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Annan Information
Det kan referera till en slags visdomsdikt eller musikgenre, men vi vet inte. Genom psalmerna
ser vi hur gudliga människor pratade med en helig gud i alla slags omständigheter. Det kan
också dubbla som en bön (Ps 142), vilket leder oss till nästa kategori. Det hebreiska ordet för
psalm, mizmor, betyder "melodi". Du hittar inte detta ord någon annanstans i Bibeln, bara i
Psalms titlar. Och bara så du vet, det här är inte som de kapitelrubriker du ser i resten av dina
biblar - det här är en del av de gamla manuskripten. Psalmerna adresserar varje större händelse
i Gamla testamentet. Om du ansluter till mitt nyhetsbrev skickar jag dig mitt mest populära

material (gratis) och jag meddelar dig när jag gör nya saker. Ordet uppträder endast i
Psalmsboken och visas bara en gång utanför psalmtitlarna (Ps 47: 7). Många ursprungligen
sattes på musik och användes i judiska tempel för att lovorda Herren. Fem av de sex Mikhtamdikterna har emellertid musikaliska rekommendationer, och fyra av dem är kopplade till
specifika händelser i Davids liv.
Av alla böckerna är detta den mest personliga och har känslan av en en-mot-en-samverkan
med Gud. Medan de poetiska böckerna Job, Ecclesiastes och Salomonns sång läste som hela
stycken, är Psalms en samling av 150 små enheter i en bok, något som dagens salmer. Välj en
psalter, skriv sedan ett psalmnummer, kompositör, melodi, meter eller år i sökrutan (högst upp
till höger). Och några psalmer ges inte någon kategori i sina titlar. Vi ser David hälla ut sitt
hjärta till Gud, be om skydd, och be om hjälp mot sina fiender. I bok tre ser vi Herren
omkring oss, som är trogna gentemot sitt folk genom generationerna. ARP-psalterna har några
val från Psalmens bok för tillbedjan och några bibelns sånger baserade på psalmer. Baptist
Psalter Selection Book erbjuder låtar från The Book of Psalms för tillbedjan som är bekant för
baptister. De delar en psalm (Ps 88) med den vise mannen Heman. Psalm betyder "sång för
harpan" eller ursprungligen "plockning av strängar".
Vissa psalmer sprids ut över flera kategorier. Dessa låtar kan ha varit ett sätt att förbereda
resenärernas hjärtan för dyrkan - och vi vet alla en bra sång kan hjälpa till att klara tiden på en
lång vägresa. Psalmer är melodier, och sånger sjunger ... det skulle vara lätt att göra båda på
samma gång. ;-). Flera av dessa psalmer börjar med helt enkelt "Herren härskar" eller "Lova
Herren!" Den här delen av psalmerna visar Herren ovanför oss, den snälla och rättfärdige Gud
som förtjänar vår dyrkan och beröm. Denna bok fokuserar på Guds förhållande till hela
Israels nation, inte bara psalmisten. Bibeln nämner låtar från Herrens präster (2 Ch 29:27), från
fåglar (Zep 2:14), och även från prostituerade (Is 23:16). Medan varje annan Bibelbok är
skriven till människor, är Psalmerna riktade till Gud. Elwell och Barry J. Beitzel. Baker
Encyclopedia of the Bible, volymerna 1 och 2. Leviterna sjunger en på stridsfältet, och Herren
slåss för Juda, Jerusalem och konung Jehoshefat. I Psalmsboken för sång och Psalmsboken
för tillbedjan, använd inställningarna för att söka efter texter eller ämnen.
Eftersom psalmerna är naturligt uppdelade av en dikt, hittar du inte ett "Psalms kapitel 23",
istället hittar du bara "Salme 23" eller "tjugotredje Psalmen". Varför? Eftersom Gud är kung,
och hans Messias kommer en dag att styra 1. Psalms krediterar fem enskilda författare och två
familjer (som skrev psalmer över århundradena). Davids psalmer visar hur en Guds man ber
under tider av ont, förlust, glädje och skuld. Detta kan innebära att det här är en "vild,
passionerad sång", enligt den förstärkta bruna-driver-briggs hebreiska och engelska lexikonet.
I bok fem ser vi Herren bland oss i hans tempel med sitt folk. Många psalmer är fortfarande
inte tillskrivna några författare idag. De flesta av psalmerna har titlar som betecknar sina
kompositörer, och några innehåller även en liten historisk bakgrund (exempel: Ps 51).
Rekommenderas också: 150 frågor om psalteren, en kort och glad introduktion till vad
psalmerna säger, hur man läser dem och hur man sjunger dem. Hans söner överlevde dock
(Nu 26:11) och fortsatte att tjäna i Herrens hus.
Treenighetspsaltern innehåller bara ett lyriskt alternativ för varje psalmsval, men liknar annars
Psalmsboken för sång. Lagen krävde att judar skulle komma till templet för vissa festivaler
varje år. Även om det finns 150 psalmer, är Psalmer inte den längsta bibelens bok - det är
Jeremia. Och eftersom varje av dessa mindre böcker är en antologi finns det egentligen inte en
enda berättelse att följa genom hela boken. Det finns dock några saker vi kan lära av bokens

struktur. Sortera dina resultat. Klicka bara på kolumnrubriken för att sortera efter stigande;
klicka igen för att sortera efter fallande. I Bok 1 ser vi Herren vid sidan av oss under tider av
besvär. Det betonar Guds trofasthet - en trohet som spänner över generationer. Psalmsboken
för sjungning innehåller något äldre språk (som "Thee" och "Jehova") och chants, plus en
mängd olika låtsångar och ursprungliga kompositioner. B ut får det här: i den hebreiska bibeln
heter hela boken "psalmer av beröm". Så i så fall kan alla 150 grupperas i denna kategori. Han
är rättvisautövaren på alla nationer, och räddaren för dem som glädjer honom.
Det sista kapitlet i Habakkuk är också en Shiggaion (Hab 3: 1). Det är en sång som erkänner
Guds handlingar och karaktär och svarar på lämpligt sätt: i tillbedjan. Ordet "Ascents" avser en
pilgrimsfärd uppåt - till staden Jerusalem. Min NASB översätter den "skicklig psalm", och KJV
översätter den "förståelse". ESV kallar det bara en "psalm". Det används mer allmänt än
"psalm" i Bibeln.
Han går bredvid oss, går framför oss, encamps runt oss, regerar över oss och bor bland oss. I
bok två ser vi att Herren går före oss för att utföra rättvisa på sina fiender. De flesta böckerna i
Bibeln delades upp av kapitel omkring 1227 A.D. men Psalms är (mestadels) uppdelade enligt
de ursprungliga dokumenten.

