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Ježíš Kristus je Boží hojné milosrdenství! 

Žalmy 5:1-13  Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův.  Hospodine, přej 

sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když 

o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě! Hospodine, ty můj hlas uslyšíš 

zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý 

nemůže být u tebe hostem, tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají 

ničemnosti, do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má 

Hospodin v ohavnosti.  Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, 

smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Hospodine, ve své spravedlnosti 

mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou. Vždyť na 

jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na 

jazyku samé úlisnosti. Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak 

četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě!   Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; 

věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé 

jméno. Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. 

Úvod 

Odkazy: Ž 119, 43-51; 

Davidovo lkání, Davidovo postavení před Bohem! 

a) Pokorná modlitba oslavuje Boha 

b) Pokorná modlitba vyvyšuje Boha 

c) Pokorná, vytrvalá a trpělivá modlitba, oběť Bohu libá. 

Odkazy: 1 Pt 5, 6-8; Ž 110, 1-2; Dt 6, 4-5; Žd 10, 5b-7;  

Boží svatost, vyvýšenost a odlišnost 

a) Nemožnost člověka přijít k Bohu a zalíbit se mu svými skutky.  

b) David protikladem ukazujícím na Boží dobrotu v Kristu 

Odkazy: Kaz 7, 20; Ř 3, 10-18; 

Výsada skrze Boží milosrdenství versus svévole nepřátel evangelia 

a) Pro hojné Boží milosrdenství, pro Krista 

b) Kristus cesta Boží spravedlnosti 

c) Kristus vítězné světlo a přímá cesta navzdory temnému světu 

Odkazy: J 1, 14-17; Sk 17, 30-31; Ř 8, 28; 
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Kontrast dvou neslučitelných cest 

a)  soud nad vzdorujícími Bohu 

b) Bůh stojí na straně práva  

c) Zaslíbení ochrany pro spravedlivé  

Odkazy: 1 Pt 4, 4; J 15, 20; Dt 25, 1;  

Radost Božího lidu a sláva Boží v Kristu 

 Odkazy: Iz 45, 5-7; Př 16, 4; 

 


