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Žalmy kapitola 84 
Pro vůdce; na gittit 
(nástroj podobný harfě). 
Žalm synů Korahu. 
Jak líbezné jsou 
tvé svatostánky, 
ó Pane davů! 
Má duše po tobě touží, ano, 
dokonce prahne 
po dvorech Pána; 
mé srdce a mé tělo 
zpívají pro radost 
živoucímu Bohu. 
Ano, vrabec 
nalezl dům, 
a vlaštovka 
hnízdo pro sebe, kde může 
uložit své mladé; 
Tvé oltáře, ó Pane davů, 
můj králi, 
a můj Bože. 
Šťastní jsou ti, 
kdo přebývají v tvém domě, 
neustále tě velebí. 
Selah. 
Šťastný je člověk, jehož 
síla je v tobě, 
v jehož srdci 
jsou vznešené cesty. 
Procházejíc skrz 
údolí Baka (údolí nářků), 
činí z něj 
údolí rozkvětu; 
ano, raný déšť 
jej ošatil požehnáními. 
Jdou od síly k síle; 
každý z nich 
vystupuje 
před Bohem v Sionu. 
Ó Pane, Bože zástupů, 
slyš moji modlitbu; 
naslouchej, Ó Bože Jákobův. 
Selah 
Viz, 
ó Bože, náš štíte, 
a pohleď do tváří těch, 
jež jsi zvolil. 
Neb den ve tvých síních 
je lepší než tisíc jiných; 
Raději bych stál 

na prahu domu 
mého Boha, 
než přebýval ve stanech 
zkaženosti. 
Neboť Pán Bůh 
je sluncem a štítem; 
Pán dává milosrdenství 
a nebeskou slávu; 
žádnou dobrou věc 
neodejme těm, 
kdo jsou poctiví. 
Ó Pane zástupů, 
šťastný je člověk, 
který v Tebe vkládá důvěru. 
 
Žalmy kapitola 85 
Pro vůdce. 
Žalm synů Korahu. 
Pane, byl jsi příznivě 
nakloněn své zemi, 
odvrátil jsi 
zajetí Jákoba. 
Prominul jsi 
hanebnosti 
svého lidu, omluvil jsi 
všechny jejich hříchy. 
Selah 
Stáhnul jsi 
všechen svůj hněv; 
Odvrátil jsi se 
od krutosti 
své zloby. 
Obnov nás, 
ó Bože našeho spasení, 
a nech ustanout 
své rozhořčení 
vůči nám. 
Budeš se na nás 
navždy hněvat? 
Budeš vylévat 
svůj hněv 
na všechny generace? 
Nepovzbudíš nás 
opět, 
aby se tví lidé 
mohli v Tobě radovat? 
Ukaž nám svoji milost, 
Ó Pane, a daruj nám 
svou spásu. 
Budu naslouchat, co Bůh 

Pán bude pravit; 
Neboť on bude hovořit 
mír jeho lidem, 
a svým svatým, 
ale nechť se tito 
neobrátí k pošetilství. 
Zajisté je jeho spása 
blízko těch, kdo se ho bojí, 
aby boží sláva 
mohla prodlévat v naší zemi. 
Milost a pravda 
jsou poznávány společně; 
spravedlnost a mír 
políbili jeden druhého. 
Pravda vyprýštila 
ze země; 
a spravedlnost 
pohlédla dolů 
z Nebe. 
Ano, Pán daruje to, 
co je dobré; 
a naše země bude 
přinášet svou úrodu. 
Spravedlnost 
bude kráčet před ním, 
a připraví cestu 
pro jeho kroky. 
 
Žalmy kapitola 86 
Modlitba Davida. 
Věnuj mi svého sluchu, 
ó Pane, 
a odpověz mi; 
neboť jsem ubohý a v nouzi. 
Uchovej moji duši, 
neboť jsem božský; 
Ó ty můj Bože, 
spas svého služebníka, 
který v tebe věří. 
Buď ke mně milosrdný, 
ó Pane; neb k tobě 
volám po celý den. 
Potěš duši 
svého služebníka; 
neb k tobě, ó Pane, 
pozvedám svou duši. 
Neboť ty, Pane, jsi dobrý, 
a odpouštějící, 
a hojný ve své milosti 
vůči všem, 
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jež k tobě volají. 
Vyslyš, ó Pane, 
moji modlitbu, 
a dbej hlasu 
mých proseb. 
Za dnů svých soužení 
volám k tobě, 
neboť ty mi odpovíš. 
Není mezi bohy takového, 
jako jsi ty, 
ó Pane, nejsou zde žádná 
díla, jako ta tvoje. 
Všechny národy, 
jež jsi stvořil, 
přijdou a pokloní se 
před tebou, ó Pane, 
a budou velebit 
tvé jméno. 
Neboť ty jsi velký, 
a konáš zázračné věci; 
Jsi samotný Bůh. 
Nauč mě, ó Pane, 
tvé cestě, abych mohl 
kráčet v tvé pravdě; 
učiň, ať jednotné mé srdce 
je v bázni před tvým jménem. 
Budu ti děkovat, 
ó Pane, můj Bože, 
celým svým srdcem; 
a budu navždy 
velebit tvé jméno. 
Veliká je tvá 
milost vůči mně, 
a ty jsi vysvobodil 
moji duši z nejnižšího 
podsvětí. 
Ó Bože, pyšní 
proti mně povstali, 
a spolek 
násilných lidí 
usiloval o moji duši, 
a nestaví tebe 
před sebe. 
Avšak Ty, ó Pane, 
jsi Bohem plným 
soucitu a laskavostí, 
těžko k rozhněvání, 
a hojný 
v milosti a pravdě. 
Ó obrať se ke mně, 

a buď ke mně laskavý; 
dej svoji sílu 
svému služebníku, 
a zachraň svého syna 
tvojí rukou stvořeného. 
Učiň v můj prospěch 
znamení dobrého; 
aby ti, kdo mně nenávidí, 
to viděli, a byli zahanbeni, 
protože Ty, 
Pane, jsi mi pomohl, 
a utišil mě. 
 
Žalmy kapitola 87 
Žalm synů Korahu: 
Píseň. 
Jeho základy leží 
v posvátných horách. 
Pán miluje 
brány Sionu 
více než všechny 
příbytky Jákoba. 
Veliké věci se 
o tobě hovoří, 
ó město Boží. Selah 
„Budu hovořit 
o Rahabu a Babylonu 
mezi těmi, 
kdo mě znají; 
hleďte Filištíny,  
a Tyrské, a Etiopany; 
tito se tam narodili.“ 
Ale o Sionu 
bude řečeno: 
„Tento a tamten člověk 
se v něm zrodil; 
a sám Nejvyšší 
jej zřídil.“ 
„Pán bude nahlížet 
do seznamu lidí: 
„Tento se zde narodil.“ 
Selah 
Ať cokoliv pějí či tančí, 
všechny mé myšlenky 
jsou při tobě. 
 
Žalm kapitola 88 
Píseň, žalm 
synů Korahu; 
pro vůdce; 

o Nemoci soužení. 
Poučná píseň 
Hemana Ezrahitského. 
Ó Pane, 
Bože mého spasení, 
v jaký to noční čas 
před tebou pláču. 
Dovol mojí modlitbě 
přijít k tobě, skloň svůj sluch 
k mému volání. 
Neboť má duše 
je přesycena souženími 
a můj život 
se blíží k hrobu. 
Jsem počítán mezi ty, 
jenž jdou dolů do jámy; 
Jsem jako člověk, 
který je bez pomoci; 
Oddělen a počítán 
mezi mrtvé, jako zabití, 
kteří leží v hrobě, 
na něž jsi již nevzpomněl; 
a kteří jsou 
odříznuti od tvé paže. 
Uložil jsi mě 
do nejhlubší jámy, 
do temných míst, 
do hlubin. 
Tvůj hněv na mně 
těžce spočívá, 
a všechny tvé vlny, jež jsi 
stlačil dolů. Selah 
Mé známé jsi 
ode mne velmi vzdálil; 
Učinil jsi ze mě 
zrůdu v jejich očích; 
Jsem zavřený 
a nemůžu vyjít. 
Kvůli soužení 
můj zrak slábne 
volal jsem k tobě, 
ó Pane, každý den, 
napřáhnul jsem 
své paže k tobě. 
Učiníš zázraky 
pro mrtvé? 
Nebo povstanou stíny 
a poděkují ti? 
Selah 
Bude tvá milost 
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prosazena v hrobě? 
nebo tvá věrnost 
při zániku? 
Budou tvé zázraky 
k poznání ve tmě? 
a tvá spravedlnost 
v zemi zapomnění? 
Avšak co mě se týká, 
k tobě, ó Pane, 
volám, a ráno 
jde má modlitba 
tobě vstříc. 
Pane, proč jsi 
odvrhnul mou duši? 
Proč přede mnou 
ukrýváš svou tvář? 
Obklopovali mě 
dokola jako voda 
po celý den; 
všichni mě 
obstoupili. 
Přítele a společníka 
jsi dal daleko ode mě, 
a mé známé jsi 
uvrhnul do temnoty. 
 
Žalmy kapitola 89 
Poučná píseň 
Etana Ezrachitského. 
Budu věčně 
zpívat o milostech Pána; 
všem generacím dám 
svými ústy ve známost 
tvoji věrnost. 
Neb jsem pravil: 
„Navždy je milost ustavena; 
na nebesích, 
které jsi zřídil 
svojí věrností. 
Uzavřel jsem dohodu 
se svým vyvoleným, 
přísahal jsem Davidovi, 
mému služebníku: 
Věčně budu pěstovat 
tvé sémě, a vystavím 
tvůj trůn 
všem generacím.“ Selah 
Tak budou nebesa 
chválit tvé zázraky, 
ó Pane, 

také tvoji věrnost 
ve shromáždění 
svatých. 
Neboť kdo na nebesích 
může být srovnáván 
s Pánem; 
kdo mezi mocnými syny 
může být přirovnáván 
k Pánu, 
Bohu, jehož se děsí 
ve velkém koncilu 
svatých, 
a jehož se obávají ti, 
kdo jsou kolem něj? 
Ó Pane, Bože zástupů, 
kdo je mocný, jako jsi ty, 
ó Pane? 
A tvá věrnost 
tě obklopuje. 
Ty vládneš pyšným 
vzedmutím oceánu; když se 
z něj vlny zdvíhají, 
ty je utišuješ. 
Tvá jsou Nebesa, 
tvá je i Země; 
svět a jeho plnost, 
Tys je založil. 
Sever a jih, 
tys je vytvořil; 
Tabor a Hermon se 
radují v Tvém Jménu. 
Tvá je 
paže s mocí; 
silná je tvá ruka, a vyvýšená 
je tvá pravice. 
Poctivost 
a spravedlnost jsou základem 
tvého trůnu; 
milost a pravda 
tě předcházejí. 
Šťastní jsou lidé, kteří znají 
tvůj zvuk; 
kráčejí, ó Pane, 
ve světle 
tvojí tváře. 
V tvém jménu 
se radují celý den; 
a skrz 
tvoji spravedlnost 
jsou vyvýšeni. 

Neb ty jsi slávou 
jejich síly; 
a v tvé přízni 
je roh náš vyvýšen. 
Neboť Pán 
je našim štítem; 
a Svatý Izraele 
je naším králem. 
Pak jsi promluvil 
ve vizi ke svým božským 
a pravil: 
„Pomoc jsem vložil 
do toho, kdo je mocný; 
Vyvýšil jsem jednoho 
vyvoleného z lidí. 
Shledal jsem Davida 
svým služebníkem; 
svým svatým olejem 
jsem jej pomazal; 
Toho, kdo sevře 
moji ruku; 
Toho také 
má paže posílí. 
Nepřítel od něj 
nebude ničeho vymáhat; 
ani syn zkaženosti 
mu neublíží. 
Ale má věrnost 
a má milost 
budou s ním; 
a skrz mé jméno 
bude jeho roh vyvýšen. 
Jeho ruku položím 
také na moře, 
a jeho pravou ruku 
na řeky. 
Bude ke mně volat: 
Ty jsi můj Otec, 
můj Bůh, a skála 
mé spásy. 
Také jej ustanovím 
prvorozeným, nejvyšším 
z králů na zemi. 
Navždy pro něj budu 
uchovávat svoji milost, 
a má úmluva s ním 
zůstane pevnou. 
Zajistím také, aby jeho 
sémě mělo věčného trvání, 
a jeho trůn aby trval 
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jako je dnů na Nebi. 
Pokud jeho děti 
opustí můj zákon, 
a nebudou kráčet 
dle mých nařízení; 
Pokud budou pohrdat 
mými ustanoveními, 
a nebudou dodržovat má  
přikázání, pak navštívím 
jejich přestoupení 
metlou a jejich  
nepravosti ranami. 
Ale své milosrdenství 
od něj neodejmu, 
ani neporuším 
svoji věrnost. 
Svoji úmluvu 
neposkvrním, 
ani nezměním to, 
co vyšlo z mých rtů. 
Jednou jsem přísahal 
při své svatosti: 
Nestane se, 
abych Davida klamal; 
Jeho sémě 
navždy přetrvá, 
a jeho trůn 
jako slunce přede mnou. 
Bude zřízen navždy 
jako měsíc; 
a bude neochvějný 
jako svědek na nebi.“ Selah 
Ale tys odvrhnul 
a odmítnul, 
hněval jsi se 
na svého Pomazaného. 
Pohrdnul jsi 
úmluvou svého služebníka; 
Jeho korunu jsi 
svrhnul až na zem. 
Ty jsi zbořil 
všechny jeho hradby; 
Jeho pevnosti jsi 
přivedl ke zkáze. 
Odírají jej všichni, 
kdo kolem něj procházejí; 
je vysmíván 
svými sousedy. 
Vyvýšil jsi 
pravou paži 

jeho nepřátel; 
Všem jeho nepřátelům 
jsi způsobil radost. 
Ano, odvrátil jsi 
ostří jeho meče 
a nenechal jej 
stanout v boji. 
Jeho jas jsi nechal 
vyhasnout 
a jeho trůn 
jsi svrhnul k zemi. 
Dny jeho mládí 
jsi zkrátil; 
Zahrnul jsi jej 
hanbou. Selah 
Jak dlouho, ó Pane, 
budeš se skrývat 
navěky? 
Jak dlouho bude 
tvůj hněv žhnout jako oheň? 
Ó pamatuj, 
jak krátký je můj čas; 
pro jakou marnost 
jsi stvořil všechny 
děti lidí! 
Jakýžto jest člověk, 
který žil 
a nedočká se smrti, 
která by vysvobodila 
jeho duši z moci 
hrobu? Selah 
Kde jsou tvé 
dávné milosti, ó Pane, 
které jsi přísahal 
Davidovi 
ve své věrnosti? 
Měj na paměti, Pane, 
tupení svých služebníků; 
jak v hrudi nosím 
[výsměch] 
tolika lidí; 
S nímž se tví nepřátelé 
vysmívali, 
ó Pane, 
s nímž se 
vysmívali šlépějím 
tvého Pomazaného. 
Požehnán budiž Pán 
navěky. 
Amen, a Amen. 
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