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Ot�e, d�kujeme Ti dnes za Tvé veliké milosrdenství a mírnost. Pane, 
d�kujeme Ti, že mluvíš k našim srdcím práv� tohoto dne a tuto hodinu. 
Nejen, že nám ukazuješ své království, Ty propátráváš naši duši a srdce. 
Žádáme T�, Pane, prozkoumej nás, zkus naše srdce, je-li v nás jaká 
p�evrácenost. Uv�domujeme si, že nás p�ivádíš do �asu a období, do 
dimenze, v níž jsme nikdy d�íve nechodili. P�ivádíš nás na místo, které 
bychom nazvali vysokým, vyšší dimenzí, vyšší rovinou, kde Ty sám p�ebý-
váš. Z toho d�vodu pot�ebujeme, Bože, Tvé vedení, pot�ebujeme Tvé 
sm�rování. Ukaž nám cestu, Pane. Vyjasni nám, co je Tvou dobrou 
a dokonalou v�lí. Nebo� bez Tebe nem�žeme �init nic. Bez Tvého vedení, 
bez Tvého nasm�rování i bez Tvé nápravy odcházíme od Tvé slávy.  

Prosíme T�, Pane, ve� nás nyní v Písmech. Dej nám vidoucí o�i 
a uši, které slyší, a nad to nade všechno rozum�jící srdce. Pomoz nám, 
Ot�e, porozum�t, co konáš v našem srdci, co toužíš konat skrze nás, 
použít si nás jako sv�j lid, jednotné T�lo, které p�inese pokoj a vysvobo-
zení veškerému lidstvu. Proto je zodpov�dnost na nás vložená Tvým 
slovem tak veliká. Díky této zodpov�dnosti, Tatínku, rozpoznáváme každý 
den více a více, jak moc pot�ebujeme Tvou sílu, lásku a vhled, Tvou vizi. 
Dej nám ji dnes jasn� pochopit, Pane. Prosíme T� o to v požehnaném 
jménu Ježíš. Amen a amen. 

 

Za�neme �íst z knihy Job, z 42. kapitoly od 4. verše. �tu z p�ekladu 
Amplified bible: „(obrazn� �íkám Tob�, co Tys ve skute�nosti �ekl m�): 
Vyslyš m�, naléhav� T� prosím, a budu mluvit; budu se T� dotazovat, a Ty 
m� pou�íš. Jen jsem se o Tob� doslechl svýma ušima, nyní T� však mé 
(duchovní) o�i vidí. Proto nyní s nechutí polykám (svá slova) a hnusím se 
sám sob� a �iním pokání v prachu a popeli.“ (Job 42:4–6) 

 



 

 

Jednou z biblických knih, které jsou �asto �teny a citovány, je kniha 
Job. Vypráví o tomto muži, ale nejen o n�m. Vypráví zejména o jeho 
srdci a o r�zných v�cech, kterými v život� prochází. Byl mocným 
a bohatým �lov�kem, velmi ct�ným, milovaným svou rodinou, p�áteli, 
a dokonce i služebníky, kte�í �ekávali na jeho rozkazy. Všechny tyto v�ci 
mu byly v jediném okamžiku vzaty. Nerozum�l tomu, pátral pro�, p�esto 
nikdy Boha blázniv� neobvinil. 

Setkáváme se s ním na tomto míst�, v poslední kapitole, poté, co 
toho tolik v život� ztratil; po ztrát� p�átel, rodiny, všeho dobytka, krav, 
domova…, vše bylo odváto v�trem. Znovu za�íná hledat Boha, jako už 
tolikrát. Tentokrát, ve 42. kapitole, ale otázky, které m�l tolikrát na srdci, 
byly zodpov�zeny. 

Milovaní, v��ím, že B�h má odpov�� na všechny naše otázky, na 
všechny naše problémy, na naše zmatení a nep�esné sm�rování. P�esn� to 
se stalo Jobovi. Došel na konec svých sil. To je místo, kam nás B�h vede, 
tam, kde kon�í Adam, naše t�lo. Zjevuje nám tím tajné pohnutky 
a myšlenky našeho srdce. Není to p�íjemné. Není to n�co, nad �ím se 
vždy dokážeme radovat, ale je to nezbytné, protože povolání, které máme, 
je vysoké. Nepovolal nás jen k tomu, abychom obsadili a zaplnili prostor. 
Povolal nás, abychom byli p�íkladem, sv�dectvím Boží lásky a Jeho moci. 
K tomu dochází Job, když �íká v pátém verši: „Jen jsem se o Tob� 
doslechl svýma ušima, nyní T� však mé (duchovní) o�i vidí.“ (Amplified 
Bible) Nyní jsou o�i mého porozum�ní otev�ené a vidím sám sebe, tak jak 
jsem se nikdy nevid�l.  

Job vidí zjevení Božího království, zjevení Boží slávy a moci, a díky 
tomu vidí sebe. Má zjevení sebe sama, za�íná vid�t hluboká zákoutí svého 
srdce. To, co vidí, není v�bec p�íjemné. Není to n�co, nad �ím máme 
vždy chu� jásat. V šestém verši: „Proto nyní s nechutí polykám (svá 
slova) a hnusím se sám sob� a �iním pokání v prachu a popeli.“ Všechny 
tyto události probíhaly v Jobov� život� po mnoho m�síc� a let. Nevím, 
jak dlouho procházel údobím trestání, pro�iš�ování a prom�ny, bylo to 
však dlouhé období. Myslím, že mnozí z nás v n�jaké mí�e takové období 
zakusili, já tedy ano. N�kolikrát v život� jsem se dostal do tohoto bodu, 
nedávno zase. 

�íkal jsem: „Bože, kde je vysvobození? Kde je ta zm�na, po které 
tak up�ímn� volám a toužím? Musím po�ád procházet ohn�m soužení? 



 

 

Musím zase snášet bi�ování, kárání a pro�iš�ování? Pane, po�ád se to 
opakuje, nikdy m� to neopouští. Není to n�co, co m� trápí celou noc a s 
ránem to mizí.“ V Žalmu 30:6 je napsáno: „… z ve�era potrvá plá�, ale 
z jitra navrátí se prozp�vování.“ „N�kdy dáš, Pane, lh�tu na oddech, 
obživení, p�estávku, ale po�ád to z�stává. Po�ád to tam je.“ Proto Job 
musel dojít na místo, kde vid�l sám sebe, tak jako jej vidí B�h. 

Nevidíme se tak, jak nás vidí B�h, a to je problém. Dívá se do srdce. 
Soudí srdce, nesoudí nás podle vzhledu. Víte, p�irozen� se snažíme vypa-

dat p�ijateln�. Umýváme své t�lo, dáváme se do 
po�ádku. �ešeme si vlasy, dbáme na dobrý 
vzhled. B�h se ale dívá k srdci. Prohlédne 
sko�ápku našeho já. Prozkoumává srdce. Žalm 
139:23–24: „Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej 
srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. 
A popat�, chodím-li� já cestou odpornou tob�, 
a ve� mne cestou v��nou. “  

Žalmista došel ve svém život� na místo, 
kde si uv�domil, že není dostate�né, když své 
srdce zkoumá sám. Milovaní, �íká se to t�žko, 
a také se to t�žko zakouší – prozkoumat vlastní 

srdce nesta�í. P�i prohlédnutí do vlastního srdce mnohdy t�sn� míjíme 
velmi dob�e skryté v�ci, p�ikryté duchovním fíkovým listím. 

Jen B�h naše srdce zná. Kousek po kousku nám bude zjevovat, co 
v n�m je, abychom mohli �init pokání, a On to odstranil. Funguje to zcela 
jiným zp�sobem, než bychom si zvolili sami. Zjevuje nám to, o� Ho 
požádáme. A když nám to zjeví, o�ekává, že zareagujeme. A správnou 
reakcí je pokání.  

Co �íká Boží slovo o pokání? Druhá Korintským 7:10: „Nebo 
zámutek, kterýž jest podlé Boha, ten pokání k spasení p�sobí…“ Jinými 
slovy, je rozdíl mezi �in�ním pokání a pokáním zrozeným ze zármutku. 
Slovo zármutek dle slovníku znamená: mít �i vyjád�it zarmoucení, smu-
tek �i duševní trýze	 �i utrpení, bolestnou ztrátu a žalost. Tudíž je to n�co 
mnohem hlubšího než jen slova.  

Jsme lidem mnoha �e�í. Umíme n�co �íkat, a mínit n�co jiného. 
M�žeme �íkat v�ci, které v�bec nepocházejí ze srdce, a n�kdy zase ano, 
protože „… z hojnosti srdce ústa mluví…“ (Mt 12:34). Je možné, že se 
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hluboko v n�m nacházejí v�ci, o nichž nemáme ani tušení. Tyto v�ci si 
uv�domíme až tehdy, když se projeví a vyplavou na povrch. Srdce je 
nesmírn� žádostivé. Možná jsme žárliví. Snad jsme zatrpklí v��i bratru �i 
sest�e kv�li v�cem, které nám ud�lali nebo �ekli. Je to v nás tak dob�e 
ukryté, tak hluboko, že to m�že zjevit jen B�h. On nám to ukazuje, 
abychom nyní mohli reagovat správn�.  

M�žeme �íct: „No dobrá, díky, Pane.“ Nebo: „Mrzí m� to.“ Jakmile 
tomu však porozumíme jako Job, pak dojdeme k pokání. 

Nyní bych cht�l �íst Žalm 51. Pokud si n�kdy chcete hluboce 
uv�domit a pochopit, jaké je naše srdce, pak �t�te Žalm 51. 

„P�ednímu z kantor�, žalm David�v, když k n�mu p�išel Nátan 
prorok, po jeho vjití k Betsabé. Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosr-
denství svého, podlé množství slitování svých shla� p�estoupení má. 
Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od h�íchu mého o�is� mne.“ 
(Ž 51:1–4) 

David h�ešil. A ne jednou. N�kolikrát jednal zp�sobem, který byl 
h�íchem. Usv�d�ení Ducha svatého bylo tak hluboké kv�li hloubce 
h�íchu, který spáchal. Za�al si tak uv�domovat, že jsou v jeho srdci v�ci 
ukryté možná už dlouhou dobu. 

Víte, vina je hrozná v�c. Každý z nás to n�kdy ve svém život� 
zakusí. Pocit viny pro to, co jsi m�l ud�lat, a neud�lal jsi. Nebo vina, 
protože jsi n�co ud�lal, a nem�l jsi. David si to uv�domuje. Dochází 
uv�dom�ní. Velmi jasn� si uv�domuje, že zh�ešil proti Bohu. Vždy� pro 
hloubku svého h�íchu nejen žádá Boha o milosrdenství, ale také vyznává: 
„Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství 
slitování svých shla� p�estoupení má.“ (Ž 51:3) 

Pro hloubku svého h�íchu žádá Boha o hloubku Boží lásky, množ-
ství slitování a milosrdenství. Uv�domuje si, že je t�eba více než slov: „Je 
mi to líto, Pane, zh�ešil jsem proti Tob�.“ Uv�domuje si, že je to n�co 
hlubšího. Pot�ebuje víc, než jen slyšet Pána �íct: „Tvé h�íchy jsou ti 
odpušt�ny.“ Pot�ebuje mít ujišt�ní a um�t z hloubi srdce vyznat: „Bože, 
odpustil jsi mi. Už nás to nebude nikdy rozd�lovat. K mému dobru to 
bude nav�ky ode mne od	ato. Úpln� to, Pane, vyko�e	!“ O tomhle mluví 
David: „Vyko�e	 to. Je to mé srdce, tam je ko�en toho problému. Odstra	 
ten h�ích, který jsem spáchal. Je ve mn�, odstra	 ho, Pane. Pak bude mé 
srdce schopné p�ijmout, Bože, Tvou v�rnou lásku, Tvé hojné 



 

 

milosrdenství a slitování, které zahladí má p�estoupení. Bože, hlubina 
t�chto v�cí je tak hluboká. Pot�ebuji Tvou lásku. Pot�ebuji Tvé slitování, 
Tvé milosrdenství.“  

Pak ve 4. verši: „Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od 
h�íchu mého o�is� mne.“ 

Halelujah. Jak už jsem �ekl, David si 
uv�domil hloubku svého h�íchu. Uv�domil 
si, že nešlo jen o skutek, který spáchal, že 
šlo o jeho p�irozenost. „Bože, nyní pot�ebuji 
víc Tebe, nejen slyšet: Je ti odpušt�no. Umyj 
m� celého, pln� a opakovan�.“ Uv�domí si, 
že to bude chtít víc než jen: „Tvé h�íchy jsou 
ti odpušt�ny.“  

Pro�? Protože vidí ko�en! 

Milovaní, pro� když je možné vid�t ko�en problém�, pro� nejsme 
požehnaní a moc a sláva Boží i Božího ducha nepracuje skrze nás 
mnohem v�tší mocí!?  

Písmo �íká: „Prohlédajíce, aby n�kdo neodpadl od milosti Boží, 
a aby n�jaký ko�en ho�kosti nepodrostl, a neu�inil p�ekážky, skrze n�jž by 
poškvrn�ni byli mnozí.“ (Žd 12:15) Je tam ko�en. Také je �e�eno: „A již� 
jest i sekera k ko�enu strom� p�iložena.“ (Luk 3:9) Dosta	me se ke ko�eni 
problému, ne na povrch. Mnohokrát p�icházíme k Pánu a jednáme 
s v�cmi povrchn�: „Bože, odpus� mi, je mi líto, že jsem �ekl špatnou v�c, 
špatn� jsem p�emýšlel. Ud�lal jsem to špatn�.“ David pohlédl do nitra, 
B�h mu ho odhalil. B�h jej musí otev�ít a ukázat nám. Jinak ho nikdy 
nespat�íme. Stále se snažíme skrývat jako Adam a Eva. Skryli se 
v zahrad�. Snažíme se o nemožné – skrýt se p�ed Bohem. Pro Boha jsme 
velmi pr�hlední. 

„Umyj mne, o�is� m� mnohonásobn� a dokonale. Bože, u�i	 ve 
mn� dokonalé dílo. Nechci tím zase procházet za šest m�síc�. Ud�lej 
úplné dílo, pracuj ve mn�, Pane, o�isti m� úpln� a dokonale.“ 

„Nebo já znám p�estoupení svá, a h�ích m�j p�ede mnou jest usta-
vi�n�.“ (Ž 51:5)  

Uv�domil si a pocítil svá p�estoupení. Víte, každý se rodí se sv�do-
mím, a� dobrým, �i špatným, a� spasený, �i nespasený. Je to n�co, od 
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�eho nem�žeme utéct. N�kdy na tuto �ást naší osobnosti úto�í �ábel. 
P�ináší nám to mnoho sebeobvi	ování, spoustu odsouzení. B�h neodsu-
zuje. Duch svatý neodsuzuje, ale usv�d�uje, a v tom je rozdíl. Usv�d�ení 
znamená, že to získá naší pozornost, a B�h o�ekává, že budeme �init 
pokání, že s tím n�co ud�láme. Je si v�dom, že „h�ích je ustavi�n� p�ede 
mnou“. P�emýšlím o našem drahém bratru Pavlovi. Pamatoval na mnoho, 
mnoho život�, které poslal na smrt.  

�eknete: „Vždy� je nezabil, brat�e Campbelle.“ 

To netvrdím. Víte, n�kdy jsme vinni, pokud máme podíl na tom, že 
jde n�kdo na smrt. N�kdy m�žeme zabít bratra slovem. Myslíte, že ne? 
Ó ano. N�kdy lidem p�inášíme smrt místo života. Pavel si to uv�domoval 
celý život. M�l d�vod �íct: „Bídný já �lov�k!“ (�ím 7:24) Nebo: „Jsem 
nejv�tší z h�íšník�.“ (1Tim 1:15) Pamatoval si to. Stále to m�l p�ed o�ima 
jako David, když vyznal: „M�j h�ích je stále p�ede mnou.“ Neznamená to, 
že nebyl odpušt�n. Byl odpušt�n. Nyní je �as, aby byl zapomenut, ale to 
m�že ud�lat jen B�h. My toho nejsme schopni. Nemá smysl se o to 
pokoušet. M�žeme si hrát na „p�edstíranou“, p�edstírat, že je to pry� 
a všechno je fajn. P�edstírat, že m�žu jít vesele svou cestou. Avšak, milo-
vaní, tak to nefunguje. B�h zkoumá naše nejhlubší nitro. Bu�me za to 
vd��ni. Víte, B�h vezme n�co, co je špatné nebo ne tak dobré, a obrátí to 
na dobro. Zdálo se nám to zlé, a On to obrátil na dobré.  

Nevím, jestli se vám n�kdy stalo, že jste šli nap�íklad obchodním 
centrem nebo jste p�išli do n�jaké firmy a tamní obchodník s vámi jednal 
hrub�. Snažili jste se zjistit, kolik co stojí, nebo n�jaké podrobnosti 
k výrobku, který vás zajímá, a obchodník s vámi jednal velmi hrub�. 
Zanechá to ve vás pocit: No tak tady už m� neuvidí! S tímhle 
obchodníkem jsem skon�il. 

Ale �ím víc o tom p�emýšlíte, tím víc se zabýváte svou reakcí.  

Reagovali byste: „Pane, modlím se za tohoto muže, který t� nezná. 
Napl	 jej svou p�etékající milostí. Bu� k n�mu št�drý, Pane. Odpus� mu, 
vždy� neví, co d�lá.“ 

Nebo naopak: Hmm, k tomu �lov�ku už se nep�iblížím. Není mi 
p�íjemný.” 

Utvo�ili jsme si názor. A bu�me opatrní, všichni si pot�ebujeme dát 
pozor na své názory. Bylo to k mému dobru, �i ke zlu? Vyneslo to 



 

 

napovrch n�co, co bylo ve mn�, a já o tom nem�l tušení? Pak to je dob�e. 
V tom p�ípad� za to pod�kujme Bohu. 

„Tob�, tob� samému, zh�ešil jsem, a zlého se p�ed o�ima tvýma 
dopustil, abys spravedlivý z�stal v �e�ech svých, a bez úhony v soudech 
svých.“ (Ž 51:6) 

Jinak �e�eno, Bože, pokud m� napra-
vuješ, jsi pln� v právu. Máte n�kdy pocit, že 
trest �i náprava je tvrdší než samotný 
zlo�in? Nikdy tak nep�emýšlejte, protože 
B�h �iní všechny v�ci dob�e. Ne pln� 
rozumíme tomu, co je to trestání. Rozu-
míme tomu, co znamená být napravován? 
To se d�je d�tem. D�ti jsou napravovány. 
Když jsme vy a já znovuzrození, jsme d�t-
mi, miminky. Když rosteme, Boží náprava 
se stává p�ísn�jší a striktn�jší. A víte co? 

Když dorosteme v syny, jsme sužováni. Nemyslím, že se nám tohle 
sl�vko líbí. Já ho rád nemám. Soužení je p�esn� to, co provedli Ježíši. 
Sužovali Jej. Neud�lal nic špatn�, a p�esto m�l soužení. Pro�? Copak Boží 
slovo ne�íká, že „…z toho však, což strp�l, nau�il se poslušenství“ (Žd 
5:8)? Myslím, že n�kdy trpíme. A� už trpíme spravedliv�, �i nespra-
vedliv�, je to jen utrpení. Ale n�co to p�sobí! Co p�sobí soužení? N�co 
v nás tvo�í. Zkušenost a nad�ji. Tvo�í v nás n�co dobrého. Soužení není 
zlá, ale dobrá v�c. Jen se nechovejme v podobné situaci v��i Bohu 
blázniv�. Job to neud�lal. Manželka mu �ekla: „Zlo�e� Bohu a um�i.“ (Job 
2:9) Ne, to by neud�lal. Místo toho �ekl: „B�h žehná a my Mu 
dobro�e�íme a chválíme Jej i uctíváme a d�v��ujeme Mu. Když nás pak 
kárá a trestá, nem�li bychom Mu také d�kovat a t�šit se v N�m?“ (Job 
2:10) 

Žalm 51:7: „Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v h�íchu po�ala mne 
matka má.“  

David si práv� za�íná uv�domovat, že se jedná o jeho p�irozenost. Je 
to jeho povaha. V��ím, že si David sv�j h�ích pamatoval. Nešlo ale jen o 
spáchaný �in. Víte co, svatí? Pokání neznamená jen odvrácení od toho, co 
jsme ud�lali, ale odvrácení od toho, �ím jsme. Nejsme h�íšníky, protože 
h�ešíme. H�ešíme, protože jsme h�íšníky.  
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A v tom je veliký rozdíl. Jakmile si to uv�domíte, pokání už nadále 
není jen odvrácení od zlého �inu, ale od toho, kým jsem. �iním pokání 
z toho, kým jsem. Jen se podívejte na Jákoba. Jákob byl �erv (Iz 41:14). 
„Jsem ne�istý,“ �ekl prorok Izaiáš (Iz 6:5). Pro�? Jak k tomu došel? 
Zahlédl Boží spravedlnost a svatost. 

V Izaiáši 6:1 se �íká: „Léta, kteréhož 
um�el král Uziáš, vid�l jsem Pána sedícího 
na tr�nu vysokém a vyzdviženém, a podolek 
jeho napl�oval chrám.“ A Izaiášova reakce: 
„B�da mn�, již� zahynu… jsem �lov�k pošvr-
n�né rty maje…“ (verš 5) Nejen lid má 
poskvrn�né rty, já mám poskvrn�né rty! 
Jsem ne�istý a žiji uprost�ed ne�istého lidu. 
Bože, ud�lej s tím n�co! Co B�h ud�lal? 

Povolal and�la a ten vzal žhavý uhlík. Víte, co je to žhavý uhel? Dnes už 
je tolik nepoužíváme. D�íve, když jste zatáp�li v krbu, vzali jste pár 
žhavých uhlík�, smíchali je s uhlím, a tak zapálili. N�kdy se používaly 
oho�elé oharky k obracení špalk� v žárovišti. Zde vzali svaté uhlíky ze 
svatého ohn�, to pak byl ohe	! Uhlíky byly žhavé, ho�ely ohn�m, p�itiskli 
mu je na rty. Kéž Pán o�istí naše rty. Naše rty i jazyk nás dostávají do 
mnoha potíží. Kdo to m�že dosv�d�it lépe než bratr Campbell? Jakub 
�íká: „Ale jazyka žádný z lidí skrotiti nem�že…“ (Jak 3:8) Ano, m�žete se 
procvi�ovat v nemluvení zlým zp�sobem. M�žete se snažit nemluvit 
v�bec, ale to ne�eší problém. Je �e�eno: „Žádný �lov�k nezkrotí sv�j 
jazyk.“ Ten musí zkrotit B�h. Jak bývá zkrocen? Je kapitánem lodi. My 
jsme tou lodí. Ur�uje, kam se obrátí kormidlo a jakým sm�rem povede 
lo�. Lo� vyrazí vp�ed, když je t�eba, obrací, když je t�eba, zastavuje. 

Takto si uv�domujeme, že „jsme h�íšní“. Nejd�íve je t�eba jednat 
s ko�enem h�íchu, a to zabere víc �asu. Boží slovo nám �íká: „Nikoli, 
pravím� vám. Nýbrž nebudete-li pokání �initi, všickni též zahynete.“ (Luk 
13:3) Nedojde-li k pravému pokání, má to své d�sledky. Existuje zahy-
nutí a B�h nechce, „aby kte�í zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili“. 
(2Pt 3:9) Aby se každý z nás mohl t�šit a obdržet a mít v��ný život. 
Halelujah.  

„Aj, ty libuješ pravdu u vnit�nostech, nadto skrytou moudrost zjevil 
jsi mi.“ (Ž 51:8) 
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Problém je mé srdce. Není to moje hlava �i ch�ze ani mé ruce. Je to 
mé srdce. Srdce mnou vládne. „Dej mi porozum�ní a moudrost. Dej, a� 
znám (znát, to znamená poznání). Bože, dej mi pochopit, že mé srdce je 
ohavn� p�evrácené.“  

Verš 9: „Vy�is� mne yzopem, a o�išt�n budu, umej mne, a nad sníh 
b�lejší budu.“  

Zde mluví o pro�iš�ování. Nejd�íve o omývání a opakovan� pak 
v devátém verši: „umyj m�!” Nyní mluví o vy�išt�ní yzopem. Yzop byl 
pono�en do krve a tou krví pomazali dve�e a nadpraží domu Izraelc� 
v Egypt�. Od té doby byl mnohokrát použit p�i ob�adech. Vyskytoval se 
však hojn� okolo dom�, vyr�stal až nahoru. Dosahoval vzh�ru a nyní 
dosahuje až do naší mysli. Dostane se do naší mysli a k našemu srdci. 
Tam jsou ty naše dve�e, dve�e našeho srdce jsou o�išt�ny. „Vy�is� mne 
yzopem.“ David žádal o naprosté a úplné obmytí.  

„Dej mi slyšeti radost a pot�šení, tak a� zpléší kosti mé, kteréž jsi 
pot�el.“ (Ž 51:10) 

Ó svatí, tam je radost! Ano, je! Radost je sou�ástí Božího království. 
Víte, co je skute�ná radost? Radost je v�domí Božího vysvobození, když 
nám Pán zjevuje naše srdce (které je p�evrácené) a pracuje v nás k tomu 
vysvobození. Milovaní, to je skute�né vysvobození. „…kdež jest ten Duch 
Pán�, tu i svoboda!“ (2Kor 3:17)  

Duch Pán� p�ichází do nejhlubších zákoutí našich srdcí, vysvobo-
zuje nás, pro�iš�uje, obmývá a vytrhává vše i s ko�eny. Nastal �as 
radování. Halelujah. Je to veliká radost, která p�ináší sílu. „…radost 
Hospodinova budiž síla vaše.“ (Neh 8:10) P�ál bych si u toho ješt� chvíli 
z�stat, ale poj�me dál.  

„Dej mi slyšeti radost a pot�šení, tak a� zpléší kosti mé, kteréž jsi 
pot�el.“ (Ž 51:10)  

Uzdrav kosti, které jsi polámal. 

„Odvra� tvá� svou p�ísnou od h�íšností mých, a vymaž všecky 
nepravosti mé.“ (Verš 11) 

Když se zbavíme ko�ene, zmizí i pocit viny. To je dob�e. Máš 
z n��eho pocity viny? Cítíš se vinen, protože jsi �ekl n�co, co jsi nem�l 
�íct? Cítíš se vinen, protože jsi ne�ekl n�co, co ti p�ikázal Pán �íct? Cítíš 
se vinen, protože jsi mohl pomoci bratru nebo sest�e, a nepomohl jsi, když 



 

 

tvou pomoc pot�ebovali? Jsi vinen, protože ti Pán �íká, abys obdaroval 
bratra �i sestru, a tys to neud�lal? Jsi vinen, protože ses dostate�n� 
nemodlil za bratra �i sestru, svou rodinu �i 
v�dce své zem�? Myslím si, že dvanáctý 
verš je jediný, o který se m�žeme op�ít. 
Dokonce máme o n�m jednu �i dv� písn�. 

Žalm 51:12: „Srdce �isté stvo� mi, 
ó Bože, a ducha p�ímého obnov uvnit�-
nostech mých.“ Ducha p�ímého obnov – 
Amplified (tzv. Zesílená) bible p�ekládá 
„p�ímého, zachovávajícího a pevného ducha 
obnov“. David tak neprosí jen o �isté srdce, 
ale i pravého ducha. Když o�istíme svá srdce 
a svou p�irozenost, B�h vytrhne h�ích, pak bude i náš duch upevn�n. 
Halelujah. David se bál zavržení. Verš 13: „Nezamítej mne od tvá�i své, 
a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.“ 

Jaký je to hrozný, opravdu hrozný pocit, a ob�as tím také prochá-
zíme. B�h nás provádí takovým �asem pro ur�itý zám�r. �asem, kdy 
neprožíváme Jeho p�ítomnost a nevidíme Jeho tvá�. Okamžit� na to 
reagujeme: „Bože, Bože, kde jsi? P�ij� ke mn�, Bože, tak jako jsi vždy 
chodíval. Bože, kde jsou ty vzácné chvíle souzn�ní a obecenství, kdy naše 
hlasy zvonily smíchem? Kde jsi, Bože?“ 

Je to jako se zamilovanou dívkou z Písn� Šalamounovy. „Otev�ela� 
jsem byla milému svému, ale milý m�j již byl ušel.“ (Pís 5:6) 

Zmocnilo se jí zoufalství, moderním jazykem bychom �ekli, že 
propadla panice. Vstala z postele, oblékla se a vyb�hla na ulici. Ptala se 
strážných: „Vid�li jste mého milého? Kde je? Kde je?“ Ve skute�nosti ji 
neopustil, jen se na �as vzdálil. „Nikoli nenechám tebe, aniž t� opustím.“ 
(Žd 13:5) Toto je Boží slovo. B�h dovolí, aby Jeho p�ítomnost na� �as 
odstoupila, je však stále s námi. Ale ten pocit… Nesmíme nikdy, nikdy žít 
pocity. Musíme žít Božím slovem. Slovo Boží není n�kdy následováno 
pocity. Je �as jen vyznat: „Bože, vím, že jsi tady, a� už T� cítím, nebo ne. 
Vím, že jsi se mnou, a� T� vidím, nebo nevidím. �ekl jsi mi ve svém 
Slov�, že m� nikdy neopustíš ani nezavrhneš.“  

David je nadšený, ano, je. Uv�domil si, že tu byla možnost být 
zavržen. Copak Pavel ne�ekl v 1. Korintským 9:27: „…abych snad jiným 
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káže, sám nebyl nešlechetný (v KJV zavržen)“? Pokud nebudeme 
naslouchat Božímu hlasu a nebudeme reagovat na Jeho stálé zkoumání 
a jednání ducha Božího, existuje možnost, že se s námi nebude Duch 
svatý trvale p�etahovat. Vím, že je hrozné jen takovou variantu zmínit. 
Ale m�že k tomu dojít. N�kde n�jak p�ekro�íme hranici… Proto David 
�íká Bohu: „Nezamítej mne od tvá�i své, a Ducha svatého svého neodjímej 
ode mne.“ (Ž 51:13)  

Verš 14: „Navra� mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným 
utvr� mne.“ To, o� zde David žádá Boha, celý �trnáctý verš, mám ve své 
Bibli ozna�eno a zakroužkováno, protože zde je klí�. 

Všechny verše jsou dobré, všechny. Každé slovo je nám dáno 
vdechnutím Ducha svatého. Ale víte, pro mne, nevím jak pro vás, pro 
mne je �trnáctý verš te�kou a vyvrcholením p�edchozích. Pokud Bohu 
dovolím, aby mne úpln� omyl, opakovan� m� �istil, vytrhl z mého srdce 
každý ko�en ho�kosti, vzdoru, žárlivosti, chamtivosti…, a� už je to coko-
liv, nejen odpustil, ale vyko�enil, pak jsem kandidátem. Milovaní brat�í, 
mluvím sám k sob�, nesnažím se poukázat na nikoho z vás, nemám 
nikoho na mysli. P�emýšlím o sob� a sdílím s vámi v�ci, které ke mn� 
B�h mluví.  

Verš 15: „I budu vyu�ovati p�estupníky cestám tvým, aby h�íšníci 
k tob� se obraceli.“ Halelujah. Všichni. Alespo	 nevím o jediném z nás, 
ke komu dolehne dnes m�j hlas, kdo by nem�l touhu v srdci n�komu 
sv�d�it, povzbudit a p�ivést n�koho ke Kristu.  

Je to naší touhou. A nejen naší, je to touha Ducha svatého. Ale víte 
co? O tom to celé je. Zde je postup, jak se stát efektivním sv�dkem. 
Samoz�ejm� také musíme být vedeni Duchem svatým. Musíme se nechat 
vést Duchem, kamkoliv nás chce vést na každý den. Nejen na zahrani�ní 
misii, ale i zde, doma, v každodenním život� a ch�zi s Bohem. „Bože, 
ve� m� dnes k n�jakému h�íšníkovi. Ve� m� k n�komu, s kým bych mohl 
mluvit a vypráv�t o tvém nádherném království. �íci mu o Tvé radosti, 
Tvém pokoji, Tvé milosti a Tvé lásce, Bože!“ Nyní jsem na to p�ipraven, 
nemám v srdci žádný skrytý motiv.  

Víte, svatí, nemám �as to popsat. Pot�ebujeme prozkoumat svou 
motivaci ve v�cech, které d�láme, posoudit to. Copak není napsáno, že 
„duchovní (�lov�k) rozsuzuje všecko, sám pak od žádného nebývá 
souzen“ (1Kor 2:15)? Ano, co se tý�e motiv� našich srdcí, ty dokáže 



 

 

opravdu posoudit jen B�h. Na nás je �init pokání – tj. reagovat, ale jen na 
Bohu je pro�išt�ní a t�íbení. Dejme si ale vždy pozor, aby motivace, se 
kterou v�ci d�láme, nebyla špatná. Nap�íklad je správné mít srdce pro 
ztracené, umírající, nemocné �i soužené, je ale otázka, co je motivací! 

Musím se tu zmínit o bratru Campbellovi. Pamatuji se, jak jsem jel 
na jednu z prvních konferencí po smrti bratra duCilla. Byla to každoro�ní 
konference v období dík�vzdání v Nebrasce. Když jsem tam dorazil, víte, 
lidé m�li takovou radost, že m� vidí. Objímali m�, líbali m� a mn� to 
dodávalo takový vnit�ní h�ejivý pocit. Skute�n� jsem si to svým zp�so-
bem užíval. Ó ano. Nikdy nezapomenu na chvíle po shromážd�ní. I na 
cestu dom�. Pán mi tehdy �ekl: „Nechci, aby ses takhle choval.“ �ekl 
jsem: „Co máš na mysli, Pane?“ „Nechci, abys p�ijímal takové pocty �i 
slávu �i chválu.“ �ekl mi: „Neunesl bys to.“ Pomyslel jsem si: „Zas jsem 
jediný �lov�k na sv�t�, který by to neunesl.“ 

Ne, ne, bu�me opatrní. Dejme si pozor na motivaci svých srdcí a na 
vše, co d�láme. A� už se za n�koho modlíme, kážeme nespaseným nebo 
jim sv�d�íme. Nebo jdeme n�koho navštívit a povzbudit �i mu finan�n� 
požehnat. Je n�jaká odm�na, kterou vyhlížíme? N�jaké to poklepání na 
rameno: „Vy jste tak skv�lý �lov�k!“ Milovaní, miluji vás a vím, že m� 
máte všichni rádi. Ale prosím, dovolte, abych vám n�co �ekl. 

Spousta lidí se diví. Pro� ten bratr Campbell n�kdy p�ijede, až když 
shromážd�ní za�ne? Sedává vzadu. Nikdy není v p�ední �ad�. Když 
doslouží, hledáme ho, ale marn�, je dávno pry�. 

Víte, �áste�n� je to proto, že nechci, aby pak za mnou chodili lidé 
a �íkali: „Víš, co se tý�e toho slova, co jsi kázal, ne úpln� mu rozumím, 
a s tímhle, s tím nesouhlasím.“ Je tam ale i n�co jiného. B�h prost� 
nechce, abych byl v zá�i reflektor�. Vážím si vaší lásky. Toužím po ní 
a myslím si, že bychom si m�li vážit jeden druhého. Nejen ur�itých 
služebností, jeden druhého bychom si m�li vážit. Milujme jedni druhé. 
Když B�h �ekl: „… jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden 
druhého“ (Jan 13:34), ne�íká tím: „milujte proroky, apoštoly, evange-
listy, u�itele a pastý�e,“ ale „milujte jedni druhé“. 

Láska má být oboustranná – já mám milovat vás. P�inášet vám 
slovo, protože vás miluji. Mám touhu vid�t, jak rostete. Chci, abyste 
zvít�zili. Chci to sám také zvládnout. Chci to zvládnout spole�n� s vámi. 
Nejde mi o to být povýšen, chci být povýšen spole�n� s vámi, sed�t 



 

 

spole�n� s vámi na vyvýšených místech. Je to jeden z d�vod� mého 
snažení. Je ješt� jeden d�vod, n�kdy vám o n�m povím, ale nyní ne.  

Pak se stávám zp�sobným. „I budu vyu�ovati p�estupníky cestám 
tvým, aby h�íšníci k tob� se obraceli.“ (Ž 51:15)  

Pokání je zbožný zármutek. Milovaní, pokání je vydání. „Vydání, 
brat�e Campbelle?“ Je to vydání naší v�le, vydání našich srdcí. Vyzná-
váme: „Bože, tady to máš. Tady je má v�le. Zde je mé srdce. P�ináším jej 
p�ed Tvou tvá�. Bože, otev�i jej, prosím, prozkoumej ho a vyko�e	 
jakékoliv zlo a p�evrácenost �i cokoliv, co není z Tebe.“ 

Ke konci druhé sv�tové války – n�kte�í z vás si to pravd�podobn� 
nepamatují, narodili jste se až poté, n�kte�í však ano – když m�lo dojít ke 
kone�né kapitulaci, vše bylo p�ipraveno na vále�né lodi Missouri. 
Domnívám se, že celou ceremonii m�l uvád�t generál MacArthur, který 
byl zodpov�dný i za podpis dokumentu. Mnozí p�istupovali a podepiso-
vali dokument po boku MacArthura. Nakonec p�išel �as, aby p�istoupil 
japonský admirál a p�ipojil sv�j podpis. Podepsal kapitula�ní listiny 
a natáhl ruku k Mac Arthurovi, který práv� také podepsal. MacArthur m�l 
ale ruce složené na prsou a nenatáhl se k n�mu. Místo toho �ekl admirá-
lovi: „Váš me�, pane.“ Jinými slovy: „Dejte mi sv�j me�.“ V�tšina japon-
ských d�stojník� samoz�ejm� nosila me�. Pomalu vytáhl me� a dal mu 
jej. Pak mu MacArthur pot�ásl pravicí.  

Co to m�lo znamenat? Zna�ilo to, že vám dávám v�c, kterou bych 
jednoho dne zase mohl použít proti vám. I když jsem vše podepsal 
a pot�ásl vám rukou, stále jsem si ješt� ponechal sv�j me�, což zna�í, že 
se jednou obrátím proti vám a pomstím se. Mnohokrát se v srdci muže 
usídlí pomsta. MacArthur však �ekl: „Ne, podepsali jsme to, dejte mi sv�j 
me�.“ 

Bylo to samoz�ejm� i znamením kapitulace ve dnech Davida, 
v biblických dobách. Když zajali nep�ítele, ten vždy vydal i sv�j me�. 
Znamenalo to: už se nevrátím a nepoužiji jej zase proti tob�. 

Kéž nás Pán dovede na místo takového vydání, kde vyznáme: 
„Bože, tady je mé srdce. Vzdávám se.“ Napadá m� starý hymnus: „Vše Ti 
vydávám, vše Ti vydávám. Požehnaný Spasiteli, vše Ti vydávám.“ 

Dejte Bohu celé srdce. Musíme Mu dát srdce celé, bez výhrad. 
Nesmíme si nic ponechat. 



 

 

D�íve než skon�ím, cht�l bych se vás na n�co zeptat. Týká se to 
vážnosti a d�ležitosti pokání a dávání v�cí do po�ádku s Bohem i bratrem 
a sestrou. Dovolíte, abych vám položil otázku? 

P�edpokládejme, že jste Boha slyšeli �íct: „Chci, aby sis uv�domil, 
že tv�j život visí na vlásku. Visí na vlásku nad pekelnou propastí. Podívej 
se dol�, a� si uv�domíš, že t� mohu pustit, a v mžiku získáš odplatu h�íš-
ník�. Ale než t� pustím, chci se t� zeptat, jestli bys se mnou necht�l 
mluvit. Je n�co, co bys mi cht�l �íct?“ 

Je to otázka, kterou bych položil sám sob�, milovaní, i vám. Co 
byste �ekli Bohu, který drží váš život na vlásku? Možná jsme selhali 
znova a znova. Možná máme neodpušt�ní, a mimochodem, je to h�ích 
našich srdcí, tudíž n�jak nedokážeme odpustit brat�ím a sestrám jejich 
p�estoupení a zapomenout. B�h nás nyní drží nad pekelnou propastí.  

Co Mu odpovíme?  

Bude naše odpov��: „To není fér.“ – „Zasloužím si nebe.“ –
„Nem�žeš m� jen tak poslat do pekla.“ – „Ud�lal jsem spoustu dobrých 
v�cí.“ – „Celé roky jsem ti sloužil.“ – „Kázal jsem h�íšník�m.“ – „Modlil 
jsem se za nemocné.“ 

Nebo bys �ekl: „Pane, než m� pustíš, chci Ti �íct, jak moc T� mám 
rád a jak jsem vd��ný, žes mn� držel od spravedlivého soudu po všechny 
ty roky.“ – „Byl jsi trp�livý, dlouhoshovívající a milující.“ – „Je mi líto, 
že jsem nereagoval d�íve. I když m� pustíš do pekla, stále T� budu milo-
vat. Ty jediný jsi B�h. Jsi hoden vší mé chvály a uctívání.“ 

Je to velmi t�žká v�c �íkat takové v�ci, ale, víte, život je vážná v�c. 
Smrt je skute�ná. H�ích je vážný. Ješt� vážn�jší je ne�init pokání z h�íchu. 
Pravd�podobn� budeme stát p�ed Otcem v den, kdy zem�eme. Co Mu 
odpovíme? 

„M�l jsem odpustit, ale neud�lal jsem to.“ 

Nebylo by hrozné, kdyby se B�h obrátil a �ekl: „Když nem�žeš 
odpustit tomuhle jeho p�estoupení spáchaná proti tob�, jak bych ti mohl 
odpustit já p�estoupení spáchaná proti mn�?“ 

Amen. 


