z knihy „O čem všem je bible“ (upraveno)

NÁZEV: Slovo „žalm“ je z řeckého slova „psalmoi“ a znamená píseň.
Kniha žalmů je sbírkou básnických modliteb, které vznikaly v různých
dobách v průběhu asi osmi staletí před Kristem. Obsahuje 150 žalmů,
které vyjadřují lidské nářky, chvály, modlitby důvěry, prosby nebo díky.
Žalmy se původně zpívaly při bohoslužbě v chrámu, při poutích do
chrámu, nebo při bohoslužbě v synagoze. Mohou se nám stát vzorem pro
naše vlastní modlitby chvály, proseb a díků. Můžeme se je modlit i tak,
že když zrovna neprožíváme to o čem žalm je, můžeme myslet na ty, kdo
právě toto prožívají a tak se s nimi spojit. Některé žalmy se zase modlíme
ve spojení s Kristem, jakoby ona sova říkal On.

UMÍSTNĚNÍ: Kniha Žalmů je 19. knihou Starého zákona a 2. knihou
básnického oddílu.

Knihy básnické (mudroslovné):

Rozdělení na 5 částí (i z praktických důvodů – 1 svitek by byl příliš
těžký) souvisí s 5 knihami Tóry – 5 knihami Mojžíšovými.

Můžete si tento žalm, nebo i jiný
zkusit recitovat při doprovodu
hudby – vlastní, či reprodukované

NĚKTERÉ DOPORUČENÉ ŽALMY K PŘEČTENÍ (MODLITBĚ):
8 – Hospodine, pane náš, jak důstojné je tvoje jméno
22 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil
23 – Hospodin je můj pastýř
34 – Hledal jsem Pána a vyslyšel mě
40 – Hle přicházím, Pane, splnit tvou vůli
42 – Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak žízní duše má, po tobě, Bože
51 – Smiluj se nade mnou Bože, pro své milosrdenství
72 – Bože, svěř králi svou pravomoc
79 – (nářek nad troskami Jeruzaléma)
122 – POUTNÍ – Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova
půjdeme
146 – Chci Pána slavit…osvobozuje vězně…sehnuté napřimuje….

Následující obsah je převzat z internetové encyklopedie Wikipedia

Literární druhy
Existují různé přístupy k dělení žalmů do kategorií. Hermann Gunkel (1862-1932)
rozdělil žalmy podle převládajícího rysu dané zpívané modlitby do tří hlavních
kategorií: chvalozpěv, žalozpěv a díkůvzdání. Craig Broyles zdůrazňuje dělení na
liturgické žalmy (zpívané při chrámových bohoslužbách) a osobní žalmy (modlitby
jednotlivce). Následující dělení pochází od Geralda Wilsona, ale i v něm je třeba
zařazovat do kategorií opatrně, protože jednotlivá témata a motivy se navzájem
překrývají:
 Hymny (chvalozpěvy). Žalmista chválí Hospodinovy skutky a charakter. Bůh
je stvořitel a udržovatel vesmíru. Sem patří například žalmy 8; 29; 33; 146
až 150.
 Nářky (žalozpěvy). Žalmista hledá u Boha řešení problémů nebo nesnází.
Prožívá pochybnosti, pocity, že Bůh je daleko. Příklady žalozpěvů jsou
žalmy 22; 74; 88; 130.
 Díkůvzdání. Žalmista vyjadřuje svou vděčnost Bohu, který jej zachránil v
jisté situaci v minulosti. Příkladem jsou žalmy 104; 107; 116; 136.
 Další typy žalmů. Kromě základních tří kategorií výše existují další skupiny,
kolem kterých panuje menší souhlas:
o Královské žalmy. Tyto žalmy se týkají izraelského (resp. judského)
krále a používaly se pravděpodobně při jeho intronizaci, svatbě či
jiných svátcích s králem spojených. Většinou jsou jako královské
žalmy uváděny žalmy 2; 18; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110; 132; 144,
verše 1-11.
o Liturgické žalmy - určené přímo pro chrámovou liturgii. Žalmista
společně s celým shromážděním přichází do chrámu před Boha a
chválí skutky a charakter Boha. Někdy daná píseň vyzývá druhé ke
chvále Boha a připomíná Hospodinovy skutky. Příkladem jsou
žalmy 15; 24; 66; 118; 107; 136;
o Hospodin kraluje. Slova „Hospodin kraluje“ jsou uvedena v úvodu
žalmu. Dále je v královských žalmech přítomen motiv Boha jako
krále, který má veškerou moc. Je to Bůh, kdo kraluje. Příkladem
jsou žalmy 93 a 95 až 99.
o Žalmy moudrosti a zákona. Tyto žalmy zdůrazňují, že je moudré
číst Hospodinův zákon (Tóru) a dbát jeho pokynů. Sem lze zahrnout
žalmy 1; 19; 73; 90; 107; 119; 145.
o Další různé typy:
 Žalmy důvěry. Tyto žalmy vyjadřují důvěru vůči Bohu. Sem
patří žalmy 11; 23; 62; 91; 131.
 Historické žalmy. Tyto žalmy se soustřeďují na hymnické
vyprávění dějin Izraelského národa a na oslavu Boha, který
se v dějinách o svůj národ staral. Např. žalmy 78; 105; 106.

Poselství knihy žalmů
Žalmy jsou záznamem modliteb, jsou tedy vyjádřením živé víry jednotlivců i
skupin. V žalmech se setkávají emoce i víra jejich autorů v reálných situacích jejich
života - žalmista říká Bohu o své situaci a vyjadřuje svůj strach, prosby, chvály nebo
díky. Protože texty biblických knih nebyly dříve lidem běžně dostupné, zpívané
žalmy v chrámu a při bohoslužbách byly nejznámější částí Starého zákona. V
křesťanské tradici modlitby hodin mají kněží i řeholníci každý týden projít všemi
Žalmy, takže je často znají zpaměti. V reformaci z nich vznikaly oblíbené písně v
národních jazycích.
Autoři žalmů uprostřed svých životních zápasů i radostí vyjadřují důvěru, že Bůh je
mocný a dobrý. Asi nejznámějším žalmem je žalm 23, vyjadřující důvěru vůči
Bohu, který žalmistu provede celým životem, jako pastýř provádí své ovce.

Osobní jména
představují problém. Jsou obvykle uvozena předložkou „( “לle-, k někomu, pro
někoho).
Může to tedy být připsání autorství dané osobě nebo údaj, pro koho jsou určeny, kdo
v nich mluví, případně i bližší určení žánru. Nejčastěji uváděná jména jsou:




David (74 žalmů)
Šalomoun, Mojžíš, Jeremjáš
Asaf, Korachovci, Ethan a další…

Naprostá převaha Davidova jména vedla k tomu, že mu byl tradičně připisován celý
žaltář. Ale zcela určitě je on všechny sám napsat nemohl. Nicméně žalmy psané
v jeho duchu byly nazvány jeho jménem.

