Slovom žalmu k jubileu – 5. stretnutie / 6.6.2011

4. Žalm 19 – O Pánovej náuke – Tóre/Zákone
dwId"l. rAmz>mi x:Cen:m.l; 1a Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

A. Ohlasovanie

slnko

B. Radosť

náuka, svedectvo, nariadenie, prikázanie

A´. PÁNOVA Náuka – Tóra – Zákon

(+)
(–)
(–)

B´. Učeník
služobník

(+)
Prianie

BS Žalm 19 – O Pánovej náuke – Tóre/Zákone

Téma
slovo, reč, rozprávanie

ypi-yrEm.ai !Acr"l. Wyh.yI 15a Nech sa ti páčia slová mojich úst:
^yn<p'l. yBili !Ayg>h,w> 15b i šepotanie môjho srdca (je) pred tvojou tvárou.
ylia]gOw> yrIWc hw"hy> 15c PANE, moja skala a môj vykupiteľ.

konkrétne

12a
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14b
14c
14d

všeobecne

10a
10b
10c
10d
11a
11b
11c
11d

žiara

8a
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8c
8d
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9d

hrdina

hm'ymiT. hw"hy> tr:AT
vp,n" tb;yvim.
hn"m'a/n< hw"hy> tWd[e
ytiP, tm;yKix.m;
~yrIv'y> hw"hy> ydEWQPi
ble-yxeM.f;m.
hr"B' hw"hy> tw:c.mi
~yIn"y[e tr:yaim.
hr"Ahj. hw"hy> ta;r>yI
d[;l' td<m,A[
tm,a/ hw"hy>-yjeP.v.mi
wD"x.y: Wqd>c'
bh'Z"mi ~ydIm'x/N<h;
br" zP;miW
vb;D>mi ~yqiWtm.W
~ypiWc tp,nOw>
~h,B' rh'z>nI ^D>b.[;-~G:
br" bq,[e ~r"m.v'B.
!ybiy"-ymi tAaygIv.
ynIQne : tArT's.NImi
^D<b.[; %f{x] ~ydIZEmi ~G:
ybi-Wlv.m.yI-la;
ytiyQenIw> ~t'yae za'
br" [v;P,mi

5c
6a
6b
7a
7b
7c

Nebesia ohlasujú slávu Boha
a obloha zvestuje dielo jeho rúk.
Deň dňu (o tom) podáva správu
a noc noci oznamuje poznanie.
Nie je to správa, nie sú to slová,
nie je počuteľný ich hlas.
Po celej zemi rozlieha sa ich harmónia
a ich dialekt až po končiny sveta.
Tam v nich postavil stan pre slnko
a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty
a raduje sa ako hrdina – bežať cestou
Na jednom kraji neba vychádza
a uberá sa k druhému;
pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
(1) Náuka PÁNOVA je dokonalá,
navracia dych.
(2) Svedectvo PÁNOVO je hodnoverné,
dáva múdrosť jednoduchému.
(3) Nariadenia PÁNOVE sú správne,
potešujú srdce.
(4) Prikázanie PÁNOVE je číre,
osvecuje oči.
(5) Bázeň pred PÁNOM je čistá,
trvá naveky.
(6) Rozsudky PÁNOVE sú pravda
spravodlivé sú pospolu.
(7) Sú hodné väčšej túžby ako zlato,
(a) ako veľa čistého zlata
a sú sladšie než med,
(a) než medové kvapky z plástu.
Aj tvoj služobník sa v nich vzdeláva (!);
v ich zachovávaní je veľká odmena.
Poblúdenia – kto ich pozná?
Od tých skrytých, očisť ma!
Aj od pýchy zachráň svojho služobníka,
nech ma neovláda.
Tak budem dokonalý a slobodný
od veľkého previnenia.

...na zemi
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všade a
vždy

lae-dAbK. ~yrIP.s;m. ~yIm;V'h;
[;yqir"h' dyGIm; wyd"y" hfe[]m;W
rm,ao [:yBiy: ~Ayl. ~Ay
t[;D"-hW<x;y> hl'y>l;L. hl'y>l;w>
~yrIb'D> !yaew> rm,ao-!yae
~l'Aq [m'v.nI yliB.
~W"q; ac'y" #r<a'h'-lk'B.
~h,yLemi lbete hceq.biW
~h,B' lh,ao-~f' vm,V,l;
AtP'xume aceyO !t'x'K. aWhw>
xr:ao #Wrl' rABgIK. fyfiy"
Aac'Am ~yIm;V'h; hceq.mi
~t'Acq.-l[; Atp'Wqt.W
AtM'x;me rT's.nI !yaew>

Obraz

