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Noční chvalozpěv Hospodinu v chrámu Ž 134 

Poutě a poutní písně  

Ž 134 je označen jako poutní píseň, tedy píseň pro poutníky. Ve starozákonních dobách měl každý 

Izraelita přijít před Hospodina nejméně 3 x do roka. A 

tak lidé putovali několikrát do roka z celého Izraele, ale i 

ze vzdálené diaspory do Jeruzaléma. Cílem jejich pouti 

nebyla prohlídka města (jak to bývá u nás, když jedeme 

na výlet), ale setkání s Hospodinem, vzdání díků, chval, 

uctívání, obětování, přinesení desátků a darů. Izraelité 

putovali desítky až stovky kilometrů, aby se setkali se 

svým Bohem a jeho slovem. Vzpomeňme na pouť 

dvanáctiletého Ježíše s rodiči do Jeruzaléma…  

Lidé se na poutě velmi těšili. Putování však nebylo bez 

námahy a mohlo hrozit i nebezpečí. Poutníci však 

putovali v malých skupinkách a postupně se sbíhali ve větší skupiny až zástupy. Poutě lidem také 

připomínaly vyvedení z otroctví. Přítomné zakoušení duchovních skutečností formou náboženských 

úkonů, bylo součástí víry Izraelců. Pouť do Jeruzaléma, pojídání beránka, hořkých bylin, nekvašených 

chlebů, pití vína, zpívání písní oslavujících Hospodina - to vše byly náboženské úkony, které nevymyslel 

člověk. Byly to Hospodinovy instrukce. A oni tak mohli všemi smysly prožít Hospodinovu slávu a plně si 

jí uvědomit.  

Poutní písně se zpívaly na poutích do Jeruzaléma, v Jeruzalémě, ale také v chrámě. Na chrámových 

schodech zpívali Levité písně, kterými oslavovali Boží velikost a milosrdenství. 

 

Dobrořečte Hospodinu všichni Hospodinovi služebníci 

V hebrejském textu v Žalmu 134 nalezneme výzvu „žehnejte Hospodinu“, které čeští překladatelé 

překládají, jako „dobrořečte Hospodinu“. Žehnání (hebr. brch) je v biblické mluvě opakem zlořečení a 

proklínání, či zlehčování. Žehnáním se jakoby rozmnožují síly, přicházející od Hospodina. Zdrojem 

požehnání je Hospodin, nikoliv člověk. Žehnání bylo nedílnou součástí izraelské bohoslužby v chrámě, 

ale i doma. Připomeňme si například Ježíšovo žehnání před pojídáním nekvašeného chleba: Matouš 

26,26 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest 

mé tělo." 

Židovská modlitba při lámání velikonočního chleba zněla asi takto: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože 

náš, Králi světa, že vyvádíš ze země chléb.“ 

V dnešním čtení (v Ž 134) je však pokyn k tomu, aby služebníci žehnali Hospodinu. Jak však služebník 

může žehnat tomu, kdo je samotným zdrojem požehnání? Proto si naši překladatelé moudře pomohli 

slovem „dobrořečení“. To nám již zní srozumitelněji. Nesmíme však zcela ztratit ze zřetele hebrejský 

originál, protože nám prozrazuje podstatu věci. Pán Ježíš se také modlil: „Požehnaný jsi, Pane…“ a na 

mnoha místech v Bibli čteme, že Hospodin je požehnaný. Sami to také zpíváme v písních.  

Co je ono žehnání, či dobrořečení?  
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Žehnání Hospodinu – ohromený Hospodinovou velikostí 

Žehnání Hospodinu, dobrořečení a chválení mají úzkou souvislost. V Ž 104 vidíme žalmistův úžas nad 

Hospodinem. Žalmista je zasažen Božím dobrem, uchvácen Hospodinovou vznešeností a velikostí, 

dojatý Boží dobrotou a milosrdenstvím, dech se mu tají, když hledí na Hospodinovu moudrost, se 

kterou stvořil nebe, zemi a vše živé. Žalm 104 začíná slovy: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, 

Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.“ A pokračuje úžasem nad jeho stvořením 

(jak jsme četli v úvodu bohoslužby). Takové hnutí ducha by neprožíval člověk, který by nestál před 

Bohem s pokorným srdcem, který by Hospodina nemiloval a neměl před ním úctu, člověk, který by 

neviděl Boží milosrdenství. To je člověk, který nemá domýšlivé srdce, žije se svými bratry svorně, 

nevyvolává sváry, nepomlouvá bližního, nechce zbohatnout nepoctivým způsobem a smilovává se nad 

tím, kdo ho prosí. Takovému člověku Hospodin žehná. A ten kdo je požehnán od Hospodina, kdo má 

srdce plné vděčnosti, sám spontánně Hospodinu žehná, dobrořečí jeho jménu. Dobrořečení Hospodinu 

je rezonancí strun, které Hospodin v srdci svého služebníka sám rozezněl. Dobrořečení Hospodinu je 

ovocem harmonie s Bohem.  

 

Žehnání Hospodinu – ohromený Boží dobrotou a vděčný 

Krásnou ukázkou dobrořečení je Ž 103. Žalmista vyzívá svou duši, aby dobrořečila Hospodinu. Je plný 

pokory a vděčnosti za dobrodiní, které se mu od Hospodina dostalo. Sám sobě klade „na srdce“, aby 

nezapomínal na Hospodinovo dobrodiní. Aby, až se jeho život stane všedním, nezapomněl na to, co pro 

něho Pán udělal. A po té vyjmenovává své duši vše, co pro ni Hospodin učinil: Odpuštění hříchů, 

uzdravení z nemocí, vykoupením ze zkázy, sycení dobrem, věnčení milosrdenstvím, duševní sílu, 

Otcovskou lásku.  

Žalmy 103 

1 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 

2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 

3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 

4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 

5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 

6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. 

7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. 

8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 

9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. 

10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. 

11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 

12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. 

13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 

14 On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. 

15 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; 

16 sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. 

17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, 

18 s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. 

19 Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. 

20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova! 
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21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli! 

22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu! 

 

Aplikace 

Také my jsme poutníky na cestě životem. I nám naše cesta může připomínat vysvobození z otroctví, z 

otroctví hříchu. Také my si můžeme připomínat mnohé dobro, které nám Pán prokázal. I my můžeme 

na cestě dobrořečit Hospodinu, žasnout nad jeho velikostí, stát v pokoře pod jeho svatostí. I my 

můžeme mít srdce plné vděčnosti za vše, co pro nás Hospodin učinil, dobrořečit mu za jeho velké 

milosrdenství a požehnání. Nechme se dnes naladit Žalmy a dobrořečme Hospodinu. Však nás k tomu 

vyzívá také i Nový Zákon:  

Židům 13 

15 Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. 

 

Efezským 5 

19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z 

celého srdce 

20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. 

 

Amen 


