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ani nedovol, aby mne Ó Bože, Žalmy kapitola 67 
pohltila hlubina; ty znáš mé pošetilství; Pro vůdce; 
a nedovol, aby nade mnou a mé přestupky před Tebou s vodítkem-hudbou. 
propast zvřela svůj chřtán. nejsou skryty. Žalm, píseň. 
Odpověz mi, ó Pane, Nedovol, aby ti, Bože, buď k nám milostivý 
neb Tvá milost je veliká; kdo na Tebe čekají, a požehnej nám; 
dle nespočtu byli skrze mne zahanbeni, kéž zapříčiní, aby Jeho tvář 
Tvých soucítění, ó Pane, Bože zástupů; zářila k nám; Selah 
obrať se ke mně. nedovol, aby ti, kdo Tebe Aby Tvá cesta mohla 
A neskrývej svoji tvář hledají, byli uvedeni být známa na zemi, 
před svým služebníkem; do zmatku skrze mne, tvá spása 
neb já jsem zarmoucen; ó Bože Izraele. mezi všemi národy. 
odpověz mi rychle. Neboť pro Tebe jsem Nechť lidé 
Přijď blízko k mé duši snášel výtky; Tobě vzdávají dík, 
a vysvoboď ji; vykup mne zmatek pokryl ó Bože; nechť lidé 
kvůli mým nepřátelům. moji tvář. Tobě vzdávají dík, 
Ty znáš mé výčitky Stal jsem se cizincem všichni. 
a moji hanbu, pro své krajany, Ó nechť jsou národy 
a mé zmatení; a odcizeným vůči potěšeny a zpívají pro radost; 
všichni mí protivníci dětem mé matky. neb Ty budeš soudit 
jsou před Tebou. Neboť lidi spravedlivě, 
Výčitky horlivost po Tvém domě a povedeš národy 
zlomily mé srdce; mě strávila, na zemi. Selah 
a jsem nemocný žalem; a výtky těch, Nechť lidé 
a hledal jsem někoho, kteří, haní Tebe, Tobě vzdávají dík, 
kdo by projevil soucit, padly na mne. ó Bože, nechť lidé 
ale žádného zde nebylo; A já jsem lkal se svojí Tobě vzdávají dík, 
a utěšitele, hladovějící duší, všichni. 
ale žádného jsem nenalezl. a to se mi stalo Země přinesla své 
Mám však soužení výčitkou. plody; kéž Bůh, náš 
a bolest; Pytlovinu jsem učinil vlastní Bůh, nám požehná. 
nechť Tvá spása, ó Bože, svým rouchem a stal jsem se Kéž nám Bůh požehná; 
mne vyzvedne. pro ně oblíbeným rčením. a nechť jsou všechny konce 
Budu chválit jméno Boží Ti, kdo sedí u brány, světa v bázni před Ním. 
s písní, o mě hovoří. Žalmy kapitola 69 
a velebit Jej Ale co mne se týká, Pro vůdce; 
díkůvzdáním. má modlitba o Shoshannim. 
Pokorní to spatří jde k Tobě, ó Pane, [Žalm] o Davidovi. 
a budou radostní; v příhodný čas; Zachraň mě, ó Bože; 
vy, kdo hledáte Boha, Ó Bože, v hojnosti neboť vody přijdou 
nechte svá srdce obživnout. své milosti, dokonce i k duši. 
Neb Pán naslouchá odpověz mi s pravdou Jsem ponořen hluboko  
potřebným… své spásy. v blátě, kde není žádného  
Nechť nebe a země Zachraň mne od bláta stání; Vešel jsem do  
Jeho velebí, a nenech mne potopit se; hlubokých vod a záplava mě 
moře a všechno, spas mne od těch, přemohla. 
co se v něm hýbe. kteří mne nenávidí, Jsem vyčerpaný ze svého 
Neb Bůh zachrání Sión, a z hlubokých vod. nářku, mé hrdlo vyschlo; 
a vystaví města židů; Nedovol, aby mne vodní mé oči selhávají, zatímco 
a oni tam záplava přemohla, čekám na svého Boha. 
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Mé rty se budou převelice a budu Tebe velebit budou spočívat, 
radovat, když Tobě stále víc. a budou je vlastnit. 
budou pět chválu; Má ústa budou hovořit Sémě 
a má duše,  o Tvé spravedlnosti Jeho služebníků 
kterou jsi vysvobodil. a Tvé spáse celý den; je také zdědí; 
Můj jazyk též bude hovořit neboť neznám a ti, kdo milují Jeho jméno, 
o Tvé spravedlnosti jejich množství. v nich budou přebývat. 
po celý den; Přijdu s Tvými Žalmy kapitola 71 
neb jsou zahanbeni, mocnými činy, V tobě, ó Pane, 
neb jsou v rozpacích ó Pane Bože; jsem nalezl útočiště; nedovol, 
ti, kdo mi chtějí ublížit. Budu vzpomínat abych byl kdy zahanben. 
Žalmy kapitola 75 Tvoji spravedlnost, Vysvoboď mne 
Pro vůdce; dokonce pouze Tvoji. ve své spravedlnosti, 
Al-tashheth. Ó Bože, a zachraň mne; 
Žalm o Asaphu, píseň. Ty jsi mne učil nachyl ke mne svůj sluch, 
Vzdáváme Tobě dík, od mého mládí; a zachraň mne. 
ó Bože, vzdáváme dík a až dosud hlásám Buď mojí 
a Tvé jméno je blízko; tvá zázračná díla. ochrannou skálou, 
lidé hovoří o tvých A až do starého věku kam se mohu 
zázračných dílech. a šedivých vlasů, vždy uchýlit, 
„Když vezmu ó Bože, neopouštěj mne; kterou jsi ustanovil, 
stanovený čas, než ohlásím aby mne zachránila; 
já sám budu soudit Tvoji sílu další generaci, neb Ty jsi mojí skálou 
spravedlivě. Tvoji moc a mojí pevností. 
Až země a všichni každému, Ó můj Bože, 
obyvatelé na ní kdo přijde. zachraň mne od ruky 
zmizí, já sám Tvoji spravedlnost také, zkaženého, 
jí zřídím ó Bože, která dosahuje ze stisku 
základy.“ Selah k vysokému nebi; nespravedlivého 
Pravím arogantním: Ty, jenž jsi vykonal a nelítostného člověka. 
„Nejednejte arogantně“; veliké věci, ó Bože, Neb Ty jsi mojí nadějí; 
a zvráceným: kdo je jako Ty? Ó Pane Bože, mé 
„Nezdvihejte své rohy.“ Ty, kterýs mne nechal spolehnutí od mého mládí. 
Nezdvihejte své rohy vidět mnohé Při Tobě jsem prodléval 
do výšky; a bolestivé trápení, od svého narození; 
nehovořte nestoudnosti mne znovu oživíš, Ty jsi Ten, kdo mne vytáhnul 
s povýšenou troufalostí. a znovu mne ven z matčina lůna; 
Neboť ani z východu, vyzvedneš neustále 
ani ze západu, dosud z hlubin země. Tebe chválím. 
ani z divočiny, nepřišlo Ty zvětšíš Pro mnohé jsem 
pozvednutí. moji velikost k podivení; ale Ty jsi 
Co však mne se týká, a obrátíš mne a utišíš. mým silným útočištěm. 
navždy budu hlásat, Také Ti vzdám díky Má ústa budou naplněna 
budu pět chvály žaltářem, Tvojí chválou, a Tvojí 
Bohu Jákobovu. shodným s Tvojí pravdou, slávou po celý den. 
Žalmy kapitola 77 ó můj Bože; Neodhazuj mne 
Pro vůdce; Budu Ti pět chvály v čase stáří; 
pro Jeduthuna. s harfou, když má síla selže, 
Žalm Asapha. ó Ty svatý nezatracuj mne. 
Pozvednu svůj hlas k Bohu, Izraele. Neustále budu doufat, 
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sladkou harfu nade vší Tvojí prací, a budu volat; 
se žaltářem. a hloubat o Tvých skutcích.“ Pozvednu svůj hlas 
Zatrub na roh Ó Bože, k Bohu, aby mi mohl 
za novu, Tvá cesta leží svatosti; dopřát svého sluchu. 
za úplňku za náš jak vypadá veliký bůh Ve dni svých nesnází 
boží hod. při Bohu? hledám Pána; 
Neboť je to zákon Ty jsi Bůh, který se svojí paží vztyčenou, 
pro Izrael, nařízení činí zázraky; (mé oko) proudí nocí 
Boha Jákobova. Učinil jsi bez ustání; 
Vsadil jej svoji sílu známou má duše 
do Josefa jako svědectví, mezi lidmi. odmítá útěchu. 
když vyrazil Se svojí paží Když na to pomyslím. 
proti zemi egyptské. jsi spasil ó Bože, musím naříkat; 
Řeč toho, koho jsem neznal, svůj lid, když o tom dumám, 
jsem uslyšel: syny můj duch omdlévá. Selah 
„Odsunul jsem jeho rámě Jákoba a Josefa. Selah Držíš pevně 
od břemene; Vody Tě uzřely, víčka mých očí; 
jeho paže byly ó Bože; Jsem ustaraný, 
osvobozeny od nůše. vody Tě uzřely, nemohu hovořit. 
Zavolal jsi v nesnázích byly v bolesti; Zamýšlel jsem se 
a já tě zachránil; hlubiny se také třásly. nad dávnými dny, 
Odpověděl jsem ti Mraky vyplavily lety dávných časů. 
na tajném místě vodstvo; V noci zavolám pro 
hřmění; Prokázal jsem se ti nebesa vydala zvuk; vzpomenutí své písně; 
u vod Meribahu. Tvůj šíp letěl splynu se svým 
Selah také do široka. vlastním srdcem; 
Slyš, ó můj lide, Hlas Tvého hromu a můj duch 
a já tě napomenu: byl ve větru; pečlivě bádá: 
Ó Izraeli, kdybys blesk „Odvrhne Pán 
mi naslouchal! osvítil svět; navždy? 
Já jsem PÁN, váš Bůh, země se zachvěla A nebude již nikdy více 
který vás vyvedl a otřásla. přívětivý? 
ze země egyptské; Tvá cesta byla v moři, Je Jeho milost zcela 
doširoka otevři svá ústa a Tvá stezka pryč navždy? 
a já je naplním. ve velkých vodách, Platí Jeho slib 
Ale mí lidé a tvé šlépěje věčně? 
nenaslouchali nebyly známy. Zapomněl Bůh 
mému hlasu; A Izrael Vedl jsi svůj lid být milosrdným? 
Mně nepoznal. jako stádo, Umlčel ve svém hněvu 
Tak je nechám následovat rukou svá soucítění?“ Selah 
tvrdohlavost Mojžíše a Aarona. A já pravím: 
jejich srdce, Žalmy kapitola 81 „To je mojí slabinou, 
aby mohli chodit dle Pro vůdce; kterou by 
svých vlastních uvážení. při Gittih. pravá paže Nejvyššího 
Ó aby Mě mí lidé [Žalm] o Asaphu. mohla změnit. 
naslouchali, Pěj hlasitě k Bohu, Budu hovořit 
aby Izrael kráčel naší síle; Volej o skutcích Pána; 
po Mých cestách! k Bohu Jákobovu. ano, budu vzpomínat 
Žalmy kapitola 82 Zachyť melodii Tvé dávné zázraky. 
Žalm Asapha. a rozezvuč bubínek, Budu také meditovat 
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Bůh stojí v náboženské 
obci Boží; 
uprostřed soudců 
On soudí: 
„Jak dlouho budete 
soudit nespravedlivě, 
a ctít lidi zkaženosti? 
Selah 
Považujte chudé 
a osiřelé; buďte spravedliví 
k trpícím a strádajícím. 
Pomáhejte chudým   
a potřebným; vysvoboďte je 
z rukou zkažených. 
Jsou nevědomí 
a ani nerozumí; 
kráčejí v temnotách; 
všechny základy země 
jsou pohnuty.“ 
Povstaň, ó Bože, 
suď zemi; 
neb Ty budeš 
vládnout nad všemi národy. 


