
5. den novény: modlitba žalmů:

Žalm 19

Nebesa vypravují  o Boží slávě,  obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji  řeč předává jeden den
druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská , nejsou to slova, takový hlas od nich
nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi
postavil  stan.  Ono jak ženich z komnaty vyjde,  vesele jako rek,  když běží k cíli.  Vychází  na
jednom okraji  nebes,  probíhá obloukem k druhému konci  a  nic  se  neskryje  před jeho žárem.
Hospodinův  zákon  je  dokonalý,  udržuje  při  životě.  Hospodinovo  svědectví  je  pravdivé,
nezkušený  jím  zmoudří.  Hospodinova  ustanovení  jsou  přímá,  jsou  pro  radost  srdci.
Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy.
Hospodinovy  řády  jsou  pravda,  jsou  nejvýš  spravedlivé,  nad  zlato  vzácnější,  nad  množství
ryzího zlata,  sladší než med, než včelí  med z plástve.  Jsou poučením i pro tvého služebníka,
když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin , jež jsou mi
skryty.  Též před opovážlivci  chraň svého služebníka,  nedopusť,  aby mi vládli.  Pak budu bez
vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám
v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!

Žalm 23

Hospodin je  můj pastýř,  nebudu mít  nedostatek.  Dopřává mi odpočívat  na travnatých nivách,
vodí  mě  na  klidná  místa  u  vod,  naživu  mě  udržuje,  stezkou  spravedlnosti  mě  vede  pro  své
jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje
berla a tvá hůl mě potěšují.  Prostíráš mi stůl  před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Žalm 27

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho
bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé,
sami klopýtli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti
mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat:
abych  v  domě  Hospodinově  směl  bydlet  po  všechny  dny,  co  živ  budu,  abych  patřil  na
Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku,
ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele
kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic , budu zpívat, prozpěvovat žalmy
Hospodinu. Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Mé srdce
si opakuje tvoji  výzvu :  „Hledejte  mou tvář.“  Hospodine,  tvář  tvou hledám.  Svoji  tvář  přede
mnou neukrývej,  v hněvu nezamítej  svého služebníka.  Ty jsi  byl  má pomoc,  neodvrhuj mě a
neopouštěj, Bože, moje spáso. I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy
ujme.  Hospodine,  ukaž mi  svou cestu,  veď mě rovnou stezkou navzdory těm,  kdo proti  mně
sočí. Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož
násilí čiší. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Naději
slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!


