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� Texty na tento týden – Da 3; Zj 14:6–12; Ž 78:1–17; J 4:7–26; 1Pa 16:1–36; Mk 7:1–13 
 

� Základní verš 
„P�iznejte Hospodinu slávu jeho jména! P�ineste dar, vstupte p�ed n�j, v nádhe�e svatyn� se kla�te Hos-
podinu!“ (1Pa 16:29) 
 

   Uctívání n�koho, ke komu vzhlížíme jako k autorit�, je sou�ástí lidské p�irozenosti, dokonce i h�íšné 

lidské p�irozenosti. Byli jsme stvo�eni jako bytosti, které mají úctu k Hospodinu, protože ho milují a uv�-

domují si, že je jí hoden. Ve sv�t� bez h�íchu, smrti a ni�ení se lidé setkávali s Bohem tvá�í v tvá�, což si my 

dnes, kdy známe pouze h�íšný sv�t, sotva umíme p�edstavit. 

   Dodnes máme v sob� vrozenou pot�ebu k n�komu s úctou a obdivem vzhlížet. Ale jako všechno ostatní na 

tomto sv�t�, i toto narušil h�ích. Velmi �asto se proto stává, že uctíváme n�koho nebo n�co, co není hodno 

nejvyšší úcty, nebo že sice budeme uctívat Hospodina, ale nebudeme to d�lat správn� (viz nap�íklad Mk 

7,1–13; Jr 7,4). 

   Sou�ástí naší životní školy, do které nás B�h zve, je tedy i porozum�ní tomu, komu a jak prokazovat naši 

nejv�tší úctu. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Každý n�co uctívá 
- Vypráv�j o tom svým d�tem 
- V Duchu a pravd� 
- Nádhera svatosti 
- V�rnost navzdory okolnostem 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 8. listopadu – Každý n�co uctívá 
Da 3:15-18  „15Nuže, jste ochotni v �ase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a roz-
manitých strunných nástroj�, padnout a poklonit se p�ed sochou, kterou jsem ud�lal?“ … 16Šadrak, 
Méšak a Abed-nego odpov�d�li králi: „Nebúkadnesare, nám není t�eba dávat ti odpov��. 17Jestliže náš 
B�h, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vy-
svobodí nás. 18Ale i kdyby ne, v�z, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a p�ed zlatou sochou, kterou jsi 
postavil, se nepokloníme.““ 
Zj 14:6.7.9.10  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evan-
gelium obyvatel�m zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha     
a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e       
i prameny vod.“ 
9Za nimi let�l t�etí and�l a volal mocným hlasem: „Kdo kleká p�ed šelmou a p�ed její sochou, kdo p�ijímá 
její cejch na �elo �i na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které B�h nalévá ne�ed�né do �íše svého 
hn�vu; a bude mu�en ohn�m a sírou p�ed svatými and�ly a p�ed Beránkem.““ 
Ex 20:4-6  „4Nezobrazíš si Boha zpodobením ni�eho, co je naho�e na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 
5Nebudeš se ni�emu takovému klan�t ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tv�j B�h, B�h žárliv� milující . Stíhám vinu otc� 
na synech do t�etího i �tvrtého pokolení t�ch, kte�í m� nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisíc�m pokolení t�ch, kte�í 
m� milují a má p�ikázání zachovávají.“ 
Zj 14:11.12  „11A jeho muka neuhasnou na v�ky v�k� a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p�ed šelmou a jejím 
obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost 
Ježíši.“ 
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PÁ 13. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Srdce je nejlstiv�jší a zoufale h�íšné. Profeso�i náboženství nejsou ochotni d�kladn� zkoumat sami sebe, 

aby zjistili, jaká je jejich víra ve skute�nosti. Je hrozné, že se mnozí opírají o falešnou nad�ji. N�kte�í spolé-

hají na své zkušenosti staré mnoho let. Když však p�ijde chvíle pro zkoumání srdce a všichni by m�li mít 

živé každodenní zkušenosti, nemají se o co op�ít. Z�ejm� si myslí, že vyznávání pravdy je zachrání. Když 

zanecháte h�íchy, které B�h nenávidí, Ježíš vejde a bude ve�e�et s vámi a vy s ním. Tak budete �erpat od 

Ježíše božskou sílu, porostete v n�m a budete moci vít�zn� �íci: ‚Chvála bu� Bohu, který nám dává vít�zství 

skrze našeho Pána Ježíše Krista!‘ (1K 15,57) Pán by byl rad�ji, kdyby vlažní profeso�i náboženství nikdy 

nevyslovili jeho jméno. Jsou p�ekážkou t�m, kte�í se mohli stát Ježíšovými v�rnými následovníky. Jsou 

kamenem úrazu pro nev��ící. Zlí and�lé se radují a vysmívají Božím and�l�m pro ne�estný život takových 

lidí. Jsou ke zlému doma i mezi lidmi. Svými ústy cht�jí být blízko Bohu, ale jejich srdce je od n�j daleko.“ 

(2SG 227) 
 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Podle textu Mk 7,1–13 stojí v pozadí falešného uctívání naše srdce. B�h nechce, abychom ho uctívali 
svými ústy, pokud to nevychází z našeho srdce. Pro� je evangelium a p�íb�h Ježíšovy zástupné smrti nejlep-
ším zp�sobem, jak se m�že srdce �lov�ka zm�nit, aby skute�n� milovalo Boha? 
 

2. P�emýšlejte o tom, jak uctívat Boha „v Duchu a v pravd�“. Je možné d�lat to jen jedním zp�sobem – bez 
toho druhého? Vyžaduje pravé uctívání obojí? Pokud ano, pro�? 
 

3. Abychom opravdu uctívali Pána Boha, musíme mít �isté a up�ímné srdce. Co to znamená? Musíme �ekat, 
až budeme zcela spojeni s Pánem a náš život bude v dokonalém po�ádku, abychom ho mohli uctívat? Na 
druhé stran�, jak nám m�že pravé uctívání pomoci uvést do souladu naše srdce s Bohem? 
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4Potom ur�il lévijce, kte�í by p�isluhovali u Hospodinovy schrány a p�ipomínali Hospodina, Boha Izraele, vzdávali mu 
chválu a oslavovali jej . 5Asaf byl p�edstaveným, jeho zástupcem byl Zekarjáš. Jeíel, Šemíramót, Jechíel, Matitjáš, Elíab, 
Benajáš, Obéd-edóm a Jeíel hráli na harfy a citery, Asaf na zvu�né cymbály. 6Kn�ží Benajáš a Jachazíel hráli každoden-
n� na pozouny p�ed schránou Boží smlouvy. 7Tehdy onoho dne na�ídil David poprvé, aby Asaf a jeho brat�í vzdávali 
Hospodinu chválu: 8Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvád�jte národ�m ve známost jeho skutky, 9zpívejte 
mu, p�jte žalmy, p�emýšlejte o všech jeho divech, 10honoste se jeho svatým jménem, a� se zaraduje srdce t�ch, kte�í hleda-
jí Hospodina! 11Dotazujte se na v�li Hospodinovu a jeho moc, jeho tvá� hledejte ustavi�n�. 12P�ipomínejte divy, jež 
vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, 13potomkové Izraele, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení! 14Je to 
Hospodin, náš B�h, kdo soudí celou zemi. 15V��n� pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jež p�ikázal tisíc�m pokolení. 
16Uzav�el ji s Abrahamem, p�ísahou ji stvrdil Izákovi, 17stanovil ji Jákobovi jako na�ízení, Izraeli jako smlouvu v��nou: 
18„Dám ti kenaanskou zemi za d�di�ný úd�l!“ 19Na po�et vás byla malá hrstka, byli jste tam hosty. 20Putovali od jednoho 
pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu. 21On však nedovolil nikomu, aby je utla�oval, káral kv�li 
nim i krále: 22„Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorok�m se chra�te!“ 23Zpívej Hospodinu, celá zem�! Zv�stujte 
den ze dne jeho spásu, 24vypravujte mezi pronárody o jeho sláv�, mezi všemi národy o jeho divech, 25nebo� Hospodin je 
veliký, nejvyšší chvály hodný, budí báze�, je nad všechny bohy. 26Všechna božstva národ� jsou b�žci, ale Hospodin u�inil 
nebe. 27P�ed jeho tvá�í velebná d�stojnost, moc a pot�šení na svatém míst� jeho. 28Lidské �eledi, p�iznejte Hospodinu, 
p�iznejte Hospodinu slávu a moc.“ 
 

�T 12. listopadu – V�rnost navzdory okolnostem 
Mk 7:6-9  „6�ekl jim: „Dob�e prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí m� rty, ale 
srdce jejich je daleko ode mne; 7marná je zbožnost, kterou mne ctí, u�íce naukám, jež jsou jen p�íkazy 
lidskými.‘ 8Opustili jste p�ikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ 9A ješt� �ekl: „Jak dovedn� rušíte Boží 
p�ikázání, abyste zachovali svou tradici!““ 
Mk 7:1-5.10-13  „1Shromáždili se k n�mu farizeové a n�kte�í ze zákoník�, kte�í p�išli z Jeruzaléma. 2Uvid�li n�které        
z jeho u�edník�, jak jedí znesv�cujícíma, to jest neomytýma rukama. ( 3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otc�   
a nejedí, dokud si k záp�stí neomyjí ruce. 4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neo�istí. A je ješt� mnoho jiných tradic, 
kterých se drží: pono�ování pohár�, džbán� a m�d�ných mis.) 5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Pro� se tvoji u�edníci 
ne�ídí podle tradice otc� a jedí znesv�cujícíma rukama?“ …  
10Vždy� Mojžíš �ekl: ‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlo�e�í otci nebo matce, a� je potrestán smrtí.‘ 11Vy však u�íte: 
�ekne-li n�kdo otci nebo matce: ‚To, �ím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu),‘ 12již podle vás nemusí pro 
otce nebo matku nic ud�lat; 13tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou p�stujete. A takových podobných v�cí �iníte mno-
ho.““ 
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PO 9. listopadu – Vypráv�j o tom svým d�tem 
Ž 78:1-8  „1Pou�ující. Pro Asafa. Lide m�j, naslouchej u�ení mému, k slov�m úst mých naklo� ucho, 
2otev�u svá ústa ku p�ísloví, p�edložím hádanky dávnov�ké. 3Co jsme slýchali a o �em víme, to , co nám 
otcové vypráv�li, 4nebudeme tajit jejich syn�m. Budeme vypráv�t budoucímu pokolení o Hospodinových 
chvályhodných �inech, o mocných skutcích a divech, jež konal. 5Stanovil sv�dectví v Jákobovi, vydal 
zákon v Izraeli a p�ikázal našim otc�m, aby s tím seznamovali své syny, 6aby o tom v�d�lo budoucí poko-
lení, synové, kte�í se zrodí. Ti to budou dále vypráv�t svým syn�m, 7aby složili d�v�ru v Boha a na Boží 
skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho p�ikázání, 8a nebyli jako jejich otcové, to umín�né, 
vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nez�stal v�rný Bohu.“ 
Ž 78:9-17  „9Lukem vyzbrojení Efrajimci oto�ili se v den bitvy. 10Nedbali na smlouvu Boží, podle jeho zákona žít odep�e-
li, 11zapomn�li na jeho skutky, na divy, jež jim dal shlédnout. 12On p�ed jejich otci �inil divy v zemi egyptské na Sóanském 
poli. 13Mo�e rozpoltil a p�evedl je, jako hráz postavil vody. 14Ve dne oblakem je vodil, po celou noc zá�í ohn�. 15Rozpoltil 
na poušti skály, dal jim pít hojn� jak z propastných t�ní, 16byst�iny vyvedl ze skalního štítu, nechal plynout vodstva jako 
�eky. 17H�ešili však proti n�mu op�t. Vzdorovali v tom vyprahlém kraji Nejvyššímu.“ 
 

ÚT 10. listopadu – V Duchu a pravd� 
J 4:19-24  „19Žena mu �ekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 20Naši p�edkové uctívali Boha na této ho�e, ale 
vy �íkáte, že místo, na n�mž má být B�h uctíván, je v Jeruzalém�!“ 21Ježíš jí odpoví: „V�� mi, ženo, že 
p�ichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této ho�e ani v Jeruzalém�. 22Vy uctíváte, co neznáte; my 
uctíváme, co známe, nebo� spása je ze Žid�. 23Ale p�ichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kte�í Boha oprav-
dov� ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravd�. A Otec si p�eje, aby ho lidé takto ctili. 24B�h je Duch a ti, 
kdo ho uctívají, mají tak �init v Duchu a v pravd�.““ 
J 4:7-18.25.26  „7Tu p�ichází sama�ská žena, aby na�erpala vody. Ježíš jí �ekne: „Dej mi napít!“ – 8Jeho u�edníci odešli 
p�edtím do m�sta, aby nakoupili n�co k jídlu. – 9Sama�ská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid m�žeš chtít ode mne, Sama-
�anky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Sama�any nestýkají. 10Ježíš jí odpov�d�l: „Kdybys znala, co dává B�h,          
a v�d�la, kdo ti �íká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ 11Žena mu �ekla: „Pane, ani 
v�dro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu? 12Jsi snad v�tší než náš praotec Jákob, který nám tuto 
studnu dal? Sám z ní pil, stejn� jako jeho synové i jeho stáda.“ 13Ježíš jí odpov�d�l: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít 
op�t žíze�. 14Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit nav�ky. Voda, kterou mu dám, stane se v n�m 
pramenem, vyv�rajícím k životu v��nému.“ 15Ta žena mu �ekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už 
sem chodit pro vodu.“ 16Ježíš jí �ekl: „Jdi, zavolej svého muže a p�ij� sem!“ 17Žena mu odpov�d�la: „Nemám muže.“ 
Nato jí �ekl Ježíš: „Správn� jsi odpov�d�la, že nemáš muže. 18Vždy� jsi m�la p�t muž�, a ten, kterého máš nyní, není tv�j 
muž. To jsi �ekla pravdu.“ …  
25Žena mu �ekla: „Vím, že p�ichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až p�ijde, oznámí nám všecko.“ 26Ježíš jí �ekl: „Já jsem to 
– ten, který k tob� mluví.““ 
 

ST 11. listopadu – Nádhera svatosti 
1Pa 16:29-36  „29P�iznejte Hospodinu slávu jeho jména! P�ineste dar, vstupte p�ed n�j, v nádhe�e svaty-
n� se kla�te Hospodinu! 30Svíjej se p�ed ním, celá zem�! Pevn� je založen sv�t, nic jím neot�ese. 31Nebesa 
se zaradují, rozjásá se zem�, mezi národy se bude �íkat: „Hospodin kraluje!“ 32Mo�e i s tím, co je v n�m, 
se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na n�m. 33Tehdy zaplesají stromy v lese vst�íc Hospodi-
nu, že p�ichází soudit zemi. 34Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je v��né. 
35Rcete: „Zachra� nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi a vytrhni nás z pronárod�; tvému svatému jménu 
budeme vzdávat chválu, budeme t� chválit chvalozp�vem. 36Požehnán bu� Hospodin, B�h Izraele, od 
v�k� až na v�ky!“ A všechen lid a� �ekne: „Amen. Chvalte Hospodina!““ 
1Pa 16:1-28  „1Boží schránu p�inesli a umístili ji uprost�ed stanu, který pro ni David postavil. I p�inášeli p�ed Bohem 
zápalné a pokojné ob�ti. 2Když David dokon�il ob�tování zápalných a pokojných ob�tí, požehnal lidu v Hospodinov� 
jménu. 3Pak pod�lil každého z Izraele, každého muže i ženu, bochní�kem chleba a datlovým a hrozinkovým kolá�em. 
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