
                    Žalm 119

                       >>><<<

Blaze těm, kdo žijí životem čistým,

kdo žijí podle Jahvova zákona,

žehnáni jsou, kdo chrání svědectví jeho

a celou duší hledají Boha.

Ti nejsou nespravedliví, kdo jdou po jeho cestách.

Proto jsi nám dal příkazy, bychom je střehli.

Kéž jsou cesty mé pevné, bych plnil zákony tvoje!

Nebudu sražen pak v hanbu,

budu-li před sebou zřít příkazy tvé.

Budu ti děkovat ze srdce,
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až jen se naučím spravedlivým tvým soudům.

Budu dbát příkazů tvých, jen ty mě neopouštěj!

>>><<<

Jak jinoch udrží čistou svou cestu?

Bude-li žít podle tvých slov.

Hledám tě celou svou duší,

nedej mi překročit příkazy své!

Uložil jsem tvá slova do srdce,

abych jen nehřešil proti tobě.

Buď žehnán, Jahve, nauč mě zákonům svým!

Rty svými opakuji všecky rozkazy tvé.

Z cesty tvých svědectví raduji se

víc než z nesmírných statků.

Budu dál přemýšlet o tvých nařízeních

a dbát tvých cest.

Budu se radovat ze všech tvých zákonů,

nezapomenu nikdy tvá slova.

>>><<<

Jen jednej laskavě s otrokem svým, ať mohu žít;

pak budu dbáti tvých slov.

Oči mi otevři, ať mohu zřít na divy zákona tvého!

Jsem hostem na této zemi;

neskrývej přede mnou zákon!
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Mé srdce prahne, by se mu dostalo pokynů tvých.

Hrozíš klnoucím smělcům,

kteří již sběhli od tvého zákona,

se mne však sval teď výtky a hanu,

vždyť jsem dbal vždycky zákonů tvých!

Knížata zasedla, mluvila proti mně; 

tvůj otrok myslil na tvoje slova.

A svědectví tvá jsou rozkoší pro mne,

jsou mými rádci.

>>><<<

Má duše lpí na světském prachu.

Živ mne, jak slíbils!

O vlastním životě mluvím a tys mi odpověděl.

Nauč mě příkazům svým!

Dej, ať jen pochopím cestu zákona tvého

a budu myslit na tvoje divy.

Duši mojí je trpko, posil mě, jak sám jsi slíbil!

Sveď mne již z nepravé cesty

a dej laskavě zákon!

Sám jsem si zvolil jen cestu pravdy

a uložil jsem si příkazy tvé.

Přilnul jsem k tvým slibům, nezahanbuj mne, Jahve!

Budu se štvát dál cestou příkazů tvých,

když mému srdci dáš volnost!
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>>><<<

Nauč mě, Jahve, cestě příkazů svých

a budu jich dbát až do svého konce.

Dej mi je poznat a budu stříci tvůj zákon,

budu ho dbát celou duší.

Dej mi jít stezkou příkazů svých;

víš, jak je miluji!

Nakloň mé srdce k svým slibům, ne k zisku!

Odvrať mé oči od marnosti a posil mne na svojí cestě!

Utvrď své slovo v otroku svém,

jenž se tě bojí!

A odvrať ode mne hanbu, které se děsím;

vždyť tvoje soudy jsou dobré!

Nevidíš, jak prahnu po všech tvých příkazech?

Posil mě v spravedlnosti!

Dej, ať tvá milost, Jahve, přijde i ke mně,

tvá spása podle tvých slov!

Budu mít odpověď tomu, který mi spílá;

věřím v tvé slovo.

Neber mi slovo pravdy z mých úst,

věřil jsem v příkazy tvé!

Chci plnit tvůj zákon na věky věčné.

A půjdu svobodně životem;

našel jsem zákon.
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O slibech tvých hovořit budu třebas i před králi

a nezastydím se.

Budu se těšit z tvých příkazů, které mám rád.

Vztáhnu po nich i ruce, miloval jsem je,

a budu myslet na tvá ustanovení.

>>><<<

Na svůj slib vzpoměň, jejž jsi dal otrokovi

a jímž jsi vzbudil naději ve mně!

Byla to útěcha v žalu, a já zas ožil tvým slovem.

Ať smělci se nade mnou pochechtávají,

já od tvého zákona neustoupím.

Mám věčně v paměti tvoje rozsudky, Jahve,

a v nich jen útěchu hledám.

Rozhořčil jsem se však strašně nad bezbožníkem,

který opustil zákon!

Příkazy tvé byly mou písní v psancově domě.

Myslil jsem za nocí na tvoje jméno,

poslušen tebe, Jahve.

V tom byla právě má útěcha,

že jsem dbal příkazů tvých.

>>><<<

„Můj úděl jest Jahve!” řekl jsem si.

Slíbil jsem dbáti tvých slov.
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Toužím po tvojí milosti z celého srdce:

milostiv buď, jak sám jsi slíbil!

Myslím teď na své cesty a stáčím svůj krok

ke slibům tvým.

Běžím již, toužím stříci tvá ustanovení!

Stáhly se kolem mě provazce hříšných,

nezapomněl jsem však na tvůj zákon.

V půlnoci vstanu poděkovat ti

za spravedlivé tvé právo.

Se mnou jsou všichni, kdo se tě bojí

a dbají příkazů tvých.

Země je plna důkazů milosti tvé,

nauč mě, Jahve, příkazům svým!

>>><<<

Jednal jsi dobře s otrokem svým, Jahve, jaks řekl.

Nauč mě rozvaze, poznání,

věřím přec rozkazům tvým!

Než jsi mne ponížil, hřešil jsem, vím;

teď však dbám tvého slova.

Tys dobrý a jednáš i dobře; nauč mě příkazům svým!

Drzý chlap rozšířil pomluvy o mně,

a já přec dbám předpisů tvých celým srdcem!

Srdce tamtěch je ssedlé jak tučné mléko,

pro mne je rozkoší pouze tvůj zákon.
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Je dobře pro mne, že jsem byl v bídě!

Poznal jsem, jak se naučit mohu příkazům tvým.

Zákon z tvých úst je pro mne lepší,

než hromada zlata a stříbra.

>>><<<

Tvé ruce mě zhnětly a utvořili;

dej, ať mohu se s rozumem učit příkazům tvým!

Kdo se tě bojí, zírají na mne a radují se,

protože věřím v tvé slovo.

Vím, Jahve, že tvoje soudy jsou spravedlivé

a žes mě jen z věrnosti stiskl.

Kéž mě zas posílí tvá milost, Jahve,

jak sám jsi řekl otroku svému!

Sešli mi opět svou milost, abych byl živ,

vždyť zákon tvůj je rozkoší pro mne!

Sraž v hanbu smělce, že lstivě mě sevřeli,

já budu myslit jen na tvá nařízení.

Kdo se tě bojí, ať sejdou se u mne a poznají tak

všecka tvá svědectví!

Mé srdce bude pak čisto,

bych v hanbu neupadl.

>>><<<

Má duše touží po tvojí spáse,
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čekám tvé slovo. Oči mi zemdlely touhou po zákonu a šeptám:

„Kdy mne utěšíš, Bože?

Jsem jako měch v kouři, leč nezapomínám tvá slova.

Kolik dnů zbývá otroku tvému?

Kdy provedeš soud nad mými pronásledovateli,

Pyšní již pro mne kopali jámu;

to ti, kteří nežijí podle zákona tvého.

Příkazy tvé jsou pravda sama,

a tamti mě pronásledují bez příčiny. Pomoz!

Bezmála mne již ubili na této zemi,

nezapomněl jsem však na tvůj zákon.

Nech mě žít, podle své milosti,

abych dbal svědectví úst tvých!”

>>><<<

Tvé slovo tyčí se, Jahve, na věky pevně na nebesích.

Od rodu do rodu trvá tvá věrnost:

zřídil jsi zemi a země jest.

Tak, jak jsi rozhodl, stojí,

vždyť to vše jsou sluhové tvoji.

Jestliže nebyl by zákon tvůj rozkoší pro mne,

zhynul bych hořem.

Na zákon tvůj nezapomenu,

vždyť dáváš mně žít jen jím!

Jsem tvůj. Pomoz mi,
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hledal jsem vždycky příkazy tvé!

Bezbožní číhali, aby mě zahubili,

přesto dbám svědectví tvých.

Dohlédám konců všech věcí,

zákony tvé však nemají konce!

>>><<<

Jak nyní miluji tvůj zákon, Bože!

Myslívám na něj ve dne i v noci.

Příkazy tvé činí mne moudřejším nad nepřátele:

jsou vždycky se mnou.

Pochopil jsem více než moji učitelé,

vždyť myslím stále na tvoje sliby!

Pochopil jsem více než starci,

když jsem dbal příkazů tvých.

Držel jsem na uzdě své kroky od křivé stezky,

bych mohl dbát jen tvých slov.

Neodchýlil jsem se od zákona,

když tys mne učil!

Tvá slova jsou sladká na patře mém,

sladší, než med mým ústům!

Příkazy tvými jsem pochopil všecko,

a proto nenávidím zlou cestu.

>>><<<
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Tvé slovo je svědkem mým krokům,

pochodní na stezce mé.

Přísahal jsem a přísahu splnil,

že budu tvé právo šetřit!

Jahve, jsem ubit! Dej mi žít podle svých slov!

Pak přijmi, Jahve, dobrovolnou obět z mých úst,

a uč mne příkazům svým.

Život můj je stále v sázce,

a přece na zákon nezapomínám!

Bezbožní nastražili již na mne léčku,

neuchýlil jsem se však od zásad tvých.

Svědectví tvá jsou mi údělem věčným,

jsou pro mne radostí duše.

Sklonil jsem srdce až k nim,

bych konal příkazy tvé

na věky do svého konce.

Nenávidím kolísající,

miluji však tvůj zákon.

Tys úkryt můj a můj štít, důvěřuji tvým slovům.

Prchněte, zločinci, ať mohu vykonat

příkazy vlastního Boha!

Ujmi se mne, jak jsi řekl, ať mohu žít!

A nezklam naději mou!

Zvedni mě a budu spasen, a budu stále dbát příkazů tvých!
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Odkopls všecky, kdo odpadli od tvých ustanovení;

jejich blud byl pouhá lež.

Vyhubils hříšníky v zemi jak smetí;

proto mám sliby tvé rád.

Mé tělo chvěje se bázní před tebou, Jahve,

děsím se soudů tvých!

>>><<<

Žil jsem jen podle spravedlnosti a práva:

nevydávej mě mým utlačovatelům!

Buď pevnou oporou štestí otroka svého,

ať mne netisknou zpupní!

Oči mi zemdlely touhou po tvojí spáse

a pro tvé slovo spravedlivé.

Jednej teď s otrokem podle své milosti,

nauč mě příkazům svým! - Jsem jen tvůj otrok.

Dej mi však dar poznání, abych jím mohl

pochopit všecka svědectví tvá!

Je čas, aby Jahve již jednal.

Vždyť tamti ničí tvůj zákon!

A proto miluji nad zlato příkazy tvé,

nad ryzí zlato,

proto jdu přímo za tvými rozkazy,

nenávidím kdejakou pěšinu lživou.
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>>><<<

Svědectví tvá jsou podivuhodná,

proto je zachovává má duše.

Význam tvých slov září

a učiní moudré i z prostých lidí.

Otevřel jsem již zširoka ústa a hleděl před sebe,

toužil jsem po tvých nařízeních.

Obrať se ke mně, slituj se nade mnou,

jako jsi činil vždy vůči tomu, kdo měl rád jméno tvé!

Upevni můj krok zákonem svým a nedej,

aby mne zachvátil hřích!

Spas mě jen od lidské zvůle,

a budu rád plnit rozkazy tvé!

Rozjasni tvář na svého otroka,

nauč mě příkazům svým!

Proudy slz se mi do očí derou,

protože lid nedbá zákona tvého.

>>><<<

Jahve, jsi spravedlivý a spravedlivé jsou i tvoje soudy!

Vyslovil jsi svědectví svoje jen podle práva

a z věrnosti opravdové.

Mne však již znavuje horlivost má,

protože odpůrci moji zapomněli tvých slov.
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A přece tvé slovo je ryzí,

proto je miluje právě tvůj otrok.

Jsem nízký a opovržený, nezapomínám však příkazů tvých.

Tvá spravedlnost je věčná spravedlnost,

a zákon tvůj je pravda.

I když mě tiskne zmatek a úzkost,

příkazy tvé jsou rozkoší mou!

Spravedlivá jsou tvá svědectví na věky,

dej mi jen rozum, ať mohu žít!

>>><<<

Volám z celého srdce: „Vyslyš mne, Jahve!

Budu dbát příkazů tvých!

Volám na tebe: zachraň mne, Jahve,

a budu plnit tvé sliby!

Volal jsem, než se rozbřesklo jitrem,

a doufal v tvé slovo.

Mé oči předbíhaly i noční stráže,

abych se mohl zamyslet nad zákonem.

Slyš můj hlas, Jahve, jsi milostivý!

A dej mi život, podle své vůle!

Jsou blízko ti, kteří mne hanebně pronásledují,

a daleko jsou od tvého zákona.

Tys blízko, Jahve, a příkazy tvé jsou jediná pravda.

Dávno vím z tvých svědectví, žes je
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upevnil na věčné časy.”

>>><<<

Pohlédni na mou bídu a zachraň mne, Bože!

Vždyť jsem nezapomněl na tvůj zákon!

Veď mou při a spas mě,

dej mi žít, jak jsi mi slíbil!

Spása je daleko od zlých a nikdo z nich neptá se po zákonu.

Velká je tvá milost, Jahve,

dej mi žít, podle svých práv!

Kolik teď lidí mě štve a kolik nenávidí,

neustoupím však od žádného z tvých slibů!

Na zrádce zírám a je mi hnusno; nezachovali tvá slova.

Vidíš teď, Jahve, že mám rád rozkazy tvé?

Dej mi jen žít, jsi milost sama!

Základem slov tvých je pravda a každý tvůj příkaz

je spravedlivý a věčný.

>>><<<

Pronásledují mne knížata bez příčiny,

srdce mé bojí se však tvých slov.

A jásám nad zákonem,

jako ten, kdo našel velikou kořist.

Nenávidím lež, protiví se mi,

miluji pouze tvůj zákon.
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Sedmkrát denně budu tě chválit

pro spravedlivé příkazy tvé!

Ti, kteří milují zákon, ti mají mír

a neklesnou nikdy.

Spoléhám na tvoji spásu, Jahve, a žiji

jen podle příkazů tvých.

Srdce mé střehlo svědectví tvá, jež miluji z duše,

zachovával jsem předpisy tvé i svědectví tvá,

protože všecky mé cesty šly před tvými zraky.

>>><<<

Kéž, Jahve, tě dojde volání mé!

Dej mi dar poznání, jak sám jsi slíbil!

Kéž moje stony proniknou až k tvému sluchu!

Vysvoboď mne již podle svých slibů!

Ať mohou tě chválit mé rty,

učíš mě přece příkazům svým!

Kéž jazyk můj zpívá o slovu tvém,

příkazy tvé jsou sama spravedlnost!

Kéž paže tvá mi chce již na pomoc přispět,

zvolil jsem sám příkazy tvé!

Toužil jsem, Jahve, po tvojí spáse

a zákon tvůj je rozkoší mou.

Žít mi dej, ať tě mohu již chválit

a pomůže mi tvůj zákon!
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Bloudím jak ztracená ovce,

hledej otroka svého!

Nezamomněl jsem příkazy tvé!

>>><<<
Písmo - svazek čtvrtý

přeložil Vladimír Šrámek
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