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Žalm 3. 
 

Žalm Davidův, když prchal před svým synem Absolónem.                         
/2.Samuelova 15,14-16,14 / 
 

2/ Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, 
 mnoho těch, kdo proti mně povstávají! 
3/ Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: 
 „ten u Boha spásu nenalezne.“ 
 

4/ Ze všech stran jsi mi však Hospodine, štítem, 
 tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu. 
5/ Pozvedám hlas k Hospodinu, 
 a On ze své svaté hory mi už odpovídá. 
6/ Ulehnu, usnu a probudím se, 
 neboť Hospodin mě podepírá. 
7/ Nebojím se davu desetitisíců, 
 kteří kolem mne se kladou. 
 

8/ Povstaň, Hospodine, 
 zachraň mě, můj Bože! 
   Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, 
 svévolníkům zvyrážíš zuby. 
 

9/ V Hospodinu je spása. 
 S tvým lidem je tvoje požehnání! 
 
Patří k 13ti Davidovým žalmům se situačním nadpiskem, který napovídá, že jde o typickou situaci, do které se ve svém zápasu o Boží věc může 
dostat každý davidovský král. /každý křesťan.../ 
 

 
Není podstatné, co říkají lidé,  (ať již přátelé, či nepřátelé) 
není podstatné, co říkám já sám , 
podstatné je, co říká Bůh. 
 
To je to, na čem nejvíce záleží, protože to, co říká Bůh se stane. Já mohu mít různé představy, může mne 
ovládat strach, úzkost, beznaděj. Přátelé, či nepřátelé jsou ovlivněni vztahem ke mně. Buď mne lacině 
utěšují, a nebo se posmívají a provokují. Hází na mne špínu., prorokují špatné věci... 
To vše ale není podstatné, podstatné je, co říká Bůh.  
 
Situace:  
David utíká z Jeruzaléma, protože jeho syn Absolón se nechal korunovat za krále, a se svým vojskem se 
blíží k Jeruzalému. Je schopen všeho. Je schopen otcovraždy. Jde mu jen o jediné: získat království. A 
tomu je ochoten podřídit vše.  
David se rozhoduje rychle. Vzdává se  království, nebude bojovat se svým synem, konflikt vkládá do 
rukou Božích. Odchází a spolu s ním ti, kteří jsou mu věrní. Kolem šesti set mužů prchá spolu s králem z 
Jeruzaléma.  
Na cestě se setkávají s různými postoji lidí kolem. Někteří ho opustili, někteří se připojili: 
• Síba - sluha Mefíbošeta  přichází a přináší králi chléb, ovoce, vino, „aby se unavení mohli na poušti 

napít.“/2.Sam 16,2/. Zároveň přivádí osly pro královský dům k jízdě, aby se nemuseli plahočit pěšky. 
• Naopak Šimeí, syn Gerův  /2Sam. 16, 5-8/  vychází vstříc Davidovi, hází po něm kamením a  zlořečí 

mu těmito slovy: „ Táhni, táhni, vrahu, ničemníku!... To máš za všechno to zlo, vždyť jsi vrah!“ 
 

Jak Těžce asi muselo být v tu chvíli Davidovi. Ano, měl kolem sebe své odvážné bojovníky, a ti jsou ochotni 
tohoto ruhače potrestat, ale na jejich nabídku David odpovídá: ...On zlořečí, protože mu  Hospodin  řekl: 
zlořeč Davidovi. Nechte ho, ať zlořečí. Snad pohlédne Hospodin na mé ponížení, snad mi Hospodin za to 
jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem.“ 
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David ví, že podstatné v jeho situaci je to, co řekne Bůh!  (ne to, co řekl Šimei, nebo  kdokoliv jiný). A 
proto se vydává do Božích rukou. 
 
V podobné situaci často stojíme i my. V různých obměnách. Jsme Boží děti, patříme PJK, prožíváme 
požehnání, ale najednou nečekaně se objeví problém. Stojíme uprostřed bojiště, cítíme se slabí, opuštění, 
voláme v modlitbách k Bohu, ale nic se neděje. V  boji, ke kterému dochází  prohráváme.  
A tu uslyšíme slova, která nás úplně porazí: 
„Tomu už ani ten jeho Bůh nepomůže. K čemu je ti ta tvoje víra? Bůh od tebe odtáhl ruce. Ty s Boží 
pomocí nepočítej! Ty tvoje modlitby stejně nikdo neslyší!  Zbytečně očekáváš nějakou pomoc! “   
Takováto slova nám berou odvahu. Mnohdy se necháme ovlivnit a rezignujeme. Pochybujeme o Boží 
věrnosti. Stavíme se do pasivního postoje, nemáme sílu dál bojovat. Zvlášť, když slyšíme takto laděná 
slova i od těch, o kterých jsme si mysleli, že nás podepřou... 
 
Co říkají Davidovi lidé, kteří jsou kolem něj? 
 

2/ Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, 
 mnoho těch, kdo proti mně povstávají! 
3/ Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: 
 „ten u Boha spásu nenalezne.“ 
 

Ti, kteří se mu posmívají, či mu zlořečí patří do Izraele - Božího lidu. Jak velmi to bolí! A ve svých 
soudech se dotkli toho nejcitlivějšího: spasení. 
„Ten u Boha spásu nenalezne!“ 
To nejcennější co máme, je spasení. PJ říká: co je platné, kdyby člověk získal celý svět, ale ztratil svou 
duši. Lépe je všechno ztratit, ale zachovat duši pro věčnost. David ztratil vše - království, postavení, 
slávu, bohatství, ale zůstává mu to nejcennější - spása. A najednou slyší: ten u Boha spásu nenalezne! 
Stalo se vám to již?  Že vám někdo upíral spasení? Že vám upíral Kristovu milost?  Jsi ztracen, nad tebou 
se Bůh nesmiluje, ty s milostí JK nepočítej...  
To jsou zlá slova, to jsou nepravdivá slova. Vždyť Boží milost je větší než naše představy. Vždyť není 
žádný hřích, který by neobmyla krev PJK. A nikoho, kdo k Bohu přijde Ježíš nevyžene ven. PJ slibuje: já 
jsem s vámi až do konce tohoto věku. Kdo hledá nejde, kdo prosí dostane, kdo tluče, tomu bude otevřeno! 
Stojíme-li v pokání před Ježíšem a hledáme-li ho, on přijde a bude jednat! 
 
Ale přes všechna tato zaslíbení se může stát, že takovéto výhružky, takováto zlá slova vzbudí pochybnost 
v našem srdci. Co když je to pravda?  Co když se už Bůh nesmiluje? Co když na mne zapomněl? 
 

Takto mluvit je hřích! Nikdo nemá právo nám upírat spasení! Spasení je Boží dar, jen PJK ho může dát,  a 
nikdo nemá právo rozhodovat za něj. Když vidíme, že někdo žije v hříchu máme ho napomenout, a máme 
se za něj modlit, ale nemáme právo rozhodovat o tom, zda bude či nebude spasen. 
A už vůbec nemáme právo takto hovořit, dokonce ani přemýšlet, pokud někdo prochází životní zkouškou. 
Pokud ho potkalo něco těžkého. Slova tipu „to je Boží trest“, - to je hřích proti člověku a rouhání proti 
Bohu!   (Ondra a autonehoda – někteří lidé říkali: to je Bůh trestá…) 
Takováto slova často vyplývají ze situace, do které se druhý dostane,  a kdy my nechápeme Boží vůli. 
Myslíme si, že Bůh soudí, a Bůh se naopak chce oslavit. Chce něco ukázat a možná nejen tomu, koho 
provádí zkouškou, ale i těm, kteří stojí okolo a dívají se. Kéž bychom byli nejen nezúčastnění diváci, ale 
modlitebníci, kteří v přímluvných modlitbách vytrvale prosí o Boží milost … 
Právě v takovýchto okamžicích platí slovo Pavlovo: Těšte malomyslné, podpírejte slabé, vyznávejte se 
jeden druhému, Pán vás podepře...  Toto je jeden z úkolů církve - navzájem se podpírat, modlit jeden za 
druhého, povzbuzovat ve víře. 
Nikdo nemá právo zpochybňovat naši víru, lásku k Bohu, naději, upřímnost 
Uvědomuji si, že lidé, kteří druhé soudí, a berou jim odvahu – neznají Boha. Nejen že sami neznají Boží 
lásku, milost, věrnost, trpělivost, velkorysost a ještě druhým obraz Boha deformují! 
Kolik kolem nás žije lidí, kteří odmítají Boha, protože křesťané Boha zdeformovali.  
Kdo zná Boha, kdo prožil setkání s Ježíšem, komu zasvítil do života byť jen jediný malý paprsek Boží 
milosti a lásky, ten nikdy druhému neřekne: „ty u Boha spásu nenalezneš!“ 
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Může nastal ale ještě jiná situace. Nikdo z lidí nám neřekne – Bůh tě opustil, ale my sami začneme 
prožívat pochybnosti. Naše srdce začne zmatkovat a  panikařit. Jsem tak sám, jsem opuštěný, Bůh je 
daleko, už mi není pomoci, zapomněl na mne… 
Takovéto myšlenky vedou k sebelítosti, k obviňování lidí, někdy i Boha. Je to první krok k tomu, 
abychom  upadli do deprese, abychom se začali zmítat v pochybnostech, které mohou vést až k hořkosti 
vůči Bohu. 
 
Ať už je to tak, či onak, jak se k tomu postavit?  

Není podstatné, co říkají lidé,  (ať již přátelé, či nepřátelé) 
není podstatné, co říkám já sám , 
podstatné je, co říká Bůh! 

 
 
Co říká Bůh?   
Co řekl Hospodin Davidovi, Jakou zkušenost má tento člověk? 
 

4/ Ze všech stran jsi mi však Hospodine, štítem, 
 tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu. 
5/ Pozvedám hlas k Hospodinu, 
 a On ze své svaté hory mi už odpovídá. 
6/ Ulehnu, usnu a probudím se, 
 neboť Hospodin mě podepírá. 
7/ Nebojím se davu desetitisíců, 
 kteří kolem mne se kladou. 
 

9/ V Hospodinu je spása. 
 S tvým lidem je tvoje požehnání! 

 
 
Hospodin je mi ze všech stran  štítem, je mou slávou, zvedá mi hlavu 
Lidé odsuzují, ale Hospodin se zastane! Nejen, že mne ochrání, ale dá mi novou sebedůvěru, posílí mne a 
pozvedne mého ducha, duši i tělo.  
 

Je štítem  
ochrání před nepřáteli, od útoků na zpochybnění jistoty Božího spasení, od pochybovačných myšlenek 
Štít má jednu nevýhodu -  krejeme se zepředu, ale může nás někdo ohrozil ze zadu.  
David říká: Hospodin je štítem, který nás kryje ze všech stran – Ž 139,5 Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, 
svou dlaň jsi položil na mě. 
Jeho ochrana je dokonalá. Pokud je mým štítem Hospodin, nic mne nemůže ohrozit. Na otázku: může nás 
něco odloučit od Kristovy láska? Pavel odpovídá:  

Ř 8,38-39 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani 
žádná moc,  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky 
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

 
Je slávou  
David má velký problém, je na útěku, prožívá soužení, je zahanben, potupen, zneuctěn  - lidmi a dokonce 
vlastním synem. Je to pro tohoto muže nesmírně těžký okamžik. 
Ale zároveň prožívá: Hospodin je moji slávou = Bůh mne neopustil! Hospodin nezůstal  v  Jeruzalémě ve 
svatyni, někde u truhly smlouvy, ale Hospodin se svou slávou jde s ním. A Jeho sláva spočívá i na 
Davidovi. Hospodinu nevadí, že je teď psanec, David je jeho služebník a Bůh jde s ním všude.  
 
Ty mi zvedáš hlavu  
toto je skutečnost. Ať si nepřátelé říkají co chtějí, Hospodin mu pozvedá hlavu. Může jít vstříc 
budoucnosti se vztyčenou hlavou. Není poražený, protože Bůh jde s ním. Ano, neví jak to dopadne, ale ví, 
že Hospodin ho neopustil. Přizná se k němu. 
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Kéž bychom procházeli životními zkouškami v této jistotě. Hospodin je mi štítem, je mou slávou, 
pozvedá mi hlavu. Podobně to říká Pán Ježíš svým učedníkům: když přijde soužení, napřimte své hlavy, 
neboť vaše vykoupení (záchrana) je blízko ! 
 
Je zajímavé, že Boha nejlépe poznáváme v době krize. Když je nám zle, když jsme se dostali do těžkých, 
nebo neřešitelných situací. V okamžiku, když jsme vyčerpali všechny možnosti záchrany a nezbývá nám 
nic jiného, než prosit Boha, aby se nás zastal on sám. 
 
Podívejme se na Davidovu zkušenost: 
 
 
1. pozvedám hlas... už mi odpovídá 
David prosí o pomoc, a vysvobození. Je aktivní. Pokořuje se před Bohem, zpytuje své srdce, ale zároveň 
volá v modlitbě o záchranu. 
Úžasná je jeho zkušenost: pozvedám hlas k Hospodinu, a On ze své svaté hory mi  už  odpovídá. 
Hospodin nevyčkává, nečeká jak to dopadne, netaktizuje ale JIŽ odpovídá.  Bůh je rychlý ve své pomoci. 
„Ještě mám slovo na jazyku a ty všechno víš“   vyznává na jiném místě David.  
Toto je častá zkušenost Božích dětí. Pozvednou hlas, a než stačí povědět svou prosbu, Bůh již vyslyšel.  
Samozřejmě  - Bůh jedná vždy suverénně. Jsou chvíle kdy spolu s Davidem prožíváme: již vyslyšel, a 
jsou jiné chvíle, kdy vyznáváme: Bůh se přiznal k vytrvalým modlitbám! 
Kraličtí překládají tento verš: Hlasem svým volal jsem k Hospodinu a vyslyšel mne s hory svatosti své.   - 
v minulém čase. Ekumenický v přítomném čase. Jedno i druhé platí. David ví, že Hospodin slyšel a 
rozhodl se vyslyšet jeho modlitbu. Její naplnění ještě chvíli trvalo. Možná den, dva...  I při nás to platí. 
Možná ještě nevidíš výsledek své modlitby, ale v srdci cítíš: Bůh vyslyšel, a nebude to dlouho čekat, 
uvidíš to na vlastní oči.  
 
 
2. Hospodin mne podepírá 
Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mne podepírá. 
 

Utíká, je v nebezpečí života, a přitom klidně usne...    Kolik nocí jsme neprospali pro starosti, které 
prožíváme. Kolik stresu, obav, myšlenek: jak tohle jen dopadne, a to nejsme v nebezpečí života. 
David ulehne a spí...  je si vědom Boží ochrany. 
Prožíváš tuto ochranu? - musím vyznat, že se mi to mnohdy nedaří. Že nemám tak pevnou víru jako 
David, i když mám mnoho zkušeností s tím, že PJ vždy zasáhl včas tak se mnohdy po nocích, nebo i ve 
dne trápím nad tím, co bude.  Přál bych si mít tuto pevnost  (nepohnutelnost)  víry 
 

Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem mne se kladou… 
Bez ohledu na velikost nebezpečí, na taktiku nepřátel David ví, pokud je Bůh s ním, pak nepadne. Nebude 
poražen. To není naivita. David byl jedním z největších bojovníků. Porazil všechny okolní národy. Věděl 
co to j stát proti přesile. Ale přesila 1:10.000 – to by byl hazard, to by byla jasná smrt. Ale ne v případě, 
kdy na jeho straně je Bůh! Proto může vyznat: nebojím se davu desetitisíců, kteří jsou kolem mne… 
 
 
3. Hospodin je má spása 
Na zpochybňování odpůrců David odpovídá jasným vyznáním: V Hospodinu je spása. Ne v tom co 
řeknou, či neřeknou lidé. Neobrací se na nikoho jiného, než na samotného Hospodina. On ví, že jeho 
slovo je pravda, on ví, že to co slíbil platí. Ví že jeho spasení nezáleží na knězi, proroku, rádcích, davu 
lidí, ale na Hospodinu. 
PJK jediný rozhoduje o našem spasení! Díky Bohu za to! 
Kdybych o tom rozhodoval já, jak by asi vypadal zástup Božích dětí!  Kolik je v našich srdcích 
předsudků, kolik falešných názorů. Jaké jsou naše představy o tom, kdo je, či není spasen. Díky Bohu, že 
o tom rozhoduje Ježíš. Díky tomu byl spasen zločinec na kříži, celník, který se modlí: buď milostiv mne 
hříšnému, cizoložná žena, která slyší: aniž já tě odsuzuji, jdi a nehřeš víc...  ale i já a ty! 
Toto vědomí nikdy nesmí vymizet z našeho srdce. V Hospodinu je spása! 
Ani lidé, ani satan nemůže vzít to, co Ježíš dal. 
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4. Hospodin dává své požehnání 
Největším požehnáním je spasení. Spasení (záchrana) je stav Božího dítěte -  neznamená co cítím,  co si 
myslím, ale co učinil Bůh. On nás přijal pro Pána Ježíše jako své děti. A jsme-li jeho děti, pak  máme i 
podíl na všem požehnání, které Ježíš pro nás připravil. Pak můžeme nastavovat své dlaně a Boží 
požehnání přijímat do svého života.  
Boží požehnání se týká všeho. Věčný život v budoucnosti, ale i přítomnost Ducha svatého v současnosti. 
Nejdeme životem sami, nestojíme v zápasech sami,  ať jsme kdekoli je s námi Bůh.  
Ať procházíme nemocí, utrpením, zkouškou, je s námi Bůh, a je-li on s námi je s ním i jeho požehnání. 
Být v Boží blízkosti znamená prožívat jeho požehnání. Být venku v dešti znamená, že jsme mokří 
(neschováme-li se), být v jedoucím vlaku znamená, že se pohybujeme (i když sedíme), být v Boží 
blízkosti znamená být v klimatu Božího požehnání (ať se kolem nás děje cokoliv). 
Požehnání není jen v tom - lidsky viděno - dobrém. Čtete-li Bibli, či životopisy velkých Božích mužů a 
žen, pak vidíte, že žádný Boží člověk nebyl ušetřen zkoušek a utrpení. Ale to vše ho vedlo k hloubce víry 
a poznání PJK. Kdo se vyhýbá zkouškám, kdo uhýbá před utrpením, kdo chce životem jen tak proplout, 
ten většinou stojí na mělkých základech.  
 

Božím požehnáním se stala pro Davida i tato událost,kdy jako psanec utíká před vlastním synem. Bylo to 
těžké, ale byla to pro něj i nová zkušenost o Boží věrnosti, a když se vrací zpět do Jeruzaléma bylo nejen 
jemu, ale i celému národu jasné, že při něm stojí Bůh. 
 
Kéž bychom my i naše okolí měli podobnou zkušenost. Kéž by i o nás lidé vyznávali: při něm stojí Bůh. 
 
Nelekejme se, nenechme se zpochybnit, nenechme se vtlačit do role těch, které Bůh opustil, protože Bůh 
je věrný, neopustí, nezanechá, ale je s námi. On sám a spolu s ním i jeho požehnání. 
 
 
 
Bůh je věrný, neopustí nás… 
To ale předpokládá, že někde v našem životě nastal okamžik, kdy jsme se já a Bůh dali dohromady… 
 
Jdu životem s Bohem a nebo sám? 
Abychom mohli prožívat a pak i vyznávat to, co nám ze své zkušenosti sdělil David, musíme nejprve 
k Bohu přijít. A Pán Ježíš nás k sobě zve: 
 
Mt 11,28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 
 

J 6,37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 
 

Zj 3,20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s 
ním večeřet a on se mnou. 
 
 
Jdeš životem s Ježíšem, nebo sám? 


