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Žalm 146 (Kázání na neděli Cantate 18. května 2014) 

Haleluja.  
Chval, duše má, Hospodina! 
 2Hospodina budu chválit po celý svůj život,  

 zpívat žalmy svému Bohu, co živ budu. 
3Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. 
 4Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. 
 5Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova,  

 kdo vyhlíží naději v Hospodinu, svém Bohu, 
   6jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří,  
   jenž střeží pravdu navěky. 
   7jenž činí utištěným právo,  
   dává hladovým chléb.   

   Hospodin osvobozuje vězně. 

   8Hospodin otvírá oči slepým,  
   Hospodin napřimuje sehnuté,  

   Hospodin miluje spravedlivé. 
   9Hospodin střeží ty, kdo jsou bez domova,  

   sirotku a vdově ulevuje,  
   cestu bezbožných však narušuje. 
 10 Kralovat bude Hospodin věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení.  

Haleluja. 

 

 S čím spojit svoji naději? Jakým směrem vyhlížet? Na to se soustředí dnešní žalmový text. V 
koho doufám - to není nějaká pouze filozofická otázka, kterou bychom mohli s klidem přenechat 
hloubavým lidem, kteří rádi spekulují. Co je mojí nadějí - od toho se odvíjí způsob mého každodenního 
jednání. Určuje to, s čím si člověk láme hlavu, čím se snaží zajistit, a co naopak může (skoro až 
bezstarostně) nechat plynout, protože v tom člověk vsadil na jistý budoucí výhled. Zkrátka něco je pro 
člověka nadějné a něco zase vůbec - a je v tom dost rozdíl. 

 Žalmista říká "nedoufejte v knížata, v moci pány, potentáty". Nedá se na ně spolehnout. Jiná 
věc je, jestli je k něčemu potřebujeme, že nějací takoví páni vždycky jsou, třeba si je zvolíme, nebo 
nám je někdo jiný zvolí. U nich nemáme hledat úkryt, choulit se u jejich nohou či si slibovat 
bezstarostný život od jejich činů. Zdá se mi, že v téhle republice kolem nás nejsou velké davy lidí, kteří 
by spoléhali na politiky. Což by na první pohled napovídalo, že lidi u nás jsou moudřejší než jinde a 
nespojují své doufání s lidmi, ve které se doufat nemá. Po bližším ohledání se to však může ukázat být 
dost jinak. Ono to vždy rychlé znechucení ze všech politiků nemusí svědčit o tom, že lidi dobře usuzují, 
s kým své naděje spojovat a s kým ne. Ono to mezi lidmi hýčkané znechucení z těch tzv. nahoře spíš 
prozrazuje zhrzenost a nenaplněné naděje lidí, kteří by strašně rádi v někoho takového doufali a nebyli 
zklamáni, a strašně rádi na něj vše hodili a jemu přenechali svoje naděje se vším všudy a pak 
bezstarostně žili. Což je samozřejmě strašně naivní. Člověk, který ví, že naděje jeho života není 
spojena s žádnou lidskou vládou - ten přece nemůže být nikdy doopravdy hodně znechucen. Proč? No, 
kde nevyhlížím záchranu - tam nemůžu být zklamán. Když tak můžu být někdy mile překvapen. Ale 
nespolehlivosti, lumpárny a všelijaké nejasnosti překvapit nemohou.  

 I když je to ještě složitější a těžší - to, co tady žalmista píše. A nejde se tomu elegantně 
vyhnout. Biblický autor totiž praví: "Nedoufejte v knížata a v člověka (v syny lidské), u nich záchrany 
není." Přidává i zdůvodnění: "Jejich duch odchází, vrací se do své země a tím dnem berou za své jejich 
plány." Když řekl žalmista "sliby chyby" v souvislosti s politiky, tak to asi nikoho moc, kromě těch 
politiků, nenadzvedlo. Ale narovinu řečeno, on nemluví jen o politicích, on to hned v závěsu rozšiřuje 
na všechny lidi - na všechny syny lidské. Sliby chyby platí o každém člověku - má za to. A to se, věřte 
mi, tuze špatně káže. Přátelům i nepřátelům. Za takovouhle řeč vás zpravidla nikdo po zádech plácat 
nebude. Snad by přispěchali ti naprosto zklamaní a zhrzení (kdyby to bývali mohli zaslechnout) a 
přidali by svoji písničku o tom, jak opravdu na nikoho není spoleh a všichni se nakonec obrátí pudově 
ke svému vlastnímu štěstí.  

 Tohle žalmista neříká. Ovšem to, co říká, není o nic jednodušší k poslouchání: Nedoufejte v 
člověka. Neočekávejte záchranu od člověka. Člověk se vrací do své země. A jeho duch je fuč. V 
hebrejštině má slovo člověk a země stejný základ slova - člověk je Adam, který se vrací do své 
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"adamy". Člověk je "zeman", který se navrací do své "země". Snad nejčastěji se to překládá, ale jinak: 
Člověk je prach a v prach se navrací. V ten den jsou pryč i jeho myšlenky. Jeho plány, jeho sliby.  

 Vlastně mi to nepřijde až tak pesimistické, když někdo vidí meze lidského úsilí v momentě smrti 
- až ve dni návratu tam, kam patří a odkud jsme podle známého biblického příběhu všichni vyšli. Nebyl 
by to spíš doklad obrovského lidského optimismu, kdyby někdo měl za to, že spolehlivost a nadějnost 
lidského žití narazí na svou mez až ve dni jeho smrti? Nemáme my všichni naprosto jinou a naprosto 
horší zkušenost? Téměř každodenní zkušenost s lidskou spolehlivostí? A myslím i na zkušenost, kterou 
máme každý sám se sebou. Můžeme se bezmezně spolehnout na své vlastní myšlenky, na své plány a 
svá rozhodnutí? A když se máme bát, tak se budeme bát jen toho, že nevyjdou, když to s námi 
náhodou sekne? Ostatně proč uvažovat jen o myšlenkách, stejně narážíme na meze i u svého těla a 
den lidské smrti zpravidla vůbec nebývá po zdravotní stránce ten nejkritičtější. O těle se tu autor textu 
nezmiňuje, protože on tehdy neznal variantu, že by se dalo myslet a mluvit odděleně o duchu a o těle. 
(To jsme se my Evropané naučili až o pár století později.) 

 Nenarážíme na meze své vlastní důvěryhodnosti téměř dennodenně? Řečeno za lidi v aktivním 
životě nebo za lidi v manželském životě. A není to tak, že čím jsme starší, tím nám to náš člověk 
(chcete-li: naše tělo) znovu a znovu rádo připomíná, jaké máme meze? A od jistého věku každý den a 
každou minutu se nám takhle připomíná?  

 Proč to říkám? Protože chci doložit, jak to žalmista (po mém soudu) říká ještě velmi galantně a 
přejně, když upozorňuje na náš poslední den a dodává, že jsme prach a do prachu se navrátíme. Což 
v češtině musíme dodávat vždy touto vysvětlující větou, avšak v hebrejštině stačí říct je to jedno slovo 
"člověk". Žid tam vždycky současně slyší i slovo "země", i ten prach, tu hlínu - zkrátka tu mez, časnost 
a i ten poslední den. 

 Jestli někdo do teď nabyl náhodou dojmu, že se jedná o pohřební žalm, tak bych to rád uvedl 
na pravou míru. Protože ten žalm je v celku velmi radostný. Podle tradice zrovna tenhle písňový text 
patřil do denních modliteb - zpívával se či recitoval pravidelně a opakovaně jako ranní chvála.  

 Začíná i končí provoláním Haleluja - tj. chvalme našeho Boha. Autor jde hned na začátku sám 
příkladem, když nabádá svoje nitro: "Chval, duše má, Hospodina! A za sebe vyznává: Hospodina budu 
chválit celý svůj život, budu mu zpívat do posledního dechu." - Jakoby už v předznamenání zakódoval 
perspektivu, o níž mu v této písni půjde. Jakoby mezi řádky řekl: Budeme zpívat o naději, o lidském 
doufání. Půjde nám o pohled na život až do posledního dechu, o výhled až k poslednímu dni.  

 Já jsem tu dnes podrobně rozebral žalmistovo doporučení, v koho nemáme doufat a proč jeho 
názor nepovažuji za pesimisticky škarohlídnou řeč. Ale on ty proporce ve své písničce nastavil jinak. 
Nabízí v ní i nadějnou alternativu ke stavění jen na nespolehlivosti lidské. Tuhle alternativu rozvine v 
celých dlouhých šesti verších.  

 "Šťastný je člověk, kdo vyhlíží pomoc a naději v Hospodinu, svém Bohu." - A pak se rozezpívá 
o tom, jaký je jeho Bůh - jaký je Bůh, v něhož on doufá: Vyhlížím naději v tom, který uspořádal svět 
se vším, co k němu patří. Nebo-li: V jeho řády vtisknuté do všeho, co jen jest - na ty spoléhám. On 
střeží pravdu až na věky. Nebo-li: I když by se zdálo, že v tomhle našem světě na pravdě už nic 
nestojí a nezáleží a vítězí ten, kdo se přizpůsobí stylu "vše je dovoleno" - on na pravdu nezapomněl a 
zaručuje pravdivost při každé buňce naší Země a celého vesmíru. 

 A nezapomněl taky na právo pro ty, kdo trpěli nespravedlností lidskou. I kdyby se někdy někde 
zdálo, že právo je luxus a lepší je zhasnout - on registruje právo při všech poškozených. On dává 
chléb hladovým a vůbec nezapomněl na všechny kdo se v našem světě nemají zrovna nejlíp.  

 Což by asi mohlo kdekoho popudit: Jak tohle může ten člověk tvrdit? Vždyť takových lidí je, co 
nemají zastání? A nedočkají se ho! Avšak takhle to čte člověk nevěřící. Člověk věřící - člověk sázející 
na naději v Bohu - tahle slova o zastání se znevýhodněných čte jako připomínku pro svou vlastní 
zapomnětlivost: Když vyhlížíš naději v Bohu, který drží v paměti všechny utištěné, hladové a sehnuté - 
pak ani ty na ně nezapomínej. Tvůj Bůh pro ně učinil právo, chce je pozvedat z prachu. Proto i ty, 
který se jednoho dne do stejného prachu vrátíš jako domů ke svým rodičům - nenech se strhnout 
špinavou řekou nechuti k životu, nechuti k tomu vyhlížet pravdu a spravedlnost. Vsaď na naději ve 
svém Bohu a přej ji všem okolo. Třeba se časem i u těch okolo k naději přidají její rodné jednovaječné 
sestry: víra a láska. A člověk pak bude moci vyznat sám za sebe to, co vyznává žalmista každé ráno: 
Hospodin je zdroj pravé naděje, on bude kralovat po všechna pokolení. Haleluja. 


