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Žalm 66 (Kázání na neděli Jubilate 11. května 2014) 

 
Hlahol Bohu, celá země!  
Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.  

Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. Ať 
se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.  

Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. 

Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho! Věčně vládne svou bohatýrskou silou, 
pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!  

Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.  
Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.  

Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro: zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi 
nám na bedra vložil. Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou,  

vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. 

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Svými ústy jsem volával k němu, svým 
jazykem jsem ho vyvyšoval. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Bůh 

však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.  
Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. 

 

 
 Hlaholte Hospodinu - vyzývá nás dnešní neděle. Dokonce přikazuje: Oslavujte, zpívejte, pojďte, 
hleďte, dobrořečte a poslouchejte. - Vskutku byl autor tohoto žalmu přesvědčen o závažnosti svého 
sdělení a o nutnosti toho, aby to došlo sluchu jeho posluchačů. Jak jinak si vysvětlit tolik příkazů v řadě. 
Nebo to máme brát jen jako básnickou licenci? To určitě ne. Autor této písně - žalmista - je si 
nepochybně jistý, co má svým lidem říci. Nemá pochyby, co má do jejich situace zaznít.  

 Teda příkazy nebyly asi v žádné době tou nejoblíbenější formou řeči - a závidět se taky nemá. Ale 
já si myslím, že tohle skoro k závidění je. Co? Tahle jistota v tom, co má člověk říci - co má zaznít a 
doznít až k uším lidem kolem. Jistota v tom, čeho je jim stoprocentně potřebí a co jim nepochybně 
pomůže.  

 Pojďme si dnes aspoň kousek té žalmistovy jistoty vypůjčit pro sebe a zkusme naslouchat jeho 
řeči, jako by v ní bylo obsaženo něco, co i nám pomůže. Co má doznít i k nám. Do situace, v níž se 
každý nacházíme se vším tím, co jsme si v nitru přinesli sem do kostela, protože to přirozeně nejde 
odložit u dveří. Nechme si do toho všeho dnes, třeba jen na chvilku, přikázat to, co svým posluchačům 
přikazuje tento nedělní žalm:  

 Hlaholte Bohu - pějte mu žalmy šíříc jeho slávu - mluvte k Bohu - pojďte a pohleďte na Boží 
skutky - dobrořečte - pojďte a slyšte vyprávění o tom, co nám Bůh prokázal. 

 Dovolte mi tvrdit, že všechny ty příkazy (a pravda, není jich do jedné neděle zrovna málo) nám 
budou k dobrému. Dokonce si dovoluji konstatovat, že nám pomůžou v tom všem, co jsme si s sebou 
sem donesli. K takovému silnému uvědomění mě vede nikoliv můj optimismus, nýbrž obsah písně, 
kterou vám dnes předkládám.  

 Proč zpívat Bohu a proč oslavovat a proč jít a dobrořečit a slyšet - to, prosím, nechme záměrně 
pro začátek stranou, protože to, myslím, vyplave na povrch nějak samo, když se budeme soustředit na 
obsah sdělení té písně. I když samozřejmě nemusíme ignorovat námitky, které se při poslechu 
žalmistových příkazů mohou nejednomu člověku drát na mysl. Kdo si může dnes prozpěvovat? - Koho 
nic netrápí? - Kdo může mluvit dobře o tom, co nás obklopuje? - A tak podobně. Pochybnosti asi někde 
mezi námi mají taky své místo. A já vědom si toho, že se vyhnat násilím nedají, říkám jim v tuto chvíli: 
Klidně tu buďte s námi, vedle nás, patříte k nám. Ale přeci jenom se teď chceme soustředit ne na ně, 
nýbrž na to, co nám předkládá za sdělení náš biblický text. 

 Mimochodem tahle ujasněnost v tom, na co se člověk zrovna soustředí a co chce naopak ponechat stranou - tento 
přístup ke skutečnosti by se mohl s docela velkou přesností nazvat biblickou vírou. Věřím, tedy nastavuji svůj sluch k tomu, co 
říká Bůh - rozhodl jsem se naladit svoje antény ještě na jiný signál, než ten svůj vlastní. 

 Tedy už k tomu, co měl žalmista za důležitou zprávu. "Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co 
koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň."  
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 Znova se mi sem dere to sloveso "soustředit se" - na co se máme soustředit a na co až tak nemusíme. Aby nedošlo k 
mýlce, tím, čemu tady říkám soustředění, nemyslím ani tak nějaké meditativní vytržení mysli - spíš jenom myšlení samo. Možná 
to bude znít banálně, ale skutečně jde hlavně o to, na co máme myslet (a na co naopak nemusíme pořád myslet). O nic 
složitějšího, než o myšlení v tomto bodě nejde. Někdy člověk podléhá pesimistickému podezření, že i tak banální skutečnost 

jako je "myšlení" je vzácná. Ale na to právě dnes podle Žalmu nemám myslet.  

 Mám myslet na Boží skutky - na to, co koná Bůh mezi lidmi - na to, čím vzbuzuje respekt. Co 
Hospodin dělá a co udělal pro nás, pro lidi - na to dnes člověče mysli a nebudeš moci jinak, než zpívat, 
hlaholit a dobrořečit. To je člověče pro tebe to nejdůležitější - co pro tebe udělal Bůh, co udělal s lidmi 
před tebou, čím si získával a získává respekt.  

 Kdyby náhodou někdo hned nevěděl, co pro něj Pán Bůh udělal a díky čemu můžeme dnes 
docela dobře žít - přidává žalmista několik dosti reprezentativních příkladů. Prošli jsme suchou nohou 
řeku - takhle se to dá hezky říct. Nebo jinak: Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. 
Nebo ještě jinak: Nezamítl mou modlitbu, neodepřel mi své milosrdenství. - I po těch mnohých staletích 
se na těchto obrazech nemusí mnoho měnit a mnoho vysvětlovat. Snad každý z nás stál už alespoň 
jednou v životě (ne-li spíš víckrát?) obrazně řečeno na břehu řeky, před silným proudem. A byl nucen jít 
vpřed. Nebylo kam utéct. A prošli jsme. Vím, že je to nepoměr - říct to jednou větou o třech slovech, a 
skutečně to prožít, přežít to. Avšak můžeme dnes s odstupem říci nebo dokonce zahlaholit (zakřičet): 
Zachovals nás při životě, Pane. Máme z toho respekt, že nám nohy zcela neuklouzly a mohli jsme nalézt 
zpět balanc.  

 Pojďte, koukněte na Boží skutky - žádají si respekt! Jenom na základě občanských svátků, které 
máme tento týden za sebou - můžeme říct to samé: respekt Bohu. Kolik utrpení, smrti, bídy, násilí, 
vraždění naplnilo ve válce půl světa - a skončilo to. A jistě, pak zase jiné vraždění a utrpení pokračovalo - 
ale i to už smíme mít za sebou a smíme žít ve vnější svobodě. (Dovolte mi to říct natvrdo:) Smíme se v 
životě zabývat tolika banalitami a nesmysly, jenom proto, že nás už nikdo nepronásleduje, jenom proto, 
že můžeme žít. Oslavovat Boha se za to patří, zpívat a říkat "respekt". A potom snad budeme i 
obrněnější vůči té záplavě nesmyslů, kterými necháváme plnit svou mysl, banalit - informací, které lidi 
jen primitivně utvrzují v tom, co si sami myslí.  

 Pak snad dojde i na závažná témata, která k životu patří! Často se povídá o tom, jak to my 
dnešní křesťané máme těžké v konkurenci obrovské nabídky toho, co usiluje zaujmout dnešního člověka. 
Je to jenom z části pravda. Lidi (asi včetně nás) jsou většinou zahlcováni nepodstatnými věcmi, 
klevetami, kosmetickými věcmi, které nejdou k jádru života. Čeho je všude kolem dost, to je taková 
"duševní kosmetika" - povrchní otázky, kosmetické přikrývání následků. A v tomhle prostředí my 
křesťané máme jedinečnou možnost i úkol, přinášet závažná témata, jít k jádru žití. V tom máme 
konkurenci naprosto mizivou! Témata jako odpuštění, smíření mezi lidmi, Boží spravedlnost, lidské 
utrpení, utrpení v nemoci, konečně i smrt a důstojné umírání - to jsou všechno věci, které se dotýkají 
úplně každého člověka a pro křesťanství, pro evangelium je to domácí terén, kde máme lidem z 
křesťanské tradice i ze své zkušenosti víry hodně co nabídnout.  

 Jistě nevystačíme s tím, co se povídá a co se všeobecně považuje za jasné. Když máme někoho 
oslovit a pomoci, sami musíme pravdivě usilovat o porozumění vlastní cestě. V opačném případě 
křesťané nejednou působí jako moralisté, kteří mají ve všem jasno, všechno vědí nejlíp - ale se 
skutečným životem a lidskými potřebami se to kryje jen málo.  

 Ostatně žalmista ani v této písni není žádným super-hrdinou, kterému je vše jasné a všechno tak 
zvládá. Jeho vyznání "Zachovals nás při životě, Bože." získává na věrohodnosti tím, že zároveň přizná: 
Ano, zkoušel jsi nás, Bože, pročišťoval jsi nás, cítili jsme se jako stříbro v tavící peci, jak ptáci v síti, druzí 
nám šlapali na krk. I to patřilo k cestě, kterou máme již za sebou - k cestě na níž jsme přeci jen fatálně 
neuklouzli a neskončili - protože tys nás vyvedl a dal hojnost všeho. Ano, můžeme se ohlédnout a 
osvobodivě říci: Dals nám vlastně hojnost všeho. 

 Zřejmě nemůžeme všichni stejně v tuto chvíli říci: Vyvedl jsi nás - máme hojnost všeho - už je to 
za námi. Cesta každého z nás se přeci jen klikatí trošku jinak a někdo je zrovna uprostřed těžké zkoušky, 
když druhý se už s respektem ohlíží zpět za tím, čím prošel.  

 V čem se můžeme v tuto chvíli všichni sjednotit je místo, kam směřujeme svá volání, své prosby 
či děkování. Směr, kam se ohlížíme s vděčností nebo naopak naléhavě voláme o pomoc. Směřujeme 
všichni k Bohu. Proto hlahol Bohu celá země - vy všichni oslavujte, zpívejte, pojďte a dobrořečte - neboť 
tím, co Bůh činí, vzbuzuje respekt. 


