049

131 Pamëtliv bud', Hospodine, Davida 1027

89 Райе, ty jsi nám byl ùtoëiStëm 723

39 Pevnë jsera doufal v Hospodina 310

80 Plesejte Bohn, naéemu spomocnika 667

32 Plesejte spravedliví 249

94 Pojifte, vesele chvalme Hospodina 760

120 Pozdvihuji svych o6i 984

77 Pozornë poslyS, mftj lidc 622

H4 Pozehnal jsi, Hospodine 682

143 Pozchnán bnd' Hospodin . 1110

73 Prot (nás), Boze, zavrhnjes 687

2 Profc se bouri národové 9

28 Prineste Hospodinu 219

38 Éekl jsem: Chci ostfihati 303

18 ñekl nemoudry . . . Hospodin shlédl 98

109 Kiká Hospodin mému Pánn 879

52 Rikává posetilec . . . Shlédl Bfth 416

6 Slova má vyslechni. Hospodine 28

16 SlyS, HoRpodine 117



1284

Kolikáty ialm Stranka
ve vulg.
48 Slyäte to, vsichni národové del

55 Smilnj se . . . nebnt utlacuje 432

50 Smiluj se . podle svého velikého 400

56 Smilnj se . . . smilnj se nade mnou 438

11 Spasena nine nein, Hospodine 89

34 San", Hospodine £66

42 Snd mne, ó Boze 336

141 Svym hlasem volám ... so modlim 1Ю1

111 St'astny mai, jenz se boji Hospodina . • .... 896
40 Sfastny ten. ktery pamatnje 320

64 Tobe pfislnsi ehvalozpév 491

25 üeiñ mi po prava, Hospodine '¿00

29 Velebim tebe. Hospodine 226

33 Velebiti chei Hospodina 267

144 Velebiti té budn. mùj Boze Ш9
47 Veliky jest Hospodin • • 374

115 Vèril ¡sem 916

46 Vsichni národové tleskejte 389

70 V tebe, Hospodine. dout'áni ... a vytrhni mne . • 549

30 V tebe. Hospodine, ¡sem donfal . . . pospéS 232

63 Vyslys. Boze . . . kdyí prosím • "186

54 Vyslys, Boze, mon modlitba 420

60 Vyslys, Boze, mon prosba 468

19 Vyslys tebe Hospodin . 165

139 Vytrhni mne, Hospodine 1085

58 Vytrhni mne od mych nepratel 451

15 Zachove.j mne, Hospodine • 109

68 Zarhrañ mne, Boze 534

121 Zaradoval ¡sem se 988

129 Z hlubokosti volám к tobé ЮЛ
75 Známy jest v Judstvu Bfth 608

149 Zpivejte Hospodina . . . jeho chvála 1146

97 Zpivejte Hospodina . . . nebof konal zázraky .... 777
95 Zpivejte Hospodina . . . zpivejte 767


