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Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, 

svou svatou paží! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji 

spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. 

Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu, celá země, dejte 

se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citeře, při citeře nechť zazvučí 

žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! Ať se moře s 

tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky, 

s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit 

svět spravedlivě a národy podle práva.  

Sestry a bratři, 

 

Zpívejte Hospodinu píseň novou… 

 

Ale máme důvod zpívat novou píseň víry? Když se dějí tak hrozné a tíživé věci nedaleko nás? 

Když mnohým není rozhodně do zpěvu? Neměli bychom spíš cudně ztichnout a velmi pokorně 

sdílet tuhle tíži? A samozřejmě pomáhat potřebným, jak se dá?  

Jistě. Jenže je tu i tohle: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci…  

Žalmista nejspíš odkazuje na mocné Boží skutky v dějinách Izraele. Kdysi vysvobození 

z Egypta. A stále ještě živé vysvobození z babylonského a perského zajetí. Tak dal přece 

Hospodin nově poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své 

milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele…  

Ale i my máme přece důvod zpívat Hospodinu novou píseň. Neboť učinil podivuhodné věci, 

zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Svému spravedlivému synu a služebníku Ježíši, 

ukřižovanému, dal vstát z mrtvých! Jsme v povelikonočním období, kdy se vzkříšený Ježíš 

zjevoval svým učedníkům a posiloval jejich víru a naději, která je tu pro všechny lidi i celé 

stvoření. A tak důvod zpívat novou píseň Hospodinu je nejen na velikonoční neděli, ale od té 

chvíle každý nový den.  Tahle nová píseň přemáhá naše chmury i naši skepsi. Vždyť Pán nad 

zaslepeností mocných, nad zvůlí, násilím, nad hříchem i smrtí, žije! Proto zpívejte Hospodinu 

píseň novou dnes i zítra a v dalších dnech! 

Při biblické hodině jsme mluvili o té nové písni. Je jenom upřímným projevem právě prožívané 

radosti a vděčnosti? Anebo je to taky výzva v čase a situaci, kdy naopak není vůbec důvod 

k radosti a kdy nám zrovna není do zpěvu? Nemáme to „Zpívejte Hospodinu píseň novou“ 

slyšet taky jako výzvu víry něčemu navzdory? Není tohle nové zpívání Hospodinu vlastně taky 

naším posláním? A došli jsme k tomu, že ano. Zpíváním nové písně máme vyznávat a šířit Boží 

vládu. A Ducha víry, milosrdenství a naděje navzdory situaci, strachu a skepsi, i té vlastní. Však 

písně a různé protestsongy byly a jsou často zvláštním projevem vzdoru proti zlu a bezpráví. 

Projevem svobody a naděje na spásu, na vítězství spravedlnosti. Žalmy zřejmě patří k prvním 

takovým písním. Protestsongy naděje! Židé zpívali v koncentrácích, už apoštolové a pak mnozí 

kněží a věřící ve vězeních. Spirituály, gospely! Kolik nových písní vzniklo právě za totality. 

Zpěvník pro mládež z té doby se jmenoval Nová píseň. A dnes zase: kolik nových písní vzniklo 

proti Putinově válce a na podporu statečných a trpících Ukrajinců! I v tom žalmistově „hlaholu“ 

je v hebrejském významu obsažen vzdor. Hlaholit znamená taky spustit válečný pokřik. Tak i 



my hlaholem Hospodinově spáse vlastně vstupujeme sílou Ducha víry do té nespravedlivé 

války.  

Žalmy a křesťanské písně jsou zvláštní a specifické jedním. Jsou to písně Hospodinu, který 

učinil a nově činí podivuhodné věci. Nově dává poznat a okoušet svou spásu. Těm, kteří mu 

důvěřují a stojí v jeho službách. Nově svou pravicí pozvedá naši víru a naději, že pravda, láska 

a spravedlnost nakonec skutečně zvítězí nad lží, zvůlí a nenávistí.  Tak bratři a sestry, tu novou 

píseň Hospodinu v nás působí On sám! Tak k tomu zůstávejme otevření!  

Ale nemělo by to být taky aspoň trochu o písničkách, nástrojích a doprovázení? Vždyť slyšíme 

Zpívejte Hospodinu píseň novou…pějte Hospodinu žalmy při citeře, při citeře nechť zazvučí 

žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! V čem má být ta píseň 

vlastně nová? Ve spontánnosti z Ducha? Tedy tím bychom se my evangelíci mohli nechat víc 

osvobodit a uvolnit. Abychom ty nové písně víry, vděčnosti, chvály mohli projevovat třeba i 

tělem. Vždyť když i řeky mají dlaněmi tleskat vstříc Hospodinu, proč ne my? Anebo ta píseň 

může být nová třeba v rozmanitosti doprovodných nástrojů, jak jsou tady jmenovány? Nebo 

v novém stylu nebo kvalitě doprovázení? Nebo ve sdělnosti textu? Ve zpívání podle NEZ? Na 

tom všem jistě taky záleží. Ale hlavní je, aby ta píseň i doprovázení byly k oslavě Boží a ne 

lidí. A slyšíme, co je v té nové písní to hlavní? … Hlaholte před Hospodinem Králem!... vstříc 

Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit zemi spravedlivě a národy podle 

práva.  

 

Tak dnes nově slyšme a zpívejme, že Hospodin je Králem! Králem všech králů a Pánem všech 

pánů. Že nepustil z rukou svou moc a vládu! I když její projevy často nedokážeme vnímat anebo 

jí nerozumíme. Když se jeho přicházející a už přítomné vládě stále učíme rozumět a věřit na 

jeho synu Ježíši Kristu, ukřižovaném a vzkříšeném. A skrze Ducha svatého, ve kterém je 

přítomný, a jeho království už je a chce se prosazovat v nás. Mezi námi i skrze nás.  

 

Žalmista a jeho sbor věří, že se tahle nová píseň prosadí. A přidá se k ní i příroda. Moře se 

k tomu rozburácí. Řeky k tomu dlaněmi zatleskají a hory zaplesají. Svět, jeho obyvatelé, národy 

i příroda, potřebují tu novou píseň. Protože potřebují tu Boží spravedlnost. Jich všech se týká! 

Ta nová píseň je totiž nesena nadějí. Zní vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. Je 

nesena vírou a naději, že On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Je a bude to 

právo nad to evropské, nad to v Haagu nebo v OSN. Právo Hospodinovo. Jeho spravedlnost a 

milosrdenství. A Ježíš Kristus, smíme věřit, u toho bude jako nejvyšší soudce i obhájce. Vždyť 

vyznáváme, že přijde jako pravá ruka Hospodina, aby soudil živé i mrtvé.   

 

Bratři a sestry, slyšeli jsme z prvního čtení, že v nebi už tyhle nové písně znějí! Píseň Ježíši, 

Beránkovi, tomu obětovanému a vzkříšenému, který jako jediný je hoden přijmout a otevřít 

Knihu života. Protože svou krví vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras, - i nás.       

V nebi zní i píseň těch, kteří už zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem 

a nenechali se označit číslicí jejího jména. A proto tu píseň zpívají spolu s Mojžíšem                         

i Beránkem k povzbuzení nám všem, na které teď ta dravá šelma tlačí a útočí.  

A proto, bratři a sestry, kdyby se zdálo, že všechno ovládl nářek, žalozpěv a strach, a kdyby se 

nám zdálo, že už není vůbec žádný důvod ke zpěvu ani k víře a naději, na tuhle novou píseň 

nikdy nezapomeňme. Ta už v nebi zní a znít nepřestane. Věřím, že Duch svatý nám jí dá zase 

nově zaslechnout a přidat se k ní.  

 

Tichá chvíle 

 



Modleme se:  

Děkujeme, Pane Bože, za to, že jsi i nás svým slovem znovu našel a svým Duchem pozvedl. Že 

jsi nám poslal nové tóny a hlasy svého působení, své blízkosti, svého milosrdenství i 

spravedlnosti. Aby nás nezmohly úzkostné zmlknutí, děsivé zvuky, nářky, rozladění, ani staré 

písničky naší hříšnosti. Díky, že naše duše mohly znovu zachytit tóny nové písně Tobě. A 

Beránkovi, Ježíši Kristu, který drží ve svých rukou a otevře jednou knihu i našeho života.  

 

Chceme Ti zpívat novou píseň, jak můžeme a dokážeme. Ale přiznáváme a vyznáváme Ti to, 

co nám v tom překáží a brání… 

Ty o všem víš, znáš naše duše i srdce. Zprosti nás i d vin, které jsou nám skryty. S lítostí, 

pokorou, ale i vírou, že krev Beránka na vykoupení ze všech našich vin stačí, prosíme: Pane, 

smiluj se nad námi. 

 

Slova milosti: …nebyli jsme vykoupeni pomíjitelnými věcmi, nýbrž převzácnou krví 

Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před 

stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil 

z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Amen. 
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