
Exegeticko-teologická analýza 
žalmov 93 – 96 

a ich kontextuálne čítanie



Členenie práce

Úvod a metodologické uvedenie práce

I) Žalm 93 – Vesmírne kráľovstvo PÁNA

Preklad hebrejského textu/ Textové poznámky/Komentár /Kompozícia/Teológia žalmu

II) Žalm 94 – Volanie o pomoc k Bohu spravodlivosti

Preklad hebrejského textu/ Textové poznámky/Komentár /Kompozícia/Teológia žalmu

III) Žalm 95 – Prorocká výzva poslúchať PÁNA, veľkého Boha

Preklad hebrejského textu/ Textové poznámky/Komentár /Kompozícia/Teológia žalmu

IV) Žalm 96 – PÁN, stvoriteľ, kráľ a sudca celého sveta

Preklad hebrejského textu/ Textové poznámky/Komentár /Kompozícia/Teológia žalmu

V) Žalmy 93–96 v kontexte
• Predchádzajúci blízky kontext žalmov 93–96
• Následný blízky kontext žalmov 93–96 v žalmoch 97–100 a 101–106
• Teologický profil teokracie v žalmoch 93–100

Záver





Kánonický prístup  v IBC (1994)

Kanonický prístup (KP)

• Zrod v USA ako reakcia na HKM, ktorá nedostatočne rozvíjala teologickú rovinu
biblických textov. Brevard S. Childs († 23. jún 2007) z Yale University v roku 1970
vyvolal búrlivú diskusiu štúdiou Biblical Theology in Crisis.

• Kanonický prístup vychádza z explicitného učenia viery, že Biblia je veriacim
spoločenstvom (Cirkvou) prijatá zbierka (kánon) inšpirovaných spisov a je
normou pre veriacich. Vykladá text z hľadiska celistvosti a jednoty Písma.
KP sa usiluje o teologickú interpretáciu biblických textov tým, že ich študuje vo
svetle biblického kánonu v rámci jedinečného Božieho plánu spásy a so zreteľom
na ich aktualizáciu v živote veriacich.

• KP sa stretáva s problémami rozdielnych kánonov biblických spisov (židovský, 
protestantský a katolícky kánon) a kresťanskej lektúry Starého zákona vo svetle 
smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.



Žalmy 93-99(100)

Predstavujú stred IV.knihy (Ž 90-106)

a) 90-92.93-94

b) 95-100

c) 101-106



Žalmy 93-99(100) 
ako „stred “ žaltára

93 Pán sa stal Kráľom: víťazí nad mocnosťami chaosu
94 Výzva k Pánovi, aby uplatnil kráľovsky úrad sudcu

95 Stvoriteľ celého sveta a ľudu: varovanie ľudu pred
zatvrdlivosťou.

96 Božia vznešenosť a výzva národov vzdať hold Pánovi
97 Boží príchod s mocou (na Sinaj); právo a 

spravodlivosť
98 Chválospev s hudbou v chráme a v celom vesmíre
99 Pánov trón a jeho právne predpisy (cez Mojžiša, Árona

a Samuela): právo a spravodlivosť
(100 Izrael pozýva národy prejaviť úctu Pánovi)



Celok žalmov 93-100

• priebežná kráľovská tematika
• hymnický štýl (okrem Ž 94) s typickou štruktúrou hymnu: výzvy k 

chvále s odôvodneniami (výnimka Ž 93)
• žalmy 93-100 majú vďaka hymnickému žánru komunitný ráz; sú

výpoveďou skupiny. Žalm 94 je síce nárek komunity, kde aj jednotlivec
vo vv. 16-23 prezentuje komunitu, no tématicky zapadá do

• obmena frazém: Pán kraľuje (93; 96; 97; 99) a predikátov (95; 98; 99).
• vnútorné štylisticko-sémantické spojenie žalmov, čo umožňuje, že i 

žalm 94 a tiež aj žalm 100 hoci bez kráľovských titulov sú
konštitutívnou súčasťou celku.

• Okrem žalmu 98 a 100 sú žalmy celku 93-100 v MT bez nadpisov, Ž
93-97.99 sú žalmy siroty. 

• LXX pripisuje všetky žalmy Dávidovi a ponúkne aj historické 
okolnosti ich spísania



Žalmy 96-99 sú v paralelnej zostave: A-B-A´-B´
strieda sa v nich vzájomne radosť a hrôza.

A Ž 96 B Ž 97

(radosť)                   (hrôza, úžas)

A´ Ž 98 B´ Ž 99

Ž 95 a 100 tvoria rámec pre Ž 96-99 najmä
témou “sme jeho ľud a ovce jeho pastviny”.

Žalmy 93 a 94 uzatvárajú pôvodnú sekciu IV. knihy
(Ž 90-94), kde Ž 93 je už témou súčasťou novej
sekcie (s flash-forward /progresívnou/ perspektívou).

Ž 94 sa zasa viaže na žalmy 90-92 a sumarizuje prvú
sekciu (s flash-back /spätnou/ perspektívou) –
hrebeňový spoj medzi 90-92 a 94



Profil teokracie
Tituly Boha

1) Pán je v 93,1; 96,10; 97,1; 99,1 predstavený
cez metaforu kráľa v dynamickom zmysle

frazémou: %l"m' hw"hy> Pán kraľuje resp. Pán

sa stal kráľom, Pán vládne ako kráľ (por. 47,9;
146,10)

2) V druhej skupine žalmov 95,3; 98,6; 99,4

má Pán titul %l,m, kráľ (por. 5,3; 10,16;

24,7.8.9.10; 29,10; 44,5; 47,3.7.8; 48,3; 68,25;
74,12; 84,4; 145,1; 149,2)



Úlohy Kráľa (sociálny aspekt)
• Pastier/vedenie (Ž 23,1; 28,9; 74,1; 77,21;

78,52; 80,2; 95,7; 100,3)
• Sudca/súdenie (Ž 7,7-12; 9,5-9; 35,1.22-24;

50,4.6.21n; 74,22; 75,3-9.11; 82,1n; 94,1-2;
96,13; 98,9)

• mocný bojovník (Ž 3,4.8; 24,8; 35,1-3; 59,11n;
76,4; 78,65; 83,10-12; 89,44), súvisí to s
teofániou Pána (v búrke),

• Kráľ ako stvoriteľ a udržiavateľ stvorenia
premáha chaos, zatrasie zemekruhom i
nepriateľmi, ale núdznych zachráni 99,3n (por.
Ž 18,7-20; 29,3-11; 46,4.7-11; 48,5-8; 65,8n;
74,10-17; 77,17-20;).



Priestorová tematizácia

• Pán má nebeský alebo pozemský trón (aSeKi) v

chráme na Sione 93,2 (negatívny zmysel
94,20) (por. Ž 9,5.8; 11,4; 29,10; 33,14; 47,9;
89,15; 103,19).

• Prebýva nad archou ako sídliaci nad

cherubínmi ~ybiWrK.h; bveyO 99,1 (por. Ž 80,2;

132,5-8.13).

• Rezidencia Kráľa je vo svätyni chrámu 96,6
(dom 93,5), na Sione, či na svätom vrchu
(97,8; 99,2.9)



Rozmer chvály

• Nová pieseň vd"x' ryvi výraz sa nachádza 6x v Ž 
33,3; 40,3; 96,1; 98,1; 144,9 a 149,1 (Iz 42,10). 

• Spievajte Pánovi pieseň novú v úvode Ž 
96,1; 98,1 a 149,1 (Ž 98,5.6 poukazuje na ňu cez 
hudobné nástroje)

• Samuel Terrien: nová pieseň neoznačuje nový tón
alebo melódiu piesne (forma), ale týka sa
začiatku nového obdobia a novej historickej
epochy (viazanej na oslobodenie porov. Iz, Zjv)

• V prípade Ž 96,1; 98,1 sa týka nová pieseň
univerzálneho kráľovstva Pána, ktorý sa
stal vládcom Izraela a celého sveta.



... jeho kráľovstvu nebude konca (Lk 1,33) 



Ďakujem za pozornosť


