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UPNI SE NA BOHA!  
Základ kázání: Žalm 57 
1 

Pro předního zpěváka, jako "Nevyhlazuj!" Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.     
2
 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých 

křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. 
3
 Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.  

4
 Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.     

5
 Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je 

ostrý meč. 6
 Povznes se až nad nebesa, Bože, ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva! 7

 Nastražili síť mým 

krokům, člověk mě chtěl zlomit; vykopali na mě jámu, spadli do ní sami. 8 Mé srdce je připraveno, Bože, mé 

srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy. 9
 Probuď se, má slávo! Probuď se už, citaro a harfo, 

ať jitřenku vzbudím. 10
 Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;      

11
 vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. 12

 Povznes se až nad nebesa, Bože, 

a nad celou zemí ať je tvoje sláva! Amen. 

 

ÚVOD: David může vyřešit problémy se Saulem velmi rychle a jednou provždy. (1S 24:1-8) Má možnost 

Saula „elegantně“ sprovodit ze světa – a málokdo mu to bude mít za zlé. Ovšem on to neudělá. Nevyužije 

příležitosti. Nechce totiž tímto násilným a svévolným jednáním urazit Hospodina. David se tím stává 

starozákonním obrazem Pána Ježíše Krista! (L 23:34)  

Otázka zní: Kde na to David bere sílu? ZDROJEM jeho vnitřní duchovní síly – neoplácet zlo zlem, ale 

dobrem (L 6:27-29; Ř 12:17-21; 1Pt 3:8-9) – je samozřejmě Bůh sám.  
 

 

Neodplácet zlo zlem, ale dobrem: 

 27
 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.             

28
 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 

29
 Tomu, kdo tě udeří do 

tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! (L 6:27-29) 

 17
 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. 

18
 Je-li možno, pokud to 

záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 
19

 Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží 

soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' (Ř 12:17-19) 

 8
 Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,                 

9
 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, 

abyste se stali dědici požehnání. (1Pt 3:8-9) 

 

A ZPŮSOBEM, jak se k té síle od Boha „dopracoval“, je modlitba. Právě Žalm 57 jsou slova, kterými 

David volal k Hospodinu v jeskyni, když prchal před Saulem. (Ž 57:1) Skrze modlitby Bůh Davida posiloval 

ke správnému jednání v těžkých životních situacích. 

My se dnes společně zamyslíme právě nad Žalmem 57. Zajímat nás ale přitom nebude až tak David a jeho 

způsob modlitby. My budeme sledovat spíš to, co o Bohu vyjadřuje Davidova modlitba. Cílem kázání tedy 

není výzva: Žij jako David! Ale radostná zpráva: O Bohu, který ZABÍRÁ naše nitro, ZASAHUJE do 

našeho života, a proto SI ZASLOUŽÍ naši chválu.  

 

1. BŮH ZABÍRÁ (A ZAMĚSTNÁVÁ) NAŠE NITRO 
 David je od začátku do konce upřený na Hospodina. Což je jistě výsledek Boží práce na něm! 

 

 Prosí Hospodina o milostivý zásah (v. 2: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se 

utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.) 

 

 Žije uprostřed nepřátel, ale je upokojený (v. 5: Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, 

s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je ostrý meč.) 

 
 Mluví o svém srdci, že je pevně ukotveno v Hospodinu (v. 8: Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce 

je připraveno.) 
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 Chválí Hospodina (v. 9-10: Probuď se, má slávo! Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. 
Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;) 
 

 Přeje si, aby Bůh oslavil sebe sama tím, co učiní (v. 6.12: Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad 

celou zemí ať je tvoje sláva!) 

 

Pán Ježíš nás vede stejnou cestou: 
9
 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno 

tvé jméno. 
10

 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. (Mt 6:9-10) 

 

2. BŮH ZASAHUJE DO NAŠEHO ŽIVOTA (A ZACHRAŇUJE NÁS) 
 PROČ?  

 Protože je milosrdný a věrný Bůh! (v. 4.11: Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po 

mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do 

mraků tvoje věrnost.) 
 JAK?  

 Jako náš nebeský Otec: Svobodně: Nevíme kdy, kde, ani jak Bůh zasáhne. 

 v. 3: Volati budu k Bohu nejvyššímu, k Bohu silnému, kterýž dokonává za mne. (BKR)  

 Co Bůh dokonává? Jak? Kdy? Kde? – To už David neříká. To záleží jen na Hospodinu! David je 

zatím pořád uprostřed velikého nebezpečí (v.4a.5.7: Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí 

toho, kdo po mně šlape. Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejichž zuby 

jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je ostrý meč. Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit; 

vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.) 

 
 Jistojistě: Bůh určitě zasáhne, určitě pomůže, určitě zachrání (v. 4.7: Bůh sešle své milosrdenství 

a věrnost. Vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.) 

 

 Vznešeně: Tak, že Bůh nakonec oslaví sebe sama (v. 6.12: Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad 

celou zemí ať je tvoje sláva!) 
 

Pán Ježíš se modlí: 
27

 "Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? 

Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. 
28

 Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě 

oslavím." (J 12:27-28)  

 

 Neberme spravedlnost do svých rukou! Spoléhejme se na Hospodina! Dejme možnost našemu Bohu 

jednat v našich životech, a to zvlášť v obtížných situacích! 

 

3. BŮH SI ZASLOUŽÍ NAŠI CHVÁLU 
 Modlitba není jen prosba! Modlitba má být i chvála Hospodina! A smíme Hospodina chválit i písní, 

samozřejmě! 

 

 Smíme Hospodina chválit dřív, než nás vysvobodí z aktuálních těžkostí (v. 9: Probuď se, má slávo! 

Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím.) 
 

 Musíme ze sebe vydávat to nejlepší, když chválíme Hospodina (v. 9: Probuď se, má slávo!) 

 

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého 

srdce (Ef 5:19) 

 

 Máme chválit Hospodina i před nevěřícími lidmi – je to způsob našeho zvěstování evangelia  

(v. 10: Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy.) 

 

ZÁVĚR: Bratři a sestry, upněme se na Boha, který nám v Ježíši Kristu prokázal milosrdenství a věrnost. 

Dejme mu prostor, aby v našich život jednal. On nám pomůže. On nás ochrání. On nás vysvobodí. Kéž bude 

Duch svatý zabírat stále větší podíl našeho nitra, kéž nám ze srdce a z úst poplynou slova chvály jeho jména. 


