
Velké pravdy malých proroků
Cyklus kázání a biblického studia – podzim 2017

Chceme  se  zaposlouchat  do  příběhu  izraelského  národa  –  žili  v zaslíbené  zemi,  ale  Hospodin  se  rozhodl  je  z  ní  vyhnat.  Tento
nedobrovolný exil je pro ně boží cestou proměny. Zajímá nás, co se to stalo, že je Hospodin chce ze zaslíbené země vyhnat. A jak to
udělá? Jakou roli v tom budou hrát velcí političtí hráči tehdejší doby – Asýrie, Babylonie a pak Persie? V čem spočívá ta potřebná
proměna? Jaký duchovní rozměr pro nás dnes má tato silná zkušenost starého Izraele?
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Úvod
Tento cyklus biblických výkladů a kázání je součástí smíchovských podzimů. Staršovstvo si tento cyklus vyžádalo od nově přicházejícího
kazatele Jana Valeše.  Smíchovský podzim  sestává z cyklu přednášek ve čtvrtek večer, zvaných biblické hodiny, ke kterým přistupují
nedělní kázání. Tato knížka se tak dělí na dvě části

• STUDIUM, tj. biblické hodiny představující každou knihu zvlášť
• a ZVĚST, tedy nedělní kázání, která se soustředí na velká témata.

Před dokončením této knížky jsme v březnu 2020 na Smíchově četli knihu proroka Jóele. Není důvod, proč tato kázání nepřipojit.

Studijní  část  knihy pochází  od kazatele Jana Valeše,  na přípravách některých prorockých knih se podíleli  další  spolupracovníci  ze
smíchovského  sboru  –  poděkování  náleží  všem za  krásné  chvíle  intenzívní  spolupráce!  Díky  patří  také  Davidu  Kašperovi,  Jiřímu
Benešovi a Davidu Beňovi, že svým kázáním přispěli k této sbírce.

Jak číst malé proroky?
Křesťané jsou zvyklí číst Bibli na přeskáčku po kratších úsecích. Tak to bývá v knihách i na nedělních bohoslužbách. Ve čtení Bible však
nejde o to v životě používat co nejvíce biblických citátů, ale také porozumět jejich vnitřní souvislosti. Lidí, kteří sami čtou Bibli postupně
knihu za knihou, bývá zpravidla v církvi pomálu. Pro získání tolik potřebného přehledu o obsahu Bible je dobrou cestou:

• Číst Bibli po jednotlivých knihách, například tzv. na jedno posezení, naráz.
• Takovou biblickou knihu si přečíst klidně několikrát po sobě, abychom získali ucelený přehled.
• Nejlépe se to dělá u knih, které nejsou tak dlouhé – např. u malých proroků.

Doporučuji následující postup:
1. Přečíst si sami nejprve knihu proroka vcelku.
2. Přečíst si STUDIUM k dané prorocké knize.
3. Přečíst si knihu proroka pomaleji s pomocí otázek v části Náměty ke čtení knihy – pokud čtete knihu „poprvé“.
4. Přečíst si knihu proroka a další místa Bible, která souvisí se čtenou knihou, jak jsou uvedena v části  Náměty ke čtení knihy –

pokud jste knihu již četli v celku alespoň 2x.
5. Popovídat si s někým o otázkách, které vám během dosavadního čtení vyvstaly.
6. Přečíst si knihu proroka znovu a popovídat si s někým o otázkách v části Náměty ke čtení knihy – pro písmáky.

V kterékoliv fázi si přečíst kázání – ZVĚST prorocké knihy.
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Studium – čtvrteční biblické hodiny
Následující texty vznikly jako podklady pro biblické hodiny:

• Text je psán heslovitě, poznámkovitě.
• Jde o to zasadit knihu do souvislostí – dobových, zeměpisných, biblických událostí.

Vznikne tak celkový obraz dramatického příběhu Izraele od dob rozděleného království přes tragický konec severního Izraele, dobytí
jižního Judska, života v babylonském a perském exilu až po navrátilce, kteří v Judsku obnovují židovskou společnost, do které se pak
v Betlémě narodí Ježíš.

Dobové a zeměpisné souvislosti
Období malých proroků je označeno šedivým pozadím:

2000 praotcové Izraele putují Kanaánem
1750 Chamurapi v Babylonii
1450 přibližná doba vyjití Hebrejů z Egypta za Mojžíše (druhá možnost datování této události: 1280)
1000 král David panoval 40 let
930 rozpad království po smrti Šalomouna
722 dobytí Samaří Asyřany, pád severního království Izrael
597 dobytí Jeruzaléma Babyloňany, pád jižního království Judska
516 obnova chrámu v Jeruzalémě
445 Nehemjáš v Jeruzalémě
331 Alexander Makedonský poráží Peršany v bitvě u Gaugamel

Z hlediska zeměpisného se království severního Izraele i Judska nachází mezi Egyptem a oblastí Mezopotámie. Politická síla Egypta
v průběhu staletí sílí a zase upadá. Podobně v oblasti Mezopotámie se střídají nejsilnější hráči – Asýrie, Babylonie, Persie.

Je prospěšné, najít si následující místa na mapě – v biblickém slovníku či na internetu. Jsou zde uvedena ty lokality a města, která se
v malých prorocích vyskytují nejčastěji. Dává proto smysl je nehledat pokaždé znovu, ale označit si je na následující mapě.

1. Amón, Ammon, území v oblastech východně od Jordánu, na severu leží Gileád, na jihu sousedí s Moábem. Hlavní město Raba.
Hlásí se k Lotovu mladšímu synu Ben-amímu.

2. Aram: Sousední království s hlavním městem Damaškem. Panovníky v době králů severního království byli Ben-hadad I. a II.
(také zvaný Hadad-ezer), Chazael, Ben-hadad III. Izraelský král Jarobeám II. si Aram na čas podmanil.

3. Asýrie: Státní útvar v nížinách horních toků Eufrat a Tigris, jehož význam v průběhu vzrůstal. Mocenským vrcholem bylo tzv.
novoasyrské období, zvláště pak 8.-7. st. př. Kr., během něhož říše ovládla Egypt i Sýrii na západě a jih Arménie na severu. Říše
skončila vzestupem Babylonie, hlavní město Ninive bylo dobyto roku 612.
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4. Babylonie, Chaldejci: Území na dolním toku Eufratu a Tigridu. Spolu s Asýrií tvořila ve starověku dvě soupeřící mocenská centra
ve  východní  části  úrodného  půlměsíce.  Označení  Chaldejci odkazuje  na  původ  vládce  Nabopolasara  (626-605),  který  byl
Chaldejec (území na pobřeží), a používá se v knize Ezechiel a Abakuk.

5. Bášan, Bázan: Rovinaté území na sever od Gileádu. Úrodná oblast (vulkanického původu) proslulá svým dobytkem, chovem ovcí
a dubovými lesy.

6. Bét-el, Bethel: Město asi 19 km na sever od Jeruzaléma. Známé již od praotců (Gn 12,8; 31,13). Jedno ze dvou měst, kde Jarobeám
I. umístil alternativní svatyně (1Kr 12,25nn).

7. Chamát: Město Hama (50km severně od Homsu, Sýrie) na břehu řeky Orontes, která pramení na severních svazích Chermónu.
8. Damašek: Starobylé město známé již z příběhů o Abramovi (Gn 14,15). Hlavní město Sýrie.
9. Edóm, Idumea, tzv. hora Seír: Území na východ od prolákliny Mrtvého moře. Severní hranicí s Móabem je potok Zered (na jižním

cípu Mrtvého moře), na jihu sahá až k Rudému moři. Významná města – Sela (Petra), Bosra, Elat, Téman. Hlásí se k  praotci
Ezauovi.

10. Egypt: Spolu s oblastí Mezopotámie dvě největší mocenská centra v oblasti úrodného půlměsíce. Síla Egypta ovšem v průběhu
staletí  značně  kolísá.  V  malých  prorocích  se  také  mluví  o  horním  Egyptu  pomocí  označení  Kúš,  Núbie.  Jediným  výslovně
jmenovaným městem jsou Théby (Na).

11. Fénicie,  významná pobřežní města Týr a Sidón. Pevnost Týru ležela na ostrově, od Alexandra Velikého spojeném s pevninou
hrází. Dobyto Asyřany r. 722 (do té doby odváděl dávky min. od r. 841), znovu kolem r. 675 a r. 664. Babyloňané Týr obléhaly 13
let (587-574), znovu jej dobyl Alexandr Veliký r. 332.

12. Gileád,  Galád,  Gád:  Kopcovitá  zalesněná  oblast  na  východním  břehu  Jordánu.  Prostředkem  protéká  potok  Jabok.  Také
stejnojmenné město. Gileád na jih od Jaboku se nachází na územích Amónu.

13. Jávan: Nejspíše Řekové (Jávan jako Iónes, Iónové, tj. Řekové na území dnešního Turecka).
14. Jeruzalém: Od rozpadu jednotného Izraele na konci vlády Šalomouna je Jeruzalém hlavním městem jižního království Judska.
15. Karmel: Hora a pohoří (asi 20 dlouhé) na pobřeží Středozemního moře na úrovni jezera Galilejského. Pod severním svahem

pohoří teče potok Kíšon.
16. Mezopotámie: Z řečtiny, česky Meziříčí. Zeměpisné označení pro oblast řek Eufratu a Tigridu. U soutoku se nachází Babylonie.

Na sever od ní Asýrie. Východně pak Persie.
17. Moáb, území na východ od Mrtvého moře. Souvisí s Amónem. Významná města – Kír-chareset, Ar (zřejmě identické s Kerijót,

Kariot), Aróer, Dibón, Médeba. Hlásí se k Lotovu staršímu synu Moábovi. Významnou archeologickou památkou je  moábský
kámen čili Méšův kámen z 9. st. (srov. 2Kr 3,4n).

18. Negeb: Jižní část Palestiny. Kraličtí překládají „polední strana“. Poušť na jih od Beer-šeby, tedy Sinajský poloostrov.
19. Ninive: První zmínka v Gn 10,11. Poslední hlavní město Asýrie před zánikem říše (dobyto 612). Na horním toku Tigris nedaleko

Mosulu (Írák). Později zapomenuto, roku 1847 začal první archeologický průzkum A. H. Layard a pokračují až do dnes. Významné
památky: Ašurbanipalova knihovna (přes 20 tisíc klínopisných tabulek), možná také Semiramidiny visuté zahrady.

20.Pelištea, pět významných měst – Gáza, Gat, Aškalón, Ašdód (Azot), Ekrón (Akaron) (jmenovány od jihu k severu). Do Palestiny
(které dali jméno) přišli z Kypru (Kaftór, Am 9,7). Asyřané dobyli Gázu 734, znovu 722. Za Jeremjáše ji dobyli Egypťané (Jr 47,1).
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Alexandr Makedonský Gázu dobyl po 5 měsíčním obléhání r. 332. Město zcela vyplenil judský král Alexandr Jannaeus r. 96 př.
Kr.

21. Přímořská nížina, Šefela: Kopcovitá oblast (pahorkatina) mezi pobřežní nížinou a horským hřebenem v Judsku.
22.Samaří: Nové hlavní město založil severoizraelský král Omrí (cca 855 př. Kr., do té doby hlavní město Tirsa) a je pojmenované po

původním majiteli pozemků. Leží na vrcholu kopce 11 km severozápadně od Šekemu.
23. Sijón:  Davidovo město,  tedy královský palác na ostrohu skály na jižní  straně chrámového návrší  v Jeruzalémě. Označení  se

objevuje až od Davida dále. Hojné u Izajáše a v žalmech. Posléze v rozšířeném významu pro Jeruzalém, Judsko.

Mapa oblasti úrodného půlměsíce. Vpravo detail Palestiny.
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Role proroků ve starém Izraeli
Izrael je královstvím, kde proroci hrají mimořádně důležitou roli ve srovnání s okolními národy – nejen na rovině politické.

• Většinou jednotlivci, ale také skupiny (za Eliáše a Elíši, 1Kr 22).
• V různém vztahu ke králi: dvorní proroci (Nátan, Míkajáš, Elijáš, asi Sf, nepohodlný Jeremjáš); zcela nezávislí na dvoru (Ámos

a další); houfy falešných proroků při dvoře izraelského krále.
• V různém vztahu ke chrámu: kněží a proroci (2Kr 23,2), Abk či Jl jako chrámová kniha, Zachariáš z  kněžského rodu, 2Let 25,1-3

v rámci bohoslužby v souvislosti s hudebníky.
• Kritika falešných proroctví:  Dt 13 (teologický test)  a Dt 18 (test  naplnění).  Slova proti  falešným prorokům (např.  Jr 23,9nn,

Mi 3,5-8).
• Těžký osud mnoha proroků. Sice dávají Izraeli velmi svébytné uspořádání společnosti, ale nelze je považovat za integrální součást,

spíše soustavně narušují establishment.

V Bibli jmenovaní proroci: Samuel, Nátan, Achijáš Šíloský (1Kr 11,29nn; 12,15; 14,1nn, 2Let 9,29), Šemajáš (1Kr 12,22nn, 2Let 12,5),
Ida (2Let 12,15),  muž Boží  bez  jména (1Kr 13),  Jehú (1Kr 16,7.12),  Jeedi (2Let 9,29),  Azarjáš (2Let  15,8),  Chananí (2Let 16),
Elíezer (2Let 20,37),  Elijáš,  Elíša a  jejich  prorocká  škola,  Zekarjáš  (2Let  26,5),  nejmenovaný (1Kr  20,13-22),  prorocký  žák
(1Kr 20,35nn),  Míkajáš (1Kr  22,  2Let  18),  Ámos,  Ozeáš,  Jonáš (2Kr 14,25),  Odéd (2Let  28,9),  Micheáš,  Izajáš (2Kr  19n,
2Let 26,22; k. 32), Nahum, Chulda (2Kr 22,14nn, 2Let 34,22), Sofonjáš, Abakuk, Abdijáš, Ageus, Zachariáš, Jóel, Malachiáš.

Jejich zkušenosti s Bohem:
• vidění (Am 7-9, Za 1-6)
• výnos (Abk 1,1, Za 9,1 a 12,1, Mal 1,1)
• 2Let 25,1-3: proroctví při citeře, harfě a cimbálech
• zkušenost v duchu: Ezechiel, Daniel
• „stalo se slovo Hospodinovo“ jako souhrnné označení

Různými způsoby proroctví také předávají:
• symbolické počínání (Oz 1-3, Jr 15,1-9, Ez 24,15-24)
• otázky (Mal)
• hliněná tabulka (Abk 2,2), kniha (Jr)
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Jejich rysy1:
• zakouší Boha, který s nimi mluví a jedná
• jsou citliví na zlo
• soustředí pozornost na důležité detaily, které odhalují skutečný stav věcí a vztahů
• používají výmluvný a expresivní jazyk
• odhalují nadutost a staví se proti pýše
• vystupují proti modloslužbě
• soucit, zájem o utlačované
• osamocení a vyloučení
• modlí se a přimlouvají
• duchovní lidé

O čem proroci nejčastěji mluví:
• Připomínají Hospodina, Zákon a smlouvu (do minulosti).
• Volají k pokání: kolektivně i individuálně.
• Přináší konkrétní pokyn do dané situace.
• Zvěstují soud nebo blížící se soud.
• Zvěstují naději pro daný okamžik nebo se vzdálenějším výhledem.

V české společnosti  by se službě proroků blížila role vlivných intelektuálů – např.  Karel  Čapek v polovině 20. st.  (abych jmenoval
někoho, kdo není spojen s žádnou církevní institucí). Nebo obecněji situaci, kdy důležité poselství zazní z úst osoby, která k tomu nemá
oprávnění, autoritu, kompetenci, a přesto bychom její slova měli brát vážně.

1 Bruce K. Waltke. Old Testament Theology. 2007, str. 810-815.
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Hebrejský paralelismus a jeho význam
V hebrejském kultuře a poezii je přirozené vyjádřit skutečnost pomocí dvou myšlenek, které se vzájemně doplňují. Rozlišujeme 3 hlavní
typy paralelismu (Nový biblický slovník, heslo Poezie):

• //   synonymický paralelismus: obě myšlenky jdou týmž směrem
• X  antitetický paralelismus: myšlenky jdou opačným směrem
•  syntetický či klimaktický paralelismus: druhá myšlenka tu první dotahuje dál→

Příklad hebrejského paralelismu: Micheáš 2,12-13
Naše středoevropská kultura nabádá vnímat každé sdělení samostatně. Celkově jich je v uvedeném textu osm:

1. Jistotně tě celého posbírám, Jákobe,
2. jistotně shromáždím pozůstatek Izraele,
3. svedu jej dohromady jak ovce do ohrady,
4. jako stádo doprostřed pastviště, zahemží se to zas lidmi.
5. Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu.
6. Prorazili a procházejí branou a z ní vycházejí.
7. Jejich Král prošel před nimi,
8. Hospodin v jejich čele!

Nabízí se otázky: První sdělení se týká celého Jákoba (kdo je Jákob?), zatímco druhé pouze pozůstatku Izraele? Co symbolizuje ohrada
na rozdíl od otevřené pastviny. Jde ve sděleních 5-8 o stejné události a kolik jich je? Na vysvobození se podílí jak král, tak Hospodin…

Nebo rozpoznáme hebrejský paralelismus …
 
 

1. sdělení
 
 
 
2. sdělení

 

//
 

→

a

b

c

d

//
//
//
//

Jistotně tě celého posbírám …
jistotně shromáždím pozůstatek …

svedu jej … do ohrady,
… doprostřed pastviště …

Už vytáhl ten …
Prorazili a procházejí branou …

Jejich Král …
Hospodin …

1. sdělení popisuje barvitě boží záměr obnovy. Všechny obrazy jsou součástí hebrejského paralelismu a tvoří 2 páry (a, b). Obrazy jdou
stejným  směrem.  Paralelismus  tak  můžeme  popsat  jako  synonymní,  případně  syntetický  (vyvstává  totiž  otázka,  jak  shromáždění
pozůstatku zároveň představuje záchranu všech). Také celky (a) a (b) jsou vzájemně v synonymním vztahu.
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2.  sdělení  naznačuje  bližší  okolnosti.  Je  třeba  prorazit  branou.  V čele  bude  sám  Hospodin,  který  je  králem.  Celky  (a)  a (b)  jsou
v syntetickém vztahu, sdělení (d) upřesňuje osobu v čele.

Druhý příklad paralelismu: Micheáš 4,6n

Běžné členění v českém jazyce nabízí opět 8 sdělení: Členění textu v hebrejštině obsahuje jen 2 hlavní sdělení:

1. V onen den, je Hospodinův výrok,
2. posbírám kulhavou
3. a shromáždím zapuzenou,
4. tu, s níž jsem jednal zle.
5. Proměním kulhavou v ostatek,
6. vyhnanou v mocný národ.
7. A Hospodin nad nimi bude kralovat na hoře Sijón
8. od nynějška až navěky.

        A. V onen den, je Hospodinův výrok,

        B1  posbírám kulhavou a shromáždím zapuzenou,
        B2 // tu, s níž jsem jednal zle.

X     B1 Proměním kulhavou v ostatek, vyhnanou v mocný národ.
        B2 // A Hospodin nad nimi bude kralovat na hoře Sijón

        A.  // od nynějška až navěky.

Tento příklad také ukazuje oblíbené uspořádání myšlenek ABBA. Jindy může jít i o košatější sdělení ABCDCBA, vrchol se vždy nachází
uprostřed. Tomuto uspořádání myšlenek se říká chiasmus.

Období rozděleného království: Izrael a Judsko v 8. století
Detailněji události 8. století př. Kr.:

782 Jarobeám II. králem Izraele (spoluvládce od r. 793)
753   Romulus zakládá Řím
745   v Asýrii se vlády ujímá Tiglatpileser III.
740 Izajáš začíná prorokovat v Judsku
738   Tiglatpileser v Palestině, donutí Izrael odvádět dávky
730   Pyie se stává králem na horním toku Nilu (Nubie), 728   dobývá Memfis a zakládá 21. dynastii v Egyptě
727   Babylonie se osvobozuje z nadvlády Asýrie
722   asyrský král Sargon II. dobývá Samaří
720   asyrský král Sargon II. dobývá Týr (po 4 letech obléhání)
716   Chizkijáš králem v Judsku
705   Sennacheríb se stává nástupcem Sargona II. (Asýrie)
701 Sancheríb obléhá Jeruzalém za krále Chizkiáše
700   v této době jsou napsány hinduistické upanišady (podle anglické Wikipedie)
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zeáš 
Jméno a osoba proroka
1,1: Ozeáš syn Beérův, stejné jméno jako král Hóšea
Jméno Ozeáš (Hóšea) znamená Hospodin pomáhá, zachraňuje.
Kap. 1-3 popisují jeho manželství a rodinu. Úryvek 9,7-8 může popisovat Ozeášovu osobní zkušenost.

Předpokládaná doba působení
Ozeáš působil přibližně v letech 750-715:

793 Jarobeám II. králem severního Izraele
760 Ámos povolán za proroka2

753 Ozeáš povolán za proroka
752 Šalúm král izraelský je zabit
743 Tiglatpileser III. napadl Izrael
742 Micheáš začíná prorokovat
740 Izajáš začíná prorokovat v Judsku
722 pád Samaří

Králové severního Izraele, dynastie Jehú – Jóachaz – Jóaš – Jarobeám II. (784-744) – Zekarjáš; čti 2Kr 9 do kap. 17. Král Jarobeám
II. patří mezi politicky a ekonomicky nejúspěšnější severoizraelské krále
Králové jižního království Judy, dynastie krále Davida: Uziáš (781-740) – Jótam (740-735) – Achaz (735-716) – Chizkijáš (716-687)

Zeměpisné oblasti a místa
Jizreel, Jezreel (Oz 1,4; 2,24, Bůh rozsévá): Úrodná rovina v oblasti mezi galilejským jezerem a středozemním mořem, na západě rovinu
uzavírá město Meggido, na východě stejnojmenné město Jizreel. Zde měl Nábot vinici (1Kr 21).
Gilgál, Galgala, Gád (Oz 4,15; 9,15; 12,12, kruh, odvalení): Místo nedaleko Jericha, kde Jozue navršil 12 kamenů na znamení jednoty
izraelského národa (Joz 4).
Bét-áven, Betaven (Oz 4,15; 5,8; 10,5.8): Obec nedaleko Bét-elu (viz dále). U Oz se může jednat o hanlivé označení pro Bét-el.
Gibea, Gabaa (Oz 5,8; 9,9; 10,9, pahorek): Obec na území kmene Benjamín. Gibeóňané provedli odsouzeníhodný čin za doby soudců
(Sd 19-20). Odtud pocházel král Saul.
Gileád, Galád, Gád (Oz 6,8; 12,12): Území na východním břehu Jordánu, kopcovitá zalesněná oblast. Prostředkem protéká potok Jabok.
Také stejnojmenné město na tomto území.
Šekem, Sichem (Oz 6,9): Důležité město v horách na sever od Jeruzaléma nedaleko hory Gerizim. Známé již od praotců (Gn  12,6n;
33,18n). Zde vyhlásil Jarobeám I. samostatnost severního království (1Kr 12).

2 Následující letopočty (i u dalších proroků) jsou převzaty z Nového biblického slovníku, případně další literatury uvedené v seznamu na konci studijní části 
tohoto sborníku.
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Egypt a Asýrie (Ašúr) (Oz 5,13; 7,11; 11,5; 12,2)
Samaří (Oz 10,5.7; 14,1): Nové hlavní město založil severoizraelský král Omrí (cca 855 př. Kr., do té doby hlavní město Tirsa) a je
pojmenované po původním majiteli pozemků. Leží na vrcholu kopce 11 km severozápadně od Šekemu.
Bét-el, Bethel (Oz 10,15; 12,5): Město asi 19 km na sever od Jeruzaléma. Známé již od praotců (Gn 12,8; 31,13). Jedno ze dvou měst, kde
Jarobeám I. umístil alternativní svatyně.
Aram (Oz 12,13): Sousední království s hlavním městem Damaškem. Panovníky v době králů severního království byli Ben-hadad I. a II.
(také zvaný Hadad-ezer), Chazael, Ben-hadad III. Izraelský král Jarobeám II. si Aram na čas podmanil.
Ostatní  zeměpisná  místa  zmíněná v  knize:  Akór (Oz 2,17),  Mispa (Oz 5,1),  Tábor (Oz 5,1),  Ráma (Oz 5,8),  Memfis (Oz 9,6),  Áven
(Oz 10,8), Bét-arbél (Oz 10,14), Adma (Oz 11,8), Sebojím (Oz 11,8).

Obsah knihy
Některé knihy malých proroků mají výraznou strukturu, vcelku jasné členění odstavců i celé knihy. Příkladem jsou proroci Jonáš, Ámos,
Abakuk, Ageus. U jiných je členění textu méně výrazné a čtenář může mít otázky, o čem že je právě řeč.
U proroka Ozeáše jsou kapitoly 1-3 ucelenější než Oz 4-14 (podobně jako Zachariáš 9-14). Při opakovaném čtení jsou zřetelné delší či
kratší části textu, které patří k sobě. Mezi těmito ucelenějšími oddíly zůstávají verše či pasáže, které působí samostatným dojmem nebo
není jasné, zda je přiřadit k oddílu před nimi či po nich.

První část knihy (kap. 1-3): Ozeášova rodina
• vztah Boha a Izraele jako vztah muže a ženy
• problém s nevěrou, modlářství nazývané smilstvem

Druhá část knihy (kap. 4-14) nemá jasné členění:
• Střídání slov soudu proti oběma královstvím a slov útěchy o Boží věrnosti, např. 5,12-15 a 11,8-11
• Velkým tématem je poznání (rozumění, pochopení), např. 4,1-7 a 6,3-6 a 14,10

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Sledujte Boží soudy na jedné straně a Boží věrnost na druhé straně v kapitolách 1-3.
• Co  konkrétně  znamená,  že  Gomera  byla  nevěstka  (1,2)?  Který  ze  4  výkladů  je

nejpřesvědčivější? 1. Gomera jako prostitutka, kterou si má prorok vzít za ženu. 2.  Gomera
jako žena, která má sklony k tomu se zamilovávat a být nevěrná. 3. Gomera jako nevěstka
spojená s pohanstvím, tedy kněžka. 4. Gomera jako pohanka.

• V čem je dnes nesrozumitelné přirovnávat vztah Boha a člověka k manželství? Co to vypovídá
o naší době? (kap. 1-3)

• Jaké kroky k řešení nevěry Bůh oznamuje v 2,8-22? Do jaké míry mohou být toto Boží jednání s nevěrným Izraelem inspirací při
řešení nevěry mezi lidmi? Čím se obě situace liší?

• Jak dobře shrnují obsah kapitol 1-3 úvodní slova v Oz 1,2?
• V kapitolách 4-5 si vypište, co vše se zde říká o kněžích nebo proti kněžím.
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• Co (vše) se v kapitolách 4-5 myslí slovem smilnit, smilstvo, když je řeč o vztahu Boha a lidí?
• V části 5,8-7,16 sledujte, jaké chování mocných v té době Bůh skrze proroka kritizuje.
• Ke kapitole 8 si přečtěte příběh o tom, jak po rozpadu jednotného království (za králů Saule, Davida a Šalomouna) zavedl první

severoizraelský král Jarobeám I. uctívání býčků: 1Kr 12,25-33 (následující kapitola k tomu také patří).
• Co prakticky znamenají výzvy Navrať se! Obrať se! v kapitolách 12-14?
• Jak na pozadí zvěsti o soudech a trápení vyznívají texty o Boží lásce a věrnosti? Oz kap. 3; 6,1-6; 11,7-11 a 14,5-9.
• Do jaké míry úvodní slova druhé části knihy (Oz 4,1-3) shrnují to podstatné v kapitolách 4-14?

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Důkladně promyslete a zapamatujte si slova stvrzující Boží věrnou lásku:  Zasnoubím si tě

navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím
si tě věrností a poznáš Hospodina. (2,21n)

• V čem je problém, od čeho chce Bůh lidi zachránit (spasit)? Koho všeho se to týká? Čtěte
v tomto světle „druhý začátek knihy“, tj. od 4,1 dále.

• Ke  kapitole  8  si  přečtěte  příběh  o  zavedení  alternativních  svatyní  v  severním  království
(1Kr 11,26-13,34). Nyní budou Ozeášova slova proti býčkům dávat větší smysl.

• Co u Oz znamená úsloví Zaseli vítr, sklidí bouři? (8,7)
• Jaký význam má v souvislosti Ozeášovy knihy výrok: Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování, byl jsem jako ti, kdo jim

nadlehčují jho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. (11,4)
• Ke kapitole 12 si přečtěte příběh Jákoba (Gn 25-33). Nyní bude jasnější, jak prorok připodobňuje celý národ ke svému praotci a co

mu Bůh vytýká.
• Vypište si v průběhu čtení knihy vše, co se zde říká o poznání, poznávání, porozumění Bohu. Co Ozeáš myslí slovem „poznání“

a proč  je  pro  život  s  Bohem  tak  důležité?  Pomoci  může  nějaký  internetový  vyhledávač,  např.  www.bibleserver.com,
www.stepbible.org nebo www.biblehub.com.

• Podobně sledujte, co u Oz znamená „kulhat, upadnout, klopýtat“ (např. 14,10).

Náměty ke čtení pro písmáky
• Porovnávejte  Boží  soudy  na  Izraelem  (Efrajimem)  i  Judou  s  tresty  (a  požehnáními),  které

obsahuje Mojžíšův zákon (Lv 26 a Dt 28).
• Co v knize Oz nasvědčuje, že slova „Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly“

(6,6) mají být tak zásadní, jak je potkáváme u Ježíše? Mt 9,13; 12,7; 23,23, Mk 12,33
• V  čem  se  liší  Ozeášova  prorocká  slova  adresovaná  Judovi  od  výroků  určených  Izraeli

(Efrajimovi)? Čím se obě království v Božích očích lišila?
• Jaký je tedy vztah mezi Boží věrností (smlouvou) a jeho hněvem? Proč není možné se Božím hněvem prostě nezabývat? Zkuste na

tyto otázky odpovědět výhradně na základě knihy Ozeáše.
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Zajímavost
Archeologie ukazuje, že býk představoval časté ztvárnění božského působení. Stačí na internetu vyhledat obrázky „archeology bull“.
Pro  překladatele  Bible  představuje  kniha  Oz  mimořádnou výzvu.  Text  obsahuje  řadu méně  srozumitelných  míst.  To  lze  vidět  při
srovnání překladů (např. 5,1-8). Kniha také obsahuje větší množství méně obvyklých slov, u kterých není přesně jasný jejich význam. To
vše dohromady může svědčit o opravdu starobylém původu textu knihy Ozeáš.
V synagóze se tradičně čte pět knih Mojžíšových (Tóra) rozdělených na týdny v průběhu roku. K nim jsou vybrané texty z dalších knih
Starého zákona. Trochu se to podobá církevním perikopám. Takto Židé čtou odstavce z Ozeáše v průběhu roku hned několikrát: Oz 2,1-
22 spolu s Nu 1,1-4,20 (organizace lidu před odchodem od hory Sínaj), vybranou část od Oz 11,7 do konce knihy spolu s Gn 28,10-32,3
(Jákob poté, co odešel z domova k Lábanovi až do svého návratu) a také Oz 14,2-10 spolu s Dt 31 (Mojžíš předává vedení Jozuovi).
Citát k zapamatování: Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě
věrností a poznáš Hospodina. (Oz 2,21-22) Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6)

óel 
Jméno a osoba proroka
Jméno Jóel znamená Hospodin je Bohem.
V knize samé ani na jiných místech Starého zákona nemáme žádné bližší informace o osobě proroka Jóele.

Předpokládaná doba působení
Kniha Jl je historicky nejhůře zařaditelná prorocká kniha v Bibli:

• Mluví o tom, že chrámová bohoslužba probíhá (Jl 1,9.13nn; 2,15nn). To vylučuje období 586-516 př. Kr.
• Zmínky o „rozptýlení“ (4,1-2,7) mohou souviset s babylonským exilem.
• Kniha neobsahuje žádnou osobu panovníka. Osloveni jsou „starší a obyvatelé země“ (Jl 1,2).
• Kniha neobsahuje kritiku severního království (modloslužba, bezpráví apod.), zní jako zvěst adresovaná Judsku. Jl 2,27 však bez

dalšího mluví o „Izraeli“, i když jde podle všeho o Judsko.
• Kniha mluví o armádě, která je Božím nástrojem, ale neříká její jméno. Jde o různé armády nebo jednu, avšak nejmenovanou?
• Kniha  obsahuje  myšlenky  a  formulace  společné  dalším  prorokům.  Literární  závislost  může  být  tím  či  oním  směrem:  Den

Hospodinův  (zejm.  Sf  a  Mal).  Motiv  národů  shromážděných  k boji  proti  Hospodinu (Ez  38-39,  Za  12,1-5;  14,1-7).  Pramen
tryskající z chrámové hory (Ez 47,1nn, Za 14,3-8).

Trojí možné zařazení:
• 9. st., doba krále Jóaše (Jl je nejstarší prorocká kniha SZ!)
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• přelom 6. / 5. st. po vysvěcení druhého chrámu
• konec 5. st. až pol. 4. st. po obnově Jeruzaléma za Nehemjáše

Zeměpisné oblasti a místa
Týr a Sidón (Jl 4,4): Významná fénická pobřežní města.
Pelištea (Jl 4,4): Pobřeží západní Palestiny. pět významných měst – Gáza, Gat, Aškalón, Ašdód (Azot), Ekrón (Akaron) (od J k S).
Jávanovci (Jl 4,6): Nejspíše Řekové (Jávan jako Iónes, Iónové, tj. Řekové na území dnešního Turecka).
Šebajci (Sabejští, Jl 4,8): Buď oblast Etiopie (Sába) nebo dnešního Jemenu. Oba národy mohly být příbuzné (srov. Ž 72,10).

Obsah knihy
Bohoslužebnému využití nasvědčuje velká obecnost knihy, až překvapivá nekonkrétnost. A také výzvy ke shromažďování, modlitbám
a půstu. Kniha může sloužit jako žalozpěv při různých příležitostech.

Invaze kobylek (kap. 1)
Pohroma a její rozsah (1,2-12)
Výzvy (1,13-14)
Žalozpěv, nářek (1,15-20)

Invaze armády (kap. 2)
Pohroma a její intenzita (2,1-11)
Nabídka pokání (2,12-14)
Výzvy (2,15-17)

Boží odpověď (2,18-4,21)
K pohromě kobylek a obnově země (2,18-27)
Vylití Ducha (kap. 3)
Soud nad národy (kap. 4)

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Jak by asi zněla novinová zpráva o událostech popsaných v Jl 1,2-13?
• K čemu prorok vyzývá v Jl 1,14? Srovnejte více překladů.
• Jl 1,15-20  je  žalozpěv.  Dnes  truchlíme  mimo  jiné  tak,  že  si  lidé  pouští  videa  obsahující

obrázky a komentáře tragické události. Jak by vypadaly obrázky, kdyby komentářem měl být
tento žalozpěv?

• Jak by asi zněla novinová zpráva o událostech popsaných v Jl 2,1-11?
• K čemu prorok vyzývá v Jl 2,12-17? Srovnejte více překladů.
• Popište pokání vlastními slovy na základě veršů Jl 2,12-14. Co tu naopak chybí?
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• Hospodin je líčen jako citlivý Bůh, plný slitování (Jl 2,13.19nn). To kontrastuje s předchozím obrazem válečníka. Jak se nám daří
držet oba póly spolu?

• V čem se oddíl Jl 2,18-27 týká pohromy z první kapitoly a v čem pohromy z kapitoly druhé?
• Jaký smysl má asi vyjmenování osob, na které bude vylit Duch Boží? (Jl 3,1-2)
• Slovo „soud, soudit“ má význam rozhodujícího slova, rozhodnutí. Co vše toto „rozhodování“ zahrnuje? Jl 4,1-21.
• Co se tu dovídáme o událostech v dolině Jóšafat? (Jl 4,12-14)
• Co v těchto verších znamená, že „žeň dozrála“ (a tomu podobné paralelní obrazy)? (Jl 4,12-14)
• Kde se vidíme v popisu tohoto „dne Hospodinova v Údolí rozhodnutí“?

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Jaké místo má pokání a půst v mém životě? (Jl 1,14; 2,12.15)
• Den Hospodinův je hrozný, jeho vojsko mocné (Jl 2,11). V čem konkrétně je pro nás takový

výrok Písma problematický?
• Co  vše  lze  říci  o  pokání  na  základě  oddílu  Jl  2,12-14?  Např.  význam  slov  „navrátit  se,

roztrhnout srdce“ nebo „celým srdcem, s pláčem a kvílením“, jak spolu souvisí pokání lidí
a Boží charakter, jak jednotlivé charakterové rysy Boha souvisí s pokáním, jaký smysl dává
„protože“ ve verši 13 (ČSP) nebo „kdo ví“ ve verši 14 (ČSP).

• Přesahují obrazy uzdravené a obnovené země v Jl 2,18-27 běžné dimenze, takže bychom měli začít uvažovat o tom, že jsou tato
slova míněna s určitou nadsázkou či přesahem k „nové zemi a novému nebi“? Do jaké míry uvedené obrazy přibližují to, čemu se
v církvi souhrnně říká „spasení“?

• Vylití Ducha se stane „potom“ (Jl 3,1) a „než přijde“ (3,4). Jak tato upřesnění pomohla ap. Petrovi spojit toto proroctví s událostí
o Letnicích (Sk 2)?

• Podle čeho rozpoznáme působení božího Ducha na základě textu Jl 2,18-3,5?
• Zde se říká, že Bůh svého Ducha „vylije“ (Jl 3,1). Jaká slovesa používáme k popisu působení Božího Ducha a proč?
• Co zde asi znamená slovo „prorokovat“? (Jl 3,1) Jaký význam dostává událostmi za apoštolů (Sk 2)? Kde to vidíme v našem

životě?
• Co znamená „vzývat Hospodinovo jméno“? (Jl 3,5) Jak to vyložil apoštol Pavel v Ř 10,13?
• Jak se vyrovnáváme s tím, že Bůh připravuje soud celého světa? Co to pro nás znamená? (Jl 4)
• Kap. 4 staví Palestinu (dolinu Jóšafat a Jeruzalém) do centra dění na konci světa. Jak to souzní s tím, co čteme v Novém zákoně?

L 24,50-53 a Sk 1,6-11.

Náměty ke čtení pro písmáky
• Za  jakých  okolností  chápeme  prožívané  utrpení  jako  projev  Boží  vůle?  Kdy  jsme  nikým

nezaviněnou pohromu vnímali jako Boží jednání? (Jl 1,3n)
• Jak  rozumět  Božímu  trestu,  který  dokonce  mezi  jiným  způsobí  porušení  smlouvy  mezi

Hospodinem a jeho lidem? (Jl 1,9)
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• Jakou roli hrál vlastně půst v době Starého zákona? Jak to ovlivňuje křesťanské pojetí půstu?
• Jóel je jeden z těch biblických textů, který se může stát základem fanatického náboženského násilí, svaté války (zvláště kap. 4).

Přitom roli  proroků ve starém Izraeli  lze naopak chápat jako silný nástroj nenásilí,  když „bojovali“  Božím slovem i  za cenu
vlastního pohodlí a života. Čtěte knihu Jóel a sledujte motivy násilí a nenásilí. Viz také zvěst 4. kapitoly knihy Jóel.

• Za jakých okolností je na místě spojit konkrétní živelnou pohromu či člověkem páchané zlo s Božím jednáním?
• Jaký je rozdíl mezi působením Ducha svatého v době Starého zákona a v době po jeho seslání (Sk 2)?
• Hospodin dopouští trest na spravedlivé a nespravedlivé. Jak tomu rozumět? Kde hledat spravedlnost a pro ty „spravedlivé“ sílu

vytrvat?
• Jak se můžeme poučit ze skutečnosti, že kniha Jóel oznamuje Boží soudy, ale nezabývá se jejich zdůvodněním (příčinami)?

Zajímavost
Židé čtou Jóele 2,26n (resp. 2,15-27) v průběhu roku dvakrát, a to spolu s Ozeášem:

• při četbě Tóry Gn 28,10-32,3 spolu se závěrečnými kapitolami Oz,
• při četbě Tóry Dt 31 spolu s Oz 14,2-10.

Citát k zapamatování: Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce,
ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad
každým zlem. (Jl 2,12-13)

mos 
Jméno a osoba proroka
Ámos znamená Nesoucí břemeno nebo Nesený.
Pochází z judské obce Tekoa.
7,14n:  Nebyl jsem prorok ani  prorocký žák,  zabýval  jsem se dobytkem a sykomorami.  Hospodin mě vzal  od ovcí,  Hospodin mi
rozkázal: ‚Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!‘

Předpokládaná doba působení
Prorok Ámos je zřejmě nejstarší „píšící“ prorok!

1,1: Judský král  Uzijáš (2Let 26, Uziáš), jiným jménem Azarjáš (2Kr 15,1-6, Azariáš) panoval 790-740. Izraelský král  Jarobeám II.
panoval 792-753.
1,1: dva roky před zemětřesením
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793 Jarobeám II. králem severního Izraele
790 judským králem Uzijáš (do roku 740)
760 Ámos povolán za proroka
753 Ozeáš povolán za proroka
752 Šalúm král izraelský je zabit
750 konec Ámosovy služby
740 Izajáš začíná prorokovat v Judsku

Zeměpisné oblasti a místa
Tekoa, město asi 10 km jižně od Betléma, známé z příběhu Abšalóma (2S 14), Rechabeámem opevněné (2Let 11,6).
Aram, hlavní město Damašek, panovníkem Ben-hadad II. (či III., panoval 796-770), zřejmě vnuk Chazaelův (Hazaelův), kterého za krále
Aramu pomazal prorok Elíša (Elizeus, 2Kr 8,7-15). Asyřané dobyli Damašek r. 732, město existuje dodnes (Sk 9).
Gileád, Galád, Gád (6,8; 12,12): Území na východním břehu Jordánu, kopcovitá zalesněná oblast. Prostředkem protéká potok Jabok.
Také stejnojmenné město na tomto území.
Pláně kouzel (údolí Aven, Bekeat-aven) a Dům rozkoše (dům Eden, Bet-eden) nejsou přesně lokalizovatelná místa.
Kír je místem, kam bude odvlečeno aramejské obyvatelstvo po jejich dobytí Asyřany (732, 2Kr 16,9). Jde zřejmě o rovinu mezi Tigridem
a vysočinou Elamskou. Am 1,5; 9,7.
Pelištea, pět významných měst – Gáza, Gat, Aškalón, Ašdód (Azot), Ekrón (Akaron) (jmenovány od jihu k severu). Sof 2,4 již bez Gatu!
Do Palestiny (které dali jméno) přišli z Kypru (Kaftór, Am 9,7). Asyřané dobyli Gázu 734, znovu 722. Za Jeremjáše ji dobyli Egypťané (Jr
47,1). Alexandr Makedonský Gázu dobyl po 5 měsíčním obléhání r. 332. Město zcela vyplenil judský král Alexandr Jannaeus r. 96 př. Kr.
Fénicie,  významná pobřežní města Týr a Sidón. Pevnost Týru ležela na ostrově, od Alexandra Velikého spojeném s pevninou hrází.
Dobyto Asyřany r. 722 (do té doby odváděl dávky min. od r. 841), znovu kolem r. 675 a r. 664. Babyloňané Týr obléhaly 13 let (587-574),
znovu jej dobyl Alexandr Veliký r. 332.
Edóm, Idumea, tzv. hora Seír, území na východ od prolákliny Mrtvého moře. Severní hranicí s Móabem je potok Zered (na jižním cípu
Mrtvého moře), na jihu sahá až k Rudému moři. Významná města – Sela (Petra), Bosra, Elat, Téman. Hlásí se k praotci Ezauovi.
Amón, Ammon, území v oblastech východně od Jordánu, sever sousedí s Gileádem, na jihu sousedí s Moábem. Hlavní město Raba. Hlásí
se k Lotovu mladšímu synu Ben-amímu.
Moáb, území na východ od Mrtvého moře. Souvisí s Amónem. Významná města – Kír-chareset, Ar (zřejmě identické s Kerijót, Kariot),
Aróer, Dibón, Médeba. Hlásí se k Lotovu staršímu synu Moábovi. Významnou archeologickou památkou je moábský kámen čili Méšův
kámen z 9. st. (srov. 2Kr 3,4n).
Emorejci (Amorejští) patřili mezi původní obyvatelstvo Kanaánu před příchodem Izraele.
Egypt a Ašdód (Pelištea) jako velmoci a soupeři Izraele (Am 3,9).
Bét-el, Bethel (Am 3,14; 5,5; 7,10): Město asi 19 km na sever od Jeruzaléma. Známé již od praotců (Gn 12,8; 31,13). Jedno ze dvou měst,
kde Jarobeám I. umístil alternativní svatyně (1Kr 12,25nn).
Bášan, Bázan (Am 4,1): Rovinaté území na sever od Gileádu. Úrodná oblast (vulkanického původu) proslulá svým dobytkem, chovem
ovcí a dubovými lesy.
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Gilgál, Galgala, Gád (kruh, odvalení): Místo nedaleko Jericha, kde Jozue navršil 12 kamenů na znamení jednoty izraelského národa
(Joz 4). U Oz i Am se dovídáme, že to bylo místo uctívání model.
Beer-šeba (Am 5,5; 8,14), město v jižním Judsku.
Chamát  (Am 6,2.14),  město  Hama  (50km severně  od  Homsu,  Sýrie)  na  břehu řeky  Orontes,  která  pramení  na  severních  svazích
Chermónu.
Dan (Am 8,14): město v severním Izraeli, kam Jarobeám I. umístil jednu ze svatyň (viz Bét-el).

Obsah knihy
7 + 1 rozhodnutí o královstvích (kap. 1-2)

• proti Damašku (Aram), Gáze (Pelištea), Týru (Fénicie), Edómu, Amónu, Moábu, Judsku
• proti Izraeli

3 + 2 slova (kap. 3-6)
• „Slyšte toto slovo...“ – 3,1; 4,1; 5,1
• „Běda!“ – 5,18; 6,1

3 + 2 vidění (kap. 7-9a)
• Kobylky, oheň, olovnice – 7,1-9
• vsuvka: příběh o střetu v Bét-elu – 7,10-17
• Košík ovoce a Hospodin nad oltářem – 8,1-9,6

3 zaslíbení (kap. 9b)
• Nevyhladí dům Jákobův zcela – 9,7-10
• Vystaví Davidův stánek – 9,11-12
• Obnoví zaslíbení – 9,13-15

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• O jaké zločiny se jednalo a jak asi podobné jednání vypadá dnes? (Am 1,3-2,8)
• Ve výrocích  proti  8  královstvím popište,  čím  se  liší  provinění  Judy  a Izraele  od  zločinů

ostatních království.
• Co asi mají komunikovat obrazy v Am 3,1-8?
• Jakou  výstrahu  si  mají  vzít  obyvatelé  severního  království  Izrael  (hlavní  město  Samaří)

z oddílu Am 3,9-15?
• Jak lze reagovat na Boží slova o soudu? Am 5,4-15
• Co především Boha popuzuje? Jak souvisí bohoslužba a sociální spravedlnost? Am 5,21-6,14
• Popište vlastními slovy (případně nakreslete) prorocká vidění v oddílech 7,1-9 a 8,1-9,6.
• Co vše se dovídáme o proroku Ámosovi? (7,10-17)
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• Co můžeme ze závěrečných zaslíbení vyčíst o těch, kterým byla v tehdejší době určena? (9,7-15)

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Zasaďte Ámosovo proroctví proti jednotlivým městům do vztahu k dalším prorockým slovům

proti danému království:
◦ Damašek: Iz 7,1-8,8; 10,9; 17,1-3, Jr 49,23-27, Za 9,1
◦ Gáza: Iz 14,28-32, Jr 47,1-7, Ez 25,15-17 Sf 2,4-7, Za 9,5-7
◦ Týr: Iz 23, Ez 26,1-28,23; 29,18-20, Za 9,3-4

• Které klíčové události v dějinách Izraele zaznívají v Am 2,9-16?
• Porovnejte Boží zákroky vůči Izraeli v Am 4,6-5,3 s tím, co bylo oznámeno v Lv 26,16-35, Dt 28,17-52 a 29,23-28 a co zmiňuje

v modlitbě král Šalomoun při otevření chrámu (1Kr 8,33-37).
• Ámos ve  svých viděních rozvíjí  „duchovní“  vidění  společenské situace  (Am 7-9).  Co se  z  této prorocké perspektivy  můžeme

naučit?
• Kniha  proroka  Ámose  zachycuje  několik  „komunikačních  kanálů“  mezi  Bohem  a  prorokem.  V  úvodu  zaznívá:  „Toto  praví

Hospodin!“ (8x v kapitolách 1-2) Podobně kapitoly 3 a 4 začínají „slovem“. V kapitole 5 nacházíme „žalozpěv“. Pak přijdou na
řadu vidění, která mu „Hospodin ukázal“ (Am 7,1.7 a 8,1). Prorok také „viděl Panovníka“ (Am 9,1). Souvisí spolu nějak obsah
sdělení a komunikační kanál, který k němu Bůh použil?

Náměty ke čtení pro písmáky
• Jak nám úvodní dvě kapitoly Ámose mohou pomoci rozumět Božímu působení v mezinárodním měřítku

v dnešní době?
• Jakou podobu mají Boží soudy v dějinách církve?
• Jak se můžeme modlit modlitbu Maranatha, Pane přijď, při vědomí, že platí také Am 5,18-20?
• Jak souvisí odpuštění v Kristu s rozhodnutím „Neprominu!“ ve viděních Ámose (kap. 7-9)?

Zajímavost
Židé čtou v synagóze z Ámose dvě pasáže v průběhu roku:

• Am 2,6-3,8 spolu s Gn 37-40 (příběh Josefa až po jeho službu ve vězení),
• Am 9,7-15 spolu s Lv 19-20 (etické pasáže pro všechny obyvatele vč. přistěhovalců).

Citát k zapamatování:  Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?  (Am 3,8) Hledejte dobro a ne zlo
a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo!
Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova. (Am 5,14-15)
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bdijáš 
Jméno a osoba proroka
Jméno Abdijáš znamená ctitel Hospodina nebo služebník Hospodinův.
Osob téhož jména je v Písmu nejméně tucet.

Předpokládaná doba působení
Verše 11-16 popisují události po vyplenění Jeruzaléma Babyloňany.

605 Nebúkadnesar obléhá Jeruzalém, první vlna deportací
598 Nebúkadnesar znovu obléhá Jeruzalém, král kapituloval (2Kr 24,8-16), on i dvůr byl zajat, druhá deportace
588-6 Babyloňané  dobyli  jednotlivé  pevnosti  a  města  (např.  Lakíš),  obléhali  Jeruzalém  a  dobyli  jej,  třetí  deportace

obyvatelstva, vyrabování města i chrámu, zničení chrámu

Pokud  by  se  jednalo  o  popis  událostí  za  vlády  krále  Jórama  (2Kr 8,20-22,  2Let  21,8-10),  spadal  by  spis  do  poloviny  9. století
(Septuaginta jej řadí mezi Micheáše a Jonáše s Nahumem).

Zeměpisné oblasti a místa
Edóm, Idumea, tzv. hora Seír, území na východ od prolákliny Mrtvého moře. Severní hranicí s Móabem je potok Zered (na jižním cípu
Mrtvého moře), na jihu sahá až k Rudému moři. Významná města – Sela (Petra), Bosra, Elat, Téman. Hlásí se k  praotci Ezauovi, proto
„Ezauova hora“.
Negeb: Jižní část Palestiny. Kraličtí překládají „polední strana“. Poušť na jih od Beer-šeby, tedy Sinajský poloostrov.
Přímořská nížina, Šefela: Kopcovitá oblast (pahorkatina) mezi pobřežní nížinou a horským hřebenem v Judsku.
Gileád,  Galád,  Gád:  Území  na  východním  břehu  Jordánu,  kopcovitá  zalesněná  oblast.  Prostředkem  protéká  potok  Jabok.  Také
stejnojmenné město na tomto území.
Sarepta: Město nedaleko Sidónu ve Fénicii, tedy za severními hranicemi bývalého severního Izraele.
Sefarad: Přesné určení místa není jisté. Pravděpodobně se jedná o město v západní části Malé Asie.

Obsah knihy
Kniha je krátká (jediná kapitola). Tématem knihy je přiživování se na neštěstí druhých.

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Výzvu proti  Edómu šíří  „vyslanec“ (Abd 1). Čím by se to lišilo, kdyby takovou výzvu šířil

prorok nebo sám Hospodin?
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• Abd 2 je dobrým shrnutím celého proroctví. Jak se významově doplňuje „činím tě maličkým“ a „velké opovržení“?
• Co je špatného na tom si o sobě myslet, že zvládám a vedu si dobře? (Abd 3-4)
• Abd 5-6 otázkami ukazuje, kde má Edóm slabá místa (zřetelnější v ČSP). Jak na tyto otázky odpovědět?
• Zrada má více podob. Jaké? (Abd 7)
• Edómská společnost přijde o své opory. Které skupiny obyvatelstva prorok jmenuje? (Abd 8n) Proč je ztráta právě těchto lidí pro

společnost citelná?
• Teprve v tuto chvíli se prorok dostává k důvodům soudu nad Edómem. Které důvody to jsou? (Abd 10-14) Jak souzní s veršem 3?
• Jak lze tyto důrazy přenést do mezilidských vztahů dnes? Jaké životní postoje je možné zdůvodnit tímto oddílem Abd?
• Co mohou Edómci či jiní očekávat od dne Hospodinova? (Abd 15n)
• Co znamenají ty všechny přesuny národů a otázky vlastnictví? (Abd 17-21)
• Pokud celá kniha končí výhledem příchodu Božího království, co lze o Božím království na základě celé knihy říct?

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Je-li tématem knihy Abd přiživování se na neštěstí druhých, jak lze tyto důvody přenést do

širších společenských a mezinárodních vztahů v naší době?
• Čtěte žalm 137, který se ohlíží na pád Jeruzaléma i vztah k Edómu.
• V čem se liší a v čem vzájemně doplňují Abd a Jr 49,7-22?
• Ve  Starém  zákoně  je  o  Edómu  řeč  často:  Gn  14,6  (Seír),  25,23  (Ezau  a  Jákob)  a  36,9,

Am 1,11nn, Iz 21,11n; 34,5-15, Jl 3,19, Jr 49,7-22, Ez  5,12-15 a 35,1-15, Mal 1,2-5.

Náměty ke čtení pro písmáky
• Jak rozumět složitým vztahům mezi Izraelem a Edómem napříč celým Starým zákonem? Jakou

roli v tom hraje odpuštění?
• Kde v Abdijášově proroctví zaznívá Boží milost?

Zajímavost
Krajinný ráz tohoto rozsáhlého údolí ztělesňuje město Petra vytesané do skal. Prohlédněte si obrázky
města na internetu a slova Abdijáše budou plastičtější.
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onáš 
Jméno a osoba proroka
Jméno Jonáš znamená holubice.
2Kr 14,25: prorok Jonáš, syn Amítajův z Gat-chéferu za doby panování Jarobeáma II.

Předpokládaná doba působení
760 Ámos prorokem
  ? Jonáš káže v Ninive
722 pád Samaří
612 Ninive dobyto babyloňany (pád asyrské říše)

Zeměpisné oblasti, místa a doplňující informace
Jafa, Joppe, Haifa, Džaffa: Město na pobřeží Středozemního moře.
Taršíš: Vzdálené a bohaté přístavní město, nejspíše ve Španělsku. Mluví o něm Izajáš 66,19 nebo Ezechiel, když prorokuje proti Týru (Ez
27,12).
Ninive: První zmínka v Gn 10,11. Poslední hlavní město Asýrie před zánikem říše (dobyto 612). Na horním toku Tigris nedaleko Mosulu
(Írák). Později zapomenuto, roku 1847 začal první archeologický průzkum A. H. Layard a pokračují až do dnes. Významné památky:
Ašurbanipalova knihovna (přes 20 tisíc klínopisných tabulek), možná také Semiramidiny visuté zahrady.
Gat-chéfer (Gethefer): jih kmene Zabulon (Joz 19,13), severozápadně od hory Tábor.
Skočec  (Kraličtí:  břečťan):  Buď tykev,  turek (Colocynthis),  rychle  rostoucí.  Nebo skočec  (ricinus  communis  z  čeledi  pryšcovitých),
dvouletá bylina dosahující až 2 m, roste pomalu. (podle Biblického slovníku A. Novotného)

Obsah knihy
Trvalý ohlas budí literární kompozice knihy, jak je vnitřně provázána a strukturována:
Jonášovo poslání a útěk (1. kapitola)

Jonášova modlitba (2. kapitola)
Jonášovo znamení a obrácení Ninivských (3. kapitola)

Bůh, který odkládá trest (4. kapitola)

K otázce, zda je o příběh nebo vyprávění historických událostí, lze uvést následující:
• Ježíš přirovnal Jonášův pobyt v břiše mořské obludy k jeho pobytu po tři dny a tři noci v srdci země (Mt 12,40).
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• Ježíš mluvil o obrácení Ninivských (Mt 12,41) a Jonášově kázání jako o skutečné události (Mt 12,41 a Lk 11,32), o sobě řekl, že je
víc než Jonáš (Lk 11,32).

• Ježíš mluvil o Jonášovi jako o prorokovi (Mt 12,39).
• Používala by se tak přesná označení o příběhu, který se nestal? (Srov. rozhovor mezi Nátanem a králem Davidem 2. Sam 12,1-6.)

Zázraky se objevují v celé Bibli. Zde: nastrojení velké ryby (Jon 2,1), skočce (Jon 4,6), žhavého východního větru na Jonáše (Jon 4,8).

John Ambrose Wilson zaznamenal událost, kdy „vorvaň obrovský nedaleko Falklandských ostrovů spolkl námořníka. Po třech dnech
byl námořník zachráněn, probral se z bezvědomí a nadále se těšil dobrému zdraví“. (Starý zákon
mluví, str. 354. Původně zveřejněno v Princeton Theological Review, „Znamení proroka Jonáše“
XXV (1927), str. 636.)

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
kap.  1:  Jak  se  vyvíjel  vztah  k  Bohu  u  Jonáše  a u lodníků?  Jaké  může  mít  neposlušnost  Boha
důsledky?

kap. 2: Jonášova modlitba se prolíná se Žalmy.

Motiv volání o pomoc v hrozné situaci: V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě.
Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily.

• Ž 18 obsahuje několik shodných motivů: volání v soužení (18,7a), hloubka problémů vykreslená vodním živlem (18,5-6), svatyně
místem Boží přítomnosti (18,7b)

• Ž 120 má doslovně stejnou úvodní větu, ale žalm je o problémech s lidmi, které žalmistu obklopují.
• Ž 130 začíná voláním z hlubin, zbytek žalmu obsahuje pokání a naději, závěr poučení.
Motiv oddělenosti od Boha a touhy po Jeho blízkosti (svatyni): A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl

na tvůj svatý chrám!

• Ž 31,23 obsahuje stejnou myšlenku, nemluví však o chrámu.
Motiv temnoty, na kterou si žalmista sáhl: Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům

horstev, závory země se za mnou zavřely navěky.

• Obraz vodních živlů pro vylíčení svízelné životní situace: Ž 32,6; 42,8; 69,2-3; 124,4-5.
Motiv záchrany z takové zlé situace: Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si

připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám.

• Vyvedení z jámy Bohem: Ž 30,4.10; 40,3.
• Připomínání si Boha a jeho činů: Ž 77,11-13; 143,5n.

Motiv ponaučení: Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním.
U Hospodina je spása!
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• Ponaučení z Božího vysvobození jako závěr žalmu: Ž 32,10.
• Přinášení obětí a plnění slibů: Ž 66,13-20; 116,17-19. (Ž 50,14 zní velmi podobně, avšak zvířecí oběti jsou v Ž 50 nahrazeny „obětí

rtů“ s ohledem na nefunkční chrám, což není situace Jonáše.)
• Jakou máte zkušenost s využíváním modliteb z Bible v běžném životě?

kap. 3: Co vše znamenalo obrácení (pokání) ninivských? Jak byl Jonáš znamením ninivským? (Mt 12,38-42, Mk 8,11-13, L 11,29-32)
V čem nám ninivští mohou být povzbuzením?
kap. 4: Co chtěl Bůh Jonáše naučit tím, že mu nejprve dal a pak odebral skočec, který ho chránil? Jaký obraz Boha přináší kniha Jonáš?

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Přečtěte si další prorocká slova proti Ninive, která máme v Bibli: Nahum (celý) a Sf 2,13-15.

Srovnej také proroctví proti Asýrii: Iz 10,5-19 a 14,24-27, Mi 5,4-5.
• Hledejte  podobnosti  mezi  kapitolami  1  a  3,  mezi  lodníky  a ninivskými,  mezi  Jonášem

a pohany.
• Hledejte podobnosti mezi kapitolami 2 a 4, mezi tím i oním Božím jednáním s prorokem.
• Na které Boží vlastnosti podle Ex 34,6-7 Jonáš nechce myslet nebo má s nimi problém (Jon 4,2)? Proč asi?

Náměty ke čtení pro písmáky
• Promýšlejte knihu Jonáš jako celek, když Jonáš bude zástupcem celého Izraele. Jaká bude pointa

knihy? Izrael coby Boží lid může být také obrazem novozákonní církve.
• Promýšlejte knihu Jonáš jako celek, když ninivští (a lodníci) budou obrazem Izraele v Jonášově

době. Ten také čelil hrozbám Božích soudů. Jaká bude pointa knihy?
• Promýšlejte knihu Jonáš jako celek, když Jonáš bude obrazem Ježíše. Jaká bude pointa knihy?

Zajímavost
Židé čtou knihu Jonáš o svátcích v den smíření (jóm kippur).
Citát k zapamatování:  Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel.
A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice,
a v němž je i tolik dobytka? (Jon 4,10-11)

Velké pravdy malých proroků – on-line na www.cbsmichov.cz 24

http://www.cbsmichov.cz/


icheáš 
Jméno a osoba proroka
Zkrácená podoba Míka znamená Kdo je jako s tím, že plná forma Míkajáš znamená Kdo je jako Hospodin.

1,1 Micheáš Mórešetský
1,8n chodí nahý a naříká
3,8 vymezování se vůči falešným prorokům

Předpokládaná doba působení
1,1 jmenováni jsou pouze judští králové, byť jeho prorokování se týká také severního Izraele („vidění o Samaří a Jeruzalému“)

Jr 26,16-19 (odkazují na Mi 3,12)
Příběhy: 2Kr 17-19, také 2Let 29-32

Asyrské tažení do Palestiny a pád Samaří roku 722:
• 1,6n
• 1,16
• 5,4n
• 6,16: zde již však jde o výzvu určenou Jeruzalému

Asyrské tažení do Palestiny a obléhání Jeruzaléma, roku 701:
• 1,10-16
• 5,4n

Předpověď pádu Jeruzaléma 597-586:
• 3,12 (sr. Jr 26,16-19)
• 4,9-14: bez krále, vyjít z města, Babylon

750 Jótam králem Judska
743 Tiglatpileser III. napadá Izrael
742 Micheáš prorokem
740 Izajáš prorokem
735 Achaz králem Judska
722 pád Samaří
715 konec Ozeáše služby, zbožný Chizkijáš králem
701 Sancheríb obléhá Jeruzalém za krále Chizkiáše
687 konec Micheášovy služby
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Vynikající  internetová stránka k výuce starozákonních předmětů na škole Brigham Young University -  Idaho (anglicky):  Lachish -
Ancient Jewish City is Southern Judah.* Obsahuje fotky města, kresby předpokládané podoby města, ninivské fresky znázorňující dobytí
Lakíše.

Zeměpisné oblasti a místa
Hra se slovy v oddílu 1,10-16, podle Dillard, Longman:

Gat (srov. 2S 1,20)
Bét-leafra (Dům prachu)
Šafír (Nádhera)
Saanán (Vytáhnout do boje)
Bét-esel (Odebrat či Ochrana)
Marót (Hořkost)
Jeruzalém (Město pokoje)
Lakíš (Zapřažený vůz)
Mórešet-gat (Odstupné)
Akzíbu (Lež)
Maréša (Dědín)
Adulám

Neoznamuj to v Oznamově! Neplač v Plačicích!
Prachov bude lízat prach,
Město nádhery uteče nahé.
Spasitelov nespasí,
hradby Hradiska jsou zbořené,
Hořice pijí hořký doušek.
Proti Jeruzalému, Městu pokoje, Hospodin posílá válku.
Zapřáhejte válečné oře, muži ze Strážnice!
Počátek hřešení Sijónu je jako Izraelova zločinnost.
Bláhovu poslední sbohem,
neboť Lžín obelhal Izraelovy krále.

Betlém Efratský (Mi 5,1): Betlém, v kterém se narodil Ježíš.
Karmel (Mi 7,14): Hora a pohoří (asi 20 dlouhé) na pobřeží Středozemního moře na úrovni jezera Galilejského. Pod severním svahem
pohoří teče potok Kíšon.
Gileád, Galád, Gád (Mi 7,14): Území na východním břehu Jordánu, kopcovitá zalesněná oblast. Prostředkem protéká potok Jabok. Také
stejnojmenné město na tomto území. (viz prorok Ozeáš)
Bášan, Bázan (Mi 7,14): Rovinaté území na sever od Gileádu. Úrodná oblast (vulkanického původu) proslulá svým dobytkem, chovem
ovcí a dubovými lesy.
Sijón (Mi  1,13  a  dalších  8  výskytů):  Davidovo  město,  tedy  královský  palác  na  ostrohu skály  na  jižní  straně  chrámového  návrší  v
Jeruzalémě. Označení se objevuje až od Davida dále. Hojné u Izajáše a v žalmech. Posléze v rozšířeném významu pro Jeruzalém, Judsko.
Viz také Zacharjáše.

Obsah knihy
Kniha jako celek nemá zřetelnou literární strukturu. Kapitoly 1 a 6 začínají výrazným Slyšte! Knihu tak lze členit na dvě části. Nicméně
některé pasáží zřetelně tvoří ucelený oddíl:

* Lachish: Ancient Jewish City is Southern Judah. Dostupné on-line na https://emp.byui.edu/SATTERFIELDB/Rel302/Lachish/Lachish.htm
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Kapitoly 1-5
1,2-9: Hospodin svědkem proti lidem
1,10-16: Kvílení nad vyvrácením Judska
3,1-4 . 5-8 . 9-12: Tři výroky soudu nad klíčovými skupinami lidí
4,1-5: Píseň o Hospodinově hoře
5,1-4a: Zaslíbení vládce z Betléma
5,9-14: Odstranění falešných opor

Kapitoly 6-7
6,1-5: Hospodin ve sporu s lidem vyvedeným z Egypta
6,6-8: Co je dobré a co Hospodin žádá
6,9-16: Hůl proti nespravedlnostem
7,1-7: Společnost bez plodů
7,8-10: Má nepřítelkyně
7,11-20: Obnova zdí a pastvy Božího lidu

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Celou knihu je na místě číst jako součást soudního sporu - Mi 1,2; 6,1nn; 7,18-20. Připomíná

se tím, že mezi Hospodinem a Izraelem je smlouva, která se zde soudně projednává.
• Problémy tehdejší  společnosti  dobře popisuje kapitola 3.  Vypište si  konkrétně,  co prorok

kritizuje.
• Jak se doplňují  oddíly  uvozené slovy  stane se  v  onen den (v oněch dnech,  v  posledních

dnech)? (Mi 4,1-5. 6n a 5,9-14)
• Co vše se v Ježíšově příběhu naplnilo z prorockého slova Micheáše v kap. 5,1-8?
• Kdo asi je pozůstatek Jákoba? (Mi 5,6-8)
• V oddílu Mi 5,9-14 se popisuje, co vše bude vyhlazeno (vyjmuto, vyvráceno). Co tento výčet asi znamená?
• Proti jakým podobám sociálního útlaku Hospodin brojí? (Mi 2,1n.8-9; 3,1-4.9-11; 6,10n.16; 7,2-6)

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Pro historické souvislosti čtěte 2Kr 17-19, také 2Let 29-32.
• Vedle oddílu Mi 4,1-5 otevřete oddíl Iz 2,1-5. Čím se od sebe oddíly liší? Jak tyto odlišnosti

souvisí s tím, že jde o dvě prorocké knihy?
• Co lze  vyvodit  ze  skutečnosti,  že  v  době  krále  Heroda znalci  Písma správně určili  místo

Ježíšova narození? (Mt 2,6)
• Srovnejte Ámosovo a Micheášovo převyprávění vyvedení z Egypta: Am 2,9-11 a Mi 6,1-5.
• Někteří zasazují žalmy 46-48 do doby Sancheríbova tažení Palestinou kolem roku 701. Co v těchto žalmech to potvrzuje?
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Náměty ke čtení pro písmáky
• Co Hospodin lidu vytýká? Co jsou důvody jeho soudu?
• Kde u Micheáše zaznívá výzva k pokání a obrácení? Jak si vysvětlit, že výzva k pokání je tolik

v pozadí?
• Ukazuje  Micheáš  nějakou  možnost,  že  by  Hospodinův  soud  nad  Samařím  a  Jeruzalémem

nemusel nastat? Když lidé uposlechnout prorokovy výzvy, i tak nastane soud?
• Jak Micheáš vykresluje Boží záchranu ve vztahu k soudu?
• Celá kniha předpokládá smlouvu mezi Hospodinem a Izraelem. Dá se na základě toho tvrdit, že Micheáš a lidé kolem něho znaly

pět knih Mojžíšových? Které informace o této smlouvě Micheáš přímo říká? Z jakých zdrojů asi čerpá? Obsahuje jeho kniha přímé
narážky na texty Starého zákona?

Zajímavost
Z doby proroka Micheáše se dochovala unikátní stavba – Chizkiášův tunel, který zabezpečoval zásobování Jeruzaléma vodou v případě
obléhání. Najděte si jej na internetu!
Židé čtou v synagoze Micheáše dvakrát do roka:

• Mi 5,5-6,8 spolu s Nu 22-24 (Balák),
• Mi 7,18-20 při dni smíření (jóm kippur) nebo také spolu s Dt 31 či o výročí pádu Jeruzalémského chrámu.

Citát k zapamatování:  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 6,8)
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Jižní království po roce 722
Události 7. století př. Kr. až do pádu Jeruzaléma:

722 pád Samaří
640 zbožný král Jóšijáš v Jeruzalémě
627 Jeremjáš prorokem
610 farao Néko II. v Egyptě (do roku 595)
612 Ninive dobyto babyloňany (pád Asyrské říše)
609 Farao Néko táhl na pomoc Asýrii proti Babyloňanům a Médům. Judský král Jóšijáš se rozhodl znemožnit egypťanům

průchod Palestinou. Bitvu naplánoval v údolí u Meggida. Jóšijáš je postřelen a umírá.
králem Judska se stává Jóachaz (2Kr 23,30-33)
Néko ustanovuje králem Judska Jójakíma (609-598)

605 bitva u Karkemíše: Néka poráží korunní babylonský princ Nebúkadnesar II. (Jr 46)
následně Nebúkadnesar oblehne Jeruzalém a s kořistí s sebou odvede některé Judejce, mezi nimi Daniele (2Kr 24,1,
Da 1,1-2) – tzv. první deportace

598-7 v  Judsku  nadále  vřel  odboj  proti  Babylonii  (2Kr  24,1-7),  proto  Nebúkadnesar  poslal  na  Jeruzalém armádu,  která
Jeruzalém  oblehla  a  král  kapituloval  (2Kr 24,8-16):  on  i dvůr  byl  odveden  do  zajetí  a  s  nimi  také  10  tis.  lidí  vč.
řemeslníků a kovářů (tzv. druhá deportace)
králem Judska Jójakín, následně Sidkijáš
Ezechiel zajatcem v Babyloně

588-6 odpor však neutichal ani za Sidkijáše, Nebúkadnesar poslal velitele Nebúzaradána, který musel nejprve dobýt jednotlivé
pevnosti  a města  (např.  Lakíš),  nakonec  rok  obléhal  Jeruzalém,  až  jej  dobyl;  nastala  třetí  deportace  obyvatelstva,
vyrabování města i chrámu, nakonec zničili chrám

ahum 
Jméno a osoba proroka
Jméno Nahum znamená potěšený.
Pochází z Elkóšu (asi judská obec), více o něm nevíme.
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Předpokládaná doba působení
Působení proroka Nahuma v letech asi 652-626:

760 kolem této doby Jonáš prorokuje proti Ninive
663 cca dobytí egyptského města Théby asyrským vojskem
612 Ninive dobyto Babyloňany ve spolupráci s Médy
598 Jeruzalém obležen babylonskou armádou

Zeměpisné oblasti a místa
Ninive: První zmínka v Gn 10,11. Poslední hlavní město Asýrie před zánikem říše (dobyto 612). Na horním toku Tigris nedaleko Mosulu
(Írák). Později zapomenuto, roku 1847 začal první archeologický průzkum A. H. Layard a pokračují až do dnes. Významné památky:
Ašurbanipalova knihovna (přes 20 tisíc klínopisných tabulek), možná také Semiramidiny visuté zahrady. Viz prorok Jonáš.
Théby  (Nó, Nó-amón): Ve starověku nejdůležitější egyptské město. Na středním toku Nilu, v egyptských dějinách významné město
horního Egypta. Součástí lokality jsou chrámy Luxor a Karnak.
Bášan,  Bázan:  Rovinaté  území na sever  od Gileádu.  Úrodná oblast  (vulkanického původu)  proslulá  svým dobytkem, chovem ovcí
a dubovými lesy.
Karmel: Hora a pohoří (asi 20 dlouhé) na pobřeží Středozemního moře na úrovni jezera Galilejského. Pod severním svahem pohoří teče
potok Kíšon.

Obsah knihy
1,1-8(9) Kniha začíná Nahumovým abecedním žalmem

• těšící (nacham 1,1) – mstící (nakam 1,2) – trestající (nakah 1,3)
• Hospodin žárlivý a mstitel (1,3)
• Hospodin shovívavý a silný (1,3)
• Hospodin dobrý (1,7)

1,10-14 Hospodinův výrok proti Ninive
2,1-3,19 Pád Ninive

• 2,1: Dobrá zpráva pro Judu
• 2,2-3: Výstraha a zaslíbení
• 2,4-11: Pád města
• 2,12-14: příměr lvího doupěte
• 3,1-7: asyrská krutost a úděl města
• 3,8-13: jako Théby, jako fíkovník
• 3,14-19: korupce – jako brouci, jako kobylky
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Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Pro porozumění úvodního verše abecedního žalmu (písmeno álef) čtěte nejprve Ex 34,6-7

(nejlépe v širší souvislosti Ex 32-34).
• Každé písmeno abecedního žalmu otevírá vlastní téma. Vypište si je.
• Co je pro Judu dobrou zprávou (Na 2,1.3) v oddílu Na 1,10-14?
• Z čeho se asi skládal obranný systém Ninive? Vyjděte z oddílu Na 2,4-11?
• Přeložte podobenství o lvím doupěti do dnešního uvažování (Na 2,12-14).
• V čem byli Asyřané mimořádně krutí? (Na 3,1-13)
• Nakonec je osloven i asyrský král. Proč se říše (mimo jiné) zhroutila? (Na 3,14-19)

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Čtěte žalmy podobné Nahumově úvodnímu žalmu: Ž 24; 29; 66; 77 a 98.
• Ninive  je  jedním  z  hlavních  měst  Asýrie.  Jak  vykresluje  prorok  politické  a  společenské

pořádky této velmoci? (zvl. Na 2,12-3,1; 3,4)
• Jak shrnout Nahumovu výstrahu agresorům?

Náměty ke čtení pro písmáky
• Jak v dnešní době rozumět oslovení „Hospodin mstitel!“ (Na 1,3, Ž 94,1)
• Jak jde dohromady láska k nepřátelům s útěchou pramenící z porážky kruté říše?
• Jaké poselství měla církev pro hitlerovské Německo nebo stalinský Sovětský svaz, které si svou

krutostí nezadaly s Asyřany?

Zajímavost
Dobytí města Ninive přibližují některé stély a klínopisné tabulky asyrské a babylonské, také vyprávění starověkého cestovatele Diodora
Sicilského. Na internetu je dostupný slovenský text Ninive, Sancheríb, voda a Nahum, jehož autorem je D. Benka.*

* Benka Dávid. Ninive, Sancheríb, voda a Nahum. In: Testimonia theologica, ročník V(2011), č 3. Dostupné on-line: 
https://uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2011/2011-3/TT_2011-3_BENKAD_Ninive_Sancherib_voda_a_Nahum.pdf
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bakuk 
Jméno a osoba proroka
Jméno Abakuk znamená Objímající nebo Zahradní rostlina.
Vše o osobě proroka se dovídáme pouze z jeho knihy.

Předpokládaná doba působení
Působení proroka Abakuka v letech asi 612-589:

627 Jeremjáš prorokem
609 král Jóšijáš umírá v bitvě
605 Daniel odveden do Babylona
597 Ezechiel zajatcem v Babyloně
597 Sidkijáš králem
586 pád Jeruzaléma

Zeměpisné oblasti a místa
Babyloňané, Chaldejci: Obyvatelé území na dolním toku Eufratu a Tigridu. Označení Chaldejci odkazuje na původ vládce Nabopolasara
(626-605), který byl Chaldejec (území na pobřeží), a používá se v knize Ezechiel a Abakuk.

Obsah knihy
1,1 Nadpis
1,2-11 První dialog: prorokova stížnost (1,2-4) a Boží odpověď (1,5-11)
1,12-2,5 Druhý dialog: prorokova stížnost (1,12-2,1) a Boží odpověď (2,2-5)
2,6-20 Patero „Běda!“
k. 3 Abakukův žalozpěv

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Co přesně Bohu Abakuk vyčítá? A co by se tomu podobalo dnes? (1,2-4 a 1,12-2,1)
• Co prorok ve svém stavu dělá? Jaké podniká kroky?
• V čem spočívala Boží odpověď? Co Hospodin udělal? (1,5-11 a 2,2-5)
• Jak vypadají lidé odpovídající pateru „Běda!“ (Abk 2,6-20)
• Co vše se muselo v životě proroka stát, aby mohl vyslovit závěr žalmu? (Abk 3,16-19)
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Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Vzepětí  Judejců v posledních letech před dobytím Jeruzaléma popisují  knihy 2Kr 23,26-

25,30 a 2Let 35,20-36,23.
• Atmosféru dobytí Jeruzaléma Chaldejci zachycují další starozákonní texty:

◦ Žalmy vztahující se k pádu Jeruzaléma: Ž 74 a 79
◦ Pláč Jeremjášův (a také celá kniha Jeremjáš)

• Jaký je vztah mezi modlitbou (kap. 3) a předchozími kapitolami? Lze říci, že v této své psané
modlitbě opakuje vše podstatné ze své zvěsti? Hledejte shody a odlišnosti.

Náměty ke čtení pro písmáky
• Čím se Abakukovo vyrovnávání s Božím jednáním shoduje a rozchází s Jóbovým příběhem, který

také Bohu předkládá svůj nesouhlas ve věci lidského utrpení?
• Ap. Pavel opakovaně používá z Abakuka verš 2,4: Jaká je role tohoto verše v rámci knihy Abk?

Co se z něho apoštol vyvozuje v Ř 1,17, Ga 3,11 a také v Žd 10,38?
• Jak řešit pochybnosti o Boží dobrotě? Kdy se „vzepřít ďáblu“ (Jk 4,7), který zpochybňuje Boží

dobrotu  (Gn 3,4n),  a  kdy  s touto  svou pochybností  jít  za  Bohem  jako  Abakuk  a  naslouchat
odpovědi, kterou Abakuk dostal?

• Jak v církvi řešíme závažné otázky a pochybnosti? Jak se cítí ti, kdo prožívají pochybnosti? K čemu jsou povzbuzováni? Apoštol
říká, že roztržky být nemají, ale odlišné názory na důležité otázky jsou nutné (1K 11,18-19). Jaké máme zkušenosti s cenzurou
a autocenzurou?

• Komu se v dnešní době podobá prorok, který vede s Bohem rozhovor a dostává odpověď nejen pro sebe, ale i pro celý národ?
• Čím se Abakukův „výnos“ (Abk 1,1) liší od „výnosu“ Zacharjášova (Za 9,1; 12,1)?
• Abakukova zvěst vyrůstá z toho, jaký Abakuk je a že se na Hospodina s otázkou obrátil. Do jaké míry lze od sebe oddělit osobu

proroka od jeho zvěsti?
• Abakuk je svědkem Božího zjevení – zkázy Jeruzaléma a Judska. Prorok dosvědčuje, že zkáza je od Hospodina. Také Abakukova

kniha  je  zjevením.  Čím se  od  sebe  liší  zkáza  Judska  a  kniha  proroka  Abakuka?  Uveďte  alespoň 10  charakteristik  jednoho
i druhého zjevení.

Zajímavost
Židé čtou Abk 3 v synagóze v rámci svátků Šavuót, tedy svátků týdnů, kterým jako křesťané říkáme letnice nebo svátky svatodušní. Židé
si připomínají vydání Zákona Mojžíšovi.
Citát k zapamatování: Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. (Abk 2,4)
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ofonjáš 
Jméno a osoba proroka
Sofonjáš znamená Hospodin skryl, Hospodin je skryt; možná reflexe bezbožné vlády Menašeho.
Pradědem jmenován Chizkijáš, nejspíše judský král, tudíž Sofonjáš je královského rodu a blízký jeruzalémskému dvoru (srov. výroky
v 1,8).

Předpokládaná doba působení
Sf 1,1: Za vlády krále Jóšijáše

722 pád Samaří
645 Skytská invaze v oblasti Palestiny (do roku  617)
640 judský král Jóšijáš
622 přibližně: nalezení knihy Zákona
621 asi začátek působení proroka Jeremjáše (až do 580)
609 smrt krále Jóšijáše po bitvě u Meggida

Zeměpisné oblasti a místa
Kúš, Núbie  (ve starověku Etiopie),  horní  Egypt,  oblast jižně od Egypta.  V době Micheáše vládla jedna dynastie Egyptu i  Kúši  (25.
dynastie). Po roce 660 (v době Sofonjáše) jsou opět oba trůny oddělené.
Ninive: První zmínka v Gn 10,11. Poslední hlavní město Asýrie před zánikem říše (dobyto 612). Na horním toku Tigris nedaleko Mosulu
(Írák). Později zapomenuto, roku 1847 začal první archeologický průzkum A. H. Layard a pokračují až do dnes. Významné památky:
Ašurbanipalova knihovna (přes 20 tisíc klínopisných tabulek), možná také Semiramidiny visuté zahrady. Viz prorok Jonáš.
Pelištea, pět významných měst – Gáza, Gat, Aškalón, Ašdód (Azot), Ekrón (Akaron) (jmenovány od jihu k severu). Sof 2,4 již bez Gatu!
Do Palestiny (které dali jméno) přišli z Kypru (Kaftór, Am 9,7). Asyřané dobyli Gázu 734, znovu 722. Za Jeremjáše ji dobyli Egypťané
(Jr 47,1). Alexandr Makedonský Gázu dobyl po 5 měsíčním obléhání r. 332. Město zcela vyplenil judský král Alexandr Jannaeus r. 96 př.
Kr.
Amón, Ammon, území v oblastech východně od Jordánu, sever sousedí s Gileádem, na jihu sousedí s Moábem. Hlavní město Raba. Hlásí
se k Lotovu mladšímu synu Ben-amímu.
Moáb, území na východ od Mrtvého moře. Souvisí s Amónem. Významná města – Kír-chareset, Ar (zřejmě identické s Kerijót, Kariot),
Aróer, Dibón, Médeba. Hlásí se k Lotovu staršímu synu Moábovi. Významnou archeologickou památkou je moábský kámen čili Méšův
kámen z 9. st. (srov. 2Kr 3,4n).
Skytové: Kočovní válečníci ze Sibiře, žijící v oblastech Černého a Kaspického moře. Pomáhali Asyřanům proti Médům (630 osvobodili
Ninive). Podle Hérodota ovládali oblast předního východu po 28 let.
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Obsah knihy
1,1 Úvod
1,2-2,3 Soud nad Judskem

1,2-3 univerzální soud
1,4-13 soud nad Jeruzalémem
1,14-18 den Hospodinův
2,1-3 výzva k hledání Hospodina

2,4-3,8 Soud nad národy
2,4-15 proti Pelišteji, Moábu a Amónu, Kúši a Asýrii
3,1-5 proti Jeruzalému
3,6-8 soud nad národy (v. 8 zrcadlí vstup 1,2)

3,9-20 Zaslíbení

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Co znamená obraz sklizně? Sf 1,2n a 3,8
• Za co jsou kritizováni Judejci v Sf 1,4-6 a 3,1-5?
• Za co jsou kritizovány pronárody v Sf 2,4-11?
• Odkud se vzal pozůstatek Judejců? (Sf 2,7.9)
• Kde se v knize vyskytují motivy války?
• Jaký je návod na to přežít katastrofu dne Hospodinova? (Sf 1,14-2,3)
• Verše Sf 3,9 a 13 mluví o rtech, o jazyku. Co je tak důležitého na ústech? Jaká ta ústa byla a jaká budou? K čemu budou sloužit?
• Ve verši Sf 3,10 se mluví o daru pro Hospodina, které budou přinášet vzdálenější skupiny lidí. Jak si to představit?
• Jaký bude význam verše Sf 3,11, pokud jej budeme chápat jako celek (hebrejský paralelismus), který mluví o jedné věci? A jaký

bude mít smysl, pokud budeme obě části chápat odděleně?
• Jakou podobu má budoucí blaho? (Sf 3,12-13)
• Co umožňuje radost ve verších Sf 3,14-15? Jaké má ta radost projevy?
• Jak může být Sión povzbuzen ve verších Sf 3,16-17? Co mu může být povzbuzením? Jaká je příčina bohatýrova veselí? Co tu

radost umožnilo?
• Co je jádrem příslibů v posledních větách? (Sf 3,18-19)
• Shrnují úvodní slova knihy hlavní zvěst proroka Sofonjáše? (Sf 1,2-3) Které důrazy knihy zde nejsou obsaženy?
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Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Přečtěte si další prorocká slova proti Ninive, která máme v Bibli: Jonáš (celý), Nahum (celý)

a Sf 2,13-15. Srovnejte také proroctví proti Asýrii: Iz 10,5-19 a 14,24-27, Mi 5,4-5.
• Srovnejte Sofonjášovu vizi dne Hospodinova s dalšími proroky: Am 5,18-21 (také Abd 15.17,

Jl 3,16-19)
• Přečtěte si příběh Jóšijášovy reformy: 2Kr 22-23, 2Let 34-35

Náměty ke čtení pro písmáky
• Jak je možné, že zvěst o konečném soudu je spojena se zřejmou vizí dobré budoucnosti?
• Co je jádrem budoucích zaslíbeních Judovi?
• Co nám Sofonjáš sděluje o povaze Božího soudu? Jaké nadčasové skutečnosti ukazuje?
• Které události  následných dějin rozpoznáváte v oddílu Sf 3,9-20? Např.  proměnu židovského

národa v babylonském exilu, makabejské období,  Ježíšův život,  smrt a vzkříšení,  vylití  Ducha
svatého o letnicích (Sk 2), Ježíšův druhý příchod, který očekáváme.

Zajímavost
Atmosféru a situaci babyloňany obleženého Judska dokládá devět dopisů na úlomcích keramiky nalezené v Lakíši. Na internetu to lze
dohledat jako „lakíšské dopisy“, ostraka.
Citát k zapamatování:  Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté
oddělil ty, které pozval. (Sf 1,7)
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70 let babylonského zajetí
Na politické rovině zajetí přichází s deportacemi obyvatelstva. Na náboženské pak zničením jeruzalémského chrámu.

605 první deportace obyvatelstva
597 druhá deportace obyvatelstva
586 třetí deportace obyvatelstva

zničení chrámu v Jeruzalémě
538 po dobytí Babylonu perský král Kýros pověřil Židy (podobně jako jiné menšiny), aby obnovili svůj chrám

první navrátilci za Zorobábela a Šéšbasara
516 posvěcení obnoveného chrámu

Jde o velmi významné období:
• Judsko docela přišlo o svoji politickou samostatnost
• 586-516 neprobíhá chrámová bohoslužba
• většina obyvatelstva je odvlečena do jiných částí říše
• pád Jeruzaléma je dobou proroka Jeremjáše, Sofonjáše, Abakuka, pravděpodobně také Abdijáše
• v této době působí v Babylonii prorok Daniel (jeho kniha není součástí židovského svitku „dvanácti malých proroků“)
• v této době působí prorok Ezechiel, jeho působištěm je jak Babylon tak Judsko
• toto období je pozadím Iz 40-55
• zkušenost vyhnání ze zaslíbené země proměnila judskou společnost a dala vznik židovstvu
• v exilu vzniká instituce synagogy a rabínů

Babylonský exil zformoval židovstvo zásadním způsobem, díky němu vznikla zbožná společnost, jak ji známe z evangelií.

Kniha Daniel
Podle židovského uspořádání kánonu Daniel mezi malé proroky nepatří. Židé dělí Starý zákon na tři hlavní celky: Zákon/Tóra – Proroci/
Neviím – Spisy/Ketuvím (první písmena tří hebrejských slov dohromady tvoří běžné označení Tanach). A kniha Daniel patří mezi Spisy.
Základem této části je sbírka modliteb a písní pro veřejné používání (Žalmy), dále pět knih, které se čtou při velkých svátcích (sváteční
svitky  –  Rút,  Kazatel,  Píseň,  Pláč,  Ester),  příběhové knihy  vzniklé  po babylonském exilu  (knihy  Letopisů/Paralipomenon,  Ezdráš,
Nehemjáš), s nimi také kniha Daniel, a ještě kniha Jób a Přísloví.
To křesťané  dělí  Starý  zákon na knihy historické  (od Genesis  do Ester),  poetické  (od Žalmů po Píseň)  a  prorocké (od Izajáše  po
Malachiáše). V takovém případě je Daniel mezi proroky. A protože se svým rozsahem nemůže srovnávat s Izajášem, Jeremjášem nebo
Ezechielem, nabízelo by se, aby patřil mezi malé proroky. Zdráhám se jej však nazvat „malým prorokem“, protože toto označení je
ustáleno pro knihy v jediném společném svitku umístěném v aronu synagogy. Malých proroků je tedy tradičně vždy jen dvanáct...
Kniha Daniel tedy nepatří mezi „dvanáctku“, není v této první části této knihy. Je však základem jednoho kázání v druhé části této knihy!
Není malým prorokem, a přece sem také patří. :) 
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Perské období
Klíčová data tohoto období:

539 Peršané si podmanili Babylonskou říši (osudnou noc popisuje Da 5, zejména 5,30-6,1)
538 král Kýros pověřil Židy (podobně jako jiné menšiny), aby obnovili svůj chrám, dekret je citován v 2Let 36,22n, Ezd 1,1nn
537 první navrátilci za Zorobábela a Šéšbasara
522 Dareios I. králem Persie
520 prorokují Ageus a Zacharjáš
516 posvěcení obnoveného chrámu (Ezd 6,15)
465 Artaxerxes I. králem Persie
479 Ester se stává královnou Persie
458 Ezdráš do Jeruzaléma
445 Nehemjáš v Jeruzalémě a obnova hradeb (do roku 443)
430 Malachiáš prorokem
331 Alexander Makedonský poráží Peršany v bitvě u Gaugamel

Toto poexilní období je pozadím Iz 56-66. Do této doby také patří vznik knih Letopisů, tzv. Paralipomenon.
Další židovské spisy sepsané v této době již nejsou psány hebrejsky, tudíž nejsou součástí hebrejského SZ. Některé z nich však jsou
součástí řeckého SZ, Septuaginty.
Od tohoto období až do dnešních časů je židovstvo rozděleno na dvě skupiny – ti, kteří žijí „ve svaté zemi“, ti ostatní v diaspoře. Velkým
centrem diaspory vedle Babylonie je také Alexandrie v Egyptě, kde ve 3. století př. Kr. vzniká překlad SZ do řečtiny zvaný Septuaginta.
Po zboření chrámu Římany po roce 70 po Kr. postupně vzniká korpus rabínských komentářů, talmud, který se na půdě Palestiny ustálil
ve 4. století (tzv. jeruzalémský talmud), o století později je ustálen rozsáhlejší babylonský talmud.

geus 
Jméno a osoba proroka
Jméno Ageus znamená Sváteční, Slavnostní (doslova: moje svátky).
Není u něho uvedeno jméno jeho otce. S ohledem na velký význam rodinného původu mezi navrátilci (srov. Ezd 2,59nn; kap. 2 a 8), lze
soudit, že byl svým současníkům dobře znám.
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Předpokládaná doba působení
Ageus prorokuje necelé 4 měsíce v roce 520 př. Kr.

1,1 1. 6.,  2. rok Dareia, tj. srpen (stavět začali 24. den, Ag 1,15)
2,1 21. 7., tj. poslední den svátku stánků (tj. den, kdy byl vysvěcen Šalomounův chrám, 1Let 7,9n)
2,10 24. 9., 2. rok Dareia, tj. prosinec
2,20 24. 9.

586 pád Jeruzaléma
538 Kýrův edikt o návratu a obnově chrámu v Jeruzalémě
537 první skupiny navrátilců přichází do Jeruzaléma
536 začíná stavba chrámu
537 přibližně, stavební práce přerušeny (Ezd 4,24)
520 působení proroka Agea
516 posvěcení chrámu (Ezd 6,15)

Obsah knihy
Spis obsahuje 4 prorocká slova:

1,1-15 výzva k budování Božího domu (napomínající kázání)
2,1-9 ohlášení slávy chrámu
2,10-19 ujištění o požehnání
2,20-23 zaslíbení Zerubábelovi

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• První prorocké slovo začíná jednovětým shrnutím situace (Ag 1,2). Co vše lze z této věty

vyčíst o situaci navrátilců?
• Co  konkrétně  znamená  výzva  Všimněte  si,  jak  se  vám  vede! (B21)  v  prvním  Ageově

prorockém slově? (Ag 1,5-8)
• Čím se oddíl Ag 1,9-11 liší od 1,6? A co dodává výrok v 1,13?
• Proč máme dva popisy téže situace Ag 1,12 a 14? Co z toho vyplývá? Jakou roli hraje věta

mezi těmito dvěma popisy?
• V čem měli tehdy špatně nastavené priority? (Ag 1,2.4-7.8-11)
• Druhé prorocké slovo začíná výzvou  Posilněte se! Komu všemu je určena? Čím ji prorok zdůvodnil? Čím vším a jak Bůh

Ageovy posluchače povzbuzuje? (Ag 2,2-9)
• Motiv času (příležitosti) se objevuje v 1,2.4. Zde se prorok odvolává na vzpomínky pamětníků (2,3) – kolik jim asi bylo let? Za

Šalomouna byl chrám vysvěcen právě 21. dne 7. měsíce.
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• Verše 2,6-9 obsahují  čtyři výroky. Co je sdělením prvního a třetího z nich? Co znamenají  či mohou znamenat slova „přijdou
k Žádoucímu všechněm národům“ (Kralická), „přijdou s tím nejvzácnějším, co mají“ (ČEP). Jak výrok o drahých kovech zapadá
do souvislosti 2,6-9? Proč je na konci příslib pokoje?

• Co vyplývá z rozhovoru s knězem ve třetím prorockém výroku? (Ag 2,12n)
• Co konkrétně znamená výzva Všímejte si! (B21) ve třetím Ageově prorockém slově? (Ag 2,14-19)
• Podle čeho měl lid poznat, že od tohoto dne Bůh bude žehnat? (Ag 2,14-19) Co se stane s jejich nečistotou (2,14)?
• Čtvrté prorocké slovo je určeno místodržiteli. Pečetní prsten zn. předání moci (Gn 41,42), pečeť znamená ochranu a skrytí

(Jb 3,16), může mít i přenesený význam předání něčeho cenného (Iz 8,16). Jaký význam má zde?
• Co popisují slova v Ag 2,22?
• Shrňte vlastními slovy každé prorocké slovo Agea.

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Vyprávění navrátilců do Judska popisuje kniha Ezdráš.
• Hlavními postavami celé knihy jsou místodržitel Zerubábel a velekněz Jóšua. Co vše se o nich

dozvídáme? Jak lze popsat jejich veřejnou funkci a její duchovní význam?
• Dřívější proroci řekli leccos o pozůstatku Izraele, ke kterému zde promlouvá prorok Ageus

(1,12.14): Am 5,15; 9,12, Mi 2,12; 4,6n; 5,6-8; 7,18-20, Sf 2,7.9; 3,13, Za 8,6.11n. Co vše plyne
z toho, že tím pravým božím lidem je tento „zbytek“? Co z toho plyne pro pojetí církve?

• Lze první prorocký výrok (kap. 1) nazvat „Boží výčitkou přesídlencům“? Co a jak jim Bůh vyčítá či naopak nevyčítá?
• K Ag 2,5 čtěte Ex 19-24. V čem konkrétně se Bůh (asi) odvolává na sinajskou smlouvu?
• Kdy jsme zažili, že nás Boží přítomnost posílila? (Ag 1,13; 2,5)
• Proč je slib Boží blízkosti jedním z nejdůležitějších zaslíbení, která v Bibli máme? (Ex 19,5n; 25,8; 33,15n; 40,34-38, Mt 28,20,

J 1,14)
• Mezi Ageovým druhým a třetím prorockým slovem zaznělo v Jeruzalémě také první prorocké slovo Zachariášovo (Za 1,1nn).
• Jak spolu souvisí slovo proroka Jeremiáše o králi Jójakínovi (Jr 22,24n) a slovo Agea Zerubábelovi, Jójakínově vnukovi (Ag 2,20-

23)?
• Čtěte žalmy obsahující prvky, které nasvědčují právě této době: Ž 85; 107; 126.

Náměty ke čtení pro písmáky
• V čem je kniha Ageus knihou o duchovním probuzení, jak se někdy říkává?
• Ageus  oslovuje  „pozůstatek“  božího lidu.  Sledujte  koncept  „pozůstatku“  (Ag 1,12.14)  v  rámci

celého Písma: Potopu přežije Noe a jeho rodina. Izraelci vyvedení z Egypta do zaslíbené země
nedošli, jen Jozue a Káleb. Jen někteří přežili zhroucení izraelských království. Jen část z těchto
lidí se vrátila z babylonského vyhnanství. Ježíšova slova „Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo
bude vybrán.“ (Mt 22,14) jsou také dobře známá. Najdete další příklady „pozůstatku“?
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• Platí „zákon setby a žně“ obecně, tedy příčinná souvislost mezi naším jednáním a Božím požehnáním? Je Boží požehnání za
odměnu nebo z milosti? Nebo obojí? Co přesně k tomu říká kniha Agea? Jakou roli v tom hrají ustanovení sinajské smlouvy
(např. Lv 26) a jak se to týká dnes nás křesťanů?

• Oproti předchozím prorokům v Ageově knize chybí výtky sociální nespravedlnosti, odsouzení modlářství nebo proroctví proti
okolním národům. Jak je to možné? Co z toho lze vyvodit?

• K jaké situaci v životě církve bychom dnes přirovnali tehdejší situaci?
• Tehdy Boží přítomnost ztělesňoval chrám a jeho sláva. (Ag 2,1-9) Jak je tomu dnes?
• Proč  Bohu  tak  záleželo  na  obnově  jeruzalémského  chrámu,  když  dnes  již  „není  podstatný“?  Jak  se  tento  oddíl  (ne)týká

soukromých obydlí a sborových domů v Církvi bratrské? Proč?
• Co si dnes můžeme vzít ze skutečnosti, že proroctví jsou přesně datována a uspořádána do písemného dokumentu?

Zajímavost
Citát k zapamatování: A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtíelova, a ducha velekněze Jóšuy, syna
Jósadakova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha. (Ag 1,14)
Po prvních deseti letech třicetileté války Komenský vyzýval k obnově církve. Úkol se podobal proroku Ageovi, svůj spis proto nadepsal
Znovuoživlý Ageus. Představil v něm plán cesty duchovní obnovy tehdejší církve, zejména Jednoty bratrské.

achariáš 
Jméno a osoba proroka
Jméno Zacharjáš znamená Hospodin pamatuje, Hospodin upozorňuje. Jde o běžné jméno.
V Za 2,8 mluví Boží posel o mládenci a myslí se jím Zacharjáš.
Jde-li o téhož Idu jako v Neh 12,16, pak byl Zacharjáš z kněžského rodu.
Zřejmě je to týž, který skončil mučednickou smrtí (Mt 23,35).

Předpokládaná doba působení
Knihy Ag a Za nabízejí tento obraz působení těchto dvou proroků:
Působení proroků Agea a Zacharjáše:

Ag 1,1 1. den, 6. měsíc, 2. rok Dareia, tj. srpen 520 (stavět začali 24. den, Ag 1,15)
Ag 2,1 21. den, 7. měsíc, tj. poslední den svátku stánků (tj. den, kdy byl vysvěcen Šalomounův chrám, 1Let 7,9n)
Za 1,1 8. měsíc, 2. rok Dareia, tj. přelom října/listopadu
Ag 2,10 24. den, 9. měsíc, 2. rok Dareia, tj. prosinec
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Ag 2,20 24. den, týž měsíc
Za 1,7 24. den, 11. měsíc, 2. rok Dareia, tj. únor 519
Za 7,1 4. den, 9. měsíc, 4. rok Dareia, tj. prosinec 518

Zeměpisné oblasti a místa
Šineár (Za 5,11): Starobylé označení severní části Babylonie (Gn 10,10; 11,2). Užívá se i později (Iz 11,11, Da 1,2). Septuaginta to zde u
Zacharjáše překládá: Babylon.
Negeb (Za 7,7): Jižní část Palestiny. Kraličtí překládají „polední strana“. Poušť na jih od Beer-šeby, tedy Sinajský poloostrov.
Přímořská nížina, Šefela (Za 7,7): Kopcovitá oblast (pahorkatina) mezi pobřežní nížinou a horským hřebenem v Judsku.
Sijón (Za 1,14 a dalších 7 míst): Davidovo město, tedy královský palác na ostrohu skály na jižní straně chrámového návrší v Jeruzalémě.
Označení se objevuje až od Davida dále. Hojné u Izajáše a v žalmech. Posléze v rozšířeném významu pro Jeruzalém, Judsko. Viz také
Micheáše.
Chadrák (Za 9,1-2): Město v severní Sýrii, asi 25 km jižně od Aleppa.
Damašek (Za 9,1): Starobylé město známé již z příběhů o Abramovi (Gn 14,15). Hlavní město Sýrie.
Chamát (Za 9,2): Město Hama (50km severně od Homsu, Sýrie) na břehu řeky Orontes, která pramení na severních svazích Chermónu.
Týr a Sidón (Za 9,2-3): Významná fénická pobřežní města.
Aškalón, Gáza, Ekrón, Ašdód (9,5-7): Čtyři města z pelištejského “pětiměstí” (srov. Sof 2,4). Aškalón je jmenován jako první. Ekrón je
na vrcholu chiasmu (viz výklad hebrejského paralelismu), Ašdód stojí důrazně na konci.
Jávan (Za 9,13): Nejspíše Řekové (Jávan jako Iónes, Iónové, tj. Řekové na území dnešního Turecka).
Egypt (Za 10,10n; 14,18n): V době Zacharjáše je Egypt již několik let součástí Perské říše jako její jihozápadní okraj. O 200  let později
přijde jako osvoboditel Alexandr Makedonský.
Asýrie (10,10n): Součást Perské říše. Horní tok řek Eufratu a Tigridu.
Gileád, Galád, Gád (Za  10,10): Území na východním břehu Jordánu, kopcovitá zalesněná oblast. Prostředkem protéká potok Jabok.
Také stejnojmenné město na tomto území.
Libanon (Za 10,10; 11,1): Asi 160 km dlouhé pohoří, jehož název je odvozen od bílé barvy vápence a také sněhu (6 měsíců v roce). Jižní
cíp pohoří navazuje na galilejskou vrchovinu na severní hranici Izraele se Sýrií.
Bášan, Bázan (Za 11,2): Rovinaté území na sever od Gileádu. Úrodná oblast (vulkanického původu) proslulá svým dobytkem, chovem
ovcí a dubovými lesy.
Asal (Za 14,5): Neznáme místo. ČSP dodává: Podle Cyrila Jeruzalémského (315-386) vesnice na východním konci onoho údolí, zničená
Římany po dobytí Jeruzaléma v r. 70.
Geba (Za 14,10): Obec asi 11 km severně od Jeruzaléma. Vyznačovala hranici mezi severním Izraelem a jižním Judskem (2Kr 23,8).
Rimón (Za 14,10): Místo v jižním Judsku, asi 16 km severovýchodně od Beer-šeby.
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Obsah knihy
I. část

1,1-6 První shrnující slovo od Hospodina
1,7-6,8 Osm vidění

Zvědové na koních
Čtyři rohy a čtyři kováři
Muž s měřícím provazcem
Omilostněný velekněz
Svícen mezi olivami
Svitek a éfa
Čtyři nebeská spřežení

6,9-15 Tiára pro velekněze
7,1-8,23 Dotaz o půstu (8,18n)

II. část
k. 9-11 První výnos
k. 12-14 Druhý výnos

Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Popište v pár větách vlastními slovy každé z osmi vidění Zacharjáše. (Za 1,7-6,8)  Dejte jim

vlastní nadpis. Jako příklad mohou sloužit otázky ke kap. 4:
◦ Co symbolizuje zlato?
◦ Vidění je o dostavbě chrámu. Co se může myslet  „mocí  a silou“, o které Bůh říká, že

nebude cestou k úspěchu?
◦ V čem je Zerubábel důležitou postavou?
◦ Co vše může symbolizovat zlatý svícen?
◦ Co lze na základě Za 4 říci o Duchu svatém, pro kterého se běžně používají symboly oleje a ohně?
◦ Shrňme smysl prorockého vidění vlastními slovy.

• Co vše se v knize říká o Výhonku? (Za 3,8n; 6,12) Kdo to asi je?
• V čem spočívalo dilema ohledně půstu (Za 7-8)? V 5. měsíci si Židé připomínali zkázu Jeruzaléma z roku 586 (Za 7,3).
• Opakované čtení kapitol 9-14 ukazuje, že některé pasáže patří k sobě. Uvažujme o těchto pasážích, např. ve 12. kap. Co ohrožuje

Judsko a Jeruzalém v Za 12,7-11? Porovnejte s předchozími větami Za 12,2-3.
• Proč se v textu rozlišuje mezi Judskem (územím) a Jeruzalémem (hlavním městem)? (Za 12,7)
• Připomeňme si jiné příběhy, v kterých vystupuje „anděl Hospodinův“ ve smyslu, v kterém se o něm mluví zde (Za 12,8). Co

znamená přítomnost Hospodinova anděla (posla)? K vyhledání příběhů použijte biblický slovník.
• Duch milosti a proseb o smilování (Za 12,10) – jde o poctu nebo o pokoření?
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• Kdo je tím, kterého probodli? Kdo zde mluví v 1. osobě? (Za 12,10)
• Co vše je důvodem nářku a naříkání v oddíle Za 12,10-14?
• O čem je celé toto proroctví v Za 12,7-11?
• Co mají společného výroky o „onom dni“, o „dni Hospodinově“: Za 9,16; 11,11; 12,3-11; 13,1-6; 14,1-9.13.20-21. O kolik „dnů“ se

jedná?
• V čem úvodní slovo (Za 1,3-6) shrnuje obsah celé knihy?
• Které části prorocké knihy jsou výstižně shrnuty v úvodních slovech Za 1,3-6?

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Jak se doplňují proroctví Agea a Zacharjáše (kap. 1-6)? Rozdělil si Bůh své poselství na dvě

části a každou svěřil jednomu z proroků?
• O čem svědčí odvolávky na dřívější proroky? (Za 1,4; 7,7.12) Nakolik byly tyto starší knihy

proroků dostupné? Shodují se mezi sebou malí proroci ve všem, nebo jsou také rozdíly v tom,
co říkají?

• Podle čeho rozpoznáme působení božího Ducha na základě Za 4?
• Jak Zacharjášova slova proti zlým pastýřům a o dobrém pastýři navazují na proroky Jr 23 a Ez 34? Za 10,3-11,17. A naopak, co

říká Zacharjáš a nenajdeme to u Jeremjáše ani Ezechiele?
• K Za 14,16nn si přečtěte více o původu a významu svátku stánků v Lv 23 nebo Ex 23,14-19.

Náměty ke čtení pro písmáky
• Tento nejdelší  malý  prorok je  také knihou obsahující  nejvíce  mesiášských zaslíbení.  Sledujte

všechna místa, která lze mesiášsky vykládat.
• Co lze vyvodit ze skutečnosti, že prorok nejednou vyhlíží dvě postavy? Např. Za 4,14; 6,13.
• Jak spolu souvisí Zachariášova slova o Výhonku s texty Iz 4,2 a Jr 23,5 a 33,15?

Zajímavost
V synagóze Židé čtou knihu Zachariáše v průběhu roku hned třikrát:

• Za 2,14-4,7 spolu s Nu 8-12 (odchod od hory Sínaj a první dvě reptání cestou),
• týž oddíl se čte také během svátků Chanuky,
• Za 14 se čte během svátku stánků.

Citát k zapamatování:  Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. (Za 4,6)  Rozjásej se, sijónská dcero, dcero
jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím
mláděti. (Za 9,9)

Velké pravdy malých proroků – on-line na www.cbsmichov.cz 44

http://www.cbsmichov.cz/


alachiáš 
Jméno a osoba proroka
Jméno Malachiáš znamená Můj posel (anděl).

Předpokládaná doba působení
Slovo „místodržitel“ (Mal 1,8, heb. pecháh) je přesný termín pro úředníka perského období.
Zasazení knihy Mal na přelom 6. / 5. st. vyplývá ze skutečnosti, že chrám již stojí a jeho obnova již není novinkou z poslední doby.
Naopak přišlo určité rozčarování.
Problémy, které Malachiáš řeší se dost podobají tomu, co potkáváme v knize Nehemjáše.

516 posvěcení obnoveného chrámu
465 Artaxerxes I. králem Persie
479 Ester se stává královnou Persie
458 Ezdráš do Jeruzaléma
445 Nehemjáš v Jeruzalémě a obnova hradeb (do roku 443)
430 pravděpodobně Malachiáš prorokem
331 Alexander Makedonský poráží Peršany v bitvě u Gaugamel

Zeměpisné oblasti a místa
Edóm, Idumea, tzv. hora Seír (1,4): území na východ od prolákliny Mrtvého moře. Severní hranicí s Móabem je potok Zered (na jižním
cípu Mrtvého moře), na jihu sahá až k Rudému moři. Významná města – Sela (Petra), Bosra, Elat, Téman. Hlásí se k praotci Ezauovi.
Choréb (3,22): Jiné označení pro horu Sínaj, na které dal Hospodin Mojžíšovi desky desatera, na úpatí této hory Bůh uzavřel smlouvu s
Izraelem po vyjití z Egypta (Ex 19-24).

Obsah knihy
Šest polemik – výrazné otázky i argumentace:
Mal 1,2-5: Kde je důkaz, že sis nás zamiloval?
Mal 1,6-2,9: Čím zlehčujeme tvé jméno? Čím jsme tě poskvrnili?
Mal 2,10-16: Proč již Hospodin nemá zalíbení v tom, co přinášíme?
Mal 2,17-3,5: Kde je Bůh zastávající právo?
Mal 3,6-12: Jak se máme vrátit (obrátit)? Jak tě okrádáme?
Mal 3,13-21: Co z toho máme? Sloužit Bohu není k ničemu!
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Náměty ke čtení, pokud čtete knihu „poprvé“
• Co je tím důkazem Boží lásky k Izraeli? (Mal 1,2-5)
• Boží láska k lidem se projevuje vztahem k jejich životnímu prostoru, území (Mal 1,3-5). Tak

to platí ve Starém zákoně. Jak je tomu v křesťanské církvi?
• Komu jsou určeny Boží výtky a námitky v oddílech Mal 1,6-14 a 2,1-9? Co z toho vyplývá?
• Které dary Bůh kritizuje (např. chléb ve verši 7)? S jakými postoji to souvisí (např. bázeň ve

verši 6)? Jaké dary přinášíme Bohu my, křesťané (srov. Ř 12,1-2)?
• Co dostali starozákonní kněží od Boha za úkol? (Mal 2,1-9)
• K čemu vedou otázky v Mal 2,10? Jak spolu souvisí stvoření a smlouva?
• Co je hlavní výtkou v Mal 2,10-12? Co se tím myslí  ve světle  následujícího oddílu? Jde spíše o  problém manželství Izraelců

s pohankami nebo o rozvody uvnitř manželství Izraelců?
• Nakolik je verš Mal 2,15 těžko přeložitelný (srovnejte více překladů), jaké máme důvody pro zachování manželské věrnosti až do

smrti (Mal 2,14-16)?
• Jakými slovy dnes lidé vyjadřují to, co je namítáno v Mal 2,17?
• Co je hlavním úkolem posla, kterého Bůh oznamuje v Mal 3,1-5? Co z toho dělá posel a co dělá Bůh sám?
• Kolik odsouzení hodných typů lidí je vyjmenováno v Mal 3,5? Jaké nešvary v seznamu chybí a proč asi?
• Proč asi Bůh přejde od otázky „Jak se máme vrátit?“ (Mal 2,7) k otázce „Smí člověk okrádat Boha?“ (Mal 2,8)?
• Hospodin  vyzývá  k  důslednosti  v  desátcích,  která  souvisí  s požehnáním  na  poli  (Mal 3,10-12).  Co  tomu  odpovídá  v životě

křesťanské církve?
• Také dnes lidé namítají Bohu, že jim zbožnost mnoho nevynáší (Mal 3,13-15). Jaké námitky tohoto typu jsme slyšeli? Co tím

dotyční mysleli?
• Protiváhou ke zhrzeným věřícím z Mal 3,13-15 jsou ti, kteří se bojí Hospodina. Co vše se o nich dozvídáme u Mal 3,16-21?
• Jak si představit den Hospodinův podle Mal 3,19-21?
• Kde jinde je v knize proroka Malachiáše vidět důraz na Zákon a Proroky (Mal 3,22-24)?
• Co z proroctví Mal 3,22-24 se nenaplnilo ve službě Jana Křtitele?

Náměty ke čtení, pokud jste knihu již četli asi tak 2x
• Zkuste úvodní téma – důkaz Boží lásky k Izraeli – vztáhnout ke každému následujícímu: Jak

se vztah lásky Boha a  lidu projevuje v jednotlivých oblastech života? Např.  kněží  si  mají
hledět svých povinností… (Mal 1,6-2,9), protože Hospodin jim dokazuje svou lásku a čeká
také lásku projevenou konkrétním způsobem. Manželé si mají být věrní…, protože Hospodin
jim dokazuje svou lásku…

• Čím se liší Boží důkaz lásky v Ježíši Kristu (Ř 5,8) v porovnání s důkazem lásky u Mal 1,3-5?
• Ezau a potažmo Edóm hrají důležitou roli v úvodním „důkazu Boží lásky“. Připomeňte si rozhodující příběhy a oddíly: Gn 14,6

(Seír); 25,19-26; 36,9, Am 1,11nn, Iz 21,11n; 34,5-15, Jl 3,19, Jr 49,7-22, Ez 25,12-15 a 35,1-15.
• Vyložte přikázání Desatera o zneužívání Božího jména (Ex 20,7; Dt 5,11) Malachiášovým způsobem (Mal 1,6-14).
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• Kdo jsou „synové Léviho“ (Mal 3,3)? Čím se lévijovci liší od kněží (Ex 6,16-25; kap. 29, např. verše 4-9)?
• Vysvětlete rozdíl mezi desátkami lidu, desátkami lévijovců a desátkami třetího roku. Nu 18, Dt 26.
• V čem se shodují a naopak liší výzvy proroka Zacharjáše (1,1-6) a Malachiáše (3,6-12), když obě dvě vyzývají k  obrácení (návratu,

pokání)?
• Nehemjáš řeší podobné problémy: sociální problémy (Neh 5,1-13), zkaženost kněží (Neh 13,7-9), nedávání desátků (Neh 13,10-

14), nedodržování dne odpočinku (Neh 13,15-22) a smíšená manželství (Neh 13,23-27).
• Proč by mohl Žalm 147 zrcadlit Malachiášovu dobu?

Náměty ke čtení pro písmáky
• Jaká je role kněží v druhé polemice? I církev je „královstvím kněží“ (Ex 19 a 1Pt 2). Co by z toho

mohlo vyplývat?
• Jak rozumět prorokově řeči o „prokletí“? Nejprve u kněží (Mal 2,2.9), pak v případě celého lidu

(Mal 3,9).
• Proč jsou pro Boha tak důležité detaily obětí,  desátek, manželských pořádků apod.? Je tomu

dneska stejně? Které detaily jsou pro Boha takto důležité na novozákonní církvi?
• Jak je tomu dneska v církvi s desátky? Proč? (Mal 3,6-12)
• Také apoštol Pavel vykládá, co plyne ze vztahu Jákoba a Ezaua a jak Bůh na ně reagoval (Ř 9). Co z toho vyvozuje apoštol? V čem

se s Malachiášem shoduje?
• Pokud  bychom  Malachiášovo  úvodní  téma  (Mal 1,2-6)  vzali  jako  shrnutí  jeho  poselství,  jak  nám  to  pomůže  v porozumění

následujících témat?

Zajímavost
Citát k zapamatování:  Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého
hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů Kdo však snese den jeho příchodu? (Mal 3,1-2)
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Od Malachiáše k Janu Křtiteli
Význam nástupu Alexandra Makedonského vyvstane, jakmile se začneme ptát, jak se změnily životní podmínky Židů.
Perská  říše  byla  tolerantní,  což  blízce  souvisí  s  perským  náboženstvím,  zoroastrismem.  Řecká  kultura  –  helénismus,  byl  od  dob
Alexandra Makedonského agresivně šířen světem. Židé helenismus vnímali z hlediska víry jako zesvětštění.
Po smrti Alexandra Makedonského si jeho veleříši rozdělili jeho generálové. Palestina se nacházela na hranici mezi oblastí egyptskou
a syrskou. Egypt ovládala dynastie ptolemaiovců, Sýrii pak seleukovců, a to až do doby, kdy celou oblast obsadila římská říše v průběhu
1. století př. Kr.

323 umírá Alexandr Makedonský
167 znesvěcení chrámu seleukovcem Antiochem Epifanem, následné povstání Makabejců, kteří založili dynastii hasmoneovců
63 Sýrie se stává římskou provincií, konec seleukovců
63 Judsko pod vládou hasmoneovců se dostává pod vliv Říma
37 Herodes Veliký se stává králem v římské provincii Judsko
31 Římané dobývají Egypt, umírá Kleopatra, poslední panovník z rodu ptolemaiovců

Jak se knihy malých proroků týkají křesťanů v 21. století
Čteme  knihy  proroků,  ale  v  dnešní  době  žádní  takoví  proroci  nejsou.  Jsou  to  izraelští  proroci,  zatímco  my  jsme  součástí  české
společnosti. Izrael je spojen s Bohem i v tom fyzickém smyslu, že potomci Abrahama patří do božího lidu. Většina české církve je složena
z pohanů, ne Židů. Izrael tehdy žil v zaslíbené zemi, zatímco my svou krásnou zemi milujeme, aniž bychom o ní mohli prohlásit, že nám
byla dána Bohem. Ve starém Izraeli Hospodin skrze proroky oslovuje celou společnost, všechny volá k  odpovědnosti, protože je jako
společnost založil a dal jim skrze Mojžíše zákony a normy, podle kterých mají žít. Právě proto, že Izrael byla země Bohem darovaná,
všichni spoléhali na Jeho ochranu proti vpádu nepřátel. Nic z toho se o České republice říct nedá. Navíc tehdejší víra byla spojena
s institucemi jako byl jeruzalémský chrám, který opět v životě současné církve nemá srovnatelnou obdobu.

Co mají tyto otázky společného? Jde o pestré spektrum odlišností mezi dobou naší a dobou malých proroků:
• Prosté a pochopitelné dobové a kulturní odlišnosti.
• Jedinečná role zaslíbené země.
• Úloha proroků ve starověkém Izraeli.
• Vztah a odlišnost mezi Izraelem a církví ve vztahu k Bohu.
• Celá tehdejší společnost se hlásila k náboženství, zatímco v ČR je to jen menšina.

Mnohé dobové odlišnosti jsou pochopitelné. Např. při čtení prorockých slov určených k nejbohatším vrstvám se nám vybaví leccos ze
středověku ve střední Evropě. Na druhou stranu nás možná zaskočí silný demokratický prvek, když Bůh volá k odpovědnosti všechny
občany, muže i ženy, nejen vrchnost.
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Nesnadným oříškem je jedinečná role zaslíbené země. Mezi křesťany lze potkat několik způsobů, jak se vyrovnáváme s tím, že součástí vztahu 
starozákonního Izraele s Hospodinem je země zaslíbená spolu s hmotnými statky jako úroda, déšť, vojenské bezpečí3:

• Zduchovnění:  Nejde  o  základní  potraviny,  ale  o duchovní  stravu  –  modlitbu,  čtení  Písma  svatého,  milosrdenství  ve  službě
druhým, společenství církve.

• Odmítnutí: Toto se týká Izraele, nikoli nás! Vždyť je to celé zarámováno sínajskou smlouvou. My jsme na Izrael naroubováni jinou
smlouvou, tou v Kristu. Ta neobsahuje zaslíbení země, mezinárodní a vojenské bezpečnosti…

• Za mimořádných okolností to někteří křesťané chápali doslovně: Husité se vnímali jako Boží lid, který v Božím jménu brání se
zbraní  v ruce  Boží  zaslíbení  jako starý  Izrael.  Podobně se v  určité  etapě obyvatelé Spojených států amerických vnímali  jako
vyvolení, kteří osidlují zaslíbenou zem.

• Ježíš je naší zemí zaslíbenou: Někteří to vyloží tak, co je Izraeli  zaslíbenou zemí, to je pro nás Ježíš.  V  něm máme všechna
požehnání. A je jedno, zda zažíváme dostatek nebo umíráme hladem, On je naším domovem.

• Svátostný výklad: Boží království se odehrává v prostoru a v čase – ve svátostech. A je podstatný rozdíl, zda jsem u toho nebo ne.
Svátosti jsou naším dědictvím od Hospodina, tím prostorem, v kterém zažíváme jeho požehnání.

Úloha proroků ve starověkém Izraeli byla již v tehdejší době jedinečná. Podobě je jedinečné, že evropské státy vyrostly z  trvalého boje,
v kterém o moc usilovali  jak světští  panovníci,  tak papež a církevní hierarchie. Obě okolnosti  jsou jedinečné a nelze je porovnávat.
Podobně jedinečná byla role proroků ve starověkém Izraeli. Možná se tomu dnes trochu blíží společenská role takových intelektuálních
osobností, jakými byl Karel Čapek, F. Peroutka nebo Václav Havel (než se stal prezidentem).
V otázce vztahu mezi Izraelem a církví ve vztahu k Bohu existují některé vyhraněné pozice (např. náhrada Izraele církví, tzv. substituční
teorie) nebo konkrétní scénáře událostí kolem milénia. Tato publikace nehlásá jednu konkrétní podobu vztahu Izraele a církve, ale jak
bude patrné z aplikací v kázáních, rozlišuje, třebaže slova malých proroků vztahuje do života dnešních křesťanů. 
Celá tehdejší společnost se hlásila k náboženství, zatímco v ČR je to jen menšina. O to cennější je číst malé proroky, jelikož příběh
Izraele je v této době příběhem cesty do vyhnanství, kde z nich bude malá skupina věrných uprostřed společnosti, která má svou vlastní,
odlišnou víru.

3 Walter Brueggemann. The Land. Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith. 1977, od strany 167.
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Zvěst – nedělní kázání
Zvěst proroka Micheáše: Mít rád dobro a nesnášet zlo

Jan Valeš
Micheáš 3,1-4 a 6,6-8
Pravím: Slyšte, představitelé Jákobovi, vůdcové izraelského domu! Což není vaším úkolem znát právo? Dobro nenávidíte a milujete
zlo, stahujete z lidu kůži a z jeho kostí maso. Požírají maso mého lidu, sdírají z nich kůži a lámou jim kosti, jako by je kouskovali do
hrnce, jak do kotle maso. Až budou úpět k Hospodinu, neodpoví jim; skryje před nimi tvář v onen čas, jak zasluhují za svoje zlé
skutky.

Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými,
s ročními býčky? Cožpak 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? 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.

Jan 8,1-11
Na úsvitě přišel Ježíš opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a  farizeové
přivedou  ženu,  přistiženou  při  cizoložství;  postaví  ji  doprostřed  a  řeknou  mu:  „Mistře,  tato  žena  byla  přistižena  při  činu  jako
cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se
sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni
kamenem!“ A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou,
která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ 

Otevíráme sérii Velké pravdy malých proroků. Názvem malí proroci se myslí sbírka 12 krátkých prorockých knih, které mají svůj původ
v  8.-5.  stoletím  před  Kristem.  Dnes  jsme  otevřeli  knihu  proroka  Micheáše.  A  vstupujeme  rovnou  do  děje.  Hlavní  myšlenka  je
jednoduchá: Proroci mluví proto, že je tu problém. Bohu slouží ten, kdo svou úctu k němu vyjadřuje praktickou spravedlností, láskou
a věrností. Naopak vydírání, zotročování, pohrdání druhými lidmi je v přímém rozporu se zbožností.
Kdo může posoudit, která zbožnost se Bohu líbí? Kdo jiný, než ten, komu je naše počínání určeno – Bůh sám.
Četli jsme z Micheáše dva oddíly, v kterých se vystřídaly dva druhy religiozity: první je postavená na náboženských úkonech, druhá na
praktické  poctivosti;  tou  první  bylo  přinášení  zvířecích  obětí,  slavení  svátků,  dodržování  dne  odpočinku;  tou  druhou je  praktická
spravedlnost, láska k dobru projevená v životě společnosti, rodiny i jednotlivce. Dovolte mi obojímu říkat bohoslužba – bohoslužba
nedělní a ta všedního dne. Bohoslužba nedělní jsou zjednodušeně řečeno všechny ty ustálené podoby naší víry, ty, které letitý křesťan
zvládne i v polospánku. Bohoslužba všedního dne pak je např. zastat se toho, kdo je v právu, odpustit dluh tomu, kdo je si své chyby
vědom.
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Nyní  jsem velmi  zjednodušující.  Kniha  proroka  Micheáše  je  nesmírně  zajímavá,  mám-li  však  jednu podstatnou  myšlenku přinést
v tomto kázání, tak jsem vybral tuto, protože je ze všech malých proroků nejpříznačnější právě pro Micheáše – Micheáš je prorokem
praktické bohoslužby všedního dne.

Kritika „nedělní bohoslužby“
Prorok kritizuje počínání jeruzalémských vrchních kněží – jsou zkorumpovaní. Děláme něco pro Boha, jen když se nám to vyplatí? 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.“ (Mi 3,11)
Tím se vedle zkorumpovanosti bohoslužby dotýká také zmechanizované víry: falešná jistota, že Bůh je s námi a tudíž se nemůže nic stát.
Ono je to napůl pravda. Bůh s nimi je a prorok to říká jasně – Bůh je s nimi jako jejich protějšek v soudním sporu, je s nimi, ale neplyne
z toho, že se jim nemůže nic stát.  Toto si  zrovna dovedu představit i v životě křesťana – spoléháme, že nám se něco tak zlého stát
nemůže. Potkává to lidi kolem nás, ale Bůh by na nás něco takového nedopustil, má nás přeci rád!
Do třetice – do proroků se trefuje obzvlášť s gustem: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do
úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. (Mi 3,5) Představme si proroky jako lidi, kteří se výrazným způsobem podílejí na
veřejném mínění. A prorok kritizuje, že v jeho době tito lidé říkali jednoduše to, co se jim zrovna hodilo.
Tak to máme první typ religiozity, tu nedělní. Bůh kritizuje Micheášovy současníky a ukazuje, že jejich bohoslužba mu není příjemná,
protože je zkorumpovaná, zmechanizovaná a dělají to, co se jim hodí.

Kritika „bohoslužby všedního dne“
Jde o záměrné špatné jednání:  Běda těm, kdo vymýšlejí špatnosti a páchají zlo na svých ložích. Provedou ho za svítání,
neboť je to v jejich moci. Dychtí po polích a uchvacují je, po domech a zabírají je; utlačují člověka i jeho dům, muže
a jeho dědictví. (Mi 2,1n ČSP)
Mají to naruby – milují zlo a nenávidí dobro, a jsou v tom pilní! Dobro nenávidíte a milujete zlo, stahujete z lidu kůži a z jeho
kostí maso. Požírají maso mého lidu, sdírají z nich kůži a lámou jim kosti, jako by je kouskovali do hrnce, jak do kotle
maso. (Mi 3,2)
Nepoctivost v obchodě, při živobytí, úklady na druhé lidi, lži a nepravdy: Což stále budou ve svévolníkově domě poklady nabyté
svévolí a míra ošizená, popouzející k hněvu? Mám snad za poctivé prohlásit nespravedlivé váhy a váček s falešným
závažím? Boháči toho města jsou plni násilí, jeho obyvatelé mluví zrádně, v jejich ústech je lstivý jazyk. (Mi 6,10-12)
V čem byl jejich omyl: Měli o Bohu nepřesnou představu – buď měli za to, že se Bohu jejich počínání líbí nebo naopak měli za to, že je
Bůh nevnímá a je mu to jedno. Místo toho Bůh má zájem, sleduje, vnímá a dotýká se ho, jak žijeme, navíc se mýlili v tom, co Bůh
považuje za důležité.

Co je tedy rozhodující?
Bůh  ústy  proroka  Micheáše  kritizuje  tehdejší  Izrael  v  obou  formách  bohoslužby  –  té  oficiální,  chrámové,  i  té  všední.  Co  tedy?
Ty podstatné věty již zazněly v úvodu bohoslužby:

Jak předstoupím před Hospodina?
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Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících 
beranů, v deseti tisících potoků oleje?
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.

Tato praktická bohoslužba je rozhodující. A proto ji Micheáš se své knize kritizuje především.
Jsou zde tři věci, které Hospodin žádá, nejsou to však tři různé věci, dalo by se říci, že jde o tři vrstvy, kdy ta třetí je tou nejhlubší
a základní. Jako když přicházíte k autu: Nejprve ho odemknete, pak do něj vstoupíte, a pak uděláte to nejdůležitější – nastartujete.
Podobně Bůh zde říká: zachovávat právo, milovat milosrdenství, pokorně chodit se svým Bohem
1. Rozhodovat správně, zachovávat právo
Slovem právo se zde nemyslí nějaký občanský zákoník, ani se tím nemyslí přikázání Desatera. Jde zde o rozhodování, právo ve smyslu
pravomoc. A to konkrétně o taková rozhodnutí, která se týkají druhých lidí. Zachovávat právo tedy znamená rozhodovat se tak, že jsme
vůči druhým spravedliví.
Ne každá situace je taková, ale mnohé ano: Mnozí z nás v práci rozhodují o svých podřízených spolupracovnících. Rodiče rozhodují
o dětech, někdy děti rozhodují o svých rodičích (např. ve stáří).
2. Přilnout k milosrdenství
Milovat to, když se podaří problém vyřešit laskavostí. A prorok zde nemá na mysli drobnosti. Mluví o důležitých otázkách, které určují
náš život. Zakusit, vyzkoušet a přilnout k milosrdenství.
3. Pokorně chodit s Bohem
Micheáš zde vytáhne velmi starý obraz – chodit s Bohem jako Enoch, jako Noe, jako Abraham nebo Izák. A to se dělá pokorně, ve vnitřní
připravenosti.

Ježíšův příklad
V úvodu jsme četli příběh o Ježíši. Byl postaven do situace, kdy měl rozhodnout o druhém člověku – ženě, která byla přistižena při
nevěře.
Jsme zvyklí, že Ježíš je pokorný, že chodí s Bohem. Ale tato situace byla obzvlášť citlivá – Římané totiž židovské samosprávě zakázali
někoho odsoudit k smrti. Ježíš se do této situace vůbec nehrne, nevyhrocuje ji, je pokorný.
A je vidět, jak on přilnul k Božímu milosrdenství. A byl v tom tvořivý. Podařilo se mu zahanbit samolibé. Byl přitom také poctivý – ženě
nezamlčel výzvu na tělo, aby už nehřešila.
Ježíš malé proroky četl, je to na něm vidět. Co vám připomínají tato Ježíšova slova?  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. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
(Mt 23,23n)

Pro koho to je toto kázání
Dovolte mi připomenout, o čem to tu vlastně mluvíme – o dvou typech bohoslužby, vztahu s Bohem:

• nedělní bohoslužba, tedy ty všechny obvyklé náboženské záležitosti – kostel, modlitby, svátosti, svaté dny a svatá místa
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• bohoslužbu všedního dne, prakticky projevovanou spravedlnost, lásku, která osvobozuje milostí, pokora v životě s Bohem
Ta druhá je rozhodující. Za proroka Micheáše byl problém v na obou stranách. Proto prorok mluví o zničení izraelských království,
deportacích obyvatelstva dobyvateli.
Komu je tento text určen – Bůh skrze proroka Micheáše mluví ke svému lidu Izraeli. Uzavřel s nimi smlouvu, že budou jeho svědkem
uprostřed světa. Celý tento Jeho projekt s izraelským národem, který má přispět k ozdravění světa, může někdo napadnout a nesouhlasit
s ním. Každopádně je to tak. Stvořitel světa zvolil tento postup a ne jiný. A Bůh tento svůj lid kritizuje.
Koho se to dneska týká? Toho, kdo má vztah s Bohem. Jak si to máme přebrat? Rozhodně tady nehodlám rozvíjet nějaké apokalyptické
scénáře o konci světa a Božích trestech. Myslím, že se nás to týká v tom, že vidíme, jak Bůh vnímá – za rozhodující považuje bohoslužbu
všedního dne. Ta nedělní je dobrá, ale rozhodující je ta každodenní.
Není dobré to v první  řadě vztahovat na sebe či  na kohokoliv jako jednotlivce. Prorocké slovo je výrazné v tom, že oslovuje celou
komunitu. Bere to pěkně od vedoucích představitelů, přes vlivné osobnosti (kněží a proroky) až po obyčejné Izraelce.
V naší společnosti je hodně lidí, kteří usilují o duchovní život tou typickou náboženskou cestou – amulety, duchaření, pověry, různá
učení atd. Dovolím si dnešnímu náboženskému člověku takovouto otázku: Pokud tedy někdo věří na nějaký duchovní svět, jaký je vztah
mezi  takovým duchovnem a  nepoctivostí  a  nepořádky  ve  společnosti?  Bible  říká otevřeně:  Hospodin,  stvořitel,  Ježíš  Kristus  dává
přednost spravedlnosti, prakticky projevené lásce, pokoře. Tak si to srovnejme – co dává více smyslu? Které duchovno přináší skutečnou
svobodu k lásce? Vidíš, jaký Bůh je, čemu dává přednost, co se mu líbí a co ne. A chceš s ním mít vztah?
Tato Micheášova zvěst se v nedávné době stala impulzem k mezinárodní sociální akci: Micah Challenge (http://micahchallenge.org).
V roce 2005 OSN vyhlásilo desetiletí boje s chudobou. A sdružení křesťanů Micah Challenge se to snažilo ze své strany podpořit. Je to
globální iniciativa, takže to pro mnohé může znít odtažitě, ale uvádím to jako příklad toho, co Micheášova slova ve světě působí.
Poznáváme Boha, který za rozhodující považuje bohoslužbu, jejímž hlavním vysílacím časem je obyčejný život. Nyní jsme společně na
bohoslužbě; Bůh nás ústy Micheáše informuje o tom, že On zná ještě jinou bohoslužbu – probíhá kdykoliv v týdnu, když tu jeden z nás
rozhoduje o druhých a udělá to spravedlivě, o půl dne později se někdo jiný z nás zastane utiskovaného (třeba k tomu má i právnické
vzdělání), a jinde zase někdo přispěje k tomu, že se lidé k sobě chovají laskavěji. Tato bohoslužba probíhá celý týden a je Bohu nesmírně
milá.
Je to dobrá zpráva pro všechny vás, kteří během celé nedělní bohoslužby zůstáváte pasívní. Možná vás mrzí, že se nedokážete přidat
svou modlitbou nahlas, nikdo vás nevyzval, abyste četli z Písma nebo zahráli na hudební nástroj. Zato do té bohoslužby všedního dne se
může zapojit každý z nás.
Komu je tedy celá tato zvěst určena? Tomu, kdo má s Hospodinem vztah, kdo se k  němu hlásí, abychom si byli vědomi, jak to Bůh má
a co se mu líbí. Zároveň je to pozvání pro vás ostatní – chcete mít s takovýmto Bohem vztah?
Ať tedy nedojde k mýlce:

• Kdo utlačuje druhé, kdo získává své živobytí nepoctivě ..., ten svým životem Boha nectí.
• Kdo je utlačován druhými..., ten má v Bohu svého zastánce.
• Boha ctí  ten,  kdo se nejen modlí,  plní  své sliby  a chválí  Boha,  ale  také tuto životní  orientaci  projevuje prakticky ve vztahu

k druhým lidem.
Řekl vám někdo, co je rozhodující? Zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem. Chvála Bohu!

Kázáno na Smíchově 1. října 2017
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Zvěst proroka Ozeáše: Věrnost, která bolí
David Kašper

Ozeáš 1,1-9; 2,1-9; 3,1-5
Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Beérovu, za judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše a za izraelského
krále Jarobeáma, syna Jóašova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: „Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva
měj děti.  Země jen smilní  a smilní,  odvrací  se  od Hospodina.“  On tedy šel a vzal  si  Gomeru, dceru diblajimskou. Ta otěhotněla
a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin: „Pojmenuj ho Jizreel, neboť já zakrátko potrestám Jehúův dům za krev prolitou v Jizreelu;
zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Jizreelu.“ Opět otěhotněla a porodila
dceru. Řekl mu: „Pojmenuj ji Lórucháma (to je Neomilostněná), protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv; dost jsem jim
promíjel.  Domu judskému však budu milostiv.  Zachráním je  skrze sebe,  Hospodina,  jejich Boha;  nezachráním je  lukem, mečem
a válkou, koni a jezdci.“ Když odstavila Lóruchámu, otěhotněla a porodila syna. I Řekl: „Pojmenuj ho Lóami (to je Nejste-lid-můj),
neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh.“

Izraelských synů bude však zase jak mořského písku: nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká: „Nejste lid můj“,
bude se jim říkat: „Synové živého Boha.“ Synové judští a synové izraelští  budou pospolu shromážděni, ustanoví si  jedinou hlavu
a vyjdou z této země. Veliký bude den Jizreelu. Řekněte svým bratřím: „Lide můj“, svým sestrám: „Omilostněná“. Veďte spor proti své
matce, veďte spor, vždyť ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať odstraní ze své tváře znamení smilství, zprostřed svých
ňader znak cizoložství! Jinak ji svléknu do naha, vystavím ji, jak byla v den svého zrození. Učiním z ní poušť, obrátím ji v  suchopár,
umořím ji žízní. Ani nad jejími syny se neslituji, jsou to synové smilstva. Smilstva se dopouští jejich matka, hanebnosti jejich rodička;
říká: „Půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb, vlnu a len, olej a nápoje.“ Proto zahradím tvou cestu hložím. Postavím
před ni zeď, aby nenašla své stezky. Bude se honit za svými milenci, ale nedostihne je, bude je hledat, ale nenajde je. Pak si řekne:
„Půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži, tehdy mi bývalo lépe než teď.“

Hospodin mi řekl: „Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za
jinými bohy a milují koláče z hroznů.“ Opatřil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a za půldruhého chómeru ječmene. Řekl jsem jí:
„Po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému; také já budu jen s tebou.“ Po mnoho dní zůstanou izraelští
synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. Potom se však izraelští synové
obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních
dnech.

Ozeáš a Gomera
Slovo věrnost asociuje spojení ...až za hrob. A možná se nám připomene nenaplněná láska slavných milenců z Verony. Jak by asi jejich
příběh pokračoval, kdyby nekončil společnou smrtí? Alternativní konec nabízí skupina Traband ve své písni Romeo a  Julie po deseti
letech: A dny tak jednotvárně, tak jednotvárně plynou. Jestlipak aspoň tuší, že zahýbám jí s jinou?
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Musí manželská nevěra znamenat konec společného vztahu? Co opakovaná nevěra? Za svůj život jsem poznal řadu příběhů. V  jednom
případě trvala nevěra několik let  – manžel  předstíral,  že má druhou práci.  Ale ani  tato zlá,  rafinovaná nevěra překvapivě nevedla
k rozvodu, ale manželství se po „provalení“ s následným pokáním a terapií naopak upevnilo. Bohužel jsem byl také svědkem vztahu, kde
i přes několik návratů a po vícenásobném odpuštění nakonec vše skončilo útěkem k jinému. Situace nebývá černobílá a na krizi mají
obvykle podíl obě strany. 
U proroka Ozeáše však nevidíme, že by nápadně chyboval. Občas sice vymýšlí i krajní způsoby, jak donutit svoji ženu k věrnosti (viz 2,5-
9), ale své nejhrubší hrozby ve skutečnosti nikdy nesplní. Nakonec vždy nechává pootevřené dveře domů a projevuje ochotu ke smíření.
Opakovaně se své ženy ujímá, i když měl již za to, že ho ničím horším nepřekvapí.
Právě vztah výstředního,  leč stále věrného a milujícího muže Ozeáše, a jeho notoricky nevěrné ženy Gomery tvoří nejenom dějové
schéma (1-3. kap.), ale především výkladový klíč k celému proroctví (4-14. kap.). A zároveň jde o jednu z cest k pochopení evangelia
Kristova!

Kde se stala chyba?
Asi celkem zbytečná otázka. Oženit se s prostitutkou je těžký hazard a jistě nemůžeme Ozeášův příběh chápat jako „návod“ pro hledání
partnera. Ozeáš přichází o dobrou pověst a jeho hodnověrnost coby proroka je dost možná nalomena. Nebyla ale nakonec nevěstkou
i Rachab, praprababička Pána Ježíše? V proměnu tohoto typu Ozeáš možná skrytě doufal. K té však nedošlo.
Ozeáš nikdy neřešil obvyklou životní otázku hledání životního partnera. Jeho klíčovým životním tématem je: Jak milovat a zůstat věrný
ženě, která nikdy nebyla a patrně nebude ideální. Ozeáš boří romantický mýtus osudové lásky, protože ve vztahu s Gomerou je od
počátku všechno špatně.
Jistě, mohl se dát rozvést. Vzepřel by se však Božímu příkazu. Právě tak mohl svoji ženu zotročit, ponížit, vzít jí svobodu. I  s tímto
pokušením Ozeáš bojuje. Ale pak je tu i poslední možnost,  naděje proti vší naději: Získat lásku Gomery po dobrém tak, že ji bude
skutečně milovat, slovem i činem, navzdory všem okolnostem.
A aby to nebylo jednoduché, postupem času se jim narodí tři děti, které jsou až příliš nápadným důkazem nevěry jeho manželky. Na Boží
pokyn dostávají neradostná jména: Jizreel (dějiště několika tragedií), Lórucháma (Neomilostněná), Lóami (Nejste můj lid). Kdykoliv
volá Ozeáš své děti jménem, pokaždé se mu připomene nejenom nevěra jeho vlastní ženy, ale symbolicky i hřích celého Božího lidu.
Každý den prožívá Ozeáš trápení a bojuje o lásku ke své rodině, jeho srdce opakovaně krvácí.

Proč to Bůh vše dopustil?
Proč všechno to trápení? Proč manželka prostitutka, proč takové děti? Bůh zvláštním způsobem dává Ozeášovi nahlédnout do svého
vlastního  utrápeného  srdce.  Ba  mnohem  víc,  dává  Ozeášovi  pocítit  bolest,  kterou  zažívá  při  pohledu  na  nevěrný  Izrael.  Zaznívá
Hospodinova bezradnost, jako by přemítal: Nevím, co si mám se svými syny počít. Mám chuť se k nim otočit se zády a opustit je. Teď ti
Ozeáši  předávám svůj  nevěrný lid v podobě nevěrné ženy.  Postarej  se o ni,  uč se  ji  milovat,  i  když se  ti  to bude zdát nemožné.
Z Ozeášova příběhu se stává živé podobenství. Ozeáš v části svého života zažívá hrůznou podstatu a bolestivé důsledky hříchu celého
Izraele na vlastním těle. V malém měřítku jednoho lidského osudu se odehrává velký zápas celého Božího lidu.
Blížíme se k tajemství, které se naplno odkrývá v Pánu Ježíši Kristu. Právě jeho, svého Syna, který nepoznal hřích, ztotožnil Bůh kvůli
nám s hříchem, abychom v něm dosáhli spravedlnosti Boží. (2K 5,21)
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Vykoupení
Ozeáš navzdory všemu s pomocí Boží svoji ženu stále miluje a svůj boj nevzdává! Nezachoval se jako Adam, který Evu s poděkováním
„reklamuje”. Ozeáš jde cestou extrémní lásky: Svou vlastní ženu si kupuje (Oz 3,1n) přibližně za půl tuny obilí a k tomu navíc za stejný
ekvivalent ve stříbře. Jde přibližně o zaopatření jednoho člověka na několik měsíců. Dost na ženu, která má přízvisko Diblajim – to
znamená za dva fíkové koláče.
Setkáváme se s předobrazem Božího vykupitelského díla. Ačkoliv nás Bůh stvořil a patříme mu se vším co máme, přesto on nás nevěrné,
odrodilé, hříchu zaprodané, vykupuje a získává nazpátek svojí láskou a krví svého syna. Taková je Boží láska! Ježíš, podobně jako Ozeáš,
odložil svoji dobrou pověst, když stoloval společně s hříšníky, dokonce i prostitutkami, jsa podezříván z  nestřídmosti, opilství a kdo ví
z čeho ještě.
Bůh by se právem mohl člověka vzdát, rozvést se s ním, zapomenout na něj. Ale to on nedělá a dokonce mění zaběhaný pořádek.
Připomeňme si tuto spásnou proměnu:  Na místě, kde se jim říká: „Nejste lid můj“, bude se jim říkat: „Synové živého
Boha.“ Synové judští a synové izraelští budou pospolu shromážděni, ustanoví si jedinou hlavu a vyjdou z této země.
Veliký bude den Jizreelu. Řekněte svým bratřím: „Lide můj“, svým sestrám: „Omilostněná“. (Oz 2,1b-3)

Kázáno na Smíchově 8. října 2017
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Zvěst proroka Ámose: Kolaps jako příležitost
Jan Valeš

Ámos 5,1-15
Slyšte toto slovo, které pronáším, žalozpěv nad vámi, dome izraelský: „Padla izraelská panna, už nevstane, leží bez povšimnutí na
vlastní zemi, nezvedne ji nikdo.“ Neboť toto praví Panovník Hospodin: Městu, které vytáhne s tisícem, zůstane sto, a tomu, jež vytáhne
se stem, zůstane pro dům izraelský deset. Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít! Nedotazujte se Bét-
elu, nevcházejte do Gilgálu, neputujte do Beer-šeby, neboť Gilgál bude přesídlen, Bét-el se ukáže jako ničemný klam. Dotazujte se
Hospodina a budete žít! Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň. Pozřel by jej a nikdo by neuhasil Bét-el, ty, kdo převracejí právo
v pelyněk a spravedlnost srážejí k zemi. Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává
mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin. On mocného uvrhne do záhuby a zhouba pronikne do pevnosti. Oni
však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí. Protože 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.
Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete.
Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas. Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi,
jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem
lidu Josefova. 

Zjevení 3,1-6
Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: Vím o tvých skutcích – podle jména jsi
živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před
Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj,
a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se
mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života,
nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.

Dnešní kázání je nadepsáno Kolaps jako příležitost. Pokračujeme dalším dílem série Velké pravdy malých proroků. Četli jsme k tomu
slova staroizraelského proroka Ámose, který někdy uprostřed 8. století před Kristem mluvil o Božím soudu nad severním královstvím
Izrael. Tím kolapsem nejsou míněny blížící se volby do poslanecké sněmovny ani jiné konkrétní dění v naší době. A přece nasloucháme
slovům těchto starých proroků proto, abychom od nich načerpali moudrost pro svůj život.
V centru naší pozornosti tedy především bude to druhé slovo – příležitost! O jakou příležitost se jedná, příležitost k čemu? V tuto chvíli
již mohu naznačit, že tu příležitost přibližuje obraz rozbitých střepů nějakého talíře, na jeden z těch střepů se v závěru kázání zaměříme.
Minulou neděli jsme slyšeli o Boží věrnosti, jak ji Bůh radikálně vyjádřil na manželství proroka Ozeáše – Boží lid Izrael se chová jako
nevěrná manželka, ale Bůh zůstává věrný smlouvě, kterou s Izraelem uzavřel.
Před dvěma týdny jsme četli proroka Micheáše, skrze kterého Bůh pojmenovává tu nevěru, ten problém tak, že postrádá především tu
bohoslužbu všedního dne – důvěru i úctu k Bohu vyjádřit uplatňováním spravedlnosti, milosrdenstvím a pokorným vztahem k Bohu.
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Dnes nás prorok Ámos konfrontuje s tím, co je vlastně už tak jasné – Bůh odpočítává svému lidu Izraeli konec. Důsledky jejich nevěry
přicházejí, prorok ohlašuje zkázu.
Během následujícího výkladu kazatel vyvěsil z kazatelny barevné papíry čtyř barev v následujícím schématu.

Kolaps
Tím náš úryvek začíná: Slyšte toto slovo, které pronáším, žalozpěv nad vámi, dome izraelský. (Am 5,1) Žalozpěv si můžeme
dobře představit jako nekrolog. Prorok pronáší smuteční vzpomínku na lid, ke kterému mluví. Vyvěsím zde tedy symbolickou černou
barvu. Tím více než výstižně oznamuje, že přichází konec: Padla izraelská panna, už nevstane, leží bez povšimnutí na vlastní
zemi, nezvedne ji nikdo. (Am 5,2) A tato závažná situace je přiblížena popisem, kdy z jednoho města vyjde 1000 bojovníků, ale zbude
jich 100, nebo vyjde 100, ale zbude jich 10. Za takovýchto podmínek nelze pomýšlet na vítězství, to je jistá porážka.
Kolaps jsem připodobnil k rozbitému nádobí. Izrael je na střepy, rozbitý, polámaný. Fakticky dojde k tomu, že nějakých 30-50 let po
tomto proroctví je dobyto hlavní město království, Samaří, a obyvatelstvo je deportováno kamsi za řeku Eufrat a Tigris a těchto 10
izraelských kmenů se pak ztrácí v propadlišti dějin a nemáme o nich žádné další zprávy, krom občasných zmínek o jednotlivcích.

Výzva k hledání Hospodina
Prorok pokračuje přímočarou výzvou: Hledejte mne, ať žijete! (B21) Dotazujte se mne a budete žít! (ČEP) Vyhledávejte mne
a budete žít! (Jer.) (Am 5,4) Překladatelé různě překládají tuto výzvu, která znamená vydat se na cestu, hledat, co jsme ještě nenašli,
usilovat o Boží blízkost, o jeho milost.
Protože tu prorok slibuje život, vyvěsím symbolicky zelenou barvu. A vždy stojíme před alternativami. V tehdejším Izraeli bylo snadné
vydat se do Bételu, do Gilgálu, do Beer-šeby, nebo někdo to vzal do Botelu přes Beer-šebu a Gilgál. To je jedno. Dnes je snadné věřit sám
sobě, sebe prohlásit za Boha, tudíž nikoho jiného nepotřebuji a nebo alespoň nechci potřebovat.
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Je oznámen konec – černá barva, ale je tu také příležitost života. Cestou k životu je hledat Hospodina. Jsme lidé hledající? Jsme lidé,
kteří se vypravili na cestu za něčím, co nemají? Ať již jsme křesťané nebo ne, hledejme. Jako křesťan se považuji za člověka hledajícího –
jen nehledám kdekoli, hledám u stvořitele světa, u Ježíše, hledám Boha samého.
Obrázek lupy nás všechny provází ve světě internetu a stal se symbolem hledání i toho, že člověk opravdu najde. Hledejme Hospodina!
To je ta naše příležitost! Uprostřed kolapsu Bůh vyzývá Izraelce, aby se chopili příležitosti – hledat Hospodina.

Problémy
Prorok nyní  pokračuje tím,  že připomíná problémy, které Izraelský lid  dostaly do situace kolapsu:  Převracejí  právo v pelyněk
a spravedlnost srážejí k zemi. (Am 5,7) Je to naopak, než to má být. Uvařte si odpoledne pelyňkový čaj, ať si připomeneme, jak
hořké to je, když právo a spravedlnost dostávají na frak.
Vyvěšuji tedy červenou barvu jako barvu krve, která často teče, když se ve společnosti nelze dovolat práva řádnou cestou.
Možná by nám to mohlo pomoci v hledání toho správného volebního lístku – kteří politici prosazovali spravedlnost, čím se od sebe liší
programy politických stran ve vztahu k uplatňování práva?
Toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí. (Am 5,10) Opět jsme u té spravedlnosti – brána je místem,
kde se řeší záležitosti města. Brána je radnicí.  Toho, kdo trestá na radnici, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí. Protože
hanebně vydíráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň.
A tato nespravedlnost vede k nespravedlivému rozdělení bohatství: mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet v nich však
nebudete; vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete. (Am 5,11) Bůh se rozhodl do běhu věcí zasáhnout.
Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně
odstrkujete. (Am 5,12)
Hospodin  kritizuje  stav  společnosti,  kvůli  kterému  vyhlásil  úvodní  soud.  Text  před  nás  staví  velmi  konkrétní  výzvu  praktické
spravedlnosti:
1. Péče o potřebné v našem okolí, zejména v rodině: Leckdy se nám to nehodí, jindy si nevíme rady. Pojďme v takové situaci hledat sílu
u Boha. Vyznejme mu svou nepřipravenost, nedostatek lásky, jak jsme uštvaní honěním se za cíli, které nás vyčerpávají.
2. Potřeba dovolání  se práva: Prorok o tom mluví zcela zřetelně. Jak to však s  námi souvisí? Dovolím si vás upozornit  na myslím
zajímavou skutečnost. Komu je Ámosova kniha určena? Všem lidem. Je tato 5. kapitola nějak zvlášť určena pouze vládnoucí vrstvě
královského rodu a bohaté aristokracii? Nikoli! Tato výzva po právním prostředí je určena obyvatelům obecně. Není to pozoruhodné?
Vidíme zde velmi demokratickou rovinu v tom, jak Bůh skrze proroky mluví.
A opět, prosme Boha, aby i v této věci v nás probudil citlivé svědomí na křivdy nebo útlak. A to nejen individuálně, ale také kolektivně,
tedy na útlak, který jako bohatá Evropa působíme v širších ekonomických a politických souvislostech. A je jasné, že v tom máme různé
role – jinou roli má zaměstnanec, jinou podnikatel, jinou důchodce a jinou učitel. Kéž Bůh obnoví naši naději, že má smysl angažovat se
ve prospěch utlačovaných.

Hospodinův mimořádný charakterHospodinův mimořádný charakter
Dostáváme se k veršům 8-9. A zde prorokovo slovo dosahuje svého vrcholu – vyvěsím tedy bílou barvu. Bůh sám je nyní centrem naší
pozornosti.
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Ten, který učinil Plejády a Orióna,
obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí,
povolává mořské vody a vylévá je na tvář země.
Jeho jméno je Hospodin.
On mocného uvrhne do záhuby a zhouba pronikne do pevnosti.

Máme zde pět výroků o Bohu:
1. učinil souhvězdí, která vyznačují zemědělský roční cyklus v oblasti úrodného půlměsíce (poznámka v ČEP): Prorok zde připomíná, že

je to Bůh, kdo tomuto světu vtiskl svůj rytmus (nezdůrazňuje smlouvu Hospodina s Izraelem nebo jiné výlučné vztahy). Člověku se
sice daří leccos obrátit naruby, ale to z něj nedělá tvůrce vesmíru. Stvořitel je stále tím, kdo řídí svět. Kdybych to měl říct dětem, řeknu
že tu prorok odkazuje na předmět vlastivěda a přírodopis.

2. noc střídá dnem a den setmí v noc: „Noc“ může znamenat běžné střídání dne a noci. Výraz „šero smrti“ naznačuje, že tma je chápána
nejen fyzikálně, ale také lidsky – temnota našeho života, marnost i  smrt. Proto církevní otcové v tomto verši četli  také Ježíšovo
vzkříšení, v kterém Bůh šero smrti rozjasnil v den.

3. koloběh vody v přírodě, kdy vodu zavolá z moře a pak ji vylije na souš: Palestina žije z dešťů, zatímco Česká republika žije z pramenů.
Méně srážek znamená komplikace, ale nikoli hlad. Zato Izraelci byli přímo závislí na dostatku dešťů.

4. jeho jméno je Hospodin: ten jedinečný Bůh, který se zjevil, když Izraelce vyvedl z otroctví a zjevil  se znovu, když Ježíše vzkřísil
z mrtvých

5. přivádí  zkázu  na  toho,  kdo  utiskuje:  Zde  Bůh  připomíná  své  jednání  v  lidské  společnosti.  Lidstvo  je  součástí  Božího  stvoření,
nevymyká se Boží vládě ve stvoření. Zde Bůh připomíná učivo předmětů občanské nauky nebo základů společenských věd. Lidskou
moc a sílu Bůh konfrontuje. Jakým způsobem? To vidíme zcela jedinečně právě v Ježíšově smrti a vzkříšení. Dovolte mi to říci slovy
Vladislava Žáka, metodistického kazatele, který ve svém výkladu knihy Ámos říká: Podle zákona lásky hyne všechno, co není z lásky
a láskou nežije. Člověk, který se ve svém životě i ve své historii postavil proti zákonu lásky, musí zahynout na své sobectví. … Ale
Bůh překonává tento zákon lásky činem lásky. Dává milost člověku, tomu člověku, který stojí ve svém sobectví proti jeho zákonu.
Golgatský kříž a zmrtvýchvstání jsou zvěstí o této Boží lásce, která překonává i zákon. (str. 60)

Když my dnes něco říkáme, ta hlavní pointa přijde na konec. Od černé barvy přes zelenou a červenou jsme se dostali k bílé barvě. Ale
starověký Izraelec to vnímá jinak – vrchol je uprostřed. Proto se nyní vrací k  červené barvě (Am 5,10-13) – nemožnost dovolání se
spravedlnosti (již jsem to řekl předtím), další barvou na řadě je zelená – prorok znovu vyhlašuje: Hledejte dobro a ne zlo a budete
žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. (Am 5,14)
U Ámose nám zbývá poslední věta, k té se však chci vrátit až v závěru kázání:  Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad
pozůstatkem lidu Josefova.
Kdybychom četli dál, uvidíme, že prorok se nakonec vrátí k tématu soudu (Am 5,16-17, černá barva), ale dovolil jsem si skončit o větu
dříve… :)
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Dopis v knize Zjevení
Četli jsme však v úvodu bohoslužby ještě druhý text z knihy Zjevení. Mezi námi křesťany často potkávám námitku – ale vždyť tyto
biblické texty o Izraeli se nás netýkají, církev přece nestojí pod Božím soudem jako Izrael... Jak vypadají Boží soudy v životě křesťanské
církve? To nám napovídají dopisy, které Ježíš adresuje sedmi sborům v Malé Asii skrze Jana v knize Zjevení Janovo.
Pět ze sedmi dopisů začíná větou:  Znám tvé skutky... My jsme četli  dopis zaslaný do Sard. Tomuto sboru Ježíš vytýká, že jeho
skutkům mnoho chybí. Neříká se pak již konkrétně, o co přesně šlo. Zde si dovolím spokojit se s tím, co jsme četli u Ámose. Vidíme,
jakým skutkům toho podle Boha hodně chybí.
I jim prorok přináší výzvu, byť není řečena slovy „hledejte Hospodina“, ale v mnohém objasňuje, co se tím pro nás křesťany myslí:
Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází
zloděj. Hledat Hospodina znamená:

• vzpomenout si, vrátit se na počátek
• znovu přijmout Boží slovo, důvěřovat mu
• v poslušnosti zachovávat Boží slovo
• činit pokání,
• bdít, být v pohotovosti

Vidíme tedy, že Boží soudy se týkají i církve, jen o tom méně mluvíme.

Lupa v ruce Hospodina
Vraťme se však k poslední větě z proroka Ámose. Skončili jsme tedy zelenou barvou výzvy k životu, prorok sám končí barvou černou. Ale
již jsem říkal, že vrcholem Ámosova proroctví není poslední myšlenka, nýbrž ta prostřední! To nejdůležitější je vzít vážně Boha, který
vtiskl tomuto světu rytmus, který projevuje svou lásku v dostatku dešťové vláhy i ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista.
Poslední věta přečteného Ámosova oddílu zní:  Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.
(Am 5,15) Je to poprvé, kdy se u starozákonních proroků setkáváme s tím, že Bůh mluví o pozůstatku. Proroci ohlašují Boží soudy, ale co
přijde po nich? Co bude dál? Bůh odpovídá, že dál bude pokračovat pozůstatek, zbytek lidu – tedy ti, kdo blížící se kolaps vzali jako
příležitost hledat Hospodina.
Dovolte mi to říct takto: Toto není ani poprvé ani naposled, kdy v Božích záměrech hraje roli pouze jakýsi zbytek Božího lidu. Potopu
přežije Noe a jeho rodina. Izraelci vyvedení z Egypta do zaslíbené země nedošli. Jen někteří přežili zhroucení izraelských království. Jen
část z těchto lidí se vrátila z babylonského vyhnanství. Ježíšova slova  Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.
(Mt 22,14) jsou také dobře známá. Nebo jinak: Jen část toho, co představuje život tvůj nebo můj život, má v Božích očích budoucnost.
Bůh hledá ty, kdo se stanou pozůstatkem. Proto pomyslnou hledající lupu nedržíme především my, lidé, je to spíše sám Hospodin, který
hledá mezi střepy ten, který se stane nositelem jeho jména.
V této důvěře dávejme Bohu prostor ve svých životech.

Kázáno na Smíchově 15. října 2017

Velké pravdy malých proroků – on-line na www.cbsmichov.cz 61

http://www.cbsmichov.cz/


Zvěst proroka Sofonjáše: Mezi pýchou a pokorou
Jan Valeš

Sofonjáš 1,7 a 2,1-3
Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval.

Vzchop se, vzpamatuj,  pronárode nestoudný, dříve než vstoupí v platnost výnos, a jako plevy přelétne den, dříve než vás stihne
planoucí hněv Hospodinův, dříve než vás stihne den Hospodinova hněvu. Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte
podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.

Ať již jste tu po delší době (či poprvé) nebo jsou toto vaše bohoslužby po dlouhou dobu, vítám vás u dalšího dílu série  Velké pravdy
malých proroků. Dnešní kázání je již 4. a blížíme se k polovině letošního podzimního cyklu. Minulou neděli jsme četli proroka Ámose
a jeho zvěst o blížícím se kolapsu severního izraelského království v roce 722 př. Kr., který je zároveň příležitostí hledat Hospodina a být
od něho nalezen. Tento kolaps z Jeruzaléma, hlavního města jižního judského království sledoval král Chizkijáš, který je příkladem
snahy o duchovní obnovu.
Ač se zdá, že od proroka Ámose je to zhruba týden, ve skutečnosti uplynulo více jak sto let. Dnes jsme otevřeli proroka Sofonjáše,
kterého  Bůh se  svým poselstvím poslal  k  jižnímu Judskému království,  které  zbylo.  Píše  se  zhruba rok  620.  Na území  severního
izraelského království  již  několikátou generaci  žijí  lidé  přestěhovaní  z  východních oblastí  asyrské říše.  O těch se v  Bibli  dočítáme:
Asyrský král přivedl lid z Babylonu, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil jej  v samařských městech místo
Izraelců. … Ty pronárody se sice bály Hospodina, ale přitom sloužily svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky.
Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové. (2Kr 17,24.41)
To v jižním království, Judsku, nyní po dvou bezbožných králích vládne král Jóšijáš, který to myslí s Hospodinem vážně. Dal opravit
chrám a při tom se našla kniha Zákona (asi se jednalo o 5. knihu Mojžíšovu) – to vše bylo tehdy zapomenuto! Prorok Sofonjáš má ke
královskému dvoru blízko. Také Sofonjáš zvěstuje kolaps. Za Ámose si to možná nedovedli dost dobře představit, ale nyní za Sofonjáše
všichni mají před očima, co se stalo se severním královstvím.

Výklad textu
Dovolte mi vyložit text přečtený z 2. kapitoly proroka Sofonjáše větu po větě.
Shromážděte se jako sláma, shromážděte se, bezostyšný národe, dříve nežli se zrodí lhůta a jako plevy pomine den,
dříve nežli na vás přijde Hospodinův planoucí hněv, dříve nežli na vás přijde den Hospodinova hněvu.  (ČSP) Hledejte
Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se
skryjete v den Hospodinova hněvu. (ČEP) (Sf 2,1-3)
Prorok začíná, jakoby se jednalo o to sklidit z pole slámu: Shromážděte, shrabte, vztyčte kupky. Jste národ beze studu.
Ale času je málo. Žhne Boží hněv, jeho den se blíží. Považte – Bůh je vyhání ze „země zaslíbené“! To mi rozum nebere... Nejprve je do
zaslíbené země uvede, ale pak je z ní opět vyžene. To pro ně tehdy nebylo snadné. Nebylo snadné si to připustit. A nebylo snadné to
vydržet.
Tak jako Ámos před více než 100 lety (minulou neděli) i Sofonjáš vybízí: Hledejte Hospodina! Hledejte spravedlnost!
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A tuto svou výzvu adresuje lidem, které nazývá všichni pokorní země. Kraličtí překládají: všickni tiší země. Pavlík překládá: všichni
pokoření země. A jsou vyzýváni: Hledejte pokoru, hledejte tichost! (Kraličtí) (Sf 2,3)
V této výzvě vrcholí přečtený text a také se zde dostáváme k nadpisu dnešního kázání Mezi pýchou a pokorou. Tito pokorní jsou ti, kdo
žijí podle Božích nařízení, kdo jednají podle jeho práva, kdo hledají spravedlnost. Tak jako minulou neděli u Ámose a před několika
týdny u Micheáše i dnes se nás tedy drží téma spravedlnosti, náležitého rozhodování o druhých lidech. Nejsou to tedy lidé, kteří pyšně
o druhých rozhodují, ale kteří rozhodují spravedlivě, protože jsou pokorní.
Příkladem je Sofonjášův král Jóšijáš, o kterém čteme (2Kr 22,19):  Protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Hospodinem,
když jsi uslyšel, co jsem mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, že tu bude spoušť a zlořečení, protože jsi
roztrhl své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův.
Ještě jednou ve své knize mluví prorok Sofonjáš o pokoře a pokorných lidech. Je to ve 3,12: Ponechám ve vašem středu pokorný
a ponížený lid – ty, kteří v Hospodinově jménu nacházejí své bezpečí. (B21) V tuto chvíli se však již prorok dívá do budoucna
a vyhlíží výsledky a dopady Božího působení. Nevyhlíží trvale udržitelný rozvoj, blahobyt, lid bohatý a sportovně vyhlížející. Vyhlíží lid
pokorný a ponížený.
Všimněme si, jak k sobě patří slova pokořený a pokorný. Bůh je vyhání ze zaslíbené země, bude to pokořující, bude to těžké. Na konci, až
bude po všem, zůstane lid pokorný a ponížený. To pokoření ve vyhnanství je cestou k pokoře. Je možné být pokorný, aniž bychom byli
pokořeni? A jsou všichni, kdo jsou pokoření také zároveň pokorní?
Každopádně prorok vyhlíží, že v Hospodinově jménu nacházejí bezpečí (Sf 3,12n). Myšlenkou na bezpečí končí i náš text: Snad se
skryjete v den Hospodinova hněvu. (Sf 2,3) Zatím není jasné, jak to dopadne. Snad...

Mezi pýchou a pokorou
A co tím vším chci říct? Ano, máte pravdu, dnešní kázání je o pokoře. A byl kazatel pro nebo proti? Byl pro. Pokora je dobrá věc. :)
Ta hlavní myšlenka, kterou v tomto textu vidím je ovšem tato: Stojíme na rozcestí. A jen na konci jedné z těchto cest je pokora.
Pokora není to, pro co se můžeme dnes rozhodnout, pokora je výsledek cesty, na kterou se dnes můžeme vydat.
Sofonjášovi posluchači budou v příštích desetiletích procházet skutečnými zkouškami a strastmi, budou pokořeni. Potom ovšem, až
bude po všem a podle toho, jak Bůh dá, budou z nich lidé pokorní.
Teď by někdo mohl říct: Tak řekni, jak jsi na tom? Jak tebe Bůh učí pokoře? Už je to řadu let, co jsem narazil na své slabiny a limity.
A víte co jsem poznal? Že nehřeším jen z neposlušnosti, ale také ze slabosti. A jiní možná zase z malomyslnosti (srov. 1Te 5,14). A také
jsem poznal, že Bůh mne neodsuzuje, když už nemám žádné síly. Ovšem, někdy to chvíli trvá, než dojdeme do bodu, kdy už žádné síly
nemáme…
Představme si dvě hromádky – na jedné straně špinavé prádlo, na druhé čisté prádlo. Mezi nimi je pračka. Dnešní téma zní Mezi pýchou
a pokorou. Šlo by to chápat tak, že špinavé prádlo je pýcha, zatímco čisté je pokora. U Sofonjáše vidíme, že Bůh svolává pokorné proto,
aby se vydali na cestu, která bude velmi nesnadná – nedobrovolné vyhnanství. Ale v tomto vyhnanství se s  nimi stane proměna, až bude
po všem, zůstane lid pokorný a chudý. Sofonjáš naznačuje cestu k pokoře takto: od více či méně špinavého prádla přes nesnadnou cestu
v bubnu pračky až po pokoru, která je darem.
Čím to, že nám lidem ta pokora není vlastní? Jsme tak pohotoví k tomu se chvástat, ale co všechno se musí stát, aby se z nás stali lidé
pokorní…?
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A  tak  pokora  je  takové  vnitřní  nastavení  člověka,  které  odpovídá  i  situaci  pokoření.  Ať  má  dobré  podmínky  nebo  je  utlačován
a pokořován, je stále tou stejnou, pokornou osobou. Pokoření může pomoci pokoru objevit. Nebo ji ověří, zda je pravá.
Rozumějte mi dobře. Já neříkám: Buďte od teď pokorní, jděte do sebe! Naopak říkám: Hledejte Hospodina, dejte se vést, vykročte na
cestu vedoucí k pokoře. A nechte to na Bohu, pokora je jeho dar, je to Ježíšův charakter, který on ve vás působí svým Duchem. A pokora
se buď v pokoření rodí nebo se v pokoření osvědčuje – každopádně to bez toho nejde.
Vybavují se někomu Ježíšova slova o pokoře?

• Mt 5,5: Blaze pokorným (tichým), neboť oni dostanou zemi za dědictví.
• Mt 11,29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.
• L 6,20n: Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.

Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.
Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

Je možné, aby Bůh, stvořitel a Pán světa, byl pokorný? Nechtěli bychom po něm moc? Jak by asi tak Všemohoucí reagoval na to, kdyby
jej lidé obvinili a on se dostal do kleští více či méně nespravedlivého soudního procesu?! To by určitě rychle začal kolem sebe kopat…!
Nezačal. Ježíš je příkladem pokory. Ten, který si o sobě zrovna může leccos myslet, je pro nás příkladem pokory.
Je  pozoruhodné,  že  Ježíš  zvěstuje  příchod Božího království  na  zem tím způsobem,  že  volá  k  pokání  jak  ty,  kdo druhým příkoří
způsobují, tak také ty, kdo jsou jejich počínáním pokořeni. Staví se proti utlačovatelům a volá je k pokání. Tím přináší dobrou zprávu
utlačovaným, ale i ty volá k pokání. Tyto myšlenky vysvětluje chorvatský teolog Miloslav Volf v knize  Odmítnout nebo obejmout, kde
říká:  Vpravdě revoluční charakter Ježíšovy zvěsti spočívá právě v tomto spojení naděje, kterou přináší utlačovaným, a požadavku
jejich radikální proměny (tj. pokání). Pokora tedy není žádná pasivita, žádné „mouchy snězte si mě“. Je to odhodlaný a nekompromisní
postoj, který přijímá od Boha i těžkosti a utrpení, ale zároveň odmítá vzdávat se do rukou člověka, který chce jen ovládat nebo působit
těžkosti.
Také Ježíš prochází pokořující a ponižující situací, v které se jeho pokora ukazuje a osvědčuje. Nejsme nad svého Pána. Kéž v nás pěstuje
pokoru, jakou prokázal Ježíš.

Společně na cestě
Sofonjáš a jeho současníci měli před sebou již několik desetiletí poražené a přesídlené sousední severní izraelské království. A tento
prorok připravuje své současníky na vlastní strašné události – dobytí Jeruzaléma a vypálení chrámu. To, co mají před sebou, je cesta,
která buď povede k pýše nebo k pokoře. Povede-li k pýše, skončí pádem. Povede-li k pokoře, najde bezpečí v Bohu.
A prorok vyzývá: Shromažďte se jako snopy, vzchopte se, vydejte se na cestu pokory. Je to cesta následování Ježíše Krista, který odložil
svou slávu a moc, stal se člověkem a dokonce přijal úděl otroka. Poslušně šel cestou ponížení až k potupné smrti:
popravili ho na kříži jako zločince. Ale právě proto ho Bůh nade všechno povýšila dal mu takovou slávu…  (Fp 2,5-11,
Slovo na cestu)
Tato křesťanská bohoslužba (stejně jako jiné setkání křesťanů) je místem, kde se setkáváme. Všichni jsme na cestě. A jsme v různé fázi
pokory, možná v tuto chvíli jen pokoření a teprve rodící se pokory. Pro někoho je to hodně těžké, ale jsme tu společně. Ježíš je tím, kdo
jde s námi a před námi, on tu cestu zná.

Kázáno na Smíchově 22. října 2017
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Zvěst proroka Sofonjáše: Když se řekne den Hospodinův
Jan Valeš

Sofonjáš 1,7
Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval.

Matouš 25,1-13
Tehdy bude království  nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.  Pět z nich bylo pošetilých a pět
rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel,
na všechny přišla  ospalost  a  usnuly.  Uprostřed noci  se  rozlehl  křik:  ‚Ženich je  tu,  jděte  mu naproti!‘  Všechny družičky procitly
a dávaly do pořádku své lampy.  Tu řekly ty pošetilé  rozumným: ‚Dejte  nám trochu oleje,  naše lampy dohasínají!‘  Ale  rozumné
odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich,
a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři
nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás. ‘Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

V průběhu podzimního cyklu Velké pravdy malých proroků se v tomto sboru již 5. neděli scházíme, abychom čerpali ze zdrojů Písma
svatého, Bible. Křesťanství je postavené na tom, že Bůh jedná, člověk toto Boží jednání v důvěře přijímá. Jsme závislí na Bohu, který je
živý a jednající. Nejsme však na tom jen závislí, Boží jednání je zdrojem naděje a síly, protože on je živý a jednající.
Dnešní kázání se jmenuje Když se řekne den Hospodinův …ʻ ʼ  V kázání uslyšíte, že den Hospodinův znamená zvláštní Boží jednání. Opět
jsme u toho – rozhodující  je Boží  jednání.  Hlavní  myšlenka dnešního kázání  je  ta,  že Boží  jednání je  zdrojem naděje i  náležitého
respektu, je důvodem k vyhlížení i k obavám.

Den Hospodinův u malých proroků
Asi jste si již všimli, kdo jste slyšeli několik mých kázání, že mám v sobě zvláštní až nezvladatelnou potřebu vykládat poměrně detailně
ten biblický úryvek, který mám před sebou. Často mi to přijde dobré a užitečné, někdy trochu nešikovné. Podobně i  v rámci celé série
Velkých pravd malých proroků se snažím témata a texty připravit tak, abychom si opravdu sáhli na to, co v té Bibli máme.
Bez malých proroků bychom tento důležitý biblický pojem neměli. Z celkových 15 výskytů tohoto sousloví ve Starém zákoně * jich hned
13 máme v malých prorocích (3x u Sf).
Četli jsme výzvu k umlknutí:  Ztiš se před Panovníkem Hospodinem! Důvodem je skutečnost, že  den Hospodinův je blízko!
Přečtenému  úryvku  předchází  i  po  něm  následuje  popis  těch,  na  které  tento  den  dopadne  jako  soud.  Tomu  jsme  se  věnovali
v předchozích nedělích, proto to dnes již přeskakuji.  O dni Hospodinově se dále dozvídáme, že  Hospodin připravil oběť.  Takto
jednoduše, jedním slovem – oběť. Co se tím myslí? Komentátoři jsou za jedno, že tou obětí je Judsko a Jeruzalém… Oběť jako výraz
oddanosti a uctívání, který v tomto případě připravuje Bůh. A ke společnému jídlu této oběti jsou zváni další účastníci:  oddělil ty,
které pozval, jmenovitě Babyloňany, kteří Jeruzalém vyplení. Výzva Umlkni! se jeví jako nanejvýš přiměřená reakce.

* Iz 13,6.9, Ez 13,5, Jl 1,15; 2,1.11; 3,4; 4,14, Am 5,18.20, Sf 1,7.14 (2x), Mal 4,5. Dále je možné připojit oddíly, kde je obrat rozšířen např. „den Hospodinova 
hněvu“ (Iz 2,12; 34,8; 61,2, Jr 46,10, Ez 7,19; 30,3, Sf 1,18; 2,2n, Za 14,1), případně další texty obsahující vyjádření „v onen den“ nebo „v těch dnech“. V takovém 
případě se jedná o cca 70 starozákonních oddílů, ke kterým je možné připojit některé novozákonní.
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Proroci varují, že den Hospodinův nebude den plný veselí a oslav. Oddíly Sofonjáše (1,14-18) nebo Ámose (5,18-20) vyznívají tak, že
posluchači čekají, že to bude období radosti, ale proroci varují, že jejich představa není správná. Když jste četli, že v programu je na tuto
neděli téma „dne Hospodinova“, řekli jste si možná, že už toho prorockého horování máte dost. Kdyby se totéž mělo stát v době malých
proroků, lidé by se těšili, protože „den Hospodinův“ signalizoval radostné a slavnostní téma.
Pojďme  zkusit  přenést  den  Hospodinův  do  pozdější  doby.  Abychom  to  mohli  udělat,  je  třeba  popsat,  co  se  vlastně  tím  dnem
Hospodinovým myslí:
• Boží výrazné, osobní jednání. Ne to běžné, kdy věci nějak jdou, ale to nadpřirozené, kdy se lidé snadno shodnou, že Bůh dělá něco

mimořádného.
• Někdy tím proroci myslí události, které se již staly (Ez 13,1-9 nebo Jr 46,2-20 byť neobsahuje přímo sousloví „den Hospodinův“, ale

v. 10 je významově hodně blízko). Jindy takové události, které jsou na spadnutí a lidé by je už konečně měli začít brát vážně (Sofonjáš
takto mluví o blížícím se pádu Jeruzaléma a vypálení chrámu). Anebo jde o události ve vzdálené budoucnosti.

• V souvislosti s dnem Hospodinovým se střídají motivy radostné slavnosti s motivy války nebo přírodních katastrof. Motiv radostných
oslav jsem se snažil do dnešní bohoslužby přinést připomínkou vděčnosti za letošní úrodu.

• Staří  Izraelité  očekávali  především takové  události,  které  jim přinesou úlevu  a záchranu.  Že  Bůh  se  postaví  proti  protivníkům,
přemůže je a Izraelce vysvobodí. Že katastrofy stihnou ty, kdo stojí proti Bohu. Proroci však ukazují, že takový den je rizikem i pro
Izrael.

Už  dnes  zaznělo,  že  si  v  těchto  dnech  připomínáme přesně  500  let  od  vypuknutí  světové  reformace.  Jsou  to  2  roky,  co  jsme  si
připomínali 600 let od upálení M. Jana Husa. Máme jim být za co vděční, dodnes navazujeme na jejich lásku k Písmu a touze po ryzím
duchovním životě.
Tak jako Hus upravil  český překlad Bible,  také Luther věnoval  pozornost tomu, aby Bible byla dostupná ve srozumitelném jazyce.
M. Luther měl příležitost přeložit Nový zákon a pak se podílel na překladu Starého zákona. Luther měl k Sofonjášovi jedinečný vztah.
Podle něho (viz předmluva k Sf ve vydání z roku 1534) je Sofonjáš sice malý prorok, ale o příchodu Božího království v Ježíši Kristu
vydává jasnější svědectví než velký prorok Jeremjáš. Sofonjáš odmítá lidskou samospravedlnost a náboženství a připravuje tak cestu
království  Mesiáše.  Shromáždění národů předpovídané Sofonjášem vidí Luther uskutečněné v tom, jak pohané přijali  Evangelium.
Evangelium přece spočívá ve vylití Božího hněvu na Ukřižovaného, který volá všechny k pokání.

Den Hospodinův v Ježíšově životě
Pojďme si Sofonjášův text přečíst ještě jednou s myšlenkou na Ježíšův první příchod, jeho život, smrt a vzkříšení.4

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil
ty, které pozval. (Sf 1,7)
Ježíšova zvěst  je typická naléhavostí:  Království Boží je blízko! Bůh jedná, reagujte v pokání a s důvěrou! (Mk 1,15)  Když mluvíme
o mimořádném, nadpřirozeném Božím jednání, co jiného bychom měli mít na mysli než právě život a dílo Ježíše Krista?!

4 Novozákonní ohlasy dne Hospodinova: Mt 24,36, L 17,22; 21,34, J 8,56, Sk 2,20; 17,31; Ř 2,16; 13,12, 1K 1,8, 1Te 5,2.4-5.8, 2Tm 1,12.18, Žd 10,25, 1Pt 2,12, 2Pt 
3,10-13, 1J 4,17, Ju 6, Zj 6,17 (k Jl 2,11) 16,14. (podle J. Beneš, Dvanáctka, 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2019, str. 85)
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Ale pojďme se na to podívat ještě jinak. Zkusme to vzít jako Boží slovo, které popisuje toto mimořádné Boží jednání Ježíšovýma očima…
Když Ježíš čelil odsouzení a rozsudku smrti, snášel to tiše… Hospodin vskutku připravil oběť, dává sám sebe… Jako svaté oddělil ty,
které pozval, aby Ježíše ve víře následovali…
A když budeme číst dále (Sf 1,15), že je to den prchlivosti, soužení a tísně, ničení (šoa) a zkázy, den tmy a temnot, oblaku
a mrákoty, myslím, že to dobře vystihuje koncentrovanou situaci Ježíšova ukřižování. Ano, den Hospodinův je spíše dnem zaraženého
ticha než hlasitého veselí. Radost a naděje však rozhodně neschází. Bylo to tak za časů Sofonjáše i za časů apoštolů. (K tomu ovšem patří
i seslání Ducha svatého – Sk 2 a Petrovo kázání na Jl 3, které je jistě nejen důvodem k úžasu a umlknutí, ale také radosti a oslavě.)

Den Hospodinův v naší době
Pojďme si to tedy nyní přenést do současnosti. Jaké Boží jednání vyhlížíme, slibujeme si od něho velkou úlevu a pomoc? A nakolik je
naše očekávání realistické?
• Výrazné duchovní zkušenosti, když Bůh začne jednat. Možná se vám vybaví příběhy vaše nebo lidí, které znáte, když se rodilo něco, co

pak vyrostlo a přineslo velké požehnání.
• Duchovní růst je procesem posvěcení, tedy růstu ve svatosti, čistotě. Bůh pročišťuje náš život, prosvětluje jej. Je to velmi požehnaný

proces. Kdybychom však do detailu věděli, co bude obnášet, možná bychom na počátku trochu zaváhali, zda budeme zcela vážně
vyslovovat tu prosbu: Posvěť se jméno tvé.

• Naše církev se zrodila z probuzení, říkáme si probuzenecká církev. Do určité míry si myslím, že po sametové revoluci jsme zažívali
něco, co se zkušenosti probuzení blíží. A dnes evangelikální církve žijí především z tohoto duchovního impulzu (velká část lidí, na
kterých současné sbory stojí, jsou lidé, kteří své duchovní základy prožili před a po sametové revoluci). Měsíčník Život víry měl řadu
let podtitul církev čeká probuzení. Již delší dobu tento podtitul nemá, asi již probuzení nevyhlížíme.

• Čtvrtým příkladem Božího mimořádného jednání, které vyhlížíme, je Ježíšův druhý příchod. Své učedníky Ježíš učil modlit se slovy:
Přijď království Tvé. To se do určité míry stalo za jejich života, v plnosti tento příchod vyhlížíme, až Ježíš přijde spolu s anděly
a převezme vládu nad světem.

To  jsem  uvedl  čtyři  příklady  Božího  mimořádného  jednání,  které  dnes  můžeme  vyhlížet.  Sofonjáš  mluvil  o  tom,  co  se  stane
s Jeruzalémem. Já se snažil  uvést  příklady,  které by se dnes mohly podobat tomu, čemu on říkal  Den Hospodinův.  Jak jsem řekl
v úvodu,  hlavní  myšlenkou  dnešního  kázání  je  připomenout  si,  že  podstatou  naší  víry  je  Boží  jednání,  které  je  zdrojem  naděje
i náležitého respektu.
O tom bylo i Ježíšovo podobenství o družičkách, které čekají na ženicha. Je dočkat se ženicha den Hospodinův? Ano, je. Vyhlížíme
Ježíšův návrat? Ano, vyhlížíme. K čemu Ježíš svým podobenstvím vybízí? Bděte tedy! A v Ježíšově výzvě je slyšet také upozornění na
to, abychom k životu víry přistupovali s přiměřeným respektem.
Tomuto respektu říkáme bázeň, tedy respekt i touha být u toho. Někdo namítne, že se nevyzná v tom, jak můžeme zároveň Boha milovat
i uznávat Boží moc a to, jak drsný je (ať již v dobytí Jeruzaléma nebo na kříži). Biblickou odpovědí na to je smělá důvěra v Boží lásku
a jeho milost! Pokorní a kající mají k Bohu přístup tehdy i dnes!
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S důvěrou i respektem
Dnes jsme se překulili do druhé poloviny podzimního cyklu, pátá neděle z devíti. Pozorujeme napínavý příběh zápasu o duchovní život,
Boží věrnosti, snahy o náboženskou obnovu, naděje, že po těžkých zápasech bude Boží dílo pokračovat.
Dnes jsem chtěl naše srdce povzbudit a naše oči pozvednout k Božímu jednání – s důvěrou i přiměřeným respektem vyhlížejme Boží
jednání, prosme za probuzení, usilujme o svatost, jsme jako družičky vyhlížející ženicha.

Kázáno na Smíchově 29. října 2017
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Zvěst proroka Abakuka: Jak chválit Boha v pochybnostech?
Jan Valeš

Abakuk 3
Modlitba proroka Abakuka; na způsob tklivé písně.

Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu; bojím se o tvoje dílo, Hospodine, v tento čas je zachovej, v tento čas je uveď v známost. V nepokoji
pamatuj na slitování!

Z Témanu přichází Bůh, z hory Páranu Svatý. Nebesa přikrývá velebnost jeho, země je plná chvalozpěvů. Září jako světlo, po straně
má rohy, v nichž je skryta jeho síla. Před ním se žene mor, nákaza valí se za ním. Stanul, a měří zemi, pohlédl, a zatřásl pronárody;
pukají odvěká horstva, pahorky pravěké se hroutí; cesta věčnosti patří jemu. Vidím, jak hrouží se v nicotu kúšanské stany, jak se
chvějí stanové houně midjánské země. Vzplanul snad Hospodin proti řekám? Zda proti řekám plane tvůj hněv nebo tvá prchlivost
proti moři? Jedeš na svých ořích, tvoje vozy přivážejí spásu. Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením.
Řekami rozpolcuješ zemi. Spatřily tě hory a chvějí se v křeči. Přehnala se průtrž mračen, propastná tůň do křiku se dala, vysoko
vzpíná své ruce. Do svého obydlí se stáhlo slunce i měsíc, utekly před světlem tvých šípů, před září tvého blyštivého kopí. Rozlícen po
zemi kráčíš, po pronárodech ve hněvu dupeš. Vyšel jsi spasit svůj lid, spasit pomazaného svého. Rozdrtil jsi hlavu svévolníkova domu,
obnažils ho od základů k hrdlu. Jeho vlastními holemi rozrazil jsi hlavu jeho knížat, ženoucích se jako smršť, aby mě rozprášili; jásali
divoce, jako by už tajně pozřeli utištěného. Svými oři jsi pošlapal moře, vzdouvající se nesmírná vodstva.

Uslyšel jsem o tom a celý se třesu, chci se ozvat a rty se mi chvějí; jako by kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy.
Budu však klidně  očekávat  den soužení,  až  přitáhnou a přepadnou lid.  I  kdyby fíkovník nevypučel,  réva nedala výnos,  selhala
plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat
k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi
dává šlapat. Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů.

Náš lidský život je o důvěře – od miminka přes přátelství až po důvěru vládě. Zároveň nejtěžší životní krize bývají o důvěře, jiné zase
způsobí krizi důvěry. Podobně je tomu ve vztahu s Bohem, který je také vztahem důvěry.
Dnešní kázání věnuji těm, kdo pochybují nebo nemají odvahu pochybovat. Pokud sami sebe chápete jako nevěřící, následující kázání
odhalí, jakým způsobem se v Bibli mluví o pochybnostech. Uslyšíte, jak nad tím jako křesťané přemýšlíme. A jsem zvědav, jaké k tomu
budete mít postřehy...

Abakuk
Četli jsme modlitbu proroka Abakuka (Abk 3,2):  Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu; bojím se o tvoje dílo. Celá jeho kniha
začíná těmito obavami. Na začátku knihy je Abakuk vyjádří jinými slovy, která zde v žalmu shrnuje. Jak dlouho již volám o pomoc,
Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ.  (Abk 1,2) Prorok má s Bohem problém. Tím celý spis
začíná. Ten problém spočívá v tom, že Bůh nereaguje. Prorok zažívá násilí, spory, zhoubu, bezpráví. Modlí se, volá k Bohu, ale Bůh
neodpovídá. Nepříjemné životní okolnosti se proměnily v krizi důvěry.
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Prorok Abakuk žije v době, kdy se Jeruzalém a Judsko dostává pod vládu babylonské říše. Jsme kolem roku 600 př. Kr. Situace je velmi
spletitá.  Pokud byste  měli  odpoledne volné a  chtěli  byste  si  přečíst  něco napínavého a  strhujícího,  pak doporučuji  knihu proroka
Jeremjáše, ta to popisuje velmi barvitě.
Abakuk se cítí ohrožen násilím, bezprávím. On na to reaguje modlitbou: Jak dlouho ještě, Pane? To je první modlitba, kterou si od
něho můžeme vzít.
V Abakukovi potkáváme člověka, který nemyslí jen na sebe, má zájem o lidi kolem sebe, jde mu také o Boží dílo, bojím se o tvoje dílo.
Novinové články a zprávy tohoto typu v něm probouzeli přímluvnou modlitbu, prosbu o pomoc. Jeho duchovní krize spočívala v tom, že
Bůh na jeho volání neodpovídal, situace se nelepšila. V žalmu jsme četli konkrétně dvě prosby, které Abakuk vyslovuje:
Hospodine, v tento čas je zachovej, v tento čas je uveď v známost. Zachovej, obnov! Probuď, dej život! A to právě teď, v této
době!
V nepokoji pamatuj na slitování! Slitování je to, co potřebujeme, Bože! Smiluj se nad námi!
Když říká, obnov své dílo, pamatuj na slitování, co tím myslí? Jaké Boží dílo má prorok na mysli? Myslí Judsko a Judejce, kteří
jsou v té době svědectvím o Bohu na této zemi. Neříká: „Mám strach, jak to s námi dopadne.“, říká bojím se o tvé dílo, my jsme tvé
dílo.
Pak následuje v žalmu pasáž, která popisuje Boží  přibližování se. Je možné, že prorok má na mysli  Boží dávné činy, když Izraelci
vycházeli z egyptského otroctví. Zároveň však jde o poetickou vizi toho, jak Bůh s nimi jedná v Abakukově době. Zmiňuje paprsky světla,
hory, řeky, slunce a měsíc. Nebudu se snažit vysvětlit jednotlivé básnické obrazy. Ale něco k tomu přece jen říct musím. Abakukova
kniha popisuje dramatickou zápletku – pochybnosti a jejich rozuzlení. Začíná výčitkou Bohu, že nekoná, když má. Končí spočinutím
v Bohu a plnou, obnovenou důvěrou. Co že se to stalo mezitím? To je myslím to, co tato poetická pasáž popisuje. Jak se prorok dostal od
pochybností k obnovené důvěře?
Šel se svou pochybností za Bohem, to především. Bůh mu na jeho pochybnost odpověděl. Ano, bez Boží odpovědi se špatně obnovuje
důvěra. To myslím mnozí známe.
Boží odpověď však byla poněkud komplikovaná. Abakuk si stěžuje na násilí, které Babyloňané páchají. Bůh mu odpovídá: Babyloňany
jsem na vás poslal já.
Abakuk tedy měl zpočátku problém, že Bůh je pasívní. Bůh ho poučil, že věci se mají jinak. Teď má ovšem problém, že Bůh je aktivní.
V tomto okamžiku Abakuk zvolí odlišnou strategii:  Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet,
abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. (Abk 2,1) Je odhodlán pečlivě sledovat, číst
mezi řádky, vyhlížet, naslouchat. A pamatovat si, co mu Bůh ukáže.
A Bůh mu podruhé odpovídá slovy, která se pak citují v Novém zákoně: Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. (Abk 2,4) Naopak
pozor na opovážlivce. Do této věty je koncentrována odpověď na Abakukovu opakovanou otázku. V této větě záleží na každém slově:
Pozor  na  opovážlivce;  není  v  něm  duše  přímá.  Spravedlivý  bude  žít  pro  svou  věrnost.  Poslechněme  si  to  –  Opovážlivec…
Spravedlivý… Není to jedno. Bible nás povzbuzuje, abychom rozlišovali. Katastrofy a neštěstí často nerozlišují ve svých dopadech.
Přesto je třeba rozlišovat. Spravedlivý bude žít… To je evangelium, dobrá zpráva! Výsledkem je život. Spravedlivý bude žít pro svou
věrnost. Rozhodující je tedy věrnost, zachování věrnosti. Věrnost však není metodou: Выдержай пионер! Apoštol Pavel to vykládá
zřetelně: Spravedlivý je ten, kdo žije důvěrou k Bohu. Věrnost, víra, důvěra je v samé definici člověka spravedlivého. Takový bude žít. Je
to jedna krátká věta, zbytek kapitoly popisuje toho opovážlivce, na kterého je třeba si dát pozor (patero „Běda!“).
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Bůh Abakukovi odpověděl, alespoň dvakrát. Ano, to je klíčový moment na cestě pochybnosti – setkání s živým Bohem, který nás vede
pochybností  dál.  Je  také důležité,  že  ho svou odpovědí  vede k  důvěře.  Neříkám,  že  všichni  lidé  jsou proroci,  že  všichni  mají  roli
strážného. Ale vidíme to i u Joba a dalších – setkání s Bohem je důležitou fází vyrovnávání se s takto velkou pochybností.
Čím se žalm uzavírá? Uslyšel jsem o tom a celý se třesu, chci se ozvat a rty se mi chvějí; jako by kostižer zachvátil mé
kosti, podlamují se pode mnou nohy. Přijde vám, že nás tady Bible učí zjednodušovat věci?! Pochybnost přijde a zase odejde, to je
v pohodě, to přejde, bude zase dobře… Skutečné setkání s Bohem uprostřed pochybností, které se dotýkají naší důvěry k němu – to není
snadné období. Buďme připraveni, že si popláčeme – jednak starostmi a trápením, jednak proto, že jsme zažili zkušenost Boží blízkosti
a jeho milosti.
Závěrečná pasáž žalmu je tou nejznámější:  Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid.* Zde se
prorok  vrací  k ohrožení,  které  jeho  pochybnosti  vyvolalo.  Ta  věta  ukazuje,  jak  vypadá  příprava  věřícího  na  mimořádné  situace.
Záchranné složky by si možná přály, aby takto obyvatelstvo reagovalo.
I  kdyby  fíkovník  nevypučel,  réva  nedala  výnos,  budu  se  radovat  v Hospodinu,  budu  jásat  v  Bohu,  který  mě
zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla. Zde svou pozornost obrací ne k vojenskému nepříteli, ale starostem o živobytí, kterým
budou čelit ať již před příchodem nepřátelského vojska, tak také po jejich odchodu.
Všimněme si, že tyto věty jsou již řečeny v budoucím čase – to má prorok teprve před sebou. Jak asi jeho příběh skončil? Nevíme. Můj
osobní tip je ten, jak znám svůj vlastní život, že obdobnou duchovní krizí Abakuk procházel znovu ve chvíli, kdy se to vše dělo, že si tu
jistotu v Bohu musel znovu vybojovávat, vracet se k tomu, co již od Boha přijal, znovu hledat spočinutí a radost.
Vybral jsem z Abakukovy knihy pár jednovětých modliteb. Třeba nám pomohou. Věříme v moc Božího slova? Že pochybnosti zažíváme,
je v pořádku. Snažím se vám poskytnout pomoc z Božího slova ve formě těchto modliteb...

Jak dlouho ještě, Pane? (Abk 1,2)
Bojím se o tvoje dílo, Hospodine! (Abk 3,2)
Zachovej nás v tento čas, obnov nás. (Abk 3,2)
V nepokoji pamatuj Bože na slitování! (Abk 3,2)
Uslyšel jsem to a celý se třesu, podlamují se mi nohy. (Abk 3,16)
Budu však klidně očekávat den soužení. (Abk 3,16)
I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, budu se radovat v Hospodinu, který mě zachraňuje. (Abk 3,17)

Tak to jsme prošli Abakukovu modlitbu. Dnešní kázání by šlo zařadit do pomyslné série Základy nebo Běžné otázky života s Bohem.
Pochybnosti jsou totiž nedílnou součástí našeho života.
Shrňme si, co jsme na Abakukovi viděli:
• Obrací se na Boha. Je možné Bohu vyjádřit své pochybnosti? Odpověď zní „Ano!“ Čtěte žalmy, Ježíšovu modlitbu v Getsemane. Máme

zde Abakukovy modlitby. Najděme pro ně místo ve svém životě.

* ČSP zde nabízí hned dvě varianty překladu, obě odlišné od té v ČEP, kterou jsem zvolil pro kázání. Varianty ČSP vnímám jako seriózní překladatelské 
alternativy (a je dobře, že je nějaký český překlad obsahuje), ale nerozumím tomu, proč neuvádí také tu, kdy sloveso „čekat, očekávat, spočinout“ má svůj běžný 
význam pozitivního spočinutí, utišení, odpočinutí.
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• Bůh mu odpovídá. V tom je vlastně vtip celé knihy, že Bůh mu odpovídá. A to jej posouvá dál na jeho cestě pochybností. Boží odpověď
mu zprvu problémy přidělává, ale také jej posiluje a povzbuzuje.

• Opouští svou předchozí nerealistickou představu o Bohu. Myslel si, že Bůh jen otálí, nyní vidí, že Bůh jedná, ale pro něho nečekaně.
Někdy věříme lžím (o Bohu, o sobě, o světě). Dostane kvalitnější vyučování a zdá se, že Abakuk nemá problém svou předchozí mylnou
představu o Bohu změnit. Ne všichni jsme na tom takto.

• Rozhodl se „stát na stráži“, tedy být vnitřně bdělý, připravený. Dělá si poznámky, možná si pro kritické období vede nějaký deník,
vrací se k poznámkám, naslouchá, přemýšlí.

• Chce to trpělivost, věrnost. Stále znovu a znovu se ukazuje, že lidskýma očima Bůh nejednou působí tak, že má času dost. Nakonec
pak vidíme, že Bůh jedná právě včas, ale na nás to někdy působí, že jedná na poslední chvíli. Abakuk projevuje svou důvěru, věrnost,
s kterou vyhlíží další Boží jednání.

• Podstatná část řešení celé jeho pochybnosti bylo to, že mu Bůh odpověděl. A tak to s námi často bývá, není ani tak rozhodující ta nová
informace, ale prostě skutečnost, že nejsme Bohu lhostejní. Potřebujeme to znovu zažít v těžké situaci. Proto Abakuk chválí Boha,
obdivuje ho, protože mu důvěřuje.

O čem naopak Abakuk nepochybuje? Že ho Bůh slyší. Že mu celým životem patří. Nerozebírá s Bohem své nějaké předchozí rozhodnutí,
které ho někam životem zavedlo a nyní vyvolává pochybnosti.

Pochybnost v životě křesťana
Jak se můžeme povzbudit a poučit z Abakukovy zkušenosti? Nejvíce se tomu bude blížit situace, kdy Boží dílo – jeho lid, zejména církev
– bude vystavena vnějšímu útlaku (např. pronásledování za nacistů nebo komunistů) a v nás to vyvolá obavy a pochybnosti, zda vůbec
Bůh zasáhne.
Většina z nás však uvažuje dnes hodně individualisticky – řešíme své osobní problémy, maximálně nějakou těžkou situaci v rodině. Jak
Abakukovu zkušenost přenést do dnešní doby?
Někdo z vás už v tom má v tuto chvíli jasno, Bůh k vám mluví konkrétně, víte, k  čemu vás Bůh vede. Přesto se pokusím Abakukovu
zkušenost teď vztáhnout na to, když prožíváme pochybnost, že Bůh otálí, nepomáhá, přitom my reálně zažíváme strach.
Mám před očima situaci  člověka,  který  zažívá strach o život  svých blízkých,  možná i sám o svůj  život.  Nebo prochází  nesnadným
osobním trápením. Volá k Bohu: Jak dlouho ještě?! Jak se Bože můžeš na tohle dívat?
Os Guinness v knize  Pochybnost vyslovuje důležitou pravdu. Nazývá ji  zásada prvního políčka.  Představme si  deskovou hru, např.
Člověče nezlob se. Ve hře pak nastane situace, kdy musíme jít zpátky na první políčko. Jakoby vše začínalo nanovo, nic nám nezůstalo,
začínáme opět docela znova.  V situaci pochybnosti „se věřící ocitá před volbou: vzdát to, nebo jít zpátky na první políčko. Pokud to
vzdáme, opustíme víru úplně. Pokud ale jdeme zpět na první políčko (a tedy zpátky ke kořenům), najdeme víru, která je pevná
a bezpečná. Poučení vyplývající z principu prvního políčka zní takto: Člověk, který má odvahu jít zpátky, pokud je to nutné, je tím,
kdo nakonec pokračuje dál.“ (str. 12)
Máme  tedy  před  sebou  člověka  zápasícího  se  strachem  o  bezpečí.  Věřící  člověk  se  se  svou  pochybností  obrací  k  Bohu.  To  není
samozřejmé, to je třeba se učit. Jak dlouho ještě?
Obrátíme se tedy k Bohu v modlitbě. A podobně jako Abakuk zjišťujeme, že je složitější – smrtelnost člověka je totiž od Boha. To on
vyhlásil nad člověkem soud, že po hříchu přichází smrt. To nás opravdu vrací na první políčko – patříme Bohu celým svým životem?
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Bojím se o tvoje dílo, Hospodine! Ano, my jsme to dílo, ale zároveň se o ně bojíme. Zachovej nás v tento čas, obnov nás.
Když mám na mysli ty z nás, kdo prochází takovýmto obdobím pochybností, je jasné, že nejste na konci. Každý je kdesi v průběhu tohoto
procesu. Ten žalm vypadá, že se dá přečíst nebo zazpívat během pár minut. I toto mé kázání působí dojmem, že to jde vyřídit za pár
desítek minut. Ve skutečnosti ten žalm trvá týdny, měsíce.
Chci vás povzbudit, když to situace žádá, vrátit se na první políčko. Snad vás v tom mohou provázet modlitby, které jsme dnes potkali.
Dovolím si vás i vyzvat, pokud máte takovou zkušenost s pochybnostmi, vyprávějme si je mezi sebou jako Abakuk. Např. na stránkách
Sborových listů. A nakonec, taková zkušenost nemusí být nutně uzavřená, můžeme o těchto zkušenostech mezi sebou mluvit, i když jsme
ještě uprostřed nic.
Dokud žijeme, jsme na cestě. A Bůh je s námi.

Kázáno na Smíchově 5. listopadu a v Berounu 10. prosince 2017
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Zvěst proroka Daniele: Jak se žije mezi nevěřícími
Jiří Beneš

Daniel 1,3-9
Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez
jakékoli vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat
v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína,
které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po tři roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel,
Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Velitel  dvořanů jim změnil jména: Danielovi dal jméno Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi
Méšak a Azarjášovi Abed-nego. Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých
hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování.

2. dopis Korintským 4,7-15
Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme
tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi
k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud
žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo
smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno: ‚Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil‘ – i my věříme, a proto také
mluvíme, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je
kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží.

V rámci série Velké pravdy malých proroků se dnes budeme věnovat tématu Jak se žije mezi nevěřícími. Na základě svědectví knihy
Daniel budeme sledovat podobnost situace v exilu se situací dnešních křesťanů v sekularizované společnosti a ptát se, podle jakých
principů se žije mezi pohany, v diaspoře.
Kniha Daniel se v našich biblích a ve Vulgátě nachází těsně před Malými proroky. V Septuagintě je až za Malými proroky a mezi nimi
jsou  Velcí  proroci.  V  hebrejském  Tanachu  (Starý  zákon)  Daniel  mezi  proroky  vůbec  nepatří  –  je  až  na  konci  Spisů  a  má  spíše
mudroslovnou povahu.
Odpověď na otázku Jak se žije mezi nevěřícími, lze v knize Daniel sledovat jen částečně, protože tehdejší společnost, na rozdíl od dnešní,
nebyla nevěřící. A tak bychom si pro naše potřeby snad tuto otázku mohli modifikovat do podoby: Jak se žije mezi jinak věřícími či jinak
smýšlejícími lidmi. A pak nám mohou čtyři judští mládenci určení na převýchovu být dobrými průvodci při našem přemýšlení. V šesti
úvodních, většinou aramejsky psaných příbězích, je na nich velmi zřetelně ukázán obraz života Hospodinových ctitelů v prostředí lidí
s jinými hodnotami. Společným jmenovatelem je zjištění, že se mezi jinak uvažující majoritou nežije snadno. Boží lid musí řešit otázky
souvisejícími s přežitím, což jej nutí hledat pomoc u Hospodina, tj. žít v jeho blízkosti a v souladu s jeho výroky.

Daniel 1
Hned první příběh v Da 1 popisuje konfrontaci Hospodinových ctitelů s agresivní společností, která do nich chce rafinovaně obtisknout
své  hodnoty.  Přejmenuje  si  je,  aby  jejich  sounáležitost  s  jejich  Bohem,  jak  jim  ji  připomínají  jejich  hebrejská  jména,  vymazala.
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A v hebrejské podobě tohoto příběhu se také dočteme, že  král jim určil slovo dne ve dni jeho (Da 1,5), což znamená, že do nich
systematicky vkládal určité hodnoty, kterými se pak oni měli podvědomě řídit. Je to velmi podobné způsobu, jakým do nás kapitalistická
konzumní společnost vkládá přes media a reklamy hodnoty, které my již kriticky nekontrolujeme, ale kterými se podvědomě řídíme.
A třetím způsobem, jak si ze čtyř mládenců učinit loajální služebníky, je tříletý trénink v hostinách. Král se je pokouší navyknout na
královské lahůdky nejen proto, aby se naučili považovat se za lepší lidi, za elitu společnosti, která si může dovolit stále hodovat, ale
proto, aby je přiměl soustředit svou pozornost na jídlo, tedy považovat užívání si, které je založeno na konzumování těch nejlepších
lahůdek, za klíčovou hodnotu svého života.
Čtyři mládenci se ale tomuto vymývání mozků, které bylo spojeno se smyslovými počitky (hostinou), vzepřeli. Daniel tento způsob
života, tuto rozežranost a zmlsanost odmítnul (Da 1,8). Odmítl lahůdky, odmítl chlast a odmítl mít stálý mejdan, trvalou párty. Proč si
předsevzal, že se neposkvrní, proč se rozhodl ke střídmosti a skromnosti, proč si odepřel lahůdky, není řečeno, ale nějak to souvisí
s tím, že Daniel je objekt působení Boha (Da 1,9). To znamená, že člověk, na kterého působí Bůh, je jiný, než lidé ve společnosti, ve které
žije.  Ční  z  ní  nejen hodnotami,  které  má,  tj.  stylem života,  ale  také svým zjevem (Da 1,15).  Jakoby  se  vnitřní  rezistence projevila
i navenek. A následek skromnosti, upírání si lahůdek, tj. následek askeze je Boží přitakání (Da 1,17): dostalo se jim od Boha schopnosti
znát a rozumět takovým způsobem, že svým poznáním budou ovlivňovat své okolí, dosl.  budou schopni způsobovat zakoušení
a způsobovat prozíravost.

Daniel 2
Ale Boží lid nežije v nepřátelské společnosti v nějakém ghetu, do kterého zalézá, aby uchránil své hodnoty. Naopak. Boží lid se účastní
života společnosti, ve které žije a to tak, že svými hodnotami přispívá ke kultivaci této společnosti, jako kvas v těstě. Druhý příběh (Da 2)
proto popisuje,  jak a čím může komunita Hospodinových ctitelů  být  ve svém okolí  prospěšná.  Je to díky Bohem dané schopnosti
Danielově rozumět snům a vykládat  je.  Tato  schopnost  však není  Danielovi  k  dispozici.  Musí  ji  aktivovat  a  aktivuje ji  modlitbou.
V kritickém ohrožení svého života se všichni čtyři mládenci společně modlí (Da 2,18) a Hospodin je nenechá na holičkách (Da 2,19).
Díky tomu je Daniel schopen před králem zvěstovat Hospodinovy činy, mluvit o Božím jednání (Da 2,28-30). Konfrontovat společnost,
v níž žiji, s Hospodinovými činy je však v posledu Hospodinovým činem – jen díky Bohu Daniel dokázal zachránit své kolegy čaroděje
a zjistit králi, co bylo potřeba, aby se dozvěděl. A v paralelním příběhu (Da 4) pak král díky této konfrontaci prozře a začne Hospodina
sám uctívat (Da 4,31-34).

Daniel 3
Třetí příběh znovu popisuje náboženskou agresivitu, které je vyznavač v cizím, nepřátelském prostředí exilu vystaven. Společnost chce,
aby Judejci sdíleli její hodnoty a chovali se nařízeným způsobem, neboli aby zachovávali králem stanovený řád. A tu je třeba, aby se tváří
tvář smrti (Da 3,14-15) Hospodinovi vyznavači dobře zorientovali. Judští mládenci toho jsou schopni, když pochopí, že jejich záchrana je
Hospodinovo, nikoli jejich dílo (Da 3,16-18). V exilu je třeba mít odvahu vsadit na Boha a nechtít si zachovat život nějakými kličkami.
Možná jsou ještě důležitější hodnoty, než je přežití: nepřizpůsobit se a neklanět se jiným bohům (podobně Sk 5,29). A znova se Bůh
projeví a znova je tak nepřátelské společenství konfrontováno s Božím jednáním.
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Daniel 6
Dva příběhy z knihy Daniel popisují zákeřnost, neboli bezcharakternost, s jakou se společenství Božího lidu v exilu může setkávat. Je to
střet s jinými hodnotami, resp. s bezhodnotovou společností, pro níž je jedinou a nejvyšší hodnotou osobní prospěch, úspěch a zisk.
A pro tuto pseudohodnotu je pak bez jakýchkoli zábran obětován život druhého člověka jako zcela bezcenný. V prvním z obou příběhů
(Da 6)  se  setkáváme  se  závistí  a  intrikami.  Daniel  získal  vysoké  postavení,  což  mu jeho  kolegové  nemohou zapomenout.  Vymyslí
mechanismus, na základě kterého bude moci být Daniel elegantně odstraněn a zničen: zakážou mu se modlit. Daniel, který zákony ctí,
tento neakceptuje a dostane se do průšvihu. Ale ani v tomto případě ho Bůh nenechá na holičkách. Žít mezi lidmi jiného smýšlení
znamená být  trvale  ohrožen na životě.  A v  této  situaci  nefunguje nic  jiného,  než  Hospodin.  Exil  je  tedy pro  judský lid  příležitost
uvědomovat si svou trvalou odkázanost na Boha, resp. podnět udržovat se svým Bohem stále živé společenství a komunikaci.

Dodatky ke knize Daniel
Ale ani to nemusí někdy fungovat. To připomíná poslední příběh, který si  z knihy Danielovy připomeneme. Je ovšem součástí  jen
kánonu, který si diasporní Židé připravili pro své bohoslužby a my ho tedy ve svých biblích nemáme, pokud ovšem nemáme Starý zákon
s deuterokanonickými knihami.
Je to příběh, který se v Septuagintě nazývá Zuzana (ve Vulgátě je to Da 13). Je o bohabojné ženě, pro kterou je nejvyšší hodnotou
Hospodinovo slovo a ona s celou svou rodinou se řídí Mojžíšovským zákonem (Da 13,3.62). Má však handycap a to, že je příliš krásná.
Zamilují se do ní dva judští soudci. Počkají si na ní v zahradě a chtějí, aby jim byla po vůli, jinak, že ji obviní z toho, že má milence. Jejich
hodnotou není  spravedlnost  –  oni  si  jen  chtějí  užít.  V  Boží  záchranu  doufající  Zuzana  (Da 13,35)  to  odmítne,  oni  ji  obviní  a  je,
k překvapení celé komunity na základě křivého svědectví obou soudců, odsouzena ke smrti. Zuzana se modlí (Da 13,42-43) a do dění se
pod  vlivem  Hospodinova  Ducha  vloží  Daniel  se  žádostí,  aby  oba  soudci  byli  ještě  před  Zuzaninou  popravou  nezávisle  na  sobě
vyslechnuti. Shledá v jejich výpovědi rozpor a odhalí jejich zákeřnost. Zuzana je osvobozena a soudci popraveni. Daniel tedy vyhlásí soud
(rozsudek) a nastolí spravedlnost. Udělá to, o čem svědčí jeho jméno: Daniel znamená Bůh je můj soudce. A Boží lid na celé dění reaguje
oslavou „Boha, který zachraňuje ty, kdo v něho doufají“, neboli bohoslužbou, která je veřejnou demonstrací Hospodinovy spravedlnosti,
tj. Hospodinova činu (záchrany).

Jak se žije mezi jinak smýšlejícími?
Všechny příběhy, které jsme si připomněli, poukazují na to, co v exilu funguje a z čeho Boží lid v exilu žije: ze živého a na modlitbě
založeného společenství s Bohem. Z odvahy vložit svou starost do Hospodinových rukou a očekávat na něj. Ale ještě je něco, co patří
k principům života Božího lidu v diaspoře: jsou to Boží výroky. Bůh do situace mluví a tomu, co říká, je třeba věnovat pozornost. To
všichni aktéři ví a Daniel se svými druhy jim tuto pozornost věnují. A nejen těm aktuálním Božím výrokům, nýbrž i těm minulým
(Da 9,2-3).  Neboť exil  je mimo jiné následkem toho, že se Boží  lid tomu, co Hospodin říká,  nevěnoval,  jak vyznává Daniel  ve své
modlitbě  (číst  Da 9,4-6.10-12.14b).  Držet  se  toho,  co  Hospodin  říká,  znamená  žít  podle  toho  –  uvést  svůj  život  do  souladu
s Hospodinovým slovem. Věnovat se tomu, co Bůh říká a podřídit tomu svůj život a současně nepřerušit komunikaci s Bohem, stále do
něj investovat svou naději a důvěřovat mu, jsou hodnoty, které jsou v exilu vystaveny zkoušce a které je proto třeba nejen chránit, ale
také je jako nosné hodnoty vezdejšího života předat i nové generaci. Amen.

Kázáno na Smíchově 12. listopadu 2017
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Zvěst proroka Agea: Přišel čas na duchovní obnovu
Jan Valeš

Ageus 1
V  druhém  roce  vlády  krále  Dareia,  prvního  dne  šestého  měsíce,  stalo  se  slovo  Hospodinovo  skrze  proroka  Agea  k  judskému
místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a k veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu. „Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká:
‚Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.‘“

I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: „Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento
dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty! Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte
se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku.“ „Toto praví
Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte na horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se
oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? je výrok
Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a
země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší
role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží.“

Tehdy Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina, svého Boha,
a slov  proroka  Agea,  protože  ho  poslal  Hospodin,  jejich  Bůh,  a  lid  se  začal  bát  Hospodina.  Hospodinův  posel  Ageus  řekl
z Hospodinova pověření lidu: „Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův.“ A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela,
syna Šealtíelova,  a ducha velekněze Jóšuy,  syna Jósadakova, i  ducha celého pozůstatku lidu.  I  přišli  a  dali  se do díla na domě
Hospodina zástupů, svého Boha, dvacátého čtvrtého dne šestého měsíce druhého roku vlády krále Dareia.

Žalm 80
Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš,
zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases!
Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás.
Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.
Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách svého lidu?
Chlebem slzí jsi je krmil, pít jsi jim dal slzy plnou měrou.
Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům pro smích.
Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!
Vinnou révu z Egypta jsi vyňal, vypudil jsi pronárody a ji jsi zasadil.
Připravil jsi pro ni všechno, zapustila kořeny a rozrostla se v zemi.
Hory přikryla svým stínem, její ratolesti jsou jak Boží cedry,
rozložila výhonky až k moři a své úponky až k Řece.
Proč pobořils její zídky? Aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem?
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Rozrývá ji kanec z lesa a spásá ji polní havěť.
Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebe, popatř, ujmi se té révy,
kmene, který pravice tvá zasadila, letorostu, jejž sis vypěstoval.
Spálena je ohněm, porubána, zachmuřil jsi tvář a hynou.
Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka, letorostem, jejž sis vypěstoval.
Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno.
Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

Naším dnešním tématem je duchovní obnova. Slovo „obnovit“ v sobě zřetelně nese představu něčeho poničeného. Například nástěnné
malby  mohou potřebovat  obnovu.  Nebo  ztracená  data  v  počítači  lze  někdy  obnovit.  Cizím  slovem by  to  dalo  říct  renovace  nebo
reformace. V duchovních otázkách jde především o vztah s Bohem. Duchovní obnova tedy rozhodně znamená obnova vztahu s Bohem.
Jak se takový vztah obnovuje? A kdo z nás takovou obnovu potřebuje?
V kostce: Bůh je skrze prorokova slova probere z letargie. Oni se vzchopí. Dají se do díla a dílo dobře dopadne. To je krásný příběh, že?
Tak bychom si to také přáli. Bůh nás probere a ukáže cíl, my se do něho pustíme a dílo se zdaří. Pojďme se podívat na tento příběh
detailněji.
Od začátku října znělo z této kazatelny opakovaně varování proroků z té doby 8.-7. stol. př. Kr., že Bůh vyjadřuje vůči Izraeli svůj hněv.
Mluvili jsme zde o důvodech Božího hněvu (místo aby milovali dobro, milovali zlo, ve společnosti vládla nespravedlnost a korupce, také
bohoslužba dostala  zabrat a často šlo o modloslužbu a  ne bohoslužbu).  Také jsme viděli,  jakou podobu ten Boží  hněv měl (zkáza
severního království, o více jak 100 let později také zkáza jižního království, nejen konec samostatnosti, ale také přesídlení obyvatelstva
do oblasti Mezopotámie). Minulou neděli jsme sledovali příběhy Daniele, které ukazují, jaké to bylo žít mezi nevěřícími – pro Židy to
byla v té době docela nová zkušenost.

Ageus – první slovo
Dnešní příběh nás uvedl do situace těch, kdo se po desetiletích vyhnanství vrátili  do vlasti.  Jsme v roce 520 př. Kr. v Jeruzalémě
a Judsku.  Několik  desítek tisíc Židů se vrátilo  během posledních cca 20 let.  Mezi  nimi také prorok Ageus.  Tyto reemigranty  vede
Zerubábel,  který  je  perskou  vládou  ustanoven  místodržícím  celé  oblasti.  Také  jsme  četli  o  Jóšuovi,  který  byl  veleknězem
v jeruzalémském chrámu. Ten však byl stále v ruinách. Opravený byl pouze oltář, dnešními slovy bychom mohli říct obří kovový gril na
volném prostranství. Všude kolem však byly pouze zbytky dřívějších staveb.
Do této situace Bůh pošle proroka s konstatováním:  Říkáte, že není vhodná příležitost k tomu dělat na Božím díle. Příliš
mnoho problémů. (Ag 1,2) Volně parafrázuji.
Bůh klade otázku: Takže na svých projektech pracovat můžete, k tomu je příležitost dobrá, ale na Božím díle ne?!  (Ag 1,4)
Rozhlédněte se, zamyslete se! (Ag 1,5) Obrací jejich pozornost na okolnosti jejich života – neúroda, nedostatek a problémy, kam se
podíváš. To je mělo vést k hledání Boží vůle... Bůh jim nevyčítá kde co, ale právě jen to, že se nemají k tomu chrám dostavět a  hloupě se
vymlouvají. Na biblické hodině jsme mluvili v této souvislosti o tom, jaké máme v životě priority.
Prorok volá:  Vzchopte se k práci! (Ag 1,8) A co na to všichni řeknou?  Ano, Ageus má pravdu, pojďme se pustit do díla...
(Ag 1,12) Poznali, že skrze něho promluvil Bůh. Jejich prioritou se stalo naplnit Boží vůli oznámenou skrze proroka, je u nich patrná
poslušnost a také bázeň Boží. Do té doby to bylo jinak.
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Byl to jedinečný okamžik. Od té doby až dodnes nikdo jiný jeruzalémský chrám nestavěl. Oni ho tehdy postavili, o 500 let později jej
Herodes nechal rozšířit, opravit a vyzdobit (to trvalo přes 60 let). Během těchto rekonstrukcí se chrám stal svědkem Ježíšovy obřízky,
jeho chlapeckých i mužných let až do jeho smrti. Pouhých 6 let po dokončení rekonstrukce (tu dokončili Herodovi nástupci) byl chrám
Římany vypleněn a shořel. Od té doby již jeruzalémský chrám nestojí. Po 600 letech postavili muslimové uprostřed prostranství Skalní
dóm. Kdyby dnes měl někdo začít stavět jeruzalémský chrám, věřím že by k tomu také bylo potřeba jasného prorockého slova...
Vypravěč podotýká důležitou skutečnost, která by nám neměla uniknout. Je to důležité dovysvětlení, jak je možné, že to šlo tak hladce:
Hospodin  probudil (B21:  roznítil,  ČSP:  vzbudil)  ducha  Zerubábela,  Jóšuy  i  ducha  celého  pozůstatku  lidu. (Ag 1,14)
Duchovní obnovu poznáme podle toho, že je to vlastně poslušnost, která je však nesená Boží pohybem.

Ageus – třetí slovo
Ještě jednou otevřme knihu Agea. Máme tam celkem čtyři jeho výroky. Již jsme četli první z nich. Přečtu nyní ještě ten třetí.
Ageus 2,10-19
Dvacátého čtvrtého dne devátého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Ageovi. Toto praví
Hospodin zástupů: „Požádej kněze o poučení. ‚Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem chleba, kaše,
vína, oleje nebo jakéhokoli jídla, bude to tím posvěceno?‘“ Kněží odpověděli:  „Nikoli.“ I řekl Ageus: „Kdyby se někdo poskvrněný
mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím?“ Kněží odpověděli: „Poskvrní.“ Ageus nato pokračoval: „Tak je tomu přede
mnou s tímto lidem, s tímto pronárodem, je výrok Hospodinův, i se vším dílem jejich rukou: cokoli sem přinášejí, je poskvrněné. Ale
vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál. Dříve než byl v Hospodinově chrámě kladen kámen ke kameni, co se dálo? Když někdo
přišel k hromadě obilí pro dvacet měr, bylo na ní jen deset. Když někdo přišel k lisu, aby nabral z kádě padesát měr, bylo v ní jen
dvacet. Bil jsem rzí, obilnou snětí a krupobitím vás i všechno dílo vašich rukou, a přece se nikdo z vás ke mně neobrátil, je výrok
Hospodinův. Vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál, od dvacátého čtvrtého dne devátého měsíce, ode dne, kdy byl znovu založen
chrám Hospodinův! Vezměte si to k srdci. Ačkoli ještě není zrno na sýpce a vinná réva, fíkovník, granátovník a oliva nepřinesly dosud
ovoce, od tohoto dne budu žehnat.“

Bůh je těmito slovy především povzbuzuje. Zároveň dává jasně najevo, že obnova není myslitelná bez svatosti.
Všechno, co Bohu přinášeli a přinést mohli, vidí Bůh jako nečisté. Nečistota je ve světě lidí nakažlivá, přenáší se, je virální. Svatost je
naopak zdrženlivá. To se netýká Boha – ten naopak svou svatostí proměňuje ve svaté vše, čeho se dotkne.
Svatost je od Boha a on jim oznamuje, že nyní ji bude dávat. Tato svatost se pak promítne také do jejich běžných životních okolností.
Popíši nyní tuto jejich novou situaci z určitého odstupu. Doufám, že to v tom textu také zřetelně uvidíte:
1. Zastihujeme Židy v době, kdy Boží hněv už na ně dopadl, mají ho za sebou. Dlouhých 70 let (délka jednoho lidského života) strávili ve

vyhnanství. Nyní jsou zpět.
2. Podle prorockých zaslíbení  za těchto 70 let  se s nimi stala důležitá proměna – byli  pročištěni,  pokořeni.  Máme před sebou ten

pozůstatek lidu, o kterém proroci mluvili s velkou nadějí.
3. Slova proroka Agea jsou jako výstřel startovací pistole: „Teď!!!“ Teď je nejvyšší čas obnovit chrám. A přesvědčivě argumentuje: Vy už

jste zařízení, domy opravené, jste zabydlení. Ale Boží dům stále pustne.
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4. A jeho slovo padlo na úrodnou půdu! Vrchnost (Zerubábel), duchovní vůdce (Jóšua) i celý lid reagují kladně. Ne jak to bývalo zvykem
před jejich babylonským exilem. Opravdu máme před sebou ten pozůstatek, o kterém mluvili proroci (viz předešlé kázání z knihy
Ámose).

5. Pro Boha je taková obnova otázkou svatosti. Nic, co my děláme, není čisté a svaté. Je to Boží dar. Duchovní obnovu vyvolává Bůh,
když působí svatost. Projevuje se společnou poslušností a bázní před Bohem.

6. Jak tedy vypadá duchovní obnova na způsob proroka Agea? Je to poslušná reakce věřícího společenství na Boží povel „Teď!“, poté co
na ně Bůh vylil svůj hněv a tento pozůstatek se stal dědicem Božích zaslíbení. A Bůh se rozhodl svým dotekem posvětit to, co jinak
zůstává nečisté.

Oživlý Ageus: J. A. Komenský
Asi už přemýšlíte, jak se to týká naší situace dnes. To je dobře. Zadržme však ještě na chvilku svoji zvědavost. Chci se totiž zastavit
u Jana Ámose Komenského, který napsal spis s názvem Oživlý Ageus (latinsky Haggaeus redivivus, dostupný on-line).
Také zde jsou důležité okolnosti vzniku. Komenský ji psal roku 1632. Kolik let již v Evropě vřela třicetiletá válka? Po bitvě na Bílé hoře
Komenský zůstal 8 let nadále na Moravě, rodina mu zemřela na mor, znovu se oženil. Ale pak musel emigrovat. Odešel do Polska
a usadil se v Lešně. Právě v tomto městě napsal ve svých 40 letech spis  Oživlý Ageus. Plný název zní:  Haggaeus redivivus, to jest
křesťanských vrchností, kněží Páně a všeho pobožného lidu, z antikristského babylonského zajetí a rozptýlení navratilých, k živé
a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu spořádání domu Božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem
Božím napomenutí.
Stejně jako mnozí jiní v Jednotě bratrské chápe Komenský třicetiletou válku jako Boží soud nad jejich nevěrou. Stará Jednota bratrská
byla po celou dobu své existence buď přímo v ilegalitě nebo pouze tolerovaná. Jejich postavení bylo nejisté a závislé na Bohu. A to, co
následovalo po Bílé hoře, vnímali jako součást této Boží výchovy.
Komenský ve spisu kritizuje situaci církve, předně té své, ale také ostatních církví vzešlých z reformace. Tvrdí, že potřebují obnovu
(nazývá to: reformace). V čem? Ve všem podstatném! Jmenovitě mu jde o tři oblasti obnovy:
• Nejprve je třeba obnovit život. A začít se má u lidu obecného, ne u vrchnosti. Zvláště kritizuje lakotu, kupení majetku a zejména

nestřídmost (zmiňuje úsloví, které se tehdy o Češích říkalo: luxus perdidit Bohemos, tj. Čechy ničí bohatství). Všímá si také zvláštní
neživosti k Božímu slovu, kterou u Čechů vidí v mezinárodním srovnání – menší zájem o Boha, větší zesvětštělost.

• Na obnovu života navazuje reformace v křesťanském učení. Zde věnuje Komenský velkou pozornost možnému řešení teologických
sporů.

• Nakonec jde o dosažení jednoty, svornosti. V ní se stéká osobní zbožnost i řešení sporů. Svornosti si Komenský velmi cení a zabere mu
v knize mnoho místa.

Zjevně mu nejde o stavbu nějaké budovy, jako za časů Agea. Jde mu o stavbu církve (ne ve smyslu instituce), tedy duchovní dům.
Dovolte mi malý komentář.  Letos si  připomínáme významných 500 let  od vypuknutí  reformace.  Vedle mnoha přímých výdobytků
způsobila reformace také velké napětí, které vyústilo ve šmalkaldskou válku v polovině 16. století a pak o 80 let později tu zničující
třicetiletou válku. Komenský již 14 let zažívá tento neblahý stav. Proto považuje svornost za kýžený výsledek duchovní obnovy.
V závěru knihy se Komenský podobně jako Ageus obrací na světskou vrchnost s  konkrétními výzvami, co mají dělat pro obnovu církve.
V tom se od Komenského dnes výrazně lišíme. Právě zkušenosti  s rozdělením Evropy kvůli  církevní příslušnosti  vedly k  požadavku
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odluky církve od státu. Tu takto v Bibli popsanou nemáme, přesto ji zastáváme, protože se ukázala jako moudrá. A v  České republice k ní
opět míříme, když před 4 lety začalo období vyrovnání mezi státem a církvemi.
Za života J. A. Komenského se podle jeho spisu obnova nekonala tak, jako to vidíme za proroka Agea. Leckteré myšlenky Komenského
však o půl století později přišly v hnutí, kterému se říká pietismus. Asi za Komenského nebyl ten pravý čas nebo potřebná poslušnost
nebo jeho slovo nebyla plně od Boha.
Když jsem četl Komenského spis, nedivím se, že biskupové Jednoty ohledně vydání tohoto díla rozhodli na svém jednání takto (citát je
upraven pro současného čtenáře): Někteří duchovní spis doporučují s tím, že by mohl být užitečný. Souhlasíme s vydáním, ovšem je
třeba jej znovu celý projít, aby tam bylo jen to, co je k užitku. Pravda, Komenský je ve spisku docela kritický a své rady a pokyny říká
otevřeně a konkrétně.
V  jednom teologickém  slovníku  jsem našel,  že  kniha  proroka  Agea  inspirovala  poválečnou obnovu Evropy.  Nemám  k  tomu další
informace. Opět to však odpovídá tomu, že jde o situaci pozůstatku Božího lidu poté, co Bůh vyhlásil své soudy.

My dnes
Máme zde tedy dnes před sebou příběh obnovy za proroka Agea, který tolik ovlivnil Komenského v jeho situaci:
• Jak tedy vypadá duchovní obnova na způsob proroka Agea? Je to poslušná reakce věřícího společenství na Boží povel „Teď!“, poté co

na ně Bůh vylil svůj hněv a tento pozůstatek se stal dědicem Božích zaslíbení. A Bůh se rozhodl svým dotekem posvětit to, co jinak
zůstává nečisté.

• Komenský také volá k obnově duchovního domu církve. Nečeká na konec války, nemůže se dočkat a spěchá k tomu, co by mělo přijít
pak.

• Komenský tu obnovu metodicky rozfázuje na tři oblasti: Život, učení, svornost.
Vidíte, že při výkladu našeho textu se snažím co nejvíce přidržet původního kontextu. Přijde mi důležité vidět, že tato duchovní obnova
se  týká  společenství,  které  Bůh provedl  nesnadným obdobím jeho  soudů,  mají  jeho  zaslíbení,  Bůh za  nimi  stojí,  jsou  proměnění
a připravení.
Když vztahujeme Bibli do naší životní situace, je to někdy nesnadné, protože jejich situace byla jedinečná. A u našich malých proroků je
to někdy obzvlášť složité. Pozorujeme jejich příběh s Bohem, zatímco ten náš se v mnohém liší. Přijde mi důležitá otázka, zda máme jako
oni Boží soudy za sebou, nebo zda jsme spíše jako ty předchozí generace, které měly Boží soudy teprve před sebou. Ale i to je možná
nemístná snaha udělat z jejich situace nějaké pravidlo... A přece chci jejich příběh přenést do našeho života. Co si můžeme odnést do
našeho osobního života? Jaké ponaučení nebo povzbuzení plyne z příběhu navrátilců za Agea, Zerubábela a Jóšuy?
1. Doufám, že nás dnešní příběh inspiruje, že se také chceme pustit do toho, co Bůh říká. A těšíme se, že se z jeho milosti dílo podaří.

Příběh lidí v duchovní obnově je vlastně velmi prostý – pokorně uposlechnout Boží slovo a spoléhat víc na Něho než na sebe.
2. Bůh co slíbil, to uskutečňuje. Obvykle promlouvá skrze člověka. Oni tehdy poznali, že to je od Hospodina. A v takovém případě je na

místě poslušnost.
3. Komenský říká, že obnova začíná v životě, pak se přenese do oblasti myšlení (učení), vyhlíženým výsledkem je jednota.
4. Všechno, co přinášíme, je před Bohem nečisté. Svatost je od něho. Duchovní probuzení souvisí se svatostí života, která však není

z nás, je to dar od Boha.
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5. Duchovní obnova a probuzení je především Boží  dar. Když zazní  startovací  výstřel  „Teď!“,  je třeba se takové příležitosti  chopit,
nepromeškat ji.

6. Někdy máme dojem, že jen naše životní vítězství a úspěchy nás připravují na vztah s Bohem. Příběh Židů je odlišný. Právě těžkosti
a prohry vyhnanství byly pro ně přípravou na duchovní obnovu. Jsme-li v takové situaci, vyhlížejme Boží jednání.

7. Podzimní cyklus  Velké pravdy malých proroků končí.  Není to výmluvné, že když se určitá etapa uzavírá, jsme svědky duchovní
obnovy? Obnovou to totiž nezačíná, ale spíše vrcholí. Zápas o živý vztah s Bohem je trvalou výzvou pro nás osobně i tento sbor.

Dovolte mi vy, kteří se sami aktivně za křesťany nepovažujete, abych vás pozval k té první a základní renovaci duchovního života –
vstoupit do Božích služeb. Přijmout jeho autoritu, jako svého Pána. Dát mu za pravdu, že jsem hříšník a potřebuji jeho svatost. Je to
závažné rozhodnutí a je třeba, aby dozrálo. Na druhou stranu některá rozhodnutí v životě neuděláme ne proto, že pochybujeme o jejich
správnosti, ale prostě proto, že na to nedojde. Dovolím si vás tedy pozvat k tomuto rozhodnutí: Pokud dnes slyšíte jeho hlas, otevřete mu
své srdce, přestaňte mu bránit. A pokud nemáte závažný důvod to odkládat, udělejte to hned, nečekejte na odpoledne.

Kázáno na Smíchově 19. listopadu 2017
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Zvěst proroka Zacharjáše: Oharek vyrvaný z ohně
David Beňa

Zacharjáš 3
Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vznesl žalobu.
Hospodin však satanovi řekl: „Hospodin ti dává důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek
vyrvaný z ohně?“ Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli:
„Svlékněte z něho ten špinavý šat.“ Jemu pak řekl: „Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního
roucha. Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban.“ Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál při
tom. A Hospodinův posel Jóšuovi dosvědčil: „Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem
ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. – Nuže slyš, veleknězi
Jóšuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou: Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka, zvaného Výhonek. Hle, tu
je  kámen,  který  kladu před Jóšuu:  jeden kámen,  na něm sedm očí.  Já  sám na něm vyryji  znak,  je  výrok  Hospodina zástupů,
a odklidím nepravost této země v jediném dni. Onoho dne pak, je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinnou révu
a pod fíkovník.“

1. dopis Petrův 1,10-13
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké
okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom
přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného
z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou
svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

Marek 15,12-32
Pilát se jich znovu zeptal: „Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?“ Tu se znovu dali do křiku: „Ukřižuj ho! “Pilát jim
řekl: „A čeho se vlastně dopustil?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“ Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše
dal  zbičovat  a  vydal  ho,  aby byl  ukřižován.  Vojáci  ho  odvedli  do  místodržitelského dvora  a  svolali  celou  setninu.  Navlékli  mu
purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho po hlavě holí,
plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase
do jeho šatů. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel
z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka ‘. Dávali mu víno okořeněné
myrhou; on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo devět hodin, když ho ukřižovali.
Jeho provinění oznamoval nápis: „Král Židů.“ S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se
naplnilo Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.‘ Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: „Ty, který chceš zbořit chrám a ve
třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali:
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„Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho
i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním.

I
Původní název dnešního kázání ve sborovém programu zněl  Vidět Ježíše na staletí dopředu. Já si ho nadepsal jinak, citací z našeho
čtení, a sice Oharek vyrvaný z ohně. Musím se vám totiž přiznat, že „vidět Ježíše na staletí dopředu“ mi nad stránkami Starého zákona –
a zrovna nad dnešním oddílem – někdy činí obtíže. Samozřejmě, za prvé: pro novozákonní pisatele, i pro nás, je zásadní, že Starý zákon
mluví  o Ježíši,  jak jsme četli  v  Petrově epištole.  Kristus právě že nespadl z  čistého nebe,  nevynořil  se odnikud jak Ufo, jak buket
z čarovného klobouku. Mesiáš měl být dítětem židovského národa, pokračovatelem jeho staletých dějin. Evangelisté a apoštolové neumí
vlastně bez Starého zákona o  Ježíši vůbec mluvit. Jak jinak by taky o něm, o Mesiáši, mluvili, než právě biblicky, než řečí Božích smluv
s Izraelem. A samozřejmě, za druhé: Nejen pro Nový zákon je rozhodující, že ten Starý mluví o Kristu; nýbrž už sami starozákonní
Izraelité a židé Ježíšovy doby vyhlíželi osvobození, vykoupení – a Vykupitele; doufali v obnovu království – a v příchod Krále; očekávali
obnovu, očištění chrámu – a příchod Smírce. Ano, nad stránkami svých Písem mohli takříkajíc „vidět Ježíše na staletí dopředu“.
Ale právě: co přesně viděli? Třeba zrovna Zacharjáš? Vlastně vše podstatné: Viděl Jóšuu (Ježíše, řečeno novozákonně), kterak stojí před
Božím soudem, a byl zproštěn obvinění a viny. Viděl, že Hospodin „odklidí vinu této země v jediném dni“, jak jsme četli. Zacharjáš viděl
předzvěsti kýženého krále, „služebníka, zvaného Výhonek“ – což je odkaz ke starším prorokům, k Jeremjášovi anebo Izajášovi (Jr 23,5-
8; 33,15nn; Iz 11,1). Prorok slyšel hotové „evangelium podle Zacharjáše“, jak s vykladači můžeme nazvat náš dnešní čtení.
A přece to pak v novozákonních evangeliích vypadá tak jinak! Ježíš (Jóšua) není kněžského rodu. Nestojí před soudem Božím, vinný, ale
ospravedlněný, nýbrž stojí nevinný před Římany, kteří ho odsoudí k smrti. A do ornátu ho neodívají andělé, nýbrž žoldáci – v hnusné
výsměšné frašce. A za trůn, dá-li se tak nazvat, slouží „králi židovskému“ šibenice, kříž… Jako by evangelia obracela starozákonní vidění
naruby. Jako by z moci a slávy, kterou viděl prorok, dělala nouzi; a z nouze zase ctnost. Jako by při čtení bylo nutné takříkajíc před
závorku nejprve vytknout opačné znaménko. Očividně neplatí, že jen kdyby Ježíšovi současníci četli Bibli pořádně, prostě a jednoduše by
v něm poznali Mesiáše. Tak to očividně nefunguje. Tohle poznání očividně nebylo jen tak nabíledni, člověku muselo být dáno shůry;
člověk musí uvěřit, a sice „bláznivé zvěsti“, řečeno s apoštolem: A teprve pak v tom viselci pozná, poznáme, svého Smírce a Kněze, svého
Vykupitele a Krále. 

II
Ale pojďme se podívat přímo na ono Zacharjášovo vidění; abychom následně – jeho očima – mohli uvidět Ježíše. Potom mi ukázal
velekněze Jóšuu,  vypráví  prorok,  jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu
vznesl  žalobu. Proč?  Jóšua  totiž,  jak  stál  před  poslem,  byl  oděn  do  špinavého  šatu.  Je  zřejmé,  že  sledujeme  jakési
podobenství:  Jóšua  asi  nikdy  takhle  nestál  v  andělském shromáždění;  a  nikdy,  hádám,  neběhal  ve  špinavých,  doslova  přeloženo:
„pokálených“, šatech. Byl to přece jen vůdce navrátilců, těch z babylonského zajetí, iniciátor duchovní obnovy, obnovitel chrámu. Také je
ovšem zřejmé, že jakkoli  Jóšuův pozemský ornát možná zářil čistotou, jeho srdce zmazané bylo. A nejen jeho srdce; velekněz vždy
zastupuje celé izraelské shromáždění! Však je tu satan, doslova žalobce, a nadechuje se, aby vznesl žalobu. Možná takovou nějakou:
„To že má být velekněz? Ten že má obětovat za lid a pronášet požehnání? Ten že postaví chrám? Vždyť se na něj podívejte!“ (Napadá mě,
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kolikrát  my  přebíráme  tuhle  ďáblovu  práci,  když  si  ztěžujeme  jeden  na  druhého!  A  kolikrát  jsme  se  sami  ocitli  v  Jóšuově  kůži,
nezpůsobilí ke službě a s „pokáleným“ svědomím…) 
Hospodin to vidí taky. Rituálně a kdovíjak morálně nečistý velekněz skutečně nemá co pohledávat v chrámě, natož před nebeským
trůnem. Přesto Hospodin žalobce kárá:  Což to není oharek vyrvaný z ohně? Jak by asi  měl vypadat? Vždyť  vyvázl  ze zajetí,
z babylonské pece,  která  strávila  jeho kněžského děda – popraven – i  otce  –  odvlečen  (2Kr 25,18-21;  2Pa 5,41).  Sám Jóšua se  ve
vyhnanství nejspíš narodil, daleko od oltáře: bodejť by byl čistý a vymydlený! A Hospodin, aniž na Jóšuovi žádá omluvu, nebo alespoň
vysvětlení,  očividně z čirého soucitu a taky z lásky k chrámu a k lidu přikazuje svým dvořanům, aby kněze vysvlékli  z těch hadrů
a přinesli mu čistý ornát – a oznamuje: Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost. A nakazuje, aby mu na prostovlasou hlavu – další
kněžská nemožnost – vsadili turban. Snad právě na turban – anebo možná náprsenku ornátu? –, patří onen tajemný kámen, na který
Bůh ryje záhadné znaky a – jak říká – odklidí nepravost této země v jediném dni. (Jak si Hospodin uzpůsobuje nezpůsobilé, že?
Nečeká, až se nějak vydrhneme a vylouhujeme, sdrátujeme a zaletujeme, nýbrž na svůj účet se sám ujímá naší nezpůsobilosti.  Už
u prvních kněží, kdysi za Mojžíše na poušti, tomu tak bylo: po celých sedm dní prováděli zasvěcující obřady, které pro ně Bůh přichystal
– aby pak mohli přistoupit k Božímu oltáři. A tady Hospodin očišťuje dokonce v mžiku a v jediném dni: jedním rozkazem snímá Jóšuovu
nepravost i nepravost země – velekněz a země jsou nerozlučně provázáni –, jediným slovíčkem Hospodin poráží satana.)
A Jóšuu nejen očišťuje, ale také ho potvrzuje v kněžské službě, ba víc než to. Slibuje: Budeš-li chodit po mých cestách a střežit své
pověření, pak budeš obhajovat můj chrám a střežit má nádvoří - a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí.
A ostatní  navrátilé  kněze  –  to  budou  oni  druhové,  kteří  sedí  před  tebou –  prohlašuje  za  důkaz,  že  Izraeli  daruje  svého
služebníka, zvaného  Výhonek, což je, jak jsem říkal, odkaz ke starším prorockým spisům, kde se předpovídá, že podťatý Judův
kmen znovu oživne a z pahýlu Davidova rodu že přece jen ještě vyraší král, tentokrát skutečně velký a spravedlivý (Za 6,12-15). 
Knězi Jóšuovi a jeho druhům, celé komunitě navrátilců muselo Zacharjášovo vidění vlít novou krev do žil. Národ právě na svém hřbetě
snášel soud exilu, co si za ta staletí lehkovážnosti a nevěry nadrobil. Bůh sám ho rozptýlil; jen několik málo vyhnanců se po letech
odvážilo domů, do nejistoty. Našli Jeruzalém v troskách, chrám rozvalený, oltář zbořený, kněžstvo pochybné, prorocký hlas leda ve
starých spisech. A přece se Hospodin – ohlašuje nový prorok Zacharjáš – postavil na jejich stranu! A odpouští svým viníkům, převléká
pokálené, hájí obviněné a nebeské pocty slibuje oharkům vyrvaným z ohně. S tímto Bohem – který se neštítí nesvatých lidí, ale sám si
je, slovíčkem, posvěcuje - se dílo musí podařit! Evangelium podle Zacharjáše!

III
Kde a jak tedy, milí přátelé, v tomto vidění – ale i jinde ve Starém zákoně – vidíme Ježíše, takříkajíc na staletí dopředu? Žalovaného,
a ospravedlněného? A taky zemi zatíženou nepravostí, a přece – v jediném dni – své viny zbavenou? A pokáleného, a přece posvěceného
kněze? Zelený „výhonek“ z pařezu Jišajova, z rodu krále Davida? V jakém světle se nám tu Ježíš jeví? Co vidíme?
Člověku se chce nejprve odpovědět, jak už jsem zmínil: Vidíme nejprve pravý opak golgotské scény! Žádný křik davu a nemilosrdný
pohanský soud, nýbrž satanovu neúspěšnou žalobu a Boží zastání, Boží milost. Žádné znesvěcení, zhanobení člověka, ale jeho očištění.
Žádný posměch a smrt, nýbrž povolání do Božích služeb a nebeské pocty. A přece – učí nás Zacharjáš a stejně tak to učil už Ježíšovy
učedníky – máme právě v Ježíši, v tom na Golgotě, vidět zacharjášský  oharek vyrvaný z ohně. Právě Ježíš, ten z Golgaty, je zelený
Výhonek z rodu Davidova: výhonek vyrvaný z ohně. Ano, tahle očazená větvička, popálená, napolo spálená, neužitečná! Tenhle Ježíš je
Mesiáš, Kristus: Kristus ukřižovaný, právě jakožto ukřižovaný. Právě ten ukřižovaný je Kristus! Nejen ten divotvorný a laskavý Ježíš,
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který v Galileji uzdravoval nemocné a přátelsky stoloval s hříšníky; a nejen až teprve ten vzkříšený a všemocný, trůnící po pravici Boha
Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé, jak vyznáváme: nýbrž právě tenhle slabý a bezmocný, oběšený, posmívaný, ten
k uzoufání, ano, ten, který se sám ptal svého Boha, proč že ho opustil… Ten je Kristus, ten je povolán za Kněze, za strážce chrámu a jeho
nádvoří, za našeho Obětníka a Smírce, Přímluvce, který lidu uděluje požehnání shůry! Toho Bůh vyrval z ohně soudu a jedním slovem,
v jediném dni z něho sňal vinu – naši vinu, vinu této země, jak jsme četli. A smí tedy vstoupit do nebeského shromáždění a protiřečit
satanu a všem ostatním žalobníčkům, v náš prospěch. Právě on je i tím Výhonkem, králem židů, jak hlásal nápis na kříži, i náš král. Ten,
který prošel ohněm soudu a Bůh ho z něj – a nás s ním - vyrval…
Co Zacharjáš viděl? Neviděl hnusnou Golgotu, nýbrž svaté nebe. Neviděl odsouzence, viděl ospravedlněného. Neviděl, jak si smrt bere
Jóšuu z Nazareta, ale jak velekněz Jóšua a jeho druhové, v čistých šatech, ohlašují nový život. Zacharjáš neviděl Krista ukřižovaného;
viděl, co Kristův kříž skrývá, co Kristův kříž znamená, co jemu, Bohu i nám přináší. Jako by už viděl vzkříšeného.

Milí přátelé, Starý zákon – ne vždy a všude, ale na mnoha místech – ohlašuje spíše Boží moc a moudrost, slávu Izraele, spásu světa.
Takového Ježíše mohli starozákonní lidé takříkajíc vidět na staletí dopředu: slavného, vítězného, silného, živého. Ale on přišel – jak říká
Luther – skryt pod pravým opakem: jako dítě z Betléma, jako nazaretský soused, jako venkovský učitel, jako prorok, kterého vlastní lidé
zradili a okupanti umučili. Ale právě to – připomíná Zacharjáš jádro věci – je ona Boží sláva, jeho moc i naše spása. Skryty pod opakem:
v slabosti  a  zápasech víry,  ve  slovech,  pouhých slovech,  evangelia,  v  obyčejném chlebu a  vínu Večeře  Páně,  v  pokání  nás  všelijak
„pokálených“. Ještě ne prokazatelně, nabíledni a v celé parádě. Spíše jako  oharek vyrvaný z ohně. Však se na mě, však se na sebe
podívejme.
A přece to tam někde je! Jako to bylo v kříži – a vlastně leda a jedině tam! Je to v Zacharjášově vidění, které odhaluje neviditelné, ctnost
v nouzi, moc v slabosti, Boží slávu v Ježíšově tváři, odpuštění v nečistém kříži. Je to v těch Božích slovech, která i z nás snímají všechnu
vinu – pro Krista odsouzeného, a ospravedlněného, mrtvého, a z mrtvých vzkříšeného. Je to skryto ve víře, která slyší Kristovo slovo:
a tak Ho má. 
Jemu, našemu Smírci a Králi buď sláva i čest, včera, dnes i navěky. Amen.

Kázáno na Smíchově 26. listopadu 2017
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Duchovní cesta podle knihy Jóel – část 1: K tobě, Hospodine, úpím
Jan Valeš

Židům 5,7-9
Ježíš za svého pozemského života přinesl s  bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl
zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl
dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy.

Začínáme měsíc březen5,  kterým nás bude v nedělních bohoslužbách provázet kniha Jóel. Je krátká, budeme jí postupně procházet
kapitolu za kapitolou. Dnes začneme.
O prorokovi nevíme prakticky nic, ani století není jasné. Naslouchejme tedy jeho slovům, ta máme.
Jóel 1,1-3: Slovo Hospodinovo, které se stalo k Jóelovi, synu Petúelovu. Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země:
Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich
synové dalšímu pokolení:

To je úvodní výzva, která říká, že se dělo něco mimořádného. Vypočítává dohromady 5 generací, které tím žijí. Zaposlouchejme se do
živých obrazů tehdejších událostí.
Jóel 1,4-13: Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť.
Vystřízlivějte, opilci, a plačte! Kvílejte, všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst. Vždyť na mou zemi vytáhl pronárod
mocný a nesčíslný; má zuby lví, tesáky jako lvice. Zpustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil,
způsobil, že vinné výhonky zežloutly. Kvílej, jako panna oděná žíněnou suknicí kvílí pro ženicha svého mládí. Obětní dary a úlitby jsou
odtrženy od Hospodinova domu; truchlí kněží, sluhové Hospodinovi. Pole je popleněno, truchlí role; je popleněno obilí, vyschl mošt,
došel čerstvý olej. Oráči se hanbí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen; sklizeň na poli přišla nazmar. Vinná réva uschla, zvadl fíkovník,
granátový strom i  datlovník a jabloň,  všechno polní  stromoví  je  suché.  Lidským synům vyschl  zdroj  veselí.   Kněží,  opásejte  se
k naříkání, kvílejte, sluhové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho Boha je zbaven
obětních darů a úliteb.

Nyní následuje první velká výzva k celonárodnímu půstu.
Jóel 1,14-20: Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého
Boha, a úpějte k Hospodinu. Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. Což nám není přímo
před  očima odtržen  pokrm,  od  domu  našeho  Boha radost  a  jásot?  Zrno  zaschlo  pod  hroudami,  sklady  jsou  zpustošené,  sýpky
rozbořené, obilí uschlo. Jak těžce oddychuje dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu; stáda bravu se plouží. K tobě, Hospodine,
volám. Stepní pastviny pozřel oheň, všechno polní stromoví sežehl plamen. Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda,
stepní pastviny pozřel oheň.

Nyní následuje další výzva.

5 Kázání z březnu 2020 jsou zařazena na konec této publikace. Druhé a čtvrté kázání cyklu jsou k dispozici pouze v audio podobě na stránkách sboru CB Smíchov.
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Jóel 2,1-11: Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den
Hospodinův. Je blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo
od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení. Před ním je oheň sžírající, za ním sežehující plamen; před ním je země
jak zahrada Eden, za ním poušť, zpustošený kraj. A vyváznout před ním nelze. Vzhledem připomíná koně, je jako jízda v divém cvalu.
Jako hřmící válečná vozba poskakuje po vrcholcích hor, praská jak ohnivý plamen, když sžírá strniště. Je jako mocný lid seřazený
k boji. Národy se před ním svíjejí v křeči, tváře všech blednou. Běží jako bohatýři, jako bojovníci ztéká hradby. Každý jde svou cestou,
neodbočí od své dráhy. Jeden druhému nepřekáží, každý jde určeným směrem. Když narazí na oštěpy, neprořidnou, vnikají do města,
běhají po hradbách, na domy vystupují, lezou okny jak zloděj. Před ním se roztřese země, zachvějí nebesa, slunce a měsíc se zachmuří
a hvězdy ztratí svou zář. Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz.
Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?

Hlavní téma textu – zármutek
Hodně se tu mluví o zemědělství, situaci na polích a pak také se popisuje jakási armáda. – Kdo z nás je tu
zemědělec?! Kdo z nás je voják nebo zažil válku?! To je velká překážka v porozumění Joelova poselství.
Navíc bychom měli mít na mysli zvláštní duchovní roli zaslíbené země ve vztahu mezi Bohem a Izraelem.
Židům Bůh dal zemi, zatímco nám křesťanům žádné území na planetě neslíbil…

Když jsem si knihu Joele pročítal, šel jsem tedy na to jinak – v přečteném textu jsem si červeně označil
všechny  výzvy,  rozkazy  (chcete-li,  slovesa  v  rozkazovacím  způsobu).  V tu  chvíli  je  přečtený  text  o něco
srozumitelnější:

• úvodní výzvy: NASLOUCHEJTE! - strhává pozornost
• vzápětí: NAŘÍKEJTE, PLAČTE – zde je těžiště celého textu
• nakonec: VYHLASTE PŮST, SVOLEJTE SHROMÁŽDĚNÍ, TRUBTE NA POPLACH – hlavní výzva na

závěr

Pak  jsem  si  v  textu  žlutě  označil  slovesa,  která  vyjadřují  naříkání,  trápení,
truchlení. Přečtený oddíl obsahuje hned 11 takových slov!
Nakonec  jsem  oranžově  zvýraznil  vše,  co  souvisí  s  naříkáním,  zármutkem,
truchlením – tedy kdo truchlí, proč truchlí a jak zármutek vyjadřuje.

To je tedy podle mne hlavní zvěst úvodní části proroctví. Stálo by za to sledovat
souvislost tohoto nářku s tím, čemu Jóel říká „den Hospodinův“. To by však na
jedno  kázání  bylo  už  moc,  navíc  uvidíme  v dalších  kapitolách,  co  tím  dnem
Hospodinovým Jóel myslí.
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Nářek nad zlem i neštěstím
Co bylo za Joele důvodem tohoto národního smutku? V úvodu říká, že během 5 generací se nic takového nestalo (1,3). To je něco jako
stoletá voda. Nejhorší tragédie století.
Když my dnes zažíváme nějaká trápení, je velký rozdíl, zda nám to způsobil jiný člověk nebo zda za to nikdo nemůže. Bývá pro nás těžší
vyrovnat se s bolestí, kterou způsobil někdo jiný. Pokud to byl silný vítr, je to méně osobní, nikdo za to nenese vinu.
Co je vlastně důvodem nářku u Joele? Obrazů je v textu hned několik:

• nálet žravého hmyzu, který všechno sežral (1,4 a dál)
• sucho na polích, které nejspíše způsobí hladomor (1,10 a dál)
• oheň, který sežehl krajinu, strniště i stromy (1,19 a dál)
• armáda, která dobývá města a před ničím se nezastaví (1,6, pak 2,2 a dál)
• chrám, v kterém nelze přinášet oběti, protože už není kde je brát (1,9.14.16)

Když to člověk čte pozorně, všimne si, že tam, kde se úplně jasně popisuje válečné tažení, je naznačeno, že jsou to obrazná vyjádření.
Např. 2,4.6-7 se říká, že vypadají „jako“ váleční koně, že běží „jako“ bohatýři.
Na druhou stranu různé druhy kobylek (1,4) jsou již ve starých komentářích k tomuto textu vztahovány na diktátory, kteří pustošili
Izrael  několik  generací  – Tiglatpileser  III  (pol.  8.  st.  př.  Kr.),  Šalmanaser  V.  (konec 8.  st.  př.  Kr.),  Sancheríb (poč.  7.  st.  př.  Kr.)
a Nabúkadnesar (konec 7. st. př. Kr.). Tak to vykládá např. Išodad z Mervu, 9. st. po Kr.).
Jinými slovy, tam kde Jóel mluví o hmyzu, si lze snadno domyslet, že má na mysli lidi a jejich žravost. A tam kde mluví o armádě a válce,
může jít o obraz zkázy, která se podobá pustošení armády.
Přikláním se k těm vykladačům této knihy, kteří mají za to, že kniha Jóel je schválně napsaná tak, aby popisované obrazy bylo možné
vztáhnout k různým událostem v životě Božího lidu. Není ani jasné, zda kniha pochází z 8. století př. Kr., nebo ze 7. st., ale zrovna tak
může být ze století 5. př. Kr. Není to tedy kniha pro jednu příležitost. Je to bohoslužebný (liturgický) text, který je připravený pro různé
situace trápení a bolesti.  Obsahuje básnické obrazy, které můžeme vztáhnout na to, čím si procházíme. Jóelovo proroctví nás jako
průvodce provází těžkým obdobím života.
Čteme tento měsíc tuto knihu, i když žádnou národní ani církevní stoletou tragédií neprocházíme. Čteme ji právě proto, abychom byli
připraveni, až taková doba přijde, abychom věděli, kde Bibli otevřít.
Zároveň si  lecčím procházíme jako jednotlivci  nebo rodiny.  Vlastně před námi otevírá konkrétní  cestu,  jak se s takovým trápením
v životě vyrovnat. Dnes jsme na tuto cestu vstoupili. Kniha Jóel nás vyzývá, abychom to prožívali společně. Je to cesta, kterou Bůh
ukázal prostřednictvím Jóele a může posloužit i nám.

Zármutek, trápení, truchlení
Nad proroctvím Jóele jsem si uvědomil, že jsem v posledním roce četl hned tři knihy, které popisovaly něco podobného:

• Kniha z židovského prostředí od Chajima Potoka, kde hlavní pointa spočívala v tom, jak moc důležité je být schopen vidět a  prožít
trápení a bolest spolu s druhými – bez toho je člověk nejen nepoužitelný, ale přímo nebezpečný sobě i druhým.

• Kniha z prostředí severoamerických indiánů, autentické vzpomínky jednoho z jejich duchovních, který popisoval, jak ho ostatní
uváděli  do jeho duchovní služby.  Jeden z klíčových požadavků pro jeho pomyslnou „ordinaci“  bylo právě truchlení,  naříkání
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a zármutek  nad  situací  jeho  kmene.  Zkušenější  duchovní  s  ním  strávil  několik  dní  naříkáním  a sklíčeností.  Kdo  nepláče
s druhými, ten je nemůže vést.

• Třetí knihou, tentokrát z křesťanského prostředí je Komenského Labyrint světa a ráj srdce, kde píše: Mysl měj vždy co nejvýš
zdviženou ke mně a co nejníže skloněnou k bližním. … Měj hlasité srdce a tichý jazyk. Buď citlivý a soucitný
k utrpení svých bližních ale otrlý ve snášení vlastních křivd. (kap. 53, str. 156)

Co tím chci říct? Tohle je podle mne význam přečtené části Jóelova proroctví pro nás dneska – když procházíš a procházíme těžkým
obdobím, ať již nám to způsobili druzí lidé nebo je to prostě neštěstí, plačme, naříkejme, buďme z toho celí špatní a rozhození, svolejme
shromáždění, společně volejme k Bohu jako žíznivý a hladový dobytek bučí na poli, jako dívka pláče, že přišla o svého ženicha.
Myslím, že netřeba zdůrazňovat hlasy psychologů, jak v dnešní době neumíme truchlit, jak moc nám chybí rituály, které pomáhají tomu
společně se trápit a naříkat.
Hned v úvodu jsou osloveni především vedoucí, představitelé izraelských rodů, starší (1,2). Opět velmi výrazně jsou osloveni starší, když
je třeba svolat shromáždění a vyhlásit půst (1,14).
To je  výzva,  kterou vnímám velmi důrazně pro nás,  starší  sboru:  Kdo chce vést  Boží  lid,  musí  být soucitný,  volat  k Bohu,  plakat
s druhými, trápit se a naříkat. V tomto zrcadle Božího slova vidím, jak až příliš otrlý. Ale Bůh mi ještě dopřává další měsíce a třeba roky
života; ještě se mnou neskončil…

Příklad Ježíše a apoštolů
Vybavují se mi příběhy z Ježíšova života, kdy je na něm vidět právě ten postoj, který jsme četli u proroka Joele.

• Nedávno jsme tu četli  příběh,  jak se Ježíš setkal  s pohřebním průvodem – vdova pohřbívala svého jediného syna… To jsou
situace, které Ježíše dostávaly! Pohnut soucitem, čteme, pomohl, jak jen On může pomoci. (L 11)

• Četli  jsme  v  úvodu  bohoslužby:  Ježíš  za  svého  pozemského  života  přinesl  s  bolestným  voláním  a  slzami  oběť
modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.
(Žd 5,7)

• Ježíš pláče nad Jeruzalémem (L 23,27-31)
• A můžete přidal další biblické příběhy, kdy Ježíš truchlí s těmi, kdo jsou zraněni.
• Apoštol  Pavel do Korintu:  Psal jsem ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem, s mnohými slzami – ne proto,

abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám. (2K 2,4)
• Pavel v rozhovoru s vedoucími Efezu:  Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne

v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. (Sk 20,31)

Závěr
Dnes jsme začali nedělní čtení prorocké knihy Jóel. Nevíme přesně, kdy byla napsána. Nevíme ani, kvůli jaké pohromě. Vidíme však, že
je napsána tak, abychom ji mohli číst za různých okolností. Je napsaná pro nás všechny, aby nás vedla duchovně těžkým obdobím.
Začíná tím, jak důležité je nést trápení společně, plakat, trápit se, být smutní. V dalších odstavcích přijde na řadu vnitřní proměna, pak
také působení Ducha svatého. Ale to bych předbíhal. Někomu může připadat, že dnešní Jóelova výzva je příliš jednoduchá… Důležité
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věci nebývají složité. Ale děláme to? Máme s kým sdílet svá trápení nebo v nich zůstáváme osamocení? Postíme se společně? A Jóel
mluví zvláště k vedoucím, představitelům lidu, kteří stojí v čele.
Proto jsem připomněl hned několik situací z Ježíšova života. Bible vykresluje našeho Boha jako toho, kdo soucítí, kdo truchlí s námi, kdo
nám pomáhá, ale také pláče nad těžkostmi, kterými procházíme, ať už jsou jakékoli povahy.
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení
jako my, ale nedopustil se hříchu. 16  Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli
milost a pomoc v pravý čas. (Žd 4,15n)

Kázáno na Smíchově 1. března 2020
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část 2: Skutečné pokání
Kázání je dostupné v audio záznamu na stránkách sboru CB Smíchov. Kázáno na Smíchově 8. března 2020.

část 3: Co mám dělat, aby nám Bůh požehnal?
Jan Valeš

Matouš 5,1-12
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Jóel 2,18-27
Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu: Hle, posílám vám obilí,
mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili, a už vás nevydám potupě mezi pronárody. Vzdálím od vás Seveřana, zaženu ho do vyprahlé,
zpustošené země, jeho předvoj do moře východního, jeho zadní voj do moře západního. A bude z něho vystupovat zápach, hnilobný
puch, neboť chtěl vykonat veliké věci. Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Neboj se, dobytku na poli,
stepní pastviny se zazelenají, strom zase ponese ovoce, fíkovník a réva vydají úrodu. Jásejte, synové Sijónu, radujte se z Hospodina,
svého Boha, neboť vám dá učitele spravedlnosti a jako na začátku vám sešle hojnost dešťů podzimních i jarních. Humna budou plná
obilí,  lisy  budou  přetékat  moštem  a  čerstvým  olejem.  Tak  vám  nahradím,  co  po  léta  požíraly  kobylky  a  brouci,  různá  havěť
a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který
s vámi tak podivuhodně jednal. A můj lid nebude navěky zahanben. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh,
a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben.

Přečetli jsme text, který popisuje Boží požehnání. Je to vlastně výčet různých dobrých Božích darů potřebných k životu – potraviny,
bezpečí od nepřátel nebo déšť.
Otázka, na kterou se v kázání zaměřím, je myslím otázkou každého z nás a potkávám ji v rozhovorech velmi často: Co můžeme udělat
pro to, aby se nám dobře vedlo, aby nám Bůh žehnal? Můžeme si tento text přivlastnit, vzít si ho osobně?

Velké pravdy malých proroků – on-line na www.cbsmichov.cz 92

http://www.cbsmichov.cz/
https://cbsmichov.cz/kazani/?wpfc_sermon_series=duchovni-cesta-podle-knihy-joel


Dnešní kázání je již třetím pokračováním duchovní cesty podle proroka Jóele. To naše duchovní putování tedy nabírá tento směr:
1. Jsme-li v situaci vážné národní katastrofy, jako byli Jóelovi současníci, první krok je volat k  Bohu, trápit se, truchlit, prožívat

bolest, vyjadřovat ji, shromáždit se a svou bolest Bohu vypovědět.
2. Druhým krokem Jóelovy duchovní cesty je skutečné pokání.
3. Dnes máme před sebou další etapu – Boží možná odpověď na opravdové pokání.

Otevřme si před sebou tento text
Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu…  Nyní
promlouvá prorok. Tato úvodní slova vytváří dojem, že zde se prorocká kniha překlápí do další části. Doposud mluvil o přítomnosti či
minulosti, vyzýval současníky, co mají dělat. Nyní začíná mluvit o budoucnosti, co Bůh bude dělat.
Oddíl začíná i končí odkazem na Boží smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Izraelem na hoře Sínaj za Mojžíše. Celé naše přemýšlení je touto
smlouvou zarámováno úvodními slovy i závěrečnými.
Vše, o čem bude prorok mluvit, je totiž projevem Boží žárlivosti (ČSP) a jeho soucitu. O Boží žárlivosti čteme poprvé v desateru – když
Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu, nyní si ho žárlivě hlídá. Co Bůh v této „horlivé lásce“ (ČEP) pro svůj lid připravil?

• Dostatek potravin: Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili. (2,19)
• Mezinárodní respekt: Už vás nevydám potupě mezi pronárody. (2,19)
• Zbavení se nepřátel:  Vzdálím od vás Seveřana, zaženu ho do vyprahlé, zpustošené země, jeho předvoj do moře

východního, jeho zadní voj do moře západního. (2,20)
Na základě toho zní povzbuzení, kterým jsem zahájil bohoslužbu – to je adresované půdě, zvířatům a také lidem: Ničeho se neboj,
země, raduj se a jásej, neboť Hospodin pro tebe vykoná velké věci. Nebojte se, zvířata, vždyť vaše pastviny se opět
zazelenají. Jásejte a veselte se lidé ze Sijónu. Radujte se ze svého Boha. (2,21-23)
Výčet Božích darů připodobním tomu, když vám někdo bude ukazovat nějakou cennou věc. Nejprve otevře krabici, pak z ní vyndá obálky
či sáčky, z kterých nakonec vytáhne samotné předměty, které vám chce ukázat.
Prorok začal připomínkou smlouvy – to je jako ta krabice, v které to celé je. Pak mluví o dostatku potravin, mezinárodním respektu,
o zbavení se nepřátel – to je jako ty sáčky nebo obálky, v kterých je ukrytý poklad.
Pak zatroubila fanfára – nebojte se, země, zvířata, lidé. Po této fanfáře vyjme poklad: Neboť vám dá učitele spravedlnosti a jako
na začátku vám sešle hojnost dešťů podzimních i jarních. (2,23)
Předtím mluvil o úrodě, nyní však mluví o dešti, bez kterého úroda není. Izraelská zem je závislá na dešti, to je ten podstatný Boží dar,
díky kterému pak přijde ten zbytek. Dostáváme se tedy k jádru věci – nejde o to, aby Bůh zasadil obilí nebo prořezal révu, jde o to, aby
Bůh dal déšť.
A zde musíme jít slůvko od slůvka. Slova učitele spravedlnosti (ČEP, ČSP) překládají jiné překlady jako déšť podle spravedlnosti
(jeruzalémská) nebo déšť příhodný (kraličtí). Jak je to možné? V hebrejštině je zde použito slovo, které má dva významy – déšť nebo
učitel (oba významy vyrůstají z téhož slovního kořene: déšť je něco, co padá; učitel je ten, kdo hází).
Buď je to déšť spravedlnosti nebo je to učitel spravedlnosti. Pokud to budeme číst jako déšť, je jasné, že to je nějaký zvláštní déšť,
neboť má přinést spravedlnost. Pokud to budeme číst jako učitel, pak prorok dává najevo následujícími slovy, že jeho působení má být
jako účinek deště.
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To je ten poklad, který prorok rozbaluje, spravedlnost dopadající jako déšť na vyprahlou zem, učitel spravedlnosti, který přináší Boží
slovo. Kam dopadá Boží slovo, tam raší život. Je jako déšť na podzim, když se zasévají ozimy. Je zároveň jako ten jarní déšť, bez kterého
je v Izraeli hubená úroda, protože rostliny potřebují vláhu v době dozrávání.
Prorok nám ukázal poklad – spravedlnost jako déšť. A nyní to opět uklízí. Bere do ruky sáček, v  kterém je tento poklad ukrytý – ve verši
24 mluví o úrodě základních potravin (stejně jako ve v. 19). Ve verši 25 mluví o nepřátelské armádě (jako ve v. 20). Ve verších 26-27
připomíná  ten  respekt  mezi  národy  (jako  ve  v.  19).  To  jsou  ty  projevy  Božího  požehnání,  když  Bůh  dá  to  nejdůležitější  –  déšť
spravedlnosti. Nakonec zavře celou krabici, když připomene Boží smlouvu. Začal připomenutím Boží žárlivé lásky. Končí slovy: Já jsem
Hospodin, váš Bůh, a vy jste můj lid. (2,27)
Uprostřed zpráv, které se dobře poslouchají, zazní nelehký Boží výrok:   Tak vám nahradím, co po léta požíralo ... mé veliké
vojsko, které jsem na vás posílal. (2,25)  Katastrofy,  které  byly  na počátku celé Jóelovy knihy,  jsou Božím jednáním! Jednou
větičkou prorok řekne jasně tuto důležitou skutečnost, kterou není snadné přijmout.

Co je naše země zaslíbená?
Nyní se vracím k té úvodní otázce: Co můžeme udělat pro to, aby nám Bůh žehnal? Je to, co zde čteme, popis Božího požehnání, které si
můžeme jednoduše přivlastnit, vzít osobně?
Kdo je v našem případě ten Seveřan (v. 20)? Jak nám mohou přetékat lisy a překypovat humna, když žádné lisy ani humna nemáme
(v. 24)? Jak se tato Boží požehnání týkají nás dnes? Jak tedy rozumíme tomuto a podobným textům? Co je ta naše země zaslíbená, která
by mohla opět vzkvétat?
Pokusím se nás alespoň nasměrovat. Mezi křesťany lze potkat několik způsobů, jak s těmito texty nakládáme6:

• Zduchovnění: Nejde o obilí, olej a víno, o základní potraviny. Jde o duchovní základní potraviny – modlitbu, čtení Písma svatého,
milosrdenství ve službě druhým, společenství církve.

• Odmítnutí: Toto se týká Izraele, nikoli nás. Vždyť je to tam jasně řečeno, celé je to zarámováno sínajskou smlouvou. My jsme na
Izrael naroubováni smlouvou, která je v Kristu. A neobsahuje zaslíbení země, úrody, dešťů, mezinárodní a vojenské bezpečnosti.

• Za mimořádných okolností to někteří křesťané chápali doslovně: Husité se vnímali jako Boží lid, který v Božím jménu brání se
zbraní  v ruce  Boží  zaslíbení  jako starý  Izrael.  V určité  etapě  Spojené  státy  americké  se  vnímali  jako  vyvolení,  kteří  osidlují
zaslíbenou zem.

• Ježíš je naší zemí zaslíbenou: Někteří to vyloží tak, co je Izraeli  zaslíbenou zemí, to je pro nás Ježíš.  V  něm máme všechna
požehnání. A je jedno, zda zažíváme dostatek nebo umíráme hladem, On je naším domovem.

• Svátostný výklad: Boží království se odehrává v prostoru a v čase – ve svátostech. A je podstatný rozdíl, zda jsem u toho nebo ne.
Svátosti jsou naším dědictvím od Hospodina, tím prostorem, v kterém zažíváme jeho požehnání.

Z výčtu je patrné, že jsou mezi námi podstatné rozdíly. A nejsou všechny přístupy stejně pravdivé nebo stejně užitečné. Možná jsme se
v tom našli. Určitě je to příliš schématické, ale snad to některým pomůže. Možná Starý zákon prakticky není součástí vašeho vztahu
s Bohem. A možná je to právě proto, že tyto otázky jsou příliš složité a je na to potřeba se v Bibli více orientovat.

6 Následující část v bohoslužbě vůbec nezazněla, protože se více hodí na biblickou hodinu nebo do této písemné podoby kázání. V následujícím přehledu čerpám 
z knihy Waltera Brueggemanna The Land. Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith. 1977, od strany 167.
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Vezměte vážně to, že Bible nám přináší příběh od stvoření světa přes dějiny Izraele, Ježíšův život, existenci církve až k Ježíšovu druhému
příchodu.
A v tomto příběhu Izraelci zažili nesmírně důležitou lekci.

• Bůh Abrahamovi slíbil zemi. Za Mojžíše do ní 40 let putovali.
• Několik staletí v ní žili (doba soudců a králů), ale nebylo to dobré.
• Nakonec je ten stejný Bůh z této zaslíbené země vyhnal a oni se stali cizinci po celém světě i ve své vlastní zemi.

Tak to bylo od časů Ezdráše i v době Ježíšově. Žijí v Izraeli, ale vládne jim římská říše. Ježíš žije jako bezdomovec, podobně apoštolé
nesou Evangelium do celého světa a připomínají křesťanům, že jsou ve světě jen poutníky.
Jako křesťané známe dobře to, že přijmeme Boží zaslíbení a Bůh nás změní, jakoby nás uvedl do zaslíbené země. Ale často nepočítáme
s tím, že Bůh Izraelce z té zaslíbené země zase vyhnal.
Ta důležitá lekce spočívá v tom, že Bůh slibuje požehnání, které má hmotnou podobu (zaslíbená zem, uzdravení, dostatek), ale Boží dary
jsou vždy součástí vztahu s ním, nemůžeme je pro sebe urvat nebo se jich zmocnit, jako se Izraelci zmocnili zaslíbené země *. Bůh Izraelce
učil žít v zaslíbené zemi jako cizinci. On dává své dary, ale tím skutečným pokladem je On sám. Nechtějme dary, chtějme dárce!

Ježíš a země zaslíbená
Četli  jsme v úvodu bohoslužby Ježíšova blahoslavenství (Mt 5).  To proto,  abychom si na nich ukázali  Ježíšův přístup,  který přímo
navazuje na to, co říkali proroci.
Porovnám nyní Ježíšova slova s Jóelem. Ježíš vychází z toho, že zaslíbená země je Božím darem: Blaze tichým, neboť oni dostanou
zemi za dědictví. Dostat od Boha dědičně zemi je nesmírně důležité. Kdo ji však dostane? Odvážní a silní jako za časů Jozue? Nikoli.
Budou to tiší, pokorní, mírní. Jóel mluví o dešti, který není agresívní, záplava. Je to déšť v pravý čas.
Ježíš mluví o Božím království, kralování, které se odehrává zde na zemi, ne někde mimo v nebesích: Blaze chudým v duchu, blaze
těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Jóel mluví o tom, že zahnání nepřítele
není výsledek armádní činnosti, ale Bůh sám to udělá. To je ta chudoba v Duchu. A opět je tu ten překvapivý moment, že království tvoří
lidé chudí a pronásledovaní! Běžně to je přesně naopak – vládnou bohatí, kteří druhé utlačují a pronásledují. Ježíš uskutečňuje Boží
zaslíbení, ale jaksi naruby…
Protože Ježíš mluví o našich pozemských poměrech, mluví o těch,  kdo pláčou (budou potěšeni),  kdo jsou milosrdní vůči trpícím
(ti dojdou milosrdenství). Boží požehnání má konkrétní, hmatatelnou podobu. Jóel vyzýval k pláči, truchlení, nářku a pokání. Takovým
zvěstuje, že Bůh jim udělá radost. Opět je to naruby v tom, že Ježíš si hledí těch, kdo se trápí a  pláčou, ti jsou váženými občany té
Ježíšem zaslíbené země, Božího království.
Ježíš říká:  Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.  Jóel mluví o dešti spravedlnosti,
poznání Boha, který je tím pravým pokladem. Úroda a bezpečí z toho vyrůstají.
Jsou Ježíšova slova čistě duchovní nebo mají také konkrétní,  hmatatelný význam? Ježíšova slova i jeho služba se týká konkrétních
lidských  situací.  Nikoli  jen duchovna či  zásvětna.  Ježíšovy  duchovní  hodnoty  se  projevují  velmi  konkrétně  a  hmatatelně  – útěcha
plačících, dědičný podíl země, milosrdenství.

* „Not powerful grasping but trusting receiving.“ (W. Brueggemann, The Land, Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith. str. 176)
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Na vše se však Ježíš dívá jaksi naruby – dostatek je darem až po hladovění, země je darem pro ty, kdo si ji nenárokují. To je vlastně
zkušenost Izraelců, kteří byli vyhnáni ze zaslíbené země – nejde o to si Boží zaslíbení nárokovat, ale přijímat je jako dar.
Ježíš to říká jasně:  Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce
nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více
domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední
první. (Mk 10,29-31)

Shrnutí textu
Čteme knihu proroka Jóele jako duchovní cestu. Dnes jsme se dostali k té části, v které prorok začíná vyhlížet budoucnost,  kterou
Hospodin popisuje v přívětivých barvách.
Připomenu, co tomu předcházelo:

• Celá kniha začíná tragickou situací. Nájezdem armády nebo žravého hmyzu. (Či snad dravého viru?)
• Nejprve vyzývá naříkat, trápit se, truchlit, volat a úpět k Hospodinu, svolat shromáždění, vyhlásit půst. (viz kázání 1. března)
• Jeho druhá výzva je: Uznejte svůj podíl viny, pokořte se, omluvte se, litujte – a to nejen slovy a vnějším způsobem, ale doopravdy,

roztrhnout nikoli své roucho, ale srdce. (viz kázání 8. března)
• Náš dnešní oddíl ukazuje, že došlo ke zvratu. Prorok obrací pozornost do budoucna a zvěstuje dobré a přívětivé zprávy.

Kde došlo ke zvratu? Jak můžeme způsobit, aby se tragické události obrátili k dobrému? Jak převážit na svou stranu Boží požehnání?
Nabízí se, že takovým bodem obratu je skutečné pokání, jak jsme o něm četli minulou neděli. Myslím, že takový výklad knihy Jóel by byl
hodně zavádějící.
Bod  obratu  prorok  popisuje  takto:  Roztrhněte  svá  srdce,  ne  oděv,  navraťte  se  k  Hospodinu,  svému  Bohu,  neboť  je
milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. (Jl 2,13) Ne naše pokání, ale
Boží charakter je tím skutečným bodem obratu. Kdyby Bůh byl nevypočitatelný a mstivý, nebylo by nám pokání k  ničemu. Protože Bůh
je  milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný,  protože ho  jímá lítost nad každým zlem,  proto může naše
pokání přispět k obratu celé situace.
Co můžeme udělat pro to, aby nám Bůh začal žehnat, aby od nás odvrátil katastrofu, aby požehnal duchovně i hmotně? Nemůžeme pro
to udělat nic. A ani pro to nic dělat nemusíme – Bůh již je na naší straně, víc už nás milovat nemůže.
Co však můžeme dělat, je mít s ním vztah. Bez toho to totiž nejde. Uzavřít s ním smlouvu – ty budeš můj Bůh a my budeme tvůj lid.
Opravdu v hloubi duše uznat svou vinu, omluvit se Bohu i lidem, uléhat s pokorou a vstávat s prosbou o pomoc. K tomu nás vyzývá Jóel.
A připomíná Boží věrnost i v případě, že na nás Bůh sesílá události, které označujeme za tragické. Očekávejme od Boha požehnání
duchovní i hmotné. Tím skutečným pokladem je On sám.

Kázáno na Smíchově 15. března 2020

část 4: Duch svatý v nás
Kázání je dostupné v audio záznamu na stránkách sboru CB Smíchov. Kázáno na Smíchově 22. března 2020.
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část 5: Zažíváme apokalypsu?
Jan Valeš

Jóel 4,1-21: Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, shromáždím všechny pronárody, svedu je do
Doliny Jóšafatu (to je Hospodin bude soudit) a budu je tam soudit kvůli  svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli  Izraeli,  kterého
rozehnali mezi pronárody. Mou zemi rozdělili a o můj lid losovali. Dávali chlapce za nevěstku a děvče prodávali za víno – a pili. Co
jste vy proti mně, Týre a Sidóne i všechny pelištejské kraje? Chystáte proti mně odvetu? Přikročíte-li k odvetě, rychle a bez meškání
vám to vrátím na vaši hlavu. Pobrali jste mé stříbro a zlato, mé nejkrásnější skvosty jste zanesli do svých chrámů. Syny judské
a jeruzalémské jste prodávali synům Jávanců, aby je zavlekli daleko od jejich území. Hle, já je probudím k návratu z místa, kam jste
je prodali, a co jste spáchali, vám vrátím na vaši hlavu: Vydám vaše syny a vaše dcery napospas synům judským a  oni je prodají
Šebajcům, dalekému pronárodu. Tak promluvil Hospodin.

9 Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí, ať přitáhnou všichni bojovníci! Překujte své
radlice  v  meče,  vinařské  nože  v  oštěpy!  Slaboch  ať  zvolá:  „Jsem  bohatýr!“  Pospěšte  na  pomoc,  všechny  okolní  pronárody,
a shromážděte se! – Přiveď sem, Hospodine, své bohatýry! – Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam
a budu soudit všechny pronárody vůkol. Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je
velká. Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko. Slunce a měsíc se zachmuří a hvězdy
ztratí svou zář. Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště svého lidu
a záštita synů Izraele. I poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, že přebývám na Sijónu, na své svaté hoře. Jeruzalém bude opět svatý
a nebudou jím už procházet cizáci. A stane se v onen den, že z hor bude kanout mladé víno, z pahorků poteče mléko, všemi judskými
potoky bude proudit voda, z Hospodinova domu vytryskne pramen a napojí Úval akácií. Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu
zpustošená step za násilí na synech judských, za to, že v jejich vlastní zemi prolévali nevinnou krev. Ale Judsko bude osídleno navěky,
Jeruzalém od pokolení do pokolení. Jejich krev prohlásím za nevinnou, nikoho nenechám bez trestu. Hospodin přebývá na Sijónu.

Shrnutí duchovní cesty podle knihy Jóel
Dnes je poslední březnová neděle, v které otevíráme knihu proroka Jóele. V tom úvodním prvním kázání jsem řekl, že čteme tuto knihu,
i když žádnou národní ani církevní stoletou tragédií neprocházíme. Kolik se toho od první březnové neděle změnilo?! Kniha Jóel ke
mně dnes promlouvá mnohem osobněji než před měsícem…
Bude dobré, když celou knihu na začátek shrnu – obsahuje dvě aktuální výzvy a tři obrazy budoucnosti:

1. Jóel začíná zprávami o katastrofě způsobené invazí žravého hmyzu nebo cizí  armádou, příp.  obojím. A vyzývá,  aby společně
prožívali bolest, postili se a volali k Bohu. (Jl 1,5-2,11) Dnes bychom řekli: Celý svět se chvěje, zakrývá si tvář. Volejte společně
k Bohu všichni, kdo nosíte roušku!

2. Jedna věc je volat k Bohu, docela jiná je se k němu vrátit. To je druhá výzva proroka Jóele. Srdcem se obraťte k  Bohu, který se
slitovává. Bez pokání není cesta vpřed. (Jl 2,12-17) Česká republika a vlastně celý svět došel na své cestě až k této pandemii. Je
třeba přehodnotit cestu, která nás dovedla až sem. A pokání znamená, že to přehodnocení začíná od vztahu k  Bohu – zde je třeba
začít.

Velké pravdy malých proroků – on-line na www.cbsmichov.cz 97

http://www.cbsmichov.cz/


3. Tak jako my dnes začínáme mluvit o možných scénářích do budoucna, Jóel rozvíjí jeden takový scénář, který začal pokáním.
Mluví o různých podobách Božího požehnání – dostatek potravy, bezpečí, které bude dopadat jako déšť v pravý čas, bude to déšť
spravedlnosti. (Jl 2,18-27)

4. Druhý obraz budoucnosti mluví o tom, že Bůh dá sám sebe – vylije svého Ducha na lidi bez rozdílu věku, pohlaví a  sociálního
postavení. (Jl 3,1-5) To popisuje události, které se staly po Ježíšově vzkříšení.

5. A prorok přidá ještě vzdálenější, třetí výhled, který i pro nás 2 tis. let po Ježíšově vzkříšení je stále ještě budoucností. Zatím se to
nestalo. (Jl 4,1-21) Ano, Jóel je apokalyptik, však také evangelista Jan jej ve své Apokalypse opakovaně cituje (kniha Zjevení).

Jak číst tuto kapitolu?
Dnes před sebou máme kapitolu 4., která se ještě neodehrála. Až se stane, bude její výklad o dost jednodušší. Pokusím se zhostit výkladu
s důvěrou ve vanutí božího Ducha, bez kterého nad Biblí jen kroutíme hlavou…
Po prvním nebo druhém přečtení na mě text působí velmi vlastenecky, řekl bych nacionalisticky – my přežijeme a zvítězíme, říká prorok
jménem Izraele, Židů (Judejců), ostatní národy (a že jich je tu jmenováno dost) zle dopadnou kvůli všemu příkoří, které jsme museli
snášet. Je to výklad ve stylu NNN – nic než národ. Tedy sionistické čtení tohoto proroctví. Je to učiněný Armagedon, ohromný válečný
střet s hrstkou vítězů a zbytkem světa poražených.
Přiznám se, že tento výklad mi nevoní. Jako křesťan jsem odchovaný následováním Ježíše, jehož životní příběh vyznívá o dost jinak.
Zmíním zejména dva důležité rysy Ježíšova působení:

• Ježíš je zachráncem nejen Židů, ale celého světa: Pravda, nejprve své učedníky vysílá jen k synům Abrahámovým (Mt 10), ale
nakonec je posílá do celého světa (Mt 28). Jsem si vědom tohoto posunu od nacionalismu k celému lidstvu, a proto nemohu
knihu Jl vykládat nacionalisticky, sionisticky, jakoby Bohu záleželo jen či především na jedné skupině obyvatelstva planety.

• Ježíš  problém nespravedlnosti  a viny neřeší  cestou spravedlivé odplaty,  ale  spravedlivého odpuštění.  Jako křesťan netoužím
z celého srdce po spravedlivém potrestání  viníků.  Ano,  budu rád,  když nespravedlnost vyjde najevo. Ale samotným viníkům
nepřeji nic zlého, odpouštím jim a přeji si, aby našli pokoj v Bohu. Až Bůh bude spravedlivě trestat, nebudu se radovat, budu to
chápat jako záležitost božskou, na kterou mé srdce člověka vůbec není stavěno.

Jóšafat a Jóšua
To jsou dva hlavní důvody, proč nemohu přečtený oddíl vyložit ve stylu Nic Než Národ, sionisticky. Myslím, že pomůže, když budeme
sledovat dvě jména: Jóšafat a Jóšua.

• Jehóšafat či zkráceně Jóšafat znamená „Hospodin soudí“. Jóel tímto jménem nazývá údolí, o kterém je v textu opakovaně řeč
(v. 2 a 12). Pak jej nazve ještě „údolí rozhodnutí“ (v. 14). Nejde o žádné konkrétní údolí, které by mělo tento název (název není
dochován ani v Bibli, ani v jiných starověkých pramenech ani v tradici*).

• Jehóšua či zkráceně Jóšua znamená „Hospodin zachrání“. To je jméno, které dostal chlapec narozený v Betlémě, syn Mariin,
později popravený jako židovský král. (Mt 1)

* Walton John H, Victor Harold Matthews, a Mark W Chavalas. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament. Downers Grove, Ill.: InterVarsity 
Press, 2000.
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Zmínil jsem, že na první či druhé přečtení kapitola vyznívá tak, že hlavní postavou je tu hrdinný Jóšafat, bojovník a soudce. Když čtu
kapitolu podesáté či popatnácté, vidím čím dál tím víc, jak hlavní postavou je Ježíš, Jóšua. Pojďte se na to se mnou podívat.

v. 1-2: Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, shromáždím všechny pronárody,
svedu je do Doliny Jóšafatu a budu je tam soudit kvůli svému lidu. Cílem svolání národů je „soudit“, nikoli bojovat.
Je zde obraz krále, který otevře zemské desky, bude řešit problémy a rozhodovat pře. Tento důležitý obraz je popsán právě
pomocí jména Jóšafat, které znamená „Hospodin soudí, rozhoduje, řídí“ (verše 2 a 12).

v. 4: Co jste vy proti mně, Týre a Sidóne i všechny pelištejské kraje? Chystáte proti mně odvetu? Přikročíte-li
k odvetě, rychle a bez meškání vám to vrátím na vaši hlavu.  Pokud se někdo chce Hospodinu mstít nebo si s ním
jinak vyřizovat účty, musí počítat s tím, že pro Boha je hračkou takové plány obrátit na hlavu toho, kdo si je vymyslel. Ani zde
není obraz války. Jen varuje, že kdo Bohu jámu kopá, sám do ní padá. Následující verš to ukazuje na konkrétním případě –
prodej do otroctví prostřednictvím překupníků (Řeků či  Šebajců). Zdrojem otroků byly ve starověku především vojenská
tažení. Zde však Hospodin říká, že „prodá syny a dcery“ jmenovaných národů (v. 8), nikoli, že je získá válečným tažením.

v. 9: Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry! Ať nastoupí, ať přitáhnou všichni
bojovníci! Zde je třeba stručné vysvětlení. ČEP překládá: Vyhlaste svatý boj. Také studijní překlad ukazuje v poznámce,
že spolu s výzvou k boji se tu objeví zmínka o svatosti. Máme takový případ také u Jeremiáše nebo Micheáše (Jr 6,4; 22,7;
51,27n, Mi 3,5). Slovo posvětit v hebrejštině znamená „oddělit“, tedy pro Hospodina. Zde však jde o ten základní smysl slova
„oddělit, určit pro zvláštní účel“. Nijak to nesouvisí s nějakou „svatou válkou“. Je tu výzva pro  hrdiny a bojovníky. Ale
o větu dál je řečeno, kdo je tím hrdinou: Slaboch ať zvolá: „Jsem bohatýr!“ (v. 10) Nejde tedy o bohatýra v běžném slova
smyslu, ale spíše na způsob Ježíšových blahoslavenství.

v. 10: Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy! Opravdu obsahuje jasnou výzvu ozbrojit se, ze zemědělského
náčiní ukovat zbraně. To hodně připomíná Ježíšova slova: Řekl jim: „Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak
i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: ‚Byl
započten mezi zločince.‘ Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle.“ Oni řekli: „Pane, tu jsou dva
meče.“ Na to jim řekl: „To stačí.“ (L 22,36-38) Když pak meč použijí, Ježíš dává najevo, že takto si to nepředstavoval:
Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: „Pane, máme se bít mečem?“ A jeden z nich napadl
sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím!“ Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.
(verše 49-51)

v. 12: Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody
vůkol. Hospodin vyzývá všechny, aby se sešli v údolí Jóšafat, protože tam usednu, abych soudil všechny. Opět nejde
o obraz bitvy, ale o globální sněm ve „valdštejnském sále“, v kterém Bůh zasedne na trůn a bude rozhodovat.

v. 13: Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká.  Pomocí
zemědělského obrazu plodů zralých ke sklizni prorok oznamuje, že zla již bylo dost a nyní je čas je uzavřít. Není třeba to
vykládat jako válečný obraz smrtky s kosou, která by znamenala válečný konflikt velkého rozsahu. Ano, na posledním soudu
budou poražení,  ti,  kdo budou odsouzeni za zlo, které napáchali, peklo existuje (mimochodem nejvíce detailů o pekle se
dovídáme z Ježíšových slov). Obraz sklizně znamená, že dozrál čas.
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v. 14: Den  Hospodinův  v  Dolině  rozhodnutí  je  blízko. Slova  „blízko  je  den  Hospodinův“  uzavírají  tuto  sekci,  která
dramatickými slovy popisuje poslední soud. Skutečně to jméno Jóšafat je velmi symbolické pro celou zde popsanou scénu.

v. 15n: Slunce a měsíc se zachmuří. Hospodin vydá řev ze Sijónu. Hospodin je útočiště svého lidu.  Pozornost se obrací
jiným směrem – od obrazu posledního soudu k obrazu toho, co se bude dít pak s Božím lidem. Říká, že  Hospodin vydá
hlas, zařve. To je příznačné shrnutí, jakým způsobem Bůh prosadí svou moc a vůli. Je v tom zahrnuto Ježíšovo kázání, jeho
ukřižování i vzkříšení, stejně jako jeho druhý příchod a poslední soud. Z toho plyne, že Hospodin je především  útočiště
svého lidu a záštita synů Izraele.

Určitě stojí za pozornost poslední věta, v. 21: Verš má tři části. Vezmu to postupně – poslechněte si, jak odlišné mohou být překlady:
Jejich krev prohlásím za nevinnou. (ČEP) Pomstím jejich krev. (B21, Jeruzalémská, také ČSP) Podobně rozdílné jsou překlady
i druhé části verše: Nikoho nenechám bez trestu. (ČEP) Tu, kterou jsem nepomstil. (ČSP, B21) Opravdu to tak je, klidně si to
ověřte! Naštěstí třetí část verše je jednoznačná: Hospodin přebývá na Sijónu.
Docela dlouho mi trvalo, než jsem se tím prokousal, abych pochopil, jak je možné, že všichni překladatelé překládají stejná hebrejská
slova, a přesto se tak liší. To rozhodující slovo znamená v hebrejštině vyprázdnit, vyčistit od špíny. Představme si třeba trestní rejstřík,
který Hospodin vyčistí, takže bude prázdný.
Kdybych měl ten verš přeložit, tak si od každého překladu vezmu půlku:  Vyčistím jejich krev (ČEP), kterou jsem nevyčistil (ČSP).
Zásadní  otázkou,  ke  které  směřuji  a  na které  hodně v našich  životech záleží,  je  to,  jak se  vyčistí  krev  prolitá  něčí  vinou.  Některý
překladatel to přeloží „Pomstím jejich krev,“ protože je přesvědčen, že vyčistit prolitou krev vyžaduje pomstu. Jiný překladatel to přeloží
„Jejich krev prohlásím za nevinou,“ protože je  přesvědčen,  že usmířit  prolitou krev lze odpuštěním. Zůstal  bych tedy u kralického
překladu:  Očistím ty,  jejichž jsem krve neočistil. To jsem se dlouhou oklikou dostal  k tomu,  že i samotná poslední  a možná
nejdůležitější  věta celé knihy nehlásá nacionalismus a pomstu, nýbrž záchranu skrze Jóšuu, Ježíše z Nazareta.  Očistím ty, jejichž
krev jsem neočistil, protože Hospodin se usídlí na Sijónu. Známe z knihy Zjevení obraz nového Jeruzaléma. Jóel mu říká Sijón.
Jak vidíte, čtu závěrečnou kapitolu proroka Jóele jako následovník Ježíše, který do své záchrany zahrnul celý svět, ne jeden národ. Je mi
také jasné, že řešením vší nespravedlnosti a zloby ve světě není vyhubení těch, kdo ji páchají, ale proměňující Boží dotek, na který může
každý reagovat pokáním – slušný, průměrný čecháček, který si rád najde skulinku tak, aby z toho sám měl prospěch, i  člověk vysloveně
zlý. Spoléhám na Boží proměňující dotyk.
Jóel, jak mu rozumím, ukazuje údolí závěrečného rozhodnutí, údolí Hospodinova soudu, v kterém se nebude válčit, ale bude v něm
hřmít Hospodinův hlas (chcete-li, řev, verš 16). Je to Ježíš, Jóšua, kdo zasedne v čele Hospodinova soudu v údolí rozhodnutí, on je
zároveň Jóšafat.
Závěrečnou myšlenkou pak je výhled, že Hospodin očistí prolitou krev a místo jeho přebývá bude domovem, ať již mu říkáme Sijón, nebe
nebo nový Jeruzalém.

Závěr
Jsme docela na konci výkladů knihy Jóel a já ji v pár větách vztáhnu k současným událostem.
Prožíváme globální pandemii, vir se šíří rychleji než dravý hmyz a následky budou na dlouhé měsíce a roky, někteří lidé to pociťují, jako
by byla válka. Jóel říká jednoznačně: Sdílejte svoji bolest a volejte k Hospodinu, posťte se a čiňte pokání, začněte tím, že napravíte svůj
vztah s Bohem.
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Tím však nekončí: Povzbuzuje nás, abychom od Boha vyhlíželi požehnání v různých podobách. Zásadní proměnu přinese, když Bůh dá
sám sebe, svého Ducha lidem různého věku i postavení. Usilujme o plnost Božího Ducha v našich životech!
Katastrofu, kterou zažíváme, stejně jako poslední soud v údolí Jóšafat Jóel nazývá den Hospodinův, den Páně. Učí nás tak propojit si
současnou katastrofu s apokalypsou Ježíšova návratu. To, čím právě procházíme, i Ježíšův návrat, který máme jako lidstvo před sebou,
není a nebude snadné.
Jóel byl možná první  prorok, kdo označil probíhající trápení s koncem světa a obojí nazval  den Hospodinův. První apokalyptik… Po
něm se však tento pohled natrvalo stal součástí biblického myšlení.
Držme se závěrečného výhledu: Hospodin očistí prolitou krev, protože on sídlí uprostřed svého lidu posbíraného ze všech národů a ras.

Kázáno na Smíchově 29. března 2020
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Závěr: Velké pravdy malých proroků
Uvedená témata jsou posbírána z hlavních myšlenek kázání, kde se lze dočíst více.

1. Zjistili jsme, že náš Bůh měl s tehdejším Izraelem dva problémy: uctívali jiné bohy, byli mu duchovně nevěrní (bételské býčky
apod.)  a bezpráví  a korupce byla  na běžném pořádku.  Viděli  jsme,  že nedostatek této bohoslužby všedního dne – občanské
spravedlnosti byl hlavním důvodem Božího postupu proti jeho lidu. (zvěst proroka Micheáše)

2. Proroci dosvědčují  Boží věrnost, o které Bůh Izraelce a Judejce ujišťuje. Je těžké přijmout od Boha trestání a zkázu. A právě
proto již dopředu Bůh tyto hrůzné události oznamuje a předpovídá, co se bude dít potom, aby na to byli lidé připraveni a  mohli to
od Boha přijmout. (prorocké knihy dohromady)

3. Proroci ukazují  Boží svrchovanost v mezinárodním měřítku, kdy se okolní velmoci stávají služebníkem v Božím jednání
s Izraelem – Asyřané trestají severní království, Babyloňané zase to jižní, Peršané naopak uvolňují období pokoření a Židé mohou
žít v Palestině či jinde. (např. zvěst proroka Abakuka)

4. Viděli jsme také  zápas o reformu,  o obnovu duchovního života u krále Chizkijáše (spolu s proroky Micheášem a Izajášem)
a o 100 let  později  u krále  Jóšijáše  (spolu s proroky Sofonjášem a Jeremjášem).  Šlo  předně o obnovu chrámové bohoslužby,
slavení svátků a zboření pohanských svatyň.

5. Asi nejsložitější je pro ně i pro nás skutečnost, že Bůh pro svůj lid připraví vysídlení ze zaslíbené země, sama skutečnost vyhnání
ze země, kterou jim prve daroval. Problémem je ale také to, jakým způsobem se to stane – přitáhne cizí armáda, zemi dobude,
města vyplení, kdo přežije, je odvlečen. A navíc přitáhnou armády, které jsou na tom z hlediska spravedlnosti hůř než samotní
Izraelci. D. Gowan to nazývá „smrt a vzkříšení“ Izraele, kde smrtí je pád obou království, vzkříšení pak je obnova po babylonském
exilu. (zvěst proroka Abakuka a dalších)

6. Viděli  jsme také,  že budoucnost  Izraele  Bůh nazývá  pozůstatek lidu.  Na základě příběhu starozákonního Izraele  je  velmi
nepravděpodobné, že nositelem duchovního života bude náboženský establishment. Pozůstatek bude vnitřně proměněný. Tak
jako se v Egyptě z jedné rodiny Abrahama, Izáka a Jákoba stal národ, tak přerod Izraele do pozůstatku je další etapou Božího
jednání ve světě. Do takto připravené situace pak vstoupí ten předpovídaný a designovaný člověk, Ježíš z Nazareta. (zvěst proroka
Sofonjáše a dalších)

7. Je to právě období malých proroků a jmenovitě Ámos a Jóel, kteří přinesou do slovníku věřících lidí sousloví den Hospodinův
– mimořádné Boží jednání, které je zdrojem naděje i  nebezpečným obdobím Božích soudů. Zde se rodí apokalyptika (kniha
Daniel a Zjevení).

8. Kniha proroka Abakuka líčí příběh pochybnosti, na kterou Bůh odpovídá. Bůh se našich otázek nebojí. Jde o pochybnost o Boží
pasivitě tváří v tvář násilí a bezpráví. Pochybnost je na místě vyjádřit, zvláště takto zásadní pochybnost. Dostal odpověď o Boží
aktivitě – násilí a bezpráví je na Boží pokyn. Východiskem je zůstat věrný, spravedlivý.

9. Boží lid se dostává z boží vůle do vyhnanství – již netvoří samostatnou společnost a „zbožný“ společenský řád, jsou  rozeseti
mezi pohanskou společnost,  diasporou (rozesetím),  věřící  menšinou. Babylonská sekularizovaná společnost se jim stává
novým domovem. Judejci jsou touto zkušeností hluboce vnitřně proměněni – zrodí se židovstvo. To se v mnohém blíží situaci
dnešních křesťanů v České republice – věřící menšina uprostřed jinak orientované společnosti.
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10. Bůh slibuje požehnání, které má hmotnou podobu (zaslíbená zem, uzdravení, dostatek), ale Boží dary jsou vždy součástí vztahu
s ním, nemůžeme je pro sebe urvat nebo se jich zmocnit, jako se Izraelci zmocnili zaslíbené země*. Bůh Izraelce učil žít v zaslíbené
zemi jako cizinci.  On dává své dary, ale tím skutečným pokladem je On sám. Nechtějme dary, chtějme dárce! (zvěst
proroka Jóele)

Proč je dobře, že společně čteme malé proroky:
1. Málo se na ně v církvi káže a také je asi čteme méně než jiné části Bible. Bylo to tak i v mém osobním případě…
2. Malí proroci mapují 8. – 5. století před Kristem, které je v lecčems rozhodující. Předně je to doba, v které všechny starozákonní

knihy dostanou svoji podobu. Za Sofonjáše se našla kniha Zákona a byl to velký objev. Na konci tohoto období máme Starý zákon.
Četli jsme kupříkladu úryvek z knih Královských, kde se o obyvatelích Samaří říká: Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové.
A je to psáno perspektivou Izraelců po roce 600 a později, tedy těch, ke kterým mluví ti pozdější malí proroci. K tomu přistupuje
ta proměna, kterou Židé prošli – Bůh takto vybuduje společnost, do které se pak narodí Ježíš a  v kterém se zrodí křesťanská
církev.

3. Očima apoštolů a jejich současníků lze říci, že malí proroci jsou tou částí jejich Bible, která jim byla nejbližší a kterou pečlivě četli.
Všech 12 malých proroků bylo napsáno na jednom svitku. Na všech 12 malých proroků jsou v Novém zákoně narážky, většina
z nich se také přímo cituje.

4. Další dobrý důvod, proč číst malé proroky, je ten, že se učíme vnímat jednotu celé Bible. Křesťané vždy měli tlustou Bibli. Číst
jenom evangelia či epištoly je vlastně sektářské. A jsem rád, že jsem byl jako kazatel pozván sborem, kde se Starý zákon vykládá.
Abych pravdu řekl, těšil jsem se, že po mě budete chtít vykládat celou Bibli, protože já potřebuji číst a studovat celou Bibli.

* „Not powerful grasping but trusting receiving.“ (W. Brueggemann, The Land, Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith. str. 176)
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Tématický rejstřík k malým prorokům
Zkratky prorockých knih jsou převzaté z Českého ekumenického překladu.

Alkohol, nezdravé pití: Oz 4,11.

Běda: Oz 9,12 Abk 2, Am 5,16.18, Mi 2,1, Za 11,17.
Bezcitnost: Am 1,11, Abd 1,10n.
Bezpečí: Jl 3,5, Abd 1,4, Na 1,7, Sf 2,3, Za 9,14-16; 12,8.
Bezpráví, zneužití moci: Am 2,6-8; 8,4-6, Mi 3,3, Abk 1,4; 

2,12-14.
Bohatství: Bez odpovědnosti Am 6,4-7. Nečestně získané 

Mi 6,10-12, Abk 2,9-17.
Bůh, jeho vlastnosti: Jl 2,13-14, Am 5,8-9, Mi 7,18, Sf 3,5. 

Viz zvěst proroka Ámose.
Čas: Ag 1,2.

Dávání: Mal 1,6-8; 3,8-12.
Den Hospodinův: Jl 1,15; 2,1-2.11; 3,4; 4,14.18, Am 5,18-20, 

Abd 15, Mi 5,9-14, Sf 1,7-8.14-18; 2,2; Za 14,1.6-9.13.20-
21, Mal 3,19-21.23. Viz zvěst proroka Sofonjáše.

Drzost, pýcha: Am 6,8, Abd 3-4, Mi 2,3, Abk 2,4-5, Sf 2,15, 
Za 5,5-11 (svévole).

Duch boží: Ag 2,5, Za 4,6.

Ekologické dopady hříchu: Oz 4,3, Jl 1,18-20, Sf 1,2-3.

Hněv boží: Mi 7,9, Na 1,6, Sf 1,2-3, Za 1,2-3; 10,3.
Hněv člověka: Jon 4,1.

Chamtivost: Na 2,13-3,1, Abk 2,9-11, Sf 3,3.
Chiasmus příklady (viz kapitola Hebrejský paralelismus...):

Jl 2,18-27, Am 5,4-15, Mi 2,12-13; 4,6-7.

Jeruzalém: Mi 4,2, Jl 3,5; 4,16-20, Za 1,14-17; 2,6; 8,1-8; 
12,1-14; 14,2.4-16.20-21.

Katastrofy přírodního původu: Jl 1,4-12. Viz zvěst proroka 
Jóele.

Království boží, Bůh králem: Abd 21, Mi 2,13, Za 9,9; 14,16-
17, Mal 1,14.

Kritika kněží: Oz 4,9-14; 6,9, Sf 3,4, Mal 2,1-9.
Kritika mocných: Oz 5,1; 7,3-4, Mi 3,1-4.9-12, Sf 3,3.
Kritika modlářství: Oz 1,1-3; 2,4-25; 3,1-3; 4,12-19; 5,4; 

6,10; 8,4-6; 9,1; 10,1-2, Mi 1,5.7; 5,12-13, Na 1,14, 
Abk 2,18-20, Sf 1,4-6, Mal 2,11-12. Viz zvěst proroka 
Ozeáše.

Kritika nespravedlností: Oz 4,2; 5,10, Am 1,3.6.9.11.13; 
2,1.4.6; 4,1; 5,6-7.10-16.24, Mi 3,2; 6,9-16, Abk 1,12-13, 
Za 7,9-14. Viz zvěst proroka Ámose.

Kritika proroků: Mi 3,5-8.11, Sf 3,4.
Kritika přinášení obětí: Oz 8,13, Mi 6,6-8, Am 5,21-25, 

Mal 1,6-10; 2,13-14.

Láska boží i lidská, soucit, milosrdenství: Oz 4,1; 11,8, 
Mi 6,8, Za 7,9, Mal 1,2-5.

Lež: Za 8,17.

Manželství a rodina: Oz 1-3, Mi 7,5-6, Mal 2,14-16.
Mesiáš: Oz 6,3; 11,1; 13,14, Jl 2,23, Mi 2,12-13; 5,1, Sf 1,7, 

Za 3,8; 4,14; 6,12; 9,9; 12,10; 13,7. Viz zvěst proroka 
Zacharjáše.

Migrace řízená Bohem: Am 9,7. Bůh vyhnal Izrael do Asýrie,
Judsko do Babylonie (viz předpovědi pádu).

Milost: Oz 1,6; 2,3.25; Am 7,3.6, Mi 7,18-20; Za 1,12-17; 3,2-
5; 8,14-15; 10,6, Mal 3,17.

Moc boží: Am 1,2; 9,5-6, Mi 1,2-4, Za 4,6.
Moc lidí: Ironie moci Na 3,19.
Modlitba: Mi 3,4, Za 7,13.
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Modlitby – příklady: Jon 2,3-10; 4,2-4, Jl 2,17, Abk 1,2-
4.12-17; 3,1-19.

Moudrost boží a lidská: Oz 14,10, Abd 8.

Naděje: Mi 7,7, Abk 3,17-19, Sf 3,17-20.
Násilí: Oz 7,1, Am 1,3.6.9.13; 3,10, Mi 6,12, Za 5,1-4.
Neposlušnost: Jon 1,4.

Odplata za páchané zlo: Oz 8,3, Mi 7,13, Na 3,1, Za 1,6; 2,3-
4.

Odpuštění: Jl 4,21, Am 7,8; 8,2, Mi 7,18-18, Sf 1,7, Za 9,11; 
13,1.

Osamělost zbožných: Mi 7,1-7.

Pasivita Boha: Abk 1,2-4, Mal 2,17.
Podstatné věci oproti těm služebným: Oz 6,6, Mi 6,6-8.
Pohané součástí božího lidu: Am 9,12, Jon 4,11, Mi 4,1-2, 

Za 2,15; 8,20-23; 14,16.
Pochybnost: Viz zvěst proroka Abakuka.
Pokání, obrácení: Oz 3,5; 14,2-4; Jl 2,12-14, Am 5,6-15, 

Jon 3,10, Za 1,3-4.
Pokoj: Mi 3,5; 5,4, Ag 2,9, Za 8,16.19.
Pokora: Abd 1,4, Mi 6,8, Sf 2,3.
Pokrytectví: Oz 12,1, Jon 4,1-2, Za 14,21.
Ponižování druhých: Abk 2,15-17.
Poznání Boha: Oz 4,1-7; 6,3-6; 14,10.
Pozůstatek lidu: Am 9,8-12, Mi 2,13; 4,6-7; 5,6-8, Sf 2,9; 

3,12-13.18.20, Za 8,6.11; 13,8-9. Viz zvěst proroka Agea.
Pravda: Za 7,9; 8,16-17.19.
Prorocká vidění: Am 7,1-9; 8,1-2; 9,1-10, Za 1,8; 2,1.5; 3,1; 

4,1; 5,1; 6,1.
Proroctví, proroci: Oz 6,5; 9,8, Jl 3,1-2, Am 3,7-8, Za 1,4-6; 

7,12; 13,3.
Předpovědi pádu Jeruzaléma: Oz 8,14, Mi 3,12; 4,10.
Předpovědi pádu Samaří: Oz 8,8; 9,3-4.15-17; 10,5-8.14-15; 

11,5; 14,1, Am 3,11-15; 5,26-27; 7,9, Mi 1,6.

Priority: Ag 1.
Půst: Jl 1,13-14, Za 7,3-14; 8,19.

Radost: Am 6,13, Sf 3,14-18, Za 2,14-17.
Rozvod: Mal 2,14-16.

Satan: Za 3,1-5.
Smlouva: Sinajská, zákon Oz kap. 1-3; 1,9; 2,3; 4,6; 8,1, 

Jl 2,18-27, Am 2,10; 1,4; 3,1-3, Mi 1,2; 6,1-5, Za 9,11; 
13,9, Mal 3,22. Lévijská Mal 2,5-9. Se všemi národy 
Za 11,10-11.

Sobectví v bohoslužbě: Mal 3,13-18.
Soud boží: Oz 5,14-15; 7,12; 10,10; ale 11,9, Am 4,6-13, 

Mi 2,3; 6,13-16, Sf 3,8. Babyloňané nástrojem soudu 
Abk 1,6-11. Viz den Hospodinův. Viz zvěst proroka 
Jóele.

Soud poslední: Jl 4,9-21, Mi 4,3.
Spravedlnost, vláda práva: Oz 10,12, Mi 6,8, Abk 2,4, Sf 2,3, 

Za 8,16-17.
Stvoření: Am 4,13; 5,8, Mi 1,2-7, Sf 1,2.
Svatost, posvěcení: Oz 11,9; 12,1, Am 4,2, Abk 1,12, Ag 2,10-

19, Za 14,20-21.

Trpělivost: Abk 2,4.

Úplatky: Mi 3,5.11.
Útočná válka: Am 1,13, Abd 12-14, Na 3,1.
Vraždy: Oz 6,9.

Zármutek, nářek, žalozpěv: Jl, Am 5,1-15, Mi 1,8-9, 
Abk 3,16-17.

Závist: Mi 2,2.
Zisk nepřiměřený: Abk 2,6-8, Za 11,5.

Žárlivost boží: Na 1,2.
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