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Heslo sboru: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ (Ž 51,12)
Jsou různé situace, ve kterých potřebujeme pomoc. Když se nám pokazí auto, voláme do
servisu. Když praskne v bytě voda, potřebujeme instalatéry. Když jde o zdraví a o život,
vytáčíme číslo záchranné služby. – Kromě toho známe další krizové případy: „dusno“ na
pracovišti, bezradnost u neposlušných dětí, odcizení v manželství… S tím si většinou musíme
poradit sami. Ovšem co máme dělat, když si nevíme rady sami se sebou? Kde najdeme
pomoc, když se v našem životě hromadí zlé věci, děláme jeden kopanec za druhým a nevíme,
kde to skončí? Myslím, že to je situace, o které mluví biblický verš. Je to heslo pro náš sbor,
který budeme mít celý rok v záhlaví našich oznámení.
1. Životní selhání a co s ním?
Žalm 51 se zrodil v konkrétní situaci lidského selhání. Formou kající modlitby nám dává
nahlédnout do nitra věřícího člověka a přibližuje jeho trápení. Tím člověkem je král David.
Slyšíme, jak se modlí k Bohu a prosí o čisté srdce. David nemá nemocné srdce, ani EKG ani
rentgen by nic neukázaly. On se prostě nemá dobře jinak a zavinil si to sám. Dosud žil jako
věřící člověk, měl s Bohem mnoho silných zkušeností. Pán Bůh mu pomáhal při těžké práci,
chránil ho v nebezpečí a vysvobodil z rukou nepřátel. Pak ho dovedl na královský trůn a
David se stal slavným člověkem. Možná jeho postavení mělo vliv na to, že se méně spoléhal
na Boha, že jeho vnímavost pro Boží vedení zeslábla a do hlavy mu stouply úspěch a sláva.
A pak se stalo, že se zakoukal do krásné ženy. Líbila se mu, ale to nestačilo. On ji chtěl mít
pro sebe a chtěl ji mít jako ženu. Problém byl v tom, že to byla vdaná žena, která patřila
jinému muži. Před touto překážkou se král nezastavil. Ve svém postavení měl možnost „si to
zařídit“ a on „si to zařídil“. Králové, prezidenti, předsedové vlády, lobbisté, podnikatelé a jiní
vlivní a bohatí lidé mají možnosti, o kterých se obyčejným lidem ani nezdá. David toho využil
a získal vytouženou ženu pro sebe. Dosáhl svého, možná se nějakou dobu ze své nové lásky
radoval. Jenže bylo to za obrovskou cenu cizoložství a úkladné vraždy. A to bylo špatně.
David měl být jako král pro svůj národ příkladem a on nebyl. To se nelíbilo Pánu Bohu, a když
to nešlo jinak, posílá k Davidovi svého proroka, který mu do očí řekne, že je zločinec a vrah!
2. Lítost a volání o pomoc
Nevím, jak to děláte vy, ale sám mám tu zkušenost, že když něco nezvládnu, pokazím, že si to
snažím nějak omluvit. Je to zajímavé, ale skoro vždycky se najde nějaká dobrá výmluva.
Málokdy si přiznáme chybu hned a snažíme se situaci řešit. David to měl taky tak. Teprve
díky návštěvě proroka Nátana mu došlo, co se stalo: že je velký hříšník.
Davidův Ž 51 je svědectvím o tom, že se král přece jen probral ze svého poblouzení a začal
zápasit o Boží odpuštění. Tak to slyšíme z jeho modlitby: „Pane Bože, smiluj se! Stvoř mi,
Bože, čisté srdce…“. Jako věřící člověk si David připomíná, že jeho selhání je proviněním proti
Bohu. Proto své hříchy řeší s Ním. David pochopil, že na celé čáře selhal, když jako osel šel
slepě za hlasem svého chtíče a na nic se neohlížel. Na jeho příběhu můžeme sledovat, jak to
začíná (že to začíná v myšlenkách, v srdci) a jak to pokračuje, když člověk včas neřekne
k pokušení, ke zlé věci rozhodné NE. Do vzdoru, hříchu a neposlušnosti se pořádně „zamotá“.
Všichni se rodíme s určitým sklonem k dobru i se sklonem ke zlu. V každém z nás je to

podobné. Také jako věřící nosíme v srdci dobré i zlé věci. Máme sice většinou jasno v tom, co
je správné a co špatné, ale napadá nás všechno možné. Bible mluví o srdci jako o středu naší
bytosti, ze kterého vychází různé myšlenky a rozhodnutí, podle kterých se chováme. Pokud
nedojde ke změně srdce, většina věcí se řídí podle toho, co vyhovuje nám…. Někdo přirovnal
srdce také k takovému kormidlu. Pokud u něho nestojí Ježíš Kristus, pak nabíráme v životě
špatný kurz a dříve nebo později dojde ke kolizi.
3. Blahoslavení čistého srdce
Ž 51 máme v Bibli jako důležité vyučování o povaze lidského srdce a o Božím nekonečném
slitování. Je to poselství, které ukazuje Boží východisko z našeho bloudění, z našich životních
labyrintů a slepých uliček. Nikdo z nás není na tom jako izraelský král, když myslím na
závažnost jeho provinění. Ale na druhou stranu je třeba říct, že Davidovo volání není
modelovou modlitbou jen pro ty, kdo byli nevěrní svému partnerovi a kdo si u toho navíc
pomáhali úkladnou vraždou. Je to pro všechny smrtelníky, pro všechny hříšníky, ať už je trápí
velký problém anebo obyčejné věci. Je to pro všechny křesťany, kteří vyznávají víru
v Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista. Všichni totiž vedeme menší nebo větší zápasy se svými
sklony, závislostmi a pokušeními. Vždycky ve svém srdci najdeme něco, co jsme nezvládli a
co vyžaduje pokání, vyznání hříchů a nový začátek. Někdy to je obzvlášť jasné a důležité!
David prosí o čisté srdce. Prosí o to, aby Bůh takové srdce v něm stvořil. Bible zde používá
sloveso, které je vyhrazeno pro Boží jednání. Chce tím říct, že nikdo jiný nedokáže vypůsobit
duchovní změnu mysli a srdce člověka. Jenom Bůh – jenom Boží Syn Ježíš Kristus. Právě On
řekl, že člověk, který se má stát novým člověkem, se musí narodit z vody a z Ducha, být
očištěn vodou křtu a posvěcen Duchem svatým! - Také to další je důležité: „obnov v mém
nitru pevného ducha!“. David prosí o čisté srdce, ale také o pravou oddanost Bohu, o
pevného ducha, který ho v životě ochrání před každou nestálostí a neposlušností. Takový
„pevný duch“ pomáhá zůstat s Bohem a jít podle Boží vůle cestou nového života.
O čistém srdci mluví také Pán Ježíš. Mluví o tom, že čisté srdce patří ke křesťanskému
charakteru. Myslí tím čistotu myšlenek, pohnutek a motivů. Kdo chce čisté srdce, musí si pro
ně přijít v pokání k Ježíši Kristu. Je to velký dar, když Bůh člověka svým odpuštěním promění
a dá mu „čisté srdce“. Čisté srdce podle Ježíše je „upřímné“ srdce. Takové srdce měl Ježíš.
Miloval nezištnou láskou, jednal bez postranních úmyslů, zapomínal na sebe a pomáhal
druhým. Je to dar a div, když je něco z toho vidět také na věřících.
Dnes jsme přišli k Božímu Slovu i ke svaté Večeři Páně. Slyšíme o tom, jak je dobré mít čisté
srdce, a o tom, jak je možné k čistému srdci přijít. Je to možné díky Ježíšově smrti na kříži,
díky Kristově vzkříšení. Díky Ježíši nám Bůh může odpustit hříchy, když činíme pokání, naplnit
naše srdce Duchem svatým, pokojem a radostí. To jsou vzácné dary, které nás posilují a které
nám pomáhají žít s Bohem nový život ve světě, který čistotu považuje za slabost. Děkujme za
Boží velkou milost a žijme ve víře k Boží cti a chvále. AMEN.
Bronislav Kaleta

„Blaze těm, kdo upouštějí od rozkolných myšlenek a polovičatých rozhodnutí a konají
jednoduché krůčky poslušnosti. Blaze takovým, kteří berou vážně Boží rozkazy: každým
poslušným činem jistější se stává jejich víra.“
(Ernst Lange, Blahoslavenství)

