Księga Psalmów – ogólna charakterystyka
Uznaje się, że „Księga Psalmów” powstała pomiędzy XI a III w. p.n.e. za sprawą Dawida.
Pierwotnie „Księga Psalmów” była pisana w języku hebrajskim, dopiero później dokonano
przekładów na różne języki.
„Księga psalmów” składa się ze 150 utworów i znajduje się w Starym Testamencie. Za ich
autora zwykło uznawać się Dawida, gdyż to on przyczynił się do stworzenia księgi, jednakże
twórców psalmów jest wielu.
Psalm jest to pieśń religijna, która charakteryzuje się nacechowaniem dydaktyzmem. Może być
on błagalny, pochwalny, dziękczynny lub pokutny. „Księga psalmów” zwana jest także
psałterzem.
Psalmy charakteryzują się poetyckością. Pisane są wierszem i zawierają liczne środki
stylistyczne.
„Księga Psalmów” podzielona jest na pięć części na wzór Pięcioksięgu Mojżeszowego:
• Pierwsza część przypisywana jest Dawidowi (wyłączając psalmy: 1, 2, 10, 33).
• Druga część zawiera psalm, którego autorem jest prawdopodobnie Salomon.
• Trzecia część składa się z psalmów, prawdopodobnie autorstwa: Hemana Ezrachiaty, Etana
Ezrachiaty oraz Dawida.
• Czwarta cześć to psalmy autorstwa Mojżesza i Dawida.
• Piąta część to psalmy Dawida i Salomona.
Psalmy zawarte w księdze często nie są oryginalnymi tekstami, gdyż uwzględniono w nich
poprawki. Powoduje to, że ustalenie autora danego psalmu jest utrudnione lub niemożliwe.
Psalmy poruszają różną tematykę. Część z nich ma charakter dziękczynny lub pochwalny dla
Boga i dzieła, które stworzył. Inne są wyrazem lamentu lub błagań podmiotu lirycznego. Często
nawiązuje się w nich do zbawienia oraz do aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się podmiot
liryczny.
Religia chrześcijańska odnalazła w psalmach wyraz modlitwy, ideałów i wartości. Doszukiwano
się w nich także proroctw. Pełnią one zatem istotną rolę w nabożeństwie.
„Księgę psalmów” otwiera Psalm 1, który opisuje dwie drogi postępowania. Jedna z nich to
droga sprawiedliwych, która opiera się na wierze i uczciwości. Człowiek żyjący w ten sposób
porównany jest do drzewa, znajdującego się we właściwym miejscu.
Druga droga, to droga grzeszników. Podążają nią ludzie występni i są porównani do plew.
Bóg wspiera osoby, które kierują się na pierwszą drogę i właśnie to jest zapowiedź treści,
znajdujących się w „Księdze Psalmów”.

