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� Texty na tento týden – 1S 8:10–18; Am 5:10–15; Mi 6:8; Gn 19:1–13; Ez 16:49; Iz 1:15–23 
 

� Základní verš 
„�lov��e, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, milo-
val milosrdenství a pokorn� chodil se svým Bohem.“ (Mi 6:8) 
 

   Starozákonní proroci pat�í mezi nejzajímav�jší postavy Písma. Hlas, který byl slyšet, odvážné poselství, 
vyjád�ení zármutku, bolesti a hn�vu, jejich nadšení a p�íležitostn� také „hraná podobenství“, kterými zv�s-
tovali Boží poselství – to vše z nich d�lalo nep�ehlédnutelné osobnosti. Jejich poselství nebylo možné nebrat 
na v�domí, a�koli ne vždy bylo pohodlné být v jejich blízkosti. 
   Poselství prorok� ur�ené Božímu lidu m�lo navrátit národ zp�t k Hospodinu. Izraelci a jejich v�dci se 
nechávali velmi snadno ovlivnit modlami a životním stylem okolních národ�. Proroci m�li nevd��nou úlohu 
vést lidi k pokání. N�kdy sta�ilo p�ipomenout Boží lásku a všechno, co pro n� Hospodin v minulosti ud�lal, 
jindy musela z jejich úst zaznívat varování a také hrozby toho, jaké následky jim p�inese porušování smlou-
vy a zapomínání na Boha. 
   Proroci upozor�ovali národ a jeho v�dce na h�íchy, kterých se dopoušt�li. Mezi nejv�tší zlo pat�il útlak 
chudých, nuzných a bezmocných mezi nimi. Ano, uctívání model bylo nep�ijatelné. Ano, následování faleš-
ných náboženských praktik bylo odsouzeníhodné. Ale minimáln� stejn� obludné a trestuhodné bylo i špatné 
chování k slabým a chudým. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Volání po spravedlnosti 
- Ámos 
- Micheáš 
- Ezechiel 
- Izajáš 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 28. �ervence – Volání po spravedlnosti 
1S 8:10.11.13.14.16-19  „10Samuel pov�d�l všechna Hospodinova slova lidu, t�m, kte�í od n�ho žádali 
krále. 11Pravil: „Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a za�adí je ke 
svému vozatajstvu a jezdectvu... 13Také dcery vám vezme... 14Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové 
háje a dá je svým služebník�m. ... 16Vezme vám otroky a otrokyn� a nejlepší jinochy i osly, aby pro n�ho 
pracovali. 17Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky. 18A p�ijde den, kdy budete úp�t 
kv�li svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví.“ 19Lid však odmítl 
Samuela uposlechnout. Prohlásili: „Nikoli. A� je nad námi král!"“ 
1S 8:5  „�ekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosa� nyní nad námi krále, aby nás soudil, 
jako je tomu u všech národ�.““ 
 

PO 29. �ervemce – Ámos 
Am 7:14.15  „14Ámos Amasjášovi odpov�d�l: „Nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se do-
bytkem a sykomorami. 15Hospodin m� vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: ‚Jdi a prorokuj Izraeli, mému 
lidu!‘““ 
Am 1:3-15  „3Toto praví Hospodin: Pro trojí zlo�in Damašku, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože mlátili Gileáda 
železnými smyky, 4sešlu na Chazael�v d�m ohe� a ten poz�e paláce Ben-hadadovy. 5P�erazím závoru Damašku, vyhladím 
z Plán� kouzel toho, jenž tam sídlí, z Domu rozkoše toho, jenž drží žezlo; aramejský lid bude p�esídlen do Kíru, praví 
Hospodin. 6Toto praví Hospodin: Pro trojí zlo�in Gázy, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože úpln� p�est�hovali obyva-
telstvo a p�esídlence vydali v plen Edómu, 
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7sešlu na hradby Gázy ohe� a ten poz�e její paláce. 8Vyhladím z Ašdódu toho, jenž tam sídlí, z Aškalónu toho, jenž drží 
žezlo, proti Ekrónu obrátím svou ruku; vyhyne poz�statek Pelištejc�, praví Panovník Hospodin. 9Toto praví Hospodin: 
Pro trojí zlo�in Týru, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože úpln� vydali v plen Edómu všechny p�esídlence a nepama-
tovali na bratrskou smlouvu, 10sešlu na hradby Týru ohe� a ten poz�e jeho paláce. 11Toto praví Hospodin: Pro trojí zlo�in 
Edómu, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože pronásledoval svého bratra me�em, odvrhl slitování, živil v sob� neustále 
hn�v a setrvával ve své prchlivosti, 12sešlu na Téman ohe� a ten poz�e paláce Bosry. 13Toto praví Hospodin: Pro trojí 
zlo�in Amónovc�, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože roztínali t�hotné ženy gileádské, aby rozší�ili své území, 
14zanítím na hradbách Raby ohe� a ten poz�e její paláce za vále�ného ryku v den boje, za vich�ice v den bou�e. 15Jejich 
král bude p�est�hován, spolu s ním i jeho velmožové, praví Hospodin.“ 
Am 2:1-5  „1Toto praví Hospodin: Pro trojí zlo�in Moábu, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože na vápno spálil kosti 
edómského krále, 2sešlu na Moáb ohe� a ten poz�e paláce Kerijótu. Moáb zem�e ve h�motu v�avy za vále�ného ryku p�i 
zvuku polnice. 3Vyplením soudce z jeho st�edu, všechny jeho velmože pobiji s ním, praví Hospodin. 4Toto praví Hospodin: 
Pro trojí zlo�in Judy, ba pro �tverý, toto neodvolám: Protože zavrhli Hospodin�v zákon a nedbali na jeho na�ízení – 
zavedly je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové –, 5sešlu na Judu ohe� a ten poz�e paláce Jeruzaléma.“ 
Am 3:9-11  „9Vyhlaste na palácích v Ašdódu a na palácích v egyptské zemi �ekn�te: Shromážd�te se na Sama�ské hory! 
Pohle�te, co je tam zmatk�, kolik útisku! 10Správn� jednat neum�jí, je výrok Hospodin�v. Usklad�ují ve svých palácích 
násilí a zhoubu jako poklady. 11Proto praví Panovník Hospodin toto: Tuto zemi obklí�í protivník, tvé opevn�ní strhne, 
tvoje paláce budou vyloupeny.“ 
Am 4:1.2  „1Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Sama�ské ho�e, které utiskujete nuzné a k�ivdíte ubožák�m. 
�íkáte jejich Panovníkovi: „Dávej, a� hodujeme!“ 2Panovník Hospodin se zap�isáhl p�i své svatosti: Hle, p�ijdou na vás 
dny, kdy vás vytáhnou na hácích a vaše potomky na rybá�ských udicích.“ 
Am 5:10-15  „10Oni však toho, kdo trestá v brán�, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí. 11Protože hanebn� vydíráte 
nuzáka a vymáháte na n�m obilnou da�, mohli jste si vybudovat domy z kvádr�, bydlet v nich však nebudete; vysadili jste 
si skv�lé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. 12Já znám vaše �etné nev�rnosti, vaše nehorázné h�íchy. Nevražíte na 
spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v brán� odstrkujete. 13Proto v oné dob� prozíravý zmlkne, bude to zlý �as. 
14Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, B�h zástup�, bude s vámi, jak �íkáte. 15M�jte v nenávisti zlo           
a milujte dobro, uplat�ujte v brán� právo! Snad se Hospodin, B�h zástup�, smiluje nad poz�statkem lidu Josefova.“ 
Am 8:4-6  „4Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. 5�íkáte: „Kdy už pomine novo-
luní, abychom zas prodávali obilí, a den odpo�inku, abychom otev�eli sýpku, na mí�e ubírali, na cen� p�idávali a podvá-
d�li falešnou váhou, 6abychom si koupili nuzáky za st�íbro, ubožáka pro pár opánk�, a abychom prodali obilní zadinu.““ 
Am 9:11-15  „11V onen den postavím padající David�v stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na n�m pobo�eno,        
a zbuduji jej jako za dn� dávných. 12Podrobí si poz�statek lidu edómského a všech pronárod�; i budou nazývány mým 
jménem, je výrok Hospodina, který toto �iní. 13Hle, p�icházejí dny, je výrok Hospodin�v, kdy p�jde orá� hned za žencem   
a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozséva�em. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou . 
14Úd�l Izraele, svého lidu, zm�ním, oni znovu vybudují zpustošená m�sta a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, 
založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. 15Zasadím je do jejich p�dy a již nikdy nebudou vyko�en�ni ze své zem�, kterou 
jsem jim dal, praví Hospodin, tv�j B�h.“ 
 

ÚT 30 �ervence – Micheáš 
Mi 6:8  „�lov��e, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával 
právo, miloval milosrdenství a pokorn� chodil se svým Bohem.“ 
Mi 2:8-11  „8D�íve se m�j lid stav�l proti nep�íteli. Te� však strháváte z pláš�� ozdoby t�m, kdo po návratu z boje užívají 
bezpe�í. i9Ženy mého lidu zapuzujete z jejich rozkošného domova, jejich d�ti chcete nav�ky p�ipravit o d�stojnost, kterou 
jsem jim dal . 10Nuže, jd�te si, tady odpo�inutí nedojdete. Pro svou ne�istotu budete zahubeni strašnou záhubou. 11Kdyby 
n�kdo posedlý duchem podvodu nalhával: „Budu ti v�štit p�i vín� a opojném nápoji,“ to by byl v�štec pro tento lid!“ 
Mi 3:8-12  „8Já však jsem napln�n mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi 
pov�d�t o jeho nev�rnosti, Izraeli o jeho h�íchu. 9Slyšte to, p�edstavitelé domu Jákobova, v�dcové izraelského domu, vy, 
kte�í si hnusíte právo a p�ekrucujete všechno, co je p�ímé! 10Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. 11Jeho 
p�edstavitelé soudí za úplatek, jeho kn�ží u�í za odm�nu, jeho proroci v�ští za st�íbro. P�itom spoléhají na Hospodina     
a �íkají: „Což není Hospodin uprost�ed nás? Na nás nep�ijde nic zlého.“ 12Proto bude Sijón kv�li vám zorán jako pole,      
z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá k�ovím.“ 
 

2 



 
 
 

 
                                    

�  0    5 

  JERRY  

Volání prorok� 

Volání prorok�

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2019 - verše         

Volání prorok� Týden od 28.07. do 03.08. 

 

Mi 7:18-20  „18Kdo je B�h jako ty, který snímá nepravost, promíjí nev�rnost poz�statku svého d�dictví! Nesetrvává ve 
svém hn�vu, nebo� si oblíbil milosrdenství. 19Op�t se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mo�ských hlubin 
vhodíš všechny jejich h�íchy, 20prokážeš v�rnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dn� pradávných p�ísahal 
našim otc�m.“ 
 

ST 31. �ervence – Ezechiel 
Ez 34:10-12  „10Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastý�e, budu je volat k odpov�d-
nosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce           
z jejich ch�tánu, nebudou jim potravou.“ 11Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své 
ovce a budu o n� pe�ovat. 12Tak jako pastý� pe�uje o své stádo, když je uprost�ed sv��ených ovcí, tak budu 
pe�ovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty…“ 
Gn 19:1-13  „1I p�išli ti dva poslové ve�er do Sodomy. Lot sed�l v sodomské brán�. Když je spat�il, povstal jim vst�íc, 
sklonil se tvá�í k zemi 2a �ekl: „Snažn� prosím, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka. P�enocujte, umyjte si 
nohy a za �asného jitra p�jdete svou cestou.“ Odv�tili: „Nikoli, p�enocujeme na tomto prostranství.“ 3On však na n� 
velice naléhal; uchýlili se tedy k n�mu a vešli do jeho domu. P�ipravil jim hostinu, dal napéci nekvašené chleby a pojedli. 
4D�íve než ulehli, mužové toho m�sta, muži sodomští, lid ze všech kout�, mladí i sta�í, obklí�ili d�m. 5Volali na Lota        
a �ekli mu: „Kde máš ty muže, kte�í k tob� této noci p�išli? Vyve� nám je, abychom je poznali!“ 6Lot k nim vyšel ke 
vchodu, dve�e však za sebou zav�el. 7�ekl: „Brat�i moji, ned�lejte prosím nic zlého. 8Hle�te, mám dv� dcery, které muže 
nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a d�lejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic ned�lejte t�mto muž�m! Vešli p�ece 
do stínu mého p�íst�eší.“ 9Oni však vzk�ikli: „Kli� se!“ A hrozili: „Sám je tu jen jako host a bude d�lat soudce! Že          
s tebou naložíme h�� než s nimi!“ Obo�ili se na toho muže, na Lota, a chystali se vyrazit dve�e. 10Vtom ti muži vlastníma 
rukama vtáhli Lota k sob� do domu a zav�eli dve�e. 11Ale muže, kte�í byli u vchodu do domu, malé i velké, ranili slepotou, 
takže nebyli schopni nalézt vchod. 12Tu �ekli ti muži Lotovi: „Máš-li zde ješt� n�koho, zet�, syny, dcery, všechny, kte�í      
v tomto m�st� pat�í k tob�, vyve� je z tohoto místa. 13My p�inášíme tomuto místu zkázu, protože k�ik z n�ho je p�ed Hos-
podinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zni�ili.““ 
Ez 34:2-4.7-16  „2Lidský synu, prorokuj proti pastý��m Izraele. Prorokuj a �ekni t�m pastý��m: Toto praví Panovník 
Hospodin: B�da pastý��m Izraele, kte�í pasou sami sebe. Což pastý�i nemají pást ovce? 3Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, 
porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. 4Neduživé jste neposílili, nemocnou jste nelé�ili, polámanou jste neovázali, zab�h-
lou jste nep�ivedli nazp�t, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násiln� a surov�. … 7Slyšte tedy, pastý�i, 
slovo Hospodinovo: 8Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré 
polní zv��i, protože nemají pastý�e a moji pastý�i mé ovce nehledají; pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou. 9Proto, 
pastý�i, slyšte slovo Hospodinovo! 10Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastý�e, budu je volat k odpo-
v�dnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich ch�tánu, 
nebudou jim potravou.“ 11Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o n� pe�ovat. 12Tak 
jako pastý� pe�uje o své stádo, když je uprost�ed sv��ených ovcí, tak budu pe�ovat o své ovce a vysvobodím je ze všech 
míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. 13Vyvedu je z národ�, shromáždím je ze zemí a p�ivedu je do jejich 
zem�. Budu je pást na izraelských horách, p�i potocích a na všech sídlištích v zemi. 14Budu je pást na dobré pastv�; jejich 
pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpo�ívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tu�né pastv� na 
horách izraelských. 15Sám budu pást své ovce a dám jim odpo�ívat, je výrok Panovníka Hospodina. 16Ztracenou vypát-
rám, zab�hlou p�ivedu zp�t, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tu�nou a silnou zahladím. Budu je pást          
a soudit.““ 
Ez 47:14-23  „14Jeden jako druhý obdržíte do d�dictví zemi , o níž jsem zvedl ruku k p�ísaze , že ji dám vašim otc�m. Tato 
zem� vám p�ipadne za d�dictví. 15A toto je pomezí té zem�: Na severu od Velkého mo�e sm�rem k Chetlónu p�i cest� do 
Sedadu 16Chamát, Beróta, Sibrajim, který je mezi pomezím Damašku a pomezím Chamátu, a Chasér-tíkón, který je p�i 
pomezí Chavránu. 17Pomezí povede od mo�e k Chasar-énónu na pomezí Damašku daleko na severu a k pomezí Chamátu. 
To bude severní strana. 18Na východní stran� vym��íte pomezí mezi Chavránem a Damaškem a mezi Gileádem a izrael-
skou zemí podél Jordánu k Východnímu mo�i. To bude východní strana. 19Na jižní stran� p�jde pomezí jižn� od Támaru 
až k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velkého mo�e. To bude jižní strana sm�rem k Negebu. 20Na západní stran� bude 
tvo�it pomezí Velké mo�e od jižního pomezí až naproti cest� do Chamátu. To bude západní strana. 21Tuto zemi si rozd�líte 
mezi izraelské kmeny. 
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Iz 11:1-5  „1I vzejde proutek z pa�ezu Jišajova a výhonek z jeho ko�en� vydá ovoce. 2Na n�m spo�ine duch Hospodin�v: 
duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázn� Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou 
bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí o�i, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit 
nuzné spravedliv�, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rt� 
usmrtí svévolníka. 5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky p�epásá v�rnost.“ 
Iz 42:1-7  „1Zde je m�j služebník, jehož podepírám, m�j vyvolený, v n�mž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na n�ho svého 
ducha, aby vyhlásil soud pronárod�m. 2Nek�i�í a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. 3Nalomenou t�tinu nedolomí, 
nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. 4Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy 
�ekají na jeho zákon.“ 5Toto praví B�h Hospodin, který stvo�il nebesa a roztáhl je, zemi p�eklenul i s tím, co na ní vzchá-
zí, jenž dává dech lidu na ní a ducha t�m, kdo po ní chodí: 6„Já, Hospodin, jsem t� povolal ve spravedlnosti a uchopil t� 
za ruku; budu t� opatrovat, dám t� za smlouvu lidu a za sv�tlo pronárod�m, 7abys otvíral slepé o�i, abys vyvád�l v�zn� ze 
žalá�e, z v�znic ty, kdo sedí v temnot�.“ 
Iz 53:4-6  „4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je ran�n, ubit od Boha 
a poko�en. 5Jenže on byl proklán pro naši nev�rnost, zmu�en pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho 
jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro 
nepravost nás všech.“ 
 

PÁ 2. srpna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�t�te si 23. kapitolu „Pád Izraele“ a 25. kapitolu „Izajáš“ v knize Od slávy k úpadku.  
   „Stále znovu se proroci stav�li proti útlaku, bezpráví, blahobytu a výst�ednostem, bezuzdnému obžerství   
a opilství, jakož i proti nevázaným prostopášnostem. Ámos o nich prohlásil: ‚Oni však toho, kdo trestá        
v brán�, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí.‘ (Am 5,10)“ (PK 282; OSU 110) 
   Izajáše znepokojoval výhled na sociální pom�ry národa. „V touze po zisku lidé spojovali svá pole a domy 
(viz Iz 5,8). Nebylo možné se dovolat spravedlnosti a s chudými nem�l nikdo slitování. ... Dokonce i soudci 
byli lhostejní k utrpení chudých, vdov a sirotk� (viz Iz 10,1.2). Není divu, že když byl Izajáš povolán, aby   
v této dob� prorokoval, moc se mu do pln�ní sv��eného úkolu necht�lo. V�d�l, že se setká se silným odpo-
rem.“ (PK 306.307; OSU 118) 
   „Tento jasný výrok bychom m�li p�ijmout jako Boží v�li pro nás. M�li bychom využít každé p�íležitosti   
a s lidmi, kte�í jsou ztrápení a utla�ovaní, jednat milosrdn�, citliv� a slušn� jako správní k�es�ané.“ (PK 327; 
OSU 125) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. 	asto se omezujeme na to, že „prorokovat“ znamená zv�stovat budoucí v�ci. Jak vám pomáhá pochopit 
úlohu proroka soust�ed�ní starozákonních prorok� na situaci ve spole�nosti? 
 

2. Život a poselství prorok� ukazuje, jak náro�né a nebezpe�né m�že být stát na stran� pravdy. Pro� podle 
vás proroci jednali s takovým nasazením a odvahou (i když zárove� i se strachem a obavami)? 
 

3. Ve spisech prorok� nacházíme dva obrazy Hospodina. B�h je p�edstaven jako ten, který se zlobí a je 
p�ipraven trestat, ale zárove� mu nesmírn� záleží na jeho lidu a touží ho zachránit. Jak rozumíte t�mto 
dv�ma stránkám Božího charakteru? 
 

 
� 
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 22Tvé st�íbro se stalo struskou, tvé víno je smíšené s vodou, 23tvoji velmoži jsou umín�nci, spol�enci zlod�j�. Kdekdo 
miluje úplatek a rád bere dary; sirotkovi právo nezjednají a p�e vdovy se k nim nedostane.“ 
Iz 5:7.8  „7Vinice Hospodina zástup� je d�m izraelský a muži judští sadbou, z níž m�l pot�šení. 	ekal právo, avšak hle, 
bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úp�ní. 8B�da t�m, kte�í p�ipojují d�m k domu a slu�ují pole s polem, takže nezbývá 
žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi.“ 
Iz 58  „1Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvu� sv�j hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nev�rnost, domu Jákobovu 
jeho h�íchy. 2Den co den se mne dotazují, cht�jí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a �ád svého 
Boha neopouští; na spravedlivé �ády se m� doptávají, cht�li by mít Boha blízko. 3‚Pro� se postíme, a nevšímáš si toho ? 
Poko�ujeme se, a nebereš to na v�domí.‘ Práv� v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své d�lníky. 
4Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévoln� ude�it p�stí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas na 
výšin�. 5Což to je p�st, který si p�eji? Den, kdy se �lov�k poko�uje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si 
podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v n�mž má Hospodin zalíbení? 6Zdalipak p�st, který já si p�eji, není toto: 
Rozev�ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja�meným volnost, každé jho rozbít? 7Cožpak nemáš lámat sv�j chléb hladové-
mu, p�ijímat do domu utišt�né, ty, kdo jsou bez p�íst�eší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt nete�ný k vlastní krvi? 
8Tehdy vyrazí jak jit�enka tvé sv�tlo a rychle se zhojí tvá rána . P�ed tebou p�jde tvá spravedlnost, za tebou se bude 
ubírat Hospodinova sláva. 9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vyk�ikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze 
svého st�edu jho, hrozící prst a ni�emná slova, 10budeš-li št�drý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnot� 
sv�tlo a tv�j soumrak bude jak poledne.“ 11Hospodin t� povede neustále, bude t� sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost 
dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní z�ídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12Co bylo od v�k�          
v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , op�t postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou t� tím, jenž zazdívá trhliny 
a obnovuje stezky k sídl�m. 13Jestliže v den odpo�inku upustíš od svých poch�zek, od prosazování svých zálib v m�j svatý 
den, nazveš-li den odpo�inku rozkošným, svatý den Hospodin�v p�eslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, 
že p�estaneš hov�t svým zálibám a nepovedeš plané �e�i, 14tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po 
posvátných návrších zem� a z d�dictví tvého otce Jákoba t� budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.“ 
Iz 59  „1Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. 2Což to nejsou vaše nepra-
vosti, které vás odd�lují od vašeho Boha? A vaše h�íchy, které zp�sobily, že skryl tvá� p�ed vámi, a neslyší? 3Vždy� vaše 
dlan� jsou poskvrn�ny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk p�emílá podlosti. 4Nikdo nevolá po 
spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebn� mluví, plodí trápení a rodí ni�emnosti. 5Vysed�li 
baziliš�í vejce, snují pavou�í vlákna. Kdo by jejich vejce poz�el, zem�e, rozšlápne-li se, vyklouzne zmije. 6Jejich vlákna se 
nehodí na šat, svými výrobky se nep�ikryjí. Jejich �iny jsou jen ni�emnosti, na dlaních jim lpí násilné skutky. 7Jejich nohy 
pádí za zlem, sp�chají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ni�emnosti, na jejich silnicích �íhá záhuba a zkáza. 8Cestu 
pokoje neznají, není práva v jejich stopách. D�lají si k�ivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj. 9Proto se vzdálilo 
od nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. 	ekáme na sv�tlo, a je tma, na úsvit, a chodíme v šeru. 10Ohmatáváme 
st�nu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak. V poledne klopýtáme, jako když se stmívá, mezi zdravými jsme jako 
mrtví. 11Hned všichni mru�íme jako medv�di, hned zase lkáme jako holubice. 	ekáme na právo, ale žádné tu není, na 
spásu, a ta se vzdálila od nás. 12	etné jsou naše nev�rnosti v��i tob� a naše h�íchy sv�d�í proti nám, naše nev�rnosti se 
nás drží , známe svoje nepravosti: 13nev�rnost a zapírání Hospodina, odklon od našeho Boha, �e�i o útisku, odpadnutí,    
v srdci nápady a úvahy o klamných v�cech. 14Právo je úpln� potla�eno, spravedlnost stojí n�kde v dáli, pravda klopýtá po 
nám�stí, a co je správné, nem�že vstoupit. 15Pravda vyprchala, ko�istí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však 
vidí a je zlé v jeho o�ích, že není žádného práva. 16Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, 
podep�e ho jeho spravedlnost. 17Od�l se spravedlností jako pancí�em a na hlav� má p�ilbu spásy, od�l se rouchem po-
msty, jako plášt�m zahalil se rozhorlením. 18Podle vykonaných skutk� odplatí svým protivník�m rozho��ením, svým 
nep�átel�m za to, co páchali, ostrov�m odplatí za spáchané skutky. 19I budou se bát Hospodinova jména na západ� a jeho 
slávy na východu slunce, nebo� se p�ivalí jako dravá �eka, kterou Hospodin�v vítr žene vp�ed. 20Vykupitel p�ijde k Sijónu, 
k t�m, kdo se v Jákobovi odvrátili od nev�rnosti, je výrok Hospodin�v. 21„Já pak s nimi uzav�u tuto smlouvu, praví Hos-
podin: M�j duch, který na tob� spo�ívá , a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého 
potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nyn�jška až na v�ky,“ praví Hospodin.“ 
Iz 9:6.7  „6Jeho vlada�ství se rozší�í a pokoj bez konce spo�ine na tr�n� Davidov� a na jeho království. Upevní a podep�e 
je právem a spravedlností od toho �asu až nav�ky. Horlivost Hospodina zástup� to u�iní. 7Slovo poslal Panovník proti 
Jákobovi a dopadlo na Izraele.“ 
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22P�id�líte losováním d�di�ný podíl sob� i bezdomovc�m, kte�í mezi vámi pobývají jako hosté a kte�í mezi vámi zplodili 
syny; budou u vás jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi si ur�í losováním d�di�ný podíl mezi izraelskými kmeny. 23V tom 
kmeni, u n�hož bezdomovec pobývá jako host, mu dáte jeho d�di�ný podíl, je výrok Panovníka Hospodina.““ 
Ez 48:1-29  „1Toto jsou jména kmen�: Nejdále na severu sm�rem k Chetlónu až k cest� do Chamátu a Chasar-énanu – 
hranice Damašku je na sever stranou Chamátu – od východní strany až k mo�i p�ipadne jeden podíl Danovi. 2P�i pomezí 
Danov� od strany východní po západní p�ipadne jeden podíl Ašerovi. 3P�i pomezí Ašerov� od východní strany po západní 
p�ipadne jeden podíl Neftalímu. 4P�i pomezí Neftalíov� od východní strany po západní p�ipadne jeden podíl Manasesovi. 
5P�i pomezí Manasesov� od východní strany po západní p�ipadne jeden podíl Efrajimovi. 6P�i pomezí Efrajimov� od 
východní strany po západní p�ipadne jeden podíl Rúbenovi. 7P�i pomezí Rúbenov� od východní strany po západní p�i-
padne jeden podíl Judovi. 8P�i pomezí Judov� od východní strany po západní bude ob�� pozdvihování, kterou p�inesete, 
dvacet p�t tisíc loket široká a dlouhá jako jeden z podíl� od strany východní po západní; a uprost�ed ní bude svatyn�. 
9Ob�� pozdvihování, kterou p�inesete Hospodinu, bude v první �ásti dvacet p�t tisíc loket dlouhá a deset tisíc loket široká. 
10Ti, kterým bude ta svatá ob�� pozdvihování pat�it, budou kn�ží. Bude na severu dvacet p�t tisíc loket dlouhá , na západ� 
deset tisíc loket široká, na východ� deset tisíc loket široká a na jihu dvacet p�t tisíc loket dlouhá; uprost�ed ní bude 
Hospodinova svatyn�. 11Bude pat�it kn�žím, posv�ceným ze syn� Sádokových, kte�í st�eží to, co jsem jim sv��il. Oni 
nezbloudili jako lévijci, když bloudili synové izraelští. 12Jim bude pat�it tato ob�tina z ob�ti pozdvihování jako nejposvát-
n�jší �ást zem� p�i pomezí lévijc�. 13Soub�žn� s pomezím kn�ží budou mít podíl lévijci, a to dvacet p�t tisíc loket dlouhý   
a deset tisíc loket široký. Délka každého bude dvacet p�t tisíc loket a ší�ka deset tisíc loket . 14Nebudou z podílu odprodá-
vat ani vym��ovat �i na jiného p�evád�t prvotiny zem�; jsou svaté Hospodinu. 15Zbylých p�t tisíc loket naší� podél t�ch 
dvaceti p�ti tisíc loket bude díl nesvatý pat�ící m�stu, pro sídlišt� a pastviny; m�sto bude uprost�ed n�ho. 16A toto jsou 
jeho rozm�ry: na severní stran� �ty�i tisíce p�t set loket , na jižní stran� �ty�i tisíce p�t set loket , p�i východní stran� �ty�i 
tisíce p�t set loket a na západní stran� �ty�i tisíce p�t set loket . 17A m�sto bude mít pastviny o rozm�rech : na severu dv� 
st� padesát loket , na jihu dv� st� padesát loket , na východ� dv� st� padesát loket , na západ� dv� st� padesát loket . 
18Zbytek na délku soub�žn� se svatou ob�tí pozdvihování bude m��it deset tisíc loket na východ� a deset tisíc loket na 
západ�; bude soub�žný se svatou ob�tí pozdvihování a výt�žky z n�ho budou sloužit za pokrm pro služebníky m�sta. 
19Služebníci m�sta budou ze všech izraelských kmen� ti, kdo pracují na tom dílu . 20Celou ob�� pozdvihování, �tverec 
dvacet p�t tisíc loket na dvacet p�t tisíc loket , odd�líte jako svatou ob�� pozdvihování do trvalého vlastnictví m�sta. 
21Zbytek po obou stranách svaté ob�ti pozdvihování a trvalého vlastnictví m�sta bude pat�it knížeti; bude to dvacet p�t 
tisíc loket podél ob�ti pozdvihování p�i pomezí východním a na západ� dvacet p�t tisíc loket podél pomezí západního, 
soub�žn� s kmenovými podíly; to bude pat�it knížeti. Svatá ob�� pozdvihování a svatyn� Hospodinova domu budou upro-
st�ed. 22I po obou stranách trvalého vlastnictví lévijc� a trvalého vlastnictví m�sta budou �ásti pat�ící knížeti, uprost�ed 
mezi pomezím Judovým a Benjamínovým. To bude pat�it knížeti. 23Pokud jde o ostatní kmeny: Od východní strany po 
západní p�ipadne jeden podíl Benjamínovi. 24P�i pomezí Benjamínov� od strany východní po západní p�ipadne jeden 
podíl Šimeónovi. 25P�i pomezí Šimeónov� od strany východní po západní p�ipadne jeden podíl Isacharovi. 26P�i pomezí 
Isacharov� od strany východní po západní p�ipadne jeden podíl Zabulónovi. 27P�i pomezí Zabulónov� od strany východní 
po západní p�ipadne jeden podíl Gádovi. 28P�i pomezí Gádov� na stran� negebské k jihu p�jde pomezí od Támaru           
k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velkého mo�e. 29To je zem�, kterou dostanete p�id�lenou do d�dictví pro izraelské 
kmeny, a toto jsou jejich p�íd�ly, je výrok Panovníka Hospodina.“ 
 

�T 1. srpna – Izajáš 
Iz 3:13-15  „13Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl p�i s národy. 14Hospodin zahajuje soud se 
staršími svého lidu a s velmoži jeho: „Spásali jste vinici, máte ve svých domech, o� jste obrali utišt�ného. 
15Jak to, že deptáte m�j lid a drtíte tvá� utišt�ných?“ je výrok Panovníka, Hospodina zástup�.“ 
Iz 1:15-23  „15Když rozprostíráte své dlan�, zakrývám si p�ed vámi o�i. A� se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou 
celé od krve. 16Omyjte se, o�is�te se, odkli�te mi své zlé skutky z o�í, p�esta�te páchat zlo. 17U�te se �init dobro. Hledejte 
právo, zakro�te proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se p�e vdovy. 18Poj�te, projednejme to spolu , praví 
Hospodin. I kdyby vaše h�íchy byly jako šarlat, zb�lejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. 
19Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých dar� zem�. 20Když však odmítnete a budete se zp��ovat, bude 
vás požírat me�.“ Tak promluvila Hospodinova ústa. 21B�da! Nev�stkou se stalo m�sto v�rné! Bývalo plné práva, p�ebý-
vala v n�m spravedlnost, te� jsou v n�m vrahové. 
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