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DAVIDOVO POKÁNÍ A OBNOVA  

(ŽALM 51) 
III. Davidovo pokání a obnova

 
 

1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův, 2  když k němu přišel prorok Nátan, protože 

vešel k Bat-šebě. 

3  Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké 

slitování zahlaď moje nevěrnosti, 4  moji nepravost smyj ze mne dokonale, 

očisť mě od mého hříchu! 5  Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích 

mám před sebou stále. 6  Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je 

zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve 

svém soudu. 7  Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. 8 

 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. 9 

 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. 

10  Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 

11  Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 12 

 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 13  Jen mě 

neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! 14  Dej, ať se zas 

veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. 15  Budu učit nevěrné 

tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. 16  Vysvoboď mě, abych nebyl 

vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou 

spravedlnost. 17  Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. 

18  Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. 19 

 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, 

Bože, nepohrdáš! 20  Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj 

jeruzalémské hradby. 21  Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a 

celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky. 
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Otázky pro děti:   

1. Kdo je před Bohem bez hříchu? 

2. Za co král David prosí Hospodina? 

3. Co dělá člověk, kterému Bůh odpustil hříchy? 

 

ÚVOD:  
1. Boží milost ke králi Davidovi 

�  Ga 5:17;  Mt 18:9; Zj 21:8; Mt 5:21-22 a 27-28;  

 

 

I. DAVIDOVA PROSBA (V. 3-4) 
a) Otevřené dveře 

 

 

b) Boží řešení 

 

Biblické odkazy:  

� 2S 12:1-12; 2S 12:13; Ž 51:3-4; Iz 59:1; Ř 6:23; 

 
 

II. DAVIDOVO DOZNÁNÍ (V. 5-8) 
a) Vyznání hříchu (v.6) 

 

 

 

b) Problém srdce (v.7) 
 

Biblické odkazy:  

� 1Tm 1:15; Ž 116:16; Ž 86:16; Ef 2:1-3; Lv 14:6;  
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III.  DAVIDOVO NOVÉ SRDCE (V. 9-14) 
a) Ke společenství s Bohem je třeba nové srdce 

 

b) Lze jej získat jedině skrze pokání 

 

Biblické odkazy:  

� Žd 12:24; Iz 1:18 ; Iz 44:22 ;  1S 15:30;  

 

IV. DAVIDOVA OBNOVA (V. 15-21) 
a) Nová cesta 

 

b) Nový život chvály, svědectví a služby 

 

Biblické odkazy:  

� 2K 7:10-11; Žd 9:14; Lk 1:64; Mt 28:19-20;  

 

 

 

Osmisměrka 
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Tajenka: 

 

_________________________ 

   

PSANÍ, NĚKDO, MODELY, PLEZÍR, 

SLYŠENÍ, DOKUD, NAVRCH, 

RADMILA, KACHEL, ODPAD, 

NÁBOR, SRPEN, POMLKA, GOUDA, 

VLÁDA, ŠPERK, PLOSKA, BEDRA, 

ÚPĚNÍ, EROZE, SELKA, SMYSL, 

BÁSNÍK, NOZDRA, OBDRŽET, 

INZERT, DENÍK, ODVOZ, KOLAPS, 
CHEMIK, STÉNOT, OSTROH, ROUPI 
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební setkání  

neděle 930 – Společné shromáždění. Kázání Jarda Kernal, vedení Jaroslav 

Kernal st.,  Iz 58, písně Markéta Borovanská.  

 Jan Suchý káže v pražském sboru. 

Náš sbor dostal darem evangelizační kalendáře na rok 2017 od sboru v Liberci 

(Karáskovi). Budou připraveny příští neděli k rozdávání lidem, spolu 

s pozvánkami na seznámení se s Biblí – Janovým evangeliem, kterým 

budeme procházet.  

Irák: Návrat kříže na Ninivskou pláň  

Slzy, modlitby a zpěv doprovázejí návrat kříže – symbolu, který představitelé 

Islámského státu považují za „nelegální“ – do křesťanských osad na území 

Ninivské pláně v Iráku. Bojovníci Islámského státu dobyli Ninivskou pláň – včetně 

druhého největšího iráckého města Mosulu a mnoha křesťanských vesnic v okolí – 

v roce 2014. Desítky tisíc křesťanských rodin musely opustit své domovy, aby si 

zachránily holé životy. Bitva o Mosul dosud neskončila, ale významné křesťanské 

osady v okolí Mosulu, jako Karemlaš a Karakoš, jsou již osvobozené. Očekává se, 

že bude nějakou dobu trvat, než se rodiny budou moci začít vracet domů do 

bezprostředního okolí Mosulu. Vzdejte Bohu chválu za aktuální vývoj událostí, 

díky kterému se mohou Kristovi následovníci vracet domů. Pokračujte v 

modlitbách za místní civilisty, zatímco postupně narůstá frustrace bojovníků IS. 

Modlete se, aby se Mosul a všechny okolní vesnice podařilo co nejdříve osvobodit, 

aby se mnoho dalších lidí mohlo vrátit bezpečně domů a začít znovu budovat své 

domovy. Kéž je Ježíšovo jméno vzýváno nad celým Irákem, aby se jeho církev 

nejen zotavila z následků nelítostného pronásledování, ale také v Pánu vzkvétala, 

sílila a zůstávala jednotná. 

Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který 

vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez 

poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.  

1 Timoteovi 6:13-14 


