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Žalm 130: Z propasti křičím k Tobě, Pane! 
Martin Lindtner 

Z cyklu „Kající žalmy“ (4/5) 
 
 

Tento text pochází z archívu kázání sboru Církve adventistů s.d. ve Vyškově. 
S obecnými poznámkami k zápisům kázání se můžete seznámit na našich webových stránkách: 

http://vyskov.casd.cz/kazani 
 
 

Žalm 130: Z propasti křičím k Tobě, Pane! 

Úvodní čtení: Ř 8, 38-39 

Milí bratři a sestry, biblický text, který budeme dnes otevírat, není ani prorockým slovem, 

ani teologickým pojednáním, či příběhem. Není v něm obsažen žádný Hospodinův výrok. Naopak 

jde o text, jehož adresátem je právě Hospodin. Ten, kdo má být osloven, není člověk, ale Bůh. Text, 

kterému budeme dnes naslouchat, je modlitbou. Výkřikem člověka zmítaného vlastním životem. 

Člověka, který si s vlastním životem neví rady. Člověka, pro kterého se život stal doslova peklem. 

Člověka, který se nachází v zajetí beznaděje. Člověka, který nevidí smysl budoucnosti a tak 

postrádá i smysl součastnosti. 

Když přistupujeme k jakémukoli biblickému textu, máme často pokušení jej hodnotit. Je 

nám vlastní vynášet soudy nad postavami příběhů; v případě modlitby nad jejím autorem. Modlitba 

jsou však slova, která nám nepřísluší hodnotit. Nemáme právo hodnotit postoje modlitebníka, či 

dokonce mu něco vyčítat. To, co se v modlitbě odehrává, je pouze mezi modlitebníkem a Bohem. A 

kdo je člověk, aby svými soudy vstupoval do tohoto posvátného prostoru. Modlitbou člověk 

vyjadřuje Hospodinu své nejniternější pocity. V modlitbě člověk Hospodinu otevírá své nitro – a 

stává se tak vůči okolí, které jeho modlitbě naslouchá, bezbranným. My bychom této bezbrannosti 

neměli zneužít. 

Bible je plná různých modliteb. Ať už jsou to žalozpěvy, chvalozpěvy nebo přímluvné 

modlitby. Jsou to modlitby, které mají v Hospodinových očích hodnotu, kterým je ochoten 

Hospodin naslouchat, kterým Hospodin přitaká. Proto jsou v Bibli. 

My můžeme tyto modlitby vyslechnout. Ztotožnit se s nimi a sami je vyslovit. Mohou nám 

pomoci naučit se modlit. A koneckonců modlitby jiných nám mohou pomoci vyjádřit něco, co sami 

vyjádřit nedokážeme. 
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Rád bych Vás nyní pozval ke společnému naslouchání modlitbě, jejíž slova se nám 

dochovala v knize Žalmů. Budu číst Žalm 130. 

Čtení textu žalmu: 

Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho 

pozorně vyslechne moje prosby. 

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? 

Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. 

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. 

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, on vykoupí 

Izraele ze všech jeho nepravostí. 

V úvodu své modlitby, lépe řečeno – svého výkřiku na Boha popisuje žalmista Hospodinu 

situaci, ve které se právě nachází. Ocitá se v propasti, v hlubinách. Život jej chytil do pasti, ze které 

není úniku. Hlubiny a zejména hlubiny vodní jsou ve Starém zákoně obrazem velikého neštěstí a 

bídy. Vyjadřují stav, kdy není oč se opřít a nelze se vyprostit z bezútěšné situace vlastní silou. 

Hlubiny jsou místem, kde není možné žít, kde se člověk nemůže nadechnout. Místem, kde jej 

vlastní život dusí. Místem, kde se život pro člověka stává doslova peklem. V podobné situaci se 

nacházel autor žalmu 69 (2-3; 15-16): Ten popisuje svou situaci barvitěji: vody mi pronikly k duši. 

V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout, do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vleče. 

Vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím, z hlubokých vod. Ať mě neodvleče dravý proud, ať hlubina 

mě nepohltí, ať nade mnou studnice nezavře ústa. 

Vraťme se však k žalmu 130. Náš modlitebník svou situaci blíže nespecifikuje. 

Posluchačům své modlitby tak umožnuje široké ztotožnění se s jeho údělem. Tou propastí v našem 

životě může být v podstatě cokoli. Ale vždy je to něco, z čeho si člověk nemůže nebo neumí sám 

pomoci. Je to něco, co člověka svírá a obklopuje ze všech stran. Je to něco, co náš život vleče tam, 

kam nechceme. Hlubiny jsou místem beznaděje, jsou místem, kde člověk ztrácí víru i naději. 

Hlubiny jsou místem, kde Bůh mlčí a zdá se, že ani neslyší. 

Ať je to cokoli, žalmista se však nehodlá ve svých hlubinách babrat. Okamžitě obrací svou 

pozornost k Bohu. Volá, doslova křičí na Hospodina. Snaží se navázat s ním spojení. Dokonce 

Bohu v modlitbě přikazuje, aby mu naslouchal. Odmítá se smířit s tím, že Hospodin neslyší. Proto o 

sobě dává tak hlasitě vědět. Vždyť kdyby Bůh slyšel, jistě by žalmista takto nevolal. Jinými slovy, 

zápasí o komunikaci s Bohem. Svým zápasem zjevuje silnou touhu po Bohu a potřebu Boha. A 
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Bůh? Ten v celém žalmu mlčí. V celé modlitbě není ani náznak toho, že by Bůh odpověděl. Nebo 

že by alespoň naslouchal. 

Co se z těchto úvodních veršů můžeme naučit o modlitbě? 

1. Předně, že není místa (stavu, situace), odkud bychom nemohli volat k Bohu. Vždyť je psáno 

v listu Římanům, že ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od 

lásky Boží (Ř 8,48). Úvodu modlitby však můžeme porozumět i jinak: Vnímat hlubiny jako 

příležitost pro volání k Hospodinu. Nebo ještě jinak – hlubiny jsou možná tím jediným 

místem, odkud je na Hospodina možné volat. Tak této modlitbě porozuměli Židé. Proto své 

synagogy staví tak, že se do nich vždy sestupuje. Protože jen z hlubin je možné volat 

k Bohu. 

2. Tato modlitba také rozbíjí naše zaběhlé představy o tom, jak bychom se měli modlit. Co by 

správná modlitba měla obsahovat. Modlitba totiž nemusí být vždy dialogem. Bůh zde nic 

neříká. Celou dobu mlčí. Modlitba také nemusí vždy splňovat onu známou rovnost mezi 

prosbami a vděčností. Modlitba nemusí obsahovat nic z toho. Modlitba může být jen 

zoufalý výkřik z hlubin podobný žalmistovu. 

3. Za třetí se o modlitbě dovídáme, že je možná jediným legitimním prostorem, kde člověk 

může Hospodinu rozkazovat. Rozpomeň se, slyš! To jsou rozkazy, které se v žalmech 

objevují poměrně často. Tyto rozkazy nejsou projevem nadřazenosti člověka nad Bohem. 

Jsou spíše projevem zoufalého zápasu o komunikaci s Bohem. Jsou projevem toho, že 

žalmistovi jde skutečně o komunikaci s Bohem. Že jeho modlitba není pouhou formalitou – 

ráno a večer, před bohoslužbou a po bohoslužbě, před výborem a po výboru. Je to skutečný 

zápas o Hospodinovo slyšení a promluvení do mého života. Taková modlitba má přece 

hodnotu – modlitba neformální, opravdová. 

Hned v úvodním verši tak nacházíme stěžejní poselství celého žalmu. Přestože se modlitebník 

nachází v hlubinách, sbírá poslední zbytky sil, poslední zbytky energie a ty přetaví ve výkřik na 

Hospodina. V hlubinách obrací svou pozornost k Bohu. 

To je totiž v našem životě někdy jediné východisko. Jediné východisko z míst, kde jsme my 

lidé ztratili naději, kde ztrácíme víru, smysl budoucnosti i přítomnosti. Zaměřit pozornost na 

Hospodina. Soustředit svou mysl na Hospodina. 

Jednou jsem se setkal s člověkem, který umíral na rakovinu. Jeho modlitbou, tím, co mu 

pomáhalo snášet jeho úděl, byla propůjčená slova žalmu 86: „Soustřeď mou mysl na bázeň Tvého 

jména“. Tím se nemusí změnit vnější okolnosti. Hlubiny mohou zůstat hlubinami, propasti 

propastmi. Na údělu žalmisty se také nic nemění. Stále se nachází v hlubinách. Hospodin stále mlčí 

a zdá se, že ani nenaslouchá. Ale mění se něco v nás lidech. Soustředění na Hospodina zlomeného 
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člověka narovnává. Zaměření pozorosti od hlubin k Hospodinu probouzí víru. Dokonce ještě víc, 

modlitba žalmistova se mění ve vyznání víry. V abrahamovské vyznání víry, protože žalmista 

uvěřil a měl naději tam, kde už naděje nebylo. (Řím 4, 18) 

Ona totiž vlastní modlitba končí veršem 4. V pátem verši se skutečně mění v žalmistovo 

vyznání víry. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má 

duše vyhlíží Panovníka více než strážní jitro, když drží stráž k jitru. 

Podobné vyznání napsala mladá židovská dívenka, které se koncem druhé světové války 

podařilo uprchnout z varšavského ghetta. Několik týdnů se ukrývala v jedné jeskyni nedaleko 

Varšavy. Krátce předtím, než vojsko rozbořilo zdi tohoto ghetta a osvobodilo zajatce, děvče v 

jeskyni zemřelo. Před svou smrtí vyškrábalo do zdi tři věty: „V ěřím, že existuje slunce, i když ho 

nevidím. Věřím v lásku, i když ji necítím. Věřím v Boha, i když mlčí.“ 

Přidává se tak k žalmistovým slovům, k jeho vyznání: 

Skládám naději v Hospodina, i když se na mém údělu viditelně nic nemění. 

Čekám na Jeho slovo, i když mlčí. 

Čekám na Hospodina, i když stále nepřichází. 

V závěru žalmu se modlitebník obrací k těm, kteří jeho modlitbě naslouchají. Obrací se k 

nim s výzvou: Čekejte na Hospodina. On totiž ví, že čekání na Hospodina v jakékoli situaci má 

smysl a hodnotu. 

Co znamená čekat na Hospodina?1 

- Čekat na Hospodina znamená nepředbíhat a neurychlovat sled událostí, které řídí Bůh. 

- Čekat znamená nechat řízení událostí na Hospodinu, vyklidit Hospodinu prostor. 

- Člověk, který se rozhodl čekat na Hospodina, se rozhodl zápasit se svou beznadějí, ale i 

nedočkavostí, rozhodl se nerezignovat a nevzdávat se. 

- Čekat znamená žít nadějí tam, kde už naděje není. 

Milí bratři a sestry, navzdory tomu, že nás život často sráží do propastí, navzdory tomu, zda si tyto 

pády zaviníme sami či nikoliv, čekejte na Hospodina. Čekejte na něj dnes i v příštích dnech. 

Protože čekání na Hospodina a spoléhání na Jeho slovo má v Jeho očích velkou hodnotu. Amen. 

 

Modlitba: 

Budeme se modlit slovy Žalmu 130. Pokud jste se ztotožnili s žalmistovou modlitbou, můžete se k 

ní nyní v duchu připojit.  

                                                 
1 Parafrázovaně podle: HELLER, J.; BENEŠ, J. Poutní písně, s.107-108. 
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Z hlubin voláme k Tobě Hospodine, 

Panovníku vyslyš naše hlasy, 

kéž Tvé uši pozorně vyslyší naše prosby. 

Budeš-li mít na zřeteli nepravosti, kdo obstojí Panovníku? 

Ale u Tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. 

Hospodine, vyznáváme, že v Tebe skládáme svou naději. 

Vyznáváme, že čekáme na Tvé slovo do našeho života. 

Vyznáváme, že čekáme na Tvůj druhý příchod dnes a chceme na Tebe čekat i v příštích 

dnech. Přestože se nám zdá, že už dlouho nepřicházíš. 

Amen. 


