
Z HLUBIN BEZEDNÝCH TĚ VOLÁM 

Žalm 130 

 

De profundis 

Tento žalm vyjadřuje zkušenost a prožitek člověka, který je, jak lidově říkáme, „na dně“. De profundis … 

z hlubin, se ozývá žalmistův hlas. Nevíme, v jaké životní situaci se žalmista nacházel, ale přece se jedno 

zdá být jasné. Hlubina, do které se propadl, je hlubinou hříchu. Dvakrát zde zmiňuje „nepravosti“ – jednak 

své vlastní, ale také celého Izraele. Mluví také o odpuštění a vykoupení. Celý tento krátký žalm, se tedy 

zřetelně nese v kontextu hříchu. Hřích uvrhává člověka do hlubiny, ze které si neumí sám pomoci. Bere mu 

půdu pod nohama. Vzdaluje člověka Bohu, ale tím pádem i vlastnímu poslání, protože člověk byl stvořen 

jako obraz Boží. Vzdálen Bohu ztrácí člověk směr a vlastní smysl a poslání svého života. Žalmista se 

propadá do hlubin. Naplno si tedy už uvědomuje, že ve svém odcizení Bohu zůstává sám a je ztracen. Když 

člověk pravdivě nahlédne sebe samého v Božím světle, takového, jaký skutečně je, kolik Božího světla je 

v něm převráceno a zatemněno, může si připadat také tak, jako žalmista. Jsem někde, kde bych být neměl, 

propadl jsem se někam, odkud není úniku. Tedy i takovou píseň zpívali židovští poutníci, kteří putovali 

slavit svátky v Jeruzalémě. Vnímání, cit a svědomí Izraelců bylo posilováno slovy Božího zákona a 

proroků. Ano, nejednou tento Boží hlas umlčovali a kupili hřích na hřích bez uzardění. Ale přece bylo 

v Izraeli hlubší povědomí o vážnosti hříchu, protože zde bylo hlubší povědomí o Bohu než u jiných národů. 

Kde je hlubší poznání Boha, tam je i hlubší poznání hříchu. Boží světlo zjevuje smýšlení srdce i 

převrácenost skutků. Kde člověk poctivě stane pod Božím slovem, tehdy vždy také stane pod jeho soudem. 

A tak mezi písněmi, které provází poutníky do chrámu, nachází své pevné místo i píseň, vyjadřující nouzi 

duše, na kterou doléhá hřích.  

Bezedná a temná hlubina ovšem není poslední žalmistovou zkušeností. Ano, je to poslední 

zkušenost, co se týče jeho vlastních lidských možností. Do hlubiny hříchu se člověk dostane vlastním 

přičiněním. Ven z této hlubiny se ovšem vlastním přičiněním dostat nemůže. Ne, že by se o to člověk 

nepokoušel. Zkouší svůj hřích, svou vinu např. zlehčovat, nadlehčit tu tíži přesvědčováním, že to s ním není 

ve skutečnosti tak hrozné, všichni přece hřeší. Nebo se sám sebe snaží všelijak „vykoupit“, ať už 

sebeobviňováním či honbou za dobrými skutky, kterými by svou vinu nějak odčinil. Ale tak či onak člověk 

zjišťuje, že ať už udělá ze své strany cokoliv, stejně to pořád nějak není ono. Zjišťuje, že Boží řád, který 

svou vinou narušil, nelze nějak snadno obnovit, a že lidské síly a možnosti jsou zde krátké. Právě proto 

žalmista používá pro své odcizení Bohu, pro své zabřednutí do hříchu, ten symbol propastné hlubiny. 

Z bezedné hlubiny totiž není úniku. A bezvýchodnost své situace žalmista tím jedním slovem zcela jasně a 

barvitě vyjádřil: De profundis – z hlubiny.  

  

Panovníku, vyslyš můj hlas 

Lidské možnosti jsou zde krátké. Ale nejsou to možnosti jediné. Žalmista ví ještě o jiném zdroji pomoci. 

Z hlubin bezedných volám tebe, Hospodine. „Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne 

moje prosby“ (v. 2). Je jen jeden adresát, který může slyšet a vyslyšet volání z hlubin, do kterých jsme se 

propadli vlastním hříchem. Bůh. Hlubina hříchu se nám bez pomoci stane hrobem. Odcizení se Bohu je 

odcizením fatálním, vzdaluje nás od zdroje života. Čím dále jsme od Boha, tím je hlubina temnější. Ale 

Bible, i tento žalm, nás povzbuzuje, že není takové hlubiny života, ze které by nešlo volat k Bohu. I z hlubin 

bezedných lze volat k Bohu. Když se od sebe fyzicky vzdalujeme my lidé, musíme čím dál tím více 

zvyšovat hlas, abychom se slyšeli. Od určité vzdálenosti se už slyšet přestáváme, i kdybychom použili 

tlampač. Boží sluch (použijeme-li symboliku hlubin mořských, tak Boží sonar) může ale zachytit náš hlas 

i v bezedných hlubinách. Není hlubiny tak hluboké, že by Bůh nemohl slyšet naše volání, není temnoty tak 

černé, že by v ní Bůh nemohl zahlédnout naši nouzi a potřebnost, a není vzdálenosti tak rozměrné, že by 

do ní nemohl Bůh vložit svou ruku a ujmout se nás. „Panovníku, vyslyš můj hlas!“ To je hlas víry! Žalmista 

ví o naději v Bohu a cele se do ní vkládá. I když se proti svému Bohu provinil, ví, že Bůh slyší hříšníka. 

Toto je motiv, který je velmi nadějný a povzbudivý. Bůh slyší volání hříšníka.  



I žalmista se cítí být hříšníkem. A volá ze srdce. Ze srdce zkroušeného, o kterém v Bibli čteme, že jím 

Hospodin nepohrdá. Zde, ztracen v hlubinách, se rozpomíná na svého Boha. A volá s vírou a nadějí, že i 

odtud ho Hospodin uslyší. Pokorně si uvědomuje, že pokud by Hospodin měl na zřeteli jeho hříchy, pak by 

byl ztracen. Jinými slovy, nehledá nic na svou obhajobu. Nehledá výmluvy, nečiní vytáčky. Někdy když 

jsme konfrontováni se svým hříchem, nejsme hned schopni to unést. Může to být ohromně pokořující vůbec 

si přiznat vlastní vinu. Proto se snažíme nějak se obhájit, vyjevit se v lepším světle. Ale žalmista už moc 

dobře ví, že se svým hříchem před Bohem neobstojí. Nechce se proto před Bohem nějak obhájit, ale chce 

dojít u Boha odpuštění.  

 

Ale u tebe je odpuštění … hojné je jeho vykoupení 

A pak přichází to osvobodivé vyznání: „Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, 

Panovníku? Ale u tebe je odpuštění“ (v. 3-4). U tebe je odpuštění! Nic jiného, než odpuštění nemůže 

uzdravit lidskou vinu, lidský hřích. Proto také žalmista nic jiného nehledá. Hledá Boha, o kterém ví, že je 

u něj odpuštění. Boží odpuštění je záchranné lano vržené do hlubiny hříchu. Bez něj člověk v té hlubině 

utone. A o tom, že takové záchranné lano skutečně existuje, nás nadevší pochybnost tento žalm ujišťuje: U 

tebe JE odpuštění. To není nejisté doufání. To je slovo jistoty. Někdy je to s námi lidmi v pohledu na Pána 

Boha zvláštní. Někdy lidé vidí Pána Boha jako nebeského policajta či soudce, který nedělá nic jiného, než 

že lidem předkládá účty jejich žití a požaduje jejich uhrazení. Při představě Boha, který jen spravedlivě 

posuzuje lidské hříchy a odplácí za ně, lidé touží po Bohu milosrdném a odpouštějícím, protože nikdo není 

bez hříchu. Ovšem na druhé straně, když se zvěstuje, že Bůh odpouští hříchy, i to je pro některé kamenem 

úrazu. Není to moc laciné, jen tak někomu odpustit hříchy? Co ta váha (někdy hrozivá) lidských hříchů? 

To stačí říci, odpouštějí se ti hříchy? A vlastně s tím vnitřně nesouhlasí. Přece nejde jen tak pardonovat 

lidská proviněn. I Boží svatá a neúplatná spravedlnost, i Boží milosrdenství a odpuštění, mohou být lidem 

kamenem úrazu. Boží spravedlnost se jim zdá moc přísná a Boží odpuštění moc laciné. Tak je to s námi 

někdy složité. Pravda ovšem neleží někde mezi Boží spravedlností a milostí. Platí totiž cele obojí. Pán Bůh 

zůstává jak spravedlivý, tak milosrdný a odpouštějící. To, že odpouští hříchy, nikterak nezmenšuje Boží 

odpor a nenávist vůči hříchu. Ale zároveň Boží spravedlnost umožňuje odpuštění. Bůh je spravedlivý i 

milostivý. Neubírá a neslevuje ani z jednoho ani z druhého. Jeho spravedlnost není bez milosti, ale zároveň 

jeho milost hřích nějak lacino nepardonuje. Boží odpuštění nespočívá v tom, že by nad hříchem mávlo 

rukou. 

A tak jak se tomu má s tou Boží spravedlností a odpuštěním? Jakou cestou se obojí může projevit? 

Významnou nápovědu nám dává pojem, který žalmista používá vedle pojmu odpuštění. A to je pojem 

„vykoupení“ (ve v. 7-8). Vykoupení, ať už ze zajetí nebo z otroctví nebo z dluhů, vždy vyžadovalo nějakou 

cenu. Na duchovní rovině vidíme ve SZ předobraz vykoupení z hříchu v tom, že někdo jiný (tehdy obětní 

zvíře), neslo symbolicky vinu namísto člověka. Tu tíhu hříchu, tu cenu za hřích neslo obětní zvíře. Odtud 

lépe rozumíme tomu, co řekl Pán Ježíš: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj 

život jako výkupné za mnohé“ (Mt 20,28). Ježíš dobrovolně z lásky k hříšníkovi dává svůj život jako 

výkupné. On sám se stal tou cenou, která byla zaplacena, aby nám mohlo být odpuštěno. Spravedlnost 

žádající odsouzení hříchu došla svého naplnění. Jen s tím rozdílem, že jí nebylo učiněno zadost na nás, ale 

na někom jiném. Hřích byl skutečně odsouzen, jak žádá spravedlnost. Ale na těle někoho jiného. Na těle 

toho, který se sám z lásky postavil na naše místo. A tady slova „ale u tebe je odpuštění“, nabývají úplně 

nového významu, než jako nějaký laciný pardon. Ježíše to stálo vše, aby nám mohlo být odpuštěno. Jak 

píše ap. Petr: „Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli 

vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou“ (1Pe 1,18-19). 

Spravedlnost i milost, obojí se stalo v Kristu. Nesl náš hřích a zemřel za něj. Zaplatil výkupné. Sám naplnil 

spravedlnost, kterou žádal Boží zákon po hříšníkovi. Jemu naopak daroval milost, vykoupení, odpuštění.  

A tak platí, že není takové hlubiny hříchu a soudu, do které by již někdo jiný za nás nevstoupil. 

Proto je i dnes možné volat k Bohu z všelijakých hlubokostí, viny, bezmoci a bezradnosti našeho života.   

 

Neděle 16.10.2016 CB Praha 3, M. Žemlička 


