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Žalmy Kapitola 34 
Po všechny časy 
budu velebit Pána; 
Jeho chvála bude neustále 
plynout z mých úst. 
Má duše bude 
jásat v Pánu; 
pokorní o tom uslyší 
a budou se radovat. 
Ó chval Pána se mnou 
a společně vynášejme 
Jeho jméno. 
Hledal jsem Pána 
a on mi odpověděl 
a oprostil mne 
od všech mých strachů. 
Pohlédli na Něj 
a byli rozzářeni; 
a jejich tváře nikdy 
nebudou na rozpacích. 
Tento ubohý muž volal 
a Pán slyšel 
a zachránil jej 
od všech jeho trápení. 
Anděl Páně 
se utábořil okolo těch, 
kteří se Jeho bojí 
a vysvobodil je. 
Ó uvaž a viz, 
že Pán je dobrý; 
šťasten je ten, 
kdo v Něm má útočiště. 
Mladí lvi strádají 
a trpí hladem; 
ale ti, kteří hledají Pána, 
nechtějí žádné dobré věci. 
Kdo je ten člověk, 
který toužil po životě 
a miloval dny, že v tom 
může vidět dobro? 
Drž svůj jazyk 
od zlého a své rty 
od lstivých řečí. 
Odluč se od zla 
a konej dobro; 
hledej mír a následuj jej. 
Oči Pána 
směřují k spravedlivým 
a jeho uši jsou otevřeny 
jejich volání. 

Oni volali 
a Pán slyšel 
a vysvobodil je 
ze všech jejich trápení. 
Pán je blízko těm, jejichž 
srdce jsou zarmoucena, 
a zachránil ty, 
jež mají kajícného ducha. 
Mnohé jsou bolesti 
spravedlivých, 
ale Pán jej vysvobodil 
z nich všech. 
Uchránil všechny jeho kosti, 
žádná z nich není zlomena. 
Pán spasil 
duše svých služebníků; 
a nikdo z těch, kteří 
hledají útočiště v Něm, 
nebude opuštěný. 
Žalmy kapitola 35 
Žalmy kapitola 36 
Pro vůdce. 
Žalm Davida, 
služebníka Pána. 
Tvá láskyplná péče, 
ó Pane, je na nebesích; 
Tvá věrnost 
dosahuje oblaků. 
Tvá spravedlnost je jako 
mohutné hory; 
Tvé soudy jsou jako 
nesmírná hlubina; 
lidi i zvěř Ty zachováváš, 
ó Pane. 
Jak drahocenná je 
tvá láskyplná péče, 
ó Bože! A děti lidí 
hledají útočiště 
ve stínu Tvých křídel. 
Jsou bohatě spokojeni 
s velikostí 
Tvého domu; 
a Tys je nechal 
pít z řeky 
Tvých potěšení. 
Neb s při tobě 
je studnice života; 
v Tvém světle 
vidíme světlo. 
Ó pokračuj ve své 

láskyplné péči o ty, 
jež Tě znají; 
a své spravedlnosti k těm, 
jež čestní jsou v srdci. 
Nedovol, aby mne noha 
pýchy předstihla a nenechej 
paži hříchu, 
aby mne zapudila. 
Žalm Kapitola 37 
Žalm Davidův. 
Věř v Pána 
a konej dobro, 
přebývej na zemi 
a ceň si věrnosti. 
Tak budeš mít 
zalíbení v Pánu; 
a On ti dá, 
čeho si srdce tvoje žádá. 
Odevzdej svou 
cestu Bohu; 
důvěřuj mu 
a On to vykoná. 
A On způsobí, 
že tvá spravedlnost 
vystoupí jako světlo 
a tvá ryzost jako poledne. 
Odevzdej se Pánu, 
a trpělivě na Něj čekej; 
netrap se 
kvůli tomu, 
kdo získal prospěch 
v nějakém směru díky 
těm, kteří provedli 
zlé plány. 
Upusť od hněvu 
a zanech zloby; 
netrap se, to vede 
jen ke konání zlého. 
...pokorní zdědí zemi, 
a budou se těšit 
z hojnosti míru. 
Pán zná dny těch, 
kteří jsou šlechetní, 
a jejich dědictví 
bude navěky. 
Nebudou zahanbeni 
v čase zla; 
a za dnů hladu 
budou nasyceni. 
Neb takoví, kteří 
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jsou Jím požehnáni, 
zdědí zemi 
Pán stanovil 
cesty člověka; 
a nalezl 
v nich potěšení. 
Přestože padnul, 
nebude zcela 
sklácen; neb Pán 
podepřel jeho paži. 
Byl jsem mlád 
a nyní jsem starý; 
přesto jsem neviděl 
spravedlivého opuštěného, 
ani jeho sémě žádat o chléb. 
Po celý den 
jednal laskavě 
a půjčoval; 
a jeho sémě je požehnáno. 
Odluč se od zla 
a konej dobro; 
a žij navěky. 
Neb Pán 
miluje spravedlnost 
a neopouští Své svaté; 
jsou uchováni navždy; 
ale sémě zla 
bude uťato. 
Spravedliví 
zdědí zemi a žít v ní 
budou navěky. 
Ústa spravedlivého 
pronesla moudrost 
a jeho jazyk 
vyslovil spravedlnost. 
Zákon jeho Boha 
je v srdci jeho; žádný 
z jeho kroků nesklouzne. 
Čekej na Pána 
a drž se jeho cesty, 
a on tě vynese, abys 
zdědil zemi; 
až budou zkažení skláceni, 
uvidíš to. 
Viděl jsem zkaženého 
ve veliké moci 
a šířil se 
jako listnatý strom 
ve své rodné půdě. 
Ale jeden prošel kolem 

a hle, nebylo ho; 
ano, hledal jsem jej, 
ale nebylo možné ho nalézt. 
Všímej si bezúhonných 
a hleď na spravedlivé; 
neb zde leží budoucnost 
pro člověka míru. 
...spása spravedlivých 
přichází od Pána; 
On je pevností 
v časech zlých. 
A Pán jim pomohl, 
a vysvobodil je; 
Vysvobodil je 
od zkažených 
a zachránil je, 
protože v Něm 
hledali útočiště. 
Žalm Kapitola 38 
Žalm Kapitola 39 
Žalm Kapitola 40 
Pro vůdce. 
Žalm Davida. 
Trpělivě jsem čekal 
na Pána; 
a on se ke mně sklonil 
a uslyšel mé volání. 
Vynesl mě také 
z bouřlivé jámy, 
z blátivé hlíny; 
a má chodidla 
postavil na skálu, 
určil moji cestu. 
A vložil 
novou píseň do mých úst, 
dokonce chválu na našeho 
Boha; mnozí uvidí, 
a budou se bát 
a věřit v Pána. 
Šťastný je ten, 
kdo v Pána vložil 
důvěru svoji a nepřidal se 
k těm, jež jsou arogantní, 
ani k těm, kteří 
zrádně odpadávají. 
Mnoho věcí 
jsi Ty vykonal, 
ó Pane, můj Bože, 
spravedlivá Tvá skvostná díla 
a myšlenky Tvé 

vůči nám; Nikdo se 
Tobě nemůže rovnat! 
Kdybych je měl vyčíst 
a vypovědět o nich, 
bylo by jich víc, 
než může kdo říci. 
V obětování a daru jídel 
nemáš zalíbení; 
uši mé 
jsi Ty otevřel; 
zapálených darů 
a obětí za hřích 
jsi nežádal. 
Pak jsem pravil: 
„Hle, kráčím dle 
svitků knihy, jež 
přikázána mi byla; 
Potěšením je mi konat 
Tvoji vůli, ó můj Bože; 
ano, Tvé zákony jsou 
v mém nejhlubším nitru.“ 
Kázal jsem 
spravedlnost ve velikém 
shromáždění, hle, nezdržel 
jsem své rty; 
Ó Pane, Ty víš. 
Neschoval jsem 
Tvoji spravedlnost 
v srdci svém; 
Veřejně vyhlásil jsem 
věrnost tvoji 
a spasení Tvé; 
Nezatajil jsem milost Tvoji 
a pravdu Tvou před 
velikým shromážděním. 
Ty, ó Pane, 
mi neodepřeš 
soucítění své; 
kéž milost Tvá 
a pravda Tvá mne 
neustále uchovávají. 
Neb nesčíslná zla 
mne obklopila, 
mé špatnosti 
mne dostihly, 
takže nejsem schopen 
vzhlédnout; 
je jich více než 
vlasů na mé hlavě, 
a mé srdce mne zklamalo. 
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Buď potěšen, ó Pane, 
bys mne vysvobodil; Ó Pane, 
pospěš mi ku pomoci. 
Kéž všichni ti, 
kdo hledají Tě, se radují 
a jsou šťastni v Tobě; 
Ať tací, kteří milují 
spásu Tvoji neustále říkají: 
„Pán buď veleben.“ 
Ale co mne se týká, 
jež bídný a nuzný jsem, 
Pán se mnou zúčtuje; 
Ty jsi má pomoc 
a můj vysvoboditel; 
Ó můj Bože, nemeškej. 
Žalmy Kapitola 41 
Pro vůdce. 
Žalm Davida. 
Šťasten je ten, 
kdo dbá chudých; 
Pán jej vysvobodí 
v čase zla. 
Pane uchovej jej, 
a udrž naživu, 
ať je v zemi 
zván šťastným; 
a neodevzdávej jej 
chamtivosti 
jeho nepřátel. 
Pane, buď mu oporou 
na lůžku při nemoci; 
kéž obrátíš 
všecku jeho 
nemoc. 
A co mne se týká, 
podepřel jsi mne 
díky čestnosti mé 
a ustavil mne před 
tvář svoji na věčné časy. 
Požehnán buď Pán, 
Bůh Izraelský, 
od věčnosti 
do věčnosti. 
Amen a amen. 
Žalmy Kapitola 42 
Pro vůdce; 
Maschila 
ze synů Korahu. 
Jako jelen zavzdychal 
po říčce, 

tak má duše vzdychá 
po Tobě, ó Bože. 
Má duše žíznivá po Bohu, 
po živém Bohu: 
„Kdy vejdu 
a objevím se před Bohem?“ 
Mé slzy byly mou potravou 
dnem i nocí, 
zatímco mi po celý 
den říkají: 
„Kde je tvůj Bůh?“ 
Tyto věci vzpomínám 
a vylévám v sobě 
duši svou, 
jak jsem 
šel dál s davem 
a vedl jej 
do příbytku Boha, 
se zvukem radosti 
a chvály, zástupy 
držely svátek. 
Proč jsi sklíčená, 
ó duše má? 
a proč ve mne vzdycháš? 
Doufej v Boha; 
neb ještě chváliti Jej budu, 
pro spásu 
Jeho přízně. 
Ó můj Bože, má duše 
je ve mně sklíčená; 
proto na Tebe vzpomínám, 
ze země Jordánu, 
a Hermonů, 
z hory Mitzar. 
Hlubina zavolala 
na hlubinu hlasem 
Tvých vodopádů; 
všechny tvé vlny 
a dmutí 
jsou nade mnou. 
Za dne 
Pán přikáže 
svou láskyplnou péči 
a v noci bude 
Jeho píseň se mnou, 
i modlitba 
k Bohu mého života. 
Řeknu Bohu, 
skále mé: „Proč 
jsi mne zapomenul? 

Proč truchlím 
pod útlakem 
nepřítele?“ 
Jako by drtili 
kosti mé, 
protivníci si mne dobírají; 
když mi 
po celý den říkají: 
„Kde je tvůj Bůh?“ 
Proč jsi sklíčená, 
ó duše má? 
A proč ve mne vzdycháš? 
Doufej v Boha; 
neb ještě chváliti Jej budu, 
spásu mé tváře 
a mého Boha. 
Žalmy Kapitola 43 
Buď mým soudcem, 
ó Bože, 
a haj moji věc 
proti bezbožnému národu; 
Ó vysvoboď mne 
od prolhaného 
a nespravedlivého lidu. 
Neb Ty jsi Bohem 
mé síly; proč jsi 
mne svrhnul? 
Proč truchlím 
pod útlakem 
nepřítele? 
Ó sešli své světlo 
a pravdu; 
nech je, aby mne vedli; 
aby mne přivedli 
na Tvou svatou horu 
a do Tvých příbytků. 
Pak půjdu 
na oltář Boha, 
k Bohu, 
mé nesmírné radosti; 
a budu Tebe chválit 
při harfě, 
ó Bože, můj Bože. 
Proč jsi sklíčená, 
ó duše má? 
A proč ve mne vzdycháš? 
Doufej v Boha; 
neb ještě chváliti Jej budu, 
spásu mé tváře, 
a mého Boha. 
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Žalmy Kapitola 44 
Žalmy Kapitola 45 
Pro vůdce; 
na Shoshanim; 
žalm synů Korahu. 
Maschil. 
Píseň lásky. 
Mé srdce přetéká 
pěknou látkou; 
Pravím: „Mé dílo 
se týká krále“; 
můj jazyk je 
perem hbitého písaře. 
Jsi férovější 
než děti lidí; 
milost je 
lita na tvé rty; 
proto tě Bůh požehnal 
na věčné časy. 
A v majestátnosti prosperuj, 
kráčej dál za pravdu 
a mírnost 
a spravedlnost; a nechť 
tě tvá pravá paže 
naučí ohromných věcí. 
Tvůj trůn, jež ti byl 
Bohem dán, je navždy; 
žezlo spravedlnosti 
je žezlem 
tvého království. 
Miloval jsi 
spravedlnost 
a protivil si špatnost; 
proto Bůh, tvůj Bůh, 
tě pomazal 
olejem potěšení 
nad tvými bližními. 
Myrhy a aloe 
a kasie jsou všechny 
tvými hávy; 
ze slonovinových paláců 
tě potěšily 
strunné nástroje. 
Učiním tvé jméno 
pamětlivým 
po všechny generace; 
pročež tě 
lid bude chválit 
na věky věků. 
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