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         Mým záměrem bylo porozumět pocitům vyjádřeným v žalmu 22 a především zdroji víry v plnou sílu spásy a 

Hospodinovy milosti, kterou žalm obsahuje. Záleželo mi na skutečném rozsahu druhé poloviny dvaadvacátého žalmu, 

ke kterému je třeba vyspělejší duchovní úsudek vzhledem ke schopnosti pochopit povahu a okolnosti tehdejší doby a  

také myšlení věřího z 22. žalmu, jehož potřeby srdce, byly v tomto žalmu vyjádřeny a zároveň jsem brala v úvahu 

dnešní jiný vztah k Hospodinu než měli tehdy Izraelité.

      V první kapitole jsem předložila, jaký význam pro člověka žalmy skrývají a jak do nich můžeme vstoupit. Ve starém 

Izraeli byly kulticky dramatizovány v bohoslužebných shromážděních a dnes jsou liturgickým prvkem bohoslužeb. 

       Druhá kapitola probrala široký obsah chvály, která v sobě zahrnuje víru a modlitbu. Je nemožné s jistotou určit v  

jakém období 22. žalm vznikl,  o čemž pojednala třetí  kapitola této práce z pohledů různých exegetů a biblických  

vykladačů. 

      Třetí kapitola  zahrnula  všeobecně  druhou  polovinu  dvaadvacátém  žalmu  očima  různých  exegetů  místy  do 

exegetických podrobností, které jsem viděla jako důležité pro objasnění širších souvislostí celé druhé poloviny žalmu.

        Všeobecné shrnutí druhé poloviny dvaadvacátého žalmu obsahovala čtvrtá kapitola, jejíž podkapitola se zabývala 

rozborem druhé poloviny žalmu od Ellen Davisové. 

             V páté kapitole jsem nahlížela 22. žalm očima novozákonního příběhu Ježíše Krista.

        Šestá až patnáctá kapitola této práce rozebraly podrobně jednotlivé verše pomocí synchronních a diachronních 

metod a vysvětlily význam jednotlivých hebrejských slov. U exegezí jsem nahlížela každý verš nejprve skrze různé 

exegeze a na závěr každého verše jsem dospěla k vlastnímu exegetickému výkladu. U těchto kapitol jsem vycházela  

primárně z hebrejské bible a ČEPu Bible.

        Diplomovou prací jsem navázala na svou bakalářskou práci „Rozmluva s Bohem – třetí svědek ve dvacátém 

druhém žalmu” se záměrem pomocí analýzy historického, kontextového a gramatického významu textu objasnit od 

jednotlivostí až po celek otázku druhé poloviny 22. žalmu prostřednictvím zkoumání podrobného obsahu textu, pohledů 

starších i moderních exegetických přístupů tohoto žalmu a vlastním předporozuměním a rozborem druhé poloviny 22.  

žalmu od 23. verše. Vyhodnotila jsem synchronní i diachroně zaměřené metody a snažila jsem se odůvodnit funkci 

tohoto žalmu v biblickém kontextu.  Shrnutím analýzy textu,  jazykových prostředků,  strukturálního a  teologického 

významu jednotlivých exegetů a pomocí této analýzy jsem dospěla k vlastní analýze žalmu. Studovala jsem původní 

historický  smysl  textu  a  odborné  výklady  jednotlivých  exegetů,  a  na  tomto  základě  jsem  popsala  vlastní 

předporozumění textu. Pokusila jsem se posoudit, do jaké míry jsou tyto exegeze otevřené, věcné a přiměřené textu.


