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Ž 145,13-16 

Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. 

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí 

vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš 

všechno, co žije. 

Milé sestry, milí bratři, 

 

vděčnost a chvála téhle žalmistovy modlitby vstupuje mezi nás. Vstupuje do našich starostí, do 

našich různých nálad. Do našeho brblání a stěžování. Vstupuje do skepse, zklamání, obav i 

strachu. Projasňuje různé stíny v nás a mezi námi. Pozvedá klesající, napřimuje sehnuté. Tenhle 

chvalozpěv víry chce získat prostor a zve nás do něj.  

 

Tvoje království, Hospodine, je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení… 

 

Tohle si můžeme se žalmistou zazpívat nejen ve chvílích slavnostních, jako je tato. Nejen ve 

chvílích, kdy se spolu cítíme ve víře jakž takž silní a v bezpečí, a kdy máme čas a prostor pro 

díkůvzdání. Tohle je písnička možná ještě spíš pro chvíle, kdy je nám divně, smutno a úzko. 

Třeba když nám vládu vnucuje něco otravného, zneklidňujícího, rozpínavého. Zvenčí i zevnitř. 

Kdy se zdá, že to všechno převládne a neskončí.  

Navzdory tomu všemu nás žalmista zve k písni a vyznání:  Tvoje království, Hospodine, 

je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. A proto taky jakákoli těžká 

situace nebude trvat věčně, neovládne nás. Jsi tu ještě a stále a znovu Ty - nad vším, co se děje. 

Nad našimi úzkostmi i prohrami.  

 

Zas a znovu nás to zaskočí a zneklidní, jak se všechno mění. Kolik pomíjivosti i marnosti 

provází naše lidské konání. Jak na blahobytné najednou dolehnou různé krize: ekonomická, 

epidemická, válečná, energetická. V jaké nestálosti a nejistotě žijeme, jak se může najednou i s 

námi všechno zhoupnout a zvrhnout. Znáš léta zářivá, hojný stůl a kalich oplývá. A znáš časy, 

kdy tě smích opustí, víš o těch dobách zlých…  

 

Ale dnes z téhle tísnivé nejistoty vysvobozuje tohle vděčné poznání a vyznání: Tvoje království, 

je království všech věků. Tvoje vláda přečká všechna pokolení. Všechny vlády i vládce, 

všechny otřesy i převraty Tvoje dobrá vláda, Pane Bože, přečká. A v každé době i chvíli, i v té 

nejtemnější, děje se a platí tvá vláda – to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Vždyť projevem 

tvé vlády je život sám a každičký jeho projev a každičký dar k životu, počínaje naším 

každodenním chlebem. Vždyť jsi to Ty, kdo držíš od počátku svůj postpotopní slib. Že setba i 

žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Přestože znáš 

i naše srdce, že má sklon vymýšlet hlouposti i zlé věci. Vždyť znamením Tvé vlády jsou i tyhle 

dnešní bohoslužby. Tvé slovo pronikající k našim srdcím, občerstvující a uvolňující naše duše. 

A stůl Kristův, k němuž nás zveš. 

 

Ovšem, někdy se tomu těžko věří. A my se ptáme: kde je, Bože, tvá vláda, v tom všem, co se 

děje? Snaží se nás ovládnout pochybnost: vládne Hospodin skutečně nad vším? Jsou chvíle i 

časy, kdy i věřící klesají a stávají se sehnutými. Pod tíhou okolností, ale i vlastní vinou. Pro ty 

všechny zaznívá z tohoto žalmu jasné evangelium: Hospodin podpírá všechny klesající a 

všechny sehnuté napřimuje.  



Copak se vláda Boží právě takhle nepřiblížila skrze Ježíše? Slitovával se nad zástupy a sytil je 

hojně z mála - v moci díkůvzdání. Podpíral klesající a napřimoval sehnuté. Mocí víry. V moci 

Boží.  

 

Ale vraťme se k žalmistovi, který pokračuje krásným vyznáním: otvíráš svou ruku a ve své 

přízni sytíš všechno, co žije. Na to se dnes ještě zaměřme. Hospodin otvírá svou ruku. To je 

krásný obraz. Lidská představa, za kterou jsou ale mnohé zkušenosti, jak Bůh vládne, působí, 

pečuje.  

 

Ruka bývá nástrojem srdce. Člověk může mít ruku zavřenou nebo nejistě odtaženou od 

druhého. Skoupou nebo hrabající pro sebe. Anebo křečovitě sevřenou, hrozící. Může svou 

rukou poškozovat, veden zraněným srdcem, hladovým po uznání, respektu, lásce. Ale člověk 

také může svou ruku druhému podat; pozdraví, pomůže, pohladí, nabídne kus ze svého. 

Pozvedne či podepře. Pozve blíž k sobě. Obejme. Ruka bývá nástrojem srdce. Covid na to 

zaostřil: podám či nepodám druhému ruku druhému?  

 

Kolikrát je právě otevřená a otvírající se ruka Boží v Písmu znamením Jeho milosrdenství a 

vlády. Když vysvobozuje z otroctví. Sytí a napájí. Zve ke společenství, ke stolu, k hostině, 

k nečekanému hodu v poušti a v lidské nouzi. Však právě Ježíš Kristus tuhle vztaženou a k nám 

otevřenou ruku Boží mezi námi zosobňuje. Až po ty ruce rozepjaté a probodené na kříži pro 

naše spasení. 

 

Bratři a sestry, touhle dobrotivou a pomocnou rukou Boží se smíme dnes těšit. Rukou, kterou 

Hospodin k nám vztahuje, kterou nás podpírá a napřimuje. Kterou k nám ve své přízni otvírá a 

sytí nás z ní.  Tahle otevřená ruka nás dnes shromáždila. Zve nás k vděčnosti. Zve nás ke stolu, 

který je už nezvratným znamením jeho vlády. 

 

Jen to ještě při tom nesmíme přeslechnout.  Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý 

čas dáváš pokrm, otvíráš pro všechny svou ruku a sytíš všechno, co žije. Vždyť nejen oči mé 

a mně blízkých, oči všech těch neznámých, vzdálených, opomíjených, všelijak hladových a 

zbídačených s nadějí vzhlížejí k Hospodinu. To zpívá tahle píseň. A že Bůh otvírá svou ruku 

pro všechny. Ve své přízni sytí všechno, co žije.  

 

Tak nás, bratři a sestry, tenhle chvalozpěv Hospodinu a jeho vládě osvobozuje, podepírá a 

napřimuje. Ale taky nás nenechává v klidu. Nutí nás přemýšlet i zkusit nově jednat. Ty oči 

všech s nadějí vzhlížející k Hospodinu. A jeho ruka otevřená a otvírající se k nám všem věrně 

z neskonalého milosrdenství - otvírají naše srdce, svědomí i ruce. 

 

Chvíle ticha 

 

Modleme se 

Bože, Otče náš nebeský, 

děkujeme Ti za slova, která nás osvobozují z tísně i mrzutosti. Ujišťují nás Tvou vládou a 

dobrotou. Probouzejí v nás novou vděčnost.  

I my jsme poznali, že Ty, který jsi dobrotivý ke všem, otvíráš i pro nás a mezi námi svou ruku 

plnou dobroty a slitování. V Ježíši, svém synu, nám podáváš svou ruku a zveš nás na cestu za 

ním k hojnosti života. Znamením toho je nám nyní stůl pro nás přichystaný. Jako znamení 

Tvé lásky a vlády. Přes všechny události, časy i věky. Jako závdavek radostné hostiny v 

plnosti Tvého království.  

 



Pane Ježíši, zveš ke svému stolu všechny pokorné, kteří Ti důvěřují a chtějí Tě následovat. 

Proto nyní vyznáváme:  

že jsme mnoho dobrého, cos nám připravil a nabídl, přešli bez povšimnutí nebo bez radosti a 

vděčnosti. V našich dnech jsme nejednou nechali zavládnout neklid, napětí, ustaranost a naše 

sobecké potřeby. Nebyli jsme dost vnímaví a otevření pro potřeby druhých. Naše ruka bývala 

odtažitá, stejně jako naše srdce.  

Kdo se k tomu přiznáváš, můžeš vyznat: Vyznávám. 

 

A přece věříme, že Ty ve svém slitování sehnuté napřimuješ. Že se můžeme opřít o lásku 

Ježíše Krista a díky němu se opět napřímit.  

Kdo tomu věříš, můžeš vyznat: Věřím. 

 

Chceme se u tvého stolu, Pane, narovnat, nasytit, otevřít pro druhé i pro Tvé království. Proto 

tě všichni nahlas prosíme: Pane, smiluj se nad námi. 

 

Slova milosti:  

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 

očišťuje nás od každé nepravosti. Amen. 

 

Pozdrav pokoje 

 

P: 642 Otče náš všemohoucí 

 


