
Blaze těm, kdo mají čisté srdce

Kázání vychází ze 3 kapitoly 1. knihy Samuelovi (Bible, I. S 3) 

Pán Ježíš  řekl:  „Blaze  těm,  kdo mají  čisté  srdce,  neboť  oni  uzří  Boha“ (Matouš 5,8). V Bibli
najdeme velké množství veršů, zabývajících se srdcem člověka. 
Když jsem vyrůstal, často jsem slýchával, že se nevyplatí jednat spravedlivě, protože spravedlivý
člověk  to  má  v  životě  moc  těžké.  Zatím co  on  se  trápí  zlem,  ostatní  jsou  v  klidu.  Zatím  co
spravedlivý jedná poctivě a doplácí na to, nepoctiví lidé si žijí spokojeně a mají dostatek. Zatím co
spravedlivý jedná čestně, zažívá od lidí bez svědomí často rány pod pás. A proto je dobré nemít
svědomí, mít ostré lokty, nebýt spravedlivý, poctivý, dobrý, ale být bezohledný, uzavřený, raději
zneužít druhého, než být zneužit. Podle hesla přežije nejtvrdší a nejostřejší. 
Hospodin však obrací lidskou moudrost naruby. Blahoslavený není ten, kdo má tvrdé srdce, ale ten,
kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Ten uzří Boha. 

Kontext

Abychom mohli porozumět dnešnímu SZ oddílu, bude třeba si osvětlit kontext. Hlavní postavou
příběhu je Samuel. Samuel byl vymodleným dítětem. Jeho matka ho již před narozením (početím)
zasvětila službě Hospodinu. Samuel byl s maminkou jen po dobu kojení, což v dávných dobách
nebyla krátká doba jako dnes. Nicméně na výchovu ke knězi Élímu šel v raném dětství. Élí měl dva
syny, Chofního a Pinchase. Chofní a Pinchas byli kněží. Neměli však dobré srdce. Dělali věci, které
byly pohoršením před Bohem i před lidmi. Chovali se neuctivě k lidem i k Bohu. Jednali s lidmi
hrubě, násilně, vyhrožovali násilím, brali lidem nejlepší část z oběti Hospodinu. Lidé kvůli jejich
jednání  znevažovali  Hospodinův obětní  hod. Dokonce se dopouštěli  sexuálních orgií  se ženami
konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. Jejich otec to věděl, ale nezasáhl. Jen jim laskavě
domlouval. Ale proti takovému zlu měl zasáhnout rázně. 
Vždycky,  když se Písmo zmiňuje o nepravostech Élího synů, dodává,  že Samuel  vyrůstal  před
Hospodinem, sloužil mu, nebo že byl milý Bohu i lidem.  Písmo opakovaně staví ohavné jednání
Élího synů do kontrastu s jednáním Samuela.  Přesto, že Samuel Hospodina ještě osobně neznal,
sloužil mu poctivě a věrně. Měl dobré srdce a nedopouštěl se ohavností Élího synů. Plaval proti
proudu doby i svého nejbližšího okolí. A Bůh jeho poctivost a čisté srdce viděl a Bůh mu požehnal.

Rozbor postav

Samuel byl mladík, neměl zkušenosti, ale  měl čisté srdce. Samuel měl úctu k Hospodinu, sloužil
mu poctivě, i když Hospodina ještě osobně neznal. Byl od malička o něm vyučován od Élího, věděl
co se patří, ale Hospodina osobně neznal a jeho slovo mu ještě nebylo zjeveno. Přesto vyrůstal při
Hospodinu, sloužil mu spravedlivě a byl milý Bohu i lidem. 
Chofní a Pinchas, kněží, synové Élího, byli starší, zkušenější, ale měli zlé srdce. Neměli úctu ani k
lidem, ani k Bohu.
Élí byl zralý zkušený muž. Znal Hospodina, měl duchovní poznání, uměl rozpoznat Boží hlas, věděl
co se patří, uměl rozpoznávat, co je dobré a co zlé. Ale jeho srdce bylo nevěrné. Věděl, že jeho
synové jsou zlí a dělají zlé věci. Věděl, že jejich chování, je pohoršením před Hospodinem, že kvůli
jejich nepravostem lid znevažuje Hospodinovo jméno. A přeci se proti nim nepostavil a nesesadil je
z  funkce  kněží.  Písmo říká,  že  ctil  své  syny více  než  Hospodina.  Élímu to  dokonce  říká  sám
Hospodin:  „Ctil jsi své syny, více než mne. Ztloustli jste z prvotin všech obětních darů mého lidu
Izraele“  (I.S 2,29).  A tak  Élí  pošlapával  Hospodinův obětní  hod a  působil  pohoršení.  Na jeho
jednání  se hodí slovo z Iz  proroka:  Izajáš 26,10 Dává-li  se milost  svévolníku,  spravedlnosti  se
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nenaučí; v zemi správných řádů bude jednat podle, na Hospodinovu důstojnost nebude hledět.
Izraelci věřili v Hospodina, ale jejich způsob víry byl pohanský. Přistupovali k Bohu, jako k modle,
se kterou mohou manipulovat sem a tam, podle svých potřeb. Mysleli si, že budou Hospodinem
manipulovat jak potřebují a že Hospodin bude skákat, jak oni budou pískat. Jaké zděšení, když se
tak nestalo. Mohli jen sedět a lízat si rány. Podobně hovořil i Pán Ježíš o farizejích a zákonících:
Lukáš 7
30 Ale farizeové a zákoníci zavrhli úmysl, který Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od Jana.
31 Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají?
32 Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali;
naříkali jsem, a vy jste neplakali,´
33 Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno - říkáte: `Je posedlý.´
34 Přišel Syn člověka, jí a pije - říkáte: `Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´
35 Ale moudrost je ospravedlněna u všech svých dětí."

Výtěžek

Samuel vyrůstal  od  dětství  bez  vlastní  rodiny.  Jeho  maminka  ho  navštěvovala  1  x  za  rok.
Vychovával ho kněz, který věděl hodně o Hospodinu, ale ctil své zlé syny víc, než Hospodina. A
přeci  se Samuel držel  Hospodina a sloužil  mu poctivě,  a  to dokonce i  v době,  kdy Hospodina
osobně neznal, jen z učení Élího a Boží hlas dosud neslyšel. 
Synové  Élího se  kterými  Samuel  vyrůstal  byli  zlí  a  neuctiví  před  Bohem  i  před  lidmi.  Ale
mládeneček Samuel byl milý Bohu i lidem.
Izraelci nebyli  právě  ukázkovou rodinnou víry,  vhodnou pro výchovu dítěte.  Na vzdory tomu,
Samuel zůstával při Hospodinu.
Hospodinovo slovo bylo tou dobou v Izraeli vzácné a prorocké vidění nebylo časté. A přeci se Bůh
dal poznat Samuelovi a pověřil ho náročným úkolem – vyřídit prorocké slovo jeho vychovateli.
Přesto, že v Izraeli mnozí Hospodina neposlouchali, Samuel udělal to, co mu Hospodin položil
na srdce.  A proto se Samuelovi Hospodin dával poznat ve svém slově, dával mu duchovně růst a
potvrzoval před lidmi, že je jeho prorokem. 
Matouš 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Žalmy 24,3 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Jinými slovy: Kdo může přicházet do Boží přítomnosti? Kdo smí hledět na Hospodinovu tvář?
Komu je sám Hospodin přítelem? A kdo je přítelem Božím? Kdo je ten blahoslavený?
4 Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
5 Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
6 To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.
Na Hospodinovu horu, na jeho svaté místo smí vstoupit ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí.
Ten,  kdo  nezneužije  duši  člověka.  Ten,  kdo  nepřísahá  lstivě.  Ten,  kdo  především  hledá  Boží
království a jeho spravedlnost, dotazuje se na Hospodinovu vůli a  ten, kdo hledí na Hospodinovu
důstojnost. Ten, kdo hledá Boha celým svým srdcem. - To je ten blahoslavený, šťastný člověk. To je
ten, kdo je přítelem Božím, kdo smí přistoupit před Boží tvář, do jeho blízkosti, kdo má naději, na
život věčný v Nebeském království. 
Matouš 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Amen
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