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Týden od 8. do 14. listopaduLekce 7

7

Škola správného uctívání 
Hospodina
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 Hospodinu!“ (1Pa 16,29)

Uctívání někoho, ke komu vzhlížíme jako k autoritě, je součástí lidské přirozenosti, 
dokonce i hříšné lidské přirozenosti. Byli jsme stvořeni jako bytosti, které mají úctu k Hos-
podinu, protože ho milují a uvědomují si, že je jí hoden. Ve světě bez hříchu, smrti a ničení 
se lidé setkávali s Bohem tváří v tvář, což si my dnes, kdy známe pouze hříšný svět, sotva 
umíme představit. 

Dodnes máme v sobě vrozenou potřebu k někomu s úctou a obdivem vzhlížet. Ale jako 
všechno ostatní na tomto světě, i toto narušil hřích. Velmi často se proto stává, že uctíváme 
někoho nebo něco, co není hodno nejvyšší úcty, nebo že sice budeme uctívat Hospodina, ale 
nebudeme to dělat správně (viz například Mk 7,1–13; Jr 7,4).

Součástí naší životní školy, do které nás Bůh zve, je tedy i porozumění tomu, komu a jak 
prokazovat naši největší úctu.

 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:- Každý něco uctívá- Vyprávěj o tom svým dětem- V Duchu a pravdě- Nádhera svatosti- Věrnost navzdory okolnostem- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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KAŽDÝ N CO UCTÍVÁ
15Nuže, jste ochotni v ase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmani-
tých 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 . 17Jest-
liže náš B h, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých 
rukou, králi, vysvobodí nás. 18Ale i kdyby ne, v z, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a p ed 
zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ (Da 3,15–18)
6Tu jsem vid l jiného and la, jak letí st edem nebeské klenby, aby zv stoval v né evangelium 
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 Be-
ránkem.“ (Zj 14,6.7.9.10)

Osobní studium
Máme v sobě něco, co touží k někomu vzhlí-
žet, někoho mít jako svůj vzor, někoho uctí-
vat. Bezpochyby to do nás při stvoření vlo-
žil Bůh. Ale podobně jako všechno ostatní, 
i tuto touhu pokřivil hřích. Na začátku jsme 
určitě uctívali jen toho, kdo je hoden vší 
úcty – našeho Pána a Stvořitele. Po pádu 
do hříchu se vše velmi změnilo.

Každý z nás k něčemu nebo k někomu 
takto s obdivem vzhlíží. Předmětem naší 
úcty může být cokoliv. Ve starověkém Egyp-
tě lidé uctívali faraóna. V jiných zemích lidé 
uctívali sochy ryb, bohů s mnoha hlavami 
a jiná domnělá božstva. Někteří lidé uctívali 
slunce, měsíc a hvězdy. 

Dnes je většina lidí příliš sofistikova-
ná na to, aby se klaněli soše žáby. To však 
neznamená, že něco neuctívají. Dokonce 
i sekulární lidé mohou mít něco, k čemu 
s velkou úctou vzhlížejí a co obdivují – pe-

níze, moc, sex, rockové hvězdy, herce, poli-
tiky nebo sami sebe. Vše, co příliš milujeme, 
čemu věnujeme hodně pozornosti, pro co 
žijeme – to uctíváme. Sekulární spisovatel 
David Foster Wallace varuje, že pokud uctí-
váme špatnou věc, „sežere nás zaživa“.

Co se z příběhu v Danieli 3. kapitole mů-
žeme naučit o prastaré tendenci mít něko-
ho, před kým se člověk pokloní, koho bude 
obdivovat a následovat?

Tři židovští mládenci brali vážně druhé 
Boží přikázání (Ex 20,4–6). Je to jedno z deseti 
Božích přikázání, stejně jako například zákaz 
vraždit nebo krást. Mít správně seřazený ži-
votní žebříček hodnot a to, koho budeme v ži-
votě brát jako vrcholnou autoritu, je tak důle-
žité, že se to v posledních dnech před druhým 
příchodem Ježíše Krista stane jednou z nej-
důležitějších otázek. Proto je v křesťanském 
životě důležité hledat odpovědi na otázky: Co 
je uctívání? Koho máme uctívat? Jak máme 
uctívat? Proč je to tak důležité?

Co text Zj 14,6–12 íká o roli, jakou bude hrát otázka uctívání a uznání vrcholné autority 
v záv re né krizi p ed Kristovým návratem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,6ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

-jcHB
Zvýraznění
6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“8Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“9Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.11A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
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VYPRÁV J O TOM SVÝM D TEM 
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 Hos-
podinových 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 pokolení, 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 78,1–8)

Osobní studium
V náboženském životě starozákonního Iz-
raele plnily Žalmy důležitou roli. Izraelité 
je recitovali a zpívali často v doprovodu 
hudebních nástrojů zejména na veřejných 
bohoslužbách. Součástí bohoslužeb vždy 
byla i společná oslava dobrého a velkého 
Boha. Izraelité pracovali jako společenství 
a také společně uctívali Hospodina. 

Žalmy jsou v podstatě básně, písně. Heb-
rejský název pro knihu Žalmů zní Tehilim 
a znamená „chvály“ nebo „oslavné písně“. 
Když zpíváme k Boží chvále, je to jeden ze 
způsobů, jak můžeme projevit naši úctu 
vůči němu.

Co je hlavním poselstvím Žalmu 78,1–17? 
Jak souvisí s tématem výchovy a uctívání? 
Co se z něj můžeme dozvědět o výchově 
další generace k úctě vůči Bohu?

Žalm 78 vyjadřuje určité rozhodnutí. 
Ve verši 2 čteme, že Asafa říká „předložím 
hádanky dávnověké“. Slovo „hádanky“ ne-
znamená nic podivného ani tajemného, ale 
spíše něco slábnoucího ve vzpomínkách 
nebo vytrácejícího se z paměti, jak se to v dě-

jinách postupem času nezřídka stává také 
u událostí ve své době významných. Nedíl-
nou součástí výchovy dětí v Izraeli bylo učit 
je a vyprávět jim příběhy o tom, jak Pán vedl 
svůj lid a staral se o vyvolený národ. 

Celý Žalm 78 zmiňuje konkrétní situace, 
které Izraelci s Bohem prožili a které měli 
vyprávět dalším pokolením. Tato silná zku-
šenost s Bohem měla být motivací k tomu, 
aby Izraelci Boha uctívali a vždy k němu 
vzhlíželi jako k dobrému Otci. Cíl takové 
výchovy k obdivné úctě a respektu je pak 
výstižně formulován ve verších 6 a 7: „Ti 
to budou dále vyprávět svým synům, aby 
složili důvěru v Boha a na Boží skutky ne-
zapomínali, aby zachovávali vždy jeho při-
kázání.“ Poslušnost a zachovávání Božích 
přikázání tedy neměla být ani ve starozá-
konním období cestou ke spáse, ale odpově-
dí vděčnosti za to, co už pro lidi úžasný Bůh 
udělal. Taková motivace vede ke skutečné 
úctě k Hospodinu. Takovou motivaci touží 
vidět Bůh i v závěrečné době dějin u svých 
dětí, o kterých kniha Zjevení říká, že to jsou 
ti, kteří „zachovávají Boží přikázání a věr-
nost Ježíši“ (Zj 14,12). 

Je z ejmé, že láskyplný a uctivý vztah k Bohu není n ím automatickým ani „d di ným“. Co 
m žeme ud lat pro to, abychom další generaci v této oblasti alespo  správn  nasm ro-
vali? Jak m žeme ostatní „u it“ úct  a láskyplnému respektování Boží autority?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Poučující. Pro Asafa. Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho,2otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.3Co jsme slýchali a o čem víme, to , co nám otcové vyprávěli,4nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech , o mocných skutcích a divech, jež konal.5Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny,6aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům,7aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání,8a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.9Lukem vyzbrojení Efrajimci otočili se v den bitvy.10Nedbali na smlouvu Boží, podle jeho zákona žít odepřeli,11zapomněli na jeho skutky, na divy, jež jim dal shlédnout.12On před jejich otci činil divy v zemi egyptské na Sóanském poli.13Moře rozpoltil a převedl je, jako hráz postavil vody.14Ve dne oblakem je vodil, po celou noc září ohně.15Rozpoltil na poušti skály, dal jim pít hojně jak z propastných tůní,16bystřiny vyvedl ze skalního štítu, nechal plynout vodstva jako řeky.17Hřešili však proti němu opět. Vzdorovali v tom vyprahlém kraji Nejvyššímu,18srdcem pokoušeli Boha, chtěli stravu podle vlastní vůle.

-jcHB
Podtržení
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V DUCHU A V PRAVD
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 ne-
znáte; my uctíváme, co známe, nebo  spása je ze Žid . 23Ale p ichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, 
kte í Boha opravdov  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 4,19–24)

Osobní studium
Mezi nejkrásnější novozákonní příběhy 
o tom, jak Ježíš pomáhal zlomeným lidem, je 
příběh o samařské ženě u studny.

Uvažuj o textu J 4,7–26. Co řekl Ježíš sa-
mařské ženě o uctívání Boha? Jak se vůbec 
dostali k tomuto tématu? Co je pro Ježíše 
na uctívání nejdůležitější? 

Samařanka změnila téma rozhovoru a za-
čala mluvit o tom, co bylo předmětem sporu 
mezi židy a samařany. Chtěla se jej zeptat 
na správnou podobu bohoslužby – na to, ja-
kým způsobem by se měla náležitým způso-
bem projevovat Bohu úcta. Ježíš použil její 
taktiku a zjevil jí (a také nám) hluboké prav-
dy o správném uctívání a o tom, co k uctívá-
ní patří. Nejdůležitější slova čteme ve verši 
J 4,24: „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají 
tak činit v Duchu a v pravdě.“ 

Pokud chceme skutečně uctívat Pána, 
musíme to dělat „v Duchu“. To znamená, 
že to musí vycházet z Boží lásky, ze zkuše-
nosti osobního poznání Boha. „Nábožen-
ství, které pochází od Boha, je jediným ná-

boženstvím, které k Bohu vede. Chceme-li 
Bohu správně sloužit, musíme se narodit 
z Božího Ducha. Potom dostaneme čisté 
srdce a novou mysl a budeme schopni Boha 
dále poznávat a milovat. Budeme ochotni 
poslouchat všechna jeho přikázání. To je 
pravá bohoslužba, ovoce působení Ducha 
svatého.“ (DA 189; TV 115) 

Uctívat máme nejen „v Duchu“, ale také 
„v pravdě“. Potřebujeme mít správné pozná-
ní Boha, toho, kým je, co od nás požaduje 
a očekává. Součástí správného uctívání je 
tedy i správné poznání. (Je důležité napří-
klad vědět, že uctíváme Boha, který netrápí 
lidi celou věčnost v pekle.)

Naše vyjádření úcty k Bohu by tedy mělo 
stát na dvou základních prvcích: na zkuše-
nosti, která vychází z poznání Boha a po-
slušnosti Bohu, a na objektivní pravdě, 
která nám byla o Bohu zjevena. Duch bez 
pravdy může vést k mělkému sentimentali-
smu, který stojí spíše na nestálých emocích 
než na něčem jiném. Protikladem je pravda 
bez ducha, která může vést k mrtvému for-
malismu. Proto potřebujeme oboje. 

Jak bys n komu vysv tlil, co znamená uctívat „v Duchu a v pravd “? Znáš p ípady, kdy je 
t eba n komu p ipomenout, aby nezapomínal ani na jeden z t chto aspekt ? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ –8Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. –9Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají.10Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“11Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?12Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.“13Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.14Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“15Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“16Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“17Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.18Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“19Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok.20Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“21Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.22Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“25Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“26Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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NÁDHERA SVATOSTI
29P iznejte Hospodinu slávu jeho jména! P ineste dar, vstupte p ed n j, v nádhe e svatyn  se 
kla te Hospodinu! 30Svíjej se p ed ním, celá zem ! Pevn  je založen sv t, nic jím neot ese. 31Ne-
besa 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 Hospodinu, 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 16,29–36)

Osobní studium
Přečti si 1Pa 16,1–36, kde se mluví o slavnosti 
přinesení schrány Hospodinovy smlouvy 
do svatyně, kterou postavil David. Izraelci 
tak vlastně stáli téměř „hmatatelně“ v Boží 
přítomnosti, v jeho blízkosti. Jak na toto 
vědomí jeho blízkosti reagovali? Jak byste 
reagovali vy? Cítili byste radost a štěstí? 
Nebo spíše obavy či hrůzu? Nebo snad obo-
jí? Co se z toho můžeme naučit o pravé úctě 
vůči našemu Bohu?

Izraelité uctívali Boha ve svatyni. V ní Bůh 
přebýval uprostřed starověkého Izraele 
a zjevoval jim plán spasení, který se měl rea-
lizovat díky oběti toho, kdo vezme naše 
hříchy na sebe. 

Středem uctívání a výchovy k uctívání 
musí být Ježíš a plán spasení. Symbolizo-
vala to i služba ve svatyni. Vše, co pro nás 
Bůh udělal, zasluhuje chválu a úctu. Bez 
naděje na věčný život, který nám nabízí 
díky své oběti a zástupné smrti na kříži, to 
však nemá žádný význam. 

Všimni si „evangelizačního“ rázu úvodní-
ho textu: celý svět se měl dozvědět o Bohu 
Izraele.

Soustřeď se znovu na tento verš: „Při-
znejte Hospodinu slávu jeho jména! Přines-
te dar, vstupte před něj, v nádheře svatyně 
se klaňte Hospodinu!“ (1Pa 16,29) Co podle 
tebe znamená výraz „nádhera svatyně“?

Nejprve se zamyslete nad tím, jak odpor-
ný, ničivý a ponižující je hřích. Dnes si ne-
umíme představit, jak špatné, hrozné a poni-
žující modloslužebné praktiky měly národy, 
které žily v okolí Izraele. Jejich součástí bylo 
mimo jiné i obětování dětí. Bezpochyby od-
rážely povahu lidí, kteří je praktikovali.

V protikladu k tomu měl být starověký 
Izrael svatým národem, odděleným od špat-
ných praktik, které se děly v jeho okolí. Měli 
být svatí ve svém srdci i ve své mysli. Jen 
tak dávalo jejich uctívání Boha smysl. Sta-
rozákonní proroci opakovaně ostře vystu-
povali proti lidem, kteří uctívali Hospodina, 
ale zároveň se podíleli na zvrácenostech 
a svým srdcem byli daleko od Boha. 

Jak si ty sám p edstavuješ „nádheru svatosti“ našeho Boha? Co na n m obdivuješ, nad 
ím žasneš? Co v tob  tato p edstava vzbuzuje? Jak t  ovliv uje ve tvém každodenním 

život ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. I přinášeli před Bohem zápalné a pokojné oběti.2Když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu.3Pak podělil každého z Izraele, každého muže i ženu, bochníčkem chleba a datlovým a hrozinkovým koláčem.4Potom určil lévijce, kteří by přisluhovali u Hospodinovy schrány a připomínali Hospodina, Boha Izraele, vzdávali mu chválu a oslavovali jej .5Asaf byl představeným, jeho zástupcem byl Zekarjáš. Jeíel, Šemíramót, Jechíel, Matitjáš, Elíab, Benajáš, Obéd-edóm a Jeíel hráli na harfy a citery, Asaf na zvučné cymbály.6Kněží Benajáš a Jachazíel hráli každodenně na pozouny před schránou Boží smlouvy.7Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratří vzdávali Hospodinu chválu:8Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,9zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,10honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!11Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.12Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,13potomkové Izraele, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!14Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.15Věčně pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.16Uzavřel ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi,17stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou:18„Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!“19Na počet 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 utlačoval, káral kvůli nim i krále:22„Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!“23Zpívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne jeho spásu,24vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,25neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.26Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.27Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho.28Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,29přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte před něj, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!30Svíjej se před ním, celá země! Pevně je založen svět, nic jím neotřese.31Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: „Hospodin kraluje!“32Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm.33Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi.34Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.35Rcete: „Zachraň nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi a vytrhni nás z pronárodů; tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem.36Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky!“ A všechen lid ať řekne: „Amen. Chvalte Hospodina!“

-jcHB
Podtržení
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V RNOST NAVZDORY OKOLNOSTEM
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 íka-
zy 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 7,6–9)

Osobní studium
Starověký Izrael byl obklopen národy, kte-
ré byly hluboce nábožensky založené. Nešlo 
o žádné ateisty. Tito lidé se tak oddali uctívání 
a usmiřování svých bohů, že jim dokonce byli 
ochotni obětovat i vlastní děti. Není proto 
divu, že i Boží děti byly někdy v pokušení hle-
dět na takovou „duchovní oddanost“ s obdi-
vem. Snad jim jejich pohanští sousedé někdy 
připadali i „duchovnější“ a „zbožnější“, než byli 
oni sami. Bohu proto záleželo na tom, aby jeho 
lid pochopil, že v pozadí takové „zbožnosti“ je 
vlastně zcela zvrácené chápání Boha a že on 
jim nabízí něco daleko lepšího.

Uvažuj o textu Mk 7,1–13. Jaký princip na-
cházíme ve verších 7–9? Co bychom v dneš-
ní době a kultuře mohli označit za „lidské 
tradice“ či uznávané hodnoty (a to nejen 
v náboženském smyslu), které jsou ale v roz-
poru s Boží vůlí?

Všichni dnes žijeme v prostředí, které 
nabízí mnoho zajímavých pohledů na život, 
přírodu, rodinné vztahy, práci či etiku, které 
mohou vypadat lákavě a inspirativně. Přes-

to často vycházejí z předpokladů, které jsou 
v rozporu s tím, co nás učí náš Stvořitel. Jak 
si můžeme i v takovém prostředí udržet dů-
věru v našeho Pána a věrně jej uctívat jako 
tu nejvyšší a nejspolehlivější autoritu?

Mnohé z velkých idejí dnešního světa jsou 
založeny na naturalistickém pohledu na rea-
litu. Řada psychologů a rodinných porad-
ců tak třeba vychází z toho, že se lidstvo 
evolučně vyvíjelo, a z tohoto předpokladu 
pak vyvozují závěry pro správné mezilidské 
vztahy. I když jejich rady mohou znít moudře 
a zajímavě, problémem je to, že vycházejí 
z předpokladů, které jsou v rozporu s Pís-
mem. A pokud je navíc formulují lidé vzdě-
laní, považovaní společností za autority, mo-
hou být velmi lákavé i pro křesťany. 

 Bůh si toto nebezpečí, kterému v ději-
nách byly a stále jsou vystaveny jeho děti, 
vždy uvědomoval. Chtěl proto s lidmi vždy 
budovat hluboký vztah důvěry, aby mu 
na základě toho, jak jej poznali, dokázali 
důvěřovat a s úctou jej přijímat jako auto-
ritu i ve chvílích, kdy jsou obklopeni jinými 
lákavými vlivy.

Které sou asné populární názory jsou v rozporu s Písmem? Které z nich zn jí i pro tebe 
zajímav  a lákav ? Jak m žeš pomoci svým (nebo i jiným) d tem, aby se um ly v tomto 
nep ehledném prost edí orientovat a správn  se rozhodovat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.2Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. (3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“9A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!10Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘11Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: ‚To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu),‘12již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat;13tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho.“
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Srdce je nejlstivější a zoufale hříšné. Profesoři náboženství nejsou ochotni důkladně 

zkoumat sami sebe, aby zjistili, jaká je jejich víra ve skutečnosti. Je hrozné, že se mnozí opí-
rají o falešnou naději. Někteří spoléhají na své zkušenosti staré mnoho let. Když však přijde 
chvíle pro zkoumání srdce a všichni by měli mít živé každodenní zkušenosti, nemají se o co 
opřít. Zřejmě si myslí, že vyznávání pravdy je zachrání. Když zanecháte hříchy, které Bůh 
nenávidí, Ježíš vejde a bude večeřet s vámi a vy s ním. Tak budete čerpat od Ježíše božskou 
sílu, porostete v něm a budete moci vítězně říci: ‚Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství 
skrze našeho Pána Ježíše Krista!‘ (1K 15,57) Pán by byl raději, kdyby vlažní profesoři nábo-
ženství nikdy nevyslovili jeho jméno. Jsou překážkou těm, kteří se mohli stát Ježíšovými 
věrnými následovníky. Jsou kamenem úrazu pro nevěřící. Zlí andělé se radují a vysmívají 
Božím andělům pro nečestný život takových lidí. Jsou ke zlému doma i mezi lidmi. Svými 
ústy chtějí být blízko Bohu, ale jejich srdce je od něj daleko.“ (2SG 227)

Otázky k rozhovoru
1.  Podle textu Mk 7,1–13 stojí v pozadí falešného uctívání naše srdce. B h nechce, aby-

chom ho uctívali svými ústy, pokud to nevychází z našeho srdce. Pro  je evangelium 
a p íb h Ježíšovy zástupné smrti nejlepším 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 zna-
mená? 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? 

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:21
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Zvýraznění
1Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.2Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. (3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“9A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!10Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘11Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: ‚To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu),‘12již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat;13tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho.“




