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Ch. ASH: Úvod do Žalmov 
 

Všemohúci Boh, ty jediný môžeš rozkázať nepoddajnej vôli a vášňam hriešnych ľudí: daj, aby 

tvoj ľud miloval tvoje prikázania a túžil po tvojich zasľúbeniach, aby uprostred mnohých a 

rôznych zmien tohto sveta boli naše srdcia pevne upriamené na zdroj skutočnej radosti, 

skrze Ježiša Krista nášho Pána. Amen.  

 (Modlitba Anglikánskej cirkvi, 4. Veľkonočná nedeľa) 

 

 

Hodnota Žalmov 

 

“Podľa môjho názoru je v slovách tejto knihy (Žaltár) zahrnutý a obsiahnutý celý ľudský 

život, jeho základné duchovné počínanie rovnako ako aj jeho príležitostné pohyby a 

myšlienky. Nič, čo je súčasťou ľudského života v ňom nechýba.” (Atanázius) 

 

Žaltár „by sme mohli nazvať malou bibliou. V ňom je nádherne a stručne obsiahnuté 

všetko, čo sa nachádza v celej Biblii.“ (Luther) 

 

V knihe Žalmov „nechýba nič z toho, čo sa týka poznania večného spasenia.“ (Kalvin) 

 

Žalmy sú „detským šlabikárom,“ ktorý nás učí hovoriť s Bohom.  

 

„Žalmy čítam každý deň už mnoho rokov. Poznám ich a milujem ich viac než akúkoľvek 

inú knihu.“ (Dietrich Bonhoeffer, 15. máj 1943, z väzenia) 

 

 

Úloha kazateľa/učiteľa Žalmov 

 

1. Didaktická: vyučuje význam slov 

2. Emotívna: vyučuje tón (melódiu) 

3. Vôľová: motivuje vôľu, aby sa pridala k piesni 

 

„Úlohou nás kazateľov je viesť ľudí k tomu, aby sa Žalmy stali ich vlastnou živou rečou. 

Najhodnovernejšie to môžeme urobiť tak, že ich urobíme svojou vlastnou rečou takým 

spôsobom, ktorým do nich vtiahneme ostatných... Takýto štýl kázania je výkladovým 

prístupom k Žalmom, ktorý ich káže takým spôsobom, že sa ich modlí a nechá 

zhromaždenie načúvať čo hovoríme Bohu.“ (John Goldingay) 
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„Radšej by som počul čo svätý hovorí, než videl skutky, ktoré robí, [a] oveľa radšej by som 

videl jeho srdce a poklady jeho duše, než počul jeho slová. A toto nám Žaltár dáva hojne v 

súvislosti so svätými... Tu hľadíš do srdca všetkých svätých ako do nádherných a 

utešených záhrad, áno, do neba samotného.“ (Martin Luther) 

 

„Ako učiteľ tvorí listy alebo malé prejavy pre svojich žiakov, aby ich napísali svojim 

rodičom, tak touto knihou (Žaltárom) On pripravuje jazyk aj náladu, akými by sme mali 

osloviť nebeského Otca…“ (Martin Luther) 

 

 

Kalvín o Žalmoch 

 

Žalmy sú „Anatómiou všetkých častí duše,“ pretože „nejestvuje emócia, ktorej si niekto 

môže byť vedomý a ktorá by tu nebola vyobrazená ako v zrkadle. Alebo, skôr, Duch svätý 

tu oživuje všetky žiale, smútok, strach, pochybnosti, nádeje, starosti a zmätky, v skratke 

všetky rušivé emócie, s ktorými zvyknú byť mysle ľudí zmietané.“ 

 

„A,“ Kalvín pokračuje, „Žalmy nielen opisujú tieto emócie, ale nám aj ukazujú ako ich 

máme vyjadriť, ako sa modliť a ‘pravý spôsob ako chváliť Boha... ktorý v nás ešte 

mocnejšie povzbudzuje k vykonávaniu tohto náboženského cvičenia.“ 

 

Obzvlášť „nás predovšetkým učia a cvičia niesť kríž... aby sa utrpenia, ktoré sú 

najhorkejšie a najkrutejšie pre našu prirodzenosť, stali pre nás sladkými, pretože 

vychádzajú z neho.“ (Kalvínov úvod ku Komentáru k Žalmom) 

 

 

 

Text slu z il ako sprievodný  materia l pre predna s ku, ktora  odznela na konferencii Máme čo zvestovať 
2015. Audio nahra vka je dostupna  na https://spolocenstvoevanjelia.sk/podcast/uvod-do-zalmov/ 

https://spolocenstvoevanjelia.sk/podcast/uvod-do-zalmov/

