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Ž 116,1 Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, 
2 sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. 
3 Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti. 
4 Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! 
5 Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. 
6 Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. 
7 Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. 
8 Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. 
9 Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. 
10 Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. 
11 Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář. 
12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? 
13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 
14 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. 
15 Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. 
16 Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta. 
17 Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. 
18 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem, 
19 v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja. 
 
 
ekum 
Ž 116,12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? 
13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 
14 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. 
 
kral 
Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná? 
Kalich mnohého spasení vezmu, a jméno Hospodinovo vzývati budu. 
Sliby své Hospodinu splním, teď přede vším lidem jeho. 
 
Bible 21. 
Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil?  
Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin!  
Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid.  
 
 
 
Žalm 116 začíná vyznáním lásky Hospodinu. 

Ž 116,1 Hospodina miluji;  
Je velký rozdíl mezi vírou a láskou k Bohu, k Hospodinu.  
Víra je záležitost přesvědčení, vzniká na základě informace, zkušenosti, důkazů.  
 
V knize Daniel (3. kapitola) čteme příběh o Babylonském králi Nebukadneserovi, který nech tři mladé Izraelské 
muže vhodit do ohnivé pece, protože se nepoklonili soše, kterou on vytvořil. Když král zjistil, že tito muži 
neshořeli, ale prochází se uprostřed pece a spolu s nimi je tam čtvrtý „podobný Božímu synu“ (Dan. 3,25), 
uvěřil v Hospodina, Izraelského Boha, protože s něčím takovým se ještě nesetkal. Tato zkušenost pro něj byla 
tak silná a přesvědčující, že dal vyhlásit po celém svém impériu tento příkaz:  

Da 3,29 Vydávám rozkaz: Kdokoli z lidí kterékoli národnosti a jazyka by řekl něco proti Bohu Šadrakovu, 
Méšakovu a Abed-negovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného Boha, 
který by mohl vyprostit jako tento Bůh." 

Uvěřil, ale jeho vztah k Hospodinu a vztah těchto mladých mužů byl zcela odlišný. On uvěřil, že Jahve, 
Izraelský Bůh je skutečný a mocný,  ale oni tohoto Boha milovali! 
 

Bibli říká dokonce o démonech, že věří v Boha, ale rozhodně ho nemilují, hrozí se toho.  
Jk 2,19 Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. 
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Žalmista vyznává:  miluji Hospodina! 
Víra je o přesvědčení, důkazech, láska je o vztahu. Však také autor Žalmu vysvětluje, proč Hospodina miluje. 
• slyší moje prosby, sklonil ke mně ucho, dopřál mi i přes moji únavu zvítězit, ochránil mé oči před slzami, 

mé nohy před zvrtnutím, ubránil mne před smrtí … 
 

S každou novou zkušeností láska k Hospodinu roste. V každé nové situaci zažívá, že ho nenechá na holičkách, 
ale pomůže mu. Lidé toho mnoho naslibují, ale když přijde na lámání chleba, chrání sami sebe (proto říká: 
každý člověk je lhář… v.11), ale Hospodin je věrný. Stál jsem dokonce na pokraji smrti… 3 Ovinuly mě provazy 
smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti… ale prosil jsem Boha o pomoc, a On mne 
vysvobodil.  6 Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.   Mohu žít v klidu, 
nemusím se stresovat, nervovat, panikařit, nemusím žít v sevření a v obavách o budoucnost. Moje duše smí 
odpočívat, protože můj milovaný Hospodin je se mnou. 7 Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin 
se tě zastal. 
 

Vidíte tu hloubku lásky? Lásky, která je vyzkoušená, která je plná důvěry, vděčnosti, jistoty, lásky která zná 
Hospodinovo srdce a proto se nemusí ničeho obávat. 
  
Láska musí růst… 
Myslím, že tento vztah mezi žalmistou a Hospodinem nebyl otázkou jednoho okamžiku, ale byl to proces. 
Láska není statická, ale dynamická záležitost. Buď roste a nebo se ztrácí.  

Znáte ten vtip: Manželka se při dvacátém výročí svatby ptá svého manžele: „miluješ mne?“ A on odpovídá: 
„Proč se ptáš?  Vždyť jsem ti to přeci při zásnubách řekl!“ 

Láska hledá příležitost, jak druhému pomoci, jak ho udělat šťastným, jak ho potěšit, povzbudit, rozradostnit. 
Láska chce dávat, chce nést, chce odstraňovat překážky, urovnávat cestu. Láska umí odpouštět, je ochotná se 
obětovat, nelituje ničeho, pokud to druhému přinese radost, pokud to vykouzlí úsměv na unavené tváři.  
Láska je především o činech, ale je to i slovech. Slovíčko: miluji Tě (za kterým stojí samozřejmě činy), je jedno 
z nejdůležitějších slov v manželství. Potřebujeme slyšet od toho druhého, že mne má rád, a potřebujeme mu to 
také povědět sami za sebe. Vyznání lásky se nikdy neoposlouchá, nikdy ho není dost, nikdy není zbytečné. 
Ale to neplatí jen v manželství, ale i v rodičovství. Naše děti se potřebují znovu a znovu ubezpečovat o tom, že 
je máme rádi. Potřebují obejmout a slyšet: „mám tě rád!“ Když jsou v pubertě – tak možná bez toho obejmutí… 
ale i když navenek ohrnují noc, a dělají jako by se jich to netýkalo (nejsou přeci malí…), tak jejich srdce to 
potřebuje slyšet. Tam, kde rodiče neumí vyjádřit svým dětem lásku, tam vyrůstají dospělí, kteří jsou nejistí sami 
sebou, kteří se snaží – mnohdy podvědomě – láska a úctu si zasloužit. Ale i my rodiče toužíme po tom, slyšet 
od dětí – jsi bezva táta, nejlepší máma, mám Tě rád! A nebo si to přečíst v SMSce, protože to je často pro děti 
lehčí, než to říct přímo do očí… 
 
Každým takovýmto okamžikem roste vztah lásky. (znovu připomínám, že tady hovořím o slovech za kterými 
stojí činy a životní postoj. Ne divadlo, ne prázdná slova – jak to často na filmových plátnech…) 
 
Podobně to platí i ve vztahu k Bohu. 
Hospodina miluji – říká pisatel žalmu, a říká to před druhými lidmi, v nádvořích Božího domu, uprostřed 
Jeruzaléma. On se za svou lásku k Hospodinu nestydí. Nakonec i kdyby to neřekl, každý to vidí v jeho očích! 
A Hospodin miluje jeho – on to ví, vždyť mu to nesčetněkrát dokázal. Jen část z toho, co vše od Boha dostal 
jako důkaz jeho lásky v tomto žalmu uvádí. Nemluví o podrobnostech, protože to je mezi ním a Bohem, to jsou 
intimní věci, situace, to jsou detaily důležité pro něj, ty nepatří na veřejnost.  
 
Hospodina miluji – potřebuje vůbec Bůh, abychom mu vyznávali svou lásku? Vždyť On přeci vidí do našeho 
srdce, ví co tam doopravdy je. Tak proč mu to říkat? On přece není jako my lidé, kteří potřebujeme slyšet 
ujištění o lásce.  
Určitě to není tak, že by Hospodin chodil nervózně sem a tam po nebi a říkal si: má mne rád, nemá mne rád… 
Vyznávat Hospodinu lásky je důležité především pro nás! Vzpomeňte na Petra – vyznával Ježíši lásku a věrnost 
a pak ho zradil. Po zmrtvýchvstání se s ním Ježíš setkává a ptá se ho: miluješ mne? Poprvé naprosto natvrdo 
zazní: máš mne rád víc, než tady ti okolo?  Ptá se ho třikrát (Jan 21,15-17).  Proč? Vždyť on vidí do jeho srdce.  
Ježíši jde o to, aby se Petr podíval do svého srdce! Ta otázka není důležitá pro Ježíše, ale pro Petra. Proto se 
také ptá Ježíš třikrát! A teprve napotřetí se Petr odhodlá podívat do svého srdce. Rezignuje. Jak přesvědčí svého 
Pána, že ho miluje, když ho před několika dny zradil? A tak smutně a naprosto odevzdaně říká:  Odpověděl mu: 
"Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! (J 21,17) 
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Bůh ví co je v našem srdci. Ale my často své srdce neznáme! Jak snadno se nám před křesťany řekne: 
Hospodina miluji a zní to tak duchovně. Ostatní to ocení a řeknou si: to je duchovní člověk! Jak je to lákavé! 
Ale pak – většinou v soukromí k nám přistoupí Ježíš a zeptá se: miluješ mne? Miluješ mne více než ti ostatní? 
A ptá se tak dlouho, až se podíváme pravdě do očí. A musíme přiznat, byla to nabubřelá slova, Pane ty víš, 
všechno, musím se ještě mnoho učit, aby má láska k Tobě byla upřímná, hluboká, vroucí, čistá. 
 
Žalmistova láska k Hospodinu pramenila mimo jiné z toho, že si znovu a znovu připomínal, co všechno pro něj 
Hospodin udělal. Vzpomínáte na Davida, který říkal, dokonce přikazoval své duši: nezapomínej na žádné jeho 
dobrodiní!  Připomínal si Hospodinův charakter, připomínal si jeho činy a to vše působilo, že jeho láska k Bohu 
rostla.  

Ž 103,2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 
4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 
5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 
6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. 
7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. 
8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 
9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. 
10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. 
11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 
12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. 
13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 

 
 
Také pisatel Žalmu 116. si připomíná a pro nás zaznamenává důkazy Boží lásky. Za jeho vyznáním „Hospodina 
miluji“  se skrývá to, co jasně a zřetelně definoval Jan: „My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ 1J 4,19 
 
Zrození lásky…  
V Hospodina jsem věřil, ale nebyl tam vztah lásky. Spíš bázeň, možná úcta, někdy i trochu obavy z jeho 
nevypočítatelnosti, a někdy lhostejnost – vždyť co mu na mne záleží! 
Ale pak se mi pomalu začínaly otvírat oči, a já jsem viděl jak on miluje mne. Svou lásku mi dokazoval den co 
den, pomáhal mi, odpovídal na mé nesmělé prosby, zasahoval v můj prospěch, dával mu zakoušet svou milost, 
své požehnání. A najednou se v mém srdci objevila láska k Němu. S každým okamžikem rostla a sílali. A dnes 
mohu zcela upřímně a pravdivě vyznat – před Bohem i před Vámi: Hospodina miluji! 
 
Mnoho lidí si myslí, že křesťanství je o plnění požadavků, o nárocích, a příkazech a zákazech, o naivní a 
bezmyšlenkovité víře. 
Ale to je omyl. Křesťanství je o vztahu, o lásce. Hospodina miluji – to je vyznání člověka, který pochopil! 
 
A tak si žalmista klade otázku: Tolik jsem toho dostal, tak velikou láskou mne Hospodin zahrnul. Jak se mu za 
to vše odvděčím?   12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? 
 
Je to naprosto legitimní. Láska chce přeci dávat. On nechce zůstat jen při slovech. On Hospodina miluje a tak 
mu chce udělat radost. Čím mu to vše mohu oplatit?  Co mu mohu dát? Jak se revanšovat? 
Přemýšlí, hledá… 
Tak jako jste chodil před vánoci po městě, po obchodech a hledali jste, přemýšleli, vymýšleli co koupit, abyste 
manželce, manželovi, dětem, rodičům udělali radost. Co by se jim líbilo, co by je potěšilo, co by jim přineslo 
radost? 
Není to někdy snadné trefit se do vkusu, potřeb, přání, a nebo vůbec něco zajímavého najít, uprostřed 
všelijakých tretek, které obchody nabízí.¨ 
Mnohem těžší je ale najít něco, čím bychom se odvděčili Hospodinu za jeho lásku! Vždyť On vše stvořil, on 
vše vlastní, i to co máme i to jsme je od něj! Čím ho obdarovat, co mu přinese radost? 
 
A po dlouhém (a nebo možná krátkém přemýšlení) žalmista nachází odpověď! 

13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 
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Kalich spásy   (kral. kalich mnohého spasení) 
A najednou jsme v Novém zákoně, najednou před sebou vidíme obraz Ježíše, jak pozvedá kalich a říká: 

Mt 26, 27 Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. 
28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. 

 
Vyvrcholením Boží lásky k nám byl příchod Pána Ježíše. 
Tak miloval Bůh svět, že dal svého jednorozeného Syna, říká Jan 3,16 

J 3,16-18a   Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.  
Kdo v něho věří, není souzen. 

 
Jeho oběť za naše hříchy je největší důkaz Boží lásky k nám. A tou jedinou touhou, kterou má Hospodin ve 
svém srdci je to, abychom tuto oběť Pána Ježíše přijali. 

13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 
 
Vzývat Hospodinovo jméno znamená – uctívat ho, děkovat mu, chválit ho, radovat se ze vztahu s ním. 
Hospodinovo jméno – to neznamená že budu uctívat nějaký shluk písmen – třeba JHVH – JAHVE, nebo Ježíš, 
nebo Hospodin, ale že se budu radovat ze vztahu který díky Kristově oběti mám s Bohem a Jeho synem Ježíšem 
Kristem. 

1J 1,3-4  Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které 
máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. 

 
 
A k tomu dodává žalmista ještě jednu věc 

13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. 
14 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. 

 
 
Když prosil o pomoc, možná dával sliby, když byl na pokraji smrti, také asi sliboval… 
Teď se rozhodl: vše co jsem ti slíbil splním. Ne proto, že musím, protože jsem se k tomu zavázal. 
Ale protože chci jako výraz vděčnosti za kalich spásy. 
Jako důkaz vděčnosti za Ježíše! 
 
Jaké to byly sliby? Nevím, ale myslím, že člověk, kterého Bůh vysvobodí ze smrti slibuje většinou jediné: budu 
ti celý život sloužit, budu tě následovat, nikdy nezapomenu, budu žít jen a jen pro Tebe! 
 
Také jste slibovali? 
 
Pak je čas vyznat:  
• Hospodina miluji  
• pozvednou kalich 
• a splnit sliby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


