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Seznam zkratek 

Zkratky biblických knih:

Starý zákon – knihy kanonické

Gn      (Genesis) První kniha Mojžíšova 

Ex      (Exodus) Druhá kniha Mojžíšova 

Lv      (Leviticus) Třetí kniha Mojžíšova 

Nu      (Numeri) Čtvrtá kniha Mojžíšova 

Dt       (Deuteronomium) Pátá kniha Mojžíšova 

Joz      Jozue

Sd       Soudců

Rt        Rút

1 S       První kniha Samuelova

2 S       Druhá kniha Samuelova

1 Kr     První kniha královská

2 Kr     Druhá kniha královská

1 Pa      První kniha paralipomenon

2 Pa      Druhá kniha paralipomenon

Ezd       Ezdráš

Neh       Nehemjáš

Est         Ester

Jb          Jób

Ž           Žalmy

Př          Přísloví

Kaz       Kazatel

Pís         Píseň písní

Iz           Izajáš

Jr           Jeremijáš

Pl          Pláč

Ez         Ezechiel

Da n      Daniel

Oz         Ozeáš
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Jl           Jóel

Am         Ámos

Abd         Abdijáš

Jon          Jonáš

Mi           Micheáš

Na           Nahum

Abk         Abakuk

Sf            Sofonjáš

Ag           Ageus

Za           Zacharjáš

Mal         Malachiáš

Nový zákon – evangelia

Mt          Matouš

Mk         Marek

L            Lukáš

J             Jan

 

Další použité zkratky

ČEP        český ekumenický překlad

km          kilometrů

např.       například

n. l.         našeho letopočtu

př. K.      před Kristem

r.             roku

s. š.         severní šířky

stol.        století

tzn.         to znamená

v. d.        východní délky
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Předmluva

      Pro tuto diplomovou práci jsem zvolila mezi literaturou též knihu Hlubinné vrty od 

Jana Hellera, který píše hned v úvodu, že je potřeba hlubinných vrtů ohledně Bible, víme-

li, že v hlubinách suché krajiny je ukryta voda. Heller získal zkušenost, že v hlubinách 

Písma je živá voda.

       Je  důležité,  abychom duchovně porozuměli  pocitům vyjádřeným v žalmu 22 a 

abychom v tomto žalmu objevili zbožnost, víru v plnou sílu spásy a Hospodinovu milost, 

kterou žalm obsahuje.  Abychom mohli správně posoudit  skutečný rozsah a uplatňování 

žalmů, je třeba vyspělejší duchovní úsudek než pro jiné části Bible, protože musíme být 

schopni pochopit  povahu a okolnosti  tehdejší  doby a také myšlení věřího z 22. žalmu, 

jehož potřeby srdce, jsou v tomto žalmu vyjádřeny. Dnes máme k Hospodinu jiný vztah 

než měli tehdy Izraelité.

     Ve  snaze  o  porozumění  mytologickému  myšlenkovému  světu  se  pokusím  do 

analytického  myšlení  zapojit  též  metaforickou  obraznost.  Mé  představy  a  výpovědi  o 

skutečnosti mají mnoho vrstev a mnohdy si vzájemně odporují. Proto se v této diplomové 

práci pokusím přistupovat k mytologickému myšlení analyticko-filozoficky.
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Úvod

       Svou diplomovou práci píši v návaznosti 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 především prostřednictvím zkoumání podrobného 

obsahu  textu,  pohledů  jednotlivých  starších  i  moderních  exegetických  přístupů  tohoto 

žalmu a vlastním předporozuměním a rozborem druhé poloviny 22. žalmu od 23. verše. 

Vyhodnocuji zde žánry a snažím se odůvodnit funkci tohoto žalmu v biblickém kontextu. 

Pokouším se shrnout analýzy textu, jazykových prostředků, strukturálního a teologického 

významu jednotlivých exegetů a pomocí této analýzy dospět k vlastní analýze žalmu. S 

ohledem na původní historický smysl textu a výklady jednotlivých exegetů popisuji vlastní 

předporozumění textu, na jakých modelech stavím, do jaké míry jsou otevřené, věcné a 

přiměřené textu.  Věnuji  se  rozboru žalmu jednak historickokritickou metodou,  literární 

analýzou, dějinami formy, dějinami tradice, synchroními a diachroními metodami, a jednak 

nahlížím žalm v časově neutrálním systému. 

        Recitací si žalm vnitřně zpřítomňujeme, osvojujeme a upřímně k němu přilneme. 

Žalmy  jsou  tradicí  a  odevzdáním.  Vstupujeme  do  nich  a  oni  vstupují  do  nás.  Žaltář 

zahrnuje různá témata o Hospodinu a jeho vlastnostech, o postoji člověka k Hospodinu, o 

jednání podle Hospodinova zákona a neobsahuje jednotné teologické poselství. 

   Teologické bádání dospělo k tomu, že biblické teologii jde o zvěst neboli kérygma, tudíž 

biblický  teolog  sleduje  Hospodinovy skutky a  snaží  se  jim a  jejich  cílům porozumět. 

Kérygma je svědectvím o Hospodinu a jeho díle. V tomto svědectví  „přichází ke slovu 

sám Bůh.”1 Aby byla zvěst přijatelná, je zapotřebí pomoci Ducha svatého. Kérygma se 

mění  pouze  svou  podobou,  jeho  obsah  zůstává  stejný.  Je  aktualizováno  způsobem 

interpretace do konkrétní situace. Člověk se v dějinách ocitá pokaždé v jiné situaci, která 

se  liší  od  té  „včerejší”,  proto  nelze  vytvořit  univerzální  návod  platný  v  podobných 

situacích, ale biblická sbírka žalmů se ve svém rozmanitém celku snaží poskytovat kostru 

pro přiblížení se těmto situacím. Každá generace si musí zvěst svým způsobem přetlumočit 

a přivlastnit si ji, aby jí mohla porozumět. Podle Hellera ve směrnicích minulé generace lze 

nalézt významná poučení a mohou nás navést na naši další cestu.2    

1 HELLER, J. Hlubinné vrty. Kalich Praha. 2008. 83 s.
2 HELLER, J. Hlubinné vrty. Kalich Praha. 2008. 83, 84 s.

 9



      V této práci jsou uvedeny celé verše podle primárního pramenu v hebrejském jazyce 

Biblia Hebraica Stuttgartensia3 a jsou vždy přeloženy do českého jazyka podle českého 

ekumenického překladu Bible, Písma svatého Starého a Nového zákona (16. vydání)4.

      Z technických důvodů se v textu objevuje fonetický přepis jednotlivých hebrejských 

pojmů podle návrhu Bedřicha Noska, který je uvedený v knize Pirkej Avot5 a též řeckých 

výrazů  podle  výslovnosti.  V  textu  v  překladu  z  hebrejštiny  do  českého  jazyka  jsou 

jednotlivá slovesa uvedena v infinitivu a totéž sloveso v hebrejském jazyce je psáno ve 

třetí osobě singuláru v perfektu.

3 ELLIGER, K.- RUDOLPH, W.: Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4. verbesserte Auflage. Stuttgart: 
Deutsche Bibelgesellschaft. 1990. 1574 s. [2006]
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/biblia-hebraica-stuttgartensia:bhs/lesen-im-bibeltext/

4 Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. 16. vydání (7. opravené 
vydání). Praha: Česká biblická společnost. 2008.  1387 s.

5 NOSEK B. Pirkej Avot. Výroky otců. Praha 1994
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      1.   Čím vším jsou nám žalmy?

        Žalmy vystihují realitu naší lidské existence. V žalmech lze nalézt vlastní životní 

zkušenosti  a  duchovní  pravdy,  neboť  žalmy  vyjadřují  osobní  postoje,  emoce  nebo 

vděčnost, ideály pravé zbožnosti izraelského národa a společenství s Hospodinem. „Jádrem 

duchovního života žalmistů bylo bezesporu jejich poznání Hospodina. Nikdy se neunaví 

oslavováním jeho stvořitelského majestátu.“6 Od počátku již ve starém Izraeli měly žalmy 

místo jako kultické drama v bohoslužbě. Během doby zásahy do textů jednotlivých žalmů 

žalmy  aktualizovaly.  Kniha  žalmů  v  sobě  zahrnuje  tvorbu  téměř  jednoho  tisíciletí. 

Středobodem  dějin  vzniku,  tradování  i  vytváření  sbírky  byl  Jeruzalémský  chrám. 

Hebrejský národ zachovával vztah ke starověkým civilizacím Blízkého východu. Moderní 

archeologie dokazuje, že mnoho myšlenek Starého zákona má své kořeny v myšlenkách 

okolních kultur, neboť kultura, kultické a společenské praktiky okolních krajin jako byl 

Egypt, Mezopotámie, Kenaán či město Ugarit, měly vliv na život vyvoleného národa. 

     Hospodinovy  spasitelné  skutky byly  dramaticky  ztvárňovany  v  Jeruzalémském 

chrámu.7 O těchto Hospodinových skutcích hovoří  biblické knihy. V prorockých knihách 

Starého zákona promlouvá Hospodin k člověku a v žalmech hovoří člověk k Hospodinu. 

Žalmy jsou lidskou odpovědí na Jeho slova a konání. Žalmy mají své místo v současnosti v 

intimní zbožnosti křesťana i v liturgii  církve.8 Ovšem Kniha  žalmů neobsahuje teologii 

věčného života, proto k obhájení spravedlnosti musí dojít nyní. Možná nalezneme některá 

zjevení a zmínku o vzkříšení, neboť Izrael věřil v příchod Mesiáše, v návrat zlatého věku 

izraelských dějin, věku krále Davida.9 Žalmy obsahují liturgický charakter a různý literární 

žánr.  Žaltář  je  plný  velkých kontrastů.  Hebrejský biblický text  v  Babylónském Starém 

zákoně obsahoval dělení na verše, ale to neznamená, že verše byly odpočátku číslované. 

Žalmy byly citované podle  začínajícího slova  daného žalmu.  To odpovídá  židovskému 

zvyku pojmenovávat  každou knihu Mojžíšovu počátečním slovem.  Například  1.  Kniha 

Mojžíšova nazvaná v hebrejském kánonu  „berešit” česky  „na  počátku”. Číslování veršů 

bylo poprvé zavedeno v Knize žalmů vydané v Paříži pod názvem Psalterium Quincuplex 

6 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 1170 s.
7 Výklady III. ke Starému zákonu. Knihy naučné Jób až Píseň písní. Karmelitánské nakladatelství Kostelní 

Vydří. 1998. 216 s.
8 TRSTENSKÝ, F. Úvod do knihy žalmov. Pedagog. Fakulta  Katol. Univerzity v Ružomberku. 2008. 11 s.
9 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 1171 s.
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v roce 1509 Henrym Stephensem. Definitivní používání arabských číslic zavedl vydavatel 

Bible Joseph Athias v roce 1661.10 

          Aby si člověk dvaadvacátý žalm procítil, musí být ve stavu, o kterém daný žalm 

mluví.  Musí v životě osobně prožít  situaci,  ke které se žalm vztahuje.  Druhá polovina 

dvaadvacátého  děkovného  žalmu  zve  k  díkuvzdání  Hospodinu.  První  polovina  žalmu, 

vypráví o těžkostech a úzkostech, neboť „nepřátelé” ohrožují modlitebníkův život, a začíná 

zvoláním  jednotlivce:  „Bože  můj!”.  Poté  následuje  prosba  a  v  druhé  části  žalmu  se 

vyjevuje přesvědčení a jistota, že Hospodin člověka vyslyšel a vysvobodil z tíživé situace. 

Hlavním protagonistou je jednotlivec,  ovšem není  vyloučeno,  že hovoří  za celý národ. 

„Chvála a prosba se nepřitahují  proto,  aby jedna druhou oslabila,  ale  většina žalmů je 

obsahuje obě, protože smích a slzy se navzájem upevňují, místo aby se neutralizovaly.”11 

Velké tajemství žalmů spočívá ve vzájemné přitažlivosti kontrastů. Chvála a prosba tvoří 

rámec žalmů,  který  obklopuje  třetí  moment  modlitby:  Hospodinova odpověď,  která  se 

ocitá v souvislosti se třemi pojmy: žádost, odpověď, poděkování.12

         Pro věřící Starého zákona vše k člověku přicházelo před smrtí a nic po ní. Jejich 

náboženství o všech neviditelných a budoucích skutečnostech mlčelo. Hospodin pro ně byl 

Bohem živých,  takže  hořeli  touhou  setkat  se  s  ním ještě  před  smrtí.  Proto  pospíchali 

milovat  tedy  chválit  Hospodina,  než  svůj  krátký  život  ztratí.13 Věřit  v  Hospodina 

znamenalo  počítat  s  Hospodinovou  existencí  při  konání  a  žít  s  ohledem  na  Něj. 

Vyhledáváno bylo společenství těch, kteří mají k Hospodinu stejný vztah. Víra ve svém 

jádru obsahuje i bohoslužbu i způsob života.14 Lidé, kteří volají a křičí v Knize žalmů, jsou 

zkoušeni  životem a  smrtí,  zázraky se pro  ně v  daný trýznivý okamžik  nekonají  a  oni 

vypráví o svém vlastním utrpení. V žalmech nehovoří pouze židovský lid.15 Žalmy je třeba 

chápat jako pramen usměrnění a pomoci pro porozumění Hospodině vůli.16 Jak píše i Col, 

účelem Starého zákona není zaujmout extatický čtenářův cit,  přesto v našem duševním 

životě je umělecký cit velmi blízký náboženskému citu „a pravé umění vede člověka jistě k 

poznání pravé Krásy – Boha a všeho, co je Božího.”17 
10 TRSTENSKÝ, F. Úvod do knihy žalmov. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

2008. 40, 41 s.
11 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 123 s.
12 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 123, 124, 128 s.
13 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 145 s.
14 NANDRÁSKY, K. Exegéza vybraných žalmov. Evanjelická bohoslovecká fakulta univerzity 

Komenského v Bratislavě. 1993. 11 s.
15 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 39 s.
16 TRSTENSKÝ, F. Úvod do knihy žalmov. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

2008. 14 s.
17   DR. COL, R. Biblická stilistika a poesie. Olomouc: Velehrad. 1948. 13 s.
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        Extrémní charakter utrpení žalmisty ve 22. žalmu se pojí s krizovými okamžiky života 

každého člověka. Objevují se zde typické náznaky, které mohou charakterizovat spoustu 

nešťastných lidí. V Knize žalmů, tedy ve sbírce modliteb, je vše „otázkou života a smrti”. 

Žalmista se více podobá tomu, kdo skutečně jsme my, spíš než tomu, kým bychom chtěli 

být. Beauchamp píše, že bychom neměli odhazovat toto zrcadlo: „Ježíš Kristus si ,oblékl’ 

text  žalmů,  jak  to  činíme  my,  když  je  ‚recitujeme’.  Poslušnost  Otci  ho  vedla  cestou 

naplnění Písma a zvlášť žalmů. Kristus se tak spojil se všemi lidmi včerejška a dneška, 

jejichž  cestu  žalmy  popisují.”18 Žaltář  vykresluje  drama  velké  tísně,  které  prožívá 

spravedlivý,  jeho  zkoušku  a  spásu.  Situaci  ve  22.  žalmu  prožili  mnozí  a  Beauchamp 

konstatuje, že Kristus vstoupil právě do této prožívané reality, aby jí dovedl až k cíli a tím 

nám zjevil celý smysl rozhodujícího boje dobra a zla.19

18 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 49 s.
19 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 54 s.
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        2.  Chvála – alfa a omega

Kniha žalmů nese hebrejský název „Tehilim”, což znamená „chvalozpěvy”. Chvála 

obklopuje  prosbu,  kterou předchází  a  následuje  po  ní.  Murphy uvádí,  že  slovo chvála 

nahrazuje  lásku,  ale  ne  jako  synonymum,  protože  chvála  nevyjadřuje  vše.  Chvála 

zdůrazňuje aspekt lásky zapomenutí na sebe. Není možné milovat Hospodina, a nechválit 

ho a  není možné chválit  Hospodina a nemilovat  ho.  Milovat  a chválit  Hospodina tedy 

znamená vycházet přitom ze sebe samého. Chvála v nás má větší účinek než potvrzení, 

protože potvrdíme-li něco, tím to pro nás končí. Chvála se však nedá zastavit a trvá stále.  

Nemůžeme  ve  chvále  vytrvat,  nemáme-li  ke  chvále  důvod.  Písně  díkůvzdání  mají  k 

hymnům  tak  úzký  vztah,  že  se  někteří  odborníci  raději  vyhýbají  tomuto  pojmu. 

Westermann  poukázal  na  to,  že  hebrejština  nemá  slovo  pro  „díkůvzdání”,  místo  toho 

používá slovo  „todah” česky  „chvála”.  Díkůvzdání  je  chválou tedy odezvou na osobní 

vysvobození Hospodinem.20 Kniha žalmů je pro nás svědectvím lidí, které v průběhu dějin 

potkala  neštěstí  jako nás,  a  kteří  nenechali  uhasit  tento  plamen  chvály,  která  není  jen 

naivním  rozhovorem,  nýbrž  vítězstvím  víry.  Tradice  chvály  je  podle  Beauchampa 

vyjádřena kalichem, který zdvíhá spasený člověk vzývající Hospodinovo jméno před svým 

lidem. Řetěz stále  obnovované chvály je  řetězem víry,  který proudí  od úst  k  uchu.  Ve 

chvále je noc prosby světlem. Ve chvále je zároveň noc tedy zkouška a zároveň víra, neboť 

chválit znamená věřit. Chvála je jako Slunce, které osvětluje celý prostor. a které nám dává 

podnět, abychom mysleli na počátek. Tradice chvály spojuje prosbu a chválu, víru prosby s 

vírou díkuvzdání spaseného člověka.21

Starý zákon obsahuje spoustu příkazů chválit Hospodina, aniž by přitom byl brán 

ohled  na  momentální  pocity  či  okolnosti,  protože  „radovat  se  před  Hospodinem”  je 

nezbytné  pro  řád  každodenního  života  Hospodinova lidu  (25.  verš  žalmu 22).  Chvály 

potěšují  a  oslavují  Hospodina  a  zároveň  se  jimi  nese  poselství  Hospodinovu lidu.  Ve 

starozákonním obětním řádu byla důležitá oběť díkůvzdání a motivem přinášení prvotin na 

oltář  měla být  vděčnost,  neboť  „upřímná oběť chval  se Hospodinu líbí”  (Ž 119,108).22 

Beauchamp  vnímá,  že  Davidovské  chvály  jsou  lékem proti  smrtelnému zármutku,  jak 

vidíme i na Saulově příběhu v 1 Sam 16,23, kdy David hrál na citeru, když na Saula přišel 

duch od Hospodina a Saulovi se ulevilo a zlý duch odstoupil. Chvála je blahopřáním nebo 

20 MURPHY, R. E. Žalmy a iné spisy. 101 otázek a odpovědí. Trnava: Dobrá kniha. 2001. 16 s.
21 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 113, 114 s.
22 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 345 s.
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poděkováním v církevním jazyce. Člověk při chvále vychází ze sebe. Abychom se mohli 

upřímně modlit, je třeba tedy nevyhnutelně vzdávat chválu a díky. Zatímco zlo je pro nás 

vězením,  vzdávání  díků  a  chvály  je  dokonalým  vyjádřením  spásy.  Hymny  uzdravují 

očarovanou  duši,  která  trpí  smrtelným smutkem.  Beauchamp v  ní  vidí  ptáka,  který  je 

paralyzovaný nezpívá a když opět začne zpívat, našel křídla svobody. „V každém člověku 

je Saul a David. Saul si velmi oblíbí Davida (1 Sam 16,21), ale když lék už nezabírá a duch 

smrti v Saulovi znovu nabírá sílu, tento cit se změní na destruktivní závist. Příběh vztahu 

dvou mužů nemá jinou pohnutku. Žárlivá závist, která je smrtí, chce znehybnit a zničit 

dobro,  které  miluje.  Dobro  se  projevuje  jako  svobodné  a  uniká  jako  pták”23,  jak  píše 

Beauchamp. V knize proroka Daniela je Daniel vytažen z jámy lvové, protože měl víru ve 

svého Hospodina (Dan 6,24).24 Když člověk vystoupí z jámy hrůzy, znovu se narodí a jeho 

díkůvzdání nebude jen jednoduchým opakováním staré písně (Ž 22,26 – 32). To můžeme 

pozorovat dokonce i na příběhu, kdy jsou mladí Izraelité hozeni v poutech do pece, kde 

zpívají chvály a babylónský král je vidí procházet se v plamenech, aniž by se jim stalo 

něco zlého (Dan 3,25)25. To nám může pomoci pochopit, že chvála a osvobození jsou totéž 

a není dokonalejší prosby než je chvála.26 V takovýchto podmínkách prosba slouží jako 

díkuvzdání a díkuvzdání jako prosba.

Ve 22. žalmu zve ke chvále jediný svědek. V jiných žalmech (např. Ž 11727) všechen 

lid zve všechny ostatní národy, aby chválili Hospodina. Takové pozvání představuje celou 

Církev,  která  odevzdává  svou  radostnou  zvěst  všem světovým národům.  Ohlašovaním 

dobra, které jsme dostali, vyjadřujeme přání, aby ho dostali také druzí.28 V pravidelném 

kultu  sbor  vyjadřoval  chvály,  díky a  prosby.  Kult  je  po  formální  stránce  pravidelnost, 

forma a rytmus a kultické modlitby jsou tedy rytmické. Sbor hledal a nacházel v kultu 

zaslíbení a ujištění života, spásy, požehnání a pokoje.29

Znakem lásky je odstup. Chvála ve vztahu k potřebě je uznáním, například uznáním, 

že patříme Hospodinu, což vyjadřujeme například začátkem modlitby „Otče náš...”. Chvála 

je také odstupem, který vede prosebníka, aby si napřed připomenul dobrodiní  Hospodina 

23 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 90, 91 s.
24 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 92 s.
25 Bible. ČEP. Daniel 3,25. Česká biblická společnost. 2008.  875 s.: „Král zvolal:‘Hle, vidím čtyři muže, 

jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá 
božímu synu.‘“

26 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 92 s.
27 Bible. ČEP.  Ž 117,1. Česká biblická společnost. 2008.  613 s.: „Chvalte Hospodina, všechny národy...“
28 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 95 s.
29 NANDRÁSKY, K. Exegéza vybraných žalmov. Evanjelická bohoslovecká fakulta univerzity 

Komenského v Bratislavě. 1993. 23, 16 s.
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(např.  Ž  22,430).  Připomínka  minulého  dobra  pomáhá  prosícímu  k  naději.  Vrcholem 

modlitby je Hospodinova chvála za to, že nám dal život ve chvíli,  kdy ho od nás žádá 

zpět.31 Chválou  tedy vše  začíná  i  končí.  Jestliže  je  chvála  začátkem modlitby,  už  zde 

narážíme na prosbu, protože každá žádost se musí opírat o Hospodinovu lásku (o to více o 

lásku, kterou člověku Hospodin již prokázal). Proto je třeba začít děkováním a chválou.

30 Ž 22,4: „Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele“. Bible. ČEP. Česká biblická společnost. 
2008.  520 s. 

31 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 100 a 102 s.
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       3.   O časovém rámci dvaadvacátého žalmu

Časový rámec ohraničuje pro nás vše. Za dne se chvála rozšiřuje do celého života a 

vytváří řetěz s jinými životy. Časové řetězení tradice se odevzdává z otců na syny a je ve  

22. žalmu vyjádřeno slovy: „otcové naši”, má „matka”, mí „bratři”, „Izraelovo potomstvo”, 

„potomstvo” a  „další  pokolení”.  Kontinuita dní a nocí svědčí,  jak uvádí Beauchamp, o 

Hospodinově slávě.32   

Petr Chalupa nazírá na vznik 22. žalmu v průběhu času, kdy byly k základnímu textu 

přidávány postupně jednotlivé části.  Dobu nářků před babylónským vyhnanstvím uvádí, 

jako  dobu  vzniku  nejstarší  části  tohoto  žalmu.  K  prvnímu  rozšíření  žalmu  došlo  po 

babylónském vyhnanství. Jde o teologii chudých. Následné rozšíření přišlo s helenistickou 

dobou. V něm je popisováno,jak se prosadí Hospodinovo království.33

Delitzch předpokládá možné nikoli však vyčerpávající pozadí 22. žalmu v Saulově 

pronásledování  Davida  v   poušti  Maónu34.  Holladay  společně  s  Hitzigem  srovnávali 

podobnost sentimentu s řečí proroka Jeremiáše. Podle Delitzche Hitzig spatřuje v první 

části žalmu situaci, kdy byl Jeremiáš uvržen do vězení jako odpadlík a druhou část žalmu 

vidí v Jeremiášově vězeňském soudu, kdy byl umístěn do mírnějšího omezení.35 Apple se 

domnívá,  že  první  polovina  žalmu  může  pocházet  z  období  Ester  –  ranní  hvězdy  v 

souvislosti s částí nadpisu „za ranních červánků“.36 Stuhlmüllerová usuzuje, že žalm má 

své kořeny v exilní nebo poexilní době nebo snad ještě později v Makabejském období.37 

Craigie nahlíží na žalm v souvislosti s izraelskou liturgií. Je pravděpodobné, že tato liturgie 

se užívala pro osobu, jenž byla těžce nemocná či ohrožená smrtí.38 

Palestina byla původně osídlena domorodým obyvatelstvem, teprve později se sem 

přistěhovali Kenaanci jako nové etnické skupiny, a kolem roku 1200 př. Kr. Izraelci. Toto 

přistěhování přineslo změny v kultuře, dějinách a v náboženství Palestiny. A. Berlejung 

píše  ve  své  knize:  Náboženské  dějiny  starého  Izraele,  o  náboženské  oblasti  a  jejích 

dějinách, kde vznikl Starý zákon. Současná bádání (zejména s přihlédnutím k výsledkům 

32 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 110, 111, 112 s.
33 CHALUPA, P. České katolické biblické dílo. Žalm 22.  [Web 13.1.2020]. www.biblické dílo.cz. Devenio
34 Bible. ČEP. 1 Sam 23,25-26. Česká biblická společnost. 2008. 287 s.
35 DELITZCH, F. A Commentary On The Book Of Psalms. Přeložil: EATON, D., DUGUID, E. New York. 

1883. 153-154, 372 s.
36 APPLE, R. The Esther Connection. 2016. 7 s.  [Web 4. 2019]. 

http://jbqnew.jewishbible.org/category/jbq-past-issues/2016
37 STUHLMÜLLER, C. The Spirituality Of The Psalms. Liturgický tisk. 2002. s. 86-90. 
38 CRAIGIE, P. C. 19 Word Biblical Commentary. Psalms 1 – 50. Word Books. 1983.  198 s. 
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etnologie, archeologie a historie) nevychází z předpokladu, že by kulturní zlomy a převraty 

byly vyvolány přistěhovaleckými vlnami. Archeologický materiál dokazuje vedle změn v 

materiální kultuře též spojující prvky a kontinuitu mezi etniky.39. Poznatky historie jsou 

příliš slabé, abychom si mohli ověřit předpoklad, že žalozpěv a vítězství  22. žalmu účině 

vedl Izrael k mezníku jeho dějin. Můžeme jen předpokládat, že v jedné z životních krizí 

Izraele byl „jako oblačný sloup, který kráčel před lidem exodu a pomohl mu vyjít z vod.”40 

Autorem královského  žalmu  nemusí  být  nutně  král.  Království  se  například  přihodilo 

neštěstí, které inspirovalo k modlitbě někoho z Chrámu, proroka nebo žalmistu, který ji 

měl přednášet kdekoliv a kdykoliv jménem krále jako proroctví. Tehdy by byl 22. žalm 

modlitbou přímluvce a ne samotné oběti.41 

22. žalm poukazuje na jednotlivé události, které by se daly vztáhnout každá na jiné 

časové období. Proto je velice nejisté určit jednotný čas vzniku tohoto žalmu.

39 BERLEJUNG, A. Náboženské dějiny starého Izraele.Göttingen. 2010. 74 s. 
40 BERLEJUNG, A. Náboženské dějiny starého Izraele.Göttingen. 2010. 74 s.
41 BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 254 s.
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        4.    Obecně k dvaadvacátému žalmu

 

 V  židovských  výkladech  dvaadvacátého  žalmu  ztělesňuje  jednotlivec  v  žalmu 

královskou postavu buď krále Davida42 nebo královny Ester,43 kdy rabínská tradice podle 

Talmudu chápe 22. žalm jako odkaz na Ester,  jako báseň o událostech Purimu. Podle 

Midrashe pro Židy v Persii byly věci chmurné a Ester zářila jako ranní úsvit pro Izrael.44 

Žalm v některých výkladech odkazuje na kritickou situaci, úzkost a odcizení v exilu, které 

prožíval židovský lid.
 22.  žalm  je  některými  badateli  jako  např.  Smend,  Olshausen  nebo  Beethgen 

považován  za  žalozpěv  zbožné  části  Izraele,  ale  všeobecně  je  považován  z  hlediska 

literárního druhu za žalozpěv jednotlivce. V tomto žalmu jsou rozsahy chvály i prosby 

zastoupeny rovným dílem.  Již  uprostřed devatenáctého století  bylo zjištěno,  že se  22. 

žalm skládá ze dvou odlišných částí. O nouzi  opuštěnosti od Hospodina jednají verše 2 – 

22, zatímco ve verších 23 – 32 se pozoruhodně mění tón a  zaznívají díky a chvála za 

Hospodinovu  pomoc.  Druhou  polovinu  22.  žalmu  lze  nahlížet  jako  díkuvzdání  nad 

žalmistovým vítězstvím. 22. až 26. verš jsou žalmistovou modlitbou a 27. až 32. verš 

žalmistovým proroctvím.  Například Duhm, Cheyne,  Kautzsch – Bertholet  a   Schmidt 

soudí,  že  22.  žalm  se  skládá  ze  dvou  zcela  odlišných  žalmů,  ale  tento  názor  je 

neodůvodněný. Duhm hodnotil první část 22. žalmu, že básnicky patří k nejlepším částem 

žaltáře, kdežto druhou část považoval   za produkt liturgických potřeb.45 Metricky nabízí 

22. žalm mnohé problémy, které z větší části nemohou být vyřešeny textovou kritikou. 

Velký význam připadá ve 22.  verši  vazbě  „anajtan” česky „a tys  mě vyslyšel!”.  Tato 

vazba odráží událý obrat, který píseň díkůvzdání vyvolala. Jedná se o spojení, které je 

velice důležité pro pochopení souvislosti mezi verši 2 – 22 a 23 – 32.  V utváření historie 

patří 22. žalm ke skupině modlitebních písní. 22. žalm obsahuje z velké části popis nouze. 

Prosby vyčnívají výrazně ve 12. a 20. – 22. verši.  Vkládány jsou stále znovu projevy 

důvěry ve 4.  –  6.  a  10.  – 12.  verši.  Za povšimnutí  stojí  ve 23.  –  32.  verši  odhalený 

42 CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s.  [12. 3. 2020]. 
https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-22.html

43 Traktát Megillah z Babylónského Talmudu (Yoma 29a / b, Meg. 15b) obsahuje rozšířenou sbírku midrash 
v knize Ester. Rabín Levi v komentáři k 5. kapitole Ester říká, že Ester prošla síní modly k trůnní 
místnosti, aby prosila krále a cítila jak ji Hospodinova přítomnost opouští. Rabín Levi zde citoval 1. verš 
22. žalmu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

44 APPLE, R. The Esther Connection. 2016. 7 s.  [22. 3. 2020]. http://jbqnew.jewishbible.org/category/jbq-
past-issues/2016 též spojitost s nadpisem: „Podle laně za ranních červánků.”

45 DUHM, B. Die Psalmen. Tübingen. 1907. 1922. s 
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pomíjivý  obrat.  Popis  nouze,  křiku  a  prosby  je  náhle  zastoupen  díkuvzdáním.  46 Ve 

verších 23 až 29 je žalmistovým úkolem vydávat svědectví  „bratřím”. Slyšíme o  „jeho 

chvále”,  kterou  má  od  svého  Hospodina,  nejen  o  chvále,  kterou  svému  Hospodinu 

vzdává.47 

    Jde nejprve o žalmistovu kritickou situaci, která vede k jeho modlitbě a pak o jeho 

radost poté, co jeho modlitba byla vyslyšena. Weiser to komentuje: „Píseň nás nejprve 

vede  dolů  do  nejhlubší  závážnosti  utrpení,  které  přineslo  věřícího  na  pokraj  smrti  a 

přimělo  ho,  aby  propadl  zoufalství.  To bylo  pak  povýšeno  na  hymnus  chvály  a 

díkůvzdání, který zpíval modlitebník v reakci na odpověď a na vizi, která postihuje široké 

pole a  je  dosažena  silou triumfálního boje”.48 49 Lidé  v žalmech mimořádně touží  po 

životě a nehromadí opatření proti utrpením. Chrání je naděje v život, která je zároveň činí  

zranitelnými.  „Asafra šimicha lechaj“ česky „ať vypravuji Tvé jméno bratřím“ (doslova 

„žijícím“) není formule příslibu, který naříkající ve svém utrpení odkládá, nýbrž píseň 

díku  a  chvály.  Jako  jedinečný  obsah jeho  písně  před  bohoslužebným  společenstvím 

jmenuje zpěvák Hospodinovo jméno. Ve chvalozpěvu mají zpívat všichni, kteří zakusili 

Hospodinovu skutečnost  („jirej  adonaj“  = „bohabojní“).  V této  souvislosti  mají  tvořit 

semeno Jákobovo a semeno Izraelovo, „pravý Izrael“ a  vyzývat k chvalořečení. 24. verš 

zdůrazňuje udivení ze zázraku, kdy Hospodin projevuje svou přítomnost. Ve 25. verši je 

vysloven  zázrak  záchrany.  Hospodin  neopomíjí  pomoci  z  nouze.  Trpící  se  počítá  k 

„chudým“ (tj. zbožným, spravedlivým).50 

  Když jsou ve 28. verši povolány všechny končiny země a všechna pokolení národů k 

návratu  ke  slibu  věrnosti  a  oddanosti,  tak  se  zde  nejedná  o  entuziastické  stupňování 

hymnu, nýbrž o tradice Jeruzalémského kultu, pro který je na Sijónu trůnící Hospodin 

Stvořitelem a Pánem celého světa.  Národy poznávají  Hospodina  v tom,  co se děje  v 

Hospodinově lidu, a chválí ho za to, neboť v Hospodinově plánu co se děje s Izraelem, 

děje  se  i  se  světem. Na tuto skutečnost  by se měli  „rozpomenout“  hebrejsky „zakar“ 

národy  a  „obrátit  se“  hebrejsky  „šavach“.  „Vjištachavu“  česky  „a  budou  se  klanět“ 

udržuje představu o slibu věrnosti a projevu oddanosti národů. Především v 29. verši je 

46 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 323, 324 s.
47 Výklady III. ke Starému zákonu. Knihy naučné Jób až Píseň písní. Karmelitánské nakladatelství Kostelní  

Vydří. 1998. 290 s.
48 WEISER, A. The Psalms: A Commentary. 5 Ed. Trans. Herbert Hartwell. Old Testament Library. 

Philadelphia. Westminster. 219 s.
49 MENN, E. M. No Ordinary Lament: Relecture And The Identity Of The Distressed In Psalm 22. Harvard 

Theological Review 93. 2000. 301 – 341 s.
50   KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 330 s. 
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obsažen vztah ke kulturní tradici Jeruzaléma. Hospodin je na Sijónu jako král a vládce. 

On je panovník světa, proto mu náleží chvála celých národů, jak se praví ve 30. verši. 

Dokonce možná mrtví jsou zahrnuti ve velkém slibu věrnosti. To je právě zvláštní, neboť 

ve Starém zákoně je  jinak nepřekročitelná  mez:  mrtví  nemají  kontakt  s  Hospodinem, 

nechválí ho (srovnej žalm 6,6: „Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí 

vzdá někdo chválu?“) Nyní je ale hranice mezi životem a smrtí přerušena. Také ti v zemi 

spící (Dan 12,2)51 jsou zahrnuti v Hospodinově slibu věrnosti.52 Těch, kdo sestoupili do 

podsvětí, je celá řada: starosumerská Inanna čili babylonská Ištar, mezopotamská božstva 

Ningizzida a Dumuzi, celá řada vegetativních bohů Syropalestiny, jako byl Baal a Adonis 

až  po  řeckou  Persefoné.“53 Izrael  však  nemusí  podnikat  žádný  nadlidský  úkol  jako 

například sestupovat do podsvětí, aby získal pravý život. „Milostivý Bůh sám přiblížil své 

oživující  slovo  Izraeli“54.  Izrael  získá  pravý  život,  jestliže  prostě  jen  přijme  a  bude 

poslušen darovanému slovu.

       Závěr žalmu, 30. až 32. verš, hovoří o nepřátelích, kteří se zajímali během svých 

životů pouze o pomíjivé statky a nyní „sestoupí do prachu“. Ve zmíněné záhubě zahyne jen 

toto nevěrné pokolení,  stejně jako zahynulo jedno pokolení při  putování Izraele pouští. 

„Nové pokolení už nepůjde cestou svých otců a smí proto vejít do zaslíbené země, tzn. do 

nového věku.“55 Ve 31. a 32. verši je potomkům zachráněného zdůrazněno, že mají sloužit 

Hospodinu. Jestliže potomstvo bude plnit, co je psáno ve 24. verši, pak má bezprostřední 

nárok na  Hospodinovo svaté působení. Zpěvák ujišťuje, že se má vytvořit neporušený 

řetěz tradice, který následnému pokolení vždy sdělí svatý Hospodinův skutek. Skrze tradici 

Hospodinova skutku („kij asa” -  „vždyť učinil”) bude dána přicházejícím generacím ona 

jistota, kterou vyjádřil modlitebník 22. žalmu ve 4. až 6. verši.56 

  Podle Lyonse se 22. žalm sémantickou a tématickou analýzou podobá pasážím o 

služebnících v Deuteroizajáši. Témata, která se vyvíjí od Deuteroizajáše po Tritoizajáše 

kladou důraz na sociální skupinu zvanou „potomci“ nebo „sluhové“. 22. Žalm je určen 

těm, kteří trpí spravedlivě a kteří se identifikují jako „služebníci“. Jednotlivé verše 22. 

žalmu srovnává s jednotlivými pasážemi z Izajáše a nachází v těchto textech souvislosti. 

51   Bible. ČEP. Daniel 12,2. Česká biblická společnost. 2008.  886 s.: „Mnozí z těch, kteří spí v prachu
 země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.“

52 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 331 s.
53 HELLER, J. Hlubinné vrty. Kalich Praha. 2008. 46 s.
54 HELLER, J. Hlubinné vrty. Kalich Praha. 2008. 46 s.
55 Výklady III. ke Starému zákonu. Knihy naučné Jób až Píseň písní. Karmelitánské nakladatelství Kostelní 

Vydří. 1998. 291 s.
56 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 331, 332 s.
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Hossfeld a Zenger nevidí podobnosti mezi závěrečnou částí 22. žalmu a Izajášem. Lyons 

naopak  ve  verších  28  –  30  spatřuje  spřízněnost  s  Izajášovými  kapitolami  40  –  55  a 

dokonce i s verši z Izajáše 55 – 66. Trpící je Hospodinem ospravedlněn a je provolán 

Hospodinův spasitelný akt.57  
   Žalmy můžeme považovat za terapeutické, neboť mnohé, jako například 22. žalm, 

obsahují emocionální obraty. Zoufalý jedinec nakonec potvrzuje svou víru v Hospodina. Z 

rétorického hlediska jsou podle Charneyové obraty součástí propojené argumentační linie, 

jejímž cílem je přesvědčit Hospodina, aby hájil  kulturní hodnoty a zasahoval do života 

mluvčího. Konkrétně ve 22. žalmu řečník Hospodinu předkládá svou kajícnost, aby mohla 

být obnovena jeho nevinnost a mohl se tak stát Hospodinovým veřejným vítězem. Tento 

žalm  ukazuje,  že  je  mnohem  více  než  projev  touhy  nebo  důvěry,  neboť  veřejná 

argumentace  ovlivňuje  loajalitu  ke  kulturním  hodnotám  Hospodinovy  spravedlnosti  a 

věrnosti.58 
   Vždy byla  velká  snaha  přeložit  biblický text  exegeticky tak,  aby byla  zachována 

věrnost původnímu textu a zároveň aby text nepůsobil  při  čtení těžkopádným dojmem, 

zvlášť  u  textů  využívaných  při  liturgiích.  Všeobecně  se  rozlišuje  mezi  literárním 

doslovným překladem a liturgickým překladem. Literární doslovný překlad se snaží podat 

živým jazykem co nejvěrnější znění biblických textů vzhledem k jejich původní literární 

formě.59 Je tedy zapotřebí vycházet jak z doslovného odborného překladu, z nějž vychází 

exegeze a zároveň z porovnání s liturgickým překladem. Každý jazyk má své specifické 

vyjadřovací  možnosti.  Čím vzdálenější  jsou  si  dva  jazyky,  tím obtížnější  je  překlad  z 

jednoho do druhého.

    4. 1.   Dvaadvacátý žalm očima Ellen Davisové

   Podle Davisové ve 23. verši žalmista příslibuje Hospodinu chválu pod podmínkou, že 

ho Hospodin vysvobodí. Ve 24. verši jsou shromáždění adresovány imperativy: „kdo se 

bojíte Hospodina, chvalte ho, ctěte ho, žijte před Ním v bázni“; a po nich v dalších verších 

prohlašuje  vysvobození  jako  dokonanou  skutečnost.  Hospodin  nepohrdl  poníženým,  v 

57 LYONS, M. A. Psalm 22 And „Servants“ Of Isaiah 54; 56-66. 642-646 s.  [Web 1.10.2015]. 
https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/psal  m  -22-and-the-servants-of-isaiah-54-
5666(8126af60-6742-4033-84a0-f70a4e896aef)/export.html

58 CHARNEY, D. Maintaining Innocence Before A Divine Hearer: Deliberative Rhetoric In Psalm 22, 
Psalm 17,  And Psalm 7. [Web 1. 2013]. 
https://www.researchgate.net/publication/275406348_Maintaining_Innocence_Before_a_Divine_Hearer

59 HERIBAN, J. Príručný lexikón biblických vied. Řím. 1992. 838 s.
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opovržení ho neměl … a když k Němu o pomoc volal, slyšel ho (verš 25). Zdrojem nářku i  

chvály je  Hospodin:  „od tebe  (Hospodine)  vzejde mi  chvála  ve velikém shromáždění“ 

(verš  26).  Tato  afirmace  potvrzuje  obvinění  proti  Hospodinu  v  16.  verši:  „jako  střep 

vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti!“ Hospodin již nadále 

nesedí nečinně v minulých chválách. Toto nové uskutečnění díků ukazuje, že Hospodin je 

nanejvýš  ctihodný a tvoří  nutné podmínky ke chvále,  tzn.  život  samotný.  Hospodin je 

zdrojem a dárcem života i smrti a subjektem této nové řeči chvály. Jako skvělé vysvětlení 

Davisové lze považovat, že obě části žalmu nářek a chválu spojuje symetrie zkrácení a 

rozšíření žalmistovy vize, která dává básni podobu přesýpacích hodin. Na začátku žalmu je 

nadějný výhled na Hospodinovo ospravedlnění z víry našich předků, nářek pak následuje 

žalmistův  vlastní  příběh  s  Hospodinem,  který  žalmistu  vytáhl  z  lůna  (10.  verš60).  Za 

běžných  okolností  je  důvěrný  vztah  potvrzen  žalmistovou  přítomností  během 

bohoslužebného  shromáždění,  ale  nepřehledná  situace  společensky  opuštěného,  o  níž 

svědčil nářek v první polovině 22. žalmu, prozrazuje odkázání na Hospodina (11. verš61). 

Ohrožení  ve  verši  1262  žalmista  vyjadřuje  zdrženlivě.  Chválu  žalmista  imaginativně 

rozšiřuje nejprve od shromáždění a dále pak velikost kruhů překračuje inkluzivitu všeho, 

co kdy Izrael znal. Jako u Jóba, kdy se vzájemná důvěra zrodila z izolované konfrontace 

mezi trpícím a Hospodinem a stala se základem pro něco víc než jen uzdravení osobního 

vztahu. Žalmista, který nově porozuměl Hospodinu, má veliké privilegium a odpovědnost 

zprostředkovat vztah mezi Hospodinem a druhými, buď, aby napravil škody (Jób 42,863), 

anebo aby rozšířil společenskou vizi. Z historické perspektivy slib a chvála se dokonce 

rozšiřují, aby zahrnuly smrt: „všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na 

kolena;  a  jejich  duše  si  život  nezachová“  (30.  verš)64.  Tato  část  30.  verše  se  velmi 

odchyluje  od  běžného pohledu  na  mrtvé,  kteří  nejsou schopni  chválit.  Žalmista  někdy 

naznačuje, že je v Hospodinově zájmu, aby oznámil tuto nezpůsobilost chválit uprostřed 

60    Bible. ČEP. Žalm 22,10. Česká biblická společnost. 2008. 520 s.: „Ty jsi mě vyvedl z života mé matky,
   chovals mě v bezpečí u jejích prsou.“

61    Bible. ČEP. Žalm 22,11. Česká biblická společnost. 2008. 520 s.: „Na tebe jsem odkázán už z lůna, z
   života mé matky, ty jsi můj Bůh.“

62    Bible. ČEP. Žalm 22,12. Česká biblická společnost. 2008. 520 s.: „Nebuď mi vzdálen, blízko je
   soužení, na pomoc nikoho nemám.“

63    Bible. ČEP. Jób 42,8.  Česká biblická společnost. 2008. 502 s.: „Vezměte tedy za sebe sedm býčků a
   sedm beranů a jděte k mému služebníku Jóbovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Jób ať
   se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili
   náležitě jako můj služebník Jób.“

64    Bible. ČEP. Žalm 22,30. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
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smrti (žalm 30,10 – 1165; žalm 88,11 – 1366). Gunkel nazíral volání smrti jako jiné označení 

žalmistova  posledního  dne  naznačující  posun  v  Izraelském náboženském myšlení,  což 

ovšem  nelze  potvrdit,  ale  ani  vyvrátit.  Iz  38,1867,  který  stojí  v  jasném  kontextu  k 

žalmistově tvrzení, praví:  „Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit, 

ti,  kdo  sestoupili  do  jámy,  už  nevyhlížejí  tvou  věrnost.“ Srovnání  literárních  kontextů 

nepodporuje odlišný závěr  vytažený ze současné pasáže.  Z literárního hlediska řeč 30. 

verše by mohla být porozuměna díky posouzení životní doktríny po smrti, ale otázkou je, 

zda si Izraelité ve své době život po smrti představovali. Klíčová otázka pro interpreta je 

historická,  ale  podstatnější  otázka  je  hermeneutická:  měla  by být  žalmistova  řeč  vzata 

doslovně, přestože se ve svých závěrech liší od historické otázky? Jsou stejné ve svých 

neúspěších,  neboť  nepočítají  s  rozdíly  mezi  poetickým a  běžným jazykem.  Předchozí 

diskuze  o  tvořivém charakteru  poetické  řeči  naznačuje,  že  vlastní  představy  a  vlastní 

trvrzení  nepotřebují  být  veřejně  zdůvodněny  ani  dokonce  žalmistovým  vlastním 

předporozuměním. Žalmistova řeč je podle Davisové prostředek, skrze který jsou odhaleny 

nové pojmové možnosti. Je to pravděpodobně období předcházející žalmům, kdy doktrína 

posmrtného života žačala  hrát  důležitou roli  v  židovském myšlení;  jasný důkaz ovšem 

pochází  až z  období  helenismu.  Starý zákon nenabízí  více  než  pár  nejistých svědectví 

takových myšlenek (žalm 30,468; žalm 49,1669; žalm 73,2470); a všechny jsou v poetických 

textech.  Zdá  se,  že  současné  vyvolání  smrti  je  mnohem lépe  vysvětleno  podmínkami 

poetické extravagance výrazu než podmínkami střízlivého vývoje náboženského dogmatu. 

Žalmista náhle vystupuje ze smrtelné ztráty smyslu a radostně důvěřuje, že Hospodin je 

vnímavý k  jeho nárokům na  prosbu,  že  především mrtví  nejsou vyloučeni  z  oslavy a 

uctívání. Vidíme zde, že Davisová perfektně vysvětluje poetickou vizi,  která překračuje 

limity  izraelského  tradičního  porozumění.  Změna  v  myšlení  uvnitř  lingvistické  sféry 

65 Bible. ČEP. Žalm 30,10-11. Česká biblická společnost. 2008. 527, 528 s.: „Jaký užitek vzdejde z mé 
krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš a              
smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine.“

66 Bible. ČEP. Žalm 88,11-13. Česká biblická společnost. 2008. 585 s.: „Což pro mrtvé budeš konat svoje
divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé
věrnosti v šíři zkázy? Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?“

67 Bible. ČEP. Iz 38,18. Česká biblická společnost. 2008. 720 s.
68 Bible. ČEP. Žalm 30,4. Česká biblická společnost. 2008. 527 s.: „Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, 

zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.“
69 Bible. ČEP. Žalm 49,16. Česká biblická společnost. 2008. 547 s.: „Avšak mě Bůh ze spárů podsvětí 

vykoupí, on  mě přijme!“
70 Bible. ČEP. Žalm 73,24. Česká biblická společnost. 2008. 570 s.: „povedeš mě podle svého rozhodnutí a 

pak do slávy mě přijmeš.“
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nastane nejprve, když básnická představivost zachytí možnost, která později (snad dokonce 

o staletí později) bude doktrinálně formulovaná jako vzkříšení ze smrti.71 

 

71 DAVIS, E. F. Exploding The Limits: Form And Function In Psalm 22. Journal for the Study of the Old 
Testament. New Haven. 1992. 99 – 103 s.
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     5.   Vize dvaadvacátého žalmu jako novozákonního příběhu

   Teologické  záměry  autora  22.  žalmu  mohou  být  kostrou  pro  teologické  záměry 

soudobých redaktorů.  Čtou-li  křesťané  knihu žalmů,  starověké izraelské  písně  zahrnují 

jazyk, který se zdá jako by nějakým způsobem zobrazoval Krista. Evangelia částečně nebo 

nepřímo naráží na početné žalmy zvláště když je vyprávěno o trojici, ukřižování a Ježíšově 

smrti.  Několik žalmů se nazývá mesiášské žalmy, i když věřícím ve Starozákonní době 

úplné významy těchto pasáží nebyly v tomto smyslu známé. Jak uvádí Gillingham, vývoj 

mesiášského chápání v žalmech předchází Nový zákon a pokračuje v tom během ranného 

křesťanského  období.72 Mesiášské  žalmy  odhalíme  pomocí  jazyka  „pomazaného“. 

Mesiášské  žalmy  mnohdy  referují  o  Kristově  úspěchu,  jehož  pouhý  člověk  nemůže 

dosáhnout,  ale  který  byl  Ježíšem  uskutečněn  nebo  jím  bude  dosažen  v  budoucnosti. 

Žalmista  neznal  Kristovu  událost  smrti  a  vzkříšení  pro  vykoupení  lidu  ani  v  hrubých 

rysech,  proto  nahlížíme  22.  žalm  z  pohledu  Hospodinu  oddaného  člověka.  Královské 

žalmy hovoří o Davidově království pod praporem Izraele. Tento odkaz se původně jako 

historický  údaj  v  preexilní  monarchii  během  několika  století  rozvinul  do  mesiášské 

teologie.73 Kraus se domnívá, že královské žalmy připravují cestu pro Mesiáše, ideálního 

krále.74 Někteří Izraelci, dokud žili delší čas v zaslíbené zemi, ustávaly ve víře v Hospodina 

a  uctívali  jiná  božstva,  ovšem  později  ve  vyhnanství  si  uvědomovali  tento  důvod 

Hospodinova  rozhodnutí,  aby  pocítili  Jeho  moc.  To  je  vedlo  k  pokoře  a  návratu  k 

Hospodinu, bez jehož podpory byl jejich život utrpný.

    Davidovský král vládl jako Hospodinův zástupce v pozemském království. V Novém 

Zákoně je Ježíšova genealogie vysledována nazpátek k Davidovi (Mt 1,16) a v Mt 2,1-12 

je nazýván „Židovským králem“. Jako větší syn Davidův je Ježíš dokonalým uspokojením 

všech nadějí  a snů Davidovské královské linie.  V Novém Zákoně Kristus zakoušel,  co 

žalmisté  popisují  jazykovou nadsázkou.  Při  výkladu musí  být  rozpoznáno,  že ne vše z 

mesiášského žalmu se soustředí na Krista. Původní význam žalmů pochází ze zkušenosti 

autora. Estes se dokonce domnívá, že je lepší pokládat tyto žalmy v širším kontextu, že k 

nám  promlouvají  z  univerzálního  Hospodinova  království,  které  nachází  své  konečné 

72 GILLINGHAM, S. E. The Messiah in the Psalm: A Question Of Reception History And The Psalter. 
Edited DAY, J.  

    Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series 270. Sheffield: Sheffield Academic Press. 
209 s.

73 ESTES, D. J. Handbook On The Wisdom Books And Psalms. 1953. Michigan: Baker Academic. 178 s.
74 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 332 s.
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naplnění v budoucím panování Krista krále,75 ale náš zájem se soustředí především na dobu 

minulou a současnou.

  Podle  Darbyho subjekty,  kterých  se  týkají  různé  části  Písma,  si  najdou  místo  v 

myšlenkách vyjádřených v žalmech, ale ty se jich přímo netýkají.76 Křesťanství ohledně 

Starého zákona příliš často Izrael vyděďovalo nebo zaujímalo jeho místo. Například při 

misiích mezi Židy upíralo Židům na základě jednostranného výkladu Starého zákona trvale 

platné porozumění jejich Tanachu.  Pojetí  dvojí  hermeneutiky židovské Bible  a  Starého 

zákona může v rámci křesťanské teologie a v církvi potvrdit židovství práva prvorozeného 

a zároveň na základě Tanachu  „vydá tváří v tvář židovství počet ze své vlastní víry”.77 

Čteme-li nejprve Starý zákon bez christologických souvislostí jako Bibli Izraele a teprve 

poté přečteme Nový zákon a obracíme se nazpět ke Starému zákonu, abychom pochopili 

jeho literární  koncept,  teprve  tehdy se dostáváme ke  skutečnému porozumění  Písmu v 

křesťanství.78 

   Při starozákonním bádání se Hugo Gressmann soustředil na eschatologii v Izraeli v 

rámci  školy  dějin  náboženství.  Doložil,  že  proroci  čerpali  z  bohaté  zásoby  starých 

orientálních představ, které očekávaly návrat ráje. Martin Buber mluví o naději zklamané 

dějinnou  přítomností,  která  se  upře  do  budoucnosti,  podobně  jako  Mowinckel,  který 

připustil,  že  starozákonní  eschatologie  má  jedinečný  pramen  v  Hospodinu  jako  vládci 

dějin. Eschatologie v biblickém smyslu je přelom mezi starým a novým věkem, kdy došlo 

k důraznému přerušení dějinné kontinuity a kde má Hospodin poslední slovo.79 

   Citáty z žalmu 22 v evangelijních zprávách o utrpení Ježíše Krista ukazují celou šíři 

žalmistova modlitebního zápasu,  který  vychází  z  beznaděje a  který  nakonec dospívá  k 

jistotě  Hospodinova  vítězství.  Podle  Krause  je  Hospodinova  záchrana  apokalypticky 

očekávána  jako  počátek  eschatologického  Hospodinova  království.  V  novozákonním 

příběhu byl celý dvaadvacátý žalm původně zprávou o Ježíšově smrti a večeře Páně je 

přiznáním tohoto příběhu a založením nového bytí, ve kterém je tu Vzkříšený.80 V Novém 

75 ESTES, D. J. Handbook On The Wisdom Books And Psalms. 1953. Michigan: Baker Academic. 178 – 
183 s.

76 DARBY J. N. Synopsis – Betrachtungen über das Wort Gottes. Ernst Paulus Verlag. 2020. 165 s.  [2. 3. 
2020].    

    www.bibelkommentare.de/get/cmt.232.pdf.
77 DOHMEN, Ch., STEMBERGER, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Stuttgart, Berlin, 

Köln. Vyšehrad. 2007. 270 s.
78 DOHMEN, Ch., STEMBERGER, G.  Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Stuttgart, Berlin, 

Köln. Vyšehrad. 2007. 270 s.
79 HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2008. 132, 133, 134 s. 
80 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 333 s.
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zákoně je 22. žalm vícekrát citován v příběhu utrpení v Mt 27,4681;  Mk 15,3482;  v Mt 

27,3983; totéž v Mk 15,29; v Mt 27,4384; 19 v Mt 27,3585; v J 19,23 – 2486. Podle dřívějších 

církevních výkladů je 22. žalm pokračováním pašijového příběhu a patří k mesiášským 

proroctvím.  Toto  vysvětlení  je  však  podle  Krause  nepřesné.  22.  žalm  nepojednává  o 

„mesiáši“ (ve smyslu království na konci věků). 22. žalm není také žádné proroctví. V 

tomto  smyslu  mohl  Gunkel  (otec  moderní  formy  kritiky  žalmů)  soudit,  že  mesiášské 

vysvětlení, které zastupoval Delitzsch, s konečnou platností padlo, jakmile se přišlo na to, 

že  22.  žalm neobsahuje  vůbec  žádné  proroctví,  a  že  idea  trpícího  mesiáše  je  Starému 

zákonu  cizí.87  Také  Cohen se  ve  svém díle  „Soncino Books  of  the  Bible“  shoduje  s 

moderními křesťanskými exegety na tom, že se 22. žalm nemůže vztahovat na budoucnost, 

protože popisuje aktuální situaci. Musí být tedy položena otázka: V čem spočívají vnitřní 

vztahy mezi 22. žalmem a novozákonním pašijovým příběhem?88 

  Mohli bychom vycházet z vysvětlení, které podává Franz Delitzsch ve svém žalmovém 

komentáři, jak ve 22. žalmu vstoupil David se svou stížností do hloubky svého utrpení a 

vystupuje  z  ní  s  nadějemi  na  vyhlídku  odměny  za  své  utrpení.  Tento  obsah  nazývá 

Delitzsch stupňování typického k prorockému. Delitzsch správně rozpoznal, že výpovědi 

nemocného na smrt ve 22. žalmu transcendují každé jedinečné poslání. Výpovědi utrpení a 

chvály mohou zahrnovat představy, ve kterých se modlí Ježíš v agónii na kříži první slova 

22.  žalmu.  Dochází  k  tomu,  že  Ježíš  vstupuje  do  utrpení  boží  opuštěnosti,  které  je 

zakoušeno starozákonními modlitebníky. Ježíš objasňuje celou plnost utrpení, neboť cesta 

z  nebe  přicházejícího  lidského syna  vede  do nejhlubší  nouze.  Anebo původní  církevní 

společenství vidělo pojítko mezi posláním starozákonního modlitebníka ve 22. žalmu a 
81 Bible. ČEP. Mt 27,46.  Česká biblická společnost. 2008.  1148 s.: „Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš  

mocným hlasem: ‚Eli, Eli lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘“
82 Bible. ČEP. Mk 15,34. Česká biblická společnost. 2008.  1168 s.: „O třetí hodině zvolal Ježíš mocným 

hlasem: ‚Eloi, Eloi, lema sabachtani?, což přeloženo znamená: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“

83 Bible. ČEP. Mt 27,39.  Česká biblická společnost. 2008.  1148 s.: „Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali 
hlavou.“

84 Bible. ČEP. Mt 27,43. Česká biblická společnost. 2008.  1148 s.: „Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, 
stojí-li o něj.“

85 Bible. ČEP. Mt 27,35. Česká biblická společnost. 2008.  1148 s.: „Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho 
šaty.“

86 Bible. ČEP. Jan 19,23. Česká biblická společnost. 2008.  1224 s.: „Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali 
jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, 
odshora vcelku utkaný. Řekli si mezi sebou: ‚Netrhejme jej, ale losujme o něj, čí bude!‘ To proto, aby se 
naplnilo Písmo: ‚Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los.‘ To tedy vojáci provedli.“

87 KROLL, A. Challenging The Divine LXX Psalm 21 Passion Narrative Of The Gospel Of Mark. III.  
    Psalm 21: Appeal God from Beginning to End. 128 s. [14. 7. 2008].   
    www.academia.edu/9393723/Chanelling_the_Divine_LXX_Psalm22_in_the_Passion_Narrative_Of_The 

Gospel_of_Mark
88 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 332 s.
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Ježíšovou smrtí na kříži. Ježíš sám odkázal modlitbou druhého verše 22. žalmu89 tuto cestu 

dotazování. Kristus na kříži totiž netrpí za sebe, ale za nás a pro nás. Ze Starého zákona  z 

výpovědí  22.  žalmu  se  dozvídáme,  že  obsahuje  „prorocké“  elementy.90 Slovo  pro 

shromážděnou skupinu je hymnus91 připomínající evangelium, neboť lid je pozvaný slovy: 

„chvalte, oslavujte, mějte bázeň“, aby poslouchal dobrou zvěst. Hospodin se k bídnému 

sklání a slyší jeho nářek. Žalmista byl donedávna považován za povrhele lidu (7. verš 22. 

žalmu),  ale  Hospodin se nezhrozil  a  nezahalil  před ním svou tvář,  což zní  jako dobrá 

zpráva – evangelium.92

   Téměř  všechny  žalmy jsou  vyjádřením pocitů,  které  jsou  vyvolávány v  srdcích 

Hospodinova lidu událostmi, jimiž tito lidé procházejí. Mebus je toho názoru, že žalmy se 

snaží přiblížit čtenáře Hospodinu a dát čtenářům důvěru v Hospodinovu dobrotu a tím je 

povzbudit  k  větší  oddanosti  Hospodinu.93 Bellett  spatřuje  v  žalmech buď osobně nebo 

mystickým způsobem Krista.  Některé  žalmy  mohou  být  časově  i  místně  přiřazeny  k 

situacím v Jeho pozemském životě a příkladem je 22. žalm, v němž se nachází výrazy 

Kristova srdce vztahující se k určitým událostem.94 Podle Smithe poslušný Ježíš oslavoval 

Hospodina vyzařováním dokonalé dobroty.  Ve své smrti  oslavil  Hospodina tím, že On, 

lidmi pohrdaný, se stal hříchem a nesl soud, aby věřícím zajistil věčná požehnání. V tomto 

okamžiku  Ho  Hospodin  opustil,  přestože  byl  jinak  dokonale  jediným  spravedlivým 

člověkem. Usmíření vedlo k tomu,  že se Hospodin rozhodl žít  uprostřed lidí,  kteří  Ho 

chválí.95

   Tyto pocity nevyjadřují jen tito lidé, ale jsou to i pocity samotného Krista, který měl 

hluboký zájem o svůj lid na zemi. Mebus viděl 22. žalm jako oslavu Hospodina a Jeho 

Syna Ježíše Krista, i popis Davidovy zkušenosti hned v prvních verších.96 Jak uvádí Darby, 

89 Bible. ČEP. Žalm 22,2. Česká biblická společnost. 2008.  1224 s.: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“...

90 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 333 s.
91 Hymnus = chvála, obyčejně uvedená slovy vedoucího, který vyzývá skupinu ke zpěvu, plesání, chvále – 

vše v radostném tónu. Hymny se týkají momentálních událostí dějin a stvoření.
92 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 162 s.
93 MEBUS, K. Die Psalmen. Eine Auslegung für die Praxis. 2020. 11 s. (Interpretace vychází z textu 

překladu Bible, jehož vydavatelem je Christian Verlag, 42499. Hückeswagen. Vydání 2005. Revidované 
vydání: Emde, E., Kringe, A. Nassau. Frankenberg. 2016.) [15. 2. 2020]. 
www.biblekommentare.de/get/cmt.634.pdf

94 BELLETT, J. G. Kurze Gedanken über die Psalmen. Übersetzt von Stephan Keune. 2020. 5, 6, 7 s. [19. 
2. 2020] www.bibelkommentare.de/get/cmt.426.pdf

95 SMITH, H. Psalm 22.www.bibelkommentare.de. 2020. 5 s.  [9. 2. 2020]. 
wwwbibelkommentare.de/get/cmt.149.pdf

96 MEBUS, K. Die Psalmen. Eine Auslegung für die Praxis. 2020. 11 s. (Interpretace vychází z textu 
překladu Bible, jehož vydavatelem je Christian Verlag, 42499. Hückeswagen. Vydání 2005. Revidované 
vydání: Emde, E., Kringe, A. Nassau. Frankenberg. 2016.) [9. 2. 2020]. 
www.biblekommentare.de/get/cmt.634.pdf
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v žalmu 22 mají Kristova zástupná utrpení odlišný, hlubší charakter. Jde v nich o velké 

dílo, které tvoří základ všech požehnání popsaných v jiných žalmech. Kristus podstoupil 

všechna  utrpení,  kterými  by  musel  projít  kvůli  své  bezbožnosti  podle  Hospodinovy 

spravedlnosti každý věřící, aby se mohl vnitřně očistit. Darby také píše o srdci, které se 

nachází  v  situacích uvedených v žalmech,  které  se vrací  ke zkušenostem  patřícím do 

právního  státu,  kde  je  člověk  svým soudem disciplinován  za  hřích.  Vrací  se  k  naději 

pozemského lidu. Pozemský stav žalmisty, který není pro pozdějšího křesťana v souladu s 

vírou, je v duši uznán jako správný. Tehdejší člověk je spokojený s duchovním stavem, 

který postrádá znalosti vykoupení a zatímco uvažuje o využití žalmů, ocitne se ve stavu 

duše, kdy přestane chápat svá vlastní privilegia a správné používání žalmů. Sobecký duch 

se  učí  přivlastňováním  žalmů  a  nepozná  Krista  takového,  jaký  je  a  jaký  byl  zjeven. 

Společenství  s  Hospodinem není  v  žalmech  znázorněno,  protože  je  to  podle  Darbyho 

nemožné. Žalmy sdělují zbožnost a důvěru v Hospodina v každém věřícím srdci a vztahují 

se podle Darbyho na Judu a Izrael. Darby též píše o žalmech, které nás učí, že Kristus 

vstoupil do hlubin utrpení a má největší zájem na těch, kteří musí projít těmito urtpeními a 

kteří věří v Hospodinovu milost a usmíření. Ale co Izraelité ve starozákonní době, kteří se 

tehdy ještě nedozvěděli, že Hospodin je pro ně v usmíření? Darby zmiňuje, že žalmy patří 

věřícímu věrnému zbytku Izraele,  kteřý dodržuje sliby,  cítí  své hříchy,  je povzbuzován 

nadějí, vidí Boží dobrotu, používá žalmy podle potřeby a to vše v době, kdy ještě nezná 

spasení.97

   Guzík přiznává, že 22. žalm byl pravdou v životě krále Davida a je pravdivější pro 

Ježíše Mesiáše než pro Davida. Ježíš úmyslně vybral slova tohoto žalmu pro popsání své 

bolesti  na  kříži  (Mt  27,46),  meditoval  během  svého  utrpení  o  Starém  zákoně  a  své 

ukřižování viděl jako naplnění žalmu 22.98 „Žalm není eschatologický v tom smyslu, že by 

‚prorokoval‘ o Pánu Ježíši, ale typologicko-fenomenologicky ‚ukazuje‘ na Ježíše Krista, 

protože kulticko-rituálně zápasící král je předobrazem Ježíše Krista, krále, který vzal na 

sebe ‚hříchy světa‘. On svojím zápasem s utrpením na dřevě kříže zprostředkoval ‚život‘ a 

spásu a Bůh ho i oslavil tím, že ho vzkřísil a vyvýšil na svoji pravici.“99

97 DARBY J. N. Synopsis – Betrachtungen über das Wort Gottes. Ernst Paulus Verlag. 2020. 5- 15, 55 – 59 
s. [2.3. 2020]. 
www.bibelkommentare.de/get/cmt.232.pdf

98 GUZÍK, D. Studijní příručka pro žalm 22. Blue Letter Bible. [21. 2. 2017].
http://www  . Blueletterbible.org/Comm/gruzik_david/StudyGuide2017-Psa/Psa-22.cfm

99 NANDRÁSKY, K. Exegéza vybraných žalmov. Evanjelická bohoslovecká fakulta univerzity 
Komenského v  Bratislavě 1993. 68 s.
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   Kalvín  píše  o  Davidovi,  jehož  utrpení  dosáhlo  maxima,  a  on neviděl  ani  jediný 

paprsek naděje, který by ho povzbudil k očekávání vysvobození. Přesto je David příkladem 

síly  víry.  Trpělivě  snášel  své  utrpení  a  z  propasti  zoufalství  povstal  k  Hospodinu.  O 

Kristovi píše, že ačkoliv nikdy nepodlehl hříchu, přesto volal na kříži: „Bože můj, Bože 

můj, proč jsi mě opustil“. Kristus byl Hospodinem vyslechnut a smrt nezabránila Kristovu 

vzkžíšení, a proto i nám Hospodin naslouchá a můžeme Jím být vysvobozeni.100 Smith 

uvádí  v  souvislosti  s  22.  žalmem,  čímž  pravděpodobně  míní  druhou  polovinu  žalmu, 

skutečnost, že Hospodin zanechal absolutně spravedlivého člověka v zoufalství a to je v 

rozporu  s  jeho  činy.  Přesto  Kristus  učí,  že  tato  jedinečná  příležitost  byla  absolutně 

spravedlivá.  Opustil  Hospodina  slovy:  „Ale  Ty  jsi  svatý“,  což  Hospodina  plně 

ospravedlňuje. Tato slova podle Hamiltona svědčí o tom, že je zapotřebí, aby Hospodin 

opustil Krista, který porodil hříchy, aby mohla být chválena Hospodinova svatost a aby 

mohl být člověk požehnán. Tento žalm před nás staví kříž, který je symbolem Kristova 

usmíření,  které  zachovává  Hospodinovu  slávu  a  zajišťuje  věčná  požehnání  věřícím. 

Hospodin se rozhodl žít uprostřed lidí, kteří Ho chválí.101

  „Víra ve vzkříšení jednotlivce je doložena teprve v době helénistické v etiopské knize 

Henochově, v apokalyptických textech Dan 12,2; Iz 26,19“102 a proto nelze učinit závěr, že 

Hospodin  daroval  žalmistovi  přímý předobraz  utrpení  a  zmrtvýchvstání  Krista.  Pozdní 

mudroslovné texty Starého zákona vypráví, že mrtvé je zbytečné žádat o pomoc či o radu, 

protože  nic  nevědí.103 Dvaadvacátý   žalm  může  být  pro  současné  věřící  vyjádřen  i 

myšlenkou nepřímého proroctví, které nejdřív zkoumá blízkou skutečnost, úděl současníků 

a  zkušenosti,  kterými  se  tito  lidé  zúčastňují  na  Kristově  zkoušce  a  jeho  spáse.  Podle 

svatého Augustýna platí: „Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet“ česky 

„Nový  zákon  je  ve  Starém ukrytý,  Starý  v  Novém odhalený“.104 Anstey  je  však  toho 

názoru,  že mnoho čtenářů přehlíží  správný kontext  dějin  spásy,  do kterého Boží  Duch 

100  CALVIN, J. Commentary On Psalms. Volume 1. World Wide Study Bible Psalms 22 – Christian Classic 
 Ethereal Library. [12. 3. 2020]. https://ccel.org/study/Psalm_22 

101  SMITH, H. Psalm 22. www.bibelkommentare.de. 2020. 3 s.[9. 2. 2020].   
           wwwbibelkommentare.de/get/cmt.149.pdf
102  BERLEJUNG, A. Náboženské dějiny starého Izraele.Göttingen. 2010. 105 s. K Da 12,2 viz poznámku č. 

 34 a Iz 26,19 in Bible. ČEP. Česká biblická společnost. 2008.  707 s.: „Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá  
 těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i 
 zemi stínů.“

103 Bible. ČEP. Jb 14,21. Česká biblická společnost. 2008. 482 s.: „Neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu    
 známo, jsou-li v nevážnosti.“ Kaz 9,5: „Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je 
 žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.“

104  KRETSCHMER, M. Písmo svaté (1): Úvod + Inspirace Písma svatého. [18. 06. 2013].   
 www.duseahvezdy.cz/2013/06/18/pismo-svate-1-uvod-inspirace-pisma-svateho/  #_ednref11
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umístil  žalmy.  Nesouhlasí,  že  by  22.  žalm  dosahoval  úrovně  křesťanského  vhledu  a 

křesťanských požehnání, s čímž lze na jednu stranu souhlasit, ale zároveň nahlížíme jako 

důležité, co již bylo řečeno na úplném závěru předchozí kapitoly, že se v žalmech vyskytují 

poetické vize, které se teprve v pozdější době stanou doktrínou vzkříšení ze smrti. Anstey 

blíže  prozkoumává  žalmy,  které  ukazují,  že  jejich  význam  je  spíše  židovský  než 

křesťanský.105 K debatě o apologickém argumentu, že 22. žalm by mohl být mesiánský, je 

potřeba konstatovat, že ve 22. žalmu je podstatný pouze původní – doslovný starozákoní 

smysl. Text dvaadvacátého žalmu mnozí exegeté naplnili jeho ilustrativní aplikací na Ježíše 

Krista. Tyto aplikace nepředstavují konkrétní důkaz, ačkoliv jednotlivé verše dopodrobna 

přibližují  průběh  Ježíšova  ukřižování,  jak  je  popsán  v  Novém  zákoně,  kde  byl  Ježíš 

očekáván jako Mesiáš.

105  ANSTEY, S. B. Prophetische Übersicht über die Psalmen. 2020. 23, 24 s. [7. 2. 2020]. 
 www.biblekommentare.de/get/cmt.688.pdf
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           6.   Třiadvacátý verš: „O tvém jménu budu vyprávět“

ךך׃׃23 לך לל הל ל אה ל ה׃ וך ק׃ וו ת י בל י ח׃ אך ךל לל מל ה שמ ל ר׃ פל סל אה

O tvém jménu budu vyprávět  svým bratřím,  ve shromáždění  tě  budu 

chválit.106

      23. až 25. verš tvoří spojení mezi oběma částmi žalmu a patří z hlediska analýzy 

literárních druhů jak ke chvále, tak ke stížnosti. Podle Westermannovy literární analýzy 

není  možné  tvrdit,  že  se  22.  žalm  skládá  ze  dvou  žalmů,  protože  zaslíbení  na  konci 

nářkového žalmu se neobjevuje jen v žalmech Starého zákona, nýbrž i v egyptských a 

babylonónských žalmech. Westermann popisuje, že řeč chvály je pokračováním dění první 

poloviny žalmu, k čemuž se přikláníme i vzhledem k analýze obou vzájemně propojených 

polovin žalmu od Davisové.107 Jazyková analýza veršů 23 a 24 konstatuje, že zvou k oslavě 

Hospodina hned dvěma kořeny „halal“ česky „chválit,  oslavovat“. Chvála Hospodinova 

jména  nespočívá  v  ničem  jiném  než  ve  vyprávění  o  Hospodinově  skutku  záchrany 

modlitebníka. Publikum je popsáno dvěma výrazy: modlitebníkovi „bratři“ (míněni jsou 

zde živí bratři) a velké „shromáždění“.108 Pro tento verš je podstaté hebrejské slovo „sefer“, 

ze kterého je odvozeno sloveso „vyprávět“.109 Hebrejský, latinský i řecký třiadvacátý verš 

je bez odchylek.  „Vypravování“ hebrejsky „safar“ v Pielu znamená doslova „počítání“. 

Toto slovo se v jiném tvaru a vazbě objevuje ve dvaadvacátém žalmu již v osmnáctém 

verši. V tomto verši se vyskytuje v kohortativu, který lze přeložit „ať vypravují“ nebo také 

„chci vypravovat“. Vazba „vypravovat jméno“ se objevuje ve Starém zákoně jen třikrát: 

kromě tohoto žalmu ještě ve druhé knize Mojžíšově, 9,16, kde Hospodin prostřednictvím 

Mojžíše ozřejmuje faraónovi, že ho zachoval proto, aby na něm ukázal svou moc a po celé 

zemi se pak vypravovalo o Hospodinově jménu. A ve 102. žalmu Hospodin vyslyšel a 

vysvobodil lidi ze smrti, aby na Sionu vypravovali o Hospodinově jménu a v Jeruzalému 

106   Bible. ČEP. Žalm 22,23. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
107   WESTERMANN, C. Ausgewählte Psalmen. Übers. u. Erkl. von Westermann, C. Göttingen:  

  Vandenhoeck und Ruprecht. 1984. 68 s.
108   HOSSFELD, F. L., ZENGER, E. Die Psalmen – Psalm 1 – 50. Die neue echter Biebel. Würzburg. 

  1993. 150 s.
109   LYONS, M. A. Psalm 22 And „Servants“ Of Isaiah 54; 56-66. 643 s. [1. 10. 2015]. https://risweb.st-  

  andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/psal  m  -22-and-the-servants-of-isaiah-54-5666(8126af60-6742-  
  4033-84a0-f70a4e896aef)/export.html
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šířili jeho chválu.110 Z toho vyplývá význam zkráceného spojení „vyčítání jména“,  které 

znamená  vypočítávat  a  líčit  Hospodinovy činy,  kterými  se  zjevil  a  oslavil  své  jméno. 

Žalmista  se  chystá  vyprávět  svým  duchovním  bratřím  ze  „shromáždění“  (hebrejsky 

„kahal“)  kultické  izraelské  obce.  Tímto  shromážděním  míní  Hossfeld,  Zenger  a 

modlitebník  poutní  shromáždění.111 Shromáždění,  hebrejsky  „kahal“  se  základní 

myšlenkou svolání znamená v nejpřísnějším užívání slova setkání svolané vyvolávačem a 

může mluvit ke kterémukoliv shromáždění lidí svolaných k jakémukoli účelu. Zde ve 22. 

žalmu se jedná podle Bromileyho o Hospodinův lid shromážděný ke konání bohoslužby a 

obětování112, což se dozvídáme z následujících veršů. 

     Ohledně sémantické analýzy hebrejského slova „halal“  (imperfektum Pielu) česky 

„opěvovávní“  zde  představuje  hlasité  volání  a  vzývání.  Jde  o  častou  biblickou  výzvu: 

„halelu  jah“  česky  „halekejte  Hospodinu“,  „opěvujte  Hospodina“  nebo  také  „chvalte 

Hospodina“.  Kořen  slovesa  „halal“  česky  „hlučet“  se  objevuje  ve  slově  „tehilim“  - 

„chvály“ za to všechno, co Hospodin učinil pro Izrael.113  Předzvěst chvály vykupujícího 

Hospodina se jazykovou a sémantickou analýzou objevuje v obřadech a bohoslužbách v 

chrámu (5.  kniha Mojžíšova 27,7114;  4.  kniha Mojžíšova 10,10115 a  3.  kniha Mojžíšova 

23,40116).  Radovat  se  před  Hospodinem  je  nezbytnou  součástí  požadovaného  řádu 

každodenního života Hospodinova lidu (pátá kniha Mojžíšova 12,7117), při němž se věřící 

navzájem  povzbuzují  k  novým  chválám.  I  když  některé  žalmy  obsahují  chvalozpěv 

jednotlivce, vždycky převládalo hledisko, že by se velebení mělo účastnit celé shromáždění 

110   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 155 s.
111   HOSSFELD, F. L., ZENGER, E. Die Psalmen – Psalm 1 – 50. Die neue echter Biebel. Würzburg. 

  1993. 151 s.
112   BROMILEY, G. W. The International Standard Bible Encyclopedia.William B. Eerdmans Publishing 

  Co. 1979. 331 s.
113   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 157 s.
114   Bible. ČEP. Česká biblická společnost. 2008. 203 s.: „Budeš tam také obětovat a jíst pokojné oběti a 

  radovat se před Hospodinem, svým Bohem.“
115   Bible. ČEP. 3. kniha Mojžíšova 10,10. Česká biblická společnost. 2008. 150 s.: „Na trubky budete 

  troubit v den své radosti, o slavnostech při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech 
  oběti pokojné, aby vás připomínaly vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

116   Bible. ČEP. 2. kniha Mojžíšova 23,40. Česká biblická společnost. 2008. 133 s.: „Prvého dne si vezmete 
  plody ušlechtilých stromů, palmové  ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů a sedm dní se 
  budete radovat před Hospodinem, svým Bohem.“

117   Bible. ČEP. 5. kniha Mojžíšova 12,7. Česká biblická společnost. 2008. 191 s.: „Budete tam jíst před 
  Hospodinem, svým Bohem, a vy i váš dům se budete radovat ze všeho, k čemu jste přiložili ruku, v čem 
  ti požehnal Hospodin, tvůj Bůh.“
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(Ž 22,25). Chválami nejenom oslavujeme a potěšujeme Hospodina, ale také jimi sdělujeme 

poselství Hospodinovu lidu (jako např. v Ž 51,12-15118).119 

       Modlitebníka neovládla myšlenka, že na něj Hospodin zcela zapomněl, jak vidíme v 6. 

verši tohoto žalmu, kdy je zcela opovrhován lidmi, neboť má trpělivou víru v Hospodinovu 

milost, i když je skrytá a vzdálená. Jeho chvále je dán sociální kontext, který naznačuje, že 

součástí  jeho  vysvobození  Hospodinem  je  navrácení  k  pocitu  komunity,  společně  s 

Hospodinem a druhými lidmi, od kterých se cítil být odcizen. Žalmista svolává druhé, aby 

se  k  němu  připojili  k  Hospodinově  chvále.120 23.  verš  22.  žalmu  porovnává  Lyons  s 

Izajášem 52,15: „Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí 

ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“121 

     Třiadvacátý verš podle Jamiesona vyzývá zbožné, kteří mají před Hospodinem bázeň, 

aby se sjednotili ve chvále za vysvobození.122 S Kalvínem lze člověka s upřímnou a čistou 

láskou v srdci, který povzbuzuje své bratry ke shromáždění k chvále a oslavě Hospodina, 

označit za příkladného.123 

     V rámci historickokritické metody,  která bere v potaz časový, kulturní,  sociální  a 

historický kontext událostí s teologickými záměry autora lze konstatovat, že poté, co byl 

modlitebník vysvobozen, pokud ne ze samotné krize, pak určitě z pocitu opuštění v krizi, 

nyní slibuje, že bude oslavovat a chválit Hospodina. Bratři potřebují vědět o Hospodinově 

velikosti v takové krizi. Žalmista cítí obrovské potěšení, když ví, že Hospodin existuje. 

Uprostřed své krize nemlčí, nýbrž svým povzbuzováním nabírá na síle jistě i jeho důvěra v 

Hospodina, kterou se snaží zprostředkovat svému okolí. Chce, aby bylo všem viditelné, jak 

je víra podstatným základem každé krizové situace.

118 Bible. ČEP. Žalm 51,12. Česká biblická společnost. 2008. 549 s.: „Stvoř mi Bože, čisté srdce, obnov v 
              mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! Dej, ať se zas  

 k tobě.“
119  DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 345 s.
120  ESTES, D. J. Handbook On The Wisdom Books And Psalms. 1953. Michigan: Baker Academic. s. 183.
121  Bible. ČEP. Iz 52,15 Česká biblická společnost. 2008. 732 s.
122  JAMIESON, R., (FAUSSET, BROWN.)  Commentary Critical And Explanatory On The Whole Bible.   

 https://ccel.org/ccel/jamieson/jfb.x.xxxixiv.htm  l  #  x.xxxix.iv-p0.1
123  CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s. [12. 3. 2020].

 https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-22.html
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       7.   Čtyřiadvacátý verš: „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte 

ho“

  

24 י י והו ילהו׃הה׀ ימרלאי י לו ךלל לרלע הל ב כ׃ל־זך ול ק והו ילעה די בל ורו כל גו ורלע ממממךונו ול ךל׃ כ׃ל־זך אי י ר׃ ימשל

24:  Kdo  se  bojíte  Hospodina,  chvalte  ho!  Ctěte  ho,  všichni  potomci 

Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

     Narativní  analýza  studuje  čtyřiadvacátý  verš,  který  vyzývá  lid  přímou  řečí,  což 

zdůrazňuje aktuálnost, a tím vtahuje lid do děje přímé řeči.  V tomto verši se z pohledu 

jazykové a syntaktické analýzy jedná o paralelismus membrorum, což je výrok opakující 

tutéž  myšlenku  v  obdobném  pořadí,  čímž  působí  na  čtenářovu  pozornost  a 

zapamatovatelnost a napomáhá najít správný smysl pro výklad.

        Sémantická analýza probírá běžné hebrejské sloveso, často se vyskytující v Bibli, zde 

v participiu „jire“ česky „bojící se“, které je utvořeno od slovesa „jare“ a vyjadřuje úctu, a 

ne  strach  z  Hospodina.  Bohabojný  člověk  si  hledí,  aby  ničím  nenarušil  svůj  vztah  k 

Hospodinu. Kladný vztah je zpečetěn Hospodinovou smlouvou a je založený na odpuštění 

a smíření. Lze uvést příklad Jonáše vyznávajícího při útěku před lodníky, že je Hebrejec 

bojící se Hospodina, ale tehdy se ho bál jen ústy nikoliv srdcem. Ten, kdo se podílel na 

židovských bohoslužbách, ale nepodstoupil obřízku, tudíž nebyl Židem, se řecky nazýval 

„fobúmenos“ „bojící se“ na rozdíl od „proselyty“, který se stal Židem zcela, tudíž se nechal 

obřezat a plně dodržoval příkazy zákona.124 Pod pojem bojící se Hospodina si dosazujeme 

lidi, kteří chovají k Hospodinu úctu.

     Hospodin je  v  rámci  sémantické  analýzy v  druhé  polovině  dvaadvacátého žalmu 

označen výrazy: „jhvh“ tedy tetragramem125 Dodnes nevíme, jak se toto čtyř souhláskové 

jméno správně vyslovovalo. Židé tetragram vůbec zásadně nevyslovují. Ve Starém zákoně 

je  tetragram  čten  židovským  způsobem  „Adonaj“  česky  „Pán“,  aby  bylo  zabráněno 

zneužití Hospodinova jména. S Hospodinovým jménem se totiž čarovalo. Podle pradávné 

lidské zkušenosti, zná-li člověk něčí jméno, může ho přivolat nebo odvolat, má tedy nad 

124   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 178 s.
125   „tetra“ v řečtině znamená „čtyři“ a „gramma“ je v češtině „písmeno“. „Jhvh“ čtyři hebrejská písmena: J 

  – jod, h – he, w – waw, h – he to jest ze čtyřmi souhláskami vyjádřené Boží jméno: „Hospodin“.
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ním moc. Vzývání jména je akt zpřítomňování.126 Podle tradice bylo Hospodinovo jméno 

„Jhvh“  vyslovováno  jednou  ročně  při  svátku  Jom kipur127 v  Chrámě  veleknězem.  Po 

zničení Chrámu v Jeruzalémě bylo zakázáno vyslovovat „Jhvh“ a nahradilo ho „Adonaj“. 

Ve dvaadvacátém žalmu se naráz vyskytují celkem tři různá Hospodinova jména: Jehova, 

El a Adonaj.  

     Různá  označení  v  jazykové  analýze  pro  lid  smlouvy  ve  23.  a  24.  verši  začíná 

Jákobovým jménem od kruhu nejbližších „bratři“ (23) a pokračuje „shromážděním“ (23), 

přes  ty,  kteří  se  prostřednictvím  bohoslužebného  shromáždění128,  tedy  prostřednictvím 

konvertitů  a  všech  ze  semene  Jákobova129,  hlásí  k  Hospodinu  jako  „bohabojní“  (24), 

„všecko semeno Jákobovo“ a konečně jménem Izraele „všecko semeno Izraelovo“ jako 

celku Hospodinova lidu staré smlouvy.130 Jákob a Izrael jsou v tomto verši míněni jako 

tatáž  osoba.131 Hebrejsky  „jišrael“  znamená  v  češtině  „Bůh  zápasí“.  Jákob  (znamená 

„Úskočný“) v noci zápasil s kýmsi, kdož se mu nepředstavil, ale kdo ho nazval novým 

jménem Izrael (to je Zápasí Bůh) a dal mu tak požehnání. Podruhé se Hospodin ukázal 

Jákobovi v Bét-elu a dal mu jméno Izrael a požehnal mu příslibem, že z něj vyjde národ a 

společenství pronárodů v této zemi kenaánské.132 V neizraelských dokumentech je nejstarší 

zmínka o izraelském národu v nápisu egyptského krále Merneptaha (přibližně z roku 1230 

př. Kr.): „Izrael je pustý, nezůstalo mu žádné potomstvo“, dále se vyskytlo spojení slov 

„Izraelec Achab“ v nápisech asyrského krále Šalmanesera III. (asi z r. 853 př. Kr.) a také se 

jméno Izrael vyskytuje ve vítězném nápisu Méši, moábského krále, (z doby okolo roku 830 

př. Kr.), který se chlubí: „Izrael navždy zanikl“.133 Tato dvě jména Jákob a Izrael v těchto 

dvou verších možná dokazují, jak z rodiny praotců, která představovala hrstku vyvolených, 

roste  Hospodinův  lid  jako  velké  společenství.134 Užití  výrazů  „čestní“  a  „bohabojní“ 

poukazuje na poexilovou řeč, kdy „chudí“ mají Hospodinův příslib vysvobození.135   

    Narativní analýza popisuje, že toto společenství od bratrů po Izraele má za úkol chválit 

Hospodina.  Jednak vyčtením vysvoboditelských skutků,  které  představují  Hospodinovu 

126   HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2008. 284, 285, 286 s. 
127   „Den smíření“ je největší židovský svátek, neboť tento den Hospodin odpustil Izraeli zhotovení zlatého 

  telete a Abrahám se tento den nechal obřezat, čímž uzavřel smlouvu s Hospodinem.
128   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 158 s.
129   Přeložil FISCHL, V. Kniha žalmů s Rašiho výkladem. Praha: Garamond. 2013. 70 s.
130   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 158 s.
131   SEDLÁČEK, J. Výklad posvátných žalmů a biblických chvalozpěvů breviáře. Praha. 1900. 177 s.
132   Bible. ČEP. 1. kniha Mojžíšova 32,23 – 33 a 35,10. Česká biblická společnost. 2008. 53 s. 
133   DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 360 s.
134   DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 360 s.
135   HOSSFELD, F. L., ZENGER, E. Die Psalmen – Psalm 1 – 50. Die neue echter Biebel. Würzburg. 

  1993. 150 s.
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přítomnost  v  jeho  jménu,  jednak  hlasitě  zpívaným  opěvováním  Hospodina  a  jeho 

vzýváním ve shromáždění a jednak zvyšováním Hospodinovy slávy „kabod“. Sémantickou 

analýzou  toto  hebrejské  sloveso  vzniklo  ze  slovního  kořene  „kabed“,  což  původně 

znamenalo  „tíži“,  „váhu“,  „závažnost“.  Sloveso  v  češtině  zní  „ztěžknout“,  „být  těžký, 

vážený, závažný, slavný“. Slovo „kabod“ původně přeloženo jako „tíže“ se ustálilo pro 

označení Hospodinovy slávy.136 Pragmatická analýza spatřuje oslavování Hospodina jako 

odkaz k dosvědčení Hospodinovy slávy při Hospodinově zjevení před svým lidem. Touto 

slávou přichází sám Hospodin ke slovu. Úlek před Hospodinem hebrejsky „gur“ (imperativ 

Kalu)  zde  označuje,  jak  se  člověk  pozastaví,  když  si  uvědomí,  že  je  konfrontován  s 

Všemohoucím.137 „Bát se“ hebrejsky „gur“ má předložku „min“.138 

     Čtyřiadvacátý verš zadává příkaz nebo výzvu chválit, oslavovat a bát se Hospodina. 

Podle Guzíka si Hospodin za tak veliké osvobození zaslouží všechny tři výše zmíněné věci 

od  celého  lidstva  :  chválit  a  ctít  Hospodina  a  žít  před  ním v  bázni.139 Kalvín  obratně 

popisuje pocit  člověka,  který dlouho trpí.  Pociťuje,  jakoby na něj  Hospodin zapomněl. 

Tento pocit, však modlitebníka 22. žalmu zcela neovládl, zachoval si silnou víru a trpělivě 

čeká  na  zaslíbenou  Hospodinovu  milost  a  to  proto,  že  uctívá  Hospodina  pod  vlivem 

Hospodinovy bázně. Tato bázeň vede pokorného modlitebníka do svatyně, ať už fyzické či 

vnitřní  duševní.  Tento  verš  povzbuzuje  každého  člověka  k  naději,  že  Hospodin  je 

milosrdný. Hospodinův lid by měl  trpělivě snášet  svá trápení  po vzoru Jóba a trpělivě 

očekávat Hospodinovu pomoc ve svých zkouškách.140 Jak bylo probíráno na začátku tohoto 

verše,  jednak  přítomný  čas  a  jednak  paralelismus  membrorum zvýrazňují  aktuálnost  a 

naléhavost žalmistovy důrazné výzvy. Podstatná je zde i bohabojnost,  ve které se zračí 

Hospodinova majestátnost a důstojnost, kterou má jeho lid nenejvýš ctít. Jelikož je v tomto 

verši  Hospodin  označen  tetragramem,  podtrhuje  toto  označení  Hospodinovu  moc  a 

majestátnost a je jím zdůrazněna důležitost úcty k Němu. Výše zmíněný Izajášův verš též 

naznačuje, jak z vlastní zkušenosti pokory a trpělivosti může těžit i budoucí potomstvo. 

Prostřednictvím  24.  verše  vyzývá  žalmista  nejprve  všechny  Izraelity  v  prvé  řadě  ke 

spolupráci  s  Hospodinem,  zatímco  ve  verších  27  až  32  se  budou  podílet  na  uctívání 

Hospodina všechny rody na zemi. 

136   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 158 s.
137   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 159 s.
138   SEDLÁČEK, J. Výklad posvátných žalmů a biblických chvalozpěvů breviáře. Praha. 1900. 177 s.
139   GUZÍK, D. Studijní příručka pro žalm 22. Blue Letter Bible. [21. 2. 2017]. 

      http://www  . Blueletterbible.org/Comm/gruzik_david/StudyGuide2017-Psa/Psa-22.cfm
140   CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s. [12. 3. 2020]. 

  https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-  22.html
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         8.   Pětadvacátý verš: „Nepohrdl poníženým, v opovržení ho

       neměl“
     

 25 י י א לךא־ב׃ז׃הה כמ ות שמקלץץ וללא נו י ענ נמו יר ע׃ ל תמ סל יו וללא־המ ל נ׃ נו פ׃ י מך ו ממ וו ע ול של בל יו וך ל ש׃מי יךעל׃ אי יל׃

25:  Nepohrdl  poníženým,  v  opovržení  ho  neměl.  Když  trpěl  příkoří, 

neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal.141

     O Hospodinově pomoci se vypráví ve pětadvacátém až sedmadvacátém verši a právě 

Hospodinova pomoc je pádným důvodem ke chvále.142 Pětadvacátým veršem pokračuje děj 

čtyřiadvacátého verše.

      Septuaginta v rámci kritiky redakce místo „ponížení“ nahrazuje slovem „prosbu“ řecky 

„té deései“143 a Vulgáta Nova „afflictionem“ česky „zármutek, ponížení“.144 V druhé řádce 

vypouští zlomek hebrejského kodexu z káhirské genízy sufixu „tváře“ a čte „neukryl tvář“ 

namísto „tvář svou“. To je malý rozdíl,  který nemění smysl. Septuaginta převádí celou 

druhou polovinu verše do první osoby. 

     Zde ve 25. verši jazyková a syntaktická analýza ukazuje, že je hebrejská spojka „kij“ 

argumentem  pro  předchozí  tvrzení  24.  verše.  Spojka  „vždyť“  -  „kij“  upozorňuje  na 

důležitost chvály a oslavy Hospodina pro Jeho chvályhodné činy. Tato spojka se objevila 

již v 10., 12. a 17. verši, kdy spojila předcházející s následujícím. 

        Jazyková analýza nazírá způsob vyjadřování, který z jejího pohledu odpovídá teologii 

chudých v době po babylónském vyhnanství. Posuzovat někoho za odsouzeného se osobně 

rovná pohrdání. Již v 7. verši lid pohrdá ztrápeným modlitebníkem. Zde v 25. verši jím 

však  Hospodin  nepohrdá.  Další  výraz  „nezošklivil  si“  hebrejsky  „lo  šikac“  znamená 

ošklivit si něco, co je kulticky nečisté. Podle historickokritické metody například ve třetí 

knize  Mojžíšově  Hospodin  varuje  Izraele  před  nečistým  pokrmem:  „Neuvádějte  v 

opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havět; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se 

141  Bible. ČEP. Žalm 22,25-27. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
142  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 159 s.
143  KARRER, M., KRAUS, W. Septuaginta deutsch. Erläuterung und Kommentare zum griechischen Alten  

     Testament. II. Psalmen bis Daniel. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.  2011 s. 
144  Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio. Libreria Editrice Vaticana..1979.  846 s.
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jimi  neznečistili“145.  Odvozené  slovo  „šikuc“  -  „(to)  nečisté“  představuje  znečišťující 

předmět, například modlu jako v Dan 12,11146. V tomto verši se objevuje namísto nečistého 

zvířete nečistý člověk.147

        Sémantická analýza rozebírá výraz „enut anij“ - „ponížení poníženého“. Obě slova 

mají  tentýž  kořen a  toto  jejich  stupňující  se  spojení  se  nazývá figura  etymologica.  Ve 

Starém zákoně proti sobě často stojí trpící ponížení, kteří nemají dostatečnou obranu proti 

násilí  a  úkladům svých  zpupných  nepřátel.  Tito  ponížení  znají  Hospodinovo  jméno  a 

utíkají se jedině k Hospodinu, který je jejich nejspolehlivějším útočištěm.148

        Literární analýza Áronského požehnání: „Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin 

rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě 

pokojem“149, „vede k rozhojnění života“ a je opakem „odvracení tváře“150 hebrejsky „histir 

panim“ v 25. verši 22. žalmu, které vede ke smrti.151 Pojem „Boží tvář“ ve Starém zákoně 

ukazuje  kultické  místo  Penuel  a  je  vyjádřením  Hospodinovy  milostivé  blízkosti  či 

přítomnosti, kdy „jedná Bůh obrácený k člověku“.152 Slovo „ať“ vyjadřující něčí přání na 

začátku  věty  značí  starší  ekumenický  překlad,  novější  překlad  používá  způsob 

oznamovací.153 Ohledně  výkladu  tohoto  verše  přichází  Kraus  s  otázkou,  jestli  skrytí 

Hospodinovy tváře nepředpokládá věštbu, kdy Hospodin neodpovídá jako například v 1 S 

28,6: „I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal ani skrze sny ani skrze 

urim154 ani  skrze proroky.“155 Dějinami  formy zde může být  v pozadí  obratu 25.  verše 

věštba,  zakotvení  v  kultu,  odvracení  tváře  a  možná  celý  žalm,  zvláště  závěrečný 

chvalozpěv, který připomíná chvalozpěvy zpívané v chrámu. Ale pozdější doba brala 22. 

145  Bible. ČEP. 3. kniha Mojžíšova 11,43. Česká biblická společnost. 2008. 120 s.
146  Bible. ČEP. Daniel 12,11. Česká biblická společnost. 2008. 887 s.: „Od doby, kdy bude odstraněna 

 každodenní oběť a   vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisícdvěstědevadesát dní.“
147  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 160 s.
148  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 160, 161 s.
149  Bible. ČEP. 4. kniha Mojžíšova 6,24-26. Česká biblická společnost. 2008. 146 s.
150  MANFRED, LURKER, Slovník Biblických obrazů a symbolů. Vyšehrad 1999. 283 s.: Pod pojmem tvář 

 „rozumíme stranu obličeje, obrácenou k pozorovateli, to, co se na člověka dívá.   
 Představa o ,Boží tváři‘, která zdomácněla zvlášť ve staré Mezopotámii, je antropomorfismus, který je 
 třeba odvozovat od obrazného znázornění božstva. Výraz ,dívat se na Boží tvář‘ vztahující se původně 
 na kultický obraz, měl v Babylóně význam ,hledat pomoc‘. V Koránu znamená ,hledět na Boha‘ tolik 
 jako blažený život v nebi.“

151  HELLER, J.  Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 161, 162 s.
152  BALABÁN, M. Kořeny a květy biblických pojmů. 1. vydání. Benešov: Eman. 2012. 77 s.
153  Například: „Ať pomní, že se k Jahvovi vrátí každý země lem, že se až k zemi před Jahvem skloní každý  

 lidský kmen! Přeložil HEGER, J. Žalmy. Brno: Edice Akord. 1939.
154  urim byla ve starověku pomůcka společně s tumim k projevení Boží vůle (kamínek, tyčinka, šíp). Byla 

 nošena v náprsníku roucha izraelským veleknězem při vstupu do svatyně.
155  Bible. ČEP. 1 S 28,6. Česká biblická společnost. 2008. 291 s.
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žalm jako modlitbu člověka v trápení zápasícího o Hospodinovu blízkost a tím byl žalm 

vyjmut ze starších kultických souvislostí.156 

        Výraz „volání“ hebrejsky „š-v-“ sémantickou analýzou shrnuje celý žalm od 2. do 22. 

verše. Je to volání o pomoc, o vysvobození a zachránění. Hospodin „slyšel“ - „šama“ na 

rozdíl od 22. verše, kde stojí „ana“ - „odpověděl“. Volání a slyšení přerušuje Hospodinovo 

odmlčení od 2. do 22. verše a obnovuje Hospodinovu komunikaci s modlitebníkem, který 

již není opuštěný jako byl na začátku. Komunikace vertikální,  tj.  že Hospodin slyšel a 

odpověděl,  vyvolává  komunikaci  horizontální,  tj.  vysvobozený svědčí  ostatním o svém 

Hospodinu a  tak všechny kolem vybízí k tomu,  aby spolu s ním chválili  Hospodina a 

oslavovali jeho vysvoditelské skutky.157 

        Ve starověku jméno vyjadřovalo charakter dotyčného objektu. Hospodin je v tomto 

verši označen hebrejským termínem „Elaj“, zatímco ve 24. a 27., 28. a 29. verši je nazýván 

„Jhvh“  a  ve  31.  verši  „Adonaj“.  Hospodinovo  jméno  je  v  judaismu  velice  důležité  a 

nakládání s ním vyžaduje zvláštní obezřetnost a úctu.  

       Hospodin,  který odpověděl poníženému, dovolil  utrpení postižených, přesto jimi 

neopovrhoval.  Tato  slova  odráží  hlubokou  duchovní  moudrost.  Hospodin  použil  toto 

utrpení  k  dobrému  účelu.  Někteří  Hospodinovi  lidé  spojují  utrpení  s  Hospodinovou 

nepřízní. Někdy utrpení může přijít jako trest nebo jako disciplinární opatření. Trápením 

Hospodin neopovrhuje a užívá ho k dobrému účinku v životě svého lidu. V tomto smyslu 

byla naplněna slova v Izaiáši 53,10: „Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby 

položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli  

Hospodinovu”158 159, což by byl dobrý důvod k opodstatnění sounáležitosti obou polovin 22. 

žalmu. Lyons  spatřuje  podobnost  25.  verše  22.  žalmu  v  Izajášovi  49,7:  „Toto  praví 

Hospodin, vykupitel  Izraele,  jeho Svatý,  tomu, který je v opovržení,  jehož má kdejaký 

pronárod v ohavnosti, služebníku vládců: ,Spatří tě králové a povstanou, a velmožové se 

skloní, kvůli Hospodinu, který je věrný, kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil.’”160 Dále 

156  KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1, Neukirchen-Vlyun, 1978,  325 s.
157  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 162 s. 
158  Bible. ČEP. Iz 53,10. Česká biblická společnost. 2008. 736 s.
159  GUZÍK, D.  Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2018. [20. 12. 2015]. 

 https://enduringword-com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/
160  Bible. ČEP. Iz 49,7. Česká biblická společnost. 2008. 732 s.
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přirovnává  25.  verš  k  Izajášovým  veršům  53,3  –  4161 a  53,7162.  Společná  slova  pro 

porovnání těchto veršů jsou:  „pohrdat” a  „skrýt tvář”.163 Pětadvacátý verš podle Mebuse 

zdůraznňuje,  že  Hospodin  nepohrdl  poníženými.  Ponížený  je  charakterizován  různými 

žalmy jako někdo, kdo je bezmocný a horší než jeho nepřátelé a okolnosti. Cítí pohrdání 

okolím a nikdo mu nemusí vysvětlovat, co je to pokora. Bude-li volat k Hospodinu, podle 

Mebuse ho Hospodin vyslyší.164 Další variantu tohoto žalmu Henry nabízí v Saulově synu, 

který rozlobil Saula tím, že se přimlouval za Davida,  kterého Saul považoval za svého 

nepřítele. Ale když k němu volal a prosil za mír a odpuštění, uslyšel ho. To by mělo být 

důvodem díkuvzdání a i když si myslíme, že naše modlitby nejsou Hospodinem slyšeny, 

jednou zjistíme, že jsme se nemodlili nadarmo.165

        Ve 25. verši vyjadřuje žalmista obrat své situace z potíží vyjádřených ve verších dva 

až tři dvaadvacátého žalmu. Ví o Hospodinově existenci a je si vědom všeho, co pro něj 

Hospodin učinil a proto je pro něj nezbytné Hospodina veřejně chválit. Žalmistova chvála 

je upřímná a zdůrazňuje fakt, že slovo „chválit“ se ve verších 23 až 26 objevuje třikrát. 

Hospodin  se  liší  od  zkažené  lidské  povahy svou  dobrotivostí,  svým milosrdenstvím a 

především v tomto verši je dokazována Hospodinova obrácenost k člověku v nouzi, kdy je 

Hospodin jediným hybatelem, který má moc člověka vysvobodit z těžkostí. Žalmista líčí 

tuto  Hospodinovu  náklonnost  rozdílností  Jeho  jednání  vůči  lidskému  jednání 

popisovanému v 8. a 9. verši tohoto žalmu: „Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, 

šklebí  se na mě,  potřásají  hlavou:  „Svěř to  Hospodinu!“  „Ať mu dá vyváznout,  ať  ho 

vysvobodí,  když  si  ho  oblíbil!“166 Lyons  též  na  místo  žalmisty zmiňuje  celý  izraelský 

národ, který si Hospodin vyvolil a s nímž uzavřel smlouvu, kdy se lid zavázal dodržovat 

Hospodinovy příkazy a Hospodin v případě, že lid smlouvu dodrží, bude trestat nepřátele a 

protivníky izraelského lidu. Kultická situace se před začátkem 23. verše změnila, neboť v 

161   Bible. ČEP. Iz 53,3-4. Česká biblická společnost. 2008. 736 s.: „Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, 
  muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že 
  jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme  
  se, že je raněn, ubit od Boha pokořen.“

162   Bible. ČEP. Iz 53,7. Česká biblická společnost. 2008. 736 s.: „Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako 
jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.“
163   LYONS, M. A. Psalm 22 And „Servants“ Of Isaiah 54; 56-66. 643 s. [1. 10. 2015]. https://risweb.st-  

  andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/psal  m  -22-and-the-servants-of-isaiah-54-5666(8126af60-6742- 
  4033-84a0-f70a4e896aef)/export.html

164   MEBUS, K. Die Psalmen. Eine Auslegung für die Praxis. 2020. 11 s. [15. 2. 2020]. Interpretace vychází 
  z textu překladu Bible, jehož vydavatelem je Christian Verlag, 42499. Hückeswagen. Vydání 2005. 
  Revidované vydání: Emde, E., Kringe, A. Nassau. Frankenberg. 2016.)    
  www.biblekommentare.de/get/cmt.634.pdf

165   HENRY, M. Commentary On The Whole Bible Volume III (Job to Song of Solomon). 575 s. [27. 2. 
  2020].      

166   Bible. ČEP. Žalm 22,8-9. Česká biblická společnost. 2008. 520 s.
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1. polovině 22. žalmu prosil žalmista – král Hospodina o pomoc a nyní chce uprostřed 

shromáždění  Hospodina  oslavovat  a  ve  24.  verši  k  této  oslavě  zve  celé  shromáždění. 

Žalmista zažívá v plné radosti zázrak svaté péče. Žalmista – král předpokládá, že se všichni 

shromáždění  přesvědčili  o  Hospodinově  pomoci,  která  se  projevila  Hospodinovým 

přiznáním se k žalmistovi – králi. Žalmista má důvod ke chvále a oslavě, neboť Hospodin 

ho nezavrhl, ani si nezošklivil bídu kulticky poníženého krále a neskryl před ním Svou 

tvář, když k Němu o pomoc volal, poslouchal ho. To je důvod k radosti a plesání. 

 43



        9.   Šestadvacátý verš: „Od tebe vzejde mi chvála ve velikém

            shromáždění“

26 ךו תל אמ ו י מי י ו תמ ל׃ת המ ך ל תל ו ה׃ ק׃ ב בל י י ר׃ ו ם נלד׃רל לי יו של גךד אהמ ל יו׃ נך ך א׃ ילרי י

26: Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním 

před těmi, kdo se ho bojí.167

        Narativní analýzou vidíme šestadvacátý verš opět jako modlitbu, v níž žalmista hovoří 

k Hospodinu. Jeho slova jsou plná důvěry, neboť jeho současný vnitřní stav, na rozdíl od 

situace  posměchu  v  7.  verši,  se  obrátil.  Následuje  slib,  tedy  závazek,  který  plyne  z 

vděčnosti  za  Hospodinovu záchranu.  Žalmista  znovu mluví  ke  společenství  a  popisuje 

příslib  Hospodinovy štědrosti  pro ty,  kdo hledají  Hospodinovu vůli  v obrazech oběti  a 

nasycení. Popisuje přirozenou odpověď člověka na takovouto zkušenost s Hospodinovým 

jednáním.  Ve  verších  se  opět  vrací  k  přímé  řeči  k  Hospodinu.168 Dva  aspekty 

modlitebníkovy správné reakce na veliké vysvobození jsou podle Guzíka veřejná chvála a 

dodržení slibů.169 

      Židovský komentář  v  rámci  historickokritické  metody poučuje,  že  se  tento  verš 

vztahuje na všechny pohanské národy, které se nakonec budou bát Hospodina poté, co se 

stanou svědky spasení. Pokládá si otázku, zda by mohla být splněna mesiášská proroctví. 

Boží slovo má stejnou hodnotu jako zaslíbení nebo slib, neboť Hospodin nemůže lhát, je to 

proti jeho přirozenosti.170

         V sémantické analýze Septuaginta i Vulgata Nova složenou předložku „me-it-cha“ 

česky „od s tebou“ na začátku verše nahrazují „u tebe má chvála...“. O chvále vycházející 

od samotného Hospodina byla již zmínka ve 4. a 23. verši a o „shromáždění“ - „kahal“ ve 

23. verši Hospodin skrze Ducha svatého vede vyznavače právě ke chvále z vděčnosti.171 

167   Bible. ČEP. Žalm 22,26. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
168   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 163 s.
169   GUZÍK, D. Studijní příručka pro žalm 22. Blue Letter Bible. [21. 2. 2017]. 

      http://www  . Blueletterbible.org/Comm/gruzik_david/StudyGuide2017-Psa/Psa-22.cfm
170  ArtScroll. Tanach Series Psalms 1-30. Psalm 22. KAISER, W. C. Messiah in Old Testament. 267-285 s. 

[22.03.2020]. www. Jewishroots.net/library/prophecy/psalms/psalm-22.html
171  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 163 s.
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Jazykově analyzované hebrejské slovo „kahal“ česky „shromáždění“ v Bibli má několik 

účelů:  shromažďovat  se  k  válce  (např.  2  S  20,14172),  při  vzpouře  (např.  čtvrtá  kniha 

Mojžíšova 16,3173)  nebo k náboženským účelům (např.  čtvrtá kniha Mojžíšova 10,7174). 

Tento výraz upřednostňují pátá kniha Mojžíšova a pozdější pisatelé. Má význam „všechen 

Izrael, shromážděný Hospodinem jako teokratický stát.“175 

    Podle dějin formy Ansley míní „Velikým shromážděním“ celý Izrael.176 Četné velké 

shromáždění  se  o výročních svátcích scházelo v Jeruzalému,  jak se píše ve třetí  knize 

Mojžíšově  ve  23,4177,  a  do  chrámu  přinášeli  oběti,  které  slíbili  většinou  v  nouzi 

Hospodinu.178 O přislíbené oběti trpícího v nouzi a jeho poděkování ve chrámové předsíni 

můžeme číst také ve 3. knize Mojžíšově 7,15-21179.

       Pojem „thilah“ česky „chvála“ se pod hebrejským „halal“ jazykovou a sémantickou 

analýzou objevil již ve 23. verše. Verš 26. vztažen nepochybně na označení Hospodina ve 

4.  verši,  kde  je  Hospodin  „thiloht  jisrael“  česky  „chválami  Izraele“,  i  celá  Bible  je 

prostoupena chválami, které pramení z radosti, neboť ta je neoddělitelnou součástí života 

Božího lidu. „Hospodin má zalíbení v tom, co stvořil, a všechno tvorstvo včetně andělů 

dává najevo svou radost ve chválách.180  

     „Kahal  rav“  je  četné  shromáždění,  tehdy  společenství  velkých  svátků  v  roce. 

Historickokritickou metodou při této příležitosti „jsou přísliby splaceny“. Konkrétně se slib 

plnil přinesením oběti a děkovných darů. Takový příslib vyvedení z nouze je zcela mylný, 

172  Bible. ČEP. 2 S 20,14. Česká biblická společnost. 2008. 314 s.: „Ten prošel všemi izraelskými kmeny až  
 do Ábelu a Bét-maaky; také všichni Bérejci se shromáždili a šli za ním.“

173  Bible. ČEP. 4. kniha Mojžíšova 16,3. Česká biblická společnost. 2008. 156 s.: „Shromáždili se proti  
 Mojžíšovi a Áronovi a vyčítali jim: …“.

174  Bible. ČEP. 4. kniha Mojžíšova 10,7.  Česká biblická společnost. 2008. 150 s.: „Budete-li však svolávat 
 shromáždění, zatroubíte sice, ale ne ryčně.“

175  DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 917 s.
176  ANSTEY, S. B. Prophetische Übersicht über die Psalmen. 2020. [7. 2. 2020]    

 www.biblekommentare.de/get/cmt.688.pdf
177  Bible. ČEP. 3. kniha Mojžíšova 23,4. Česká biblická společnost. 2008. 131 s.: „Toto jsou slavnosti    

 Hospodinovy, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas:“
178  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 163 s.
179  Bible. ČEP. 3. kniha Mojžíšova 7,15-21. Česká biblická společnost. 2008. 116 s.: „Maso jeho hodu díků  

 oběti pokojné se musí jíst v den, kdy bylo přineseno; nezůstane z něho nic do rána. Jestliže se dar  
 obětního hodu týká slibu nebo dobrovolného závazku, bude se jíst v den, kdy byl obětní hod přinesen a 
 příštího dne se smí jíst zbytek. Zbytek masa z obětního hodu ať je však třetího dne spálen ohněm. 
 Jestliže by se přesto jedlo maso z hodu oběti pokojné třetího dne, nenalezne Hospodin zalíbení v tom, 
 kdo jej přinesl; dar mu nebude připočten k dobru. Je závadný a každý, kdo by z něho jedl, ponese 
 následky své nepravosti. Ani maso, které přišlo do styku s  něčím nečistým, nesmí se jíst; bude spáleno 
 ohněm. Jiné maso může jíst každý, kdo je čistý. Bude-li však někdo jíst maso Hospodinova hodu oběti 
 pokojné a přitom bude nečistý, bude vyobcován ze svého lidu. Když by se někdo dotkl čehokoli 
 nečistého, lidské nečistoty nebo nečistého zvířete nebo čehokoli nečistého, hodného opovržení, a jedl by 
 z masa Hospodinova hodu oběti pokojné, bude vyobcován ze svého lidu“.

180  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 163 s.
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když ho člověk interpretuje jako obchod s Hospodinem podle mota: Ty mi dej to, já Ti dám 

to.  Mnohem  více  je  v  tom  vyjádřeno  spojení  mezi  snažně  prosícím  k  Hospodinu  a 

Hospodinem,  který  ho  zachránil.  Zachráněný  o  tomto  Hospodinově  skutku  vypravuje 

svému  bratru.181 U  mocného  Hospodina  je  odpuštění  bez  nebezpečí,  že  by  jednal 

nesprávně.  „kdo  to  pochopí,  v  tom se  pak  rodí  bázeň  pravá,  pokora  ryzí  a  vděčnost 

radostná“.182

        Dějiny tradice podle Bognera naznačují, že tento verš možná naráží na záslibné oběti, 

kdy se na oltáři obětovala pouze část zabitého zvířete. Z ostatních částí se vystrojila hostina 

pro chudé, vdovy a sirotky. Chudí jsou zmiňováni také ve 27. verši: „chudí se najedí do 

sytosti“. Na tento verš Bogner pohlíží jako na náznak novozákonní eucharistické hostiny183, 

což je ovšem z pohledu žalmisty zcela cizí jemu zatím neznámá představa.

         Ve 22. žalmu se píše o chvále, kterou má žalmista od Hospodina a nikoliv chvále, 

kterou  vydává  Hospodinu  (‹-  takto  je  to  chápáno  v  bibli  Kralické).  Podobný  případ 

nalezneme v  Janově evangeliu  v  kapitole  17.  ve  4.  a  5.  verši  v  Ježíšově  velekněžské 

modlitbě: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, 

Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve než byl svět.“ 184 U veršů 22b – 

26 dvaadvacátého žalmu našel Lyons významné tématické paralely s textem z Izajáše 49,8: 

„Toto  praví  Hospodin:  „Odpovím ti  v  čase  přízně,   pomohu  ti  v  den  spásy,  budu  tě 

opatrovat, dám tě za smlouvu lidu, abys pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil.“185 ; 

50,7-9: „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu  být potupen, proto tvář svou 

nastavuji jako kdyby byla z křemene a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi 

zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj 

odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě 

chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli.“186; 52,13:  „Hle, 

můj služebník bude mít úspěch, zvedne se,  povznese a vysoko se vyvýší.“187; 53,10–12: 

„Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho  nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. 

Spatří  potomstvo,  bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli   Hospodinovu. Zbaven svého 

trápení  spatří  světlo,  nasytí  se  tím,  co  zakusil.  ,Můj  spravedlivý  služebník  získá 

spravedlnost  mnohým;  jejich  nepravosti  on  na  sebe  vezme.  Proto  mu dám podíl  mezi 

181  KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 332 s.
182  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 163 s.
183  Přeložil BOGNER, V. Žalmy. České katolické nakladatelství Zvon. Praha. 1995. 63 s.
184  Bible. ČEP. Jan 17,4. Česká biblická společnost. 2008. 1222 s.
185  Bible. ČEP. Iz 49,8. Česká biblická společnost. 2008. 732 s.
186  Bible. ČEP. Iz 50,7-9. Česká biblická společnost. 2008. 733 s.
187  Bible. ČEP. Iz 52,13. Česká biblická společnost. 2008. 736 s.
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mnohými  a  s  četnými  bude  dělit  kořist.‘“188.189 Ve verších  23 – 26 žalmista  naléhá  na 

izraelský lid, aby chválil Hospodina, aby žalmista mohl dostat pečlivou odpověď. Žalmista 

bude  Izraelský  lid  hostit  společenským  jídlem  jako  součást  naplnění  jeho  příslibu 

Hospodinu (verše 25 – 26).190 Weiser to komentuje: „ jako viditelné znamení své vděčnosti 

zaplatí děkovnou nabídkou uprostřed těch bohů a pozve chudé na jídlo, takže oni s ním 

mohou sdílet radost, neboť jejich srdce by mělo být vzkříšeno navždy; budou ujištěni, že 

Hospodin,  který  přichází  na  pomoc,  neopustí  jakoukoliv  jejich  záležitost“.191 S  tímto 

komentářem  se  ztotožňujeme,  neboť  je  v  něm  krásně  vyjádřena  podstata  22.  žalmu. 

Návratem k tématu chvály žalmista ukazuje, že tento rozradosněný výbuch není náhodný, 

ale že je hluboce zakořeněný v nářku samotném. Tato afirmace podporuje obvinění proti 

Hospodinu  v  16.  verši:  „Vrháš  mě  do  prachu  smrti“  a  ve  26.  verši  ukazuje  odlišnou 

Hospodinovu  tvář.  Hospodin  již  nečině  nespočívá  v  minulých  chválách.  Hospodin  je 

odhalen  jako  zdroj  života  i  smrti  a  je  tím,  kdo  je  v  této  řeči  chvály  opěvován.192 V 

mýtickém chápání  jsou národ a  jednotlivec dvěma stranami  téže věci.  Tvoří  jednotu v 

prostorové  i  časové  dimenzi.193 Na  požehnání  sociologického  celku  mají  podíl  všichni 

jednotlivci a podíl a kvalita celku se může v určitém významném okamžiku koncentrovat 

do jedné osoby, která reprezentuje celek, například krále. Úvodní část 26. verše shrnuje, co 

bylo řečeno v 25. verši, a zaznívá to před velkým shromážděním. Jelikož žalmista předvídá 

svou chválu, chce nejprve chválit Hospodina, což zde projevuje vděčností v podobě slibu a 

v tomto slibu je podle zmíněných exegetů obsaženo i to, že pohostí pokorné (27. verš). 

Děkuje vyplněním tohoto  slibu  Hospodinu,  který  je  skutečně  ctihodný,  Hospodin  se  k 

žalmistovi – králi přiznal a oslavil se v něm. 

188  Bible. ČEP. Iz 53,10-12. Česká biblická společnost. 2008. 736, 737 s.
189  LYONS, M. A. Psalm 22 And „Servants“ Of Isaiah 54; 56-66. 642, 643 s. [1. 10. 2015]   

 https://risweb.st-  andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/psal  m  -22-and-the-servants-of-isaiah-54-  
 5666(8126af60-6742-4033-84a0-f70a4e896aef)/export.html

190  ESTES, D. J. Handbook On The Wisdom Books And Psalms. 1953. Michigan: Baker Academic. s. 183.
191  WEISER, A. The Psalms: A Commentary. 5 Ed. Trans. Herbert Hartwell. Old Testament Library. 

 Philadelphia. Westminster. 219 s.
192  DAVIS, E. F. Exploding The Limits: Form And Function In Psalm 22. Journal for the Study of the Old  

 Testament. New Haven. 1992. 93 – 105 s.
193  NANDRÁSKY, K. Exegéza vybraných žalmov. Evanjelická bohoslovecká fakulta univerzity 

 Komenského v Bratislavě. 1993. 14 s.
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         10.   Sedmadvacátý verš: „Pokorní budou jíst dosyta“

27 ו ולימשלב׃ועו עהנ׃ומהים׀ יואכללוו ה ילהלךלללל הו׃ יו ילה י ש׃ רל ול י ד ם ילחמו ל כך בל בל ךד׃ לל על ל׃

27: Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho 

vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy.194

        Při obětním hodu se podle Krause zpívala děkovná píseň verše 23. až 32 pro chudé. 

Pak by byl podle historickokritické metody dobře srozumitelný 27. verš. „Anavijm“ česky 

„služebníci“, ke kterým se modlitebník našeho žalmu počítá (25. verš), mají jíst a nasytit 

se. Toto přání má podle 27. verše význam: Chudí milují prožití celého života naplněného 

Hospodinovou  blízkostí.195 Z  některých  biblických  textů  si  lze  dovodit  Hospodinovu 

spravedlnost, když dává spravedlivým materiální statky. Pilní a šetrní lidé přináší jedinci i 

národu prospěch a Hospodin jim slibuje požehnání, pokud se budou držet jeho přikázání 

(5. kniha Mojžíšova 28,1 – 14 Poslušným je zaslíbeno požehnání a spása196). Přesto se vždy 

v  izraelském  národě  vyskytovalo  hodně  chudých  (mezi  ně  patřili  například  i  lévijci, 

protože nesměli  vlastnit  půdu),  ať kvůli  katastrofě,  která jim zničila  úrodu, nebo kvůli 

útokům nepřátel, vyděračské lichvě či tlaku ze strany mocných sousedů. Nejvíce ohroženi 

byly sirotci, vdovy a přistěhovalci, kteří nevlastnili půdu (hebrejsky „gerim“).  Povinností 

bohatších  ve  společnosti  bylo  podle  Zákona  tyto  ohrožené  lidi  podporovat  (5.  kniha 

Mojžíšova  15,1  –  11  o  odpouštění  sedmého  roku197).  Avšak  právě  zámožní  byli  často 

utiskovateli. Naopak výraz „chudý“ znamenal téměř vždy „zbožný“.198 Domníváme se, že 

děkovná píseň zde ústí do přání chudých.

       Toto přání se literární analýzou vztahuje na ty, kdo po něm pátrají „daraš“. Toto 

sloveso je tu v participiu „pátrající“. Pátrání je intenzivní hledání, starosti a dotazování na 

rozdíl  od  obyčejného „hledání“  -  „bakaš“.  Komentář  neboli  biblický  výklad  hebrejsky 

„midraš“ je odvozen právě od slovesa „daraš“, které představuje soustředěné pátrání po 

Hospodinu a jeho vůli.199

194  Bible. ČEP. Žalm 22,27. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
195  KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1, Neukirchen-Vlyun, 1978. 331 s.
196  Bible. ČEP. 5. kniha Mojžíšova 28,1-14. Česká biblická společnost. 2008. 204 s.
197  Bible. ČEP. 5. kniha Mojžíšova 15,1-11.Česká biblická společnost. 2008. 193 s.
198  DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 343 s.
199  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 164, 165 s.
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     Náhlá a nečekaná změna osoby v posledním řádku možná odpovídá modlitebníkovi v 

roli liturga, který v modlitbě střídá oslovení Hospodina a oslovení účastníků bohoslužby. 

Již v 15. verši se hovořilo o „srdci“ - „levav“, které se modlitebníkovi roztéká jako vosk, 

tudíž  představuje  blízký  konec,  ale  zde  ve  26.  verši  se  jedná  o  srdce  všech,  kteří 

naslouchají,  modlí  se  a  mají  srdce  sevřené  jako  modlitebník.  Hledají  či  pátrají  po 

Hospodinu  a  „pokorní“  -  „anavim“  jsou  blízcí  „tichým“  hebrejsky  „ani“.  Obnovená 

komunikace  s  Hospodinem přináší  nový  život  „natrvalo“  -  „laad“.  Hospodin  se  dává 

pátrajícímu modlitebníkovi nalézt. Ovšem podle Hellerovy literární kritiky nejsou některé 

překlady „navždy“ nebo „navěky“ přesné, protože zde není vyjádřeno nekonečné trvání, 

ale trvání bez ohrožení smrtí.  Zhoubu představuje hlad,  zajetí  a žízeň,  kdežto cestu do 

života symbolizuje obraz nasycení, napojení a vysvobození. „Bůh dává svým život, aby ho 

celým životem chválili a tak ukazovali cestu k životu i jiným.“200    

        Sedmadvacátý  verš  exegeticky vypovídá  o  pokorných.  Žalmista  se  zmiňuje  o 

zvyklostech, které v té době převládaly mezi Židy, o hodování a obětech. Slibuje hostinu 

jako  důkaz  své  lásky,  která  může  být  přijata  jako  oběť  soucitnému  a  milosrdnému 

Hospodinu. Bez těchto hostin by se obřady,  kterými lidé uctívají  Hospodina,  i  se svou 

velkolepostí rozplynuly. Žalmista prohlašuje, že účastníky této hostiny se stanou proto, aby 

jim byla dána útěcha a  aby byla obnovena jejich radost.  Hospodinova dobrota je dána 

všem, kdo se trápí, aby byly utěšeni a aby byl jejich zármutek zmírněn. Proto žalmista 

dodává: „budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují“. Lidé by měli obětí 

děkovat Hospodinu za hojnost a chválit Ho za vysvobození. V pokojných obřadech byl 

oslavován a chválen Hospodin a opravdoví Hospodinovi ctitelé uplatňovali svou naději na 

spravedlivé vysvobození žalmisty, který Hospodina hledá celým svým srdcem.201 Žalmista 

se cítí být součástí většího společenství a mění vztah ke svému okolí. Hospodin pomáhá a 

zachraňuje  například  sycením hladových.  Spravedlivé  jako  například  proroka  Eliáše  v 

Sareptě u vdovy sytí i  v době hladu (1 Kr 17,8-16) nebo ve 2. knize Mojžíšově, v 16. 

kapitole sytí Izrael na poušti.202

      Podle  historickokritické  metody má  Jeruzalémská Bible  27.  verš  zdůraznit  spíše 

mesiášskou  hostinu,  než  obřadní  jídlo,  které  následuje  po  pokojné  oběti  (třetí  kniha 

200  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 166 s.
201  CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s. [12. 3. 2020].  

 https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-  22.html 
202  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 164 s.
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Mojžíšova,  31).203 Takto  vidí  27.  verš  Jeruzalémská  Bible:  pokorní  budou jíst  „v  čase 

vykoupení za dnů Mesiáše“.204  205

       „Budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují“. Nyní existují duše, které 

kvůli hříchu pláčí. Ale touží po Hospodinově spáse. Jsou jich tisíce. V této části verše je 

obsažen slib, že ti kdo hledají Hospodina a skutečně Ho naleznou, budou Ho chválit. Pro 

jejich  chválu Hospodinova sláva  pokryje  zemi  a  Hospodinovo jméno bude chváleno z 

pokolení na pokolení, o čemž hovoří 31. verš.206

      Žalmista předtím viděl jen svou smrt a nyní před sebou vidí nasycení. Tento verš 

obsahuje příslib  věčného života.  Věrnost  Hospodina vůči  opuštěnému se podle  Guzíka 

stává  základem Jeho  věrnosti  vůči  chudým v  nouzi.  Existuje  naděje  pro  chudé,  kteří 

Hospodinu důvěřují  a hledají  Ho a chválí  Ho. Hospodin je-li  spokojený s „Davidovou 

Synovou“ prací, dává milost, požehnání a radost, které jsou vyjádřeny ve větě: „Vaše srdce 

bude žít  navždy“207.  Henry v této závěrečné větě 27.  verše sděluje,  že duše, které jsou 

oddány Hospodinu,  budou s ním navždy spokojeny.  Dostane se jim ve věčném životě 

milostí a pohodlí.  Hospodinovo království by mezi lidmi mělo pokračovat až do konce 

času.208 

         Trpící pamatuje na ty, kdo se bojí Hospodina a věří Mu. Jejich příkladná důvěra je 

pobídkou pro ty, kdo je následují, aby vytrvali ochotně trpět ve víře, že budou zachráněni z 

nouze. Vidíme zde možnou tématickou souvislost s 57. kapitolou Izajáše, kde v 15. verši 

čteme podle Mebuse povzbuzení: „Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je 

věčné, jehož jméno je Svatý: „Přebývám ve vyvýšenosti  a svatosti,  ale i s tím, jenž je 

zdeptaný  a  poníženého  ducha,  abych  oživil  ducha  ponížených,  abych  oživil  srdce 

zdeptaných.“209  Židovský  komentátor  Rashi  k  první  části  verše:  „Pokorní  budou  jíst 

dosyta“ poznamenává, že tento verš popisuje budoucí Mesiášovu éru, kdy hojnost jídla 

zaplní zemi. Targum (aramejský překlad nebo parafráze části Starého zákona) interpretuje 

203  Přeložil FISCHL, V. Kniha žalmů s Rašiho výkladem. Praha: Garamond. 2013. 70 s.
204  Jeruzalémská bible IX. Svazek. Praha. Krystal OP, s. r. o.. 1998. 45 s.
205  SEDLÁČEK, J. Výklad posvátných žalmů a biblických chvalozpěvů breviáře. Praha. 1900. 178 s.   

 Hojnost obětí a vydatné obětní hody pro ubohé zmiňuje Jaroslav Sedláček. Píše o Kristu Pánu, který byl  
 jen jednou obětován, ale tato jeho oběť se neustále opakuje a trvá navždy. Na zemi je touto obětí 
 přijímání nejsvětějšího těla a krve Páně při obětních hodech. Skrze přijímání této oběti se nám dostává 
 Boží milosti a duševní síly. V nebi blaženost svatých představuje hody, při nichž se sytí radostí.

206  GUZÍK, D.  Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2019. [20. 12. 2015]. 
 https://enduringword-com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/

207  GUZÍK, D.  Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2019. [20. 12. 2015]. 
  https://enduringword-com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/

208   HENRY, M.  Psalms. Exposition with practical observations. 236 s. [17. 2. 2020]. 
  https://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.i.html

209   Bible. ČEP. Iz 57,15. Česká biblická společnost. 2008. 740 s.
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tuto  frázi  tak,  že  duch  proroctví  může  přebývat  v  srdcích  po  celou  dobu.210 Mebus 

pozoruhodně vizualizuje, že skončí-li v budoucnosti současné Hospodinovy milosti, dojde 

v Izraeli k duchovnímu probuzení. Ožije naděje na Mesiášův příchod. Pokorní mají podle 

Mebuse ve 27. verši 22. žalmu zvláštní zaslíbení od Hospodina, který je s ohledem na hřích 

spravedlivý a svatý. Mebus konstatoval pro nás důležitou věc: Kdo důvěřuje Hospodinovu 

Slovu, přitahuje novou odvahu211 212, která se skrytě v žalmu objevuje od 22. verše. Bič 

uvádí: „Obětní hostinou byla obnovena a utužena jednota mezi Bohem a lidem“.213 Tento 

verš k nám promlouvá řečí  smíření,  která je spojena s  přípravou hostiny k díkuvzdání 

Hospodinu.  Ke  svátku  patří  obětní  pokrm,  ke  kterému  žalmista  zve  pokorné  před 

Hospodinem.  Hospodinova  chvála  má  pokračovat  od  všech,  kteří  respektují  a  uctívají 

Hospodina, tudíž se zajímají o Jeho vůli. Žalmista potvrzuje Hospodinovu spravedlnost, 

neboť Hospodin je svrchovaným vládcem nad zemí, i přesto, že se někdy člověku může 

zdát  zlo  silnější  a  že  hříšníkovi  se  po  nějakou  dobu  daří  lépe  než  dobrému  člověku. 

Hospodin jako Dobro a Spravedlnost přemáhá zlo a nenávist a spravedlivý člověk ví, že 

Hospodin je na jeho straně.

210   ArtScroll. Tanach Series Psalms 1-30. Psalm 22. KAISER, W. C. Messiah in Old  
      Testament. [Web 22.03.2020]. 165 s. 

  www. Jewishroots.net/library/prophecy/psalms/psalm-22.html
211   Bible. ČEP. Žalm 69,33-34. Česká biblická společnost. 2008. 566 s.: „Pokorní to spatří a budou mít 

  radost; kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v  srdci. Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá 
  svými, když jsou vězněni.“  

212   MEBUS, K. Die Psalmen. Eine Auslegung für die Praxis. 2020. 11 s. Interpretace vychází z textu 
  překladu Bible, jehož vydavatelem je Christian Verlag, 42499. Hückeswagen. Vydání 2005. Revidované 
  vydání: Emde, E., Kringe,, A. Nassau. Frankenberg. 2016.) www.biblekommentare.de/get/cmt.634.pdf

213   NANDRÁSKY, K. Exegéza vybraných žalmov. Evanjelická bohoslovecká fakulta univerzity 
  Komenského v Bratislavě 1993. 67 s. 
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   11.   Osmadvacátý  verš:  „Rozpomenou  se  a  navrátí  se  k 

Hospodinu všechny dálavy země“

   28 ו׀ רי בו ימזלכל ל הו׃ה ולי׃ש ּוב רךץ אךל־ילה י ו כ׃ל־אְפלסי יי־א׃ וו חה תל ךשל ימ יך ול נךו ְפ׃ ות ללמ וו ח פל של ךל־ממ ךם׃ כ׃ ווימ ג

28: Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě 

se budou klanět všechny čeledi pronárodů. 214 

       Tento verš vnímá úctu k Hospodinu z hlediska prostoru. Poslední strofa hebrejského 

znění, tedy osmadvacátý až dvaatřicátý verš ohlašuje všechny končiny země, aby chválily 

Hospodina jako to činí Hospodinův lid. Protože kralování je pro Hospodina a protože On 

je vládnoucí v pronárodech tzn. že On vládne zevnitř.215 Tato část žalmu literární analýzou 

znamená  záchranu  modlitebníka  jako  zjevení  univerzálního  Hospodinova  královského 

panství,  které viditelně přichází tam, kde je moc smrti  trvale porušena nebo zdolána.216 

Modlitebník  tedy  vyslovuje  přání,  která  se  vztahují  na  budoucí  univerzální  chválu 

Hospodina krále.217 Věřící v žalmech znají Hospodina jako „nejvyššího“ (Žalm 83), ale ne 

jako Otce s vyjímkou toho, že vykonává otcovskou péči vůči těm, kteří mu důvěřují. To je 

odlišný stav vůči křesťanskému období, ve kterém známe Hospodina jako našeho Otce 

(Jan 20,17).218

      První část 28. verše je literární analýzou ohlášením, kde se o Hospodinu jedná ve 3. 

osobě  jednotného  čísla,  zatímco  druhá  část  je  modlitbou,  kdy se  žalmista  obrací  opět 

přímou řečí k Hospodinu. V tomto verši zaznívá žalmistovo proroctví budoucího. Popisuje 

obraz budoucí chvály lidu Izraele i lidu všech okolních národů, protože se lavinovitě tato 

chvála a Hospodinovo panství nad národy rozšíří za hranice Izraele mimo tuto konkrétní 

komunitu. Dotkne se lidí  tak, že se vnitřně obrátí a vrátí se k Hospodinu a všichni ho 

budou uctívat.219 Hard zastává názor, s nímž se ztotožňujeme, že cílem a účelem proroctví 

není  jen  uspokojení  lidské  zvědavosti  ohledně  budoucích  událostí,  ale  především  má 

214 Bible. ČEP. Žalm 22,28. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
215 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 155 s.
216 ZENGER, E. Stuttgarter Psalter mit Einleitungen und Kurzkommentaren. Stuttgart. 2005. 62 s.
217 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 151 s.
218 HARDT, M. The Psalms and the Christian. From Truth and Testimony.  2012. 4. s.  www.biblecentre.org
219 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 167 s.

 52



vyvolat  změnu  lidského  chování  v  přítomnosti220,  tedy  zabezpečit  nejlepší  možnou 

budoucnost pro lidstvo. 

     Hebrejské  slovo „rozpomínání“  -  „zakar“  má  v  dějinách tradice  význam událostí 

minulosti vstupujících do přítomnosti skrze vzpomínky. „Bůh pamatuje na člověka“221, což 

se blíží vykoupení222. Z toho vyplývá i porozumění prosbě: „Bože, pamatuj!“ (Sd 16,28; 1 

S 1,11; Ž 136,32). Zbožný člověk pamatuje na Hospodina. Všichni vzdálení jsou vyzýváni, 

aby se vrátili k Hospodinu (Iz 26,13; Iz 46,8; Jr 51,50; Ez 16,61). Bude-li Izrael vyznávat a 

připomínat Hospodinovy skutky, zasáhne jeho poselství i národy, které dosud Hospodina 

nectily a ti také budou vyznávat a připomínat Hospodinovo jméno.223 

     Historickokritická metoda předpokládá, že se i vzdálení „navrátí“ hebrejsky „jašuvu“ k 

Hospodinu, tj. že se obrátí. Národy, které nikdy předtím u Hospodina vědomě nebyly, mu 

přesto  od  věků  patřily,  protože  je  Hospodin  stvořil.  Proto  je  jejich  obrácení  vlastně 

návratem.224 Kniha žalmů s Rašiho výkladem k tomuto verši dodává, že národy vzpomenou 

na zlo, které je vyhledávalo, když se jim dařilo.225 Tuto poznámku nahlížíme tak, že pokud 

se národům daří, někde na ně číhá nebezpečí a jak to s nimi dopadne, záleží jen na jejich 

obrácení a jejich víře a oddannosti Hospodinu, kterého všichni nakonec dříve či později 

poznají.

      V Bibli  jsou  znázorněny  tři  přístupy  k  pohanským národům,  které  obléhaly  a 

ohrožovaly Izraele a měli podle kritiky redakce trojí různou funkci: 

   1. Byly ztělesněním zla a ohrožení pro Izrael, proto měly být Hospodinem vyhlazeny 

skrze Izraele „v Hospodinově boji“.226 „Hospodinův boj“ předchází možná Hospodinově 

poslednímu soudu. Zde se nejedná o nacionalismus, ale o hrozbu, že tyto národy odvrátí 

Izraele od Hospodina (Kniha soudců 2 + 3), když ho nakazí modlářstvím. Pro zachování 

víry v Hospodina je důležité zlikvidovat modly těchto národů a víru v tyto modly (pátá 

kniha Mojžíšova 12. kapitola).

   2. Vyvolený lid Izrael též hřešil proti  Hospodinově smlouvě a podobal se pohanům. 

Očistit  se  mohl  právě  skrze  pohanské  národy,  které  zůstaly,  aby  byl  skrze  ně  Izrael 
220 HARDT, M. Prophecy. What Is The Purpose Of Prophecy?  2020. 2 s. [22.2. 2020]. www.biblecentre.org
221 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 167 s.
222 Bible. ČEP. 4. kniha Mojžíšova 10,9. Česká biblická společnost. 2008. 150 s.: „Až potom ve své zemi 

vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ryčně troubit, připomentete 
se Hospodinu, svému Bohu, a budete osvobozeni od svých nepřátel.“

223 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 167 s.
224 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 167 s.
225 Přeložil FISCHL, V. Kniha žalmů s Rašiho výkladem. Praha: Garamond. 2013. 70 s.
226 Bible. ČEP. 2. kniha Mojžíšova 17,16. Česká biblická společnost. 2008. 87, 88 s.: „Řekl totiž:‘Je 

vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního 
pokolení.“
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zkoušen, tzn.  bude-li  poslouchat  Hospodinovy příkazy,  které přikázal  jeho otcům skrze 

Mojžíše. Pohanské národy tedy představují nástroj Hospodinova tříbení a trestu.227

   3. Hospodin stvořil celý svět a má být celým světem ctěn a vyznáván. Izrael je nástrojem 

k šíření takové úcty k Hospodinu, kterou si přeje sám Hospodin. Izrael má za úkol přivést 

všechny  k  pravé  poctě  Hospodinu  a  tím  na  zemi  připravit  Hospodinovo  království. 

Především svým životem, jednáním a poslušností má ostatním dosvědčovat a ukazovat, jak 

pravý Hospodin jedná a jaký je a jak se ne násilím, ale vnitřní převahou prosazuje jeho 

království.228 Tento přístup je typický pro Judejce žijící v exilu, kteří pochopili, že nyní 

mají jiný úkol.

        Co se týče sémantické analýzy, „Dálavy země“ - „afsej arec“, za nimiž začíná moře 

jako sídlo mocností zla, jsou posledními místy života, místy víry a Hospodinovy chvály, až 

se obrátí a navrátí ke svému Stvořiteli.229 Tito navrátilci se Hospodinu „klaní“ hebrejsky 

„šacha“. Při tomto gestu, kdy člověk poklekl, roztáhl ruce na zemi a hlavou se dotkl země, 

byl zcela bezbranný, vydán na milost tomu, před nímž klečel. Pravověrní Židé odpírali 

poklonit se takto komukoli jinému než Hospodinu230 231, což dosvědčuje Jeho jedinečnost a 

velikost.232 V knize Přísloví je pokládána otázka: „Kdo vytyčil všechny dálavy země?233 

Heller  tuto  otázku  reflektuje  biblickým  veršem:  „Proto  až  odtud  přijdou  národy  k 

Hospodinu v bázni a uvidí jeho spasení i poznají ho jako Pána.“234 Kde země končí a mizí, 

až tam dosahuje Hospodinova vláda a soud, vždyť on sám ji stvořil.235 A z těchto končin též 

v Bibli vycházejí nepřátelé, například v 5. knize Mojžíšově: „Hospodin na tebe přivede 

pronárod  zdaleka,  od  konce  země,  jako  přilétá  orel,  pronárod,  jehož  jazyku  nebudeš 

rozumět.“236 V  tomto  probíraném  odstavci  nacházíme  podklady  pro  naši  ucelenou 

představu, co vše je zahrnuto pod neurčitým pojmem "dálavy země".          

227 Bible. ČEP. Kniha soudců 3,4. Česká biblická společnost. 2008. 238 s.: „Ti zůstali, aby byl skrze ně 
Izrael zkoušen, aby se ukázalo, budou-li poslouchat Hospodinovy příkazy, které přikázal jejich otcům 
skrze Mojžíše.“

228 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 169 s.
229 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 168 s.
230 Bible. ČEP. 1 Kr 19,18. Česká biblická společnost. 2008. 345 s.: „Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, 

všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila.“
231 Bible. ČEP. Zj 19,10. Česká biblická společnost. 2008. 1367 s.: „Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. 

Ale on mi řekl: ‚Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. 
Před Bohem poklekni!‘ Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.“

232 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 168 s. Římský stát 
Židům udělil výjimku a dal jim velikou výsadu v tom, že se císaři klanět nemuseli.

233 Bible. ČEP. Přísloví 30,4. Česká biblická společnost. 2008. 665 s.
234 HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 140 s.
235 HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 140 s.
236 Bible. ČEP. 45. kniha Mojžíšova 28,49. Česká biblická společnost. 2008. 205 s.
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      Sémantickou analýzou vazba „všechny čeledi národů“ - „kol mišpechot gojim“ je 

obdobou všech dálav země, z čehož vyplývá, že nikdo nezůstane mimo. Hospodinu jde o 

spasení celého světa, nejen Izraele, ale i těch původně nepřátelských národů vůči Izraeli. 

Tato vazba se nazývá univerzalismus. V rámci literární analýzy se universalismus rozděluje 

na  první  a  druhý.  První  universalismu  spočívá  v  tom,  že  Izrael  vzal  na  vědomí,  že 

Hospodin  je  univerzálním pánem,  tedy  pánem všeho  stvoření.  A druhý  univerzalismu 

představuje spasení už nejen Izraele, ale o spasení celého tedy i pohanského světa.

       Dějiny tradice v Bibli v prorockých vizích, ve druhém Izajášovi i zde ve 22. žalmu 

hovoří  o  tomtéž  výhledu,  že  se  Hospodinu  nakonec  budou  klanět  všechny  národy.237 

Sedláček míní, že „všechny“ je zde myšleno hyperbolicky238. Znamená to zde „přemnozí 

vyvolení“. A „končiny země“ je řečeno metonymicky239 o lidu, který v končinách žije. 240

       V německé Příručce k Bibli k 28. verši je napsána tato poznámka ohledně literární 

analýzy: „Odtud vidí paralelismus korekturu na „ja, vor ihm sollen  (anbeten) alle, die in 

der Erde schlafen“ - „ano, před ním mají povinnost (uctívat) všichni, kteří spí v zemi“241.

      Závěrečná část žalmu přináší požehnání jak pro Izrael, tak pro všechny národy země. V 

této pasáži Kalvín zmiňuje, že David se nezastavuje u své vlastní osoby, ale že popisuje 

zaslíbeného  Mesiáše,  který  byl  seslán  lidem  od  Hospodina,  aby  byli  lidé  pod  ním 

sjednoceni.  Cizí  pohanské  národy  dobývaly  a  vynucovaly  si  otrocké  podřízení 

pozemskému králi a toto jednání se velmi lišilo od ochotné poslušnosti a pravé zbožnosti 

Izraelitů, kteří putovali a shromažďovali se k uctívání Hospodina. Žalmista v tomto verši 

vidí, jak se národy vrátí k Hospodinu, poté, co se dobře seznámí s Jeho milostí.242 Lyons 

popisuje odraz tohoto verše v Izajášovi 52,10: „Hospodin obnažil svou svatou paži před 

zraky  všech  pronárodů.  I  spatří  všechny  dálavy  země  spásu  našeho  Boha.“243 244 

Hospodinova  věrnost  opuštěnému  je  podle  Guzíka  i  podle  nás  základnou  pro  to,  aby 

všechny cíle světa byly přivedeny k Hospodinu, který neopovrhoval poníženými (verš 24), 

ale toto trápení používá k tomu, aby všechny konce světa Jeho poznaly, aby se pokaly a 

237 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 170 s.
238 Hyperbolicky – přehnaně, nepřiměřeně, zveličeně, nadsázka
239 metonymicky – záměnou slov na základě vnitřního obsahového vztahu
240 SEDLÁČEK, J. Výklad posvátných žalmů a biblických chvalozpěvů breviáře. Praha. 1900. 179 s.
241 Herausgegeben von KÖCKERT, M., SMEND, R. Handbuch zum Alten Testament. Tübingen: Mohr. 

    1996.  96 s. 
242 CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s. [12. 3. 2020]. 

https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-22.html
243 Bible. ČEP. Iz 52,10. Česká biblická společnost. 2008. 736 s.
244 LYONS, M. A. Psalm 22 And „Servants“ Of Isaiah 54; 56-66. 643 s. [1. 10. 2015]. https://risweb.st-  

andrews.ac.uk/portal/en/researchoutput/psal  m  -22-and-the-servants-of-isaiah-54-5666(8126af60-6742- 
4033-84a0-f70a4e896aef)/export.html
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Jeho uctívaly.245 Dvaadvacátý  žalm mocně  projevuje  radost  v  poslušnosti  a  oslavování 

Hospodina, v radosti ze záchrany a milování těch, kteří Mu důvěřují.

     Žalmistova chvála se má rozšířit od malého okruhu, před kterým dává svůj příslib, dále 

do celého izraelského národa (potomci Jákobovi a potomstvo Izraele). Skrze společenství 

dochází k obnovení smlouvy s Hospodinem a Hospodin se ujímá znovu vlády uprostřed 

svého lidu, ale jeho královské nároky jsou univerzalistické, proto se kruh stále rozšiřuje po 

„všechny dálavy země“ a „všechny čeledi pronárodů“.  Není zde řečeno, na co přesně se 

rozpomenou dálavy země. Možnost je, že se mají rozpomenout při pokání na své hříchy 

zejména modlářství,  dále  na Hospodinovu dobrotu a  milosrdenství  a  na Hospodina,  na 

kterého zapomněli.  Nastává zde však rozpor  v tom, že žalmista  v předchozích verších 

hovoří  o pokorném uctívání  Hospodina,  při  kterém rozhodně nechce pyšně a pohrdavě 

vyrazit  proti  Hospodinu.  Žalmista  si  je  vědom Hospodinovy přítomnosti  po  prožitých 

chvílích beznaděje (v první části 22. žalmu). Vše staré se obnovuje a navrací k původnímu 

stavu. Hospodin znovu přichází, což znamená obnovení smlouvy a Hospodinovo kralování 

v pokoji nad světem. Hospodina chválí ti, kdo se na Jeho vůli v modlitbách dotazují, jak 

vypráví 27. verš.

245  GUZÍK, D.  Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2019. [Web 20. 12. 2015]. https://enduringword-  
 com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/
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     12.  Devětadvacátý verš: „Vždyť Hospodinu náleží kralovat“

29 י ל יהו׃ה כמ ה ללה י לוכ׃ מל ךם׃ וממושי יול הל ווימ ג בל

Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout.246

      Úcta k Hospodinu je od tohoto verše vnímána i z hlediska času. Úvodní hebrejská 

předložka „kij“ má rozmanitý význam a není jednoduché ho přesně v překladu vystihnout. 

Podle  sémantické  analýzy  můžeme  toto  slovo  přeložit  „kdykoliv“,  „když“,  „protože“, 

„jestli“ a dalšími českými výrazy. Jde o kauzální spojku, jejímž účelem je uvést vysvětlení.  

Navazuje na předchozí verše, které vyčítají,  kdo všechno bude uctívat Hospodina. Tato 

spojka uvozuje větu oznamující, že právě jen Hospodinu náleží kralovat a vládnout. 

     Stěžejním slovem 22. verše je „království“ hebrejsky „mlucha“, které bylo vytvořeno ze 

slovesného základu „malak“ - „kralovat“. Podle slovníku znamená království v tomto verši 

výraz  pro  královskou  moc.  Z  pohledu  sémantické  analýzy  „malchut“  by  vystihovalo 

království  jako  říši  a  slovo  „mamlacha“  nebo  „mamlachut“  se  přeloží  jako  královská 

hodnost a královská vláda, tyto významy jsou totožné. V Bibli u proroka Abdijáše v 21. 

verši  nalezneme  významově  stejnou  vazbu:  „A nastane  království  Hospodinovo“.247 V 

dějinách tradice Hospodinova svrchovanost nad celou zemí patří ke starým jeruzalémským 

tradicím.  V  předchozích  verších  autor  píše,  že  se  národy  mají  rozpomenout  na 

Hospodinovo kralování a navrátit se od model k Hospodinu.248 V knize žalmů s Rashiho 

výkladem je v poznámkovém aparátu vysvětlen verš: „Neboť  království je Boží.“ Tato 

věta znamená jinými slovy: „neboť uvidí, že se ti navrátilo království i vláda.“249

     Jazyková a syntaktická analýza dává najevo, že hebrejské podstatné jméno „mošel“ 

česky  „velitel“  vlastní  mocné  slovo,  kterým  tvoří  skutečnost.  Většinou  se  jedná  o 

Hospodina,  ale  v  Bibli  nalezneme jako velitele  například nebeská tělesa v První  knize 

Mojžíšově  1,18250,  která  rozhodují,  kdy nastane  den  a  kdy noc,  anebo  v   První  knize 

Mojžíšově  45,8 – 16251 Josefa,  který  velel  Egypťanům. Na hoře Sión byl  vzýván jako 

246  Bible. ČEP. Žalm 22,29. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
247  Bible. ČEP. Abdiáš 1,21. Česká biblická společnost. 2008. 912 s.
248  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 170, 171 s.
249  Přeložil FISCHL, V. Kniha žalmů s Rašiho výkladem. Praha: Garamond. 2013. 71 s.
250  Bible. ČEP.  1. kniha Mojžíšova 1,18. Česká biblická společnost. 2008. 24 s.: „aby vládla ve dne a v noci 

 a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že je to dobré.“
251  Bible. ČEP. 1. kniha Mojžíšova 45,8-16. Česká biblická společnost. 2008. 65 s.
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velitel  a  král.  Soudcové,  králové  či  mýtické  postavy  panují  jen  s  Hospodinovým 

připuštěním na rozdíl od pohanského zbožnění pozemských vládců.252 Hospodin vládl ještě 

dřív než ho národy poznaly a bude vládnout i dále bez ohledu na lidské mínění.253

   K hebrejskému znění tohoto verše je pouze jediná poznámka ohledně kritiky redakce, že 

v  aparátu  na  předposlední  slovo  v  participiu  „velící“,  které  Septuaginta  i  Vulgata 

překládají: „A on (sám) bude ovládat národy“, nám ve futuru dává eschatologický výhled 

na konci času.

      Tato slova naznačují v rámci dějin tradice, že bychom se neměli divit, kdyby pohané 

byli  nuceni vzdát čest Hospodinu, který je stvořil  a má nad nimi moc, přestože s nimi 

neuzavřel  životní  smlouvu. Trápení  poníženého  (verš  24)  nezpůsobilo,  že  by  ztratil 

jakýkoliv pocit důvěry v Hospodinovu moc a autoritu. Hospodinova vláda nad národy dává 

smysl  jak  předchozí  krizi  poníženého,  tak  výzvě  všem  národům,  aby  zachovávaly 

Hospodinu úctu (verš 27).254 Když jsou nyní ve 29. verši povolány všechny dálavy země a 

všechny čeledi národů k vyznání, pokání a projevu oddannosti, nejedná se o entuziastické 

vystupňování hymnu, nýbrž o tradice Jeruzalémského kultu, které se spojují s návrácením 

ke Svatému. Na Sijónu trůnící Hospodin je Stvořitel a Pán celého světa. Na tuto skutečnost 

by se měli národy rozpomenout a navrátit se. Budoucí klanění obsahuje představu o slibu 

věrnosti národů. Především v 29. verši je zdůrazněn vztah ke kulturní tradici Jeruzaléma. 

Hospodin  je  uctíván  na  Sijónu  jako  král  a  vládce.255 29.  verš  podle  Westermanna 

odůvodňuje Hospodinovo kralování nad pronárody a významně připomíná žalmy 93 a 95 

až  99.  Všechny tyto  žalmy a  s  nimi  chválení  Hospodina  jako krále  pronárodů a  jeho 

kralování se nachází v souvislosti s univerzální myšlenkou, která hledá význam  z doby 

exilu a Deuteroizajáše.256 V tomto verši není průkazná představa o Hospodinově kralování, 

které objímá všechny národy a oni mu za něj projevují svou oddanost. Záměr je mnohem 

širší,  jedná  se  o  rozšíření  Hospodinovy chvály  do  stále  širších  kruhů.  Počátek  tohoto 

rozšíření  je  spatřován právě  ve  chvíli,  když  trpící  člověk  v  hloubce  svých úpěnlivých 

proseb byl Hospodinem vyslyšen. 

252 BALABÁN, M. Kořeny a květy biblických pojmů. 1. vydání. Benešov: Eman. 2012. 55 s. 
253  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 170, 171 s.
254  GUZÍK, D.  Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2019. [20. 12. 2015]. 

 https://enduringword-com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/
255  KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1. Neukirchen-Vlyun. 1978. 332 s.
256  WESTERMANN, C. Ausgewählte Psalmen. Übers. u. Erkl. von Westermann, C. Göttingen: 

 Vandenhoeck und Ruprecht. 1984. 69 s.
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         13.   Třicátý verš:  „Všichni tuční v zemi“

 Třicátý a jednatřicátý verš

ו׀ אכללוו :30 וה חה תל ךשל ימ ץ ול רך ני יי־אךו של ךל־דמ יו כ׃ ל נ׃ ְפ׃ עו לל רל כל י ימה ל די י וורל ר כ׃ל־י י א ולמנלְפלשווו ע׃ְפ׃ ךה לל י׃ חמ   

31 ורלע נו זך י דך בל ךעל ר יל ו פל י ילס ּוב ל ונ׃ ךאד ור׃ לל וך ד לל

30:  Všichni  tuční  v  zemi,  ti  kdo  jedli  a  kdo  se  klaněli,  všichni,  kteří 

sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život 

nezachová.257

31: Potomstvo bude mu sloužit.

O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení,258

      Poslední část dvaadvacátého žalmu, tedy verše osmadvacet až dvaatřicet obsahuje 

rozdělení žalmu do kratších strof („strofy jsou 2-3, 4-6, 7-12, 13-19, 20-22, 23-27, 28-32“). 

Je přehledně strukturována. Literární kritika soudí, že tato část žalmu byla pro vykladače 

vždy oříškem.  Jazyková a  syntaktická  analýza  nalézá  pravidelný paralelismus  ve  dvou 

řádkách a v závěrečném třetím řádku jsou stručné výpovědi vztahující se k předchozím 

řádkům. Jen v hebrejském textu můžeme pozorovat,  že  poslední  řádek má syntakticky 

rozdílnou strukturu od předešlých řádků. Verše 28 a 29 si můžeme představit jako a + b, 

verš 29 jako c + d. V následujících verších je toto schéma, jen je nesprávně členěno: ve 

verši 30 se a + b nachází stejně jako v předešlých dvou verších, ale v závěru tohoto verše 

se objevuje pouze c a zbývajícím d začíná 31. verš. Pokračování tohoto verše tvoří a, b se 

nalézá v začátku 32. verše a konec tohoto verše tvoří c + d.259 

      V Guzíkově komentáři nalezneme, že Hospodin je tak vznešený, že ho všichni ctí a to 

jak  prosperující  země,  tak  i  ti,  kteří  padají  do  prachu.  Hospodina  ctí  všichni  různými 

způsoby. Prosperující země užívají společenského jídla k Jeho uctívání a ti, kteří sestupují 

v prach se Mu jednoduše pokorně z úcty pokloní.260    

257  Bible. ČEP. Žalm 22,30. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
258  Bible. ČEP. Žalm 22,31. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
259  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 172 s.
260  GUZÍK, D.  Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2019. [20. 12. 2015].

 https://enduringword-com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/
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          Slovo „tuční“ - „dišnej“ by se mohlo číst: „spící“ - „jšene“. Pak ale takto změněný 

text, kdy se změnily počáteční souhlásky dalet za jod, nemá svůj podklad v žádné staré 

verzi a tyto souhlásky si nejsou foneticky ani graficky podobné. Obdobný obrat: „spící v 

hlíně prachu“ se objevuje ve dvanácté kapitole, ve druhém verši knihy Daniel.261 262 Dále 

hebrejské  slovo  „dašen“  česky  „tučný“  nalezneme  ve  Starém  zákoně  v  žalmu  92,15: 

„(spravedliví…) ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží...“.263 Tuto druhou 

Hellerovu  možnou  variantu  záměny  slov  neshledáváme  dostatečně  odůvodněnou  a 

opodstatněnou.  Bible  kralická  vysvětluje  v  rámci  dějin  tradice  pojem  „tuční“  v 

poznámkách pojmem „mocni“. („Tuční jsou bohatí a mocní ve světě...“). Správný výklad 

získáme  prozkoumáním pojmu  „tučnost“  a  jeho  symboliky.264 V Novotného  biblickém 

slovníku se dočteme, že Arabové ještě dnes vidí v tuku sídlo citu,  protože tuk obaluje 

vnitřnosti.  Ovšem nadbytek tuku značí  necitelnost,  protože tuk vytváří  izolační  vrstvu, 

která brání proniknutí Hospodinova slova do lidského srdce.265 Kraus je z pohledu dějin 

tradice toho názoru,  že tučnými jsou míněni  mrtví,  kteří  ovšem například podle žalmu 

6,6266 nebo  88,11  –  13267 jsou  odloučeni  od  Hospodina  (nechválí  ho).268 To  je  ale  v 

protikladu k začátku 30. verše: „Jedli a poklonili se mu všichni tuční země“. Heller tvrdí, 

že  tento  protiklad  vznikl  podle  Krause  záměnou  hebrejského  slova  „tuční“  ve  slovo 

„spící“.269 Na starém předním východě byla v tuku síla270 stejně jako byl v krvi život.271 V 

obdobích  hladu  byli  zdatní  a  silní  lidé  nazýváni  „tučnými“,  neboť  nebyly  k  dispozici 

informace o síle, která má původ ve svalovině. V 22. žalmu jsou tito „tuční“ na stejné 

úrovni jako „sestupující do prachu“ hebrejsky „jorde afar“272, neboť v boji se smrtí jim 

zdatnost nepomůže.273

261 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 173 s.
262 Bible. ČEP. Česká biblická společnost. 2008. 886 s.: „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; 

jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.“
263 Bible. ČEP. Žalm 95,15. Česká biblická společnost. 2008. 590 s.
264 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 174 s.
265 NOVOTNÝ, A. Biblický slovník. Praha: Kalich. 1992.1118, 1119 s.
266 Bible. ČEP. Žalm 6,6. Česká biblická společnost. 2008. 585 s.: Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; 

což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?“
267 Bible. ČEP. Žalm 88,11-13. Česká biblická společnost. 2008. 585.: „Což pro mrtvé budeš konat svoje 

divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu?“
268 KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1, Neukirchen-Vlyun, 1978, 331 s.
269 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 174 s.
270 dešen = tučnost, cheleb = lůj, sádlo, šemen = olej (olivový, obecně tučnost), chema = máslo, smetana, 

bara = tloustnout)
271 Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Podle posledního vydání Kralického z 

roku 1613.1984. 13 s.: „A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.“ Doslova je míněna 
krev, která je v duši, tudíž duše je živá. Když se krev z duše vylije, umře. Krev je tedy symbolem života.

272 toto hebrejské spojení „jorde afar“ se nachází pouze zde ve 22. žalmu
273 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 174 s.
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       Hebrejský výraz „erec“ česky „země“ má v dějinách tradice několik významů. Zemi 

lze spatřovat jako součást vesmíru, jako státní území, zemi jako Izrael nebo jako půdu. 

Toto hebrejské slovo znamená svět lidí, živočichů, rostlin a anorganických útvarů. Starý 

zákon ho chápe jako svobodné dílo  Hospodinova stvoření.  „Erec“  je  párový pojem se 

slovem „nebe“ hebrejsky „ha-šamajim“. „Z nebe je země ozařována a vkládána do času. 

Nad podvojným nebem je Hospodinovo sídlo, země je jen stolička pod Hospodinovy nohy 

(Iz 66,1). Pozemské i nebeské jevy jsou vůči Pánu země v přísně služebném postavení (Ž 

19274).  Země  je  chápána  jako  žena  (femininum),  tedy  ve  velmi  blízkém,  ale  nikoli 

manželském vztahu vůči Pánu. Není to Velká Matka (Gaia) pohanů. Země je v náročném 

prorockém pohledu širým prostorem pro slyšení Hospodinových slov.“275

       Literární kritika již ve 27. verši zmiňuje sloveso „jedí“ v Imperfektu nebo volněji 

přeloženo „budou jíst“ a zde ve třicátém verši se vyskytuje v Perfektu „jedli“. Hebrejština 

však užívá tzv. prorocké Perfektum, kdy prorok líčí budoucnost jako kdyby už proběhla. 

Tento verš by mohl být přeložen: „pojedli“ nebo „zasednou k jídlu“. Heller píše v rámci 

dějin formy o plynulejším textu, který by vznikl, jestliže by se  změnila v hebrejštině ve 

slově „achlu“ („jedli“) pouze poslední samohláska „u“ na „o“ a slovo se rozdělilo na dvě 

samostatné slabiky, zněla by tato dvě slova hebrejsky „ach“ „lo“ v češtině znamenající „ba 

jemu“. Zároveň zmiňuje, že žádná ze starých verzí tuto změnu neobsahuje276, což je velmi 

zvláštní, vzhledem k pro nás srozumitelnější Hellerově možné variantě překladu.  K jídlu 

se rozhodně nescházeli lidé, kteří měli různou duchovní víru, o čemž svědčí různé biblické 

texty. Např. 1. kniha Mojžíšova 43,32277 nebo 2. kniha Mojžíšova 12,43278, na rozdíl od 

textů jako jsou například ve 4. knize Mojžíšově 25,2279  nebo v  1. knize královské 18,19280. 

Pokud spolu nějací lidé hodovali, byli přinejmenším spřáteleni nebo dokonce měli spolu 

274 Bible. ČEP. Česká biblická společnost. 2008. 518 s.: „Nebesa vypravují o Boží slávě...“ (2. verš) a „jejich 
tón zvučí celičkou  zemí...“ (5. verš).

275 BALABÁN, M. Kořeny a květy biblických pojmů. 1. vydání. Benešov: Eman. 2012. 23 s.
276 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 173 s.
277 Bible. ČEP. 1. kniha Mojžíšova 43,32. Česká biblická společnost. 2008. 64.: „Podávali zvlášť jemu, 

zvlášť  s jim a zvlášť Egypťanům, kteří s nimi jídali; Egypťané totiž nesmějí stolovat s Hebreji,  
poněvadž to je pro ně ohavnost.“

278 Bible. ČEP. 2. kniha Mojžíšova 12,43. Česká biblická společnost. 2008. 83 s..: „Hospodin řekl Mojžíšovi 
a Áronovi: „Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec.“

279 Bible. ČEP. 4. kniha Mojžíšova 25,2. Česká biblická společnost. 2008. 166 s.: „Zvaly totiž lid k obětním 
hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu.“

280 Bible. ČEP. 1. kniha královská 18,19. Česká biblická společnost. 2008. 344 s.: „Ale nyní zařiď, ať se ke 
mně shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyřistapadesát Baalových proroků a čtyřista proroků 
Ašériných, kteří jedí u stolu s Jezábelou.“
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duchovní obecenství. Pohanským národům bylo dáno poznat Hospodinovo kralování nad 

vším stvořením.281

        „Vajištachavu“ Hitpael slovesa „poklonit se“ či „chava“ znamenající „oznamovat“ 

vypovídá o vyznání  pozvaných pořadateli  hodu, že Hospodin je král  jich podřízených, 

který sytí. Různí vykladači historickokritickou metodou vykládají toto spojení: „kol dišnej 

erec“ česky „všichni tuční země“, tedy ti, kdož budou jíst a klanět se,  různě. Podle Hellera  

označuje toto spojení „národy“ zmíněné v osmadvacátém a devětadvacátém verši.  

        Sémantickou analýzou má hebrejské slovo „kara“ český význam „ohýbat holeně“ 

nebo „klečet, klekat“. V dřívějších dobách klekali lidé nejen před vladařem, ale zejména 

při modlitbě před Hospodinem.282 Toto se dozvídáme z první knihy královské, z kapitoly 

osmé,  verše  čtyřiapadesátého:  „Když  Šalamoun  dokončil  svou  modlitbu  k  Hospodinu, 

celou tuto modlitbu a  prosbu o smilování,  vstal  od Hospodinova oltáře,  kde  klečel  na 

kolenou s dlaněmi rozprostřenými k nebesům.“283 Každý tvor, i ten, který již pozbyl svou 

zpupnost, pokleká a chválí  Hospodina.         

        „Afar“ hebrejsky „prach“ symbolizuje v Bibli smrt a vypovídá o hrobu nebo podsvětí. 

Kde vytekla krev, která je znamením života, zbude jen prach tedy smrt. Sémantický rozbor 

tohoto slova kritikou tradice z pohledu Starého zákona oznamuje, že člověk je člověkem 

jen, pokud má vnitřní vztah k Hospodinu. Tímto vztahem tedy překračuje hlínu a prach.284 

„Všichni, kteří sestupují v prach“ představují podle Guzíka pokorné. Prach v patnáctém 

verši  dvaadvacátého  žalmu  představoval  smrtelnost  člověka.  V  tomto  verši  slovem 

„všichni“  může být  míněna celá  reprezentace  lidstva285,  z  čehož odvozujeme,  že  tímto 

veršem míní Guzík celé smrtelné lidstvo. Člověk je symbolizován hliněnou nádobou, která, 

je-li vlhká, drží pohromadě, když vyschne, rozpadne se na prach stejně jako cesta žalmisty 

ve 22. žalmu, kdy ho Hospodin „ukládá“ k prachu smrti (viz 28. verš).286 Pro Kralické jsou 

sestupující do prachu všichni smrtelníci včetně ďábla, protože  rozpoznají, když umírají 

podle  žalmu 9,21,  že  jsou  lidé.287 Jestliže  přijmou  obvinění  a  po  něm odpuštění,  jsou 

pozváni k eschatologické hostině (viz počáteční slovo 30. verše „jedli“) a k tomu, aby 

281 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 173 s.
282 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 175 s.
283 Bible. ČEP. 1. kniha královská 8,54. Česká biblická společnost. 2008. 332 s.
284 HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 250 s. 
285 GUZÍK, D.  Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2019. [20. 12. 2015]. 

https://enduringword-com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/
286 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 175 s.
287 Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Podle posledního vydání Kralického z  

roku 1613.1984. 586 s.: „Pusť na ně strach, ó Hospodine, ať tomu porozumějí národové, že smrtelní  
jsou.“
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vyznávali  Hospodina.  Hospodinův soud spočívá  v  tom,  že  dotyčný,  který  neupustí  od 

svého božství a nesmrtelnosti, pozná svou konečnost.288      

        Dějiny tradice vypovídají o chudých, že budou jíst a budou žít, zatímco ti, co hodují, 

zemřou. Tento kontrast  je velmi výřečný. Bohatí  sice pokleknou před Hospodinem, ale 

nevysloví žádnou chválu, neboť jsou pod zemí v místě němých stínů.289  

       Závěr třicátého verše: Od masory až po Buberův překlad čte hebrejská tradice: „duši 

svou  neoživí“ nebo „duše jeho neoživne“. Oba tyto překlady vychází z hebrejštiny: „v 

nafšo lo chija“, kde „chija“ znamená „ožít“ tedy Piel slovesa „chaja“. Avšak v septuagintě 

a obou Vulgátách čteme: „a duše má jemu (bude) živa“ hebrejsky „v nafši lo chaja“. Tato 

textová varianta je nejdůležitější v celém dvaadvacátém žalmu.290 291 Pokud je podmětem 

tohoto slovesa „duše“ v hebrejštině ženského rodu, pak by sloveso muselo znít „chijta“. 

Podle křesťanské tradice je však vzorem Septuaginta, která slovo „chaja“ překládá jako 

adjektivum ženského rodu, tedy: „duše má jemu (tj. Hospodinu jest) živá“.292 V českém 

ekumenickém překladu Bible se píše „a jejich duše si život nezachová“293 Z pohledu kritiky 

redace v Bibli kralické zní: „a kteří duše své nemohou při životu zachovati“.294 Tato část 

třicátého verše v Septuagintě zní: „a duše má jemu žije“ - „kai hé psyché mu aútó ze“.295 

Textová kritika zkoumá a ověřuje znění původního textu a třídí odchylky rukopisů nebo 

starých překladů. Tyto odchylky dělí na původní nebo pravděpodobně starší a mladší. U 

mladších se snaží  zdůvodnit  jejich změnu od původního textu.  Původní smysl textu (v 

tomto  případě  Septuaginty)  obsahuje  nikoliv  „oživení“,  nýbrž  „žití  Hospodinu,  k 

Hospodinu,  pro  Hospodina“.  V  době  zrodu  Septuaginty  nebylo  ještě  hebrejské  znění 

jednotné  a  v  různých  rukopisech  bylo  možné  číst  obě  varianty.296 Hebrejský  text 

Septuaginty zastupující křesťanskou tradici je podle Hellera gramaticky bezproblémový na 

rozdíl  od masoretského pojetí.  Ohledně dějin  tradice duše hebrejsky „nefeš“ je v Bibli 

životní dutinou naplněnou krví, je-li živá. Člověk je nádoba, která může „být vylita“ nebo 

„může vyschnout“, a lidský život tehdy končí. Proto je duše plná života v Bibli symbolem 

pro život a v řecké biblické části je symbolem pro individuum.297 Co se kritiky redakce 
288  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 175 s.
289  BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 248 s.
290  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 173 s.
291  Bible. ČEP. Žalm 22,30. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.: „a jejich duše si život nezachová.“
292  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 177 s.
293  Bible. ČEP. Žalm 22,30. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
294  Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Podle posledního vydání Kralického z  

 roku 1613. 1984. 594 s.
295  RAHLFS, A. Septuaginta. Stuttgart. 2011.  21 s.
296  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 177 s.
297  HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 251 s.
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týče, všechny typy Vulgáty,  Origenova Hexapla a syrská Pešita se s malými rozdíly se 

Septuagintou v této části verše shodují. Vulgáta Nova překládá text „duše však moje jemu 

bude žít“ („anima autem mea illi vivet“).298 Je možné, jak uvádí Heller, že Hieronymus 

pracoval podle diktátu a spojení „nafšo“ česky „duše jeho“ mu bylo přečteno jako „nafšlo“ 

tedy „duše jemu“. Takto i v Hossfeldových a Zengerových žalmech 1 - 50 (Die neue echter 

Bibel)  stojí:  „Meine  Seele,  sie  lebt  für  ihn!“  česky  „má  duše  žije  pro  něj!“299 V 

Jeruzalémské  bibli  zní  závěr  třicátého  verše  v  češtině:  „a  za  toho,  kdo  již  nežije.“300 

Nahlížíme na tento verš podle české varianty ČEPu, Ohledně duše je zde otázkou, o čí duši 

je v závěru 30. verše 22. žalmu řeč, ale předpokládáme, že se jedná o žalmistovu duši.

         Celkově k dějinám tradice 30. verše: Perfektně svou exegezi rozvádí Kalvín: Hosté 

hostiny,  ke  které  zve  David  pouze  chudé,  jsou  ve  30.  verši  i  „tuční“  tedy  bohatí  a 

prosperující, aby se nedomnívali, že jsou vyloučeni z účasti na Hospodinově milosti. Jsou 

pod tlakem současných soužení a to je nutí  hledat útěchu v zármutku, ale potřebují  se 

napravit, aby se nopájeli svými potěšeními. Jejich hojnost je v Kalvínových očích pro ně 

prokletím, pokud je jejich mysl připoutána k zemi. Podle žalmistova výroku bude tato oběť 

společná jak pro zdravé a chtivé, tak pro chudé a hladové. Účelem je odložit svou pýchu, 

pokořit  se  před  Hospodinem,  ztišit  se  a  pozvednout  svou  mysl  radostí  k  Hospodinu. 

Hospodin se podle zákona spojil  s hladovými i vznešenými, se šťastnými i ubohými.  I 

bohatým je pokrm nabídnut jinde, než v pozemské hojnosti, a měli by se naučit používat 

dobře vnější věci, které jim Hospodin poskytl pro účely současného života. Neměli by se 

odvracet  od  duchovního  pokrmu.  Dokud  bohatí  žijí  ve  vlastní  špíně,  nikdy  nezatouží 

ochutnat  duchovní  pokrm.  S  touto  poslední  Kalvínovou  myšlenkou  se  však 

neztotožňujeme vzhledem k názoru, že někdy je pro bohatého člověka  jeho vlastní špína 

na duši už neúnosná, např. díky nějaké nenadálé mimořádné události, která ho přivede k 

duchovnímu procitnutí. Dále Kalvín navazuje, že „tuční“ se musí stát štíhlými, aby mohli 

předstoupit  před  Hospodina  a  být  Jím  vyživováni.  David  se  proto  snaží  sebejistě  s 

neochvějnou důvěrou inspirovat hladovějící, aby jim jejich chudoba nebránila v příchodu 

na hostinu. Kalvín velice obratně dodává, že zve dokonce i mrtvé, kterými je pohrdáno, 

aby je povzbudil.

298   Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio. Libreria Editrice Vaticana. 1979.  847 s.
299   HOSSFELD, F. L., ZENGER, E. Die neue echter Bibel. Die Psalmen – Psalm 1 – 50.Würzburg. 1993.   

  147 s. 
300  ČESKÁ DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE. Jeruzalémská bible IX. Svazek. Praha: Krystal OP, s. r. o..   

  1998. 46 s.
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     Podle 2. knihy Mojžíšovi 33,20 v souvislosti s 30. veršem 22. žalmu uvidíme všichni 

Hospodinovu tvář až v čase smrti. V židovské tradici se učí, že ti, kdo jsou nepřáteli Tóry 

nebo ti, kteří prolili židovskou krev „sestoupí dolů do prachu“, což znamená  „peklo“, a 

nikdy nebudou propuštěni. Toto potvrzuje v Novém zákoně i Zj 20,14-15. Ovšem v tomto 

odvážném soudu se stavíme do opozice k tomuto přísnému učení. 

       Část 30. verše, kdy musí před ním padnout na kolena, se podobá Izajášovi 45,23 a také 

v Novém zákoně Listu Filipským 2,10-11. Většina literárních překladů čte první frázy 30. 

verše: „všichni tuční v zemi“, protože tuk byl žádoucí jako obzvlášť výživné jídlo. „D-š-n“ 

česky „“ bylo spojeno s ideou uspokojení, potěšení a hojnosti. V novějších překladech se 

objevuje: „všichni bohatí v zemi“. Žalmista podle Pattersona vidí tím pádem bohaté mezi 

uctívající komunitou, prosperujícím lidem a národy a mezi všemi umírajícími. Označuje 

tímto slovním spojením všechny bázlivé, nemocné, umírající a plné úzkosti jako žalmista, 

který jednou ležel v prachu smrti, jak je psáno v 16. verši 22. žalmu. Oba, sytý i chudý, se 

připojí k uctívání Hospodina.301 Odkaz ve verši bývá různě interpretován. Estes zmiňuje, že 

mrtvý nemůže chválit Hospodina. Ačkoliv tato pasáž může odkazovat na lidi, kteří jsou v 

procesu umírání. Maysovy názory praví, že dokonce umírající jsou překvapivě dohnáni k 

odpovědi bohoslužbou.302 V myšlenkovém světě žalmů ovšem smrt nechválí Hospodina. 

Westermann upozorňuje, že hranicí Hospodinovy chvály je smrt, jak praví kromě jiných 

míst v Bibli v této práci již zmiňovaný 6. žalm v 6. verši: „Mezi mrtvými Tě nebude nic 

připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?“. Zde ve 30. verši 22. žalmu se s velkou 

odvahou zvažuje, že také „ty, kteří sestupují v prach a jejich duše si život nezachová“, musí 

jednoho dne zastihnout povolání ke chvále. Ale s 30. veršem není spojena fixní představa. 

Tento  odvážný  výrok  chce  jen  vyjádřit,  že  neexistují  hranice  v  čase  a  prostoru  pro 

proniknutí Hospodinovy chvály303, což je z našeho pohledu možné, ovšem kolik je na tom 

pravdy zůstává otázkou. Na druhou stranu je možné, že 30. verš nezahrnuje již mrtvé. 

První trpící chválil Hospodina a byl spasen, když zápasil se smrtí. Nyní to veřejně sděluje 

před shromážděním, že právě Hospodinova vláda, jíž je zapotřebí se podvolit, může přinést 

tuto hlubokou změnu dalším lidem v jejich zápasech se smrtí.  Toto možná bude podle 

Estes jiný příklad žalmistova užití extravagantního jazyka pro poezii, který se projevuje 

301 PATTERSON, R. D. Psalm 22: From Trial To Triumph. Journal of the Evangelical theological society 
47/2. [6. 2004] Atla [29. 12. 2018] 225 s. https://www.etsjets.org

302 MAYS, J. L. Psalms. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Louseville. 
Westminster/ John KnoxPress. 1994. 112, 113 s.

303 WESTERMANN, C. Ausgewählte Psalmen. Übers. u. Erkl. von Westermann, C. Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht. 1984. 70 s.
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zvláštní živostí.304 Lyons k sobě přirovnává 28. - 30. verš 22. žalmu a verše z Izajáše, které 

dohromady nesou významově podobné výroky. Je o následující kapitoly a verše: 42,10-13: 

„Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jako chvála ze všech končin země. Ti, kteří se 

vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí, ať pozvednou 

svůj hlas, i poušť a její města, dvorce, v nichž sídlí Kédar, ať plesají obyvatelé Sely a 

výskají  z  vrcholků  hor.  Ať  vzdají  čest  Hospodinu,  ať  mu  chvalořečí  na  ostrovech. 

Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá, svou horlivost jak bojovník rozněcuje, pozvedá 

bojový pokřik, proti nepřátelům svým si bohatýrsky vede.“305; 45,22-24:  „Obraťte se ke 

mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém 

jsem přísahal,  z mých úst vyšla spravedlnost,  slovo, které se zpět nevrátí.  Přede mnou 

každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne: ,Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je 

spravedlnost i moc.‘ Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli 

vzdorem.“306;  49,6-7:  „On  dále  řekl:  ,Nestačí,  abys  byl  mým  služebníkem,  který  má 

pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za 

světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.‘ Toto praví Hospodin, vykupitel 

Izraele, jeho Svatý tomu, který je v opovržení, jehož má kdejaký pronárod v ohavnosti 

služebníku vládců:“307;  51,5:  „Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi 

bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži.“308 a 53,8:  „Byl 

zdržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení. Vždyť byl vyťat ze země živých,  

raněn pro nevěrnost mého lidu.“309.310 Weis popisuje vztah druhé poloviny 22. žalmu ke 

třem okruhům světa: k současnému přítomnému světu (28. verš očekává obrácení celého 

světa k Hospodinu), ke světu lidských předků, mrtvých (30. verš je v rozporu s tradicí, 

neboť myšlenka na Hospodina v říši mrtvých není možná) a ke světu lidských potomků, 

nenarozených (31. verš)311, v čemž můžeme zpětně spatřovat i všechny končiny země tedy 

všechny tyto horizonty v čase. 

304 ESTES, D. J. Handbook On The Wisdom Books And Psalms. 1953. Michigan: Baker Academic. 184 s.
305 Bible. ČEP. Iz 42,10-13. Česká biblická společnost. 2008. 725 s.
306 Bible. ČEP. Iz 45,22-24. Česká biblická společnost. 2008. 728 s.
307 Bible. ČEP. Iz 49,6-7. Česká biblická společnost. 2008. 732 s.
308 Bible. ČEP. Iz 51,5. Česká biblická společnost. 2008. 734 s.
309 Bible. ČEP. Iz 53,8. Česká biblická společnost. 2008. 736 s.
310 LYONS, M. A. Psalm 22 And „Servants“ Of Isaiah 54; 56-66. 643 s. [1. 10. 2015]. 

https://risweb.sandrewst-andrews.ac.uk/ portal/en/  researchoutput/psal  m-22-and-the-servants-of-isaiah-
54-5666(8126af60-6742-4033-84a0-  f70a4e896aef)/export.html

311 GESE, H. Psalm 22 und das Neue Testament. Der älteste Bericht vom Tode Jesu und die Entstehung des  
Herrenmahles. Zeitschrift für Theologie und Kirche. München. Kaiser Velag 1974. 12 s.
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        Dvaadvacátý žalm nazývá ve verši jejich zatvrzelost slovem „tučnost“312, kterou se 

brání  jako  krunýřem  proti  Hospodinově  zákonu.  V žalmu  proti  těmto  „tučným“  stojí 

potomstvo věrně sloužící Hospodinu. O jaké konkrétní potomstvo se zde jedná,  zda je 

míněno jejich potomstvo či žalmistovo potomstvo, není jasné, neboť v hebrejském textu 

zde schází přivlastňovací zájmeno. Posmrtný život v židovském myšlení se stal důležitým 

až v určitém čase. Jasné důkazy o tom pochází však až z helénského období. Zmíňky bez 

záchytného časového bodu můžeme nalézt například v žalmu 30,4313, v žalmu 49,16314 a v 

žalm 73,24315. Tuto část verše můžeme nahlížet tak, že žalmista náhle vystupuje ze ztracené 

beznaděje a radostně důvěřuje Hospodinu v tom smyslu, že především duše mrtvých podle 

žalmisty nejsou vyloučeny z uctívání Hospodina. To je velká změna v izraelském myšlení, 

která se však až mnohem později promění ve vzkříšení ze smrti. Anebo jsou tímto veršem 

pod pojmem sestupující v prach míněni obyčení smrtelníci, kterým je i žalmista, který si 

stěžuje v 16. verši 22. žalmu: Vrháš mě do prachu smrti, dále všichni tuční, kdo jedli, kdo 

se klaněli, neboť 30. verš zmiňuje, že jejich duše si život nezachová. Tato druhá varianta je 

pro nás jednoznačně jasným východiskem.   

312 Podrobněji k pojmu „tučnost“ ve výkladu  30. verše.
313 Bible. ČEP. Žalm 30,4. Česká biblická společnost. 2008. 527 s.: „Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, 

zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu.“
314 Bible. ČEP. Žalm 49,16. Česká biblická společnost. 2008. 547 s.: „Avšak mě Bůh ze spárů podsvětí 

vykoupí, on mě přijme!“
315 Bible. ČEP. Žalm 73,24. Česká biblická společnost. 2008. 570 s.: „povedeš mě podle svého rozhodnutí a 

pak do slávy mě přijmeš.“
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         14.   Jednatřicátý verš:  „Potomstvo bude mu sloužit“

ע :31 ורל נו זך י דך בל ךעל ר יל ו י ילס ּובפל ל ונ׃ ךאד ור׃ לל וך ד לל

31: Potomstvo bude mu sloužit. 

O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení,316  

31: (Mé) semeno mu bude sloužit  a bude se vyprávět o Panovníkovi (budoucímu) 

pokolení.317

31: Símě jejich sloužiti mu bude, a přičteno bude ku Pánu v každém věku.318

    

       Kritika redakce nahlíží Septuagintu a všechny typy Vulgáty, které čtou úvodní slovo 

„semeno mé“,  podobně jak byla v minulém verši  zmíněna vazba „duše má“ na  rozdíl 

například od Bible svaté (ČEP).319 ČEP uvádí v jednatřicátém verši dvaadvacátého žalmu: 

„Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení.“320 Jestliže v 

předchozím verši jsme se ohledně vazby „jejich duši“ přiklonili ke znění Septuaginty, pak 

v tomto následném verši musíme opět přihlédnout ke shodě se Septuagintou, která úvodní 

slovo jednatřicátého verše čte „semeno (mé)“321

         Vzhledem k literární analýze dává hebrejský text možnost u posledního slova 

„pokolení“ dvě možnosti  překladu. Tou první je:  „bude se vyprávět o tomto pokolení“ 

anebo „bude se vyprávět tomuto pokolení“. Ohledně  Septuaginty je psáno: „bude ohlášeno 

Hospodinu pokolení přicházející“ (řecky: „anangelésetai  tó kyrió genea hé erchomené“).322 

První  řecké  slovo „anangelésetai“  přeloženo znamená „přicházející“  nebo „budoucí“.323 

Hieronymus do Vulgáty napsal: „annuntiabitur Domino generatio ventura“.324 Ve Vulgátě 

Nově  stojí:  „Narrabitur  de  Domino  generationi  venturae“  česky „bude  vypravováno  o 

Hospodinu budoucímu pokolení“.325

316  Bible. ČEP. Žalm 22,31. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
317  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 178 s.
318  Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Podle posledního vydání Kralického z    

 roku 1613. 1984. 593 s.
319  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 178 s.
320  Bible. ČEP. Žalm 22,30. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
321  RAHLFS, A. Septuaginta. Stuttgart. 2011. 21 s.
322  RAHLFS, A. Septuaginta. Stuttgart. 2011. 21 s.
323  RAHLFS, A. Septuaginta. Stuttgart. 2011. 21 s.
324  FISCHER, B. Biblia Sacra Vulgata. Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart. 1983. 794 s.
325  Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio. Libreria Editrice Vaticana. 1979.  847 s.
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          ČEP Bible začíná jednatřicátý verš: „Símě jejich“.326 327 Tímto slovem se naznačuje 

potomstvo. Již ve 24. verši zmiňovala „símě Jákobovo“ a  „rodinu Izraelovu“. V případě, 

že se i v tomto verši přikloníme ke znění Septuaginty: „semeno mé“, pak máme na mysli 

modlitebníkovo potomstvo. Modlitebník je zde ten, kdo se v tomto žalmu modlí a jeho 

duše žije pro Hospodina. Tedy všechny věřící Hospodinu, kteří mají podíl na Hospodinově 

spásném působení.  V Bibli  se  často  dočteme,  že  lidem,  kteří  jsou  Hospodinu  blízko, 

Hospodin zaslíbí četné potomstvo.328 Například v žalmu 112,1 - 2. verši Bible Kralické: 

„Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina… mocné na zemi bude símě jeho, rodina 

upřímných  požehnání  dojde.“329 Vytváří  se  tak  tradice,  která  zprostředkuje  budoucím 

generacím Hospodinovy skutky vysvobození, jak je psáno i ve 4. a 5. verši 22. žalmu: „Ty 

jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys 

jim dal vyváznout.“330  K etymologii pojmu „kadoš“ v rámci sémantické analýzy existuje 

hypotéza  spojení  akkadského  výrazu  „qadašu“  česky  „zářit“  a  hebrejského  „kadoš“  - 

„svatý“. „K-d-š“ původně znamenalo oddělený Hospodinu či bohům, a proto odňatý jiným. 

Tento výraz  má kultickou i etickou složku.331 332 Mezi svaté objekty patří například kultický 

chrám nebo svatyně, náčiní, chléb předložený ve svatyni, klenoty, vinice a oběti. Svatými 

úkony jsou různé společenské i biologické procesy jako například svatá válka.333 Samotný 

titul „Svatý“ může nahradit Hospodinovo jméno a je to mnohdy děsivý titul, který dává a 

odnímá ducha. Hospodin svůj izraelský lid vybídl: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš 

Bůh jsem svatý.“334 Ještě na mnoha místech ve 3. knize Mojžíšově je řeč o Hospodinově 

svatosti. Ve 3. knize Mojžíšově 20,26 Hospodin toto vybídnutí zdůvodnil: „Oddělil jsem 

vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.“ K pojmu „trishagion“, který znamená třikrát 

326 Bible. ČEP. Žalm 22,31. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
327 MANFRED, LURKER, Slovník Biblických obrazů a symbolů. Vyšehrad 1999. 229 s.: Dějiny tradice 

popisují, že semeno v zárodku obsahuje všechny části rostliny. Zemědělci pokládali novorozenňata do 
koše s osivem a posypávali je semeny v naději, že ze semen přejde životní síla na dospívajícího člověka. 
Ze semene může vzklíčit nový život poté, co se odloupne stará schránka. Je symbolem odumření. 
Semeno je obrazem života, dospívání a vzkříšení. Ve starém Egyptě existoval ritus okopování země. 
Poukazoval na Osiridovu smrt, kdy symbolicky padl do půdy v podobě semene, aby byl spolu s klíčící 
setbou znovu vzkříšen.

328  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 180 s. 
329  Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona. Podle posledního vydání Kralického z   

 roku 1613. 1984. 645 s.
330  Bible. ČEP. Žalm 22,4-5. Česká biblická společnost. 2008. 520 s.
331  HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 154, 155 s.
332   „Kadoš“ je trvale svatý na rozdíl od „nazir“ - dočasně zasvěcený. Ve Starém zákoně významem tohoto  

  slova je být oddán do takové služby, kterou Bůh (či bůh) žádá.
333   Vyhlásit válku se v hebrejštině sdělí Pielem „učinit“ nebo „vyhlásit svatou“, „zasvětit válku“. Posvěceni 

  jsou připravené k boji. HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 156 s.
334   Bible. ČEP. Česká biblická společnost. 2008. 128 s.: 3. kniha Mojžíšova 19,2. A dále 3. kniha 

  Mojžíšova 20,7 a ještě na mnoha místech ve 3. knize Mojžíšově je řeč o Boží svatosti.
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Svatý: problémem bývá genitiv. Není mnohdy jasné, zda se jedná o genitiv přivlastňovací 

(posesivní): Svatý, patřící Izraeli, anebo genitiv objektivní (teologicky na prvním místě) 

neboli předmětný: Svatý, posvěcující Izraele. Hospodinova svatost soudí či přivolává soud 

anebo zachraňuje. „Izrael Hospodina opustil a zavrhl“335 a tehdy se Hospodin objevil jako 

Svatý v soudu. Jeho Svatost odůvodňuje obvinění, že Izrael znesvětil Hospodinovo jméno 

modlářstvím,  a  znemožňuje  sloužit  Hospodinu  jinak  než  celým  srdcem.  Hospodinova 

Svatost je jednou provždy daná, pevná a jistá, ještě ne zcela odhalená.336 Odhalena bude v 

dění posledního času, v soudu a omilostnění.337 Septuaginta a všechny typy Vulgáty čtou 

úvodní slovo „semeno mé“ podobně jak byla v minulém verši zmíněna vazba „duše má“ na 

rozdíl například od Bible svaté (ČEP).338

       Sémantickou analýzou „abad“ česky „služba“ souvisí s chválou, jak jsme se dočetli již 

ve 23. verši 22. žalmu. Ten, kdo chválí Hospodina, čímž mu zároveň slouží, tak činí ve 

shromáždění, tedy při bohoslužbě.339 Náhled dějin tradice na část verše: „Potomstvo bude 

mu sloužit“ - říká, že Hopodinova věrnost poníženému přináší výsledek, kterým je služba 

Hospodinu po generace a která přináší slávu Hospodina. Všichni pohlédnou na to, čeho 

bylo dosaženo v životě opuštěného a jak navazuje Guzík, bude hlásáno: „To učinil on“ 

(verš 32).340 

        „Vyprávění, vypočítávání“ hebrejsky „safar“ literární analýza objevila v tomto žalmu 

již v 18. verši: „mohu si spočítat všechny své kosti“341 a ve 24. verši modlitebník vypočítává 

a svým bratrům Hospodinovu slávu.342 

       Slovo „pokolení“ není v hebrejském textu jednoznačné, jak praví kritika redakce, tudíž 

opět existují pojetí Vulgaty Novy: „Narrabitur de Domino generationi venturae“, přeloženo 

do češtiny: bude vypravováno o Pánu budoucímu pokolení343 (podobná je i česká verze 

Bible svaté ČEP344). Další pojetí nalezneme v Septuagintě: „Anangelésetai tó kyrió genea 

hé  erchomené“345 česky:  bude  ohlášeno  Hospodinu  pokolení  přicházející.  Z  pro  nás 

335  Bible. ČEP. 3. kniha Mojžíšova 20,26. Česká biblická společnost. 2008. 684 s. Kapitola 1. Nevděčný lid
336  Bible. ČEP. 3. kniha Mojžíšova 20,26. Česká biblická společnost. 2008. 684 s. Kapitola 1. Nevděčný lid
337  HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 157, 159 s.
338  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 178 s.
339  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 179 s.
340  GUZÍK, D. Komentář k trvalému slovu. Žalm 22. 2019. [20. 12. 2020]. 

 https://enduringword-com.cdn.ampproject.org/c/s/enduringword.com/bible-commentary/psalm-22/amp/
341  Bible. ČEP. Žalm 22,18. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
342  Bible. ČEP. Žalm 22,24. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
343  Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio. Libreria Editrice Vaticana..1979. 847 s.
344  Bible. ČEP.  Žalm 22,31. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.: „O Panovníku budou vyprávět 

 dalšímu pokolení,“
345  RAHLFS, A. Septuaginta. Stuttgart. 2011. 21 s.
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logického pohledu se přikláníme k překladu ČEPu, tedy k variantě, že žijící potomstvo 

sloužící Hospodinu bude vyprávět o Hospodinu i dalšímu pokolení.

      Sémantická analýza hodnotí hebrejské slovo „Adonaj“ odvozené od slovesa „řídit, 

vládnout, soudit“, znamená tedy „ředitele, vládce a soudce.“346 Poprvé se v Bibli objevuje 

ve 2. knize Mojžíšově 12,41.347 Hebrejské jméno „Adonaj“ pro Hospodina bylo užíváno od 

dob druhého Chrámu,  což je  patrné  z  Kumránských rukopisů,  ve kterých je  hebrejské 

Hospodinovo jméno „Jhvh“ nadepsáno „Adonaj“, aby pro toho, kdo čte bylo patrné, že má 

vyslovit místo Hospodinova jména „Jhvh“ nadepsaný výraz. 

    V hebrejském znění poslední sousloví tohoto verše „la-dor“ - „na věky“ je sémanticky 

analyzováno buď jako Hospodinovo sémě po věky anebo jako generace po věky. Tímto 

slovem Kalvín označuje Hospodinův vyvolený lid a zvláštní národ, který lze považovat za 

Hospodinovo dědictví.348

        Patterson  uvádí,  že  potomstvo  se  účastní  na  Hospodinově  slibu  duchovnímu 

pozůstatku,  který  očekává  podle  Abrahámovy  smlouvy  uzákonění  nové  smlouvy  s 

Davidovými dědici.349 Kalvín v rámci dějin tradice míní, že Hospodinova přeměna světa je 

takové povahy, že na ni potomstvo nikdy nezapomene a nebude to jen na krátkou dobu, 

nýbrž bude trvat od věku do věku, což nám vyplývá ze skutečnosti, že se o této přeměně 

bude vyprávět i dalšímu pokolení. Hospodin nechce, aby Jeho jméno ve světě pohaslo a 

vždy pozvedne někoho, kdo se bude věnovat Jeho službě. Kalvín upamatovává na semeno, 

ve kterém je Hospodinova služba zachována a které je plodem neporušeného semene.350 Na 

rozdíl  od jiných modliteb,  které  popírají  vztah  k  Hospodinu při  pobytu  mezi  mrtvými 

(např. Ž 6,6), se podle Römera ve 30. verši zemřelí podílejí na adoraci. Text však není 

příliš  jasný,  abychom  tu  mohli  již  vidět  klíčící  představu  vzkříšení  a  vzhledem  k 

předchozím poznatkům žalmistovy doby o  lidských duších  po  smrti,  konkrétně  ve 30. 

verši, se k tomuto názoru nepřikláníme. Otevírá se však budoucnosti, když zahrnuje ve 31. 

a  32.  verši  přicházející  generace.351 31.  verš  podle  nás  vypovídá  o  budoucnosti,  o 

pokračování  Hospodinovy  úcty  a  chvály.  Následující  pokolení  se  mají  dozvědět  o 
346  CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57.s. [12. 3. 2020].

 https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-22.html
347  Bible. ČEP. Exodus 12,41. Česká biblická společnost. 2008. 83 s.: „Když uplynulo čtyřistatřicet let, 

 přesně na den vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egyptské země.“ Hospodinovými zástupy je míněn 
 Izraelský lid.

348  CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin.  1840-57 s. [12. 3. 2020]. 
 https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-22.html

349  PATTERSON, R. D. Psalm 22: From Trial To Triumph. Journal of the Evangelical theological society  
 47/2.[6. 2004]. Atla [29. 12. 2018]. s. 225. https://www.etsjets.org

350  CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s. [12. 3. 2020]. 
 https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-  22.html
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Hospodinových  zázračných  skutcích  a  musí  to  být  nadále  bezpodmínečně  národu 

vyprávěno od starých po nejmladší, kteří se narodí. Tím bude poukázáno na řetěz tradice, 

ke kterému 22. žalm patří, a který je společenskou bohoslužbou dál předáván z generace na 

generaci. 

351 RÖMER, T. Přeložili FÉR, M., KEŘKOVSKÝ, J. Zapovězené žalmy. (Modlitby beznaděje apomsty.)  
Editions du Moulin. 2007. 40 s. 
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   15.    Dvaatřicátý  verš:   „to  přijde  a  bude  hlásat  jeho 

spravedlnost lidu“

32 ואו ב ידו י׃ה ל ילגמ ו ול וי ת ק׃ דל ם צמ ו על י נומול׃וד לל ל ע׃ש׃ךה׃ כמ

32: to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „To 

učinil on!“352

32: Přijdou a oznámí jeho spravedlnost lidu zrozenému: „Vždyť (to vše) učinil (Hospodin 

sám)!353

       Literární kritika 32. verše: První slovo: „přijde“ je v Septuagintě vynecháno. Je možné, 

že Septuaginta měla v předloze jiný tvar stejného slovesa, které pak použila v dodatku 

předchozího verše: „hé chromené“ česky „přicházející, budoucí“. Tento výraz „přijde“ zde 

má  eschatologický  význam:  to  přijde,  aby  svědčilo  o  Hospodinu.  Hospodinovu 

spravedlnost budou starší zvěstovat lidu, jenž se (právě) zrodil, protože s nimi spravedlivě 

naložil.354

        Jazykovou a syntaktickou analýzou konjunkcionál „oznámí“ či „budou oznamovat“ 

hebrejsky „vjagijdu“ v Hifílu od slovesa „nagad“ česky „být před někým“ znamená také 

„zjeví“ či „dosvědčí“. Tento poslední verš se dá podle Hellera přeložit i přítomným časem, 

neboť  Hospodinovy  skutky  se  znovu  zpřítomňují  a  tím  se  zároveň  obnovuje  řád 

spravedlivého Boha. Je možné, že takto bylo chápáno toto pojetí v době Siónu. Putování na 

Sión bylo po jeho zničení eschatologizováno.355 Hebrejština nezná u sloves kategorii času, 

proto se do češtiny překládá v čase, který odpovídá kontextu.

        V Hieronymově Vulgátě je podle kritiky redakce konečná část 31. verše přesunuta do 

32. verše: „adnuntiabitur Domino generatio ventura et adnuntiabunt iustitiam eius populo 

qui nascetur quem fecit Dominus“356 přeloženo do češtiny: „bude oznámeno Hospodinu 

budoucí pokolení. A oznámí  jeho spravedlnost lidu, který se zrodí, který učinil Hospodin.“ 

Není jasné, zda Hieronymus pracoval podle hebrejské předlohy: „šer aša jhvh“ - „co učinil 

352 Bible. ČEP. Žalm 22,32. Česká biblická společnost. 2008. 521 s.
353 HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 181 s. 
354  Přeložil FISCHL, V. Kniha žalmů s Rašiho výkladem. Praha: Garamond. 2013. 72 s.
355  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 181 s. 
356  FISCHER, B. Biblia Sacra Vulgata. Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart. 1983. 794 s.
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Hospodin“,  ale  poslední  slova  32.  verše  stejně  jako  masora  s  úvodní  spojkou  „kij“  - 

„vždyť“  oznamují  to,  co  má  být  řečeno  lidu.357 V případě  hebrejského  „lo“  je  možný 

překlad  jednak  „k  němu“  tedy  „jemu“  a  jednak  záporky.  Křesťanská  verze  se  drží 

Septuaginty, ve které stojí první varianta, kdežto židovské verze čtou „lo“ jako „ne“. 

       České slovo „spravedlnost“ -  „cidka“ nebo „cedek“ má dva hebrejské rozdílné výrazy. 

Podle  dějin  redakce  byl  „Cedek“  kenaanský  bůžek  práva.  Slovo  je  pravděpodobně 

odvozeno z arabského kořene, který přeložen do češtiny znamená „být přímý“. Izrael si 

výraz vypůjčil pro označení práva a spravedlnosti tedy normy.358 Lidský hřích kazí právo a 

pak je potřeba obnovit spravedlnost. Pro takto obnovenou spravedlnost používá hebrejština 

druhý  výraz  „cidka“,  který  se  používá  jen  ve  spojitosti  s  Hospodinem,  neboť  On 

znovuobnovuje porušenou spravedlnost. Vyprávění o takovém  Hospodinově skutku dává 

novou naději všem trpícím a utlačeným, proto se více než hodí na závěr 22. žalmu, kde se 

píše o Hospodinově spravedlnosti.359 Trstenský obratně vysvětluje význam poslední části 

verše: žalmista potvrzuje Hospodinovu spravedlnost. Hospodin vykonává právo, odměňuje 

dobré  a  zlé  trestá,  ujímá  se  nevinného,  nespravedlivě  utlačovaného,  kterému  lidské 

pořádky nezaručují právo a stává se jeho ochráncem, jak jsme se dočetli ve 22. verši: „A 

tys mě vysvobodil.“360

     Hospodinovu spravedlnost oznámí poutníci „zrozenému lidu“ či volněji „lidu, který 

bude zrozen“ hebrejsky „lam nolad“. Podle Hellerovy jazykové analýzy se zde sloveso 

„nolad“ nachází v participiu Nifalu tedy trpného rodu od slovesa „jalad“ česky „rodit“. 

Bible  hovoří jednak o hříšném lidu, který jde do záhuby (např. v 1. knize Mojžíšově v 7. 

kapitole o potopě) a jednak o očištěném znovuzrozeném lidu (viz Jr 31,33: „Svůj zákon 

jim  dám do  nitra,  vepíši  jim jej  do  srdce.  Budu  jim Hospodinem a  oni  budou  mým 

lidem.“361).362 

       Podle Hellera „mocní (‚tuční‘) země klesají či klesnou bez výjimky do prachu, pocítí 

hranici  své  smrtelnosti  jako  Hospodinův  soud  nad  svými  nároky.  Ten  však,  kdo  patří 

Hospodinu, Hospodinův lid, zastupovaný zde žalmistou, žije, a to proto, že je zcela vztažen 

ke svému Hospodinu, soustředěn na něj, pramen života.“363 Heller správně vyvozuje, že 

357  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 181 s.
358  DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů. 1996. 962 s.
359  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 182 s.
360  TRSTENSKÝ, F. Úvod do knihy žalmov. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.   

 2008. 108 s.
361  Bible. ČEP. Jr 31,33. Česká biblická společnost. 2008. 787 s.
362  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 182 s.
363  HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 178 s.
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díky tomuto vztahu žije žalmista „pravý život z Boha“.364 Tento význam nabízí např. 1 S 

2,6: „Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud.“365

       Poslední spojení „kij asa“ česky „vždyť učinil“, jak ho popisuje sémantická analýza, se 

skládá ze spojky, která se v Bibli nachází přibližně 4470 x366 a z jednoho z nejčetnějších 

sloves Bible367 „asa“ česky „dělat“ nebo „činit“. Septuaginta a Vulgáta Nova překládají 

tento závěr 32. verše: „A oznámí jeho spravedlnost lidu, který má být zrozen, toto učiní“ a 

obě dodávají  za tuto vazbu dovětek „Hospodin“.368 369 Heller  perfektně popisuje  pojem 

„asa“, který vyjadřuje jakoukoliv činnost, která něco vytváří. Tato činnost se týká člověka i 

Hospodina. „Když Bible říká, že je Hospodin činný (termín asa), je to opak řecké filosofie. 

V řecké  filosofické  koncepci  je  Hospodin  sám nehybný.  Je  prvním hybatelelm jenom 

proto, že vzbuzuje tíhnutí k sobě samému.“370 

      Heller soudí z pohledu dějin tradice, že u Hospodina je nezměnitelné, co sám Hospodin 

rozhodl. Pro tuto skutečnost se užívá slovesný tvar faktuál. V posledním verši 22. žalmu je 

užitý tvar slovesa tzv. aktuál, protože toto Hospodinovo dílo je pro nás aktuální a právě do 

něj  vcházíme371 a  současně  vidíme,  že  vše  je  již  hotovo,  a  proto  se  o  nic  nemusíme 

strachovat. Vše je pevně v Hospodinově ruce, jak čteme v Izajáši 43,1 a 2: „Nyní toto praví 

Hospodin,  tvůj  stvořitel,  Jákobe,  tvůrce  tvůj,  Izraeli:  „Neboj  se,  já  jsem tě  vykoupil, 

povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 

ohněm,  nespálíš  se,  plamen tě  nepopálí.“372 Jinde  v Bibli  se  dočítáme o trpících,  kteří 

nejsou od Hospodina vzdáleni ponížením a křivdami tedy Hospodinovým soudem, tudíž 

patří mezi spasený pozůstatek (Iz 10,20-22)373.
             Obsah chvály je zahrnutý v posledních dvou slovech 32. verše: „To učinil on“. 

Rozšíření v čase při odevzdávání chvály od otců po syny působí dojmem nasycení, který 

Bible tak často oslavuje. Hospodin vítězí nad smrtí v každém čase a prostoru. Proto je 

364   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 178 s.
365   Bible. ČEP. 1 S 2,6. Česká biblická společnost. 2008. 265 s.
366   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 183 s.
367   přibližně se ve Starém zákoně vyskytuje  2862 x. In: HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš –    

  žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 183 s.
368   KARRER, M., KRAUS, W. Septuaginta deutsch. Erläuterung und Kommentare zum griechischen Alten   

  Testament. II. Psalmen bis Daniel. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. 2011 s.   
369   Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio. Libreria Editrice Vaticana..1979. 847 s.
370   HELLER, J. Hlubinné vrty. Praha: Kalich. 2007. 250 s. 
371   Terminologii faktuálu a aktuálu zavedl v Čechách starozákonní profesor Daněk. Faktuál je zkratka  

  latinského výrazu factualis constructio a aktuál je zkratka latinského výrazu actualis constructio
372   Bible. ČEP. Iz 43,1-2. Česká biblická společnost. 2008. 724 s.
373   Bible. ČEP. Iz 10,20-22. Česká biblická společnost. 2008. 694 s.: „V onen den se pozůstatek Izraele s 

  uprchlíky domu Jákobova nebude už opírat o toho, který ho bije, ale bude se věrně opírat o Hospodina, 
  Svatého, Boha Izraele.“
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třeba oznámit: Hospodin konal a zvítězil nad smrtí. Tuto zprávu si nelze nechat jen pro 

sebe,  je  potřeba  ji  oznámit  bratrům  skrze  prostor  a  čas,374 jak  trefně  shrnul  Kalvín. 

Hospodinova sláva a spravedlnost se vztahuje podle tohoto verše i na další nenarozené 

generace. Hospodin věrně zachovává svůj lid, jak to můžeme vidět na příkladu Davida, 

kdy spravedlivý Hospodin bránil svého sluhu před násilím a pobouřením od bezbožných. 

To Hospodin činí nikoli pro jedince, nýbrž pro vykoupení lidské rasy, konstatuje Kalvín.375 

Nadějně hodnotí závěrečný verš také Henry. Hospodinova laskavost vůči těm, kteří Mu 

slouží po generace s nimi nezemře, ale bude přitahována k jejich dědicům a nástupcům. 

Namísto otců děti budou uznány jako semeno, které Hospodin požehnal. Henry píše, že 

generace spravedlivého Hospodina je Jím vlastněna jako Jeho poklad, Jeho děti.376 Úsek od 

28. do 32. verše staví exegety do obtížné situace. Zatímco Gunkel377 tato očekávání jako 

entuziastická  vyjádření  zlehčuje,  spatřuje  Weiser378 a  Kraus379 ve  28.  verši  odraz 

jeruzalémských kulturních tradic,  které mohou neutralizovat výpověď jako všeobecnou, 

bez speciálního vztahu k dění 22. žalmu380 , což podle nás vzhledem k názoru Duhma, že 

druhá polovina žalmu je produktem literárních potřeb381,  je možné.  Hospodina, pravého 

Boha nemůže člověk, který v něj věří, obviňovat. Pohané obviňují Hospodina nebo bohy 

za  zlo  ve  světě,  aniž  si  uvědomují,  že  zlo  zde  na  zemi  plodí  jen lidský hřích  nikoliv 

Hospodin. Jenže podle Hellera, my lidé nemůžeme zcela poznat a pochopit do hloubky 

tajemství zla,  ačkoliv v něm vězíme. Dvaadvacátý žalm nám už ve své první polovině 

dosvědčil,  že  modlitebníka  drtí  lidský  hřích  a  zloba  a  nikoliv  Hospodinova  vůle. 

Hospodinovým věřícím je darována naděje, že budoucím eschatologickým putováním na 

Sión prohlédnou nakonec všechny souvislosti zla a lidského hříchu.382 Kalvín závěrečnou 

část  32.  verše  vysvětluje  tak,  že  přijdou  a  vyhlásí  Jeho  spravedlnost,  což  gramaticky 

odpovídá 1. osobě plurálu hebrejských prvních dvou sloves 32. verše, protože Hospodin 

374   BEAUCHAMP, P. Žalmy. Noc a deň. Dobrá kniha Trnava. 2004. 249 s.
375   CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s. [12. 3. 2020].

  https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-22.html
376   HENRY, M. Psalms. Exposition with practical observations. 236 s. [17. 2. 2020].

  https://www.ccel.org/ccel/henry/mhc3.Ps.i.html  
377   GUNKEL, H. Die Psalmen. Vändenhoek & Ruprecht in Göttingen. 1986. 93 s.
378   WEISER, A. The Psalms: A Commentary (The Old Testament Library). Westminster John Knox Press. 

  1962. 152 s. 
379   KRAUS, H. J. Psalmen. Biblischer Kommentar AT XV/1, Neukirchen-Vlyun, 1978, 332 s.
380   GESE, H. Psalm 22 und das Neue Testament. Der älteste Bericht vom Tode Jesu und die Entstehung des 

  Herrenmahles. Zeitschrift für Theologie und Kirche. München. Kaiser Velag 1974. 13 s.
381   viz stanu 20 této práce
382   HELLER, J. Tři svědkové. Mojžíš – Izaiáš – žalmista. Praha: Oikoymenh. 1995. 182 s.
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poskytne  důkaz  své  spravedlnosti,  že  je  věrným  strážcem  svých  vlastních  lidí.383 

Westermann ve 28.  až 32.  verši  vidí  též motiv bohoslužebného žalmu chvály,  který se 

rozvíjí v závěru žalmu. Tento motiv se již objevil ve 24. verši s vyzývajícím povoláním ke 

chvále.384 Z  veršů  se  nedozvídáme,  praví  Heller,  co Hospodin  žalmistovi  odpověděl,  a 

proto se smíme domnívat, že se zatím vůbec nic nezměnilo, kromě žalmistova prozření, že 

Hospodin není nečinný. Žalmista od okamžiku 23. verše náhle začíná Hospodina chválit a 

přesvědčuje okolí, že ho Hospodin zachránil. Hebrejské sloveso nezná kategorii času, proto 

se  do  češtiny  překládá  v  čase,  který  odpovídá  kontextu.  U  Hospodina  jsou  minulost, 

přítomnost i budoucnost propojené události, a to prolamuje čas, který odpovídá kontextu. 

Ve 22. žalmu se počáteční žalmistovo zoufalství prolamuje v jediném okamžiku a od této 

chvíle žalmista Hospodina jen chválí a dává si záležet, aby chvála Hospodina trvala po 

dlouhé věky. Hospodin se rozhodl vstoupit do žalmistova zoufalství, bezmoci a beznaděje 

a  žalmista  tento  jeho  vstup  zakusil,  zakouší  či  zakusí.  Dokazuje  nám,  abychom měli 

pevnou víru, jakou měl žalmista, že pak máme podstatný zdroj naděje, že naše budoucnost 

leží v Hospodinových milosrdných rukách. Pokud Hospodin starozákonnímu žalmistovi, 

který Hospodinu pevně věří,  odpovídá, pak vzhledem k této pevné žalmistově víře,  ale 

především k  samotnému  Hospodinově  rozhodnutí,  to  lze  považovat,  jakoby  Hospodin 

žalmistovi  již  pomohl.  Tato  Hellerova  analýza  je  nám  blízká.  Heller  dodává,  že  tato 

nadčasová událost předznamenává vše, co se událo: vtělení a vzkríšení Ježíše Krista, a vše, 

co se uděje v budoucnu: poslední soud.385 

   Závěrečná věta nám objasňuje, proč žalmista chválil Hospodina do celé šíři prostoru a do 

hloubky času. Protože Hospodin jednal, což žalmista osobně zažil, jak se dozvídáme od 

první do poslední věty 22. žalmu, proto má pádný důvod to všem oznámit. Nejprve zažil 

Hospodinovu nečinnost,  která  se  však proměnila  v  záchranu,  neboť ve  druhé polovině 

žalmista Hospodina chválí a cítí povinnost sdělit tuto skutečnost i svému okolí, aby se dál 

šířila a přinášela naději a pomoc všem v těžkých situacích, ve kterých se ocitl i žalmista. 

22. žalm tváří v tvář smrti dává zaznít všem výkřikům provázejícím porod a šťastný konec. 

A i když ho prožívá jiný člověk, mění se na poselství pro všechny národy.

383 CALVIN, J. Commentary To The Bible of John Calvin. 1840-57 s.  [12. 3. 2020].   
https://www.studylight.org/commentaries/cal/psalms-22.html

384 WESTERMANN, C. Ausgewählte Psalmen. Übers. u. Erkl. von Westermann, C. Göttingen: 
 Vandenhoeck und Ruprecht. 1984. 69 s.

385  HELLER, J. VAĎURA, P. Znamení odkazující k nebi. Rozhovory nad Biblí. Vyšehrad. 2009. 47, 48 s.
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          Závěr 

        Žaltář zahrnuje různá témata o Hospodinu a jeho vlastnostech, o postoji člověka k 

Hospodinu,  o  jednání  podle  Hospodinova  zákona  a  neobsahuje  jednotné  teologické 

poselství. Hospodinovými skutky se zabývá biblická teologie, snaží se jim porozumět a 

vložit  do žalmu aktuální význam konkrétní situace a správně ho interpretovat.  Biblická 

sbírka žalmů mi ve svém celku poskytovala kostru pro přiblížení se rozmanitým lidským 

situacím. Každý si musí zvěst svým způsobem přetlumočit a přivlastnit si ji, aby jí mohl 

porozumět. 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.

    Ve snaze o porozumění mytologickému myšlenkovému světu jsem se pokusila zapojit 

metaforickou  obraznost  do  analytického  myšlení  například  u  vlastní  exegeze  pojmu 

„sestupující  v  prach“  ve 30.  verši,  kde  jsem zvážila  možnost  víry v  posmrtný život  v 

židovském myšlení  v žalmistově době,  vzhledem k žalmům 30,4; 49,16 a  73,24,  které 

popřely existenci  posmrtného života a  na druhou stranu žalmista  vystoupil  ze ztracené 

beznaděje a radostně důvěřoval Hospodinu v tom smyslu, že duše mrtvých podle žalmisty 

nebyly vyloučeny z uctívání Hospodina. To byla velká změna v izraelském myšlení, která 

se však až mnohem později proměnila ve vzkříšení ze smrti. Mé představy a výpovědi o 

skutečnosti měly mnoho vrstev a mnohdy si vzájemně odporovaly. Proto jsem se v této 

diplomové  práci  pokusila  přistupovat  k  mytologickému  myšlení  jednotlivých  veršů 

analyticko-filozoficky jako například ve 30. verši, kde jsem reflektovala již dříve ve 22. 

žalmu zmiňovanou myšlenku, že v žalmech smrt nechválí Hospodina, čímž mám na mysli, 

že žalmista pravděpodobně nevypovídá o duších mrtvých. 

     Nejprve jsem předložila, jaký význam pro člověka žalmy skrývají a jak do nich můžeme 

vstoupit. Ve starém Izraeli byly kulticky dramatizovány v bohoslužebných shromážděních 

a  v  dnešní  době  mají  též  své  nezastupitelné  místo  pro  svůj  liturgický  charakter  při 

bohoslužbách, tudíž jsou aktualizovány v každé době, jak jsem popsala v první kapitole. 

       Druhá kapitola probrala široký obsah chvály, která v sobě zahrnuje víru a modlitbu. 
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       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. 

      Další čtvrtá kapitola zahrnula všeobecně druhou polovinu dvaadvacátého žalmu očima 

různých exegetů. V této kapitole se mi podařilo u pár veršů přemýšlet jak na obsah veršů, 

který je na první pohled zřejmý, tak do exegetických podrobností, ovšem ty vidím jako 

důležité pro objasnění širších souvislostí  celé druhé poloviny žalmu. Podkapitola uvádí 

zajímavý náhled na 22. žalm očima Ellen Davisové, která zajímavě využívá metody kritiky 

tvorby a  rétorické kritiky pro teologickou interpretaci  22.  žalmu a poetickým jazykem 

doplňuje a prohlubuje vhledy do analýzy tvorby.

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

který v něm mnozí exegeté spatřují. Je  nazýván „mesiášský žalm“, přestože věřícím ve 

Starozákonní době úplný význam  v tomto smyslu nebyl znám. Na jedné straně žalmista 

popisoval jeho vlastní útrpnost nebo vítězství a na druhé straně tyto výrazy, které se mohou 

zdát přehnané pro žalmistovu aktuální zkušenost, se později uskutečnily v životě Ježíše 

Krista podle zvolených interpretačních modelů. Proto je pro tuto práci z mého pohledu 

podstatné tuto důležitou nadčasovou souvislost a propojenost v této práci zmínit.

        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 prostřednictvím různých exegezí od různých 

autorů a v každém verši jsem dospěla k vlastnímu exegetickému výkladu. U kapitol 6 - 15 

jsem vycházela primárně ohledně hebrejského biblického verše z hebrejské bible a ohledně 

českého biblické verše 22.  žalmu z ČEPu Bible. Ke každému verši  nachází  tato práce 

významově odpovídající nebo podobné úryvky ze Starého nebo Nového zákona.

      Práce mi umožnila hlubší porozumění žalmovým významům a uvědomila jsem si, jak a 

čím je 22. žalm i v současnosti stále podstatný.
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1 ח  נ צח מנ ללתת ל מ ית ר ע ל־א  ח  ש ח ור ה  דד׃ מְזזנמ רול וְז דו לנ

2 יי לְז י אח לְז ה אחמ י מו נְזי לו נ תו ז בנ וק עז י רוח רול תְזח ישועו די י מְז ל רח בנ די׃ דְז גותְז אז ש 

3 י לה ח א אל י רו קנ ם את ומו א י רוו נה ונלי נת עז ינלוה ת  ל ח לה וני יו ומְז דלא־דד לְזדי׃ ונ

4 ה ל תו וש ונא  ב קוד רונ ושחח ות י רוי דל׃ תנהְזלל אח רו יְזשנ

5 ך ו בנמ חי טנ ינו בו נ ו אזב רותח חח טנ דמ רוו׃ בוי טח לנ פ  דתנ ו 

6 ייך לת ו אח קי טו זועז נ לו נְזמנ ו בנךו ונ חי טנ ושו׃ בו ונלא־ב רוד

7 י י ע ת ונאנ רוכְז י יש ת רוול  נ ת ונלא־אְז ל פ  רנ וי אוידוחם חת דם׃ ובנזל עו

8 אי גו כול־ר רומ י י י לנעְז נ ירו לְז ל ליעו בנישופוחה י פנטְז אש׃ יונְז ר רוד

9 ל ה ג רוי י ל־ינהוו הו את נ טח לנ הו ינפ  ילחח צְז י י י דץ כְזי פח ל ו׃ חו ב רוד

10 ה י תו די־א  י כְז י טתן ג רוחְז נ י מְזבו יחְזח טְז בנ י מ י ל דח אְזמְזדי׃ ע ל־שנ

11 לתיך י עומ תְז כנ י ל  חתם הושנ נ ן מחרו טת ל בת י מְז מְזח י אְזי לְז י אודתוה׃ אח

12 ק י ח  רנ נְזי אל־תְז מת ה מְזמ י רו י־צו ה כְז נ ין קנר רוובו ל י־אח דר׃ כְז ע רווזח

13 בונְזי בו ים סנמ י רְז ים פו נ י ר בְז ו ירח בְז ן א  י ונְזי׃ בושו רד תנ כְז

14 ו י פוצי י ל  ם עו נ יהת ף א ירניחחה פְז ל דג׃ ט רורח ונש רואח

15 יְזם ל מ  י  כ  תְז כנ פ  ו נְזשנ דח דרנ פו תנ י ונהְז ל יה כודל־ע צנמ רווותו יו בְזי הו נג לְזמ ד רוונו ס כ  מחח וך נוי מחעודי׃ בנת רוי

16 ש ש ש׀ יויבח רת חתר לנש רוונְזי כ רוחְזחי כ  ק וו י בו דנ י מד נ ק רווחו לנ ותת מ  ל ר־מו פ  עז דל  דנְזי׃ ונ תח פנ שנ תְז

17 לי ונְזי כְז בח בו ים סנ ל בְז לוו ת כנ י ד  ים עז עְז רח ונְזי מנמ י כויאזרְזחי הְזקְזיפנ ל די׃ יוד  גנלו ונר 

18 לר פח ס  י אז נ מ רוותו צנ מוה כול־ע  ל יְזרנאו־בְזדי׃ י יבְזחיטו הח

19 ו לנקי י ינח  י גוד  ם בנ נ י לוהת בושְזח ילו ונע ל־לני ל ג רוורודל׃ י פְז

20 ה י תו הווה ונא  ק ינמ נ חו רנ י אל־תְז יולותְזח תְזי איי ל חדושוה׃ לנעתזנרו

21 ילוה י צְז ב ה  רת י חת י מח נ לתב נ פנשְז ח י ד־כתי ינחְזידותְזדי׃ מְז

22 ושְזיעחנְזי י ה רומ י פְז נה מְז יח וי ארנ נח רנ ק  ים ומְז י מְז דנְזי׃ רח נְזיתו עז

23 ה י רו פנ ס  ךי אז מנ י שְז נ חו את וך לנ ל בנת רוו י הו דךו׃ קו לת לנ ה  אז

24 י ש אח והו ינהוורה׀ יְזרנ לח דלנ ע ה  יר  ב כול־זת והו י עזק רוי דנ בנ ורו כ  נו ונגל מתח ע מְזי לר  דל׃ כול־זת אח רו יְזשנ

25 י ש ה כְז זור א לדא־בו ץ ונלא ק ץ י עינּוות שְז נְזח יר עו י תְז סנ ייו ונלא־הְז נו פונו נ מת ו מְז יו ודבנש ונע רוו י לו ׃ אח דע  מח שו

26 לאְזתנךח י מח ל תְז לוו דהְז ל תנ ל הו קו ב בנ נ י רו ל ר  ם ננדו לחח ש  יגתד אזי ינרחאודיו׃ נת

27 ו לּו ים׀ י רואכנ נווְזר עו עז בוח ו וניְזשנ לי דלנ הווה ינה  יו ינמ נ שו רנ י ד רוי ו ם ינחְז י דד׃ לנב בנכת ע  לו

28 ו׀ רש בו יְזזנכנ י הווה וניושד ל־ינמ ץ את רת נ י־או סח ו כול־אפנ ול חז ת  דשנ יְז ות לניפונתחיך ונ ג רוויְזדם׃ כודל־מְזשנפנח רול

29 י י יהווה כְז ה ל מ נ לוכו מנ ל ה  מ רושחח ב ג רוויְזדם׃ וי

30 ו׀ אכנלּוו ור חז ת  דשנ יְז ץ ו  רת נחי־אתח שנ דל־דְז ייו כו עו לנפונו רנ כנ י יְזמ י ר כול־י רוורנדח נ פו א ונינ פנש רוחו עו דה׃ לי יו חְז
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31 ע לר  נו זת נ דת בנ דע  ר י  ו פ  יי ינסד דאד רונו ור׃ ל  ד רוד ל 

32 ב רואו יידו יומ י גְז ו ונ ם צְזדנקות רונ ל ע  י נ רויולוחד לנ י עושודה׃ כְז
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Abstract

LEŠTINOVÁ,  H.,  Chvála  Hospodinu  –  dvaadvacátý  žalm  ve  světle  starozákonní  doby.  Praha  2020. 

Diplomová práce

Karlova univerzita v Praze. Husitská teologická fakulta. Katedra biblistiky a judaistiky. Vedoucí práce ThDr. 

Eva Vymětalová Hrabáková, Th. D.

         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.
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2020. Master's Thesis

Charles University. Prague. Hussite Theological Faculty. Department of Biblical and Jewish Studies. Thesis 

supervisor. ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.

          I tried to comprehend the feelings expressed specifically in Psalm twenty-two and above all the source 

of faith in the full power of salvation and mercy of God contained within. I cared deeply for the true extent of 

the second half of Psalm twenty-two, which requires a deeper intellectual insight and better understanding of 

the  matter  and  circumstances  of  those  days  and  the  mentality  of  the  worshipper,  whose  desires  were 

expressed there. I also considered that the relationship to the Lord of the then Israelites was different to the  

relationship that exist today.

           In the first chapter I interpreted the meaning of Psalms for a man and how we can immerse into that  

meaning. It used to have a form of cultic dramatizations during the sacral gatherings in ancient Israel, and 

even today psalms are still irreplaceable during the mass due to their liturgical character.

           Chapter two explored the wide range of praise that contains both faith and prayer. It is impossible to 

precisely determine the date of origin of Psalm twenty-two, which is the content of chapter number three, as 

viewed by various exegetes and biblical interpreters.  

       The fourth chapter showed the general  summary of the second part of Psalm twenty-two and the 

subchapter dealed by second part of Psalm viewed by Ellen Davis.

           The fifth chapter is Psalm twenty-two reviewed from the perspective of the New Testament and the 

life of Jesus Christ.

            In chapters six to sixteen each verse was analyzed in detail using synchronic and diachronic methods 

while fully interpreting and understanding the meaning of each individual Hebrew word. I first tried to access 

each verse through various exegeses and at then expressed my own exegetic interpretation and explanation. 

The two most important sources of information guiding me through these chapters were the Hebrew Bible  

and  the  Czech  Ecumenical  Bible.  The  theme  of  my  Master's  thesis  follows  my  Bachelor's  thesis  

„Conversation with God - the third witness of the twenty-second Psalm” in order to overall  explain the 

second half of Psalm twenty-two by analyzing each individual verse and complexity, and by detailing and  

examining the meaning and individual perspective of historical, contextual and grammar analysis compared 

to modern exegetical approaches and my own analysis and pre-understanding of the second half of Psalm 

twenty-two from verse twenty-three on. I compared the synchronic and diachronic methods of research and 

tried to justify the function of the Psalm in biblical context. By summarizing the analysis of text, linguistic,  

structural and theological meaning of individual exegetes, it allowed me to arrive at my own analysis of the 

Psalm. Based on the studies of the original historical meaning of the text as well as expert opinions of various  

exegetes  I  reached  my own text  pre-understanding.  I  tried  to  assess  how much are  the  exegeses  open,  

objektive and proportionate to text. 
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