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HOSPODINE, PROČ JEN STOJÍŠ OPODÁL? (Ž 10,1–18) 
Bůh zjednává právo zdeptanému 

 

David pozoruje zlo ve světě a přednáší ve své modlitbě prastarou otázku 

před Hospodina: Proč dovoluje Bůh svévolníkům konat zlo? Od omezené 

zkušenosti Davida se nakonec přesuneme k věčným Božím pravdám, kde 

nalezneme jistotu. 
  

Text Písma – Žalm 10,1-18, ČEP,  
1Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš? 

 2Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni. Ať se zapletou v těch piklech, které 
vymýšlejí! 3Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky, když chamtivec dobrořečí, 

znevažuje Hospodina. 4Svévolník ve zpupném hněvu říká: „Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není.“ 
Odtud všechny jeho pikle. 5Úspěšné jsou jeho cesty v každé době, vysoko jsou od něho tvé 

soudy, soptí proti všem svým protivníkům. 6Říkává si v srdci: „Mnou nic neotřese. Z pokolení 
do pokolení mě nepotká nic zlého.“ 7V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk, na jazyku 
trápení a ničemnosti. 8Na nádvořích číhá na čekané, v skrýších vraždí nevinného, jeho oči 

pasou po bezbranném. 9Číhá v úkrytu jak v houští lev, číhá na poníženého, aby se ho zmocnil, 
zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl. 10Plíží se a krčí a bezbranní upadají do jeho spárů. 11Říkává si v 

srdci: „Bůh vše zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí.“ 
 12Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované! 13Smí svévolník 

znevažovat Boha, říkat si v srdci: „Ty nic nevypátráš“? 14Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš 
a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. 
15Přeraz paži svévolníka, paži zlého. Jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne. 16Hospodin je 
Králem navěky a navždy, pronárody zmizí z jeho země. 17Tužbu pokorných vyslýcháš, 
Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, 18zjednáš právo sirotkovi, právo 

zdeptanému; člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. 
 
 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč Bůh dovoluje svévolníkům činit zlo? 

2. Jakým způsobem se projevují Boží soudy na tomto světě? 

3. Proč je nebezpečné příliš spoléhat na svou zkušenost? 

 

 
 

 
 



 

 

I. PRASTARÁ OTÁZKA (V. 1) 

 Co Bůh říká, když mlčí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Zj 6,10; Ř 1,28; 29–32; 2,14–15; 11,33; Ž 7,12; 11,5; 115,3; Sk 17,31; Ab 1,2–4.5–7 
 

II. DAVIDOVA ZKUŠENOST (V. 2–11) 

 Jak David popisuje svévolníky? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Př 4,23; 6,16–19; 16,18; Ž 14,1; 73,4–11.17–20; 1Pt 5,6.8; 2Pa 32,13–16.21; Jer 17,5–6. 

7–8; Mt 15,18–19; Ř 3,13–14.15; Jk 3,5; Gn 3,15; 1J 3,1–3; J 11,25 
 



 

 

III. BOŽÍ PRAVDA JE VĚČNÁ (V. 12–18) 

 Kde musíme hledat vysvětlení pro své zkušenosti? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Ž 5,5; 9,21; 14,2; 15,2–5; 94,7–9; 115,3; 146,5–9; 1J 2,1; Mt 28,18–20; J 3,16–18; Lk 

5,31–32; Ř 6,23; 10,9–11; 
 

  

 

 
   AHOJ, ČIPY, DISK, 

DRUHORODIČKA, DRUŽICE, EBON, 

ELEKTŘINA, EXOT, FILATELIE, 

FILÉ, HLEDÁČEK, IDEA, KAMNA, 

KNĚZ, KOSTÝMY, KOUT, LAKY, 

LORDI, MOLO, NÁSTRAHY, 

NEOTESA, OPEŘENEC, OTROK, 

OVES, PAJDA, PODSADA, 

PRASKLINA, PRIMÁTOŘI, ŘEZY, 

SAKR, SMRT, SVALOMĚR, ŠTEMPL, 

TRAJEKT, TÚRA, VZEZŘENÍ, VZOR, 

YZOP, ZEMÁKY, ZERA 

Osmisměrka 

Tajenka Iz 30,18 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line.  

Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

 Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

V neděli 28. listopadu budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru.  

 

Křesťanský vedoucí zatčen 

Čchen Wen-šeng si svou evangelizační službou získal pověst opravdového 

„bojovníka evangelia“. Při evangelizačních kázáních používal nápadné 

transparenty ve tvaru kříže s nejrůznějšími nápisy vybízejícími k zamyšlení, 

jako například „Úžasný Spasitel“, „Čiň pokání“, „Věř“ nebo „Zachráněný“. 

Kvůli neutuchající aktivitě se Čchen dostal do hledáčku orgánů čínské 

komunistické strany. Letos v červnu evangelistu kontaktoval příslušník státní 

bezpečnosti – krátce poté, co Čchen zvěstoval evangelium více než tisícovce 

lidí. Agent mu ukázal novinovou zprávu o jeho evangelizační práci vydanou 

zahraniční agenturou. Následně se ho snažil vyslýchat, protože nabyl 

přesvědčení, že Čchen přijímá ze zahraničí nějakou podporu.  

V roce 2021 byl Čchen zadržen již šestkrát. 26. září ho policisté odvezli na 

stanici, aby mu zabránili v účasti na nedělní bohoslužbě. Doufali, že se nakonec 

vzdá a přestane o evangeliu hovořit, on však místo toho vyprávěl o Kristu 

policistům, kvůli čemuž strávil 15 dní ve vazbě.  

 

Píseň k Památce Páně: 

Ježíši, můj Pane, Ty jsi králů Král, Tys za mne život svůj dal.   

Velebíme Tvoje svaté jméno, Ty jsi Bůh náš a Pán. 
 

Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi! Rozjasni mé oči, ať 

neusnu spánkem smrti. 

Žalm 13,4 


