
HOSPODIN KRALUJE  

Žalm 96 
 

Hospodin kraluje 
Lidé od pradávna hledali nějaký ideální způsob společenského zřízení a vlády. Jedno si při pohledu na dějiny lidského 

rodu uvědomujeme. Člověk ráj na zemi nevytvoří. A je dobré, když si to pokorně přizná. Ve chvíli, kdy tato pokora 

chybí, kdy někdo začne hlásat, že ta jeho idea je konečně ta pravá, kterou jsme potřebovali a nad kterou není, a navíc 

ji začne násilím vnucovat druhým, nastává velký problém. 20. století bylo na tyto zaručené ideje, ať už zabarvené do 

hněda nebo do ruda, bohaté. O množství krve nemluvě. Je to nakonec vždycky velký problém, když člověk ztratí 

pokoru. Zejména ten, který získá moc rozhodovat, který získá moc nad druhými. Lidská pýcha a pýcha lidských idejí 

přináší dříve či později vždy jedno jediné – zborcení babylonské věže. Starý Izrael se geopoliticky nacházel mezi 

mlýnskými kameny velkých říší. Na jedné straně Egypt a mocnosti Východu (Asýrie, Babylonie, Persie) na straně 

druhé. A byly to velké, mocné, silné říše. Celé civilizace s honosnými městy, mohutnými armádami, starobylými 

tradicemi, slavnými králi – dobyvateli. Malá zemička mezi mocnými národy a civilizacemi. A přece to byl lid 

zvláštně sveřepý. Proč? Protože věřil a vyznával, že nad všemi bohy i všemi králi a vládci je ještě někdo vyšší. 

Hospodin kraluje! Hospodin není jen Bohem země kolem provinčního Jordánu, ale také Bohem nad celou zemí! Nad 

všemi lidmi i jejich tu lepšími tu horšími idejemi. Co to ale znamená, že Hospodin kraluje? A jak se to projevuje?  

 

Bůh je mocný 

Je-li Hospodin králem, pak to znamená, že je veliký a mocný. Boží moc je v našem žalmu zvýrazněna zvláštním 

způsobem. Vyniká ve srovnání se silou vodních živlů: „Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky 

vlnobití svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin!“ (v. 3-4; 

B21). Pokud chtěli Izraelci vystihnout nepohnutelnost, použili často obraz hory. Pokud chtěli vystihnout neobsáhlost, 

použili obraz nebe. A pokud chtěli vystihnout moc, sílu, nezkrotnost, použili obraz moře či velkých rozvodněných 

řek. Zde se píše o tom, jak divoké nebo rozvodněné řeky zvedají svůj hlas a svá vlnobití. A pak dokonce mocné 

bouření moře. Moře bylo pro Izraelce zvláště hrozivým živlem. V jejich představách to bylo místo, kde vládnou 

chaotické síly a bájní netvoři. Ale: „Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je 

Hospodin!“ Hospodin je ten, kdo dokáže ukrotit i ten nezkrotný živel, jakým je moře. Má moc i nad vodami. A 

můžeme to chápat i obrazně. Mořské bouře mají v Bibli i obrazný význam: „Běda! Hluk četných čeledí lidských hlučí 

jak hlučící moře, hukot národů hučí podoben hukotu dravých vod. Národy hučí jak hukot mnohých vod, leč okřikne 

je a utečou daleko, hnány jako plevy větrem po horách a jako chmýří ve vichřici“ (Iz 17, 12-13). Když myslíme na 

tento svět, vidíme v jeho dějinách mnohé bouře, kdy se celé národy dávaly do pohybu, kdy se vedly války a revoluce, 

kdy byl život lidí zmítán nejistotou, strachem a obavami z budoucnosti. Také dnešní doba má své bouře a otřesy. 

Válka v Sýrii, Iráku, masy lidí v pohybu, neustálý strach z teroristických útoků, aktuální dění v Evropě, napětí 

s Ruskem,  Brexit atd. A přidejme k tomu bouře života naše vlastní, osobní, kdy se někdy stanou věci, které všechno 

vykolejí. Nemoc, ztráta zaměstnání, napětí ve vztazích, v rodině, turbulence ve vývoji našich dětí atd. atd. Svět byl 

vždycky místem zvláště přitažlivým pro všelijaké bouře. Charakteristickým znakem bouří je to, že nad nimi nemáme 

moc. Prostě se přiženou, a když odezní, tak jen bezmocně sčítáme škody. Vnímám, jak se na nás všechno valí, ze 

všech stran nějaké problémy, nebezpečí; a cítíme se vůči tomu bezmocní. Vybaví se vám možná příběh Pána Ježíše 

s učedníky na moři. Přišla bouře, učedníci se snaží, seč mohou, loďku ukormidlovat, ale bouře je nelítostná. Nabírají 

vodu, jsou vysílení a cítí, že jestli se nestane nějaký zázrak, půjdou ke dnu. A tak se obracejí na Pána, který 

v podivném klidu spí na zádi lidi. Probudí ho a on utiší bouři. Také pokárá jejich malověrnost. Hospodin kraluje. 

„Nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin.“ Ježíš, který má moc nad bouřemi našeho života. Tak to 

je jeden význam toho slova Hospodin kraluje. Je to ten, který má moc nad živly a bouřemi; moře i světa a života.  

 

Bohu se nic nevyká z rukou 

Dále to znamená, že Bohu se věci nevymykají z rukou. „Tvůj trůn pevně stojí odedávna“ (v. 2), čteme v našem 

žalmu. Boží trůn stojí pevně. Odedávna. Odedávna až dosud se ve světě vystřídalo neuvěřitelné množství lidí, vládců, 

království, režimů, systémů. Vše povstává a zase padá. Lidské trůny jsou někdy velkolepé, mocné, impozantní, ale 

žádný nevydržel věčně. Jenom Boží trůn pevně stojí odedávna. A bude stát až na věky. To naše jistota. Hospodin je 

na svém trůnu. Hospodin kraluje. Když vidíme ap. Jana v knize Zjevení, jak je mu dáno nahlédnout do věcí, které 

jsou a které se ještě mají stát (a že to jsou věci někdy velmi dramatické), tak na začátku těchto svých vidění Jan vidí 

jednu zvláštní scénu. Vidí nebesa otevřená. Je pozván k jakémusi „dni otevřených dveří v nebi“. Je mu dáno 

nahlédnout do nebe. A co tam vidí? „A hle, trůn v nebi, a na trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol“ 

(Zj 4,2-3). O chvíli později se ve Zjevení rozehrají dramatické události předcházející dni Páně, Kristovu druhému 

příchodu na zem. Své místo zde má i moc zla, která se seč může, snaží získat svět pod svou kontrolu. Ale právě ta 

úvodní scéna audience v nebi, přináší jistotu. Svět ještě zažije všelijaké křeče a napětí. Ale to neznamená, že by se 

to vymklo Bohu z ruky. Vidění majestátu svatyně a Hospodina na trůnu, ukazuje, že Bůh má v rukou moc, i dění. On 



je stále na svém trůnu. Jeho žádná moc nesesadí. Ani moc draka, ani moc šelmy, pověstných odpůrců Božích v knize 

Zjevení, tu nic nezmůže. Boží trůn pevně stojí. Jemu se nic nevymyká z rukou.   

 

Naděje pro Boží lid 

A pokud je Bůh mocný a pokud je stále na svém trůnu a má vše pevně ve svých rukou, pak to pro nás znamená 

velikou jistotu a naději. Moc zla se ve světě čas od času vystupňuje tak, že nic není svaté, že život člověka nemá 

žádnou cenu, že dobro a láska se zdají být jen naivním fantazírováním. Dosti často se také stávalo (a žel dodnes na 

různých místech i děje), že Boží lid sám byl pronásledován. Jaké povzbuzení tu přinášelo a přináší vědomí, že 

Hospodin kraluje, že je mocnější nad všechny bouře, že jeho trůn pevně stojí. To znamená, že ten, kdo Bohu důvěřuje, 

kdo mu patří, i kdyby ve světě všechno ztratil, sám není ztracen. V Lutherově písni zaznívá: „Přijde-li na zmatek 

čest, hrdlo, statek, nechť si to mají, nic tím nezískají, nebes nám však nechají.“ S Bohem jsme lidem naděje. Někdy 

nám to možná připadá tak, že jsme jen malé kamínky v soukolí mocenských her států a mocností, nebo i té naší 

politické garnitury. Že nic neovlivníme, že se vytratila mravnost, kultura vztahů, že vrchu nabyly podivné mafiánské 

praktiky vedoucí vždy jen k vlastnímu obohacení a zvýšení vlastní moci. Lidé, mocnosti a národy si opakovaně tvoří 

své babylonské věže nebo aspoň věžičky, vzdouvají hladiny vod, všelijaké příboje a vlnobití. A ty mnohdy dokáží 

drtit všechny, kdo jim přijdou do cesty. To vyznání „Hospodin kraluje“, ale přináší zvláštní klid, pokoj a naději. Toto 

vyznání nám totiž připomíná, že nejsme jen v rukou mocných tohoto světa a jejich idejí, ale jsme především v rukou 

svého Boha. Boha mocného, ale i milosrdného a dobrého. On je Králem nade všemi faraony, králi, civilizacemi, 

režimy a politickými představami. Nemusíme se proto cítit ztraceni v ohromném soukolí toho, čemu říkáme svět, 

politika a moc. Lidé dnes často propadají skepsi a beznaději. Ptají se, kam ten svět spěje. Masy muslimských 

uprchlíků v mnoha lidech probouzí nefalšované apokalyptické vize. Každá doba měla své úzkosti, nebezpečí, otázky 

a pochybnosti lidí. My dnes máme ty své. Kde v tom všem hledat pevnou půdu pod nohama, kde najít pokoj a naději? 

Slova žalmu i nám zvěstují: Hospodin kraluje. Jeho trůn pevně stojí. Je mocnější nad divoké bouře. Jeho se držme! 

Jemu důvěřujme!  

 

Kristův kříž krotí moře 

Dnešní žalm před nás staví vyznání: Hospodin kraluje. Ukazuje nám na Boží moc, která je silnější i než ty 

nejdivočejší bouře. Dlužno ale ještě dodat, že Boží moc, která krotí bouře, na sebe může vzít i velmi paradoxní 

podobu. Když mluvíme o mocném Bohu, představíme si nejspíše to, jak svou silou Bůh podmaňuje živly, jak silou 

krotí pyšné lidi i celé národy, jak silou drtí pyšné a zbytnělé civilizace. To je však jen jedna část zkušenosti s Boží 

mocí. Ta druhá, a řekněme rovnou mnohem důležitější, jde jinou cestou. Svou rozhodující moc proti zlu tohoto světa 

totiž Bůh projevil skrze Kristův kříž. Skrze Kristovo utrpení, zavržení a smrt, skrze lásku a sebeobětování, Bůh krotí 

démony a netvory, prohánějící se rozbouřenými vlnami tohoto světa. Ježíš řekl: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte 

se, já jsem přemohl svět“ (J 16,33). Ježíš je ten Král, který přemohl svět. Ovšem ne mocí a silou zbraní, ale mocí a 

silou lásky a oběti. Mnohému to může připadat naivní a idealistické. Ale je to tak. Ježíš je tím Králem, který přemohl 

svět, všechny jeho démonie, tyranie, hřích a nenávist. A to tím, že se v lásce ke všem lidem nechal za všechny lidi 

ukřižovat. Jenom láska dokáže změnit svět. Jenom tato bezbranná síla dokáže v hrozivých bouřích a vlnobitích tohoto 

světa stvořit něco nového, dobrého, nadějného. I Ježíš jistě projevoval svou božskou moc silou, tím, že vyháněl 

démony či zkrotil rozbouřené moře. Ale tu největší moc, která mění svět, neprokázal silou a mocnými činy, ale ve 

své bezbrannosti, ponížení, opuštěnosti, sebeobětování lásky pro celý svět. Jistě i my vyhlížíme a voláme po tom, 

aby Bůh jako Král, mocně zasáhl proti bouřím tohoto světa, aby mocně zadul z nebe a zkrotil živly, aby smetl všechno 

to pyšné a kruté. Ale nezapomínejme při tom, že to nejmocnější a nejnadějnější zde už dávno je. Moc Kristovy lásky, 

moc jeho oběti. Jako křesťané nejsme posláni k ničemu jinému, než abychom s poselstvím k Ježíši, o jeho oběti, o 

jeho lásce, vstupovali na rozbouřené hladiny tohoto světa, abychom přinášeli pokoj, naději, lásku, milosrdenství, 

živého Krista. Jenom on, jenom moc kříže, může lidi vytrhnout z jejich bouří, pout hříchu a beznaděje. Z této 

přemáhající síly Kristova kříže žijme a s ní vyplouvejme na všelijak rozbouřená místa tohoto světa, všude tam, kde 

vládne závist, nenávist, pomluvy, beznaděj a zoufalství. Ježíš už stojí v rozbouřených vlnách. Vyjdeme z loďky za 

ním? 
 

Sbor CB Žižkov, neděle 3.7.2016, M. Žemlička 


