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Hospodinova milosrdenství je plná země… 
Žalm 33, 5 

 

 
Iz 60,1 "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 

Iz 60,2 Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho 

sláva. 

Iz 60,3 K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. 

Iz 60,4 Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery 

tvé budou v náručí chovány. 

Iz 60,5 Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými 

dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. 

Iz 60,6 Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou 

zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. 

 

Ž 33,1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. 

Ž 33,2 Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. 

Ž 33,3 Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. 

Ž 33,4 Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. 

Ž 33,5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. 

Ž 33,6 Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. 

Ž 33,7 Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. 

Ž 33,8 Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! 

Ž 33,9 Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. 

Ž 33,10 Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. 

Ž 33,11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. 

Ž 33,12 Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. 

Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 

Ž 33,14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 

Ž 33,15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 

Ž 33,16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. 

Ž 33,17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. 

Ž 33,18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, 

Ž 33,19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. 

Ž 33,20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. 

Ž 33,21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 

Ž 33,22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! 

 

 

 

 

Jiný je pohled náš a jiný Boží… 

Abraham – v očích světa bezvýznamný člověk, ale Bůh znal jeho srdce a rozhodl se, že z něj udělá otce víry… 

Izrael v Egyptě – otroci, ale v Božích očích vyvolený národ 

Sodoma a Gomora – prosperující města, ale v Božích očích si zasloužili smrt za své hříchy 

Církev - maličké stádečko, ale Bohu se zalíbilo dát mu království 

Blahoslavenství – nepochopitelné pro svět, ale mají zaslíbení od Boha 
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Tento žalm nám předkládá Boží pohled na tuto zem, tento svět. 

Čeho je plná země? 

 

 

1. Hospodinova milosrdenství 
Ž 33,5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. 
 

Čeho je plná země kolem nás? Vidíme ekonomickou krizi, která se dotýká téměř celého světa, spousta 

přírodních katastrof, hurikány, zemětřesení, tsunami, záplavy, sucha, požáry, hladomor… 

Napětí mezi národy, války, revoluce, pronásledování a mnohdy vyhlazování národnostních, nebo 

náboženských menšin. Haagský tribunál má řadu kauz s lidmi, kteří se dopustili zločinů proti lidskosti. 

Nepoctivost, sobectví, závist, okrádání, tunelování, korupce… 

Zabíjení nenarozených dětí, neúcta a pohrdání starými lidmi, nevěra v manželství, týrání dětí. 

Neúcta a ničení přírody… 
 

Hotová Sodoma Gomora. Nebo slovy Hospodina (v době kdy žil Noe): 

Gn 6,5-6  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce 

je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 
 

Nevím, jestli je dnešní doba o tolik horší, než byly doby dřívější. Možná máme více informaci… Protože 

pokud máme možnost nahlédnout do zdokumentované minulosti, zjišťujeme, že všechny tyto tragédie se 

znovu a znovu ve větší nebo menší míře opakují.  

Od doby, kdy člověk zhřešil a musel odejít z ráje – z blízkosti Boží, provází ho všude, kam přijde zlo a hřích. 

Ano, na otázku: čeho je plná země můžeme odpovědět: země je plná hříchu! 

 

Podívejme se, jak jinak to vidí Žalmista:  země je plná Hospodinova milosrdenství 
To je pohled Písma. Ano, je zde mnoho hříchu, zla, špatných věcí, ale nad tím vším je něco daleko mocnějšího 

a to je Boží milosrdenství. 

My bychom čekali, že Bible bude hovořit o Božím soudu, a místo toho ona mluví o Božím milosrdenství. 

Není to úžasné? Stojíme v bázni, s otevřenými ústy, v údivu nad tím, jak úžasný je Hospodin. 

On, který by mohl celou zem zničit jediným mávnutím ruky, se rozhodl, že naplní zemi svým milosrdenstvím.  

Jakub říká:  (Jak. 2,13) … milosrdenství vítězí nad soudem. 

Bůh se rozhodl svět nepotrestat, ale odpustit všem, kteří k němu přijdou v pokání s prosbou za odpuštění. 

Kdyby odvolal toto rozhodnutí, tak nastane konec této planety, ale on dává lidstvu čas. Je to čas milosti.  

Bůh zjevil své milosrdenství ve spasení. Již na začátku se rozhodl svět spasit. A toto rozhodnutí uskutečnil v 

určeném čase.  
 

Mt 1,21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." 

Mt 1,22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 

Mt 1,23 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'. 

 

Ga 4,4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného 

zákonu, 

Ga 4,5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. 

Ga 4,6 Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. 

Ga 4,7 A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. 
 

Pán Ježíš je ten, který přinesl a naplnil tuto zem Božím milosrdenstvím. D9ky Němu, díky jeho oběti můžeme 

být lidmi naděje. Když se díváme kolem sebe, můžeme vidět Boží milosrdenství. Ve svém životě, v životě lidí 

kolem nás. 

Nedívejme se očima TV, sdělovacích prostředků, ale dívejme se očima Bible. Ano, je dobré vnímat a vidět co 

se děje kolem nás, ale zároveň je třeba vidět duchovníma očima. Jinak propadneme zoufalství. Ale my nejsme 

lidmi zoufalství, strachu, ale lidmi naděje. Naděje díky živému Bohu, kterému patříme, který nás spasil. 

1Tm 4,10 … máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. 
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Bůh se rozhodl darovat milost 

 milost Boží je věčná 

od minulosti, před naším časem, než byl stvořen svět… 

 

 milost Boží je nezasloužená 

Bůh ji dává bez ohledu na to, jak vypadá náš život. Není to odměna, ale milost, nezasloužili jsme si ji, 

ale dostali. I kdybych byl sebelepší, do Boží svatosti mi chybí nekonečno… ale Bůh daroval milost v 

PJK, a Bůh daroval i svoji svatost v PJK… 

 

 milost Boží je nekonečná, je jí dost pro všechny 

je jí dost pro celý svět. Celá země je plná Božího milosrdenství. Je zde pro každého. Takto to ukazuje 

Starý Zákon, a NZ ukazuje na to, jak Bůh tuto milost prokázal. Tím, že poslal na svět svého Syna PJK, 

který přišel, aby svět spasil a ne zničil. 

 

 

Jak církev odpoví na Boží milosrdenství? 

Církev jsou ti, kteří přijali Boží milost, kteří jí rozumí. Znají cenu Božího milosrdenství. Jak odpoví? 

Chválou! 

Oni nepohrdli Boží milostí, přijali oběť PJK pro sebe, na ní staví svůj život. Stojí z milosti a v milosti. Boží 

milost je základem jejich života. A skutečnost této milosti je vede k vděčnosti a chvále. 

Vděčnost, chvála, uctívání… 

hudba a zpěv jsou jedním z projevů chvály a uctívání. My nejsme těmi, kteří se zazpívají písničku… (pro své 

potěšení, pro hezkou melodii, proto, že rádi zpíváme), ale zpíváme z vděčnosti, uctíváme jméno PJK, jméno 

Hospodina, jméno Ducha Svatého.  Zpíváme pro něj! 

To není výplň naší bohoslužby, našeho programu, to není produkce chválící skupiny, či varhaníka, ale je to 

pro Něj! 

 

Ž 33,1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. 

Ž 33,2 Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. 

Ž 33,3 Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. 

Ž 33,4 Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. 

Ž 33,5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. 

 

Ve chválách odpovídá Bohu na jeho milost celý člověk. Obnovený duch, který Boha uctívá, ale i tělo. Je to 

bohoslužba… 

V nebi nikdo při chvalozpěvech nesedí… Je to výraz vděčnosti i úcty. 

Oslavujme Boha svou duší, duchem i tělem… 

 

 

 

 

 

2. Hospodinova země je plná moci 
Ž 33,8 Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! 

Ž 33,9 Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. 
 

A to je druhá věc, kterou nám Bible klade na srdce. Na této zemi rozhoduje Bůh, ne lidé.  

Hospodin řekl a stalo se – tak začíná Bible, tak začíná příběh o stvoření tohoto vesmíru, světa a člověka. 

A Bůh také rozhoduje, jak dlouho bude tato zem existovat.  
 

Bůh mi dal život a On určí, kdy skončí.  

Ano, mohu si ho vzít – sebevraždou, ale to je hřích. To je něco, na co člověk nemá právo. Setkal jsem se 

s lidmi, kteří takto život ukončili, nikdy jsem žádného z nich neodsoudil, ale vím, že to nebylo v očích Božích 

dobré! Protože ať už se člověk dostane do nevím jak těžké a bezvýchodné situace, vždy má možnost prosit o 

pomoc Boha, který má moc ho z této situace vysvobodit. 
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Znovuzrození - když někdo uvěří - to je důkaz Boží moci.  

Bůh mění srdce člověka. Bůh dává milost k pokání. 

Pokání - kde se to vezme, že najednou člověk vidí svou bídu, svůj hřích, a prosí o odpuštění, prosí o Boží 

smilování… Je to práce Ducha svatého, který nás usvědčuje z hříchu a vede pod kříž Pána Ježíše. A když 

přijmeme odpouštění, tak naplní naše srdce Boží láskou. Vylije do nás Boží lásku, jak říká Pavel. 

Ř 5,5 … Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 
 

Stále lidé přichází k PJK, stále vznikají nové sbory, stále máme zkušenosti s tím, že Bůh vyslýchá modlitby, 

stále prožíváme to, že Ježíš uzdravuje naše nemoci... 

Hospodinova země je plná moci! 

 

Jak odpoví církev, jak odpovím na tuto Boží moc já? 

"Žijte v jeho bázni" - říká Žalmista.  Děste se před ním!  

Jako v první církvi. Boží moc byla viditelná v životě apoštolů, církve, lidi pojímala bázeň a jméno PJK bylo ve 

velké úctě. 

Sk 19,17 To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno 

Pána Ježíše bylo ve velké úctě. (vymítání syny Scevy, ...Ježíše znám, o Pavlovi vím...) 

 

Každá generace potřebuje vidět církev plnou moci, protože je uprostřed ní Pán! 

Život učedníků v bázni před Bohem přináší Bohu slávu. 

Když lidé vidí náš život, tak slaví Otce našeho v nebesích. 
 

Mt 5,16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v 

nebesích. 

 

Proč berou lidé Boží jméno nadarmo? - Církev nedosvědčuje Boží moc, slávu a svatost. 

 

 

 

 

3. Země je plná Božího pohledu 
 

Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 

Ž 33,14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 

Ž 33,18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, 

Ž 33,19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. 

Ž 33,20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. 

Ž 33,21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 
 

Země je plná Božího pohledu. Na první pohled to tak nevypadá. 

Kdyby Bůh tohle všechno viděl, argumentují lidé, nedovolil by to. A mnohdy tomuto názoru přitakáme i my 

věřící. Bůh je uprostřed nás, když se sejde církev k bohoslužbě – to vyznáváme.  

Bůh je s námi – v to věříme, ale mnohdy zároveň v koutku srdce pochybujeme. Jak často si klademe otázku: 

vidí vůbec Bůh, co prožívám?  
 

Boží slovo nás ujišťuje o tom, že Bůh se dívá. Celá země je proniknutá jeho pohledem. 

Ž 33,13    Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 

Ž 33,14    ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 
 

To je skutečnost, realita, o kterou se můžeme opřít. Na této informaci můžeme postavit svůj život.  

Bůh se dívá, Bůh mne vidí. Vidí okolnosti, v kterých stojím, vidí tlaky, které prožívám. Vidí dokonce to, co 

já nevidím, co jen tuším, nebo cítím: vidí útoky satana a jeho démonů, kteří mne svádí k hříchu, kteří mne tlačí 

do vzpoury, kteří mi slibují nádherný zážitek, kteří mne lákají, abych nedbal na svazující Boží zákony a užíval 

si života – a když to udělám, pak místo nádherného zážitku na mne padne stín smrti.  

To vše Bůh vidí. Je to pro mne dobré, nebo špatné. Co mi jeho pohled přinese? Odsouzení anebo milost? 

Tuto otázku si kladl Adam v ráji, když zhřešil, a protože si nebyl jistý, schoval se, aby ho Bůh neviděl.  

Jaký je tedy Boží pohled? 
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 Je to pohled plný porozumění 
Ž 33,13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, 

Ž 33,14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. 

Ž 33,15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. 

není nezúčastněný - On mi rozumí. Stvořil mé srdce, zná ho, dokonce lépe než já. Pravděpodobně ne vždy 

souhlasí s tím, co mé srdce vymýšlí, nebo čím se zabývá. Ale rozumí mu, rozumí také našim činům. A protože 

mnohdy jednáme nerozumně, nabízí nám svou pomoc.  

Jednak slibuje, že nám dá nové srdce, pak že nás naplní svým Duchem, že nám bude dávat moudrost, 

prozíravost, sílu, čistotu a lásku. Jinými slovy: Bůh chce, aby naše srdce tlouklo stejným tepem jako to jeho. 

A když jsme toto srdce, které On stvořil, poničili, dovolili jsme, aby do něj vstoupil hřích, On se rozhodl 

stvořit nám srdce nové. Srdce, které bude bít jen pro Něho. 

Pohled Božího porozumění nespočívá v tom, že by Bůh blahosklonně toleroval náš hřích, ale že se rozhodl 

s ním jednat. Pán Ježíš svou obětí zničil moc hříchu (dokonce i moc smrti – protože důsledkem hříchu je 

smrt), a daroval nám život. Nové srdce! 

Opět nemůžeme jinak, než žasnout nad jeho milosrdenstvím a láskou! 

 

 

 Je to pohled pastýře 

Ž 33,18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, 

Ž 33,19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. 

Je to pohled pastýře, který bdí nad zabezpečením svého stáda. Který zná naše potřeby, a naplňuje je (slavně 

v Ježi Kristu).  

Bible nám připomíná, že Bůh zná bídu této země: hřích, smrt, hlad, bolest, beznaděj, nenávist, úklady nepřátel.   

To je skutečnost lidské bídy.  

Ale Bůh nepřihlíží nečinně! On bdí nad těmi, kdo se ho bojí. Jsme v jeho ruce! Možná se nám zdá, že vše stojí 

proti nám a Bůh o tom neví, ale Bible říká: země je pod pohledem Božím, který bdí nad těmi, kdo se ho bojí, 

aby je ze smrti vysvobodil a zachoval v čas hladu. 

Stará se o potřeby našeho těla – zachová nás naživu v čas hladu (vzpomeňme na slova Pána Ježíše, že si 

nemáme dělat starost o jídlo, pití, oblečení – Matouš 6,31 

Stará se o naši duši – vysvobozuje nás ze smrti. Ano, zasloužili jsme si smrt, za naše hříchy, ale on se rozhodl 

nás vysvobodit. A opět jsme u oběti Pána Ježíše. Nejsme totiž zachráněni pro naše dobré skutky, ale z víry 

v oběť Ježíše Krista. 

 

Pohled pastýře, který se o nás stará, chrání nás, vede nás, slouží nám, obětoval se za nás, a který slíbil, že nás 

nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. 
 

PJ slíbil svým učedníkům a slibuje i nám: 

Mt 28,20b  ... A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." 

 

Ale zároveň je i vyzval a vyzývá i nás: 

J 15,4-5 Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při 

kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v 

něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.  

Jan 15,7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.  
 

J 14,12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, 

neboť já jdu k Otci.... 

J 14,16-17 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, 

kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás 

bude. 

 

Hospodin se na nás dívá. Ale tím to neskončilo. Nejdřív poslal svého Syna, aby se za nás obětoval, aby nás 

zachránil, spasil. A potom poslal svého Ducha. 

V Duchu Svatém je nám Bůh blíž, než kdyby se na nás jen díval. V Duchu Svatém je v nás a my v něm. Duch 

Svatý naplnil naše srdce, srdce každého, kdo patří Ježíši. 
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A je to Duch Svatý, který při nás stojí, když svědčíme o své víře druhému člověku. Stojí při nás a dosvědčuje 

naše svědectví, dotýká se skrze naše slova, činy, skrze náš zájem srdce druhého člověka, aby mohl být 

zachráněn. Jsme součástí Božího spasitelného díla! 

 

 

 

 

Země je plná Božího milosrdenství, je plná Boží moci, je plná Božího pohledu... 
Jak odpovím na tuto skutečnost? 

 

Ž 33,20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. 

Ž 33,21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 

Ž 33,22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! 

 

Nemám a nechci mít naději v nikom jiném, než v Hospodinu. Hospodin je moje naděje a pomoc. 

Jak je to praktické! Odmítáme všechny opory a jistoty pro současnost i budoucnost, které jsou lidské, abychom 

se opřeli o pevnou ruku Boží. 

On je ten, ke kterému se utíkáme na prvním místě. 

Přijímáme pomoc lidí, vždyť nám je Bůh dal, ale nejprve se obracíme k Hospodinu. 

 když začne nemoc - ty jsi Hospodin, který uzdravuje… 

 když nerozumím cestě, po které jdu - ty ji znáš, Pane, k čemu mne vedeš, co mne chceš naučit? 

 

Všechno spoléhání na lidi je modlářství… 

Obavy a strach je nedůvěra… 

 

Cesta kupředu je cesta důvěry a očekávání na Hospodina. 

 

Jdeme-li touto cestou, pak se stane to, o čem píše tento Žalm: 

v Něm se rozveselí naše srdce   
 

Ž 33,21 V něm zajisté rozveselí se srdce naše, nebo ve jménu jeho svatém naději skládáme. 
 

Ž 33,21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. 

 

Na tuto cestu nás zve Hospodin náš Stvořitel, Pán Ježíš náš Spasitel a Duch svatý náš Parakletos (přímluvce, 

Duch pravdy, průvodce). 

 

 

Ž 33,22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! 

 

 

 

 


