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Žalmy, kapitola 46 
Pro vůdce; Žalm 
synů Korahu; 
při alamotu. Píseň. 
Bůh je naše útočiště 
a síla, 
vždy přítomná pomoc 
v každé potíži. 
Proto se nebudeme bát, 
ačkoliv se 
země mění a přestože 
se hory pohnou 
do srdce moří; 
Ačkoliv vody 
burácejí a pění se, 
přestože se hory 
otřásají při tom dmutí. 
Selah 
Je zde řeka, jejíž 
prameny přináší potěšení 
městu Boha, 
nejsvatějšímu příbytku 
Nejvyššího. 
Bůh je uprostřed ní, 
ona se nepřesune; 
Bůh jí pomůže 
při příchodu rána. 
Národy byly ve zmatku, 
království se pohnula; 
Vydal svůj Hlas, 
země roztála. 
Pán davů je s námi; 
Bůh Jákoba je naše 
vysoká věž. Selah 
„Upokojte se 
a vězte, že já jsem Bůh; 
budu vyvýšen 
mezi národy, 
budu vyvýšen 
na zemi.“ 
Pán davů je s námi; 
Bůh Jákoba je naše 
vysoká věž. Selah 
Žalmy, kapitola 47 
Pro vůdce; Žalm 
pro syny Korahu. 
Ó tleskejte 
všichni lidé; 
jásejte při Bohu 
vítězným křikem. 

Neb Bůh je nejvyšší; 
veliký král 
nad celou zemí. 
Pějte chválu Bohu, pějte 
chválu; pějte chválu 
našemu králi, pějte chválu. 
Neb Bůh je král 
celé země; 
pějte chválu 
v dovedné písni. 
Bůh vládne 
nad národy; 
Bůh sedí na svém 
svatém trůně. 
Princové lidí jsou 
shromážděni spolu, 
lidé Abrahámova Boha; 
neb k Bohu náleží 
štíty země; 
Je nesmírně vyvýšený. 
Žalmy, kapitola 48 
Píseň; Žalm 
synů Korahu. 
Veliký je Pán, 
a vysoce měla by být ctěna, 
ve městě našeho Boha, 
Jeho svatá hora, 
Pěkně umístěná, 
radost celé země; 
i hora Sion, 
nejzazší části severu, 
město velikého krále. 
Bůh v jejích palácích 
vystavěl 
sobě pevnost. 
Neb hleďte, králové 
se shromáždili, vyšli 
kupředu společně.  
Uviděli, okamžitě 
byli v úžasu; 
byli poděšeni, 
pospíchali pryč. 
Jak jsme slyšeli, 
tak jsme viděli ve městě 
Pána davů, 
ve městě našeho Boha – 
Bůh je ustanovil navždy. 
Selah 
Naše mysl se upírá 
na Tvoji láskyplnou péči, 

ó Bože, uprostřed 
Tvého chrámu. 
Jako Tvé jméno, ó Bože, 
tak i tvá chvála je 
do konce země; 
Tvá pravice je plna 
spravedlnosti. 
Ať se hora Sion raduje, 
ať jsou dcery judské   
potěšeny Tvými 
rozhodnutími. 
Jdi okolo Sionu 
o obstup jej; 
spočti věže na něm. 
Odhadni dobře její hradby, 
prozkoumej její paláce; 
abys to mohl vypovědět 
příštímu potomstvu. 
Neb takový je Bůh, 
náš Bůh, na věčné časy; 
Navždy nás bude vést. 
Žalm, kapitola 49 
Pro vůdce; Žalm 
synů Korahu. 
Slyšte toto, všichni lidé; 
naslouchejte, všichni 
obyvatelé světa, 
jak nízcí tak vysocí, 
bohatí i chudí společně. 
Má ústa 
promluví moudrost, 
a mé srdce 
bude meditovat 
o porozumění. 
Bůh vysvobodí 
moji duši ze síly 
podsvětí; 
neb On mě přijme. 
Selah 
Neměj strach, 
když někdo zbohatne, 
když se hojnost 
jeho domu navýší; 
Neb když zemře, 
nic s sebou neodnese; 
jeho bohatství 
za ním nesestoupí. 
Ačkoliv když žil, 
velebil svoji duši: 
„Lidé tě budou chválit, 
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když budeš sobě 
dobře činit“; 
Půjde to generaci 
jeho otců, 
ti nikdy neuvidí světlo. 
Žalm, kapitola 51 
Pro vůdce. 
Žalm Davida; 
Když k němu 
prorok Natan přišel, 
poté, co odešel 
do Betsabé.  
Buď ke mně milosrdný, 
ó Bože, 
dle Své milosti; 
dle množství 
Svého soucítění 
smaž mé přestupky. 
Omyj mě důkladně 
z mé hanebnosti 
a očisti mě od hříchu. 
Neb já znám 
své přestupky; a můj hřích 
je vždy přede mnou. 
Proti Tobě, jedině Tobě, 
jsem hřešil, 
a konal to, co je zlem 
v Tvých očích; abys 
byl ospravedlněn, 
když hovoříš, 
a měl pravdu, 
když soudíš. 
Pohleď, zrodil jsem se 
v neřesti a v hříchu 
mě má matka počala. 
Pohleď, toužíš po pravdě 
v útrobách; 
dovol mi proto 
poznat moudrost ve svém 
nejniternějším srdci. 
Pročisti mě svým yzopem, 
a já budu čistý; 
omyj mě, a já budu 
bělejší než sníh. 
Učiň, ať slyším radost 
a potěšení. 
Vytvoř mi čisté srdce, 
ó Bože; a obnov ve mě 
ducha stálosti. 
Neodvrhuj mě 

od své přítomnosti; 
a neodnímej mi svého 
svatého ducha. 
Navrať mi 
radost Tvého spasení; 
a dovol ochotnému duchu 
mě pozdvihnout. 
Pak budu učit 
hříšníky Tvým způsobům; 
a hříšníci se 
k Tobě navrátí. 
Vysvoboď mě 
od krevního hříchu, 
ó Bože, ty Bože 
mého spasení; 
tak bude můj jazyk 
hlasitě pět 
o Tvé spravedlnosti. 
Ó Pane, 
rozevři mé rty; 
a má ústa budou hlásat 
Tvoji chválu. 
Neb nemáš zalíbení 
v obětech, 
jinak bych je nabídnul; 
Netěší tě 
zápal-oběti. 
Žalm, kapitola 56 
Pro vůdce; 
při Jonath-elem-rehokimu. 
Žalm Davidův; 
Michtam; 
když jej filištíni  
odvedli do Gát. 
Když mě jímá strach, 
vkládám svoji důvěru v Tebe. 
V Bohu – 
budu chválit Jeho slovo – 
v Boha důvěřuji, 
nebudu se bát; co mi 
může tělo udělat? 
Tvé přísahy jsou nade mnou, 
ó Bože; Tobě nabízím 
svoji vděčnost. 
Neb Tys spasil 
mou duši od smrti; 
nevysvobodils má 
chodidla od klopýtání? 
tak mohu jít před Bohem 
ve světle živých. 

Žalm, kapitola 61 
Pro vůdce; 
se strunnou hudbou. 
Žalm Davidův. 
Slyš mé nářky, ó Bože; 
dbej mé modlitby. 
Od konce země 
budu k Tobě volat, 
když mé srdce bude 
omdlévat; zaveď mě 
na skálu, která je pro mě 
příliš vysoko. Neb Tys 
byl mým útočištěm, 
věž síly 
v tváři nepřítele. 
Navždy budu spočívat 
ve tvém stanu; najdu útočiště 
ve skrytu Tvých křídel. 
Selah 
Neb Ty, ó Bože, 
jsi slyšel mé přísahy; 
Zajistil jsi dědictví 
těm, kteří se bojí 
Tvého jména. 
Kéž přidáš dny 
k těm královým! 
Ať jeho léta trvají 
po mnoho generací! 
Kéž sedí na trůně 
před Bohem navždy! 
Urči milost a pravdu, 
aby jej mohly zachovat. 
Tak budu pět chválu 
Tvému jménu navěky, 
abych mohl denně 
plnit své přísahy. 
Žalm, kapitola 62 
Pro vůdce; 
pro Jedutuna. 
Žalm Davidův. 
Jedině pro Boha 
čeká má duše 
v klidu; od Něj 
přichází má spása. 
Pouze On je mou skálou 
a mým vysvobozením, 
mou vysokou věží, nebudu 
velmi pohnut. 
Jak dlouho 
budete napadat člověka, 
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abyste jej mohli zabít, 
vy všichni, 
jako naklánějící se zeď, 
viklavý plot? 
Vymýšlejí pouze 
jak jej shodit 
z jeho výšin, 
libujíc si ve lži; 
svými ústy žehnají, 
ale uvnitř proklínají. 
Selah 
Jedině pro Boha, 
čekej v klidu, duše má; 
neb od Něho 
přichází má naděje. 
Pouze On je má skála 
a moje spása, 
má vysoká věž, 
nebudu pohnut. 
Na Bohu spočívá 
má spása a má sláva; 
skála mé síly a mé útočiště 
je v Bohu. 
Důvěřujte v Něj 
po všechen čas, lidé; 
vylijte před Ním 
své srdce; 
Bůh je nám útočištěm. 
Selah 
Lidé nízkého stavu 
jsou marnost, 
a lidé vysokého stavu 
jsou lež; když budou 
společně vloženi na váhu, 
budou lehčí nežli marnost. 
Nevěř v útlak, a nevkládej 
marnou naději 
v loupežnictví; 
pokud se bohatství zvýší, 
neupínej k němu své srdce. 
Bůh promluvil 
jednou, dvakrát 
jsem slyšel toto: 
ta síla 
náleží Bohu; 
Také Tobě, ó Pane, 
patří milost; 
neboť Ty oplácíš 
každému člověku 
podle jeho práce. 

Žalm, kapitola 63 
Žalm Davidův, 
když byl 
na Judské poušti. 
Ó Bože, Ty jsi mým Bohem, 
vroucně Tě budu hledat; 
má duše po Tobě žízní, 
mé tělo po Tobě touží, 
v suché a vyčerpané zemi, 
kde není žádná voda. 
Tak jsem Tebe hledal 
ve svatyni, 
abych viděl Tvoji sílu 
a Tvoji slávu. 
Neb Tvá milující péče 
je lepší nežli život; 
mé rty Tě budou chválit. 
Tak Tebe budu velebit, 
dokud budu živ; 
Ve Tvém jménu 
budu pozvedat své paže. 
Když si Tebe připomínám 
na svém loži, 
a medituji o Tobě 
za nočního bdění. 
Neb Tys byl 
mojí pomocí 
a ve stínu Tvých křídel 
se raduji. 
Má duše lpí na Tobě; 
Tvá pravá paže 
mě pohotově drží. 
Žalm, kapitola 65 
Pro vůdce. Žalm. 
Píseň Davidova. 
Chvála na Tebe čeká, 
ó Bože, v Sionu; 
a Tobě 
je přísaha skládána. 
Ó Ty, který slyšíš moji 
modlitbu, k Tobě 
všichni lidé přijdou. 
Příběh hříchů je pro mě 
příliš těžký; 
co se našich přestupků týká, 
Ty je omluvíš. 
Šťastný je člověk, 
kterého sis vyvolil  
a přivedl do blízkosti 
tak, že může přebývat 

ve Tvých síních; 
kéž jsme spokojeni 
s dobrotou 
Tvého domu, 
svatého místa 
Tvého chrámu! 
Svými znamenitými díly 
nám ve spravedlnosti 
odpovídáš, 
ó Bože našeho spasení; 
Ty jistoto 
všech konců světa, 
a vzdálených moří; 
Kdo Svou silou 
upevnil hory, 
jež jsou 
opásány mocí; 
Kdo utišil bouření moří, 
bouření 
jejich vln 
a nepokoj lidí; 
Takže ti, kdo přebývají 
v nejzazších končinách, 
stojí v úžasu nad Tvými 
znameními; Tys učinil, 
že důsledky 
rána a večera 
jsou radostné. 
Vzpomněl jsi na zemi 
a zavlažil jsi ji, 
velmi ji obohacujíc 
řekou Boha, 
která je plná vody; 
Tys jim připravil zrno, 
pro které jsi ji připravil. 
Zalévajíc hojně její 
vrcholy, urovnávajíc tak 
její brázdy, 
Zjemnil jsi ji 
svými dešti; Požehnal jsi 
na ní růst. 
Korunoval jsi rok 
svojí dobrotou; a Tvé 
cesty přinášejí úrodnost. 
Přírodní pastviny 
se sklápějí; 
a kopce jsou 
opásány radostí. 
Louky jsou ošaceny stády; 
údolí jsou také 
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pokryta obilím; 
radostí volají, 
ano, zpívají. 
Žalmy, kapitola 66 
Pro vůdce. 
Píseň, Žalm. 
Volej k Bohu, 
celá zemi; 
Pěj chválu pro slávu 
Jeho jména; 
učiň Jeho chválu skvostnou. 
Řekni Bohu: 
„Jak ohromné 
je Tvoje dílo! 
Celá země 
Tě bude uctívat, 
a Tobě bude 
pět chválu; 
budou zpívat 
chválu Tvému jménu.“ Selah 
Lidé, velebte našeho 
Boha a ať je hlas Jeho 
chvály slyšet; 
Kdo v život uvedl naši duši, 
a nedopustil, abychom 
sešli z cesty, 
Neb Ty, ó Bože, 
jsi nás zkoušel; 
Tys nás zušlechťoval, 
tak jako stříbro je 
zušlechťováno. Tys nás 
přivedl do sevření; 
Tys kladl tlak 
na naše bedra. 
Tys nechal lid přejíždět 
po našich hlavách; 
prošli jsme skrze oheň 
a skrze vodu; ale 
Tys nás vyvedl 
do hojnosti. 
Pojďte a slyšte vy všichni, 
kteří se bojíte Boha, 
a já vyjevím, 
co On učinil 
pro moji duši. 
Volal jsem k Němu 
svými ústy, 
a byl veleben 
mým jazykem. 
Pokud bych dbal hříšnosti 

ve svém srdci, 
Pán by neslyšel; 
Ale vpravdě, Bůh slyšel; 
Dbal hlasu 
mé modlitby. 
Požehnán buď Bůh, 
který nezamítnul 
moji modlitbu, ani 
Svoji milost vůči mně. 
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