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Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se Mu líbí. 
 
Kdyby nám někdo tvrdil, že je tak nemocný, že ani nechce být zdravý, asi bychom si 
mysleli, že to není možné. A přesto, pokud jde o zdraví naší duše, můžeme být 
opravdu tak nemocní, že ani nechceme být zdraví. Třebaže Bůh chce uzdravit naši 
hříchem nemocnou duši, ona na to může reagovat: Ne Pane, neléč mě. Ještě ne. Chci 
si ten hřích ještě užít. Aspoň jednou. Ještě chvíli. 
 
Odhalení této skutečnosti by nás nemělo překvapit ani v nás vyvolat nesouhlas. 
Vždyť sám Bůh pozoroval, jak „každý výtvor (lidské) mysli i srdce je v každé chvíli jen 
zlý“. David pasivně vzdoroval tomuto výsledku Božího zkoumání a naučil se s ním 
souhlasit tou horší cestou – cestou vlastní zkušenosti. Poté, co byly jeho sebe- 
střednost, chtíč, cizoložství, tajné úklady, lest, zrada, vražda a zastírací manévry 
odhaleny prorokem Náthanem, byl David inspirován Duchem svatým k vyznání, 
které stojí v žalmu 51: „A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém 
soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ 
 
David poznal, jaké to je být tak nemocný, že člověk ani nechce být zdravý. Ten, který 
se tak obdivuhodně modlil a chválil Boha, že dokonce i Boží Syn ho později cituje, na 
vlastní kůži poznal, jaké to je milovat hřích víc než Boha a toužit víc po nemoci než 
po zdraví. 
 
V takové chvíli je potřeba, abychom správně zhodnotili a vyjádřili svůj žalostný stav. 
Potřebujeme, aby nás ovanul Boží dech1, abychom mohli vpravdě vyznat: Otče, 
potřebuji Tě tak moc, že Tě ani nechci. Jakmile se takto pomodlíte, zastavte na 
chvilku a nechte ta slova znít každou chodbičkou a zákoutím svého vnitřního já. 
Otče, potřebuji Tě tak moc, že bez Tebe Tě ani nedokážu chtít. 
 
Nechte toto biblické vyznání, aby se vrylo do vaší duše. Tak budete připraveni 
nechat Boha, aby prosadil svou vůli, až vás nepřítel uchopí za vaši přirozenou touhu 
ve vás, aby vás přivedl ke hříchu a tím prokázal pravdivost Jakubových slov: „Každý, 
kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ 
 
Připravte se na takové chvíle a unikněte jim tím, že se naučíte modlit se: 
 

Pane, potřebuji Tě tak moc, že bez Tebe Tě ani nedokážu chtít. 
Pomoz mi, Bože! Potřebuji Tě ke všemu!

 
1 Slova 'dech' a 'duch' jsou v hebrejštině (ruach) i řečtině (pneuma) tatáž slova. – poznámka překladatele 


