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Anotace 

 

Teologické a literární aspekty žalmu 22. 

Práce je věnovaná rozboru žalmu 22. Po úvodu a představení náplně práce, následuje kapitola, 

která je úvodem do knihy Žalmů. Zabývá se členěním Knihy žalmů a charakteristikou žalmu 

jako literárního útvaru. V další části se zaměřuje na formu a strukturu žalmu. Zde se práce 

zabývá rozborem žalmového nadpisu, složení žalmu ze žalozpěvu a chvalozpěvu, obecně 

popisuje strukturu hebrejské poezie, kterou lze v žalmu vysledovat, a nabízí dvě řešení struktury 

žalmu. V části literární analýzy žalmu se práce věnuje výkladové exegetické práci se žalmem.   

V této kapitole žalm rozděluje na tématická seskupení veršů a jednotlivý výklad řadí vždy         

za jednotlivou skupinu těchto veršů. Do výkladu jsou zahrnuté pohledy a rozbory exegezí         

od některých našich i zahraničních teologů. Mezi nejčastěji citovanými je Jan Heller, Karol 

Nandrásky a Claus Westermann. V další kapitole práce jsou uvedené poznatky ve vztahu             

k dějinnému kontextu žalmu.Významná část těchto poznámek pochází z díla Gianfranca 

Ravasiho. Následuje část nazvaná „Christologické čtení v rámci pašijového příběhu.“. Zde jsou 

citované verše žalmu, které se promítají také v pašijovém příběhu evangelií. K některým veršům 

žalmu 22 jsou zařazeny konkrétní citace navazujících veršů z evangeliía  na ně navazuje 

komentář. Práce je ukončena závěrečným pojednáním o poznatcích a zkušenostech autorky 

během práce. V závěru je připojena příloha s několika českými překlady žalmu 22. 

 

Klíčová slova 

žalm, chvála, evangelia, utrpení, vysvobození 



Abstract  

 

Literary and theological aspekts of the Psalm 22  

This work is dedicated to analysis of psalm 22. After introduction of content of this work comes 

chapter which is introduction of the book of psalms. This follows up the divison of the book of 

psalms as literary work. In the next part, we will be studying form and structure of the psalm. 

This is where we will analyse title of the psalm, composition of hymn and lament. In general this 

work describes structure of hebrew poetry which we can find in psalm and offers us two solution 

of structure of psalm. In part about literal analysis we are taking look at interpretative exegetical 

work with psalm. In this chapter it divides psalm to thematical grouping of verses and complete 

it with explanation. This explanation includes perspective and comment of exegesis of many 

teologists. For instance: Jan Heller, Karol Nandrásky and Claus Westermann. Next chapter 

contains notes conected to historical context of psalm. Significant part of these notes is gathered 

from Gianfranca Ravasiho´s work. Following part is called: „Christological thinking within New 

Testament writings“. Here are quoted verses of psalm which are included in passion story in 

gospel. There are quoted verses of gospel to chosen verses of psalms with commentary. This 

thesis is terminated with discussion of findings and experiences of author. Conclusion contains 

several different translations of psalm 22 in czech language.  
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1.1 Úvod 

 

 K prostudování žalmu 22 a jeho výběru pro bakalářskou práci jsem se rozhodla na 

základě přednášky profesora Jana Hellera, kterou jsem slyšela před několika lety. Žalm mě 

překvapil svým zlomem, ve kterém se mění z tónu žalozpěvu na chvalozpěv, výkřikem náhlého 

vyslyšení. Také překlad a výklad otázky na začátku žalmu „proč“ ve smyslu, k čemu, za jakým 

účelem se to stalo, mi v životě osvěcovalo mnoho pohledů na vlastní problémy a snažila jsem se 

je pak poměřovat pod tímto pohledem. K dalšímu zájmu mě vedlo rozjímání Dana Drápala nad 

tímto žalmem. Oslovilo mě jeho promýšlení z pohledu déletrvajícího utrpení, bolestného volání 

žalmisty ve dne v noci a přirovnávání k hloubce a bolesti temné noci duše, popisované v dílech 

mystiků. Z těchto důvodů jsem se rozhodla se s žalmem 22 více seznámit a prostudovat jej. 

 Práce se tedy zaměřuje na žalm 22, a to v jeho teologickém a literárním aspektu. Základ 

pro práci vytváří kniha Tři svědkové od již zmiňovaného Jana Hellera. Z česky psané literatury 

tato publikace nabízí nejobsažnější pohled na rozebíraný žalm.  

 Na začátku se práce zabývá úvodem do Knihy žalmů, rozdělením knihy do pěti částí, 

jejich charakteristikou a zařazením žalmu 22 do této knihy. Dále se zaměří na žalm jako 

modlitbu a na možné různé typy žalmů. V další kapitole bude práce věnovaná formě a struktuře 

žalmu 22. V této části bude zahrnovat pojednání o žalmových nadpisech, o literární formě 

semitské poezie a uvede řešení struktury žalmu. 

 Další část je věnována literární analýze žalmu 22. Bude rozdělena po verších podle 

charakteru řeči žalmisty a po nich budou následovat komentáře, pro které práce čerpá především 

z díla Jana Hellera, Clause Westermanna, Karola Nandráskeho a Miloše Biče. V této části se 

práce bude na základě slovníkové a komentářové literatury zabývat symbolikou některých 

metafor užitých v žalmu. Především tématikou zvířecí symboliky s možnými pohledy na to, jak 

chápali tyto obrazy lidé v Izraeli a jaké mohou být jejich možné výklady pro pochopení 

vyjádření myšlenek žalmisty. 

 Po této kapitole se práce zaměřuje na objasnění dějinného kontextu žalmu 22. Zde 

pojedná o záměru stylizace žalmů jako útvaru pro bohoslužebné účely a o možných hypotézách  

o dějinných událostech, ke kterým se žalm může vztahovat. 
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Další kapitola je věnována christologickému čtení v rámci pašijového příběhu. V práci je 

citováno sedm veršů žalmu 22, které se nějakým způsobem objevují ve vyprávění evangelistů     

a mají vztah k utrpení Ježíše Krista. A v této části je probírána také otázka, zda a proč považovat 

žalm 22 za žalm mesiánský. 

 O žalmu 22 bylo v literatuře napsáno mnohé, a proto považuji tuto práci pouze za 

skromný přínos jistého souhrnu toho, co se o tomto žalmu dá vyčíst v literatuře v českém 

prostředí. 
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1.2 Úvod do Knihy žalmů 

 

V Bibli se žalm 22 nachází v první knize žalmů. V Písmu se celý soubor těchto pěti knih 

nazývá “Žalmy”, obecně je označován také jako “Žaltář”. 

 

“Žaltář z řeckého ψαλμωι, psalterion, což je vlastně název strunného nástroje, jenž 

doprovázel zpěvy, žalmy. Hebrejsky se Žaltář nazývá  תהילים , Tehilim – Hymny. Ale toto jméno 

se přesně hodí pouze na určitý počet žalmů. Nejčastějším názvem je mizmor, jenž předpokládá 

určitý hudební doprovod a výraz žalm (psalmos) je velmi dobře vystihuje. ” 

 

 Ve starozákonním dělení Hebrejské bible, se knihy žalmů řadí do části zvané כתובים 

Ktuvim, do českého jazyka překládané jako Spisy. Je to část zahrnující židovskou poezii. Mimo 

žalmů se sem řadí například také knihy Job, Píseň písní, Přísloví, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš, 

Kroniky anebo kniha Kazatel. Kniha žalmů je ale mezi těmito sbírkami židovské poezie jedinou 

knihou modliteb. 

 Podle hebrejských rukopisů se celý žaltář dělí na pět knih podle doxologií, které jsou 

uvedeny v závěru žalmů 41, 72, 89 a 106.  Na závěr1 Knihy žalmů jsou doxologií celé poslední 

žalmy s označením 146 až 150. Toto rozdělení na pět jednotlivých knih pochází pravděpodobně 

ze 3. století před Kristem a odpovídá svým zaměřením pěti knihám Mojžíšovým2. 

 

 „První kniha (1.- 41. žalm) líčí rozdíl mezi spravedlivým věřícím a svévolníkem. 

Nejpropastnější a nejdramatičtější okamžik tohoto kontrastu je navozen v polovině 22. žalmu      

a ukončuje ho poukázání na spravedlivého, který chřadne na svém lůžku utrpení; obraz 

odkazující ke Genesis: synové Izraele v egyptském vyhnanství shromáždění kolem umírajícího 

Josefa.“3 

 

Existuje také starší dělení, které bylo odvozeno z používání božského jména. Toto 

rozdělení ukazuje, jak kniha žalmů postupně narůstala. První sbírka (žalmy 1 - 41) užívá pro 

                                                
1  Jeruzalémská bible, s. 877. 

2  Žalmy, Český katolický překlad, s. 11. 

3  CHIOLERIO, Blaze tomu, kdo slyší tato slova, s. 220. 
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Boha převážně jméno Jahve a za jejich autora je vydáván David. Druhá sbírka (žalmy 42 - 83) 

užívá v souvislosti s Božím jménem většinou jméno Elohim a skládá se ze tří menších sbírek, 

které jako spisovatele uvádějí Asafovy syny, Davida a syny Korachovy. Třetí sbírka (žalmy 84 - 

150) ve většině případů jméno autora neuvádí a jednotlivé žalmy se navzájem se od sebe 

odlišují.4 

 Kromě žalmů zařazených v knize Žalmů lze nalézt ve Starém zákoně ještě další žalmy, 

např. v Ex 15,1-18; 1S 2,1-10; Iz 38,10-20; Jon 2,3-10. Jsou známé mimo jiné i Šalomounovi 

žalmy a 18 žalmů pocházejících z období kolem roku 63-30 př. Kr. V roce 1947 se také našly 

v blízkosti Mrtvého moře mezi kumránskými rukopisy i další svitky děkovných žalmů. Tyto 

všechny žalmy se do kanonické sbírky žalmů nedostaly. 

 

„Pojmenování „žalmy“ se k nám dostalo ze Septuaginty (Psalmoi) přes Vulgátu. Řecké 

slovo „psalmos“ bylo použito k překladu hebrejského slova „mizmór“, jež pochází ze slovesného 

kořene „zámar“ (zpívat nebo možná také brnkat), což spojuje knihu s hudbou. Hebrejské 

označení „Tehillím“ znamená „chvály“ a zdůrazňuje převládající ráz knihy.“5 

 

Někdy se pro žalm používá také výrazu “šír”, to znamená píseň nebo zpěv. Žalm je tedy 

báseň náboženského, posvátného účelu a obsahu. V etymologii slova žalmu je v hebrejštině 

„lehalel“, což znamená chválit nebo oslavovat. Podle toho, zda má být užito pouhého zpěvu, 

bývá označena jako „šír“ anebo v případě použití hudebního nástroje se jedná o tzv. „mizmor“. 

Obsah žalmů bývá označován názvy “tefilla”, což to znamená modlitba, a “tehilla”, což je 

chvalozpěv.  

 Žalmy dělíme podle literárního druhu na hymny neboli chvalozpěvy, žalozpěvy, děkovné 

žalmy a žalmy královské. 

 Chvalozpěvy oslavují Boží velikost, vznešenost, věrnost anebo například lásku              

ke společenství. Chvála je cílem člověka, je tzv. jeho „údělem“. Žalozpěvy tvoří nejpočetnější 

skupinu. Patří mezi ně téměř třetina všech žalmů. Odkazují na naléhavou potřebu pomoci v těžké 

situaci a dělí se na žalozpěvy jednotlivce a žalozpěvy společenství. Mohou mít také charakter 

kajícnosti anebo mohou zdůrazňovat nevinu modlícího se. 

                                                
4  Žalmy, s. 11. 

5  DILLARD, Úvod do SZ, s. 201. 
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Děkovné žalmy vyjadřují vděčnost za Boží pomoc, za vysvobození. V těchto žalmech se 

mohou vyskytovat i prvky chvalozpěvu. Opět to mohou být díky jednotlivce anebo celého 

izraelského národa. 

 Královské žalmy bývají označovány také jako žalmy „intronizační“. Znakem 

rozpoznávání těchto žalmů byla tzv. intronizační provolání v podobě formule: „Bůh se stal 

králem!“ anebo také „David se stal králem“, přičemž vlastní jméno „David“ bývalo chápáno jako 

velitel anebo bylo synonymem pro titul nástupce panovníka. Proto i žalmy s označením „Le 

Dávíd“ se mnohdy chápou jako žalmy královské. 

 Vedle těchto větších skupin druhů žalmů jsou další skupiny. Mohou to být poutnické 

písně, žalmy vyučující Boží zákony a mudroslovné žalmy. 

 V době starozákonní sloužil žaltář jako modlitební kniha Židů, jako tzv.„zpěvník druhého 

chrámu“. Byl věroučnou příručkou a obsahoval žalmy-písně zpívané v jeruzalémském chrámě. 

Do něho byly v průběhu času řazeny žalmy i písně z doby předizraelské, z doby královské, 

z časů proroků i z doby po babylonském zajetí. Procházel mnoha teologickými i uměleckými 

úpravami tak, aby plně vyjadřoval víru té které doby, ve které byl užíván, a míval autoritu danou 

mu příslušnými náboženskými orgány. 6 Do dnešní kanonické podoby Knihy žalmů se z těchto 

žalmů dostaly jen některé. 

 Po vzniku Kristovy církve křesťané tyto modlitby převzali a recitují je nebo zpívají 

v rámci bohoslužeb. Dodnes jsou pevnou a neodmyslitelnou součástí Denní modlitby církve, 

Liturgie hodin (lidově nazývané „breviář“). 

 Pro svoji rozmanitost se uplatňují jako vzory modliteb v každé potřebě lidského života.  

Některé z nich jsou poučné, mravoučné anebo připomínají velké a důležité události z dějin 

Izraelitů. Jsou důležitou připomínkou identity Bohem vyvoleného národa, velkých Božích činů, 

které zadávají důvod k mocnému chvalozpěvu a očekávání budoucích nadějí Boží slávy. 

 Obsahují spontaneitu, která je v modlitbě důležitá pro osobní prožitek modlícího se. 

Společenskou dimenzi zahrnuje postava krále, která je v Knize žalmů důkazem důležitosti celé 

společnosti. Král znamená jednotlivou osobnost, ale současně má i za svůj živoucí symbol 

komunitu, společenství. 

 Žalmy, jako modlitby ve zkouškách, přicházejí ze zkušenosti lidské osobnosti z různých 

životních situací. Člověk se v nich obrací v úzkostném výkřiku k Bohu, modlí se celou bytostí, 

                                                
6  NOVOTNÝ, Biblický slovník, II. díl, s. 1339. 
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duší i tělem. Žalmista žádá úplně vše a očekává to od Hospodina. Z jeho úst plynou nářky, které 

pocházejí z okamžiků, kdy je zkoušena jeho víra. Jindy reaguje na posměch okolí a i on sám      

si klade otázky, které jsou mu v té souvislosti kladeny. 

  

 „Už Origenes upozornil na souvislost žalmů s lidskou duší, s osudy a tužbami každého 

z nás, s osudy světa, s celým vesmírem. Jedno Slovo Boží stvořilo všechno a všude zaznívá. Slova 

žalmů se podobají učiteli, který učí lépe vnímat a vyslovovat to, co temně cítíme, celou 

skutečnost.“7 

 

 Zároveň jsou žalmy modlitbami důvěry. Ona důvěra nachází svou rovnováhu mezi nářky 

a díkůvzdáním. Žalmista děkuje už před vyplněním prosby. Tento prvek lze u žalmu 22 nalézt 

například ve verši 25 (slyšel, když k němu o pomoc volal.).8  

 S důvěrou pronesená modlitba tak už v sobě obsahuje předzvěst jistoty, že Bůh odpoví 

(v žalmu 22 se tento prvek objevuje ve verši 22). Žalmy jsou velkou školou modlitby.  

 

 „Žalmy obsahují slova, která vnukl Bůh, ne obyčejnou spontánní lidskou řečí. Jsou 

jazykem, který se musíme naučit, abychom dokázali s Bohem rozmlouvat, abychom se naučili 

modlit se. Musíme si osvojit nejen jednotlivá slova, ale především způsob myšlení, myšlenkový 

svět toho druhého, musíme se naučit mluvit Božími slovy.“9 

                                                
7  KUNICKÝ, Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře, s. 9. 

8  BLÁHA, Úvod do knihy žalmů, s. 17-18. 

9  CHIOLERIO, s. 218. 
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 2.1 Forma a struktura žalmu 22 

 

 Žalm 22 je označen jako žalm jitřní, žalm Davidův. 

 

 „Tituly žalmů buď obsahují jméno osoby či skupiny osob (David, Asaf, synové Korachovi 

apod.) nebo označují druh žalmu (např. poutní písně), příp. udávají pokyny pro liturgické použití 

(dnes už málo srozumitelné). 

Se jménem Davidovým je spjato 73 žalmů, přičemž nejde ani tak o autorství (srov. předložku       

s dativem le) jako spíše o souvislost s jeho osobou (viz poukazy na události z Davidova života, 

které odhalují jeho lidskou slabost) - relektura, která v žaltáři vidí Davidův duchovní deník         

a současně zrcadlo pro každého, kdo se jej modlí.“10 

 

 Obecně je s výkladem žalmových nadpisů potíž. Jejich charakter a původ tvoří složitý 

problém. Někdy umožňují konkrétnější časové zařazení, protože obsahují historické údaje, 

poskytují informace o autorství nebo použití při bohoslužbě Izraele. Důležité v tomto hledání je 

zjistit, jestli jsou v žalmu původní anebo ne, od toho se odvíjí spolehlivost při bádání. Syrská 

tradice dokonce dosvědčuje zamítnutí masoretských nadpisů a vytváření jiných. Nelze tedy 

žalmové nadpisy považovat za původní nebo kanonické. Spolehlivě dávají informace ohledně 

autorství a pozadí žalmů.11 

 Žalmy se vyznačují velmi výraznými poetickými formálními znaky. Základním               

a převládajícím stylovým prostředkem je paralelismus membrorum. Verše bývají dvoučlenné      

a oba členy jsou určitým způsobem přiřazeny k sobě. Bývají ve dvou základních formách: 

Synonymní paralelismus, kde se první polovina verše obměňovaně opakuje ve druhé polovině; 

anebo antitetický paralelismus, kde představují obě poloviny verše protikladné výpovědi. Tam, 

kde není paralelismus ani jednoho z těchto druhů patrný, tam se mluví o paralelismu tzv. 

syntetickém. 

 Paralelismus membrorum je určen většinou obsahovým vztahem větných členů a má 

svou příčinu v metrické struktuře hebrejské poezie. Neexistují však pravidla, která by byla 

                                                
10  HŘEBÍK, Speciální úvod do Starého zákona I, internetová stránka z 31. 3. 2014 

11  DILLARD, s. 204. 
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schopná toto bezpečně určit. Tento problém je řešen dvojím způsobem. Akcentující systém 

vychází z toho, že rytmus verše souhlasí s rytmem slov, takže slovní akcent jednotlivých výrazů 

určuje rytmus věty. Protože jsou slova různě dlouhá, objevuje se přitom mezi dvěma důraznými 

slabikami proměnlivý počet nedůrazných slabik, nanejvýš se jedná o tři slabiky, někdy to 

dokonce nebývá ani jedna. Druhý systém je alternující a počítá s pravidelným střídáním 

důrazných a nedůrazných slabik, takže akcenty verše často nesouhlasí se slovními akcenty. 

Většina vykladačů se přiklání k akcentujícímu systému, protože lépe odpovídá přirozenému 

rytmu hebrejštiny. Obecný souhlas panuje v tom, že obě poloviny jednoho verše mají zpravidla 

stejný počet důrazných slabik.12 

 U žalmu 22 je metrum velmi proměnlivé a složité, takže je nelze shrnout                        

do jednoduchého schématu. Tento jev může být důsledkem pozdějších literárních úprav textu. 

Jan Heller se domnívá, že se zde jedná o záměr a že proměnlivé metrum má za cíl vyjádřit 

dramatičnost a vnitřní napětí textu.13 

 

 „Celým žalmem prostupují paralelismy, ve struktuře žalmu je znatelný chiasmus              

a z dalších běžných literárních prvků je zde množství metafor, metonymií, gradací apod. 

Typickou vlastností východní a židovské poesie je paralelismus, opakování téže myšlenky 

různými slovy. Verše nemají metrum v moderním slova smyslu, je tu však rytmické střídání 

přízvuků, kladů. Není jisté, bylo-li tu původně nějaké rozdělení na sloky, které se vyskytují 

v moderních vydáních.“14 

 

 „Poetická a esthetická hodnota žalmů jest velmi různá. Pro svoji původnost, prostotu, 

pravdivost, hloubku cítění a pro umělecké rozvinutí lyrického rozmachu předčí náboženské 

básnictví jiných východních národů“.15 

 

 Žalm 22 je uveden i následován žalmy plnými radosti, naděje a doufání v Hospodina. 

Žalm 21, předcházející žalmu 22, je radostným chvalozpěvem žalmisty. Je také žalmem 

Davidovým a postava krále se v něm raduje z Hospodinovy moci, vyjadřuje vděčnost za splnění 

                                                
12  RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny, s. 142. 

13  HELLER, Tři svědkové, s. 94. 

14  KUNICKÝ, Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře, s. 6. 

15  HEGER, Žalmy, s. 193. 
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proseb a radost z požehnání. Vyjadřuje víru a naději v Hospodinovo milosrdenství a končí 

výzvou k pozvednutí Hospodinovy moci a následným zpěvům radosti. 

 Žalm 23, který následuje po rozebíraném žalmu 22, je opět chvalozpěvem a vyjádřením 

důvěry v Hospodina, který pečuje o žalmistu v každé, i v té nejtěžší životní situaci. Obsahuje 

přesvědčení a rozhodnutí se k Hospodinu navracet v každé situaci a vždy, do nejdelších časů. 

 Mezi badateli byla rozšířena i myšlenka, že žalm 22 není jednolitým celkem, ale že se 

může jednat o dva samostatné žalmy. K těmto hypotézám vede rozdílnost obou částí, na které se 

zdá být žalm 22 rozdělen. Zatímco v první části, od verše 2 po verš 22, má žalm charakteristiku 

žalozpěvu a zaznívá v něm tón žaloby a prosby, od verše 23 do konce, se druhá část jeví jako 

chvalozpěv a děkování. 

 Například německý teolog B. Duhm ve svém díle Die Psalmen hodnotí první část jako 

jednu z nejlepších básnických částí žaltáře, zatímco druhou považuje za produkt liturgických 

potřeb a jako báseň méně významnou.16 

 Přesto to ještě neznamená, že by tento žalm psali dva autoři nebo že by se jednalo o dva 

samostatné žalmy. I přes myšlenkovou rozdílnost spolu souvisejí. 

 Mezi dvěma stylově odlišnými částmi textu žalmu je vsunuta část, která oznamuje 

změnu, která nastala anebo nastane v probíhajícím čase. Hebrejský význam slovesa „nitání“ 

nerozlišuje, zda se událost stala anebo teprve nastane. Hospodin tedy už buď vyslyšel anebo 

vyslyší v budoucnosti. V každém případě jeho odpověď na volání žalmisty v čase nouze 

vyvolává odpověď a za touto odpovědí následuje žalmistova chvála Božích činů. 

 Ravasi popisuje strukturu žalmu 22 jako žalmu dvojího pohybu. Hlavní je prosba ve vv. 2 

až 27, a díkůvzdání, ve vv. 23 – 27. Vv. 28 – 32 vnímá jako druhotně připojenou kompozici 

nejasného původu, která byla k žalmu připojena později a je podle Ravasiho věnovaná 

Hospodinu jakožto univerzálnímu králi. Této kompozici připisuje mesiášský ráz, který přechází 

na celý žalm.17 

 

 Žalm 22 je součástí první sbírky žalmů, jedná se o žalmy, které jsou uvozeny označením 

"Davidovi". Jedná se tedy o žalmy tzv. královské. David byl zakladatel dynastie, proto se jeho 

jméno stalo panovnickým titulem. V této sbírce je žalm 22 uprostřed. 

                                                
16  NANDRÁSKY, Exegéza vybraných žalmov, s. 61. 

17  RAVASI, II Libro dei Salmi, s. 404. 
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 Ve skriptech profesora Nandráského se objevuje názor podepřený některými německými 

a severskými teology (Engnell, Bentzen), že je žalm 22 obrazem intronizační slavnosti               

při příchodu krále. Předpokládá, že se ho jako liturgického textu používalo v souvislosti 

s kultickým příchodem Hospodina a má se za to, že při recitování nebo zpěvu pasáže ve 22. verši 

žalmu, v části, kde se žalm proměňuje ze žalozpěvu na chvalozpěv, se má za to, že byla 

přinášena v čele procesí Hospodinova truhla. Z českých teologů se těmito hypotézami zaobíral 

profesor Miloš Bič. Východ „Zory“ byl podle něho vhodným okamžikem, kdy se Hospodin opět 

ujal vlády a oslavil svůj vjezd do chrámu. Tento vjezd souvisel s rozbřeskem dne,                        

o rovnodennosti, kdy paprsky vycházejícího slunce pronikly až do velesvatyně. Bič se snaží tuto 

vazbu zasadit do známého, i když problematického schématu nastolování sakrálního čili 

božského krále, v Izraeli nahrazeného Hospodinem.18  

 Co se týká charakteru žalmu, obecně převládá tvrzení, že se jako literární druh jedná        

o chvalozpěv jednotlivce. Ačkoliv stará rabínská tradice přináší možnost také toho, že se může 

jednat o žalozpěv zbožné části Izraele. Většinou se předkládá hypotéza, že jde o chvalozpěv 

těžce nemocného jedince. 

 Jan Heller v zamyšlení nad tím, kdo je ten, kdo se modlí, dochází ke čtyřem možnostem: 

Může jím být historický David, ale toto se domnívá, že vylučuje doba zařazení žalmu do žaltáře, 

protože v této době byl David dávno po smrti. Zároveň však podle Hellera, David procházel      

ve svém životě mnohým ohrožením a tak je možné vnímat celou situaci jako situaci člověka, 

který se nachází v tzv. „davidovské životní situaci“.19 

 Druhou možností je to, že modlitebníkem je kdokoliv z členů starozákonního 

společenství. Také je možné, že je modlitebníkem král a že jedná se o rituální obřad                  

při znovunastolování krále na trůn, anebo poslední možností je to, že se jedná o roli, ve které je 

na modlitebníka vloženo utrpení zaviněné nebo zástupné. Toto utrpení pak modlitebník nese            

a bytostně s ním i zápasí.20 

 Pro množství podobností s utrpením a smrtí Ježíše Krista, byla už v rané církvi snaha 

vidět v žalmu 22 žalm s mesiášskou tématikou a s předobrazy utrpení Ježíše Krista. 

 Ve své práci uvádím dvě řešení struktury žalmu. První z nich vznikla při mé konzultaci  

                                                
18  NANDRÁSKY, s. 61. 

19  HELLER, s. 95. 

20  HELLER, s. 95-96. 
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s Jiřím Benešem a je zaměřená na rozdělení veršů podle střídání pozornosti žalmisty směrem 

k Bohu a směrem k sobě. Druhé řešení je přejaté z knihy C.Westermanna. 

 

První řešení struktury žalmu: 

 

v. 1 – nadpis 

 

První část žalmu: vv. 2 - 22 obsahují nářek a prosby za vysvobození. 

 

Ve vv. 2 - 6 se žalmista obrací v přímé řeči k Bohu. Jde o vzývání, nářek i vyjádření důvěry. 

Vv. 7 - 9 jsou vyznáním a opět obsahují nářek. 

Vv. 10 - 12 jsou modlitbou a prosbou, a obsahují důvěru. 

Vv 12 - 16 jsou zpovědí, a znovu v nich zaznívá nářek. 

Vv. 17 - 19 popisují svízelnou situaci, v níž se žalmista nachází. 

První část žalmu ukončuje modlitba obsažená ve vv. 20 - 22. Žalmista v ní konstatuje či zvolává 

a rozpoznává vyslyšení a odpověď od Hospodina. 

 

Druhá část žalmu: Vv. 23 - 32 jsou děkováním za vysvobození, začíná jimi chvalozpěv. 

 

V. 23 je modlitbou, žalmista v ní hovoří k Bohu. 

V. 24 obsahuje přímou řeč, hovoří k lidem, obsahuje výzvu a vtahuje je do své řeči. 

V. 25 se vztahuje k předešlému verši a obsahuje výpověď. 

V. 26 je opět modlitbou, v níž žalmista hovoří k Bohu. 

Vv. 27 - 28a jsou žalmistovou výpovědí o něm, resp. o „pokorných“. Cítí se v ní být součástí 

většího společenství a mění v ní vztah ke svému okolí. 

V. 28b je modlitbou, žalmista se obrací ve své řeči opět k Bohu. 

Závěrečné vv. 29 - 32 jsou výpovědí o Bohu, hymnem eschatologické výpovědi. 

Vv. 30 - 31 jsou v hebrejštině velmi porušeny a jejich latinský překlad je přibližný.21 

 

                                                
21  KUNICKÝ, Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře, s. 66. 
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 Ve Westermannově díle je uvedení struktury žalmu 22 jako jednolitého žalmu 

s přechodem tří veršů chvály a vv. 23 až 25 řadí ještě k závěru žalozpěvu. 

Ve vv. 26 a 27 poukazuje na element, který je slibem nebo přísahou. 

Na konci žalmu, v závěrečném verši popisuje Westermann sloučení prvků žalozpěvu, 

chvalozpěvu i hymnu díkůvzdání. Všechny tyto prvky shrnuje do jednoho a ukazuje na Boží 

soucit s trpícím. 

 

Vv. 2 - 3 obsahují stížnost spojenou s pocitem opuštění, na kterou žalmista nedostává odpověď. 

V. 4 je přímou řečí k Bohu. Žalmista i přes vědomí opuštěnosti Bohem s ním zůstává stále 

spojen a nemůže se oddělit. 

Vv. 5 - 6 rozvíjí myšlenku 4. verše o „svatém“, který je zahalen chválami Izraele. Kdykoliv je 

Bůh chválen, je zároveň vyvyšován. Jedná se o verše, které mají charakter modlitby                  

ve společenství, a zároveň jde o první krok směrem od žalozpěvu ke chvále. 

Vv. 7 - 9 jsou žalozpěvem a vyjadřují sociální aspekt utrpení. V očích ostatních je trpící 

objektem Božího trestu. 

Ve vv. 10 - 11 se žalmista upíná k nějaké jistotě, zkušenosti minulosti. To co je uvedeno              

v odkaze na to, co Bůh učinil v minulosti pro společenství ve vv. 5 - 6, to nyní ve vv. 10 - 11 

žalmista vztahuje ke zkušenosti svého vlastního života a vytváří základ pro důvěru v Boží 

jednání. 

V. 12 obsahuje prosbu k Bohu, která vzešla z důvěry vzniklé z připomínky zkušenosti minulosti. 

Celá první část do tohoto verše směřuje k této prosbě. 

Vv. 13 - 19  navazují na nářek 7. a 8. verše a mimo to vyjadřují také žalozpěv o nepřátelích,          

a ve vv. 15 a 16 také popis osobního utrpení. 

Ve vv. 20 - 22 se objevuje prosba o osvobození od nepřátel. 

Vv. 23 - 25 jsou přechodem od žalozpěvu ke chvalozpěvu a obsahují příslib chvály. 

Vv. 26 - 27 obsahují chválu ve společenství a příslib společné hostiny. 

Vv. 28 - 29  jsou rozvinutím popisu Boží chvály a výzvou ke chvále ve vv. 23 - 25. 

Závěrečné vv. 30 - 32, odkazují na chválu Boha do budoucnosti pro jeho skutky. Vyzdvihují 

Boží konání.22 

                                                
22  WESTERMANN, The Living Psalms, s. 82-83. 
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 Ve Westermannově pojetí mě zaujalo to, že první a druhou část žalmu od sebe 

jednoznačně neodděluje podle tónu modlitby, ale že část veršů (konkrétně vv. 23 až 25) řadí ještě 

k první části žalmu, i když už se jedná o chválu Boha a v závěru žalmu vnímá i charakter hymnu 

díkůvzdání. 

 O tomto způsobu ukončení žalmu uvádí Westermann to, že tímto způsobem byly 

ukončovány některé žalmy ve Starém zákoně, ale také žalmy egyptské a babylonské.23 

                                                
23  WESTERMANN, s. 88. 
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2.2 Literární analýza žalmu 22 

 

Žalm dělím na několik částí podle charakteru řeči, který obsahuje. Žalmista se v těchto 

verších obrací k Bohu, střídavě se vrací k sobě, aby popsal svůj stav, ve kterém vidí, že se 

nalézá, a ve druhé části žalmu se vztahuje také i ke společenství dalších lidí. Používá zájmena 

“Ty” a “já” a ta se v určitých sekvencích střídají tak, jako je to typické pro rozhovor dvou osob. 

 

1 Pro předního zpěváka. Podle „Laně za ranních červánků “. Davidův.24 

 První verš obsahuje poznámky k žalmu. Karol Nandrásky ve svých skriptech rozvádí 

poznámky k verši 22 do tří částí. První z nich je výraz v hebrejštině, který má kořeny 

v hebrejském slovese „n-c-ch“. Uvádí, že toto sloveso je možné překládat jako „vynikat“, „vést“, 

„spravovat“ nebo „dirigovat“. Proto je možné, že se výraz vztahuje na hudebníka anebo na 

vedoucího choru. Většinou se překládá jako žalm určený pro hudební přednes. 

Uvádím také překlad rabína A.Basse. Ten doslovně překládá nadpis žalmu 22: Dle síly jasu, 

pokyn pro hudební doprovod: silně a jasnozvučně.25 

 Jan Heller se v překladu této části nadpisu věnuje výkladům také tak, jak je přináší 

Septuaginta, Vulgáta nebo targum. Tyto nabízí možnosti, že se jedná o žalm uváděný „ke konci“, 

nebo „vždycky“, případně „ke chvále“. I on ale ve své knize zůstává u překladu, ve kterém se 

tento verš týká „předzpěváka“ a ostatní výklady považuje za nejisté. 

 Druhou poznámku přeložili Kraličtí jako „k času jitřnímu“ a Nandrásky uvádí, že se 

předpokládá, že žalm byl určen k bohoslužbě ranní oběti. Heller uvádí další možnost, a sice že se 

jednalo o slova známé písně, na jejíž nápěv se měl žalm zpívat nebo doprovázet. Také podle 

Jirků jde s největší pravděpodobností o název melodie, na kterou se měl žalm zpívat.26 

 Jinou možností této části poznámky je přeložit výraz jako „jelen“ anebo „laň“. Pak by 

význam žalmu mohl být dán do souvislosti s obrazem zachránce, toho kdo jako laň rychle běží 

na pomoc k záchraně. K této verzi se kloní Miloš Bič ve svých poznámkách k žalmu 22,             

a vychází při ní z návaznosti žalmu 22 na žalm 18 (18,34 „činí nohy mé jako nohy laní“). Martin 

Luther výrazem jako „jitřní laň“ označuje Krista, který zabíjí hady a ďábly, snadno a rychle běží 

                                                
24  Překlad podle ČEP. 

25   BASS, Žalmy, s. 4. 

26  JIRKU, 'Ajjelet haššachar, s. 85-86.  
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k záchraně, snadno rodí svá mláďata, tedy duchovní syny.27 H.Bossert našel v Anatolii jelena 

jako symbol božstva slunce.28 

 „V Bibli je laň také obrazem spravedlivého člověka, dychtícího po pramenu živé vody – 

slovu Božím: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože (Ž 42).“29 

 Heller se pokouší přidat další pohled na možný překlad této části nadpisové poznámky. 

Vychází z mytologických obrazů sousedních států Izraele a dává je do protikladu s izraelskou 

střízlivostí života. Dovolává se přitom zkušenosti, při níž Bible často pracuje s ostrými kontrasty 

tam, kde se těm, kdo touží po sladké harmonii, rozpadají ideály pod rukama.30  

Tato myšlenka mě oslovila a připadala mi stejně dokreslující dramatičnost děje žalmu 22 jako 

jeho proměnlivá literární konstrukce. 

 Třetí poznámka prvního verše odkazuje na Davidovo jméno. Řadí tím žalm mezi žalmy 

Davidovské, královské. Nandrásky vkládá do nadpisu obraz krále, který žalm odříkává v situaci 

svého kultického zápasu, jejímž vyvrcholením byl Hospodinův příchod a vysvobození krále 

z jeho soužení.31 

 Jan Heller v této části odkazuje na duchovní zápasy skutečného krále Davida, který 

prošel mnohým trápením z cizího i vlastního zavinění a v každé z těch situací jej nic od Boha 

neoddělilo. 

2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. 

3 Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. 

4 Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. 

5 Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. 

6 Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. 

V této části žalmista hovoří k Bohu. V prvním verši dvakrát popisuje stav opuštěnosti,    

ve kterém se cítí být. Tuto opuštěnost vnímá velmi bolestně. Zdůrazňuje, že ve svém volání 

nepolevuje, volá stále, ve dne i v noci. Jeho volání je naléhavé, projevuje se v něm zoufalost. 

Dvakrát opakuje stejný výraz “Bože můj”. Svou modlitbu tímto způsobem zesiluje, stupňuje. 

                                                
27  HELLER, s. 100. 

28  NANDRÁSKY, s. 62. 

29  Slovník biblické kultury, s. 122. 

30  HELLER, s. 104. 

31  NANDRÁSKY, s. 62-63. 
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Používáním zájmena “můj” poukazuje na to, že má Hospodina za svého Boha i v situaci, ve které 

se cítí od něho opouštěn. Druhá část druhého verše ukazuje na hloubku jeho utrpení, protože je 

zbavený jistoty společenství s Bohem. 

  „Ani zloba nepřátel, ani nepochopení nebo zrada přátel nemohou jej zlomit, pokud má 

jistotu, že Hospodin je při něm. Být této jistoty zbaven znamená být naprosto sám, být vydán 

napospas moci zla, záhuby a smrti.“32 

 Zde v situaci, kterou před Boha předkládá, používá pro svoji otázku výraz “proč”, který 

je v hebrejském jazyce vyjádřen “lamma”. Ve významu - za jakým účelem se toto stalo?  

K čemu? Případně je možné jej přeložit také jako “k jakému cíli”? 

 „Jan Heller, když si všímá této výpovědi žalmisty, poukazuje na důležitost tohoto postoje. 

Zastavuje se u překladu slova “proč”. Poukazuje na to, že “proč” kauzální by člověka, který se 

tento žalm bude modlit, zavedlo do začarovaného kruhu. Ptát se z jakého důvodu by v takové 

situaci zesílilo beznaděj, bezvýchodnost situace, která vede do marnosti. 

Položením si otázky po smyslu: tedy proč, za jakým účelem, z tohoto bludného kruhu naopak 

může vyjít.“33 

 Zatímco na mnoha místech Písma Bůh odpovídá na soužení svého lidu, na volání těch, 

kdo ho vzývají, na začátku žalmu 22 je předkládána situace, kdy se tak neděje. Žalmista volá 

neustále, ve dne i v noci, ale nedostává odpověď. Jeho utrpení trvá mnoho dní a nocí, podle Dana 

Drápala se může jednat také o stav popisovaný mystiky jako „temnou noc duše“.34 K otázce 

volání Boha a jeho mlčení nebo neodpovídání, hledá Heller vysvětlení v rozdílnosti pojímání 

času člověka a Boha. 

 “My bychom chtěli, aby Bůh odpovídal, či podle Kralických, vyslýchal ihned a po našem. 

Ale Bůh má svůj čas jiný než náš (2Pt 3,8) a čeká, až nastane stanovená plnost času (Ga 4,4). 

Další rozdíl mezi naším a Božím chápáním je v tom, že my většinou považujeme za vyslyšení 

                                                
32 Výklady III ke Starému zákonu, s. 289. 

33  HELLER, Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil. Ranní slovo Českého rozhlasu, internetová stránka z 31. 3. 

2014 
34  DRÁPAL, Zamyšlení nad žalmy, s. 104. 
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prosby jen její splnění, a to v té podobě, jak jsme prosili. Ale tam, kde Kraličtí mluví běžně          

o vyslyšení, má hebrejské znění většinou odpovídání (‘áná’) jako i zde v Ž 22,3.“ 35 

 Ve čtvrtém verši se žalmista obrací k Bohu a popisem kým Bůh je “ten Svatý”, 

vyzdvihuje jeho velikost. Poukazuje na to, kdo je Bůh, ke kterému volá. Také označení Boha 

jako toho, kdo „trůní“, naznačuje vzdálenost. „Trůnit obklopen chválami Izraele“, je výraz, který 

se v Písmu na jiném místě nevyskytuje. Westermann v tomto verši vnímá poselství o tom, že 

kdykoliv je Bůh chválen, je zároveň vyvyšován, a sice ve chválách izraelského lidu.   

 V dalších verších žalmista připomíná zkušenost otců s tímto Bohem. Trojím zdůrazněním 

slova “doufali” ukazuje na důležitost úkonu důvěry v Boha, se kterým má izraelský národ 

zkušenost jako s tím, kdo zachraňuje. Otcové “doufali”, “úpěli” a unikli zmaru. Nebyli 

zahanbeni. Poukazuje, že vytrvalé volání a doufání má před Bohem sílu a výsledkem takové 

modlitby je vyslyšení. 

 „Základním slovesem verše, zde opakovaným, je spoléhání se (hebr. ‘bátach’) a znamená 

původně ulehnout, rozprostřít se, pak spočinout. Ve Starém zákoně i v židovské tradici nahrazuje 

naše pojmy věřit i důvěřovat. Ulehnout, spolehnout se znamená opřít se o někoho v plné důvěře, 

že on nepovolí a udrží mne.“ 36 

 Žalmista se hlásí ke “svým otcům”. Tím, že přidává zájmeno “naši“, považuje se za 

součást národa, jehož zakladatelé se vztahovali k Bohu, poslouchali jeho přikázání a měli 

zkušenost s vyslyšením a záchranou.  

 Nandrásky ve své exegezi zmiňuje pevnou vazbu izraelského společenství, které tvořilo 

jednotu nejen prostorově, ale i v dimenzi času. Proto ani smrt, pokud při ní nešlo o zavržení 

Bohem, nemohla vyloučit jednotlivce ze svazků tohoto společenství. Proto žalmista ve svém 

soužení zmiňuje Boží věrnost, která nezklamala naděje otců.37 

 Termín “nebyli zahanbeni” je v Izraeli důležitým obratem staré právní terminologie. 

Zahanbení je téměř totéž jako odsouzení. V soudním řízení starého Izraele není nejpodstatnější 

odsouzení a potrestání viníka, ale vyhledání práva a obhájení spravedlivého a obnovení jeho 

práva.  

                                                
35  HELLER, s. 112. 

36  HELLER, s. 116. 
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 Hanba je především ochromenost a prázdnota duše, která není pro nikoho požehnáním. 

Hebrejský výraz pro hanbu znamená také vyprahlost. Do hanby také uvádí sám Bůh. Je obyčejně 

spojená s výsměchem druhých a bývá znamením Božího soudu.38 

7 Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. 

8 Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: 

9 „Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“ 

V 7. verši nastává změna. Žalmista pohlíží k sobě, popisuje svoji situaci a vidí jí jako 

naprosto bezvýchodnou. Jako by byl v jiné situaci. Ne jako člověk, jako jeho otcové, ale jako 

někdo, kdo se člověku ani nepodobá.  

 Slovy “červ”, “potupa lidství”, “povrhel lidu” stupňuje označení svého postavení před 

Bohem. A hned také navazuje popisem toho, jak ho vidí druzí, jak ho hodnotí. Ti, kteří ho vidí, 

se mu posmívají a doprovázejí to posměšnými gesty. Opět trojím způsobem označuje jednání 

lidí, které vnímá nepřátelsky. Je jim “pro smích”, oni se na něho “šklebí”, “potřásají hlavou”. 

 “ Proti Hospodinově velebnosti stojí v příkrém protikladu žalmistova nepatrnost. Ztratil 

svou důstojnost i podobu.”39 

 “....jsem červ, ne muž” - to je protiklad, a zároveň klasický protikladný čili antitetický 

paralelismus. Výraz červ (‚tóle’á’) je ve Starém zákoně především ničitelem života: škodí 

rostlinám (Dt 28,39 Jon 4,7) a požírá mrtvé (Iz 14,11 66,24 Mk 9,43.44). Jde-li pak jako zde        

o protiklad člověka, je červ obrazem slabosti a marnosti, až nachylování do hrobu. Červa lze 

snadno rozšlápnout.“40 

 S přirovnáním člověka k červu se setkáváme také v knize Izaiáš, ve 41 kapitole, ve 14 

verši je uvedeno: „Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je 

výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.“ 

 „Potupu lidství“ nebo také „pohanu“ dává Heller do souvislosti s pohanstvím, tedy těmi, 

kdo nejsou obřezáni a nevztahuje se na ně smlouva s Bohem, jejímž znamením je obřízka. 

                                                
38    NOVOTNÝ, Biblický slovník, s. 196. 

39  Výklady III ke Starému zákonu, s. 289. 

40  HELLER, s. 121. 
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 V knize Tři svědkové mě zaujal popis překladu Jana Hellera, ve kterém pojal překlad 8. 

verše barvitě, plasticky, jakoby se jednalo o filmový scénář. Rozvádí vedle sebe tři druhy 

posměchu – blekotání, ohrnování rtů, potřásání hlavou.41 

 V 9. verši se posměch posouvá a je zamířen nejen proti žalmistovi, ale proti samotnému 

Hospodinu. Je to i posměch vůči víře, kterou v sobě žalmista na základě zkušenosti otců chová. 

 „Proti Hospodinově velebnosti stojí v příkrém protikladu žalmistova nepatrnost. Ztratil 

svou důstojnost i podobu (Iz 52,14  53,3); není víc než pouhý červ (srov. Jb 25,6  Iz 41,14). 

Vlastní lid proti němu povstává a pochybuje o jeho poslání. Jako král přece byl Božím 

prostředníkem. Lid chce, aby to Bůh prokázal zázrakem.“42 

 Westermann píše o postoji posmívajících se tomu trpícímu tak, že ho ostatní odmítají, 

protože ho Bůh opustil a on zůstal bez pomoci nebo soucitu. V jejich očích je objektem Božího 

trestu.  Nandrásky popisuje ve své exegezi v těchto verších kultické ponížení krále a to jak ho 

vidí jeho nepřátelé. Uvádí, že se jedná o opak výsostného postavení člověka, které měl43 jako 

první člověk. Ironizujícím tónem posměchu upírají žalmistovi právo se spoléhat na Hospodina. 

Jeho potupu předkládá jako nepřátelský postoj vlastního lidu. V tomto vnímá Nandrásky 

připomínku Božího služebníka z 53. kapitoly proroka Izajáše. 

10 Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou. 

11 Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh. 

12 Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám! 

V 10. verši nastává obrat a žalmista se znovu obrací k Hospodinu. Uznává svou 

naprostou závislost na něm od samého počátku svého života, v čase křehkosti jeho žití. Popisuje 

Boží mateřské jednání. Vzpomínkou na bezpečí - “Tys mě vyvedl”, “choval jsi mě” i vyznáním 

víry “ty jsi můj Bůh”, obnovuje důvěru a získává odvahu volat o Boží blízkost, pomoc, ačkoliv 

se z veršů 7 - 9 zdá, že je v bezvýchodné situaci. Obrací se k vzpomínkám na svou naprostou 

odevzdanost, ve které ho Hospodin chránil. 

 Ve verších 10 a 11 se žalmista soustřeďuje na obrazy souvisejícími s porodem, vstupem 

do života, odkázaností na pomoc. I lůno je v Písmu obrazem něžné Boží péče. Tato skutečnost   

                                                
41  HELLER, s. 123. 

42  Výklady III ke Starému zákonu, s. 291. 

43  NANDRÁSKY, s. 65. 
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je vyjádřena i ve volbě literárních prostředků. Heller popisuje tyto verše jako dva „krásné 

vybroušené syntetické paralelismy, které znovu dokládají vynikající literární úroveň celého 

žalmu.“.44 

“.... Porod jako vstup do života byl starověkému člověku něčím zázračným. Vysoká 

úmrtnost dětí i matek připomínala tehdy více než dnes, jak v okamžiku porodu stojí opravdu 

matka i dítě mezi životem a smrtí a jak jsou oba zcela odkázáni na Boží pomoc.“ 45 

Někteří (např. Duhm a Naethgen) vidí ve výrazu 11. verše „hošlakti“ staroizraelský zvyk, 

podle kterého bylo dítě po narození předložené otci, který se k němu přiznal anebo ho odmítl. 

V případě přijetí ho dal na prsa matce, aby ho mohla kojit a tím mu daroval život.46 

 Bič v 10. verši rozlišuje ve stylizaci i představy královského rituálu starověkého Orientu, 

podle kterých si božstvo krále vyvolilo ještě v čase předvěků. V situaci kultického ponížení na 

základě svého vyvolení se zde král obrací k Bohu s pokornou prosbou o Boží přítomnost              

a pomoc.47 

 Verš 12 je žalmistovým voláním, prosbou o Boží blízkost. Po popisu naprosté závislosti  

a odevzdanosti ještě přidává další věc, kterou naléhavost své potřeby pomoci umocňuje. Nemá 

nikoho, kdo by mu pomohl! Je sám, bez pomoci. Tato modlitba je centrální modlitbou žalmu. 

Hospodin je ten kdo pomáhá. Je to i častý výklad Hospodinova jména. Proto, když tady není 

pomocník, není tady ten, kdo by pomáhal, tak zde není sám Hospodin. Heller uvádí v překladu 

„kí 'en 'ozer“:“Vždyť není pomocníka!“ a v hebrejské sponě „én“ překládá míru, stupeň 

přítomnosti. Protože je zde nulový, odvozuje od toho, že zde Bůh vůbec není.48 

 Westermann uvádí, že pravda o Boží osobní přítomnosti od samého narození, je              

ve verších uvedena celkem 4x. Nebyl nikdy žádný moment, kdy by byl bez Boha. Zdůrazňuje 

stvoření lidské přirozenosti Bohem a v tom dokáže žalmista najít pevnou půdu pod nohama a 

může přejít k důvěře a obrátit se k Bohu. 

 Jestliže člověk pohlíží na Boha a na jeho dílo, získává tím sílu. Když se soustřeďuje na 

sebe, vidí se sklíčeného vlastními bolestmi a trápením a sílu tím ztrácí. Jde o protiklad 

k předcházející části žalozpěvu, který byl v tom náboženském smyslu pohanou trpícího. Tato 
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část je naopak svědectvím o přihlášení se k Boží smlouvě. V překladu druhé části 11. verše 

zaznívá důrazné vyznání víry. „Ty jsi můj Bůh“. Podle Hellerova výkladu se jedná o odkaz 

k prvnímu vyznání Desatera.49 

13 Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili. 

14 Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist. 

15 Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, 

rozplynulo se v mém nitru. 

16 Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti! 

 A znovu se žalmista vrací k popisu svého stavu utrpení. Rozvádí popis svého sevření. Ve 

verších 13 a 14 popisuje obrazně nebezpečí, kterému se cítí být vystaven. Používá obrazy 

srozumitelné židovskému životu. Zmiňuje nebezpečí, které posluchači důvěrně znají ze 

zkušenosti s divokými zvířaty, s tury, se lvem. 

 Dále popisuje odpověď svého nitra obrazy “rozlévám se”, kosti se mi “uvolňují”, srdce se 

“rozplynulo”. Zdá se, jakoby žalmista ztrácel celistvost a zůstával bez síly, s jazykem “přisedlým 

k patru”, je zbaven možnosti i promluvit. Člověk, který se modlí v tomto rozpoložení je zcela 

bezbranný. Ze svého stavu činí odpovědným Boha. “Vrháš mě do prachu smrti”. Říká 

o svém stavu Bohu a zároveň vnímá, že tento stav je Božím rozhodnutím. 

 “Býk je dávný obraz síly a plodnosti, často posvátný, nejednou přímo obraz bohů. Někdy 

byl býk jízdním zvířetem boha. ...Je obrazem nespoutané ničivé síly, kterou bůh Mitra přemáhá... 

Tak je obklíčení býky mnohem více než jen množství obvyklých lidských nesnází. Je to obležení 

takových sil, jaké později potkáváme v podobě zvířat apokalyptických.“50 

 Srdce v hebrejském myšlení a ve starověku bylo sídlem myšlení a vůle. V dnešním 

chápání je pro nás srdce spíše místem emocí a citů. Ve verši je obraz srdce takového, které je bez 

vůle, bez síly. Další řádky tento obraz dokreslují. Člověk je rozbitý, jeho síla jako souhrn 

vnitřních a vnějších schopností zmizela. Zmínka o sestoupení do prachu, uložení k prachu smrti, 

je nejzávažnější. “Prach smrti” je místo, kde bydlí mrtví. Tam kde je hrob anebo podsvětí. 

 V tématice kostí, které se objevují v 18. verši, Heller navazuje na obrazy kostí na jiných 

místech Starého zákona a zejména na obrazy suchých kostí z Ezechiela 37,7. Kosti, které Boží 
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duch oživil tak, že se k sobě vzájemně přibližovaly. Z toho Heller usuzuje, o jak závažnou 

záležitost se jedná, jestliže jsou kosti rozdělovány. 51  

 Srdce jako vosk mohlo být pro Izraelity obrazem toho, kdo ztrácí rozum a odvahu. 

V obraze síly vyschlé jako střep popisuje Heller nejprve člověka jako rozbití nádoby, které 

odkazuje na Boží soud. Síla, která je pryč, je souhrnem jeho vnitřních i vnějších schopností. Nic 

mu nezůstalo. I prach smrti souvisí s vysušením. Navrácením v prach se vrací ke Gn 3,19. 

Sloveso „ukládat“, v hebrejštině šafat, znamená také „soudit“. 

Westermann ve studiu obrazných výrazů vidí obtíž v některých výrazech, které označuje 

jako složité k rozklíčování. Vidí problém v pozdější formální úpravě textu a původní význam 

žalmu se mu jeví jako obtížně zjistitelný. Popisy nepřátel jako zvířecích bestií zmiňuje popsané 

v babylonských žalmech a uvažuje o možnosti, že by se zde mohlo hypoteticky jednat                  

o démonické síly. Rozlišuje podle používaných výrazů v textu o rozdílech, kdy se jedná o hrozbu 

a kdy o skutečné ohrožení. 52  

Nandrásky rozvádí zvířecí metaforiku do obrazů politických vůdců a vojáků. Podle 

Duhma se domnívá, že obklíčení žalmisty stádem polodivokých býků je obrazem obklíčení 

stoupenci nějakého politického vůdce zde zastoupené obrazem lva. Tito nepřátelé mají žalmistu 

odevzdat do rukou vojáků a žalářníků, které tady obrazně zastupují psi. Z odkazu na oblast 

Bášanu lze dohadovat, že žalmistovi hrozí nebezpečí v podobě podléhání cizímu kultu, protože 

Bášan je známý jako „Baalova“ oblast.53 

17 Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé 

ruce a nohy, 

18 mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem. 

19 Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. 

 Žalmista znovu v těchto verších opakuje stav, ve kterém se cítí být. Je zaměřen na sebe. 

Jedná se o výpověď Bohu o nebezpečí, ve kterém se nalézá.  

 „Skupina, která je tady označena “smečkou psů”, by v doslovném překladu zněla jako 

“zlovolní”, ti, kdo působí zlo.“54 
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 Ke skupině těch, kdo jsou okolo, žalmistu obstupují, obklopují, a ten se nemůže dostat 

ven ze sevření Heller, uvádí jako možný výklad, že se jedná přímo o vojenské obklíčení.55 Jeho 

nepřátelé čekají na příležitost rozdělit si souženého jako kořist. Připravit jej nejprve o ochranu, 

sejmutí oděvu. Obnažení člověka ponižuje. Je v ohrožení, ze kterého není cesta, je obklíčený      

a v nebezpečí života. Ponižování nemá žádnou hranici, on je zcela bezbranný. Westermann 

popisuje situaci jako divadelní scénu, ve které nepřátele vnímá jako muže, kteří nemají soucit      

s trpícím a dívají se na něho jako by už byl mrtvý. 

 „Slova 'jako lev' (se vrhli), H. Ka'arí, četla už Septuaginta jako slovesný tvar ka'arů = 

prokláli. Nejnověji se přímo tvar ka'arí vysvětluje jako archaický tvar (Dahood, I., 141)            

od slovesného kořene k-r-j (= hloubit). V pozadí tohoto pojetí je nesporně představa ukřižování. 

Jenže staří Izraelci tento (římský) trest smrti neznali. Je proto sporné, má-li se čtení Septuaginty 

dávat přednost a hebrejský text podle ní upravovat nebo aspoň vykládat. Evangelisté se v tomto 

bodu na Ž 22 neodvolávají!“56 

 Ve verších 13 až 19 se několikrát objevuje popis nebezpečí v podobě zvířat, která 

žalmistu obkličují. Zvířecí tématika se objevovala v literatuře v ugaritských bájích a Izraelité se 

jimi zřejmě inspirovali. Ve Starém zákoně se obrazů divokých zvířat často užívalo k popisu 

zlých mocností nebo pozemských vlád. Lev patřil mezi zvířata, která byla v žalmech užívána 

jako obrazu nejčastěji. Bylo to zvíře dobře známé všem a lidé v něm srozumitelně viděli 

bojovnou agresi. Nejednou využili k popisu velké trhací síly jeho zubů a velikou sílu, která je 

v žalmu 22 popisovaná jako srovnatelná se smrtícími rohy divokých jednorožců. Podle Browna 

byla v obraze představována symbolika pohanského boha Baala, a v souvislosti se souslovím 

„Bášanští tuři“ žalmista odkazuje na nepřátele Izraele, kteří mají ještě také schopnost jisté 

soudržnosti, jsou spojeni do stáda nebo kolektivu.57 Ze zvířecích zpodobnění si mohli izraelité 

uvědomit to, že silní volové mohou být také obrazem impozantních nepřátel, podobně jako je 

odkazováno v Iz. 34,7. Divocí volové Bášanu mohou mít spojitost s úrodným krajem Bášan, kde 

se ukazuje na sílu volů a krav odsud pocházejících (Dt 32,14 nebo také Am 4,1). Psi jsou 

popisováni jako zločinci, lupiči nebo nepřátelé. Obecně byli ve staré Palestině těmi, kdo požírali 

odpadky a mršiny a byli považováni za nečistá zvířata. V popisu zvířecích nepřátel se podle 
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Weisera nejedná o skutečné nepřátele, ale vidí v popisech reflexi vlastního bezmocného strachu 

žalmisty. Příklad psů tady podává v souvislosti se smečkou psů trhajících mrtvé tělo při domnělé 

smrti, před kterou se žalmista chvěje strachem.58 Westermann upozorňuje na skutečnost, že 

v babylonských žalmech jsou nepřátelé popisováni jako divoké bestie, a že je možné v těchto 

nepřátelích vidět také démonické síly.59 V symbolice psů se Nandrásky vrací k obrazům 

v baalovském kultu a pro psy objevuje označení pro mužské prostituty. Podle Biče je možné, že 

je zde popisován živý zápas jahvismu s baalismem. Podle Baethgena představují psi 

„samaritány“ a obraz podle něho odkazuje na člověka, který upadl mezi lupiče. Duhm hovoří      

o vězeňských dozorcích a vojácích, kteří háží los a rozdělují si oděv zajatého žalmisty. Hození 

losu podle Sir. 14,15 mělo znamenat, že je trpící pokládaný za mrtvého.60 Je to znak vítězství 

nepřítele a jeho spojenců. Žalmista v žalmu 22 se však nevzdává. 

20 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! 

21 Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou; 

22 zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců!  

A tys mi odpověděl. 

 Ačkoliv se nepřítel tváří, že jemu patří vítězství, poslední slovo patří Bohu, který byl 

věrný otcům a který obnoví i tvář země pro nastávající rok. Žalmista prosí o záchranu duše, 

kterou se ve smyslu řecké filozofie mínila jednota duše i těla a tak se tento výraz vztahuje         

na celou existenci žalmisty. 

 Přestože žalmista svůj stav vnímá jako bezvýchodný a to, že se v něm nachází, považuje 

za rozhodnutí Boha, přesto se ve verších 20 - 23 formou modlitby obrací k Hospodinu s prosbou 

o pomoc. Uznává, že v Bohu je jeho síla. Opakuje volání o pomoc, ačkoliv v prvních verších 

žalmu popisuje opuštěnost, marnost svého volání, nachází odvahu a důvěru znovu požádat           

o pomoc. Dovolává se Boží milosti. Volá o záchranu. Místo aby se utopil ve svém trápení, tak se 

upne na to, že ho Hospodin musí zachránit. Bojuje o život. V tomto verši nastává zlom                

a překvapivý výkřik vyslyšení.  

 Žalmista se setkává se skutečností, že ho Hospodin vyslyšel a ačkoliv vyslyšení očekával, 

prožívá událost jako silný šok! 
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 Tato část žalmu je vyvrcholením dramatičnosti situace. Jakoby znovu a ještě naléhavěji 

vzývá Boha a také v závěru této strofy dochází k Boží odpovědi: „A tys mi odpověděl!“ 

„Jan Heller rozebírá slůvko “nítání”, které lze překládat jako “odpověděl jsi mi” anebo 

“odpovíš mi”. Odkazuje pozornost na rozdílnost vnímání času hebrejského národa oproti našim 

zvyklostem. Namísto představy trvale plynoucího času měl starý Hebrejec představu lhůty           

a rozeznával, které dění je ještě v běhu a které je už dokončené, hotové. V jeho mysli neexistoval 

rozdíl mezi “odpověděl jsi” a “odpovíš”. Pro něho to byla jedna kategorie.“61 

Tato věta „ A tys mě vyslyšel.“ není u překladů žalmu 22 uváděna často. Vyskytuje se 

v Českém ekumenickém překladu (ČEP) a Českém studijním překladu (SP). Bible Jeruzalémská 

(BJ) má poznámku mimo text, s odkazem na hebrejský výklad. 

 Následují výrazy, které už nemají zvířecí metafory. Nebezpečí mizí a celá atmosféra 

žalmu se zlidšťuje. 

23 O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. 

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

Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! 

25 Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním 

svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. 

 V uvedených verších žalm přechází do své druhé části, která je svědectvím                       

o Hospodinově záchraně, a jeho velikosti. Kdykoliv se zmiňuje Boží jméno, vypráví se o Boží 

velikosti. Se žalmistou se odehrála zásadní změna. Udělal osobní zkušenost. Chce mluvit o Bohu 

jako o někom, koho zaslechl. Doposud vycházel ze zkušenosti přejaté od otců a nyní se setkává 

s živým Bohem, který reaguje na jeho volání. Tuto zkušenost má potřebu předat. Jeho pohled je 

cele upřen na Hospodina. Do dialogu přivádí posluchače a vyzývá je k bázni z Hospodina            

a k jeho chvále. Žalmistova slova získávají na autoritě. Z ustrašeného člověka v nebezpečí se 

stává svědek Božího jednání. Do popisu své zkušenosti přidává své změněné jednání. Už není 

ochrnutý svým strachem, ale je uvolněn ke chvále a svědectví o Božím jednání. Také ti, kdo ho 

ohrožovali, už přestali být jeho nepřáteli a mění se na Hospodinovy ctitele. Z výpovědi zaznívá 

síla, která nutí ke svědectví. Svědčí o tom, že Bůh sám se člověku zjevil a přiblížil se ve svých 

vysvoboditelských skutcích. 
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 Slovy: „ti, kdo se bojí Boha“oslovuje ty, kdo mají tento správný vztah k Bohu a vyzývá 

je k úctě k němu. Připojuje všechny do jednoho společenství. Celé Izraelovo potomstvo nabádá 

k uctívání Boha. Žalmista vypovídá o Hospodinu poznatky, které náhle, po tom zlomu, ve svém 

vnímání vidí jinak než doposud. 

 Mluví k lidu a popisuje Hospodinovo jednání. Verš 25 je v protikladu k verši 7. Žalmista 

zdůrazňoval velkou tíži svého postavení i odpověď Hospodina na jeho volání a nyní mluví 

v euforii sám o sobě. Verš obsahuje vyprávění i sdílení se. Žalmista zjišťuje, že má budoucnost. 

Má odvahu plnit své závazky. Všechno vidí optimisticky. 

 V Nandráského popisu kultického výjevu žalmista-král, který prosil o Boží pomoc, chce 

nyní uprostřed shromáždění oslavovat Boha a vyzývá k tomu všechny přítomné. Oprávněně 

předpokládá, že všichni přítomní se přesvědčili o Boží pomoci. O tom, že se k němu Hospodin 

přiznává. Bůh kulticky poníženého krále nezavrhl a vyposlechl ho a to je důvod k radosti.62 

26 Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho 

bojí. 

27 Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše 

srdce bude žít navždy. 

28 Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země.  Tobě se budou klanět 

všechny čeledi pronárodů. 

29 Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout. 

 V uvedených verších je žalmistova řeč směřována tentokrát k Hospodinu. Jeho slova jsou 

plná důvěry. Následuje slib, závazek plynoucí z vděčnosti, z reakce na Boží záchranu. 

 Žalmista znovu mluví ke společenství a popisuje příslib Hospodinovy štědrosti pro ty, 

kdo hledají Boží vůli v obrazech oběti a nasycení. Chválu spojuje s jídlem. Zatímco před tím 

viděl před sebou jen smrt, nyní vidí nasycení. Verš obsahuje příslib života v plnosti, života 

věčného. 

 Popisuje jednání, které si žalmista spojuje se zkušeností Hospodinova jednání. Popisuje 

přirozenou odpověď člověka na takovouto zkušenost s Hospodinem. 

 Ve verších se opět vrací k přímé řeči k Bohu. Ve verši 28 zaznívá žalmistovo proroctví, 

jakási vize budoucího. Popisuje obraz budoucí chvály lidu Izraele i lidu všech okolních národů. 
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Lavinovitě se tato chvála rozšíří za hranice Izraele, mimo tu konkrétní komunitu. Dotkne se lidí 

tak, že se vnitřně obrátí a vrátí se k Bohu a všichni ho budou uctívat.  

 Verš 29 je zvoláním a popisem svrchovanosti Boží. Ukazuje, že Hospodin je vládce. On 

jediný je králem, všechno řídí, nic se mu nevymklo z rukou. Westermann zde odkazuje na žalmy 

93, 95-99 připomínající Boží kralování a rozšíření chvály do širších okruhů. Začíná to 

vyslyšením prosby trpícího, který k němu volal z hloubky svého smutku a pokračuje slibem 

vyprávět jeho zkušenost ostatním a potom se chvála z malé skupiny šíří dál a zaznívá ve všech 

dálavách země. 

 Obnovením společenství se Hospodin znovu ujímá vlády uprostřed svého lidu, ale jeho 

královské nároky jsou univerzalistické. Verš 29 připomíná závěr spisu proroka Abdiáše o tom, že 

království bude patřit Hospodinovi a oznamuje, že Hospodinu patří kralování. On je vládcem nad 

národy.63 

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. 

31 Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, 

32 to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „ To učinil on!“ 

 

 Budou se mu klanět i ti, kteří neměli žádnou naději, i u nich dojde k obrácení. V popisu 

této situace žalmista zmiňuje situaci lidí, kteří svou duši zaprodali modlám. Tuční jsou ti, kdo se 

neklaní Hospodinu a nevzývají ho. I přesto, že v obrazech žalmu tito padají na kolena, život 

jejich duší je zahuben. 

 Verš 31 je proroctvím o svědectví budoucích pokolení a o jejich službě v návaznosti na 

poznání Boží velikosti a svrchovanosti. Podává obraz krále. 

 Žalm je zakončen vrcholným zvoláním a rozpoznáním panovníkova konání. Hospodin je 

ten, který kraluje. Je ten, který jedná! Je předpovědí o poslání Hospodinových svědků pro ty, 

kteří teprve přijdou na svět. Je svědectvím o Božím činu. 

 Budoucí generace zažijí na vlastní kůži krásné Boží skutky, které musí být zvěstovány od 

rodičů k dětem a k „lidem ještě nenarozeným“. Vidíme zde tradici, ze které žalm 22 vychází. 

Tradici, ve které přechází chvála z generace na generaci. V závěrečné sentenci žalmu je podklad 
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k tomu, aby byla chvála Boha rozšířena časově a prostorově. To co je motivem, který dává sílu 

celému žalmu je to, že Bůh konal. Tato závěrečná sentence ukazuje na teologii Starého zákona, 

jak mluví o Bohu. Podle Westermanna je toto jádrem teologie Starého zákona a smí ji vyslovit 

pouze ten, kdo doopravdy zažil, co Bůh udělal. V tomto případě se jedná o autora žalmu 22.  

Jeho zkušenost je ovlivněna kontrastem, který podmínil pokrok v rámci žalmu od druhého do 

posledního verše, jenom kvůli tomu, že zažil Boží vzdálenost, že ho Bůh opustil, že mlčel, pak 

mohl zakusit jeho obrácení, a protože toto obrácení zažil, mohl o tom vyprávět. To o čem 

vyprávěl, bylo to, že Bůh jednal. Je to Boží jednání, o kterém mluví starozákonní teologie a tím 

mluví o vztahu Boha k člověku v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti.64 

 Závěr žalmu má charakter hymnu a oslavuje Boží stvořitelskou činnost. Ukazuje na 

Hospodina jako na světovládce, před kterým se každý jednou pokoří a všichni lidé se mu budou 

klanět, protože svým stvořitelským konáním směřuje k završení svého kralování. O této Boží 

činnosti se bude vyprávět budoucím. Těm, kteří se teprve narodí. V tom se lidu Starého zákona 

připomíná, že z Boží vyvolenosti vyplývají povinnosti v podobě Božího poslání, které když 

zradí, tak si Hospodin může svou povolat a zrodit i nový lid. Vždy šlo, jde a půjde o ty, kteří 

poznají Boha v této jeho stvořitelské činnosti a bez výhrad se mu podrobí.65 

 Žalmista v žalmu 22 popisuje vnitřní rozpoložení, kterým je zpočátku naprosté zoufalství. 

V polovině žalmu se mění pojetí Boha, mění se pojetí situace i lidí kolem něho i vlastní 

žalmistovo sebepojetí. Zatímco v první polovině žalmu podává o sobě obraz jako o bezcenném 

tvoru bez možnosti se bránit, v druhé části je člověkem s vlastní hodnotou. Dokonce oslovuje 

druhé a jeho slova mají autoritu. V žalmu je ukázáno, že během modlitby došlo k uzdravení. 

Zatímco na začátku modlitby se trpící cítil být ohrožen, na konci je už dokonce i tím, kdo 

pomáhá. 
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2.3 Dějinný kontext žalmu 22 

 

 Protože žalmy vznikaly v průběhu dlouhého období a byly ještě upravovány po čas celé 

starozákonní doby, proto ani u žalmu 22 není možné dobu vzniku s jistotou určit. 

 V jednotlivých žalmech se nacházejí velmi staré prvky, někdy přebásnění nějakého žalmu 

o některém z kenaánských bohů. Hebrejský text žalmů se měnil náhodně i úmyslně a nynější 

podobu mu dali masoreté. 

 Určení konkrétního dějinného kontextu nekoresponduje ani s logikou záměru žalmů, pro 

které byly skládány. To, že nebyly historicky specifikovány, lépe umožňuje jejich trvalé 

používání v bohoslužbě Izraele.66  

 Žalmy jsou nejdůležitějším pramenem k odhalení podrobností kultických aktů Izraele.  

Poskytují rozmanité pohledy do izraelského kultu. Podrobnosti o kultu se ze žalmů můžeme 

dozvídat ale jen nepřímo, a tak nové exegetické závěry o něm neustále mění představu. Odráží 

ho z hlediska života společenství. Žalmy se zpívaly v jeruzalémském chrámě a tam byly také 

shromažďovány. Používaly se ve veřejném shromáždění, pomocí žalmů se chválilo, některé se 

zpívaly před tím, než se konala oběť. Z kulticko-liturgických důvodů se staly zpěvníkem 

poexilního jeruzalémského společenství jehož podobu určovali liturgické záměry. Protože byly 

sestavovány a upravovány v průběhu času, tak se vedle sebe objevovaly různé podoby textů 

z různých dob. 

 Podle Nandráského v sobě Kniha žalmů zahrnuje tvorbu skoro jednoho celého tisíciletí. 

Středobodem dějin vzniku, tradování, stejně jako i vytvoření sbírky, byl jeruzalémský chrám. 

V kolektivní podobě se tu uskutečňovalo přání, vyjádřené v Žl 102, 19: „Toto ať se zapíše pro 

budoucí pokolení a nově stvořený lid bude chválit Hospodina.“67 

 Největší skupina dochovaných žalmů jsou žalozpěvy jednotlivce. Jen zřídka z nich 

můžeme poznat situaci modlitebníka. Popisy utrpení většinou obsahují málo konkrétní výpovědi 

o tom, v čem utrpení spočívá. Důvodem jsou kultické formuláře pojaté tak, aby jich mohli užívat 

různí modlitebníci v různých osobních stavech a situacích. Častým podnětem k žalozpěvům je 

nemoc, nepřítel, a nepřátelské pronásledování.  
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 U žalmu 22 se badatelé orientují podle označení žalmovým nápisem, ve kterém je 

uvedeno, že se jedná o žalm Davidův. Takto označené žalmy podávají informace o králi 

Davidovi, o jeho nástupu, vzestupu a nástupnictví. Z poznatků o skutečném Davidově životě 

teologové v žalmu 22 nic konkrétního nenacházejí, proto se u tohoto žalmu jedná o obecnější 

situaci. Označením „Davidovi“ se žalm řadí mezi žalmy královské a v těch se objevuje 

náboženská stránka o sebeuchopení a konsolidaci království. Nandrásky uvádí, že skupiny tzv. 

„královských žalmů“, do které žalm 22 patří, složili pravděpodobně kultické osoby68. 

 „Jistě jsou Davidovy žalmy známy začátkem 2. století, v poslední třetině téhož věku je už 

bezpochyby sbírka hotová. Moderní kritikové nazvali tedy žaltář „hymny obnoveného chrámu“. 

Nemůže se ovšem tvrdit, že by ve starém Šalamounově chrámě náboženské zpěvy nezaznívaly.“69 

 Určení původního dějinného kontextu nevylučuje, že v následujících epochách byl stejně 

jako jiné žalmy, i žalm 22, čten v nových kontextech. Můžeme mluvit o různých relekturách této 

modlitby. A. Gelin rozlišuje čtyři relektury: exilní, poexilní, helénistickou a mesiášsko-

eschatologickou.70O aktualizaci žalmu svědčí také dodatek vv. 28 - 32, který byl pravděpodobně 

připojen později. 

 „Do tohoto vývoje patří také novozákonní relektura, která se uplatnila především 

v Ježíšových pašijích.  V patristické a středověké exegezi byl mnohdy tento žalm čten jako 

„literní“ předpověď Ježíšova utrpení. Známý je v tomto ohledu Kassiodorův výrok, který v Žl 22 

viděl „non tam prophetia quam historia“ (ne proroctví, ale dějiny): žalm je prý dějinným 

popisem Kristova utrpení.“71 

 Analýzou textu, rozkrytím rozmanitých vrstev, pramenů, stádii podání i konečnou 

podobou se studium žalmů zaměřuje převážně na zkoumání procesu vznikání kanonického textu 

a na interpretaci jednotlivých stádií tohoto procesu v jejich vlastním dějinném kontextu. 

 O původní podobu textu se ale postupně vytratil zájem a v současné době starozákonní 

věda nedisponuje metodickými přístupy, kterými konsekventně provedená práce z hlediska dějin 

může i musí překonat stávající protiklad mezi tím způsobem uvažování, který sleduje jen procesy 

podání a mezi tím, který se zaměřuje jen na kanonické konečné stadium. 

                                                
68  NANDRÁSKY, s. 10. 

69  KUNICKÝ, s. 8. 

70  RAVASI, s. 405. 

71  RAVASI, s. 410. 
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 Cesta odkrytí textů až k jejich konečnému znění se ubírá z velké části spolu s dalším 

utvářením látek k tradiční literatuře. Autoři, kteří žalmy sepisovali, museli mít patřičné vzdělání. 

Průběh zapisování byl daný vnitřním vývojem v určité oblasti života. Přechod k literárnímu 

zpracování způsobil, že produkované a recipované texty byly málo vázány na určité události        

a situace.  

 Orientace žalmu probíhala podle nadpisu. Spojení se jménem, v případě žalmu 22 se 

jménem Davida. Dále obsahovaly pokyny pro hudební provedení žalmů a pokyny související 

s hudebními nástroji. 

 Žalmy byly často básněmi sepsanými pro určitou konkrétní bohoslužebnou příležitost. 

Někdy se jednalo spíše o náboženské básnictví, které nemělo své místo v životě v kultu. Způsob, 

jakým byly napsané ukazuje, jaké místo zaujímaly v denním životě. Zda byly určené na sabath, 

na nedělní a ranní pobožnosti apod. U žalmu 22 je v nadpisu upřesnění, že se jedná o žalm jitřní, 

byl pravděpodobně určen k modlitbě při ranní pobožnosti. 

 V žalmu 22, ve verších 4 až 6, je individuální utrpení modlitebníka postaveno zároveň  

do širší souvislosti izraelských dějin. 

 G. Beer se domníval, že protagonistou tohoto žalmu je celý Boží lid, který prochází 

nějakou velkou dějinnou zkouškou. Tuto hypotézu zastávali mnozí středověcí rabíni a přijali ji za 

svou také mnozí současní exegeté, jako W.Wette, Halévy, Briggs, Magne, Mannati.72 

 Kolektivní význam žalmu nevysvětluje absolutní originálnost prosebné modlitby, která 

ačkoliv byla po dlouhá staletí používána v kontextu bohoslužby, přesto zůstává výrazně osobní 

modlitbou. Trpící člověk, který se jí modlí, není anonymním hlasem, který by vyslovoval 

všelidské nebo národní těžkosti. Je to autobiografické volání osoby, která si naříká na celou řadu 

trápení, jako je nemoc, chudoba, pomluvy, posměch, vědomí smrti a Boží mlčení. 

 Někteří komentátoři se snažili vložit žalm do úst některého z jeruzalémských králů jako 

jedinci, který mluví za celé společenství na místě jeho zástupce. Ve Starém zákoně král často 

vystupoval jako hříšník, který se „pokořuje“ před Hospodinem, a to mimo jiné také za celé 

společenství (v. 7; srov. 1 Král 21,29; 2Král 22,19; 2Kron 32,26; 33,12; 34,27) 

 Někteří exegeté se snažili v mluvčím žalmu identifikovat i konkrétního dějinného krále: 

Davida nebo Chizkijáše, nebo nějakého výrazného mluvčího, který polemizuje s monarchií, jako 

                                                
72  RAVASI, s. 404. 
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je prorok Izaiáš nebo Jeremiáš (srov. Jer 37,11nn).73 Hluboká solidarita s chudými tak, jak je 

vyjádřena ve v. 27, se ale u žádného z králů nenachází. 

 Osoba, která se žalm modlí, je silná osobnost, která předkládá Bohu a Izraeli velice živou 

osobní zkušenost svého života plného soužení. Nejsou to orientální nadsázky, jak se domníval 

Gerhard von Rad. Liturgický ráz nářku připouští určité stereotypy, ale nevylučuje osobní 

skutečnost bolesti. Životní cesta tohoto jedince se tak stává vzorem pro všechny, kteří zakoušejí 

fyzické utrpení a morální a teologickou samotu a kteří se nespokojí s nějakou druhořadou 

odpovědí a řešením, ale hledají odpověď výlučně v tom, který jim může na jejich tajemství 

odpovědět, totiž v Bohu (tak jak je to ukázané ve v. 22). 

 Utrpení modlitebníka se projevuje především v krajnosti situace: v opuštění od Boha. 

Okolnosti tohoto druhu vedou nutně ke smrti. Fyzické utrpení je jenom důsledkem těchto dvou 

prvků. Kdyby měl prosebník jistotu, že Bůh je s ním, mohl by se tělesné bolesti postavit 

s pevností a odhodláním. Když právě tento prvek chybí, prosebník ví, že veškerý boj je zbytečný, 

a zachvacuje ho beznaděj“ (J. A. Sogin)74 

 V tomto smyslu je žalm 22 bezesporu méně dokonalý než kniha Job, která toto 

zjednodušující řešení odmítá.75 Žalmistovi se ale daří dojít k novému setkání: Je to Boží 

odpověď, která neodstraňuje tajemství zla, ale částečně ho uzdravuje podle principu retribuce 

(vv. 23, 27). 

                                                
73  RAVASI, s. 404. 

74  RAVASI, s. 404. 

75  RAVASI, s. 404. 
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3.1 Ozvěny v christologickém čtení v rámci pašijového 

příběhu 

 

Frekventovanost citací v pašijích ukazuje, že evangelisté rozpoznali v tomto žalmu spojitosti 

s událostmi Ježíšova ukřižování. Události, na které žalm dopředu poukazoval a které právě          

v Ježíši došly naplnění. Slova, která vyslovuje Ježíš při svém největším utrpení, ukazují na 

naději, která se za ním skrývá. Dřív než se svým věrným nechá poznat po svém Zmrtvýchvstání, 

už ve slovech žalmu, odkazuje na změnu, která stojí před nimi a před světem.    

„Kristus, syn svého národa, se často modlil slovy žalmů a vykládal jejich pravý smysl (srov. 

Mt 5,4; 7, 23; 21,16; 26,30; 27,46; Sk 24,44). I když vznikly za různých okolností, jejich poslední 

smysl, tak jako celého Zákona, je Kristus, Slovo Boží. Některé žalmy nazýváme „mesiášské“ 

(2;21;44;71;109), protože předpovídají prorocky moc, kněžství, utrpení a slávu Ježíšovu. 

Správně však poznamenávají bohoslovci, že obsah všech písní žaltáře je „celý Kristus“, ve svém 

pozemském životě, ve své slávě, ve svých bratřích, v církvi.“76 

Westermann uvedení žalmu 22 v pašijích chápe jako uvedení žalmu, který je představitelem 

všech žalmů nářků. K Ježíšově modlitbě na kříži v Mk 15,34 uvádí, že slova, která Ježíš recituje, 

znamenají, že si přivlastnil slova žalmu pro svoji konkrétní momentální potřebu. Sestoupil        

do hloubky lidského utrpení, o kterém právě tento žalm mluví.77  

 Podobně píše o žalmu 22 Jaroslav Sedláček: „Tento žalm jest celý přímo a výlučně 

mesiánský. Mocnými výrazy vypisuje tajemství utrpení budoucího Mesiáše, jeho snížení               

a trápení: povznáší nás líčením vzkříšení a oslavy Pána Ježíše. Kristus Pán uvádí sám slova toho 

žalmu o sobě, o něm vykládají je též apoštolové a evangelisté; jako Mat 27,35.39.43.45, Jan 

19,23.24.28, Hebrej. 2,12. Ani na Davidovi, ani na Jeremiášovi se nevyplnila prorocká slova 

toho žalmu. Nikdo netrpěl tak za celý svět, nikdo nebyl tak nevinným, jako trpitel tohoto zpěvu     

a Mesiáš. Proto vykládali sv. otcové tento žalm jednomyslně o Mesiáši.“78  

                                                
76   KUNICKÝ, s. 9. 

77   WESTERMANN, s. 298. 

78   SEDLÁČEK, Výklad posvátných žalmů, s. 165. 
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 Žalm 22 je velmi bohatý na vyjádření bolesti a současně důvěry a tak se mohl dobře stát 

interpretativním klíčem Ježíšova utrpení a oslavení.  

 „Žádný jiný žalm nám totiž nepředstavuje duši tak krásnou, tak čistou, tak blízkou 

Mesiáši, jako je ta, která tu prostupuje modlitebníkův neblahý úděl“ (A. Feuillet)79  

  Naproti tomu Nandrásky ve svém pojednání s jednoznačně mesiánským charakterem 

žalmu 22 polemizuje: 

  „Tertulián například nacházel v 22. žalmu celé utrpení Ježíše Krista. V novější době G. 

Mayer (Die Psalmen, 1913) se domnívá, že Ježíš Kristus na kříži viděl „v Davidově nářku           

a Davidově spáse prapředstavu svého vlastního údělu“ a na základě „paralely“ mezi žalmistem 

a Ježíšem uzavírá, že se „musí uznat“, že 22. žalm se stal oprávněně velkopátečním textem          

a pašiovou písní křesťanské církve. I když v mladé křesťanské církvi docházelo k asimilaci 

představ mezi údělem modlitebníka 22. žalmu a utrpením Ježíše Krista (jak to připomínal už 

Delitsch), stejně novodobé bádání a jeho exegeze nepokládá žalm za proroctví o Mesiášovi. 

Historicko-kritické bádání, které chápalo žalmy jako projev náboženské poezie, výklad žalmu 

značně profanizovalo. Podle tohoto chápání, které se značně rozšířilo, jde v žalmu                       

o pronásledovaného nebo o těžce nemocného jednotlivce. Takový názor zastává ještě                   

i v současnosti např. Kraus (Psalmen, str. 17), podle kterého je žalm žalozpěvem jednotlivce, 

který se nachází ve smrtelné nemoci. V souvislosti s nábožensko-historickým bádáním, které 

odhalilo souvislost kultu Izraele  s kultem starověkého Orientu, došlo k novému hodnocení 

žalmů, které žalm chápe především jako projev kultického života Izraele. Byl to především S. 

Mowinckel, který už ve dvacátých letech ve své průkopnické „Psalmstudii“ poukázal na význam 

tzv. Intronizační slavnosti v kultu starověkého Orientu i Izraele.“80 

  Podle Josepha A. Fitzmyera některé žalmy, jako například také žalm 22 nejsou ani 

královské ani neobsahují titul „mašiach“ ale přesto se řadí mezi mesiánské, „protože pozdější 

Nový zákon je jako takové používá“81, a ne proto, že samy o sobě mají mesiánský obsah. 

 

 

                                                
79  RAVASI, s. 405. 

80  NANDRÁSKY, s. 61. 

81  FITZMYER, The One Who Is to Come, s. 46. 
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  Dále uvádím citace sedmi veršů žalmu 22 tak, jak se objevují v pašijových událostech.  

 

1) Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. (Žl 22,2) 

Motivem verše je stav oddělenosti od Boha, opuštěnost. V pašijích tato slova zaznívají  

na dvou místech. 

„Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „ Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46) 

O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachthani? Což přeloženo 

znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“(Mk 15,34) 

 Bič ve své exegezi uvádí, že ve verši 22,2 v rámci kultického dramatu dočasně stojí v dáli 

Bůh. Král je předobrazem Krista a jeho protivník je přeobrazem Antikrista. Vystupuje jako lev 

doprovázený smečkou svých přisluhovatelů a různých ničemníků mezi kterými jsou i „králové 

země", urození, obrostlí tukem.82  

 Podle Matoušova evangelia podobnost mezi výrazem „Bože můj“ („Eli“) a „Eliášem“ 

vede ke zmatku, koho Ježíš volá. Někteří se domnívali, že se modlí, jiní, že volá Eliáše, který byl 

pokládán za pomocníka těch, kteří jsou v bezvýchodné situaci.83 

 Podle Markova evangelia slyšeli ti, kteří zůstali v blízkosti Ježíšova ukřižování, směsici 

slov v hebrejštině a řečtině, takže někteří se mohli ze slyšeného domnívat, že mohl citovat slova 

žalmu 22. Někteří nerozuměli. K úvahám proč Ježíš na kříži mohl recitovat začátek žalmu 22, 

může vést popis stavu, který mohl prožívat. Zůstal zrazený a opuštěný od těch nejbližších           

a zažíval velké vnitřní a vnější utrpení.  

 Podle Ravasiho text, který je uveden v evangeliích není hebrejský, ale aramejský. Jeho 

řecký překlad v evangeliu není citace Septuaginty a aramejský text není vzat z targumu. Jde tedy 

o autonomní starobylou textovou tradici, doloženou zřejmě v palestinské církvi.84 

                                                
82  BIČ, Ze Starého zákona, s. 194. 

83  HARRINGTON, Evangelium podle Matouše, s. 430. 

84  RAVASI, s. 410. 
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 Reakce lidí stojících pod křížem na Ježíšova slova je poněkud záhadná. Podle některých 

exegetů je to záměrná ironie na Ježíšova slova, kterým rozuměli dobře. Eliáš byl podle židovské 

lidové tradice patronem soužených a umírajících. V tomto smyslu T. Boman85 rozlišuje dvě 

roviny jedné dějinné události. Ježíš v hebrejštině řekl: ’eli attah – „ty jsi můj Bůh“ (což 

evangelia interpretují jako žalm 22,2). Ale okolostojící diváci mohli tuto větu chápat jako stejně 

znějící větu v aramejštině ’elijja ta’ – „Elijáši, přijď.86 Ohledně Ježíšova prožívání stavů 

odloučení od Boha, dochází Brown k závěru, že neexistuje přesvědčivý argument, který by 

znemožňoval přišuzovat Ježíšovi Marka, případně Matouše skutečné pocity opuštěnosti, jaké 

vyjadřuje citovaný žalm.87 

Osobně se domnívám, že Ježíš žalm 22 na kříži citoval ne především proto, aby vyjádřil 

vlastní pocity, ale aby spojil do modlitby známého žalmu ty, kteří vytrvali pod křížem, a i ty, 

kteří se budou v dalších časech společně s ním u kříže zastavovat, a aby jim dodal útěchy          

ve chvíli, která se jevila pro všechny zúčastněné bezútěšná. Domnívám se, že i v této chvíli, 

veden láskou k druhým, chtěl Ježíš vyzvat k modlitbě známého žalmu, o kterém věděli, že končí 

jásavou oslavou Božího konání. 

 

2) Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu. (Žl 22,7) 

 Motivem verše je popis stavu, který je prototypem člověka. Jakoby člověkem už ani 

nebyl. Posměvači se dívají na modlitebníka nejen jako na člověka zasvěceného smrti, ale i jako 

bezbožného pohana, který vypadl ze smlouvy s Hospodinem. V pašijích je souvislost s tímto 

veršem zmiňována pouze u Matouše: 

Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. (Mt 27,44) 

K verši 7 se přidává v odkazech verš 27,44 z Matoušova evangelia, kde se má za to, že 

Ježíš na kříži prožívá vnitřně podobnou situaci, když se mu posmívají i ti, kdo podstupují stejnou 

smrt společně s ním. 

                                                
85  Das letzte Wort Jesu, in: „Studia Theologica“ 17, 1963, s. 103-119. 

86  RAVASI, S. 411. 

87  DONAHUE, HARRINGTON, Evangelium podle Marka, s. 451. 
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Harrington podotýká, že Matouš nezmiňuje tzv. „dobrého lotra“, o kterém píše Lukáš (Lk 

23,39-43) a tak „Urážky od těch, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem, mohou být narážkou       

na Žl 69,10 (ČEP): 'Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne'.“88 

 Podle Biče jde v tomto verši v kultickém podání o předobraz davidovského krále, který 

na sebe bral podobu služebníka. Musel se ponížit a snášet potupu. Všeho se zřekl, podobně jako 

se vyjadřuje o Kristu autor listu Filipanům (2,7).89 

 

3) Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou. (Žl 22,8) 

 Ve verši je popsán posměch těch, kdo trpícího vidí a jejich postoj, výsměch a pohrdání. 

Výsměch zpečeťuje ponížení. V evangeliích je podobný výsměch vůči Ježíši uveden u Matouše, 

Marka i u Lukáše. 

Kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou. (Mt 27,39) 

Kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali: „Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech 

jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže!“(Mk 15,29) 

Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali:“ Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, 

je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. “(Lk. 23,35) 

 Verš 8 popisují evangelista Matouš stejně jako Marek a ukazují na posměch těch, kdo 

jsou v Ježíšově blízkosti. Tento posměch je popsán jako fyzické třesení hlavou, ale v Markově 

evangeliu se tito posměvači dotýkají i Ježíšovi výzvy:„Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej 

postavím.“(J 2,19) 

 K popisu posměvačů se připojuje také evangelista Lukáš. Tento ale rozděluje mezi těmi, 

kdo zůstávají v účasti spolu s Ježíšem a mezi těmi, kteří se mu posmívají. U Lukáše jsou těmi 

posměvači členové rady a svým posměchem ještě více znevažují jeho spasitelské poslání. 

 

4) „Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!“ (Žl 

22,9) 

 V 9. verši je obsažen výsměch proti trpícímu a zároveň také proti Hospodinu. Heller 

uvádí, že modlitebníka uvedla do neštěstí vlastně jeho zbožnost. Právě to, že počítal s Boží 

pomocí.90 U evangelistů je podobná zmínka u Matouše: 

                                                
88  HARRINGTON, Evangelim podle Matouše, s. 426. 

89  BIČ, Ze světa Starého zákona, s. 332. 
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Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: „Jsem Boží Syn!“(Mt 27,43) 

 K tomuto verši dává Harrington do souvislosti odkaz na postavu „trpícího spravedlivého“ 

z knihy Moudrosti: „Jestliže spravedlivý je Božím synem, Bůh se ho ujme a vytrhne ho z rukou 

protivníků.“91 

 

 

Podobný ráz posměchu je také na verších v Lukášově evangeliu. 

Avšak oni křičeli: Na kříž, na kříž s ním. (Lk 23,21) 

Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále 

stupňoval.(Lk 23,23) 

 Johnson se s odkazem na S. Segerta zabývá rozborem smrti věšením na kříž jako 

odsouzením protivníků kumránského společenství. V kumránských svitcích se nacházejí 

poznámky o křižování ve smyslu věšení lidí zaživa na strom.92A křik nebo jeho stupňování dává 

do souvislosti s naléháním a atmosférou vzbouřenecké situace.93 

 

5) Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti!  

(Žl 22,16) 

 Verš 16 popisuje stav vyprahlosti, vyschlosti a uvedení do stavu smrti. Jazyk, který se 

lepí na patro nebo na dásně při vysušení organizmu a předchází smrti žízní. U evangelistů je 

tento stav popsán u Matouše, Marka a Lukáše. U Jana je poznámka na nutnost naplnění Písma. 

Heller poznamenává, že jestliže Bůh ponechal modlitebníka v trápení a nevysvobodil jej, dokázal 

tím, že tento opuštěný a ztrápený člověk není Mesiáš. 

Jeden z nich ihned odběhl, vzal houbu, naplnil jí octem, nabodl na tyč a dával mu pít. (Mt 27,48) 

Kdosi pak doběhl, namočil houbu v octě, nabodl jí na prut a dával mu pít se slovy: „Nechte ho, 

počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš, sejmout.“(Mk 15,36) 

Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali „Když jsi židovský král, 

zachraň sám sebe.“ (Lk 23,36) 
                                                                                                                                                       
90  HELLER, s. 124. 

91  HARRINGTON, s. 426. 

92  JOHNSON, Evangelium podle Lukáše, s. 385. 

93  JOHNSON, s. 385. 
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Ježíš věděl, že vše je již dokonáno a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“  

(J 19,28) 

 Všechna čtyři evangelia se zabývají Ježíšovým stavem, který je zpodobněn v 16tém verši 

a který popisuje Ježíšovu vyprahlost a pozbytí sil. Nabídnutím octa Ježíši v této situaci ještě 

podtrhují opovrhování jím. Další projev výsměchu nebo parodií na královské stolování94. 

 Stavu smrti se věnuje ve svém evangeliu Jan, ve verši 28 se dotýká tajemství Ježíšova 

poslání. Francis J. Moloney se v souvislosti s tím zmiňuje o božské moci, která zahrnuje 

Ježíšovu smrt jako tajemství, jež přesahuje možnosti lidského chápání.95 

 

6) Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce 

a nohy. (Žl 22,17) 

 Verš 17 je obrazem nepřátel, kteří ho obklíčili tak pevně, že z toho sevření není možné, 

aby vyšel ven. V evangeliích jde o obraz ukřižování, probodení rukou i nohou a uvádějí ho 

všichni čtyři evangelisté. 

Hebrejský výraz ka’ari, což znamená jako lev, četla LXX jako ka’aru, což je sloveso       

a znamená probodli. To je také překlad LXX, která hebrejský text sápou se jako lev na mé ruce   

a nohy přeložila jako óryxan cheirás mu kai pódas, což znamená probodli moje ruce a nohy 

(doslova udělali dírku v mých rukách a nohách). V pozadí tohoto pojetí je nesporně představa 

ukřižování.  

Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. (Mt 27,35) 

Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. (Mk 15,24) 

Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ O jeho šaty se rozdělili losem.(Lk 23,34) 

Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. (J 19,18) 

A na jiném místě Písmo praví: „Uvidí, koho probodli.“(J 19,37) 

 Tento verš není užit jako přímá ani jako volná citace. V popisu Ježíšových nepřátel 

kolem jeho kříže je možné si představit obraz smečky psů a tlupy, která trpícího Krista 

                                                
94  JOHNSON, s. 390. 

95  MOLONEY Francis J., Evangelium podle Jana, s. 528. 
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obklopuje. Žalmové poetické vyjádření je tak vhodným doplněním pašijového realistického 

popisu. 

 

 

7) Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. (Žl 22,19) 

 Tento, 19. verš, je synonymickým paralelismem. Ve své druhé části opakuje jinými slovy 

to co, vyjadřuje ta první část. Žalmista se pozastavuje u takové události, kdy se losuje o oděv. 

Evangelisté ho zapracovali do vyprávění ve všech čtyřech evangeliích a to tak, aby byla 

podobnost s žalmem 22 zřetelně rozpoznatelná. 

 Heller se zaměřuje na zbavování oděvu. Obnažení znamená zahanbení a je téměř 

synonymem pro odsouzení96. Ježíšův příběh ukazuje, že zde jde o svlékání odsouzeného před 

popravou. A další důraz ve svém výkladu dává na „losování“. Tento způsob rozhodování se 

používal v Izraeli především v předprorocké době a Izrael se tímto způsobem doptával na Boží 

vůli. Proto vše, co se takto děje se děje ve shodě s Boží vůlí. Je to Boží soud nad tím, kdo byl 

právem zavržen. 

Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. (Mt 27,35) 

Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty, losovali o ně, co si kdo vezme. (Mk 15,24) 

Ježíš řekl:“Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. (Lk 23,34) 

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. (J 19,23 – 24) 

 Podle Haringtona si odsouzencovi šaty rozdělili popravčí, a to vedlo později první 

křesťany k tomu, aby v tom uviděli naplnění verše Žl 22,19.97Také vidí jejich jednání jako hru. 

Podle Mk 15,20 Ježíšovi šaty zase vrátili. Toto jednání se pravděpodobně týkalo Ježíšova 

vrchního šatu.98 

                                                
96  HELLER, s. 144. 

97  HARRINGTON, s. 425. 

98  DONAHUE, s. 442. 
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 Nandrásky v závěru své exegeze žalmu 22 dokazuje, že žalm není eschatologickým 

žalmem ve smyslu, že by o Ježíši Kristu prorokoval, ale dokazuje, že typologicky ukazuje          

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

vzal na sebe hříchy světa a svým zápasem a utrpením na dřevě kříže zprostředkoval život a spásu 

a Bůh ho oslavil tím, že ho vzkřísil a vyvýšil.99 

                                                
99  NANDRÁSKY, s. 68. 
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4.1 Závěr 

 

 Tato práce si kladla za cíl zpracovat literární a teologický pohled na žalm 22. Za tím 

účelem se zabývala rozdělením sbírky žalmů a jejich členěním. Konstatuje, že žalm 22 se řadí 

doprostřed první z jejich pěti částí. Kromě charakteru Knihy žalmů jako takové se v první 

kapitole práce zabývá i žalmem jako charakteristickou modlitbou Izraele. Představuje žalmy jako 

modlitby důvěry a cestu, kterou se člověk učí jazyku, kterým s ním mluví Bůh. A konstatuje, že 

z hlediska literárního je žalm 22 chvalozpěvem jedince, a má ve své první části charakter 

žalozpěvu a ve druhé přechází do chvalozpěvu. 

 V části 2.1 se práce zabývá formou a strukturou žalmu. Věnuje se obecně problematice 

žalmových nadpisů a popisuje charakteristické znaky hebrejské poezie, zvláště typické znaky, 

kterými jsou paralelismy a metafory. Představuje také dvě řešení struktury žalmů. Tato řešení 

jsou v mnohém podobná. V podání Clause Westermanna se liší přidáním přechodových veršů.  

První struktura dělí žalm pouze na žalozpěv a chvalozpěv, zatímco Westermann tyto dvě části 

neodděluje tak striktně ale část chvalozpěvu a část žalozpěvu spojuje několika verši, jak bývalo 

obvyklé ukončovat některé žalmy jak ve Starém zákoně, tak i žalmy egyptské a babylonské. 

 V kapitole 2.2 se práce obšírněji zabývá literární analýzou žalmu. Podle charakteru řeči 

žalmisty je rozdělena do deseti oddílů po několika jednotlivých verších. Na tyto citované verše 

navazuje komentář odvozený z prací českých i zahraničních teologů. V zásadě se zde střídá 

pohled na výklad verše z lidsky prožívaného pohledu zastoupeného Hellerem a Westermannem 

s výkladem možného průběhu bohoslužebného obřadu zastoupeného exegezemi Karola 

Nandráského a Miloše Biče. V prvním oddílu se práce podrobněji zaměřuje na různé možnosti 

překladů a výkladů nadpisové poznámky žalmu 22. Ukazuje, že se badatelé shodují ve výkladu  

v tom, že se poznámky nejspíše týkají hudebního doprovodu. Začátek žalmu 22 osvětluje 

Hellerův výklad hebrejského termínu „lamma“ jako otázky dotazující se po účelu. Proč,             

za jakým účelem se stalo to, co se dále odehrává. Jako důležitou poznámku považují také 

Hellerovo osvětlení vyslyšení modlitby. Na přelomu žalmu, kdy se objevuje výkřik „a ty jsi 

odpověděl“, je tento výkřik uvedený pouze v několika českých překladech a čas jeho vyslyšení 

zůstává otevřený pro víru, že i když ještě není zjevné, že Bůh vyslyšel, už je čas děkovat a 

chválit za vyslyšení.   Ve verších 13 – 17 se objevují metafory s obsahem zvířecí symboliky. 
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Tyto metafory se práce pokouší přiblížit z více zdrojů a pohledů. Závěr žalmu patří oslavě 

Božího konání, jeho stvořitelské činnosti. 

 V části 2.3 dějinný kontext žalmu 22 práce uvádí žalm jako určený k bohoslužebným 

úkonům a k univerzálnímu užití v modlitbě, proto se obecně v žalmech nepřikládá dějinným 

souvislostem taková důležitost jako v jiném literárním útvaru. Přesto se i u žalmu 22 pokoušejí 

někteří badatelé prozkoumat souvislost zvláště s některými z jeruzalémských králů.  

Protože žalm 22 byl významně často citován v souvislosti s ukřižováním Ježíše Krista, je 

v práci věnovaná samostatná kapitola (3.1) místům v pašijovém příběhu, kde se verše žalmu 22 

objevují. Následuje citace celkem sedmi veršů žalmu a k nim odpovídajících míst z evangelií 

doprovázených komentáři. Práce v této kapitole odkazuje na pohledy některých teologů, kteří se 

pokouší hodnotit žalm 22 jako žalm mesiánský.  

Výsledky v dnešní diskusi o mesiášských žalmech nelze jednoznačně určit, zda žalm 22 

byl v době Ježíšově všemi Židy čten jako mesiášský. Nicméně ze studia synoptických pašijí je 

zřejmé, že zpětně – ve světle Kristova velikonočního tajemství – v této starozákonní modlitbě 

bylo rozpoznáno mnoho rysů trpícího Mesiáše Ježíše. Například Nandrásky ve své exegezi 

dokazuje, že typologicky ukazuje na Ježíše Krista, protože kulticko-rituálně zápasící král je 

předobrazem Ježíše Krista krále, který na sebe vzal hříchy světa a svým utrpením zprostředkoval 

lidem život a spásu. 

K práci kromě překladu ČEP je v příloze připojeno sedm dalších českých překladů žalmu 

22, ke kterým jsem při zpracovávání informací o žalmu přihlížela. 

Na základě shromažďování a zpracovávání informaci o žalmu 22, jsem zjistila, že jde      

o žalm v mnohém výjimečný. Jak spojením žalozpěvu s chvalozpěvem. Způsobem literárního 

zpracování jako by ukazovalo i na napětí, které se uvnitř žalmu odehrává. Metrum žalmu je tak 

proměnlivé a složité, že není možné je shrnout do jednoduchého metrického schématu. Množství 

metafor, uvedení nebezpečných zvířat a popisů utrpení dává žalmu velké napětí a zároveň ústí do 

jásavé chvály Boha a jeho stvořitelské činnosti. Proto mě práce o tomto žalmu v mnohém 

obohatila. 
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Seznam použitých zkratek 

 

B 21  Bible 21. století 

Bogner  překlad žalmu, Václav Bogner 

ČEP  Český ekumenický překlad 

Fischl  překlad žalmu, Viktor Fischl 

Heger  žalmy, překlad Josef Heger 

Hejčl  žalmy, překlad Jan Hejčl 

JB  Jeruzalémská Bible 

KMS  Křesťanská misijní společnost 

SP  Český studijní překlad 

vv.  verše 

ZAW  Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 

Žl  žalm 
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Příloha 

 

CITACE Z NĚKTERÝCH ČESKÝCH PŘEKLADŮ ŽALMU 22   

 

Bogner                                                                                                                                                                              

2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasitého nářku. 

3 Bože můj, volám ve dne - a neslyšíš, v noci - a nevšímáš si mě.                                                                      

Heger                                                                                                                                                                                

2 Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil, proč jsi tak vzdálen, bys pomohl mi?                                                        

3 Ach, odmítati nechtěj vzlykot mých slov, ochotně mi, Bože můj naslouchej! Já volám za dne – ty 

neodpovídáš, za noci – a ty mne neposloucháš.                                                                                                     

Hejčl                                                                                                                                                                                 

2 Bože, Bože můj - shlédni na mne - proč jsi opustil mne? Daleko od spásy jsou slova mých nářků. 

3 Bože můj, volám, ve dne a nevyslýcháš, ani v noci nedávám si pokoje.                                                         

Fischl                                                                                                                                                                                 

2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Daleko jsi od spásy mé, i od slov mého nářku. 

3 Pane můj, vzývám tě po celý den a nevyslyšel jsi mne, a ani v noci mlčet nemohu.                                           

JB                                                                                                                                                                                     

2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, slova, jež křičím, mě vůbec nespasí!                                                    

3 Bože můj, ve dne volám a neodpovídáš, v noci pro mě není ztišení.                                                                    

SP                                                                                                                                                                                     

2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání.                                

3 Bože můj, volám ve dne – ty neodpovídáš, volám v noci – není pro mě utišení.                                                   

B 21                                                                                                                                                                                  

2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? 

3 Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid.  

 

Bogner                                                                                                                                                                              

4 Ty však trůníš ve svatyni, chloubo Izraele!                                                                                                              

5 V tebe doufali naši otcové, doufali a zachránils je.                                                                                                      

Heger                                                                                                                                                                                

4 A jsi to ty, jenž ve svatyni trůníš, jenž jsi naděje Jisraelova.                                                                                  

5 Spoléhali na tě otcové naši, spoléhali – byli zachráněni.                      
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 Hejč                                                                                                                                                                                  

4 Ty přece sídlo své máš ve svatyni, a tys chvála Israelova.                                                                                         

5 Na tebe spoléhali otcové naši, spoléhali a zachraňoval jsi je.                                                                                                                                                  

Fischl                                                                                                                                                                                

4  Ale ty svatý jsi, ve chválách Izraele přebýváš.                                                                                                        

5 Otcové naši v tebe doufali. Doufali v tebe a tys je spasil.                                                                                        

JB                                                                                                                                                                                     

4 A ty, Svatý, jenž přebýváš ve chválách Izraele,                                                                                                         

5 v tebe důvěřovali naši otcové, důvěřovali a tys je osvobozoval,                                                                                    

SP                                                                                                                                                                                     

4 Ty jsi svatý, trůníš na chválách Izraele.                                                                                                                    

5  V tebe doufali naši otcové, doufali, a tys je vytrhoval.                                                                                           

B 21                                                                                                                                                                                  

4 Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval.                                                                                               

5 Naši otcové v tebe doufali, doufali a tys je vysvobozoval.  

Bogner                                                                                                                                                                              

6 K tobě volali a byli vysvobozeni,v tebe doufali a nebyli zklamáni.                                                                            

Heger                                                                                                                                                                                

6 Volali k tobě a spaseni byli, doufali – nebyli zahanbeni                                                                                    

Hejčl                                                                                                                                                                                 

6  K tobě volali a bývali spaseni, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.                                                                          

Fischl                                                                                                                                                                               

6. Vzývali tě a byli vyslyšeni. V tebe doufali a nebyli zahanbeni.                                                                            

JB                                                                                                                                                                                     

6 k tobě volali a unikali, v tebe doufali a nebývali zahanbeni.                                                                                

SP                                                                                                                                                                                     

6 Volali k tobě a byli zachráněni, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.                                                                       

B 21                                                                                                                                                                                  

6 K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni. 

Bogner 

7 Já však jsem červ a ne člověk, na pohanu lidem, na potupu chátře.                                                                          

8 Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, šklebí rty, pokyvují hlavou:                                                                           

Heger                                                                                                                                                                                

7 Já ale červ jsem a nikoliv člověk, lidu jsem na smích, na posměch luze.                                                                      

8 Smějí se mi všichni, kteří mne vidí, ústa šklebí, pokyvují hlavou:            
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 Hejčl 

7  Já pak spíše červ jsem nežli člověk, pohanění lidí a povrhel chátry. 

8  Všichni, kteří mne vidí, smějí se mi, šklebí ústa a potřásají hlavou:                                                                

Fischl 

7  Já však jsem červ, a ne muž, ostuda lidská, hanba pro národ. 

8  Všichni, kdo mne vidí, s posměchem o mně mluví, hubu si na mne otvírají, hlavami nade mnou kroutí a 

nakonec říkají:                                                                                                                                                             

JB                                                                                                                                                                                     

7 A já, červ a ne člověk, na posměch lidem, lidu k opovržení,                                                                                   

8 všichni kdo mě vidí, mě tupí, ústy se pošklebují, potřásají hlavou.                                                                     

SP                                                                                                                                                                                     

7 Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený.                                                                            

8 Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají.                                                                                                                      

B 21 

7 Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. 

8 Každý se posmívá při pohledu na mě, pošklebuje se, hlavou potřásá:  

 

 

Bogner                                                                                                                                                                                    

9 "Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, ať ho zachrání, má-li ho rád!"                                                     

Heger                                                                                                                                                                                

9 Spoléhal na Jahve, ať dá mu pomoc a ať ho zachrání, má-li ho rád.                                                               

Hejčl                                                                                                                                                                                 

9 "Doufal v Hospodina, ať jej vytrhne; ať ho vysvobodí, vždyť v něm má zálibu".                                      

Fischl                                                                                                                                                                                

9  On doufal v Boha, že ho spasí. Ať ho spasí, tedy, když tolik oblíbil si ho.                                                         

JB                                                                                                                                                                                     

9 Spoléhal na Jahva, on ať ho vysvobodí, ať ho vysvobodí, když je jeho přítel.                                                   

SP                                                                                                                                                                                     

9  Spolehni se na Hospodina! Ať ho vytrhne, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!                                                  

B 21                                                                                                                                                                     

9„Spolehl na Hospodina, tak ať mu pomůže, jen ať ho zachrání, když ho má tak rád! 

Bogner 

10 Ano, tys mě vyvedl z matčina lůna, dávals mi bezpečně spočinout na jejích ňadrech.                                     

11 na tebe jsem byl odkázán od narození, od klína mé matky jsi ty mým Bohem.                                            



  57 

Heger                                                                                                                                                                              

10 Tos ty, jenž mne vytáhl z matčina lůna, jenž mi dal klid u mateřských prsou.                                                      

11 Jsem na tebe odkázán od zrození, od matčina lůna jsi ty můj Bůh.                                                                      

Hejčl 

10 Ano, tys ten, jenž vyvedl mne z lůna, bezpečí mé, když jsem byl u prsu matčina, 

11 na tebe byl jsem odkázán, když jsem se narodil, od klína mé matky Bůh můj jsi ty.                                         

Fischl                                                                                                                                                                               

10 Neboť tys mne z lůna na svět přivedl a naučils mne doufat už v prs mateřský. 

11 Do rukou tvých jsem z lůna vypadl. Od chvíle, kdy jsem vyšel z těla matčina, ty jsi můj Bůh.                      

JB                                                                                                                                                                                   

10 Tys mě vyvedl z lůna, byls mým bezpečím u ňader mé matky                                                                           

11 k tobě jsem byl vržen, jakmile jsem vyšel z útrob, od lůna mé matky, jsi ty můj Bůh.                                                

SP                                                                                                                                                                                   

10 Vždyť ty jsi mě vyvedl z lůna, dals mi doufat na prsech mé matky.                                                                  

11 Na tebe jsem odkázán od narození, od lůna matky jsi mým Bohem ty.                                                              

B 21 

10To ty jsi mě vyvedl z lůna mé matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. 

11Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! 

Bogner 

12 Nevzdaluj se ode mě, neboť jsem v tísni, buď blízko, vždyť nemám pomocníka.                                          

Heger                                                                                                                                                                              

12 Nevzdaluj se ode mne, jest blízká mi strast, a není, kdo skytl by pomoc.                                                             

Hejčl 

12 Nerač ode mne se vzdalovati, neb tíseň velmi je blízko, nebo pomocník žádný.                                         

Fischl                                                                                                                                                                               

12 Nevzdaluj se ode mne, neboť starosti se blíží a není nikde nikoho, kdo by mi pomohl.                                      

JB                                                                                                                                                                                       

12 Nevzdaluj se, blíží se úzkost, není pomoci!                                                                                                             

SP                                                                                                                                                                                   

12 Nevzdaluj se ode mě, neboť soužení je blízko a pomocníka není.                                                                        

B 21 

12 Nevzdaluj se mi – úzkost se blíží, chybí mi pomocník!      

Bogner                                                                                                                                                                            

13 obklopuje mě množství býků, bášanští tuři mě obkličují. 

14 Své tlamy na mě otvírají jak dravý lev řvoucí.          
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Heger                                                                                                                                                                              

13 Přečetní býci se vůkol mne tísní, Bašanu býci kupí se na mne;                                                                              

14 chřtány své na mně si rozevírají, jak dravý lev, jenž řváti se strojí.                                                                                                             

Hejčl                                                                                                                                                                               

13 Zevšad mne obkličuje množství býků, tuři vykrmení mne obstupují. 

14 Šklebí na mne svá ústa, jak dravý lev řvoucí                                                                                                  

Fischl                                                                                                                                                                              

13 Obklopilo mne mnoho býků, nejsilnější z Bašanu mne obklíčili. 

14 Tlamy na mne otvírají jako lev, který se s řevem na svou kořist sápe.                                                             

JB                                                                                                                                                                                   

13 Četní býci mě obstupují, silná zvířata z Bášanu mě obkličují;                                                                           

14 rozevírá se na mne jejich tlama, lvi trhající a řvoucí.                                                                                         

SP                                                                                                                                                                                   

13 Obklíčilo mě množství býků, ti silní z Bášanu mě obklopili.                                                                               

14 Otvírají na mě tlamu jako lev, který trhá kořist a řve.                                                                                         

B 21                                                                                                                                                                                

13 Mohutní býci mě obkličují, obstupují mě tuři bášanští. 

14 Své tlamy na mě otvírají jak draví řvoucí lvi!  

 

Bogner                                                                                                                                                                            

15 Roztékám se jako vody, všechny kosti se mi rozpojily, mé srdce je jako vosk, roztavuje se mi v útrobách. 

16 Hrdlo mám vyschlé jako střepina a jazyk se mi přilepil k patru, přivedls mě do prachu smrti.                           

Heger                                                                                                                                                                              

15 A já se rozlévám tak jako voda, všechny mé kosti se uvolňují. Srdce mé stalo se podobné vosku a                 

v útrobách mých se roztavilo.                                                                                                                                                          

16 Jak střepina vyschlé jest moje patro, k hltanu se lepí mi jazyk můj.                                                                    

Hejčl                                                                                                                                                                                    

15 Jako kdybych z vody byl, roztékám se, rozvazují se mi všecky kosti, jako vosk se mi rozplývá srdce v mém 

těle. 

16 Vyprahla jak střepina má síla, a můj jazyk k podnebí mi přilnul; ano do prachu mrtvých ukládáš mne.  

Fischl                                                                                                                                                                              

15 Jak voda jsem se rozplynul, všechny mé kosti rozdrolily se, a srdce v ledví mém roztálo jako vosk. 

16 Jako střep rozbitého džbánu jsou vyschlé síly mé a jazyk můj se k dásním lepí. Do prachu smrti srazil jsi 

mne.                                                                                                                                                                               

JB                                                                                                                                                                                   

15 Jako voda se tratím a všechny mé kosti se z kloubů uvolňují; mé srdce se podobá vosku, taje mi vprostřed 

útrob;                                                                                                                                                                             
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16 patro mám vyschlé jako střep a jazyk se mi lepí k čelisti. Srážíš mě do prachu smrti.                                   

SP                                                                                                                                                                                   

15 Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mém nitru.    

16 Jak hliněný střep vyschla má síla, jazyk se mi lepí na patro, určils mi místo v prachu smrti.                      

B 21                                                                                                                                                                                

15 Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. Mé srdce se vosku podobá, rozpustilo se v nitru 

mém. 

16 Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils mě!  

Bogner                                                                                                                                                                            

17 Neboť mě obkličuje smečka psů, tlupa zlosynů mě svírá. 

18 Probodli mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své kosti. Zevlují, pasou se pohledem na mě; 

19 dělí se o můj oděv, losují o můj šat.                                                                                                                    

Heger                                                                                                                                                                              

17 Ničemů tlupa si mne obkličuje, ruce mé proráží i nohy mé.                                                                                     

18 Kosti své všechny spočítati mohu – oni – s rozkoší zírají na mne.                                                                           

19 Šaty mé sobě si rozdělují a o mé roucho si metají los.                                                                                         

Hejčl                                                                                                                                                                                   

17 Neboť množství psů mne obkličuje, rota lidí zločinných obléhá mne; zbodli ruce mé i nohy moje 

18 Mohou sčítat všecky moje kosti, mohou kochati se pohledem na mne; zbodli ruce mé i nohy moje. 

19 rozdělují sobě roucho moje, o můj oděv metají si los.                                                                                                   

Fischl                                                                                                                                                                              

17 Neboť psi obklopili mne, tlupa zlosynů mne obklíčila, jako lvu spoutali mi ruce a nohy. 

18 Mohl bych všechny kosti spočítat, oni však na mne hledí s posměchem a radují se z mého pádu. 

19 O můj šat se mezi sebou dělí, o mé roucho kostky vrhají.                                                                                  

JB                                                                                                                                                                                   

17 Četní psi mě obstupují, tlupa ničemů mě obklopuje; jako by mé ruce i nohy měli roztrhat.                 

18Všechny mé kosti se dají spočítat, lidé mě vidí, dívají se na mne;                                                                       

19 můj šat si dělí mezi sebou a o můj oděv metají los.                                                                                             

SP                                                                                                                                                                                   

17 Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopil, spoutali mi ruce a nohy.                                                              

18 Počítám všechny své kosti. Oni siví, sledují mě.                                                                                                   

19 dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv                                                                                                                 

B 21                                                                                                                                                                                       

17 Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, 

18 všechny mé kosti se dají spočítat! Dívají se na mě, zírají, 

19 o moje šaty dělí se, o moje roucho losují.  
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Bogner                                                                                                                                                                            

20 Ty však Hospodine, nestůj daleko, má sílo, pospěš mi na pomoc! 

21 Mou duši od meče vysvoboď, z drápů psa můj život, 

22 zachraň mě ze lví tlamy, mě ubohého z bůvolích rohů!                                                                                    

Heger                                                                                                                                                                              

20 Nevzdaluj se tolik ode mne, Jahve, Bože můj, přispěchej mi na pomoc!                                                                  

21 Před mečem dej záchranu žití mému, mé jediné před psími tlapami!                                                                      

22 Z hltanu lvova mne spasiti spěj, ochraňuj mne před rohy bůvolů!                                                                                                                                                                  

Hejčl                                                                                                                                                                                

20 Ty však se Hospodine, nevzdaluj mne, ty má sílo, pospěš mne zachrániti. 

21 Vychvať meči, Bože, žití moje, moci psa to jediné, co mi zbývá. 

22 Rač mne vysvobodit od lví tlamy, od rohů zubrů poníženého mne                                                               

Fischl                                                                                                                                                                              

20 Ty však, Bože, ty sílo má, ode mne nevzdaluj se, pospěš mi ku pomoci. 

21 Před ostřím meče zachraň duši mou, mou duši jedinou zachraň před zuby psů. 

22 Před tlamou lva a rohy buvolů mne chraň.                                                                                                          

JB                                                                                                                                                                                   

20 Ale ty, Jahve, nebuď daleko, má sílo, rychle mi pomoz;                                                                                            

21 vysvoboď od meče mou duši, od psí tlapy jediné, co mám;                                                                                    

22 zachraň mě ze lví tlamy, od býčího rohu mou ubohou duši.                                                                              

SP                                                                                                                                                                                   

20 Ale ty, Hospodine, se nevzdaluj, má sílo, pospěš mi na pomoc!                                                                          

21 Vysvoboď mou duši od meče, mou jedinou z moci psů!                                                                                           

22 Zachraň mě ze lví tlamy a před rohy divokých turů. Tys mi odpověděl.                                                            

B 21                                                                                                                                                                                

20 Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo má, mi pospěš na pomoc! 

21 Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! 

22 Zachraň mě prosím před tlamou lva, vyslyš mě před rohy buvola!  

Bogner                                                                                                                                                                            

23 Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, uprostřed shromáždění budu tě chválit.                               

Heger                                                                                                                                                                              

23 Bratřím svým hlásat budu tvé jméno, slaviti budu tě ve shromáždění.                                                                                                                                                                     

Hejčl                                                                                                                                                                               

23 Pak budu vypravovat jméno tvé bratřím svým, ve shromáždění tě budu chválit:                                      

Fischl                                                                                                                                                                              

23 I budu vyprávět o jménu tvém svým bratřím a přede vším shromážděním chváliti tě budu.         
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JB                                                                                                                                                                                   

23 Budu hlásat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.                                              

SP                                                                                                                                                                                   

23 Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit.                                                       

B 21                                                                                                                                                                                

23 Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění tě budu velebit:  

Bogner                                                                                                                                                                            

24 "Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, boj se ho, celé Izraelovo 

plémě! 

25 Nezošklivil si ubožákovu bídu, nepohrdl jí, neskryl před ním svou tvář, vyslyšel ho, když k němu křičel." 

Heger                                                                                                                                                                              

24 Jahve se boj, chválu mu vzdej, semeno Jakobovo! V úctě ho měj, před ním se chvěj, símě Jisraelovo!                    

25 Neodmítá zhnusen chuďasův výkřik, v bídě-li jest, neskrývá své tváře, když na něj volá.                                   

Hejčl                                                                                                                                                                               

24 "Kteří se bojíte Hospodina, chvalte jej, všecko potomstvo Jakobovo slav ho, 

25  boj se ho všecko potomstvo Israelovo, Neb nepovrhl, nezhrdl prosbou chudého,  

 neodvrátil obličeje svého ode mne, když jsem volal k němu, vyslyšel mne."                                                   

Fischl                                                                                                                                                                              

24  Vy, kdož chodíte v bázni Boží, chvalte ho, vy všichni ze semene Jaakovova, uctívejte ho a všechno símě 

Izraele nechť se ho bojí. 

25  Neboť od útrap trápeného se s pohrdáním neodvrací a tvář svou před ním neskrývá, nýbrž vyslyší 

vzývání jeho.                                                                                                                                                                 

JB                                                                                                                                                                                   

24 „Vy kdo se bojíte Jahva, chvalte ho, celé Jakubovo pokolení, oslavujte ho, bojte se ho, celé Izraelovo 

pokolení.“                                                                                                                                                                      

25 Neboť on vůbec nepohrdal nouzí nuzného, ani ji neměl v opovržení, ani před ním neskrýval svou tvář, ale 

když on ho vzýval, naslouchal.                                                                                                                                   

SP                                                                                                                                                                                   

24 Vy, kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Veškeré potomstvo Jákobovo, ctěte ho! Třeste se před ním, 

všechno potomstvo Izraelovo!                                                                                                                                                    

25 Neboť nepohrdl a neopovrhl trápením zkroušeného, neskryl před ním svou tvář. Když k němu volal, 

vyslyšel ho.                                                                                                                                                                      

B 21                                                                                                                                                                                      

24 Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele, ctěte jej! 

25 Jistěže nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář – když k němu volá, on vyslýchá!  
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Bogner                                                                                                                                                                                     

26 Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění, své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.                             

Heger                                                                                                                                                                                      

26 Slib svůj jsem splnil před těmi, kteří z Jahve mají strach.                                                                                    

Hejčl                                                                                                                                                                               

26 Z tebe vyplyne chvála má ve valném sboru, sliby své plnit budu před jeho ctiteli                                       

Fischl                                                                                                                                                                              

26 Tobě vděčím, že tě chválit mohu ve shromáždění velikém. Své sliby tobě budu plniti před těmi, kdo v bázni 

boží chodí.                                                                                                                                                                     

JB                                                                                                                                                                                   

26 Od tebe vzchází můj chvalozpěv ve velkém shromáždění; splním své sliby před těmi, kdo se ho bojí.         

SP                                                                                                                                                                                   

26 Od tebe pochází má chvála ve velikém shromáždění, své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.                   

B 21                                                                                                                                                                            

26Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. 

Bogner 

27 Chudí se najedí do sytosti, kdo hledají Hospodina, budou ho chválit "Navěky ať žije vaše srdce!"         

Heger                                                                                                                                                                              

27 Chudí ať jedí, ať nasytí se, Jahve ať pochválí! Věčně ať žijí ti, kteří touží Jahve hledati!                                  

Hejčl                                                                                                                   

27 Jísti budou chudí do sytosti, a budou chválit Pána, kteří ho hledají; žít budou srdce jejich na věky věkův.   

Fischl 

27. Pokorní do syta jísti budou, chváliti budou Boha ti, kdo hledají ho. Srdce vaše nechť bije na věky!           

JB                                                                                                                                                                                   

27 Chudí budou jíst a nasytí se. Jahva budou chálit, kdo ho hledají: ať vaše srdce žije navěky!“                     

SP                                                                                                                                                                                   

27 Pokorní budou jíst a nasytí se. Ti, kdo hledají Hospodina, ho budou chválit. Vaše srdce bude žít navěky.   

B 21 

27 Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej hledají: Ať vaše srdce žije 

navěky! 

Bogner 

28 Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, před ním se skloní všechna lidská pokolení, 

29 protože Hospodinu náleží vláda, on sám panuje nad národy.                                                                          

Heger                                                                                                                                                                              

28 Ať pomní, že se k Jahvovi vrátí každý země lem, že se až k zemi před Jahvem skloní každý lidský kmen!      
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29 Panství jenom Jahvovi patří: národy řídí on. Jemu se klaní každý  kdo bydlí tady na zemi.                                                                                                                                                         

Hejčl                                                                                                                  

28 Na paměti to majíce obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, budou mu klanět se všichni kmenové 

pohanů 

29 Neboť Hospodinovi přísluší kralovati, on bude panovati nad národy.                                                        

Fischl                                                                                                                                                                               

28 Vzpomenou Boha a obrátí se k němu všechny končiny světa a všechny čeledi národů se tobě klaněti budou. 

29 Neboť království je Boží a on vládne národům.                                                                                                         

JB                                                                                                                                                                                   

28 Všechny dálavy země se rozpomenou a vrátí se k Jahvovi; všechny rodiny národů se před ním budou 

klanět.                                                                                                                                                                            

29 Královská moc patří Jahvovi, Pánu národů.                                                                                                       

SP                                                                                                                                                                                           

28 Všechny končiny země se rozpomenou a obrátí se k Hospodinu. Všechny čeledi národů se budou klanět 

před tvojí tváří.                                                                                                                                                             

29 Vždyť království náleží Hospodinu, on panuje nad národy.                                                                                

B 21                                                                                                                                                                                 

28 Všechny zemské končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou 

všechny rodiny a národy. 

29 Vždyť Hospodinovo je království, on vládne nad národy!  

Bogner                                                                                                                                                                            

30 Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach.        

Heger                                                                                                                                                                              

30 Před ním se skloní všichni, kteří padají do prachu.                                                                                             

Hejčl                                                                                                                                                                               

30 Jemu jen holdovat budou všichni velmoži země, před ním se sklánět všichni, kdož do prachu padají.   

Fischl                                                                                                                                                                              

30 Všichni, jimž na zemi dobře se daří, se budou sytit a jemu vzdávat dík. Avšak i ti, kdo sestupují v prach, se 

budou před ním klanět. Neboť nikdo nezachová svou duši při životě sám.                                                           

JB                                                                                                                                                                                   

30 Ano, jen před ním se budou klanět všichni mocní země, před ním se ohnou všichni, kdo v prach sestupují; 

a za toho, kdo již nežije,                                                                                                                                              

SP                                                                                                                                                                                   

30 Všichni, jimž se na zemi daří, budou jíst a klanět se před jeho tváří, pokleknou před ním všichni, kdo 

sestupují v prach, i ten, kdo svou duši při životě nezachová.         
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B 21                                                                                                                                                                                

30 Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou – ti, kdo se při životě udržet 

nemohou!  

 

Bogner                                                                                                                                                                            

31 I má duše bude pro něho žít, mé potomstvo bude mu sloužit. 

32 Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: 

"To udělal Hospodin!" 

Heger                                                                                                                                                                              

31 Símě jeho sluhů příštímu to poví semeni a to zas sdělí novému lidu, spásu že dal on.                                         

Hejčl                                                                                                                                                                               

31  Má též duše bude jemu žíti, a mé potomstvo bude jemu sloužit, 

32 bude Pán pokolení příštímu, to pak bude spravedlnost jeho vyprávět lidu, který narozen bude, že totiž 

Hospodin ji dokonal.                                                                                                                                               

Fischl                                                                                                                                                                              

31 Potomstvo bude sloužit Hospodinu a bude o něm vyprávět vždy dalším pokolením. 

32 Přijdou a zvěstovat budou spravedlnost jeho i o jeho skutcích národu, který z nich vzejde.                          

JB                                                                                                                                                                                   

31 mu poslouží jeho potomstvo; to bude zvěstovat Pána věkům                                                                             

32 budoucím, to bude vyprávět příštím národům o jeho spravedlnosti; vykonal ji on!                                       

SP                                                                                                                                                                                   

31 Potomstvo mu bude sloužit. Panovníkovi bude přičteno k pokolením.                                                             

32 Přijdou a budou zvěstovat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí – vždyť ji vykonal.                                      

B 21                                                                                                                                                                                

31 Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. 

32 Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí, poví, co učinil!  


