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Žalm 95:1  Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, 
2  vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! 
3  Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. 
4  On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. 
5  Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce. 
6  Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. 
7  On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, 
8  nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse, 
9  kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. 
10  Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. 
11  Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí! 
 
 
1. část - Boží lid oslavuje a vyvyšuje svého Boha, Krále, Pastýře, čeká na jeho hlas... 
2. část - varování - Boží lid může zatvrdit své srdce, vzbouřit se, žít ve vzpouře, a ztrácí tím Boží přízeň a 

zaslíbení, Bůh se stává jeho soudcem... 
 
Do které skupiny patřím já? 
 
 

 výzva pro Boží lid - pojďte (do chrámu) žalmista jde a vybízí i ostatní 
zaplesejme - oslavujme - vstupme s vděčností - oslavujme hlaholem, zpěvem  
hlaholit = hlasitě hovořit, vytrubovat, hlučet... 
Skálu své spásy skála - pevné a bezpečné místo kde mi nehrozí nebezpečí. Místo záchrany.  
Skálou spásy je Hospodin! On nás zachraňuje, u něj jsme v bezpečí - pojďte zaplesejme (radujme 
se, výskněme si (juchú-došlo nám to!) oslavujme ho, vstupme před něj s díkuvzdáním - máme 
přeci zkušenosti s jeho ochranou a spasením. 
 

 připomíná kdo je Hospodin -velký Bůh, velký Král nad všemi bohy 
 hlubiny země má ve svých rukou (základy země) 
 temena hor patří jemu (horské vrcholy) 
 vytvořil moře - je jeho 
 souš vytvořili jeho ruce 
 ( o chvíli dále připomíná - Hospodin učinil nás!) 
 

 přistupte - jsme blíž, v jeho blízkosti (v chrámě k oltáři, či do svatyně)  
klaňme se, klekněme, skloňme kolena (padněme) 
již ne juchú - čím blíže jsme Hospodinu, Velkému Bohu, který vše stvořil, prožíváme bázeň, úctu, 
vede nás to k pokleknutí, k vzdáváme hold, poctu... padáme před ním - ne ve strachu, ne z 
povinnosti, ale protože víme kdo On je, známe jeho velikost, ale i lásku! 
 

 ukazuje vztah mezi Hospodinem a námi: pastýř a ovce 
pase nás, vodí svou rukou, mluví k nám (vede nás skrze slovo) 
 

 nezatvrzuj srdce - pokud dnes promluví, naslouchej a poslechni 
sluch - uslyšíš-li 
řeč - jeho hlas 
dnes - Bůh mluví dnes, zítra může mlčet, zítra může říct: nevejdou... 
 

 nezatvrzuj srdce jako vaši otcové  
v Meribě - při sváru - Numeri 20,2-13 - voda sváru (po smrti Mirjam, Mojžíš měl říci slovo...) 
v Masse při pokušení - Exodus 17,1-7, voda ze skály 
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 jak si počínali otcové? 
pokoušeli Hospodina 
chtěli Hospodina zkoušet (zkoušeli mne, i když viděli mé činy) 
i když viděli mé činy, tedy znali mne 
a přesto říkali: je Hospodin mezi námi, nebo není? 
silné obvinění toho, který je vyvedl z Egypta, vedl do zaslíbené země (sloup ohnivý a oblakový) 
chránil, dával jim vše, co potřebovali... 
 

 bylo mi na obtíž toto pokolení, Hospodin mluví o generaci - selhala, už to Boha unavilo 
40 let jsem se s tímto pokolením trápil, měl jsem nesnáz, spor, bylo mi na obtíž, hnusilo se mi... 
co Bohu na nich vadilo: bloudili srdcem (ne po poušti, tam je Hospodin vedl, ale srdcem) 
...mé cesty nepřijímali, vůbec neznají, neporozuměli jim, nepochopili je,   
Možná: Znali je, ale nechtěli po nich jít... 
 

 Hospodin, který se hněvá, a v hněvu se zapřisáhl 
známe Hospodina laskavého, milosrdného, trpělivého, ale On se umí také hněvat, je žárlivý, 
mstitel rozhořčený, spravedlivý soudce, přísný ve svém hněvu... 
39 let trpělivé vedl... 
Sodoma a Gomora - 10 spravedlivých... 
 

 Hospodinův verdikt: nevejdou do odpočinutí (do zaslíbené země) 
byla jim zaslíbena, ale vlastní tvrdohlavostí, zatvrzením se o zaslíbení připravili  
 

 otevřený konec...  Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí! 
Nejsme na takové konce zvyklí. Vždy je naděje, vždy je odpuštění, milost... 
A zde natvrdo: nevejdou! Dokonce se Hospodin zapřisáhl... 
 

Na toto slovo navazuje apoštol Pavel Židům 3 a 4 
 Židům 4,11  A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl 
 jako ti na poušti. 
Pavel konstatuje, proč nevešli: 

 vzdor Žid 3,8 
 zlé a nevěrné srdce Žid 3,12  - srovnej: Žid 12,16 Ezau - nevěrný a bezbožný 
 pro nevěru Žid 3,19 
 zatvrzelost (protože je oklamal hřích) Žid 3,12 
 vzpoura, (vzepřeli se) Žid 3,18 
 neposlušnost Žid 4,11 

 
Žalm není ukončen. Jako by žalmista chtěl, abychom každý za sebe přemýšleli, jaký vztah ke svému 
Pastýři máme. Jak reagujeme na jeho hlas. Jak nakládáme s každým dnem našeho života - DNES,   
zda platí i pro nás Boží zaslíbení - vždyť Izrael dostal zaslíbení, že vejdu do odpočinutí, a tato generace 
nevešla... 
Vkrádá se nám i otázka - jaká je dnešní generace, patříme do ní! Máme za ní zodpovědnost. PJ říká:  

Jan 17, 15  Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 
16  Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 
17  Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. 
18  Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. 
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Hlubší rovina poselství tohoto žalmu  
Židovští vykladači říkají, že každý text SZ má až sedm rovin, v kterých je možné ho chápat... 
 

1. Skála spásy 
Hospodin je skála spásy... Žalm 95,1 
Meriba a Massa - skála, z které vyšla voda, která je zachránila... 
Kristus je skála, z které vychází život, proudy živé vody 

Jan 4:14  Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, 
stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." 
 

Jan 6:35  Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve 
mně, nikdy nebude žíznit. 

Izrael tisíckrát reptal...  
Ale Žalmista připomíná jen dvě místa: Meribu a Massa. V obou případech stojí Izrael před Skálou, z které 
vyjde voda. Před skálou, která ukazuje na Krista! Kristus je vedle nich, přítomný, ale oni ho nevidí a stěžují 
si.  Zkoušejí Boha (pokouší) slovy: "Je mezi námi Hospodin nebo není?" Exodus 17,7 
Pojďte, říká Žalmista, přistupte...  

Izajáš 55:1  "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a 
jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! 

a Pán Ježíš říká: pijte! 
Matouš 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. 
 
 
 
 

2. Odpočinutí 
zde v popisované situaci pro Izrael zaslíbená země 
Pavel ale ukazuje, žalmista říká svým současníkům: nezatvrzujte svá srdce, protože by i o vás mohlo platit, 
že nevejdete do Božího odpočinutí. 
Jaké odpočinutí, když tato generace je již v zaslíbené zemi: 
Boží odpočinutí. Bůh 6 dnů pracoval, a sedmého dne odpočinul. 
Do Božího odpočinutí (nebe, království Boží, věčnost) vejdeme 
 
 
 
 
 

3. Konečné Boží slovo 
Nevejdou... 
Zmiňovali jsme Sodomu a Gomoru, můžeme si vzpomenout na potopu, na smrt prvorozených v Egyptě, 
nebo na likvidaci egyptského vojska v Rudém moři, Nádab a Abihů, kteří přinesli cizí oheň na Hospodinův 
oltář (Leviticus 10 - sešehl je Hospodinův oheň), na smrt Kórachovců, kteří se vzbouřili proti Mojžíšovi a 
Áronovi (Numeri 16 - otevřela se zem a za živa se propadli do pekla, pak vyšlehl oheň a spálil ostatní), na 
Ezaua, který nenalezl místo k pokání (Žid 12,17) 
Je zde Boží milost, díky za ní, ale je zde i konečné slovo Božího soudu. 
Pokud někdo tvrdí, nakonec všichni lidé budou zachránění, Bůh přeci není takový, aby nechal lidi zahynout 
- pak je to učení proti Bibli.  
Po smrti bude soud. (žid 9,27) 
Je vzkříšení k životu, ale je zde i druhá smrt Zjevení 20,14 a 21,8) 
Je zde nebe, ale i peklo... 
Záchrana a zahynutí... 
A konečné slovo má Hospodin. 

Matouš 25:31  Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 
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32-33  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř 
odděluje ovce od kozlů,  ovce postaví po pravici a kozly po levici. 
34-36 Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je 
vám připraveno od založení světa.  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi 
pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,  byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a 
navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´ 
 

41-43  Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a 
jeho andělům!  Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,  byl jsem na 
cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a 
nenavštívili jste mě.´ 
 

45-16 On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně 
jste neučinili.´  A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." 

 
S Bohem nebude nikdo diskutovat, nikdo ho nepřesvědčí, nepřemluví, neudělá na něj dojem. Až budeme 
stát před jeho trůnem, oněmíme - nezmůžeme se ani na slovo (Matouš 22,12). 
Představa, že Bohu něco vysvětlím je naivní... 
On je spravedlivý, nikdo nebude odsouzen nevinně, ale zároveň platí, že žádný hříšník v nebi nebude.  
Konečné slovo má Bůh! Tečka. 
 
 
 

4. DNES 
40 let je vodil po poušti, 40 let reptali, bouřili se, obviňovali Hospodina, hádali se s ním,  40 let se s nimi 
trápil, a přesto jim 40 let prokazoval milost. Byl trpělivý, shovívavý, milosrdný... 
Má poslední slovo, ale DNES nám naříká: nevejdou, DNES nám ještě dává šanci, nabízí milost, nabízí 
spásu! A proto říká: nezatvrzujte své srdce... 
 
Přichází DNES a mluví k nám. 

Lukáš 2,11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán... 
Zacheus slyší: dnes musím zůstat v tvém domě (Luk. 19,5) 
Zločinec na kříži slyší: dnes budeš se mnou v ráji (Luk. 23,43) 

2 Korintským 6:2  vždyť je psáno: `V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na 
pomoc.´ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 

 
Bůh mluví DNES! 
A proto:  
Žalm 95,7-8  On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li  DNES  jeho hlas, 
 nezatvrzujte svá srdce ... 
Pavel tuto výzvu: "nezatvrzujte své srdce" zmiňuje 3x (Žid 3,8; 3,15; 4,7;) a zdůrazňuje:  toto říká Duch 
svatý. 
Co je opakem zatvrzelého srdce? 
Otevřené, přijímající, toužící srdce po Bohu.   

Žalmy 42:2-3  Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po 
živém Bohu. 

 
 
S takovýmto srdcem teď pojďme ke stolu Páně. 
Ke skále naší spásy. 
 
Žalm 95:1  Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, 
2  vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! 
6  Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. 
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2. osoba množného čísla  pojďte - přistupte! tedy výzva pro Vás (pokud se zdráháte) 
1. osoba množného čísla zaplesejme, oslavujme, klaňme se, klekněme, padněme...  
 
společně - vy a já, a s námi celá církev a nesčíslné nebeské zástupy, andělé, celé tvorstvo 
Protože  
7  On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou.  
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Massa a Meriba - to je Pokušení a Svár 
Exodus 17:1  Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle 
Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refídimu, ale lid neměl vodu k pití. 
2  Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: "Dejte nám vodu, chceme pít!" Mojžíš se jich 
zeptal: "Proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina?" 
3  Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: "Proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, 
naše syny a stáda umořil žízní?" 
4  Mojžíš úpěl k Hospodinu: "Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Taktak že mě neukamenují." 
5  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid. Vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také hůl, 
kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. 
6  Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid 
mohl pít." Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. 
7  To místo pojmenoval Massa a Meriba (to je Pokušení a Svár) podle sváru Izraelců a proto, že 
pokoušeli Hospodina pochybováním: "Je mezi námi Hospodin nebo není?" 
 
 
 
 
Vody Meríba - to je Vody sváru 
Numeri 20:1  Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v 
Kádeši. Tam zemřela Mirjam a byla tam i pochována.  
2  Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi. 
3  Lid se dal s Mojžíšem do sváru. Naříkali: "Kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naši 
bratří před Hospodinem! 
4  Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění na tuto poušť? Abychom tu pomřeli, my i náš 
dobytek? 
5  Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí 
ani pěstovat fíky nebo vinnou révu či granátová jablka, ba není tady ani voda k napití." 
6  I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim 
ukázala Hospodinova sláva. 
7  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 
8  "Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke 
skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek." 
9  Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal. 
10  I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim: "Poslyšte, odbojníci! To vám z 
tohoto skaliska máme vyvést vodu?" 
11  Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se 
napila pospolitost i jejich dobytek. 
12  Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny 
Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám." 
13  To jsou Vody Meríba (to je Vody sváru), protože se Izraelci přeli s Hospodinem; on však mezi 
nimi prokázal svou svatost. 
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Pavel připomíná: Nevejdou do mého odpočinutí 
 
Židům 3:7  Proto, jak říká Duch svatý: `Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 
8  nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, 
9  kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky 
10  po čtyřicet let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, 
dodnes mé cesty nepoznali. 
11  Ve svém hněvu jsem přísahal: Nevejdou do mého odpočinutí!´ 
12  Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého 
Boha. 
13  Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono `dnes´, aby se nikdo z vás, 
oklamán hříchem, nezatvrdil. 
14  Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do 
konce. 
15  Je řečeno: `Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!´ 
16  Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? 
17  A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejichž těla padla na 
poušti? 
18  A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? 
19  Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. 
 
 
Židům 4:1  Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal 
vstup do Božího odpočinutí. 
2  I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, 
když ji vírou nepřijali. 
3  Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: `Přísahal jsem ve svém 
hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!´ To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil 
svět. 
4  O sedmém dni je přece v Písmu řečeno: `I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla.´ 
5  Zde však čteme: `Do mého odpočinutí nevejdou.´ 
6  Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve 
ohlášena, pro neposlušnost nevešli, 
7  určuje Bůh jiné `dnes´. V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká: 
`Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!´ 
8  Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu. 
9  Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. 
10  Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od 
svého. 
11  A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na 
poušti. 
 
 
 
 
 


