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Týden od 28. ervence do 3. srpnaLekce 5

Volání prorok
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, miloval milosrdenství a pokorn  chodil se svým Bohem.“ (Mi 6,8)

Starozákonní proroci patří mezi nejzajímavější postavy Písma. Hlas, který byl slyšet, 
odvážné poselství, vyjádření zármutku, bolesti a hněvu, jejich nadšení a příležitostně také 
„hraná podobenství“, kterými zvěstovali Boží poselství – to vše z nich dělalo nepřehlédnutel-
né osobnosti. Jejich poselství nebylo možné nebrat na vědomí, ačkoli ne vždy bylo pohodlné 
být v jejich blízkosti.

Poselství proroků určené Božímu lidu mělo navrátit národ zpět k Hospodinu. Izraelci 
a jejich vůdci se nechávali velmi snadno ovlivnit modlami a životním stylem okolních náro-
dů. Proroci měli nevděčnou úlohu vést lidi k pokání. Někdy stačilo připomenout Boží lásku 
a všechno, co pro ně Hospodin v minulosti udělal, jindy musela z jejich úst zaznívat varování 
a také hrozby toho, jaké následky jim přinese porušování smlouvy a zapomínání na Boha.

Proroci upozorňovali národ a jeho vůdce na hříchy, kterých se dopouštěli. Mezi největší zlo 
patřil útlak chudých, nuzných a bezmocných mezi nimi. Ano, uctívání model bylo nepřijatel-
né. Ano, následování falešných náboženských praktik bylo odsouzeníhodné. Ale minimálně 
stejně obludné a trestuhodné bylo i špatné chování k slabým a chudým.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Volání po spravedlnosti- Ámos- Micheáš- Ezechiel- Izajáš- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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VOLÁNÍ PO SPRAVEDLNOSTI
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 Sa-
muela uposlechnout. Prohlásili: „Nikoli. A  je nad námi král!" (1S 8,10.11.13.14.16–19) 

Osobní studium
Navzdory jasnému a podrobnému plánu, 
který Bůh pro Izraelce připravil, národ jen 
málokdy žil v souladu s Boží vůlí. Již ně-
kolik generací po usazení se v zaslíbené 
zemi žádali od soudce a proroka Samuela, 
aby jim ustanovil krále, který by vedl jejich 
národ, stejně „jako je tomu u všech národů“ 
(1S 8,5).

Jak podle úvodních textů Samuel reago-
val na žádost Izraelců, aby jim ustanovil krá-
le? Před čím je varoval a na co je upozornil?

Samuel rozpoznal, že takový krok by Iz-
raelce přiblížil k ostatním národům i v ji-
ných oblastech než jen ve způsobu politic-
kého uspořádání. Ačkoli se Samuel snažil 
radit Saulovi, prvnímu králi, netrvalo dlouho 
a Boží proroctví se začalo naplňovat. Dokon-
ce ani v době největšího rozmachu izraelské-
ho království David a Šalomoun neunikli 
pokušení zneužít svou moc.

Během vlády izraelských a judských králů 
Bůh opakovaně posílal proroky, kteří králům 
i lidu připomínali Bohem danou odpověd-
nost za přehlížené členy společnosti.

V textech proroků můžeme najít opa-
kované výzvy, abychom žili a jednali spra-
vedlivě. Proroci se velmi jasně stavěli 
proti nesprávnému chování Izraele a jeho 

vůdců. Velmi často a naléhavě se vyjadřovali 
i proti jednání, které ubližovalo slabým, chu-
dým a bezmocným.

Při uvažování nad horlivou snahou sta-
rozákonních proroků Abraham Joshua He-
schel porovnává naši pasivitu a naši neodů-
vodněnou spokojenost s naléhavostí výzev 
proroků, kteří volali po spravedlnosti: „Sku-
tečnosti, které kdysi tak děsily proroky, jsou 
i dnes součástí našeho světa. ... Jejich nalé-
havá nespokojenost s nespravedlností nám 
může připadat jako přehnaná nebo dokonce 
hysterická. A přestože jsme dnes neustá-
le svědky nespravedlivých skutků, proje-
vů pokrytectví, lži, násilí, krutosti, utrpení 
a bídy, málokdy nás to znepokojí, pobouří 
nebo dokonce vyburcuje ke konkrétnímu 
jednání. Pro proroky však měly i malé pro-
jevy nespravedlnosti kosmické rozměry.“ 
(The Prophets. New York: Jewis Publication 
Society of America, 1962, str. 3.4)

Proroci nám pomáhají nahlédnout do Bo-
žího uvažování a jeho pocitů. Když vystupují 
jako Boží zprostředkovatelé, pomáhají nám 
vidět nespravedlnost a utrpení na tomto 
světě pohledem Božích očí naplněných slza-
mi. Jejich horlivost je i dnes pro nás výzvou 
něco dělat, spolupracovat s Bohem na zmír-
nění a nápravě útlaku a bolesti, které jsou 
kolem nás.

Kdy a jak toužíš ve svém život  být jako ostatní? Jak m že tato touha ublížit tob  a lidem 
okolo?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů.“
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ÁMOS
14Ámos Amasjášovi odpov d l: „Nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem 
a sykomorami. 15Hospodin m  vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: ‚Jdi a prorokuj Izraeli, mému 
lidu!‘“ (Am 7,14.15)

Osobní studium
Ámos veřejně přiznával svou nedostatečnou 
kvalifikaci k tomu, aby se stal prorokem. Ale 
když představoval Izraelcům své poselství, 
jasně prokazoval schopnost přimět své po-
sluchače, aby pozorně naslouchali.

Prorok začal zmínkou o okolních náro-
dech – Syřanech, Pelištejcích, Féničanech, 
Edómcích, Amónovcích a Moábcích – a podrob-
ně popisuje jejich zločiny, ohavnosti a zvěr-
stva, vše, za co je Bůh trestá (Am 1,3–2,3). Je 
snadné si představit, jak Izraelci tleskali této 
obžalobě svých nepřátel. Vždyť mnohé zlo-
činy těchto národů byly namířených právě 
proti nim samotným.

Potom však Ámos zacílí svá slova blí-
že – a vyhlašuje Boží soud nad Judou, již-
ním sousedem Izraele v nyní už oddělených 
královstvích. Ámos tlumočí Boží poselství 
a poukazuje na jejich odmítnutí Boha, ne-
poslušnost jeho přikázání a odhaluje trest, 

který má na ně dopadnout (Am 2,4.5). I ten-
tokrát si dokážeme představit, jak obyvatelé 
severního království tleskají Ámosovi, když 
své hrozby směřuje na znepřátelený lid.

Pak se však Ámos obrátil na své poslu-
chače. Ve zbytku knihy se věnuje hříchům 
Izraele v Božích očích – modlářství, nespra-
vedlnosti a opakovanému úpadku.

Přečti si texty Am 3,9–11; 4,1.2; 5,10–15 
a 8,4–6. Před jakými hříchy Ámos varuje?

Ámos se rozhodně nevyjadřuje diplomatic-
ky. Jeho varování před zkázou jsou naplněna 
naléhavými prosbami, aby se lidé vrátili zpět 
ke svému Bohu. Součástí jejich pokání měla 
být i obnova jejich smyslu pro spravedlnost 
a péče o chudé mezi nimi: „Ať se valí právo 
jako vody, spravedlnost jak proudící potok.“ 
(Am 5,24) Poslední verše Ámosova proroctví 
se soustřeďují na budoucí obnovu Božího 
lidu (Am 9,11–15): „V nejtemnější hodině jejich 
odpadnutí jim Bůh poslal láskyplný vzkaz 
o odpuštění a o naději.“ (PK 283; OSU 111)

Za jakých okolností bychom m li být p ipraveni hlásat nepopulární, nep íjemné a možná 
i drsné poselství o náprav  nespravedlnosti? Podle eho m žeme rozpoznat vhodnost 
(nebo nutnost) takového poselství?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Damašku, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože mlátili Gileáda železnými smyky,4sešlu na Chazaelův dům oheň a ten pozře paláce Ben-hadadovy.5Přerazím závoru Damašku, vyhladím z Pláně kouzel toho, jenž tam sídlí, z Domu rozkoše toho, jenž drží žezlo; aramejský lid bude přesídlen do Kíru, praví Hospodin.6Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Gázy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně přestěhovali obyvatelstvo a přesídlence vydali v plen Edómu,7sešlu na hradby Gázy oheň a ten pozře její paláce.8Vyhladím z Ašdódu toho, jenž tam sídlí, z Aškalónu toho, jenž drží žezlo, proti Ekrónu obrátím svou ruku; vyhyne pozůstatek Pelištejců, praví Panovník Hospodin.9Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Týru, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože úplně vydali v plen Edómu všechny přesídlence a nepamatovali na bratrskou smlouvu,10sešlu na hradby Týru oheň a ten pozře jeho paláce.11Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Edómu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože pronásledoval svého bratra mečem, odvrhl slitování, živil v sobě neustále hněv a setrvával ve své prchlivosti,12sešlu na Téman oheň a ten pozře paláce Bosry.13Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Amónovců, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože roztínali těhotné ženy gileádské, aby rozšířili své území,14zanítím na hradbách Raby oheň a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje, za vichřice v den bouře.15Jejich král bude přestěhován, spolu s ním i jeho velmožové, praví Hospodin.

-jcHB
Zvýraznění
1Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Moábu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože na vápno spálil kosti edómského krále,2sešlu na Moáb oheň a ten pozře paláce Kerijótu. Moáb zemře ve hřmotu vřavy za válečného ryku při zvuku polnice.3Vyplením soudce z jeho středu, všechny jeho velmože pobiji s ním, praví Hospodin.4Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Judy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože zavrhli Hospodinův zákon a nedbali na jeho nařízení – zavedly je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové –,5sešlu na Judu oheň a ten pozře paláce Jeruzaléma.

-jcHB
Zvýraznění
4Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Judy, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože zavrhli Hospodinův zákon a nedbali na jeho nařízení – zavedly je jejich lživé modly, za nimiž chodili jejich otcové –,5sešlu na Judu oheň a ten pozře paláce Jeruzaléma.

-jcHB
Zvýraznění
9Vyhlaste na palácích v Ašdódu a na palácích v egyptské zemi řekněte: Shromážděte se na Samařské hory! Pohleďte, co je tam zmatků, kolik útisku!10Správně jednat neumějí, je výrok Hospodinův. Uskladňují ve svých palácích násilí a zhoubu jako poklady.11Proto praví Panovník Hospodin toto: Tuto zemi obklíčí protivník, tvé opevnění strhne, tvoje paláce budou vyloupeny.

-jcHB
Zvýraznění
1Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Samařské hoře, které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům. Říkáte jejich Panovníkovi: „Dávej, ať hodujeme!“2Panovník Hospodin se zapřisáhl při své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás vytáhnou na hácích a vaše potomky na rybářských udicích.

-jcHB
Zvýraznění
10Oni však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí.11Protože hanebně vydíráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň, mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet v nich však nebudete; vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete.12Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete.13Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas.14Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.15Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.

-jcHB
Zvýraznění
4Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi.5Říkáte: „Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou,6abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu.“

-jcHB
Zvýraznění
11V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných.12Podrobí si pozůstatek lidu edómského a všech pronárodů; i budou nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí.13Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou .14Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce.15Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh.

-jcHB
Zvýraznění
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Jak spolu souvisí zachovávání práva, milování milosrdenství a pokorné chození s Bohem?

Aplikace

MICHEÁŠ
lov e, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával prá-

vo, miloval milosrdenství a pokorn  chodil se svým Bohem. (Mi 6,8)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu. Jakým způsobem 
můžeš právě teď naplňovat tato slova?

Text Mi 6,8 patří mezi nejznámější verše 
Písma. A přestože text často citujeme, možná 
neznáme dobře kontext, v jakém je napsán.

Uvažuj o verších Mi 2,8–11 a 3,8–12. Jaké 
chování lidí prorok v textech odsuzuje?

Během vlády judského krále Achaze kles-
lo chování Boží lidu na samotné dno. Stále 
více se rozšiřovalo modlářství a další hříšné 
praktiky. A také podle konstatování jiných 
současných proroků pokračovalo vykořisťo-
vání a ožebračování chudých.

Podobně jako u dalších proroků té doby, 
i u Micheáše zaznívá poselství o zániku a od-
souzení. V prvních třech kapitolách jeho 
proroctví nacházíme velmi silné vyjádření 
Božího hněvu a také smutku nad zlem, kte-
rého se Boží lid dopouští.

Bůh se však svého lidu nevzdal. I pronika-
vý hlas a tvrdé poselství proroků ukazovaly, 
že Bůh se neustále o svůj lid zajímá. Varování 
proroků přicházela právě proto, že Bůh se 
o svůj lid staral a miloval ho. Toužil svému 
lidu odpustit a obnovit ho. Jeho hněv neměl 
trvat navěky (Mi 7,18–20).

Takový je i kontext známých slov o zacho-
vávání práva, lásce k milosrdenství a pokor-
ném chození s Bohem. Tyto výzvy znějí mož-
ná jednoduše, ale žít tímto způsobem může 
být náročné – zvlášť pokud jsou podobné 
hodnoty v rozporu s většinovým vnímáním 
společnosti. 

Když jiní profitují z nespravedlnosti, 
vysmívají se milosrdenství a pyšně dávají 
na odiv své ego, pak spravedlivé jednání, 
projevování milosrdenství a pokorné cho-
zení s Bohem vyžaduje odvahu a vytrva-
lost. Avšak nejsme na to sami. Když jednáme 
podle Boží vůle, Bůh jde s námi.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Dříve se můj lid stavěl proti nepříteli. Teď však strháváte z plášťů ozdoby těm, kdo po návratu z boje užívají bezpečí.9Ženy mého lidu zapuzujete z jejich rozkošného domova, jejich děti chcete navěky připravit o důstojnost, kterou jsem jim dal .10Nuže, jděte si, tady odpočinutí nedojdete. Pro svou nečistotu budete zahubeni strašnou záhubou.11Kdyby někdo posedlý duchem podvodu nalhával: „Budu ti věštit při víně a opojném nápoji,“ to by byl věštec pro tento lid!

-jcHB
Zvýraznění
8Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu.9Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé!10Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím.11Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého.“12Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím.

-jcHB
Zvýraznění
18Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.19Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy,20prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům.
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EZECHIEL
10„Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastý e, budu je volat k odpov 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 obla-
ku a mrákoty…“ (Ez 34,10–12)

Osobní studium
Kdybychom se zeptali křesťanů, v čem spočí-
vají „hříchy Sodomy“, je pravděpodobné, že by 
začali hovořit o nemravnosti a hříších se se-
xuál ním podtextem. Vždyť nakonec Gn 19,1–13 
popisuje zkaženou a pokřivenou společnost, 
která je více než zralá na zničení.

Je však zajímavé, že „hřích Sodomy“ je mno-
hem komplikovanější. Uvažuj o Ezechielo-
vých slovech: „Hle, toto byla nepravost tvé se-
stry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý 
klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku 
utištěného ubožáka neposilovala.“ (Ez 16,49) 
Je jasné, že Hospodin se rozhodl nepřehléd-
nout ani ostatní podoby nemravnosti, který-
mi byla Sodoma naplněna, Ezechiel se však 
zaměřuje na ekonomickou nespravedlnost 
a nedostatek péče o potřebné.

Je možné, že v Božích očích byly tyto „eko-
nomické“ hříchy stejně nemorální a odsouze-
níhodné jako hříchy v oblasti sexuality?

Po proroctvích Ámose, Micheáše a Izajá-
še zaznívá poselství Ezechiela, jehož první 
proroctví jsou naplněna stejným varováním 

před přicházejícím zničením. Ale po pádu 
Jeruzaléma a odvedení zajatců do Babylona 
se Ezechielův pohled zaměřuje na Boží zaslí-
bení obnovy.

Uvažuj o textech Ez 34,2–4 a 7–16. Porov-
nej Boží hodnocení zkažených vůdců Izraele 
s Hospodinovou péčí o jeho lid. V čem se liší 
zacházení vůdců s nejslabšími „ovcemi“ od 
toho, jak k lidem přistupuje Bůh?

Přestože Boží lid klesl velmi hluboko – tak-
že ho bylo možné připodobnit Sodomě – Hos-
podin se skláněl ke svému národu a sna-
žil se ho odvrátit od jeho hanebností. Podle 
Božího plánu obnovy se jeho lid měl vrátit 
zpět do své země, Jeruzalém měl být obno-
ven a chrám znovu postaven. Opět se měly 
slavit Bohem stanovené svátky a celá země 
měla být znovu rozdělena mezi lid podle 
původního dědictví (Ez 47,14–48,29). Je zřej-
mé, že Božím záměrem bylo, aby se jeho lid 
vrátil ze zajetí – podobně jako když Hospo-
din vyvedl prostřednictvím Mojžíše Izrael 
z Egypta. Součástí tohoto plánu byla i péče 
o nejslabší členy společností a o ty, kteří byli 
považováni za cizince.

B h je Bohem, který nabízí druhou p íležitost. Druhou (t etí, tvrtou...) šanci dává i t m, 
kte í ud lali velmi špatné rozhodnutí. Co to znamená pro tebe osobn ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1I přišli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. Když je spatřil, povstal jim vstříc, sklonil se tváří k zemi2a řekl: „Snažně prosím, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka. Přenocujte, umyjte si nohy a za časného jitra půjdete svou cestou.“ Odvětili: „Nikoli, přenocujeme na tomto prostranství.“3On však na ně velice naléhal; uchýlili se tedy k němu a vešli do jeho domu. Připravil jim hostinu, dal napéci nekvašené chleby a pojedli.4Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům.5Volali na Lota a řekli mu: „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!“6Lot k nim vyšel ke vchodu, dveře však za sebou zavřel.7Řekl: „Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého.8Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší.“9Oni však vzkřikli: „Kliď se!“ A hrozili: „Sám je tu jen jako host a bude dělat soudce! Že s tebou naložíme hůř než s nimi!“ Obořili se na toho muže, na Lota, a chystali se vyrazit dveře.10Vtom ti muži vlastníma rukama vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře.11Ale muže, kteří byli u vchodu do domu, malé i velké, ranili slepotou, takže nebyli schopni nalézt vchod.12Tu řekli ti muži Lotovi: „Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa.13My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“

-jcHB
Zvýraznění
2„Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?3Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete.4Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově.

-jcHB
Zvýraznění
14Jeden jako druhý obdržíte do dědictví zemi , o níž jsem zvedl ruku k přísaze , že ji dám vašim otcům. Tato země vám připadne za dědictví.15A toto je pomezí té země: Na severu od Velkého moře směrem k Chetlónu při cestě do Sedadu16Chamát, Beróta, Sibrajim, který je mezi pomezím Damašku a pomezím Chamátu, a Chasér-tíkón, který je při pomezí Chavránu.17Pomezí povede od moře k Chasar-énónu na pomezí Damašku daleko na severu a k pomezí Chamátu. To bude severní strana.18Na východní straně vyměříte pomezí mezi Chavránem a Damaškem a mezi Gileádem a izraelskou zemí podél Jordánu k Východnímu moři. To bude východní strana.19Na jižní straně půjde pomezí jižně od Támaru až k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velkého moře. To bude jižní strana směrem k Negebu.20Na západní straně bude tvořit pomezí Velké moře od jižního pomezí až naproti cestě do Chamátu. To bude západní strana.21Tuto zemi si rozdělíte mezi izraelské kmeny.22Přidělíte losováním dědičný podíl sobě i bezdomovcům, kteří mezi vámi pobývají jako hosté a kteří mezi vámi zplodili syny; budou u vás jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi si určí losováním dědičný podíl mezi izraelskými kmeny.23V tom kmeni, u něhož bezdomovec pobývá jako host, mu dáte jeho dědičný podíl, je výrok Panovníka Hospodina.“

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou jména kmenů: Nejdále na severu směrem k Chetlónu až k cestě do Chamátu a Chasar-énanu – hranice Damašku je na sever stranou Chamátu – od východní strany až k moři připadne jeden podíl Danovi.2Při pomezí Danově od strany východní po západní připadne jeden podíl Ašerovi.3Při pomezí Ašerově od východní strany po západní připadne jeden podíl Neftalímu.4Při pomezí Neftalíově od východní strany po západní připadne jeden podíl Manasesovi.5Při pomezí Manasesově od východní strany po západní připadne jeden podíl Efrajimovi.6Při pomezí Efrajimově od východní strany po západní připadne jeden podíl Rúbenovi.7Při pomezí Rúbenově od východní strany po západní připadne jeden podíl Judovi.8Při pomezí Judově od východní strany po západní bude oběť pozdvihování, kterou přinesete, dvacet pět tisíc loket široká a dlouhá jako jeden z podílů od strany východní po západní; a uprostřed ní bude svatyně.9Oběť pozdvihování, kterou přinesete Hospodinu, bude v první části dvacet pět tisíc loket dlouhá a deset tisíc loket široká.10Ti, kterým bude ta svatá oběť pozdvihování patřit, budou kněží. Bude na severu dvacet pět tisíc loket dlouhá , na západě deset tisíc loket široká, na východě deset tisíc loket široká a na jihu dvacet pět tisíc loket dlouhá; uprostřed ní bude Hospodinova svatyně.11Bude patřit kněžím, posvěceným ze synů Sádokových, kteří střeží to, co jsem jim svěřil. Oni nezbloudili jako lévijci, když bloudili synové izraelští.12Jim bude patřit tato obětina z oběti pozdvihování jako nejposvátnější část země při pomezí lévijců.13Souběžně s pomezím kněží budou mít podíl lévijci, a to dvacet pět tisíc loket dlouhý a deset tisíc loket široký. Délka každého bude dvacet pět tisíc loket a šířka deset tisíc loket .14Nebudou z podílu odprodávat ani vyměňovat či na jiného převádět prvotiny země; jsou svaté Hospodinu.15Zbylých pět tisíc loket našíř podél těch dvaceti pěti tisíc loket bude díl nesvatý patřící městu, pro sídliště a pastviny; město bude uprostřed něho.16A toto jsou jeho rozměry: na severní straně čtyři tisíce pět set loket , na jižní straně čtyři tisíce pět set loket , při východní straně čtyři tisíce pět set loket a na západní straně čtyři tisíce pět set loket .17A město bude mít pastviny o rozměrech : na severu dvě stě padesát loket , na jihu dvě stě padesát loket , na východě dvě stě padesát loket , na západě dvě stě padesát loket .

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Slyšte tedy, pastýři, slovo Hospodinovo:8Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají; pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou.9Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo!10Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou.“11Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.12Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty.13Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi.14Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských.15Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina.16Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.“

-jcHB
Zvýraznění
Ez 48:18-2918Zbytek na délku souběžně se svatou obětí pozdvihování bude měřit deset tisíc loket na východě a deset tisíc loket na západě; bude souběžný se svatou obětí pozdvihování a výtěžky z něho budou sloužit za pokrm pro služebníky města.19Služebníci města budou ze všech izraelských kmenů ti, kdo pracují na tom dílu .20Celou oběť pozdvihování, čtverec dvacet pět tisíc loket na dvacet pět tisíc loket , oddělíte jako svatou oběť pozdvihování do trvalého vlastnictví města.21Zbytek po obou stranách svaté oběti pozdvihování a trvalého vlastnictví města bude patřit knížeti; bude to dvacet pět tisíc loket podél oběti pozdvihování při pomezí východním a na západě dvacet pět tisíc loket podél pomezí západního, souběžně s kmenovými podíly; to bude patřit knížeti. Svatá oběť pozdvihování a svatyně Hospodinova domu budou uprostřed.22I po obou stranách trvalého vlastnictví lévijců a trvalého vlastnictví města budou části patřící knížeti, uprostřed mezi pomezím Judovým a Benjamínovým. To bude patřit knížeti.23Pokud jde o ostatní kmeny: Od východní strany po západní připadne jeden podíl Benjamínovi.24Při pomezí Benjamínově od strany východní po západní připadne jeden podíl Šimeónovi.25Při pomezí Šimeónově od strany východní po západní připadne jeden podíl Isacharovi.26Při pomezí Isacharově od strany východní po západní připadne jeden podíl Zabulónovi.27Při pomezí Zabulónově od strany východní po západní připadne jeden podíl Gádovi.28Při pomezí Gádově na straně negebské k jihu půjde pomezí od Támaru k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velkého moře.29To je země, kterou dostanete přidělenou do dědictví pro izraelské kmeny, a toto jsou jejich příděly, je výrok Panovníka Hospodina.
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IZAJÁŠ
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 3,13–15)

Osobní studium
Přemýšlej o verších Iz 1,15–23; 3,13–15 a 5,7.8. 
Jak bys popsal a shrnul prorokovu reakci 
na situaci ve společnosti? 

Úvodní slova proroka Izajáše v prvních 
pěti kapitolách jsou ostrou kritikou pomě-
rů v Božím lidu, varováním před blížícím 
se soudem jako odpovědí na jejich odmítá-
ní Boha a pokračující neposlušnost. Záro-
veň nabízejí naději podmíněnou návratem 
k Bohu a změnou života a situace ve společ-
nosti. Zřejmě nejsilnější emocí, která zaznívá 
v jeho slovech, je pocit zármutku. V Izajá-
šově chápání Boží vůle pro vyvolený národ 
zaznívá prorokův smutek nad nesčetným 
zástupem zapomenutých lidí, kterým bylo 
ublíženo, nad ztrátami, které prožil národ, 
a nad soudem, který na něj brzy dopadne. 

Izajáš v podobném smyslu pokračuje 
v průběhu celé své prorocké služby. Naléhá 

na lidi, aby si vzpomněli, co pro ně Bůh vyko-
nal. Zároveň svým posluchačům nabízí na-
ději na to, co pro ně Bůh chce v budoucnosti 
udělat. Proto by měli usilovat hledat Hospo-
dina hned, protože obnovený vztah s Bohem 
přinese také pokání nad jejich hříchy a změ-
ní i způsob, jak se chovají k druhým lidem.

V 58. a 59. kapitole se Izajáš opakovaně 
vrací ke svému znepokojení nad nedostat-
kem spravedlnosti. Popisuje společnost, v níž 
„právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí 
někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co 
je správné, nemůže vstoupit“ (Iz 59,14). Zá-
roveň však potvrzuje, že Bůh o tomto stavu 
ví a svůj lid zachrání, když „Vykupitel přijde 
k Sijónu“ (Iz 59,20). 

V celé knize proroka Izajáše se velká po-
zornost soustřeďuje na oznamování přícho-
du Mesiáše, který s konečnou platností obno-
ví Boží vládu na zemi, přinese spravedlnost, 
milosrdenství, uzdravení a obnovu.

P e ti si texty Iz 9,6.7; 11,1–5; 42,1–7 a 53,4–6. Jak tato proroctví zapadají do tvého chápání 
života, služby a smrti Ježíše? Co tato proroctví nazna ují o cíli Kristova p íchodu na tento 
sv t?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.16Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.17Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.18Pojďte, projednejme to spolu , praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.19Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.20Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás požírat meč.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.21Běda! Nevěstkou se stalo město věrné! Bývalo plné práva, přebývala v něm spravedlnost, teď jsou v něm vrahové.22Tvé stříbro se stalo struskou, tvé víno je smíšené s vodou,23tvoji velmoži jsou umíněnci, spolčenci zlodějů. Kdekdo miluje úplatek a rád bere dary; sirotkovi právo nezjednají a pře vdovy se k nim nedostane.

-jcHB
Zvýraznění
7Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.8Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi.

-jcHB
Zvýraznění
1„Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.2Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko.3‚Proč se postíme, a nevšímáš si toho ? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.‘ Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky.4Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas na výšině.5Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení?6Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?7Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?8Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána . Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.9Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,10budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“11Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.12Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.13Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,14tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.

-jcHB
Zvýraznění
1Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.2Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší?3Vždyť vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti.4Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti.5Vyseděli baziliščí vejce, snují pavoučí vlákna. Kdo by jejich vejce pozřel, zemře, rozšlápne-li se, vyklouzne zmije.6Jejich vlákna se nehodí na šat, svými výrobky se nepřikryjí. Jejich činy jsou jen ničemnosti, na dlaních jim lpí násilné skutky.7Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ničemnosti, na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza.8Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.9Proto se vzdálilo od nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. Čekáme na světlo, a je tma, na úsvit, a chodíme v šeru.10Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak. V poledne klopýtáme, jako když se stmívá, mezi zdravými jsme jako mrtví.11Hned všichni mručíme jako medvědi, hned zase lkáme jako holubice. Čekáme na právo, ale žádné tu není, na spásu, a ta se vzdálila od nás.12Četné jsou naše nevěrnosti vůči tobě a naše hříchy svědčí proti nám, naše nevěrnosti se nás drží , známe svoje nepravosti:13nevěrnost a zapírání Hospodina, odklon od našeho Boha, řeči o útisku, odpadnutí, v srdci nápady a úvahy o klamných věcech.14Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné, nemůže vstoupit.15Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.16Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.17Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.18Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky.19I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou Hospodinův vítr žene vpřed.20Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův.21„Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, pr
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Zvýraznění
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Zvýraznění
6Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.7Slovo poslal Panovník proti Jákobovi a dopadlo na Izraele.
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Zvýraznění
1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.2Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,4nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka.5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.
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Zvýraznění
1„Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.2Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici.3Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy.4Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“5Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí:6„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům,7abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.
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Zvýraznění
4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.5Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen 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.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 23. kapitolu „Pád Izraele“ a 25. kapitolu „Izajáš“ v knize Od slávy k úpadku.
„Stále znovu se proroci stavěli proti útlaku, bezpráví, blahobytu a výstřednostem, bezuzdné-

mu obžerství a opilství, jakož i proti nevázaným prostopášnostem. Ámos o nich prohlásil: ‚Oni 
však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí.‘ (Am 5,10)“  (PK 282; OSU 110)

Izajáše znepokojoval výhled na sociální poměry národa. „V touze po zisku lidé spojovali svá 
pole a domy (viz Iz 5,8). Nebylo možné se dovolat spravedlnosti a s chudými neměl nikdo sli-
tování. ... Dokonce i soudci byli lhostejní k utrpení chudých, vdov a sirotků (viz Iz 10,1.2). Není 
divu, že když byl Izajáš povolán, aby v této době prorokoval, moc se mu do plnění svěřeného 
úkolu nechtělo. Věděl, že se setká se silným odporem.“ (PK 306.307; OSU 118) 

„Tento jasný výrok bychom měli přijmout jako Boží vůli pro nás. Měli bychom využít každé 
příležitosti a s lidmi, kteří jsou ztrápení a utlačovaní, jednat milosrdně, citlivě a slušně jako 
správní křesťané.“ (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, kte-
rý 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?

Shrnutí
Starozákonní proroci byli nadšenými a asto také rozhn vanými a zklamanými obhájci Boží 
v le. Uv dom ním si starostí a obav samotného Boha se jejich snažení zam ovalo na sprave-
dlnost pro chudé a utla ované. Volání prorok , vyzývající k návratu k Bohu, v sob  zahrnovalo 
i výzvu k ukon ení nespravedlnosti. Práv  to Hospodin zaslíbil ve své p edstav  o lepší budouc-
nosti Božího lidu.

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:

 20:45
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Zvýraznění
1Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují plahočení,2nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva; jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují.
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