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nebudu, nic mi nenie'prospěšno' (4) Milost pokorhá jest, milostivá jest.
Milost nenenávidí, nenadýmá se, nečiní protivenství, nenie závistivá,
(5) nenie obojetná. Nehledá, čsož její jest, nedrážní, nemysli zlého' (6)
neraduje se křivdě, ale raduje se pravdě. (7) Všeckno snese' všemu věří,
všernu ufá, všemu strpí. (8) Milost nikdy nesejde, leč proroctví vynde, leč
jazykové přestanú, leč uměnie zkaŽelo bude. (9) Nebo zjevně poznávámy
a zjevně prorokujemy. (10) Ale kdyŽ příde, čsož dokonalé jest, vyprázdněno

. bude, čsoŽ z čésti jest. (11) Když sem byl malým, mluvil sem jako malý,
smyslel sem jako malý a myslil sem jakžto malý. Ale když učiněn sem muž,
vypráznil sem to' jenŽ byly malého. (12) Vidímy nynie skrze zrcadlo v pře-
ludě, ale tehdy obličejem v obličej. Nynie poznávám zjevně, ale tehdy po.
znám, jakžto poznán jsem. (13) Ale nynie přebývají viera, náděje a milost,
to troje; ale větší jich jest láska.

7 btatříce bratřÍ; rych kdybych ; a milostiale lásky; cgmballazvonec _ 2 tajemnost
tajemství _3 o krmě na pokrmy, k nasycenl; nadbgt majetek, zvl. movitý (facultates)
_ 5 oboietnd: chybný překlad lat. ambitiosa : ctiŽádostivá; nedrdžní neroztrpčuje se,
nepopuzuje se _ 7 ufd' doufá, naděje se - 8 neseide nepomine; Ieč'... vgnde i když po.
mine _ 9 zjeuně chybný překlad lat. ex parte : z části (srov. v. 10) - 10 vgprdzd'něno
odstraněno; z čésti iesÍ je částečné; nedokonalé _ 77 smgslel sem cbápal jsem'
měl jsem rozum (sapiebam) _ 12 o přeludě skrze podobenství (in aenigmate) - 73 pře-
býuaj í' z&stáva jÍ' trvají

Že l tÁŘn

Ža|tář, tj. biblická Kniha žalmů, je sbirka 150 starozákonnich kultických
hymnů, pocházejícÍch z různýclr dob a od různýclr autorů. Řadá zatmů je spojována
s určitými autorský'mi jmény, především se jménern izraelského krále Davida, jrle
však o tradici poměrně pozdní, a proto nespolehlivou. Některé ža|my připisované
Davidovi bývají' rovněŽ tradičně, uváděny i v souvislost s některými konkrétními
situacemi jeho života (např. zde otištěný Žalm 50 jako výraz Davidova pokání nad
usmrcenim Uriášovým). Ža|táÍ převzala jako celek také křestanská círlrev k boho-
sluŽebným účelům i jako modlitební knihu k soukromé potřebě jednotlivců.
o oblibě žalmů od prvokřesťanských dob svědčí to, Že ža|tář byl překládán již do
latiny daleko hojněji než ostatní starozákonní knihy. Míra obliby ža|táře u nás je
patrna i ze staročeského překladu' který prokazatelně existoval daleko dříve než
jeho první dochovaný zápis (tzv. Wittenberský žaltdř z 2. třetiny 14. stol.). Byla to
zároveň prvá z biblických knih, která byla u nás soustavně přeložena: překlad byl
vyvolán potřebou ženských.klášterů, protože řeholnice nebyly vzdělány v latině.

Žxl-r,,r t

(1) Blažený muž, jenž nepostúpil po radě nemilostivých a na cěstě
hřiešných nestál a na stolici poškvrňenéj nesědal, (2) ale v zákoně boŽiem
vóle jeho, a v jeho zákoné mysliti bude ve dne i v noci. (3) I bude jako dřěvo'
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ješto vsazeno jest podlé běhóv vodných, ješto ovoce své dá v čas svój.
(4) A list jeho nesplyne, a coŽ kolivěk učiní, prospějí. (5) Ne tak nemilostiví,
ne tak, ale jakožto prach, jehoŽ semčí vietr s obličějě země, (6) Proto ne-
vstanú nemilostivÍ v súdě ani hřiešní v radě spravedlných. (7) Nebo zná
hospodin cěstu spravedlných, a chod nemilostivých zahyne.

7 nepostúpil po radě rrezachoval se podle taďy; nemilostialch bezbožnýclr
_ 3 dřěoo strom; podlé běhóo vodných u vodnÍch toků _ 4 nesplgne neopadá; prospěiI
bude s užitkem (pl. podle lat' omnia prosperabuntur) . 5 semóí smítá - 7 chod cest'a

Že'yllt so

(3) Smiluj sě nade mnú, hospodine, podlé velikého milosrdenstvie tvého
a podlé mnoŽstvie smilování tvých a zahlaď zlost mú. (4) Viec obmý mě ot
mé zlosti a ot hřiecha mého učist mě. (5) Nebo zlosb mú já znaju a hřiech
mój protiv mě jest veždy. (6) Tobě samému hřěšil sem a zlé přěd tobú
učinil sem; aby sě zpravil v řěčech tvých, a pomstíš, když súditi budeš.
(7) Nebo aj zti, ve zlostech počat sem a v hřiešiech počala mě mátě má.
(8) Nebo ai ztt, pravdu miloval si, nejistosti a tajnosti múdrosti tvé zjěvil
si mi. (9) Pokropíš mě yzopem' a očiščen budu, obmyješ mě, a nad snieh
oběluju. (10) Sluchu mému dáš radost a veselé, i vzradujú sě kosti poníŽené.
(11) otvrať obličěj tvój ot hřiechóv mých a všěckny zlosti mé shlaď. (12)
Srdce čisté stvoř ve mně, boŽe, a duch pravý obnov u mém Životě. (13)
Nezamietaj mne ot obličějě tvého a ducha svatého tvého neotnos ote mne.
(14) Navrat mi veselé spašenie tvého a duchem najprvním stvrď mě. (15)
Učiti budu zlostivé cěstám tvým a nemilostivÍ k tobě obrátie sě. (16) Zprost
mě krví, bože, bože sdravie mého, i povýší jazyk mój pravdy tvé. (17)
Hospodine, rty mé otvoř, a usta má zvěstujú chvalu tvú.

3 zlost zlé skutky - ,t uiec oÓmý dokonaleji omyj - 6 abg sě zpravil abys byl
ospravedlněn -7 nebo aj zři neb ejhle - 8 nelťsÍosÍÍ nejisté věci - 9 azopem: svázanými
větvičkami yzopu (vonné keřÍčkovité rostliny) kropilo se vodou a krví na znamenl
očištění od viny; oběluiu zbělim' budu bělejši než... _ 10 lcosÍí ponÍ.žené člověk poní-
žený (hebrejský způsob metonymického vyjadřování) _ t2 duch praoý duc}ra spra-
vedlnosti; u mém žiuotě v mých útrobách - 13 neotnos neodnášej, neodnímej - 74 nai.
pranÍm nejvyšším (principali); sÍurď utvrď, upevni _ 75 z|ostiué nespravedlivé; ne-
milostiuí bezboŽní, nevěřící _ 76 zprosť mě krvÍ zbav mne trestu za prolitÍ krve (libera
me de sanguinibus); pouýšt bude vynášeti' chváliti (exultabit); praudg spravedlnosti
_ 17 zvěstuiú (z ozuěstujtl) budou zvěstovati

Ž A I ' M  9 t t

(1) Hospodin kraloval, hněvajte se lidé; jenž sedíš na cherubín, hni se
země. (2) Hospodin v Siónu veliký a vysoký nade všemi lidmi. (3) Zpovio.
dajte se jménu jeho velikému, nebo hrozné a svaté jest, a čest králova súd
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své dá v čas svój.
Ne tak nemilostiví,
země. (6) Proto ne.
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miluje. (a) Tys učinil opravidla; súd a právo v Jakubovi tys učinil. (5)
Vyšte hospodina boha našeho a modlte se podnoŽi noh jeho, neboti svatá
jest. (6) Mojses a Árón mezi kněŽÍ jeho a Samuel mezi těmi, již vzývají jmě
jeho. (7) Vzýváchu hospodina a on slyšieše je; a z slúpa oblačného mluvieše
k nim. Chováchu svědečstvie jeho a kázanie, jiŽ dal jim. (8) Hospodine
boŽe náš, ty slyšieše jich' ty si lítostiv byl jim a mstě ke všem nalezením
jich. (9) Vyšte hospodina boha našeho a modlte se na hoř'e svatéj jeho, nebo
svatý hospodin buoh náš.

7 na cherubLn nad cherubíny' tj. nad anděly nesoucími trůn hospodinův
- 2 o Siónu: Sión, posvátrrá hora v Jeruzalémě, symbol izraelského národa _ 3 zpovíe-
d'ajte se aÍ vyznávajÍ, ať' oslavují (conÍlteantur) - 4 oprauidla pravidla' předpisy;
u Jakuboui: v izraelskénr nároclě, jehoŽ praotcem byl Jákob - 5 vgšte vyvyšujte' osla-
vujte; modlte se klanějte se (adorate) _ 6 Moises a Árón: MojŽíš a Árón, bratřÍ, kteřÍ
podle bibl. knihy Exodus vyvedli izraelský lid z Egypta; mezi kněžt mezi kněžími;
Samuel: poslední z tzv. soudců, kteří stáli v čele izraelského lidu před dobou králov-
skou - 7 z sltlpa oblačného: oblačný sloup vedl Izraelity z Egypta; kdzanie přikázání
- 8 Íg sÍ lítostiv bUI jim ty ses slitovával nad nimi; msÍá ke ašem nalezenÍ'm trestaje za
všechny rrálezk1r, výmysly - 9 no hoře suatéj na Siónu (v. výše)

Žet-u tzs

(1) Z hluboka křičal sem k tobě, hospodine; hospodine, uslyš hlas mój !
(2) Buďte uši tvoji slyšiecie k hlasu modlitvy mél (3) Ač ducholovství
chovati budeš, hospodine, hospodine, kto sdrŽí? (4) Nebo u tebe slitovánie
jest a pro zákon pro tvój oŽídal sem tebe' hospodine. (5) ožÍdala jest dušě
má v slově v jeho, náději jměla dušě má v hospodinu. (6) ot strážě jitřnie aŽ
do noci náději jměj Izrahel v hospodinut (7) Nebo u hospodina milosrdie
a obižné u ňeho vykúpenie. (8) A on vykúpí Izrahele ze všěch ducholovství
z jeho.

3ducholoustvÍ nepravosti, Špatnosti (iniquitates); eč,.. chovati budeš jest|iŽe
budeš šetřiti; sdrží vydrží' snese - 4 ožtdal sern očekával jsem s nadějí, doufal jsem
- 6 oÚ strdžě jitřníe od časného rána (podle pův. dělení noční doby podle stráží);
Izrahe| Izraelité -7 obižné hojné, oplývajícÍ

CTVEROEVANGEL IUM

Čtveroevangeliem nazýváme soubor všech čtyř hlavních novozákonníclr knih,
tj. evangelia Matoušova, Markova' Lukášova a Janova. Zatimco překlady evange-
liáře a žaltáře byly vyvolány přímo potřebami bohoslužebné praxe, je překlad
čtveroevangelia diktován již potřebou obecně kulturní - úsilÍm vytvořit soustav.
ným překladem základních biblických knih jejich úplné znění v českém jazyce,
který od 14. století zaéiná postupně pronikat do všech kulturních oblastí, dosud
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