
CHVALTE JMÉNO HOSPODINOVO  
Žalm 113 
 
„Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: ´Přebývám ve vyvýšenosti a 
svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce 
zdeptaných´“ (Iz 57,15).  
 
Jméno Hospodinovo 
Náš dnešní žalm začíná i končí zvoláním „haleluja“.Je to vlastně výzva, protože přeloženo to slovo znamená 
„chvalte Hospodina“.Také náš dnešní žalm se nese v oslavném a radostném duchu. Je to žalm, který vyzývá 
k oslavě Božího jména. Hned  3x to tam slyšíme: Chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno, 
chváleno buď jméno Hospodina. Proč takový důraz na „jméno Hospodinovo“. Je to možná v něčem podobné jako 
mezi námi lidmi. Dokud se nám někdo nepředstaví jménem, zůstává pro nás do značné míry pořád cizím člověkem. 
Je to nějaký člověk. Ale pokud známe jeho jméno, jakoby se nám pootevírala jeho osobnost. Ten člověk je nám 
najednou o něco bližší. A když dojde k tomu, že ho můžeme oslovovat křestním jménem nebo mu dokonce tykat, 
tak to už je výrazem značné důvěrnosti. Tam už máme s dotyčným vybudován nějaký vztah, vznikla blízkost. A 
podobné to bylo i ve vztahu Boha a jeho lidu, Izraele. Když se chtěl Bůh přiblížit novým způsobem k Izraeli, který 
trpěl v egyptském otroctví, tak povolal Mojžíše a dal mu poznat své jméno – Jahve, Jsem, který jsem. Byla to nová 
zkušenost s Boží blízkostí. Pro její význam je třeba si uvědomit, že jméno ve starověku neznamenalo pouze 
označení na rozlišení jednoho od druhého. Člověka od jiného člověka nebo Boha od jiných božstev. Jméno mělo 
mnohem hlubší význam. Jméno znamenalo vlastně podstatu, osobnost. Proto se Bůh představuje Mojžíšovi 
jménem. Zjevuje mu svou podstatu, otevírá se svému lidu, vstupuje s ním do důvěrného vztahu.  
  
Chvála jména Hospodinova 
Důraz na oslavu Božího jména cítíme i ze slov, že má být chváleno „nyní i navěky“ a od „východu slunce až na 
západ“. Tedy v každém čase a na každém místě. Je to přední poslání Božího lidu, oslavovat Boha. Když Boží lid 
chválil jméno Hospodinovo, nebylo v tom nic vynuceného. Izrael oslavoval Hospodina proto, že ho směl poznat 
jako Boha velikého, mocného, svrchovaného a zároveň velice blízkého, Boha, který si ze všech národů země, 
větších a skvělejších vyvolil právě jej, lid nepatrný a lidsky bezvýznamný. Jej si Hospodin doslova stvořil, aby 
uprostřed tohoto lidu mohlo přebývat jeho jméno a bylo skrze Izrael zjevováno i ostatním národům. Skrze Izrael i 
ostatní měli nahlédnout do toho, že je zde Bůh skutečný a živý, svatý, nad nebesa vyvýšený a zároveň blízký, který 
má bytostný zájem o svět a o člověka. Chválu a oslavu si nejednou vynucovali i všelijaký despotové a tyrani. 
Podobně i krutá pohanská božstva. Ale podnětem k takové oslavě byl strach, úzkost a nejistota. Chvála 
Hospodinova oproti tomu vyvěrala ze srdce dotčeného Boží velikostí a zároveň jeho milosrdenstvím. Když v Bibli 
čteme o oslavě Božího jména, je z toho vždy cítit velká radost a vděčnost. Izrael neoslavoval jméno Hospodinovo 
proto, že by ho k tomu někdo donutil, ale protože nemohl jinak. Přemožen Boží velikostí i věrnou a trpělivou péčí a 
slitováním zpíval svému Bohu. A tak byly dva hlavní důvody, proč Izrael oslavoval jméno svého Boha. Protože je 
velký a protože je dobrý. Tak to vidíme i v našem žalmu. 
 
Hospodin je velký 
Ten první důvod chvály Božího jména, tedy Boží velikost, popisuje náš žalm slovy: „Hospodin je vyvýšen nad 
všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva“ (v. 4). Do světa starověku to bylo odvážné vyznání. Hospodin je 
vyvýšen nad všemi národy (a tudíž i nad jejich božstvy). Byly to často právě nejrůznější národy, mocné civilizace, 
které se vyvyšovaly nad jiné národy. Cítily se nadřazeny vojensky, historicky, kulturně, nábožensky atd. Byly 
národy vítězné a národy podrobené. Také Izrael o tom věděl své, protože ležel na strategickém místě mezi velkými 
kulturami. Mocnosti a národy se zde přetahovaly o svůj vliv. A nejednou na sobě samém Izrael okusil zvůli cizí 
mocností. Ale Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, vyznával Izrael. Je vyvýšen. Stojí výše, než moc pyšných 
zemí a dobyvatelů.  
 Ale Izraelci hleděli ještě výš. Hospodin není jen nad národy zemí, není jen nad světem, nad kontinenty. 
Nad nebesa strmí jeho sláva. Nebesa byla pro Izraelce nejzazším prostorem. Jistě tehdy ještě netušili o nezměrných 
prostorech vesmíru a bezpočtu galaxií. Přece však když hleděli na nebesa, viděli něco nezměrného, 
nedosažitelného. Hospodinova sláva je ovšem nad nebesa. Nebesa nebes jej nedokáží obsáhnout.  

Proto se může autor žalmu ptát: „Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?“  (v. 5). Jakoby se 
zde odehrávala soutěž o to, čí bůh je větší. Mělo to jistě velký, praktický význam. Od velikosti bohů odvozovaly 
národy své sebevědomí. Jistě nikdo nechtěl uctívat bohy slabé a nicotné. Každý doufal, že ten jeho bůh je ten 



mocnější, který dá svému lidu obstát. „Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte, komu mě přirovnáte, abychom 
si byli podobni?“ ptá se Hospodin v Izajášovi. „Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já“ (Iz 
46,5.9). „Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému 
jejich zástupu jsem vydal příkazy“ (Iz 45,12).  
Takže tady máme jeden význam Hospodinova jména. Jsem ten, který je vyvýšený nad nebesa, který stvořil 
všechno, světy viditelné i neviditelné, čas i prostor, člověka, národy, zemi i nebe. Kdo je jako já? Poznání této části 
Boží podstaty, totiž jeho svrchovanosti, vedlo Izraelce k tomu, co je v Bibli vyjádřeno slovem „bázeň“. Bázeň 
Hospodinova, bázeň před Bohem. Také pohané znali bázeň před svými božstvy, ale tam to byl spíše strach 
z krutosti a náladovosti bohů. Izraelci necítili strach z Boží krutosti, ale cítili bázeň z Boží velikosti. A to je velký 
rozdíl. „Vědomí propastného rozdílu a přece úzké závislosti mezi člověkem a Bohem patří k podstatě biblické 
bázně.“ (Novotného slovník).  
 
Hospodin se sklání 
Ovšem zkušeností s Boží velikostí a bázní před Bohem se Boží podstata nevyčerpává. Kdybychom zde, u Boží 
vyvýšenosti skončili, zůstal by pro nás Pán Bůh sice velikým, sice možná žádoucím, ale nedostižným, 
nedosažitelným. Kdo vystoupí nad nebesa nebes, aby mohl být v Boží blízkosti? Izrael ovšem k Bohu jen s bázní a 
touhou nevzhlížel. Měl ještě jednu podstatnou zkušenost. A tu popisuje zbytek našeho žalmu: „Kdo je jako 
Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi“ (v. 5-6). Sestupuje níže! 
Dějiny SZ nejsou jen dějinami Boží velikosti a vyvýšenosti, která budí bázeň, ale jsou také dějinami Božího 
sestupování. Hospodin je výše než země a nebesa. Ale sestupuje níže, aby viděl a jednal v tomto světě, v životě 
člověka, v životě jeho lidu. Hospodin sestoupil do Sodomy, aby viděl její skutky (Gn 18,21), Hospodin sestoupil 
s Jákobem do Egypta, když nastal hlad (Gn 46,4), Hospodin sestoupil k Izraeli do Egypta, aby jej vysvobodil 
z otroctví (Ex 3,8), Hospodin sestoupil na Horu Sinaj, kde dal svému lidu Desatero (Ex 19,11)… Přílišný důraz na 
Boží vyvýšenost by mohl svádět na pozice deismu, který říká, že Bůh sice je, ale nevstupuje, nezasahuje do děje. 
Všechno nastartoval, ale pak už vše nechává běžet po svém. Proto Bible jedním dechem vyzdvihuje nedostižnou 
Boží vyvýšenost, ale zároveň dosvědčuje jeho blízkost. Bůh je vysoko, a přece není daleko. Sestupuje níže, sklání 
se.   
 Sestupuje, aby viděl a jednal. To vše vypovídá o jedné důležité věci. Totiž, že Bohu není tento svět a život 
lidí, ani ten můj a tvůj lhostejný. Vidí nebesa i zemi. A vidí i mě. A je to nadějné poselství, protože podle našeho 
žalmu jsou zvláštním předmětem Božího zájmu a sklonění ti nejslabší a nejubožejší. „Nuzného pozvedá z prachu, z 
kalu vytahuje ubožáka a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu“ (v. 7-8). „Nuzní“ a „ubozí“ jsou ve 
zvláštním hledáčku Božího sestupování. Někdy Hospodin sestoupil, aby soudil a trestal (Sodoma), ale většina 
zmínek o Božím sestupování hovoří o Boží pomoci a záchraně. Bůh sestupuje především proto, aby dal člověku 
v nouzi naději, aby ho vysvobodil od zlého, aby jej vytrhl silám zmaru. Nuzného pozvedá z prachu, ubožáka 
vytahuje z kalu (dosl. z hnoje). Tak také to tvoří podstatu Božího jména. Bůh je ten, který sestupuje níže, pozvedá 
z prachu, vytahuje z kalu.  
  
Ježíš – Pán, který sestoupil 
To vše, co se dělo ve SZ a jak se Pán Bůh představoval a zjevoval svému lidu, dochází naplnění v příběhu Ježíše 
Krista. Ježíš, Syn Boží, ten který byl Pánem všeho, pro nás a pro naši záchranu, sestoupil níže. A nejen aby viděl, a 
dokonce nejen aby jednal jaksi „zvenčí“, ale aby se stal člověkem, jedním z nás. V Ježíši Kristu k nám Bůh 
sestoupil nejradikálnějším způsobem.  Sestoupil tak, že se stal součástí tohoto světa. A učinil tak proto, aby se nás 
ujal i v naší nouzi, bídě, ubohosti, v našem hříchu, v našem utrpení, v naší smrtelnosti. Sám nesl náš hřích a přijal 
utrpení a smrt, aby nás vytrhl z jejich drtivé moci. Hospodin zjevoval Izraeli svou podstatu, své jméno tak, že mu 
ukázal svou velikost i své sklonění k ubohému. To vše se dělo v jakési předchuti a předjímce. Je to jméno Ježíšovo 
a jeho příběh, co zjevuje podstatu Boží v její plnosti. Ten Svatý Boží, který byl v náručí Otcově, se sklonil k nám 
lidem v naší nouzi a bídě.  

Všechno to biblické svědectví o Boží velikosti i jeho sklonění povzbuzuje ke chvále Hospodinova jména, 
jména Ježíšova. Podle ap. Pavla je jedním z předních úkolů církve toto: „Abychom se my, kteří jsme na Krista 
upnuli svou naději, stali chválou jeho slávy“ (Ef 1,12). Nejen chválit, zpívat, oslavovat ústy, modlitbami a písněmi, 
ale dokoncestát se chválou jeho slávy. Celým svým životem, svou nadějí, vírou, věrností, službou se stát chválou 
jeho slávy. Ve chvále Božího jména, jak o něm píše Pavel, je cosi bytostného, co vychází z hloubi bytosti dotčené 
Boží velikostí i jeho skloněním v Kristu. Jen takto, tedy z hloubi srdce, se stáváme celým svým životemchválou 
Božího jména i svědky o Kristově sklonění. Kéž nás k tomu i slova dnešního žalmu povzbudí. AMEN 
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