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Týden od 4. do 10. srpnaLekce 6

Uctívání Stvo itele
Texty na tento týden
Ž 115,1–8; Dt 10,17–22; Ž 101,1; Iz 1,10–17; Iz 58; Mk 12,38–40 

Základní verš
„Zdalipak p st, který já si p eji, není toto: Rozev ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja meným 
volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat sv j chléb hladovému, p ijímat do domu utišt né, 
ty, kdo jsou bez p íst eší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt nete ný k vlastní krvi?“ (Iz 58,6.7)

I při zběžném čtení textů starozákonních proroků je zřejmé jejich nápadné znepokojení 
nad zacházením s chudými a utlačovanými. Proroci, kteří vlastně byli v určitém slova smyslu 
Božími mluvčími, byli pobouřeni tím, co viděli v okolních národech (Am 1. a 2. kapitola). Velmi 
konkrétně a adresně však vyjadřovali i svůj hněv a zármutek nad nespravedlivým jednáním 
samotného Božího lidu, kterému se dostalo tak mnoha darů a požehnání. Pokud vezmeme 
v úvahu dějinnou zkušenost vyvoleného národa a Bohem dané zákony, bylo zřejmě namístě 
očekávat od tohoto lidu mnohem víc. Je smutné, že skutečnost byla často jiná, a proto proroci 
znovu a znovu přicházeli s vážným poselstvím, které mělo upozornit na politováníhodný 
stav.

Je zajímavé, že mnohé starozákonní výroky proroků o spravedlnosti a bezpráví zazněly 
v kontextu pokynů souvisejících se správným uctíváním Boha. Jak uvidíme, pravé uctívání 
není v žádném případě omezeno na nějaký náboženský rituál. Nedílnou součástí pravého 
uctívání je mít stejný cíl jako Bůh – v našem kontextu to znamená usilovat o dobro druhých 
a o pozvednutí ponížených a zapomenutých.

 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:- Modlářství a útlak- Pohnutky uctívání- Nesprávná bohoslužba- Cesta k uctívání- Milosrdenství a věrnost- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-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.6Toto praví Hospodin: Pro trojí zločin Izraele, ba pro čtverý, toto neodvolám, protože za stříbro prodávají spravedlivého a ubožáka pro pár opánků.7Baží dostat hlavy nuzáků do prachu země, pokorné zavádějí na scestí, syn i otec chodí za nevěstkou, a tak znesvěcují moje svaté jméno.8Rozvalují se na zabavených oděvech při každém oltáři. Vydřené pokuty propíjejí ve víně v domě svého boha.9Já jsem zničil před nimi Emorejce vysoké jako cedry a pevné jako duby. Zničil jsem je od koruny až ke kořenům.10Já jsem vás vyvedl z egyptské země, vodil jsem vás čtyřicet let pouští a pak jste obsadili emorejskou zemi.11Z vašich synů jsem povolával proroky, z vašich jinochů nazíry. Není tomu tak, synové Izraele? je výrok Hospodinův.12Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: „Neprorokujte!“13Hle, já vás budu tlačit k zemi jako povoz plný snopů.14Hbitý neuteče, silný nebude moci užít své síly, bohatýr se nezachrání.15Lučištník neobstojí, rychlonohý neunikne, jezdec na koni se nezachrání.16Z bohatýrů i ten nejsrdnatější v onen den uteče nahý, je výrok Hospodinův.

-jcHB
Zvýraznění
1Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením.2Řekl: Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma; budou truchlit pastviny pastýřů, vrchol Karmelu zprahne.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.
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MODLÁ STVÍ A ÚTLAK
1Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou v rnost! 2Pro  
by m ly pronárody íkat: „Kde je ten jejich B h?“ 3Náš B h je v nebesích a všechno, co chce, koná. 
4Jejich modly jsou st íbro a zlato, dílo lidských rukou. (Ž 115,1–4)

Osobní studium
Krátce poté, co Hospodin vyvedl Izraelce 
z Egypta, setkal se s nimi (prostřednictvím 
Mojžíše) na hoře Sínaj a dal jim Desatero 
v psané podobě. Součástí Desatera byla sa-
mozřejmě přikázání o tom, že kromě Hospo-
dina nesmějí mít jiného Boha a nesmějí uctí-
vat nic, co si zhotoví jako předmět uctívání 
(Ex 20,2–6). Izraelci se zavázali, že budou žít 
podle přikázání a budou poslouchat Hospodi-
na: „‚Budeme dělat všechno, o čem Hospodin 
mluvil.‘ ... ,Poslušně budeme dělat všechno, 
o čem Hospodin mluvil.‘“ (Ex 24,3.7) 

Potom však Mojžíš strávil na hoře Sínaj 
téměř šest týdnů (čtyřicet dní) a lidé začali 
mít potřebu nahradit ho někým, kdo se o ně 
postará. Pod tlakem davu Áron zhotovil zla-
té tele a vedl lidi při obětování na oltáři před 
teletem. Když skončilo obětování, „pak se lid 
usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevá-
zaných her“ (Ex 32,6). Hospodin i Mojžíš byli 
rozhořčeni tím, jak rychle se lidé odvrátili 
od Boha k uctívání modly. Zdá se dokonce, 
jako by jen Mojžíšův proslov odvrátil Hos-
podina od toho, aby Izraelce stihl zasloužený 
trest (Ex 32,30–34).

Uctívání cizích bohů bylo pokušením, kte-
rému Izraelci podléhali až příliš často. Dějiny 

izraelských a judských králů a království 
jsou protkány obdobími, během nichž se při 
uctívání model pod vedením krále odehráva-
ly opravdu ohavné a šokující události. Právě 
na pojmenování a odsouzení jejich nevěry 
a hanebného jednání se soustřeďovalo posel-
ství proroků, které Bůh opakovaně posílal, 
aby přivedl svůj lid zpátky k sobě. Uprostřed 
volání k reformaci a oživení zaznívaly i vý-
zvy k lepšímu zacházení s chudými, potřeb-
nými a bezmocnými mezi nimi. 

Uvažuj o verších Ž 115,1–9. Co je podle tebe 
hlavním tématem textu? Koho oslovuje autor 
žalmu? Jakými slovy a proč to dělá?

Přirozeností člověka je, že se po čase za-
čne „podobat“ věci nebo osobě, na niž se za-
měřuje a kterou uctívá. Bylo proto jen přiro-
zené, že zájem Izraele o pomoc potřebným 
a o spravedlnost pro ně velmi rychle zeslábl, 
jakmile se národ odvrátil od uctívání spra-
vedlivého Boha a začal se klanět falešným 
bohům okolních národů – zejména když tyto 
modly byly často ztvárňovány jako božstva 
války nebo plodnosti. Když se Izraelci roz-
hodli uctívat takové bohy, ovlivnilo to jejich 
postoje v mnoha oblastech – včetně sociální-
ho aspektu. Kdyby zůstali věrní Hospodinu, 
pak by si zachovali i zájem o lidi v nouzi po-
dobně jako on.

Uvažuj o myšlence, že se stáváme podobnými p edm tu svého uctívání. Kde všude je mož-
né pozorovat projevy tohoto principu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Když Mojžíš přišel nazpět , vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: „Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.“7Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: „Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.“

-jcHB
Zvýraznění
6Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her .

-jcHB
Zvýraznění
30Nazítří pak Mojžíš řekl lidu: „Dopustili jste se velikého hříchu; avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím.“31Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: „Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha.32Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš!“33Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl: „Vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil.34A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou. A až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich.“

-jcHB
Zvýraznění
5Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,6mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,7rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.8Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.9Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
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POHNUTKY UCTÍVÁNÍ
17Vždy  Hospodin, váš B h, je B h boh  a Pán pán , B h veliký, všemocný a vzbuzující báze , kte-
rý nebere ohled na osobu a nep ijímá úplatek, 18ale zjednává právo sirotku a vdov , miluje hosta 
a dává mu chléb a šat. 19Milujte tedy hosta, nebo  jste byli hosty v egyptské zemi. 20Hospodina, 
svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k n mu se p imkneš a v jeho jménu budeš p ísa-
hat. 21On je tvá chvála. On je tv j B h, který s tebou u inil tyto veliké a hrozné v ci, které jsi vid l 
na vlastní o i. 22Tvoji otcové sestoupili do Egypta v po tu sedmdesáti duší, ale nyní t  Hospodin, 
tv j B h, u inil tak po etným jako nebeské hv zdy. (Dt 10,17–22)

Osobní studium
V celém Písmu zaznívá výzva, aby Boží lid 
uctíval Hospodina. Opakovaně se však dozví-
dáme nejen to, že máme uctívat Hospodina, 
ale také důvody pro takové jednání. Pro uctí-
vání Hospodina existuje podle Písma několik 
důvodů, mezi něž patří: kdo je Bůh, co udě-
lal a jaké má vlastnosti. Mezi Boží vlastnosti, 
pro které je Hospodin hoden našeho uctívání, 
patří jeho dobrota, spravedlnost a milosrden-
ství. Když nám Písmo připomíná, jaký Bůh 
je, co pro nás udělal (zvláště v osobě Krista 
na kříži) a co nám zaslíbil, nikdo z nás by se 
neměl dostat do situace, že nebude mít důvod 
Hospodina uctívat a oslavovat ho. 

Uvažuj o textech Dt 10,17–22; Ž 101,1; 146,5–10; 
Iz 5,16 a 61,11. Jaké důvody k uctívání a k oslavě 
Hospodina najdeme v těchto verších?

Důvody uvedené ve zmíněných verších 
znali i Izraelci. Ke spontánním projevům 
oslavy Hospodina došlo například po osvo-
bození národa v odpovědi na jasně viditel-
ný Boží zásah v jejich prospěch. Stalo se to 
po vyjití z Egypta a po přechodu Rudého 
moře, kdy Mojžíš a Mirjam vedli celý národ 
při zpěvu chval a oslavě Boha za to, čeho byli 
právě svědky při své záchraně (Ex 15).

Izraelci neměli nikdy zapomenout na Boží 
spravedlnost a milost, které se projevily při 
těchto událostech. Když si lidé takové pří-
běhy pravidelně připomínali a vyprávěli si 
o nich, spravedlivé a milosrdné Boží činy se 
stávaly motivací pro jejich vlastní jednání. Je-
den z příkladů takového vyprávění a uctívání 
je zaznamenán v úvodních verších.

Když mluvíme o Boží spravedlnosti, mu-
síme si uvědomit, že je podstatou toho, jaký 
Bůh je. Spravedlnost je základem Hospodino-
vy povahy. „Opravdu, Bůh nejedná svévolně, 
Všemocný právo nepokřiví.“ (Jb 34,12) Bůh je 
spravedlivý a usiluje o spravedlnost – a to je 
důvod, abychom ho uctívali a oslavovali.

Boží spravedlnost můžeme vidět v jeho 
čestném, nestranném a spravedlivém jednání 
ve prospěch jeho lidu a ve prospěch všech chu-
dých a utlačovaných. Boží spravedlnost není 
nikdy jen prázdnou charakteristikou jeho 
povahy. Naopak, Bible Boha představuje ná-
sledovně: „až k němu se donesl křik nuzných 
a slyšel křik utištěných“ (Jb 34,28). A nejenže 
slyší, ale i aktivně a ochotně napravuje nespra-
vedlnost, která je v našem světě tak bolestně 
přítomná. Naplno se to projeví, když uvidíme 
konečné výsledky Božího soudu a obnovu na-
šeho hříchem poznamenaného světa.

Mluvili jsme o tom, že Izraelci m li po vysvobození z egyptského zajetí opravdu velký d -
vod k uctívání Hospodina. Jak v této souvislosti vnímáš tvou vlastní motivaci k uctívání 
Boha, když vezmeš v úvahu, co všechno B h vykonal na k íži, co nám v Kristu daroval a co 
všechno pro nás chystá?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy.

-jcHB
Zvýraznění
5Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,6jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost.7Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.8Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.9Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.10Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin zástupů se však vyvýší soudem a svatý Bůh se prokáže svatým spravedlností.

-jcHB
Zvýraznění
Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.

-jcHB
Zvýraznění
25Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce.26Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“27Pak přišli do Élimu. Tam bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam při vodách se utábořili.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.2Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji.3Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.4Vozy faraónovy i jeho vojsko svrhl v moře, v moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva.5Tůně propastné je zavalily, klesli do hlubin jak kámen.6Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřítele.7Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhorlení, jako oheň strniště je pozře.8Dechem tvého chřípí počaly se kupit vody, příboje zůstaly stát jako hráze, sesedly se tůně propastné v klín moře.9Nepřítel si řekl: ‚Pustím se za nimi , doženu je , rozdělím kořist, ukojím jimi svou duši, meč vytasím, podrobí si je má ruka.‘10Zadul jsi svým dechem a moře je zavalilo, potopili se jak olovo v nesmírných vodách.11Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích , konající divy?12Vztáhl jsi pravici a země je pohltila.13Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí ke své svaté nivě.14Uslyšely o tom národy a zmocnil se jich neklid, bolest sevřela obyvatele Pelišteje.15Tehdy se zhrozili edómští pohlaváři, moábské vůdce zachvátilo chvění, všichni obyvatelé Kenaanu propadli zmatku.16Padla na ně hrůza a strach; pro velikost tvé paže zmlknou jako kámen, dokud, Hospodine, neprojde tvůj lid, dokud neprojde ten lid, který sis získal.17Přivedeš a zasadíš je na hoře svého dědictví, kde jsi, Hospodine, připravil své sídlo k přebývání, kde tvé ruce, Panovníku, svatyni si přichystaly.18Hospodin kraluje navěky a navždy.“19Když totiž faraónovi koně s jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody. Ale Izraelci šli po suchu prostředkem moře.20Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v tanečním reji.21A Mirjam střídavě s muži prozpěvovala: „Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“22Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu.23Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara (to je Hořká) .24Tu lid proti Mojžíšovi reptal: „Co budeme pít?“
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NESPRÁVNÁ BOHOSLUŽBA
21Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromážd ní. 22Když mi 
p inášíte zápalné ob ti a své ob ti p ídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou ob  z vašeho 
vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. 23Pry  ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy 
už nechci slyšet. 24A  se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. (Am 5,21–24)

Osobní studium
Během těch lepších období království Izraele 
a Judy se lidé vraceli k uctívání Hospodina, 
byť i tehdy byla jejich bohoslužba ovlivněna 
směsicí modloslužebných náboženství okol-
ních národů. Podle proroků však ani ty nej-
lepší snahy o náboženskou reformu nestači-
ly na to, aby se národ odvrátil od zla, kterého 
se v každodenním životě dopouštěl. A ani 
navzdory obrovskému úsilí dosáhnout pro-
střednictvím rituálů a uctívání opravdové 
zbožnosti, hudební nástroje znějící při jejich 
tirádách nemohly přehlušit pláč a křik chu-
dých a utlačovaných.

Ámos oslovuje lidi té doby slovy: „vy, kdo 
ničíte ubožáky na zemi“ (Am 8,4; B21). Viděl, 
že chtějí mít své náboženské úkony co nej-
dříve za sebou, aby se mohli vrátit ke své-
mu nekalému kupčení, kdy jejich cílem 
bylo, aby „si nuzné koupili za peníz a ubohé 
za dva sandály ... místo zrní prodávali otru-
by“ (Am 8,6; B21).

Uvažuj o textech Iz 1,10–17; Am 5,21–24 
a Mi 6,6–8. Co říká Hospodin těmto věřícím 
lidem o jejich rituálech a bohoslužebných 
úkonech? Jak těmto slovům rozumíš?

Hospodin prostřednictvím proroků po-
užívá velmi silný jazyk, aby zesměšnil nábo-

ženské projevy a způsob bohoslužby, které 
byly v ostrém rozporu s každodenní reali-
tou. Jejich náboženství jako by vůbec nesou-
viselo s tím, že v národě je mnoho trpících 
a utlačovaných. U Ámose 5,21–24 čteme, že 
Hospodin zavrhuje to, co oni považují za jeho 
uctívání. Hospodin „nemůže ani vystát“ slav-
nostní shromáždění. „Nechce slyšet“ oslav-
né písně. Jako by Hospodinu vadilo úplně 
všechno, čím jej lidé uctívají. Odvrací od nich 
všechny své smysly – nenávidí, nechce cítit, 
nechce ochutnat, nechce poslouchat, nechce 
se dívat. Všechno, co dělají ve jménu nábo-
ženství, je mu odporné.

V 6. kapitole proroka Micheáše vidíme, jak 
se Hospodin až vysmívá snaze lidí správně 
ho uctívat. Co by asi tak mohlo Hospodina 
uspokojit? (Všimni si, jak Bůh postupně stup-
ňuje možné oběti. Viz Mi 6,7.) Roční býčci? Ti-
síce beranů? Desetitisíce potoků oleje? Nebo 
dokonce (jaká hrůza!) prvorozené dítě? Plod 
svého těla? Dá se něčím z toho (nebo vším 
dohromady) získat Boží přízeň a odpuště-
ní? NE!

O co tedy Bohu opravdu jde? Dozvídáme 
se o tom v osmém verši. Hospodin žádá „jen 
to, abys zachovával právo, miloval milosr-
denství a pokorně chodil se svým Bohem“ 
(Mi 6,8).

Kdy se ti stalo, že jsi dával v tší d raz na náboženskou formu a rituály než na pomoc 
t m, kte í jsou v nouzi? Co mohlo být p í inou takového jednání? Co ses z této zkušenosti 
nau il?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
10Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho Boha, lide gomorský.11„K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů.12Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří?13Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát.14Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet.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.

-jcHB
Zvýraznění
6„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky?7Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“8Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

-jcHB
Zvýraznění
1Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas!2Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli:3Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi.4Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam.5Lide můj, jenom si vzpomeň na záměr Baláka, krále moábského, a co mu odpověděl Bileám, Beórův syn, jak jsi pak táhl od Šitímu do Gilgálu, abys pochopil Hospodinovy spravedlivé činy.6„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky?7Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“8Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.9Slyš, Hospodin volá na město. – Pohotovou pomocí je vzhlížet k tvému jménu. – Slyšte o metle! Kdo ji přivolal?10Což stále budou ve svévolníkově domě poklady nabyté svévolí a míra ošizená, popouzející k hněvu?11Mám snad za poctivé prohlásit nespravedlivé váhy a váček s falešným závažím?12Jeho boháči jsou plni násilí, jeho obyvatelé mluví zrádně, v jejich ústech je lstivý jazyk.13Proto na tebe sešlu nemoci a rány, pro tvoje hříchy tě zpustoším.14Budeš jíst, ale nenasytíš se, budeš jen hladovět; nevyvázneš s tím, co sis dalo stranou, a s čím vyvázneš, vydám meči.15Budeš sít, a žní se nedočkáš; budeš lisovat olivy, a olejem se nepomažeš; vylisuješ mošt, a vína se nenapiješ.16Ustanovení Omrího se drží toto město , všech skutků Achabova domu; řídíte se jejich radami. Proto učiním, že budeš vzbuzovat úděs a tvoji obyvatelé posměch. Ponesete potupu mého lidu.
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CESTA K UCTÍVÁNÍ
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 hladovému, 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 te-
bou 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… (Iz 58,5–9)

Osobní studium
Při vysvětlování souvislosti mezi bohosluž-
bou a spravedlností proroci poukazují i na dal-
ší skutečnost: aktivní pomoc chudým, utlačo-
vaným a lidem v nouzi je důležitou a nedílnou 
součástí samotné bohoslužby. Při čtení 58. ka-
pitoly proroka Izajáše je to vidět jasně. 

Uvažuj o úvodních textech z Izajáše. Co se 
podle těchto veršů děje ve vztahu mezi Hospo-
dinem a jeho lidem? O co jde lidem, a o co jde 
Hospodinu?

Hospodin ve svých slovech kritizuje cho-
vání horlivých, nábožensky orientovaných 
lidí. Zdá se, jako by upřímně hledali Boha a jeho 
vůli, ale cosi je zde od základu špatně. Hospo-
din jim proto říká, že by měli změnit způsob, 
jakým ho uctívají. Podle jeho slov by se měli 
pokusit o zcela jiný typ bohoslužby – o SLUŽ-
BU. Pokud by Bůh něco na jejich náboženských 
projevech změnil, určitě by to mělo vypadat 
následovně: „Rozevřít okovy svévole, rozvázat 
jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? 
Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, 
přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez 
přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt 
netečný k vlastní krvi?“ (Iz 58,6.7) 

Takové jednání není představeno jako 
jediný způsob bohoslužby. Hospodin však 

lidem velmi vážně vysvětluje, že jím navrho-
vaný způsoby a formy bohoslužby by měly 
mít přednost před některými tradičnějšími 
bohoslužebnými praktikami. Uctívání Boha 
by nemělo být zaměřeno jen dovnitř člově-
ka (nebo společenství), ale mělo by přinést 
požehnání všem kolem. „Skutečným smys-
lem náboženství je osvobodit lidi od břeme-
ne hříchu, odstranit nesnášenlivost a útlak 
a prosazovat spravedlnost, svobodu a pokoj.“ 
(4BC 306)

Ve verších Iz 58,8–12 zaslibuje Hospodin 
jako odpověď na takovou formu bohoslužby 
mimořádné požehnání. Bůh prakticky říká, že 
pokud se lidé zaměří méně na sebe, pak objeví, 
že Bůh jedná s nimi a jejich prostřednictvím 
tak, aby přinášel uzdravení a obnovu.

V této kapitole je zajímavé, že navrhovaný 
způsob bohoslužby je spojen s obnoveným 
a „rozkoší“ naplněným zachováváním sobo-
ty. Ve třetí lekci jsme si už například ukázali 
na silné propojení mezi sobotou a službou, ale 
výzvy v těchto verších se týkají obou typů 
aktivit – obnovení bohoslužby a objevení (pod-
staty) Božího požehnání. Ellen G. Whiteová 
k tomu poznamenala: „Ti, kteří zachovávají 
Hospodinovu sobotu, jsou odpovědni za to, 
aby konali dílo milosrdenství a laskavosti.“ 
(WM 121)

Uvažuj o tom, zda je poselství 58. kapitoly proroka Izajáše aktuální i pro tebe a vaše spo-
le enství. Pokud ano, v em a jak by se m l zm nit zp sob tvé (a vaší) bohoslužby?

Aplikace

-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

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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MILOSRDENSTVÍ A V RNOST
38Když u il, ekl: „Varujte se zákoník , kte í se rádi procházejí v dlouhých ízách, stojí o pozdravy 
na ulicích, 39o p ední sedadla v synagógách a p ední místa na hostinách. 40Vyjídají domy vdov 
a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím p ísn jší soud.“ (Mk 12,38–40)

Osobní studium
Když Ježíše kritizovali náboženští vůdci 
té doby, že jí s „celníky a hříšníky“, citoval 
jim slova proroka Ozeáše a vyzval je, aby 
raději studovali a zjistili, co měl Bůh opravdu 
na mysli, když řekl: „Milosrdenství chci, a ne 
oběť.“ (Mt 9,13; citováno z Oz 6,6)

Ježíšův život byl naplněn péčí a služ-
bou. Jeho vztah k druhým, zázraky uzdra-
vení, způsob komunikace a jeho podoben-
ství, to vše ukazovalo a přesvědčovalo, že 
právě takový život je nejlepším svědectvím 
o skutečném posvěcení se Bohu. Nábožen-
ští vůdcové byli Ježíšovými největšími kri-
tiky – byli však také cílem jeho nejpřísněj-
šího odsouzení. Podobně jako zbožní lidé 
z dob proroka Izajáše, i oni věřili, že díky 
svým náboženským praktikám si zajistili 
mimořádný vztah s Bohem. Zároveň se 
však různým způsobem dopouštěli zneuží-
vání chudých a přehlížení potřebných. Je-
jich uctívání nebylo v souladu s jejich 
činy. Ježíš si při kritice jejich pokrytectví 
nebral servítky.

Jak rozumíš zmínce o tom, že nábožen-
ští vůdcové „vyjídají domy vdov“ v úvod-
ních verších? Co tím chtěl podle tebe Ježíš 

říct? Jak bys vysvětlil důvod, proč je „postih-
ne tím přísnější trest“?

Pro ty, kteří nepochopili správně pravé 
náboženství, bylo patrně Ježíšovo kázání 
v Mt 23. kapitole přímo děsivé. Nejenže Ježíš 
popsal a pojmenoval jejich egoistické pojetí 
náboženství, díky němuž se nijak nezajímali 
o slabé a nuzné, ale takové náboženství do-
konce označil za břemeno. Tito náboženští 
vůdci svým jednáním (nebo opomenutím 
a nezájmem) „zavírají lidem nebeské králov-
ství“ (Mt 23,13).

V Ježíšových slovech zaznívá poselství 
proroků pronesené před několika staletí-
mi. Ježíš velmi přesně pojmenovává propast 
mezi jejich vážným přístupem k nábožen-
ským rituálům, a nespravedlností, kterou 
nejen přehlížejí, ale dokonce z ní profitu-
jí. „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! 
Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, 
a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: 
právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo tře-
ba činit a to ostatní nezanedbávat.“ (Mt 23,23) 
Ježíš velmi jasně dodává, že náboženské úko-
ny a dodržování pravidel nejsou samy o sobě 
špatné, ale v žádném případě nesmí bránit 
tomu, abychom s druhými lidmi zacházeli 
spravedlivě a čestně.

Jak se dá vyhnout pasti, která spo ívá v p esv d ení, že v náboženství sta í „mít a znát 
pravdu“?

Aplikace
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Zvýraznění
1Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:2„Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.3Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.4Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.5Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,6mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,7líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ‚Mistře‘.8Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.9A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.10Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.11Kdo je z vás největší, bude váš služebník.12Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.13Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.14Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.15Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.‘17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje?18Nebo: ‚Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.‘19Slepci, co je větší: oběť, nebo oltář, který tu oběť posvěcuje?20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží.21A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá.22Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí.23Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.24Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!25Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.26Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.
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27Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.29Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých30a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.‘31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky.32Dovršte tedy činy svých otců!33Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?34Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo,35aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.36Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení.37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!38Hle, váš dům se vám ponechává pustý.39Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.‘“
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Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.

-jcHB
Zvýraznění
Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
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Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.
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Zvýraznění
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 67. kapitolu „Naposledy v chrámu“ v knize Touha věků.

„‚Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával 
právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.‘ (Mi 6,6.8) ... Tyto rady opako-
vali Boží služebníci vždy, když se náboženství stávalo formálním a lidé přestávali být k sobě 
navzájem milosrdní.“ (PK 326; OSU 125)

 „Dostala jsem pokyn, abych obrátila pozornost našich lidí na padesátou osmou kapitolu 
Izajáše. Čtěte tuto kapitolu pozorně a pochopte, jaký způsob služby přinese do sborů ži-
vot. Dílo evangelia se má šířit dvěma způsoby – štědrostí a našimi skutky. Když potkáte trpící 
duši, která potřebuje pomoc, pomozte jí. Když najdete hladové, nasyťte je. Tak budete jednat 
v souladu s Kristovou službou. Pánovo svaté dílo spočívalo ve skutcích laskavosti a štědros-
ti. Ať jsou všichni věřící povzbuzeni, aby měli i oni účast na takovém díle.“ (WM 29)

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažovali jste n kdy o konání spravedlnosti a skutcích milosrdenství jako o zp sobu 

bohoslužby? Jak m že tento postoj zm nit váš pohled na pomoc druhým? Jak m že 
ovlivnit váš postoj k bohoslužb ?

2.  Jakým zp sobem se m žeme chránit p ed tím, abychom v našem k es anském život  
(osobním i sborovém) zanedbávali „to, co je v Zákon  d ležit jší“ (Mt 23,23)? Mohli bys-
te najít p íklady z vaší vlastní zkušenosti, kdy jste „cedili komára, ale velblouda jste 
spolkli“ (podle Mt 23,24)?

3.  Pro  je pokrytectví vnímáno jako h ích? Není lepší se aspo  snažit vypadat, že d láme 
dob e?

4.  Jakým zp sobem m že Boží zájem a nadšení pro pomoc chudým a pot ebným (vyjád-
ené prost ednictvím prorok ) zm nit váš pohled na sv t? Jak by se zm nil váš pohled 

na místní novinové nebo televizní zprávy, kdybyste je vnímali o ima a ušima prorok ?
Shrnutí

Proroci se zabývali zlem ve všech podobách, ale velkou pozornost v novali h íchu pácha-
nému lidmi, kte í si Boha p ivlast ovali a po svém ho i „uctívali“. Pro proroky i pro Ježíše je 
bohoslužba neslu itelná s nespravedlností – a tedy i s náboženským pokrytectvím. Sou ás-
tí opravdového uctívání, o které Bohu jde, je pé e o chudé a nuzné a snaha pracovat proti 
útlaku a nespravedlnosti.

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.

 20:34
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Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
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Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
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