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Radost z Boží síly
Úvodní poznámky k Žalmu 21
Žalm 21 patří k žalmům připisovaným králi Davidovi (v. 1). Byl původně liturgickým textem.
V průběhu bohoslužby pronášeli různé části žalmu různí účastníci shromáždění. V tomto
ohledu lze rozlišit čtyři části: verše 2-7, verš 8, verše 9-13 a verš 14. Žalm byl pravděpodobně
používán při příležitosti nějakého královského obřadu. Mohlo se jednat o bohoslužebnou
slavnost připomínající výročí korunovace krále. Nic bližšího však o původním zasazení žalmu
nevíme.
Důležitou charakteristikou Žalmu 21 je vzájemné propojení minulosti (verše 2-7),
přítomnosti (verš 8) a budoucnosti (verše 9-14). Král i lid se při bohoslužbě nacházejí v tomto
propojení, a to prostřednictvím víry v Hospodina.
Obsah žalmu můžeme vnímat ve třech rovinách. Na základní rovině se týká krále
z Davidova rodu. Na druhé rovině mluví o Pánu Ježíši Kristu, slova žalmu tak lze obrazně
vztáhnout na Kristovo vítězství nad mocnostmi zla (srov. Ko 2,15). A v duchovním smyslu se
žalm týká také těch, kdo jsou skrze víru připojeni ke Kristu, jako obraz jejich duchovní
převahy nad zlem (srov. 1J 5,4). Součástí českých korunovačních klenotů je i královské
jablko. Na jeho vrchní polokouli jsou v latině vyryta právě slova z druhého verše Žalmu 21
(viz fotografie níže).

Pohled do minulosti: Radost z Hospodinova vítězství. (verše 2-7)
Král má velkou radost z Hospodinovy síly, která se projevila vítězstvím v boji proti
nepřátelům. O „vítězství“ čteme v Českém ekumenickém překladu ve verších 2 a 6.
V hebrejském textu je zde použito slovo, které má význam „záchrana, spasení“. Hospodin
zachránil krále a jeho lid v boji s nepřítelem. Král nezvítězil ve své síle, ale v síle
Hospodinově.
Za toto vítězství se král modlil a Bůh ho vyslyšel. Prosil Boha o život a Hospodin mu
ho daroval. Obdařil krále dlouhověkostí, která se možná netýká jen krále samotného, ale
celého královského rodu. Hospodin krále potvrdil v jeho královském postavení - klade mu na
hlavu korunu z ryzího zlata. Dává mu podíl na své slávě. Král smí prožívat Boží požehnání,
radovat se z Boží blízkosti. A to vše díky Hospodinovu vítězství.
Pánu Ježíši byl darován život při vzkříšení mrtvých, Bible také mluví o jeho povýšení
na pravici Boží (Ef 1,20-21). My tuto Boží moc zakoušíme, když nás Kristus zachraňuje
z moci všelijakých hříchů a z jiných rozmanitých podob zla (srov. Ef 2,1-10; Ko 1,13).

Přítomnost: Doufání v Hospodina. (verš 8)
Minulé vítězství vyplývalo z úzkého vztahu krále s Hospodinem. Žalmista tu má zřejmě na
mysli Hospodinovu smlouvu s Davidem (2S 7). Z Boží strany je v této smlouvě zaručeno
milosrdenství vůči potomkům krále Davida. Na straně davidovského krále bylo třeba dbát na
doufání v Hospodina. Neochvějnost krále vyplývá z Hospodinova milosrdenství, na které se
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spoléhá. Právě proto, že doufá v Hospodina, zakusil vítězství. A právě proto, že doufá
v Hospodina, má naději i na vítězství v budoucnosti. Kristus zvítězil a ve své nezrušitelné
jednotě s Otcem také bude vítězit až do úplného konce všech svých nepřátel (srov. 1K 15,2426). A my vítězíme, když se na něho spoléháme, když se ho vírou držíme (1J 5,4). Vírou si
přivlastňujeme Kristovo vítězství v minulosti, prožíváme je tak v přítomnosti a zároveň máme
jistotu dalších vítězství v budoucnosti. Verš 8 je středem žalmu. Připomíná nám, kudy do
našich životů přichází Boží moc a jistota vítězství. Přichází prostřednictvím důvěry vůči
Hospodinu, vůči Kristu. Víra nám zpřítomňuje Boží vítězství v minulosti a dává nám nadějný
výhled do budoucnosti.

Pohled do budoucnosti: Jistota vítězství. (verše 9-14)
Je určitou otázkou, kdo je ve verších 9-13 vlastně oslovován, zda je to král, nebo Hospodin.
Většina biblických badatelů se kloní k tomu, že je zde osloven král, který je na základě
Hospodinova milosrdenství ujišťován o vítězství nad nepřáteli. Záleží tu na tom, ke kterým
slovům máme přiřadit slovo „Hospodin“ ve verši 10, zda ke slovům předcházejícím, nebo
k následující větě. V Českém ekumenickém překladu tak v tomto verši máme oslovení
Hospodina. V jiných překladech, jako je například Bible kralická a Bible 21, se o Hospodinu
mluví ve třetí osobě. Bible kralická: „ Uvržeš je jako do peci ohnivé v čas rozhněvání svého;
Hospodin v prchlivosti své sehltí je, a oheň sžíře je. “ (Ž 21,10 BKR) Logičtější je brát slova
ve verších 9-13 jako oslovení krále. V každém případě však platí, že dárcem vítězství je vždy
Hospodin. Královo vítězství bude vítězstvím Hospodinovým.
V nepřátelích krále tu můžeme vidět obraz mocností zla, s nimiž vedeme jako
křesťané svůj zápas. Zápas, ve kterém jde zejména o to, abychom už nepodléhali jejich vlivu
(srov. Ef 6,10-17). Z těchto veršů dýchá jistota vítězství. Tato jistota vítězství nad zlem je
patrně obsahem přilby spasení, kterou si máme nasadit jako součást Boží zbroje (Ef 6,17; 1Te
5,8).
Žalm končí modlitbou za to, aby Bůh znovu projevil svou moc (v. 14). My se můžeme
modlit za to, aby Bůh v našich životech znovu projevil svou moc v Kristu (srov. Sk 4,23-31).

K zamyšlení a rozhovoru:
Proč je Boží moc důvodem k radosti?
Jak si můžeme být jisti, že překonáme pokušení a obstojíme ve víře?
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