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Předmluva

Patřím k těm, kteří znají spoustu biblických příběhů takřka zpaměti, ale souvislosti mezi tím, co se dělo 
od dob kralování Šalomouna až po narození Jana Křtitele, mi pořád unikaly. Věděla jsem, že to je také 
důvod toho, proč pořádně nerozumím mnoha věcem, o kterých v Bibli čtu. Rozhodla jsem se, že se ne-
vzdám a pustila se do pátrání po souvislostech. To mi otevřelo naprosto nový pohled na Boží jednání s 
jeho lidem, ale také na jeho nekonečnou trpělivost, lásku a věrnost.
  
Pod názvem „Knihy malých proroků“ najdeme v Bibli dvanáct knih, které nesou jména dvanácti staro-
zákonních proroků. Knihy nejsou rozsáhlé, proto ten název „malí proroci“. Tito proroci ale nejsou malí 
významem. Ve skutečnosti mnohdy klíčovým způsobem zasáhli do chodu dějin. Právě když se vám 
podaří zasadit příběhy, které znáte, a často vám zní jako pohádka, do historických kontur a do konkrét-
ních míst na zemi, poznáte s úžasem, jak je Bůh reálný. Mnozí z malých proroků si jsou vědomi toho, že 
jejich postavení ve srovnání s postavením králů je vyšší, pokud bereme v úvahu Boží pohled na věc. Jsou 
si vědomi toho, jakou roli jim Bůh přisoudil a jakou mají zodpovědnost.

Historické pozadí knih

Abychom správně porozuměli Božímu poselství, které nám předává ústy malých proroků, musíme se 
podívat na to, co se v dobách, kdy žili, odehrávalo, a jaký to mělo dopad na Boží lid. Vraťme se až k 
Šalomounovi, který vybudoval velké království a chrám Bohu v Jeruzalémě. To, co budoval, bylo velmi 
nákladné a král očekával, že lid tento nákladný způsob života zaplatí. Není divu, že se to lidem přestalo 
líbit a po smrti Šalomouna, když začal vládnout jeho syn Rechabeám, se vzbouřili a deset kmenů se od 
něj odtrhlo. To se stalo asi roku 930 př. n. l. Království se rozdělilo na dva samostatné státy – na severní 
stát Izrael (10 kmenů) s hlavním městem Samaří, a na jihu Judsko (2 kmeny), kde bylo hlavní město 
Jeruzalém. K jejich úplnému sjednocení už nikdy nedošlo.  

Král Izraele, Jarobeám, vybudoval ve městě Samaří chrám, kam chodili lidé uctívat kenaanské modly 
(např. boha plodnosti Baala). A tak, ačkoliv byl sever mnohem silnější, odvrátil se od Boha, a byl du-
chovně i morálně zkažený. Izrael byl také blíže nepřátelským hranicím. Během následných 200 let jej 
Asyřané, kteří přišli ze severu, vyplenili a obyvatele odvlekli do různých končin své říše. Ti se pak již 
nikdy nevrátili zpět. Hlavní město Izraele Samaří padlo roku 722 př. n. l. Bohu to nebylo lhostejné. Ještě 
když byla naděje na záchranu, posílal Bůh k lidem Izraele proroky, například Elijáše a Elíšu, Ozeáše a 
Ámose. Lid ale Bohu nenaslouchal.
 
Hlavní město Asýrie bylo tehdy Ninive, kam Bůh poslal Jonáše. Ninivané činili pokání, které ale trvalo 
jen velmi krátce. Brzy se vrátili ke svým zlým zvykům. Asyrská armáda patřila k nejkrutějším armádám 
v dějinách. Získala území od Egypta až po Persii. Obyvatele dobytých území rozptýlila po celé říši, tím 
oslabila jednotlivé národy, které pak nebyly schopny jí vzdorovat.  Tak zmizelo ze světa deset izrael-
ských kmenů. Mísili se s obyvateli různých končin asyrské říše a přijímali jejich kulturu a náboženství. 
Ti, kteří se vrátili do Samaří, už nebyli následovníky Boha. Novozákonní Židé proto obyvateli Samaří 
pohrdali. Asýrie však nedokázala udržet tak rozsáhlé území a podlehla Babylóňanům a Médům. Nahum 
prorokoval pád asyrskému hlavnímu městu Ninive pro jeho nesmírnou krutost a útisk. Ninive padlo o 
pár let později, roku 612 př. n. l.
 
V té době stálo Judsko stranou těchto katastrof. Obyvatelé byli spokojeni sami se sebou. Pocit bezpečí 
ale nepramenil z toho, že spoléhali na Boha. Jejich vztah k němu byl vlažný. Proto k nim Bůh posílal 
proroky, kteří je varovali před nebezpečím, které jim hrozí, když ztratí Boží ochranu. Byli to například 
Izajáš, Jeremjáš, Micheáš, Jóel, Sofonjáš. V Judsku povstal král Jóšijáš, který vedl celý národ k pokání a 
k obnovení smlouvy s Bohem. Svítala naděje, že Judsko bude ušetřena pohrom. Mnozí lidé ale zůsta-
li Bohu nevěrní a dopouštěli se toho, co je zlé v Božích očích. Jakmile Jóšijáš zemřel, Judsko se opět 
odvrátilo od Boha. V té době už byla na vzestupu Babylonská říše a Judsko bylo v silném ohrožení. 
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Jeremjáš věděl, že Jeruzalém se řítí do zkázy. Na Boží pokyn doporučoval lidu podřídit se Babyloňanům. 
Byl však umlčen. Babylóňané oblehli Jeruzalém, zničili a vyplenili chrám a lid odvlekli do zajetí. Od té 
doby nemáme žádnou zprávu o schráně smlouvy. To se stalo roku 586 př. n. l. Mezi zajatci byl i Daniel a 
prorok Ezechiel. Je to doba, ve které bylo napsáno Abakukovo proroctví. Jeho proroctví je plné otázek, 
jak je možné, že Bůh dovolil, aby jeho národ byl pleněn národem mnohem horším a bezbožnějším. Bůh 
zaslibuje, že stejně, jak přišel v minulosti, přijde ve vší slávě znovu. Národy spatří Boží triumf nad říšemi 
a Boží odplatu. Prorok Abdijáš prorokoval proti Edómu, který se radoval z neštěstí Judejců. Tím na sebe 
Edóm přivolal Boží hněv. Edómci si byli jisti svým bezpečím. Jejich hlavním městem bylo skalní město 
Petra, které vypadalo nedobytně. Před Božím hněvem ale neuniklo.
 
Babylóňané umožňovali zajatcům, aby si uchovali svou národní identitu, i když museli žít v cizí zemi, 
kde také přejali „úřední“ jazyk, aramejštinu. Začali mluvit aramejsky. V zemi zakořenili a zastávali i vý-
znamné úřady. Mezi vysoce postavenými byl i prorok Nehemjáš.
 
Na jih od Babylónské říše začala povstávat nová velmoc – Persie. Perský král Kýros dobyl Babylón roku 
539 př. n. l. K podrobeným národům se choval velmi vlídně. Jeho politika umožnila zajatcům, aby se 
mohli vrátit do své domoviny. Kýros dokonce vrátil předměty, které patřily do jeruzalémského chrámu. 
Část Judejců se vrátila z vyhnanství. Začala obnova chrámu, ale nebylo to tak snadné, jak si lidé před-
stavovali. Proroci Ageus a Zacharjáš je museli vydatně povzbuzovat. Chrám byl obnoven roku 516 př. n. 
l. Perský král Artaxerxés poslal do Jeruzaléma Ezdráše, kněze, který pocházel z Áronova rodu, aby zde 
vyučoval Boží zákon. Lid ale stále pochyboval o Boží lásce. Bůh poslal proroka Malachiáše, který přinesl 
napomenutí i povzbuzení. Část Judejců zůstala i nadále v exilu. Mezi nimi i Ester, která se stala perskou 
královnou a ze své pozice tak zabránila vyhubení Židů v Persii.
 
Někteří lidé se z vyhnanství nevrátili. V jejich srdcích ale zůstala touha po Bohu. Tito lidé se scházeli a 
uvědomovali si, že k tomu, aby uctívali Boha, nepotřebují chrám v Jeruzalémě. Začali zakládat synagogy. 
Když pak o několik staletí později byli Kristovi následovníci, křesťané, nuceni prchnout z Jeruzaléma 
před pronásledováním, přicházeli právě do těchto synagog, kde zvěstovali Ježíše Krista.
 
Proroctvím Malachiáše končí Starý zákon. Následuje 400 let, než se narodí Jan Křtitel a na svět přichází 
Ježíš. Mnozí z proroků velmi přesně předpověděli události, které se v životě Ježíše odehrály tak, jak byly 
předpovězeny. Některé z nich stále čekají na své naplnění (například druhý příchod Ježíše a „onen den“ – 
den soudu, Nový Jeruzalém…) 

Abyste lépe vnímali souvislosti, doporučuji vám sledovat dění s mapami. Některé jsou na Wikipedii, ale 
najdeme je také v různých překladech Bible, například ve Studijní Bibli s výkladovými poznámkami – v 
sekci mapové přílohy. Zakoupit lze i brožuru Školní průvodce Biblí, autorem je Dr. Tim Dowley.
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Kdo je prorok?

Lidé se často domnívají, že proroci mluví hlavně o tom, co se stane v budoucnosti. To ale není přesné. 
Prorok je člověk, který promlouvá Božím jménem. Třeba skrze Árona mluvil Bůh k Izraelitům, ale i k fa-
raonovi do jejich aktuální situace. Jeremjášovi Bůh řekl, že kamkoliv ho pošle, tam půjde a co mu přiká-
že, to bude mluvit. (Jr 1,7) Dále pak řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.“ Jr 1,9

Prorok je tedy člověk, který promlouvá Boží slovo. Petr nám ve svém listu říká: „Toho si buďte především 
vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno pro-
roctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 2Pt 1,20-21

Další jeho rolí je varovat před falešnými proroky a ukazovat způsob, jak s nimi jednat. V knize Deute-
ronomium čteme: V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ Nuže, promluví-li 
prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil 
ten prorok sám; nelekej se toho.“ Dt 18,20-22

Knihy malých proroků jsou dokonale moderní. Jsou neuvěřitelným svědectvím Božího plánu s lidmi a 
Boží suverenity nad vším děním na zemi. Čteme v nich o událostech, které se staly, které byly předpo-
vězeny a naplnily se přesně tak, jak bylo napsáno, ale také o událostech, které se teprve naplnit mají a 
co my, jako křesťané, můžeme udělat pro to, aby k našemu srdci i k srdcím těch, které máme kolem 
sebe, pronikla Boží láska, ale i Boží varování. Když vidíme všechny tyto skutečnosti, musí být naše víra 
posilněna v tom, že Boží slovo je pravé a Bůh je živý a stále stejný, věrný v každém svém slově. To vyvo-
lává mnoho otázek. Například: Pokud se dopouštíme stejných věcí, které vyvolaly Boží soudy v průběhu 
historie, co to znamená pro nás? Pokud se náš národ staví k Izraeli tak, jak se k němu mnohdy stavěly 
okolní národy, co to pro naši zem znamená dnes?
 
Následujících dvanáct proroků prorokovalo ještě předtím, než byl Boží lid odvlečen z Judska a z Izraele 
do zajetí, dále pak v době asyrského, babylonského a perského zajetí a někteří prorokovali po návratu ze 
zajetí. Časové rozpětí mezi jednotlivými proroky je asi 400 let. Přesto zde panuje dokonalá shoda. 
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OZEÁŠ

Toto jméno znamená: SPASENÍ = JEŽÍŠ = JOZUE

Doba vzniku: 796 – 710 př. n. l. 

Ozeáš má vysoké mínění o poslání proroka. Prorok je hlavním prostředníkem mezi Bohem a Izraelem, 
zatímco královská instituce je spíše výplodem odpadlictví izraelského lidu. Ozeáš se považuje za jedno-
ho z proroků, které Bůh neustále vysílal k lidu, aby byli jeho „strážci“. Ozeáš tedy navazuje na dlouhou 
předchozí prorockou tradici v Izraeli.

Prorokoval za vlády krále Jarobeáma a šesti dalších králů. Dožil se naplnění proroctví. Velká část obyva-
tel Izraele byla odvlečena Asyřany a bylo dobyto hlavní město Izraele, Samaří. Než se to stalo, Izraelci si 
mysleli, že žijí v klidu. Hřešili a obraceli se k modlám. Bůh je napomínal. Marně. Přišlo patnáct let, kdy 
byli postupně zavražděni čtyři izraelští králové. Ani toto Izraelity nezastavilo. Nakonec je přepadli Asyřa-
né a izraelské království se rozpadlo. Tak se naplnilo Ozeášovo proroctví ještě za jeho života.
 
Ozeášova žena Gomera byla nevěrná. Ozeáš byl proto velmi smutný. Přesto ji miloval. Gomera skončila 
jako otrokyně a dařilo se jí velmi zle. Ozeáš ji vykoupil z otroctví. Je to obraz toho, jak Bůh miluje svůj 
lid. A i když hřeší, volá ho k sobě. Ježíš nakonec Boží lid vykoupil z otroctví hříchu. Izraelci se chovali 
podobně jako Gomera. Uctívali jiné bohy. Bůh je přesto miloval a toužil je zachránit.
 
Ozeáš příběhem svého manželství ukazoval Izraelitům, že se blíží zničení jejich království.

Bůh stále volal Izraelity, ať se odvrátí od hříchu. Našel věrného služebníka Ozeáše. To jméno znamená 
spása. Zdůrazňoval, že izraelský národ bude spasen, jen když se odvrátí od modloslužby a bude sloužit 
Bohu.

Bůh často mluví k lidem v podobenstvích nebo v obrazech. Dává řád a pravidla všemu svému stvoření. 
Založil rodinu a pravidla, která se mají v rodině dodržovat, aby mohla být požehnaná.  Bůh se vždy stará 
o to, aby lidem bylo dobře. Rodina je pro nás bezpečným přístavem, pokud jsou v ní dodržovány Boží 
principy. Na Ozeášovi nám chtěl Bůh ukázat, jaký je izraelský národ. Bůh označuje Ježíše jako ženicha a 
církev jako nevěstu. Sebe jako našeho nebeského Otce. Izraelcům skrze Ozeáše ukázal, že budou odvle-
čeni do Asýrie. I když svůj lid káznil, pořád jej miloval a miluje a slíbil naději, péči a pomoc: „Budu Izraeli 
rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanónský cedr.“ Oz 14,6

Knihy malých proroků, i když byly psány staletí před narozením Ježíše a tisíciletí před druhým přícho-
dem Ježíše, ukazují často na život Ježíše. Záznamy jsou až neuvěřitelně přesné. 

Témata k diskuzi: 

1) Manželství, rodina, Boží řád v rodině
2) Symbolika: Bůh = Otec, Ježíš = ženich, církev = nevěsta.
3) Co je modloslužba.
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Poznámky:
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JÓEL

Toto jméno znamená: HOSPODIN JE BŮH

Doba vzniku: 835 – 830 př. n. l. nebo 596-586 př. n. l. (Datování lze obtížně určit pro nedostatek podkla-
dů. Nejpravděpodobnější jsou tato zde uvedená data.)

Poselství, které Jóel předával, byla naléhavou výzvou k pokání a následným zaslíbením požehnání, které 
z pokání plyne. Izraelité nedbali varování, která přišla skrze proroky. Proto přišly Boží soudy. Kobylky a 
škůdci plenili úrodu, nepršelo a nastal hlad. (K invazím kobylek dochází v této části světa dodnes.) Ko-
bylky jsou přirovnány k nespočetnému národu. Jóel varuje před nebezpečnými sousedy a volá k pokání. 
Oznamuje, že Judsko bude dobyto nepřáteli. Bůh ale nedovolí, aby padli všichni obyvatelé Judy. Jóel 
vyzývá lid k velikému svatému shromáždění, kde by všichni hledali Boží milosrdenství v postu a modlit-
bách. Bůh má slitování se svým lidem, když vidí jeho upřímné pokání. Bohu se líbí, když se lidé odvrací 
od hříchu.
 
Bůh zaslibuje obnovu, ale také vylití Ducha svatého na veškeré lidstvo. Už není řeč jen o Izraeli; toto 
zaslíbení se vztahuje v plnosti i na nás. Když byl o Letnicích vylit Duch svatý, Petr si vzpomněl na toto 
zaslíbení a všem kolem vysvětlil, co se to děje. Znal Boží Slovo a ve správný čas správně pochopil a spojil 
si, co viděl a co věděl. Všichni věřící by měli být naplněni Duchem svatým. (Sk 2,17-32; 2,38-39; 10,44-48; 
11,15- 18.)

Jóel upozorňuje, že vylití Ducha bude spojeno s Božími dary. Plné vylití Ducha budou jednoho dne 
následovat kosmická znamení posledních časů a „den Hospodinův“. Tehdy zakusí Boží nepřátelé jeho 
hněv.

… „v oněch dnech“…(Jl 4,1-21) přijde obnova Izraele a Boží soudy nad pronárody. Bůh bude soudit národy 
i jednotlivce podle toho, jak jednali s jeho lidem „Co jste spáchali, vám vrátím na vaši hlavu.“ Jl 4,7

Jóel ale také prorokoval, že Bůh bude soudit pronárody v dolině Jóšafat. O několik století později na 
toto proroctví navazuje i Jan ve svém Zjevení. (Zj 14,18-20; 16,12-16; 19,19-21; 20,7-9)

Tato kniha končí závažným proroctvím. Bůh skrze ústa proroka říká, že nikoho nenechá bez trestu.  
„Z Egypta bude zpustošený kraj, z Edómu zpustošená step za násilí na synech judských, za to, že v jejich vlastní 
zemi prolévali nevinnou krev.“ Jl 4,19 Bůh sleduje, jaký je náš vztah k Izraeli a podle toho s námi i jedná.

3) Jóel zaslibuje Nový Jeruzalém: „Judsko bude osídleno navěky, Jeruzalém od pokolení do pokolení.“ Jl 4,20

Témata k diskuzi: 

1) Vylití Ducha svatého na veškeré lidstvo.
2) Boží soudy nad pronárody.
3) Nový Jeruzalém.
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Poznámky:
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ÁMOS

Toto jméno znamená: ZVEDNOUT (NÉST) BŘEMENO 

Doba vzniku: 760 – 796 př. n. l.

Ámos byl obyčejný pastýř. Přesto přijal pět prorockých vidění. V jeho době byl blahobyt, ale zem upada-
la, protože lidé sloužili modlám. Ámos volal, aby lidé nespoléhali na majetek a nesloužili modlám. (Byli 
v tom podobní nám dnes!) Ámos přišel s varováním, na které nikdo nedbal. Ohlásil soud nad okolními 
národy i nad Izraelem. Bůh Ámosovi ukázal, jaký soud má na zemi přijít.  Ámos se za národ přimlouval 
a Bůh se slitoval. Nicméně Boží trpělivost měla meze. Bůh znovu poslal Ámose, ale kněz Amasjáš, který 
měl lid vést k Bohu, jej vyhnal. Boží hněv už nezadržely ani Ámosovy přímluvy. 
V té době bylo Samaří hlavním městem Izraele. Bylo velmi bohaté, mělo dvojité hradby až deset metrů 
široké. Lidé si byli jisti, že jsou tam v bezpečí. Nespoléhali na Boha, ale na vlastní sílu. Do země vtrhla 
asyrská vojska a po třech letech obléhání prolomila obranu města. Zemi postihlo i pustošivé zemětřese-
ní. Ámos prorokoval ještě v době před ním. Toto zemětřesení je archeologicky doloženo. 

Je velký rozdíl, jak reagovali na proroctví Ámose Izraelci a jak reagovali lidé v Ninive na proroctví Joná-
šovo. Ninivané se nechali pohnout k pokání, Boží lid ne. Ke zničení Izraele došlo třicet let po Ámosově 
proroctví. Ámos opakovaně lidem říkal: „Slyšte toto slovo…“, a následovala Boží varování; ale nikdo slyšet 
nechtěl. Izraelci věřili, že okolní národy nejsou dost silné na to, aby je napadly. Zároveň jim vyhovoval 
životní styl, který vedli. Lidé byli nenasytní a nespravedliví k chudým. Panovalo pokrytectví a sobectví. 
Boha neuctívali, jenom předstírali zbožnost. Bohu je ale pokrytecké náboženství odporné. Opravdové 
náboženství vyžaduje spravedlivé chování. Upřímný Boží lid usiluje o to, aby jednal s druhými spravedli-
vě a laskavě. Ámos byl pobouřen tím, že Izrael přestupuje normy práva a spravedlnosti. 
Bůh nenávidí pokrytectví a lidi, kteří se tváří jako křesťané, ale žijí podle svých tužeb a pravidel a Boha 
ignorují. Ámos nám všem praví: „Připrav se na setkání s Bohem.“ Am 4,12 
Bůh odplatí každému podle toho, jak zachází s druhými. 
Bůh se zastává chudých a potřebných a vnímá, jak s nimi jednáme. 

Další klíčové téma, které v proroctvích Ámose vidíme, je Boží nekonečná láska. Bůh stále svůj lid miloval 
a miluje. Skrze proroka Ámose zaslibuje, že jednou bude Izrael obnoven. Bude to velmi úrodná zem, kde 
Božímu požehnání nebude konce. 
Zároveň ale i v této knize je opět zmiňován, jako i v dalších knihách malých proroků, „onen den“; téma 
Boží spravedlnosti a soudu na jedné straně, a obraz mesiášského království na straně druhé. (Am 9,11-
15) 
Z verše Am 9,12 vyplývá, že Mesiáš je zachránce pro všechny národy. Izrael bude všem národům požeh-
náním. To je konečné naplnění Boží smlouvy s Abrahamem a Davidem. 

Témata k diskuzi: 

1) Bůh netouží po smrti hříšníků.
2) Bůh se zastává chudých a potřebných a vnímá, jak s nimi jednáme.
3) Co je to „onen den“ a Mesiášské království.
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Poznámky:
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ABDIJÁŠ

Toto jméno znamená: SLUŽEBNÍK HOSPODINŮV

Doba vzniku: 840 př. n. l. nebo 590 př. n. l. (Datování lze obtížně určit pro nedostatek podkladů. Nejprav-
děpodobnější jsou tato dvě data.)

Mezi Edómci (potomci Ezaua) a Izraelci (potomci Jákoba) panovala dlouholetá rivalita. Ačkoliv se oba 
bratři smířili, mezi jejich potomky vládla velká nenávist, která často přerostla ve válku. A když měli Izra-
elité v Jeruzalémě nesnáze, Edómci se z toho velmi radovali. Bůh se na Edómce pro jejich nenávist vůči 
Izraeli velmi hněval. Varoval je před zkázou, kterou svým jednáním na sebe přivolávají.
 
Hlavní město Edómců bylo v Petře. Petra patří dnes k divům světa. Bylo to město vybudované ve ska-
lách. Jediným vstupem do tohoto města je úzká pěšina sevřená z obou stran vysokými skalami. Je 
dlouhá téměř dva kilometry. Po obou stranách se do stometrové výše tyčí strmé skalní útesy. Ve stěnách 
skal byly vytesány chrámy. Za obydlí sloužily jeskyně. Petra se dala díky tomuto svému umístění snadno 
bránit a její obyvatelé ji považovali za nedobytnou. Edómci byli pyšní a sebejistí. Pýcha a sebejistota ale 
vedly k sebeklamu.
 
Edómci podnikali loupeživé výpravy. Když Babyloňané napadli Jeruzalém, Edómci jim pomáhali. Titíž 
Babyloňané je z jejich Petry ale o pět let později vyhnali. Z archeologických záznamů víme, že v roce 582 
př. n. l. Edómce zničili právě Babyloňané. Zatímco o Edómcích už takřka nejsou zprávy, Bůh skrze Abdi-
jáše zaslibuje těm, kteří jej hledají, že nastane království Hospodinovo. To byla naděje pro ty, kteří byli v 
zajetí a pořád doufali v Hospodina. Vítězové pak vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu. A nastane 
království Hospodinovo. Abd 1,21

Abdijáš prorokoval, že nikdo z Ezauova domu nepřežije. Boží soud přišel už bez dalšího varování. Od 
dob ukřižování Ježíše nenacházíme o Edómcích žádnou zmínku. Naopak Izraelci, kterých se Bůh za-
stane, budou sídlit nejen ve své zemi, ale i na území Pelištejců a Edómců. Budou se radovat z kralování 
slíbeného Mesiáše.
 
Bůh má plán spasení pro všechny národy. Záleží mu však na tom, jaký je náš vztah k němu, ale také jaký 
je náš vztah k Izraeli. (Kdo se kaje ze svých hříchů a vzývá jméno Hospodina, bude spasen. Ř 9,10-13)

I Abdijáš opakuje Boží pravidlo: „Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě, vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. 
Abd 1,15

Toto pravidlo by nás mělo vést k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jaký je náš vztah k Bohu, k Izraeli 
a v neposlední řadě i ke všem těm, které máme kolem sebe.

Témata k diskuzi: 

1) Jaký je náš vztah k Bohu, k Izraeli a v neposlední řadě i ke všem těm, které máme kolem sebe?
2) Nežiješ v sebeklamu?
3) Boží pravidlo: „Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě, vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ.“ (Abd 1,15)
 



11

Poznámky:



12

JONÁŠ

Toto jméno znamená: HOLUBICE

Doba vzniku: Přibližně v letech 798 – 760 př. n. l.

Za vlády asyrského krále Sancheríba bylo Ninive hlavním městem říše a mělo přes 120 000 obyvatel. 
Archeologové potvrdili, že tam bylo mnoho chrámů a palác, který měl 71 pokojů. Vodu přiváděli vodo-
vodem z hor. Město mělo vysoké hradby. Lidé byli svévolní, nemorální a brutální. Jonáš, který k nim byl 
poslán s proroctvím, se jich bál. Ninivané byli nepřátelé Izraelitů. Ninive před příchodem Jonáše zažilo 
v letech asi 765 – 759 př. n. l. morovou epidemii.  V té době bylo i zatmění slunce. (v roce 763 př. n. l.) 
Obojí si mohli lidé tehdy vykládat jako Boží varování před Božími soudy. To zřejmě připravilo Ninive na 
proroctví, které přinesl Jonáš. 

Jonáš žil krátce poté, co skončila služba Elíšova. Je o něm zmínka i ve 2Kr 14,25 jako o proroku sever-
ního království krále Jarobeáma 2.  Ninive leží 800 km od Galileje, odkud pocházel Jonáš. Když obdržel 
Boží poselství pro Ninive, vyrazil směrem právě opačným. Nechtěl Ninivany varovat, a tak uprchl do Tar-
šíše. (Dnešní Španělsko.) To je od Ninive více jak 4 500 km. Jonáš si koupil lodní lístek, takže jistě nebyl 
chudý. Na zpáteční cestu už jej nepotřeboval, cestoval v břiše velké ryby, kde činil pokání a slíbil Bohu, 
že do Ninive půjde. V útrobách velké ryby děkoval Bohu, že jej zachránil, věděl, že Bůh je s ním. V Joná-
šově modlitbě je víra, naděje i pokání. Ninivané Jonášovo varování vzali vážně a Bůh od svého hněvu a 
soudu prozatím upustil. Tím zklamal Jonáše. Boží milost je ale pro všechny. Byla jak pro Jonáše, který se 
vzepřel splnit Boží poslání, tak pro Ninivany, kteří žili hříšně. 

Bůh posílá proroky a své služebníky i k lidem, ke kterým bychom dobrovolně a z vlastní vůle nešli. Boží 
pohled na lidi je ale jiný. Nechce, aby zahynul byť i jediný hříšník. (2Pt 3,9) Ježíš dal svůj život za všechny 
lidi všech národů. Dnes je nám to nepochopitelné, když vidíme, jak některé národy jednají s křesťany a 
jaký je jejich vztah k Izraeli. Bůh ale chce dát šanci všem.
 
Bůh poslal mnoho proroků k Izraeli, a oni je vyháněli a odmítali. Asyrské město Ninive na výzvu k poká-
ní zareagovalo. I dnes někteří z těch, kteří se hlásí ke Kristu, odmítají odložit hřích, zatímco ti nejpohr-
danější mnohdy přijmou Boží výzvu.
 
Ježíš připomíná Jonášovo proroctví, když říká: „Mužové Ninivští se obrátili po Jonášově kázání, a hle, tu je 
víc než Jonáš.“ Mt 12,39-41.

Kvůli Jonášově neposlušnosti trpěli i námořníci na lodi, na které Jonáš před Bohem prchal. Kvůli naší 
neposlušnosti mnohdy trpí členové našich rodin, sborů… Jonáš jednal z hlediska „selského rozumu“. Sta-
ral se víc o blaho své země, svého lidu a o svoje blaho, než o druhé. Boží záměr mu byl nepochopitelný. 
Boží láska však jde i tam, kam my už jít nechceme.
 

Témata k diskuzi: 

1) Boží láska jde i tam, kam my už jít nechceme.
2) Kvůli naší neposlušnosti mnohdy trpí členové našich rodin, sborů…
3) Ježíš dal svůj život za všechny lidi všech národů.
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MICHEÁŠ

Toto jméno znamená: KDO JE JAKO HOSPODIN?

Doba vzniku: 740 – 710 př. n. l.

Micheáš byl prorok z vesnice z nižších vrstev. Přispěl k povzbuzení k reformám za vlády judského krále 
Chizkijáše. Micheáš žil v době, kdy bylo severní izraelské království zničeno a lid odvlečen do zajetí. 
Hlavní město Samaří zničili Asyřané roku 722 př. n. l. (2Kr 17,1-5) V té době vládli v Judsku Jótam, Achaz 
a Chizkijáš. Proroctví Micheáše se týkala hlavně Jeruzaléma.
 
Micheáš obviňuje Samaří (hlavní město Izraele) a Jeruzalém (hlavní město Judska) z chamtivosti, nemo-
rálnosti a náboženskosti. To jsou věci, kvůli kterým přichází Boží soud. Micheášova proroctví promlou-
vala hlavně k poslední judské generaci před tím, než byla odvlečena do Babylónu. 
 
I Micheáš přináší varování, že nepřátele Izraele postihne Boží soud.

Micheáš varoval falešné proroky, kteří hlásají falešnou naději místo napomenutí, bezbožné kněze i ne-
čestné vůdce před Božím hněvem. Falešní proroci způsobili, že lid setrvával v hříchu. Micheáš stále upo-
zorňoval, že zajetí přijde, pokud nebudou lidé činit pokání a nevrátí se ke svému Bohu. Bůh vždy dává 
naději. Božím záměrem nikdy nebylo zničit Judu a Izrael. A tak zároveň ústy proroka Micheáše přichází 
varování, ale i naděje, že přijde čas, kdy Juda i Izrael budou silné a mocné národy.
 
Micheáš prorokuje, že v Betlémě se narodí vládce Izraele, který přinese lidem bezpečí a pokoj. Ohlásil to 
700 let před tím, než se to stalo. Ohlásil i kde se to stane a jaký bude nový vládce Izraele – Ježíš. Říká o 
něm, že je od pradávna a přece se narodí jako člověk: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judský-
mi rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ Mi 5,1-2 
Toto proroctví připomíná sám Ježíš.

Dalším tématem tohoto proroctví je to, že se Bůh vždy zastává slabých. Říká nám: „Člověče, bylo ti ozná-
meno, 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.
 
Micheáš ví, jakou moc má skrze Boha, a to bez ohledu na své nízké sociální postavení. Vyznává: Jsem na-
plněn mocí, Duchem Hospodinovým… Mi 3,8 Boha neomezuje to, jak malí a nízko postavení se cítíme nebo 
jsme. On sám své služebníky zmocňuje k tomu, k čemu je povolává.

 
Témata k diskuzi: 

1) Evangelium je vyvážené. Je o lásce a milosrdenství, na druhou stranu je i o spravedlivém soudu. 
2) Pozor na falešné proroky.
3) Proroctví vztahující se k životu Ježíše.
4) Bůh sám své služebníky zmocňuje k tomu, k čemu je povolává.
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NAHUM

Toto jméno znamená: POTĚŠENÍ

Doba vzniku: 663 – 612 př. n. l. 

Nahum prorokuje Ninivanům, kteří 150 let poté, co k nim přišel Jonáš, byli stejně krutí a zlí, jako byli 
dříve. Asyřané byli známí svou krutostí vůči těm, které přepadli. Vůdcové dobytých měst byli mučeni a 
popraveni. Bůh pověřil Nahuma, aby nad asyrským městem Ninive vyřkl Boží soud. Nahumovo proroc-
tví bylo potěšením pro lid Judy, který trpěl pod nadvládou Asýrie. Bůh totiž dovolil, aby Asyřané zničili 
Samaří – hlavní město Izraele a deportovali obyvatele Severního království do vyhnanství. Dopustil to 
proto, že jeho lid se od něj odvrátil a odmítal slyšet varování, která přicházela skrze proroky. Boží soud 
nad Asýrií se ale blížil.
 
Nahum mluví jednak o Boží odplatě pro Asyřany, ale také o útěše pro Boží lid. Říká, že Hospodin vi-
níka bez trestu nenechá. Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. 
Na 1,7. Hospodinovo smýšlení s jeho lidem bylo vždy o pokoji. Kdykoliv se lidé rozhodli, že se k Bohu 
přimknou, vždy jim nabídl ochranu, pokoj a radost. Boží lid věděl, že zánik města Ninive přinese všem 
úlevu od útlaku.
  
V Novém zákoně můžeme číst: „Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ Mt 26,52 To se také stalo s 
národy, které jednaly krutě s Božím lidem. 

Archeologické vykopávky potvrdily, že Ninive bylo město, které mělo vynikající zabezpečení. Mělo hrad-
by třicet metrů vysoké, byly v nich stovky věží a byly široké tak, že po nich mohly jet čtyři kočáry vedle 
sebe. Hradby obklopoval příkop padesát metrů široký a dvacet metrů hluboký. Ve městě se provozovala 
magie, čarodějnictví a okultismus. Ninivané si byli jisti svým bezpečím. Před Božím soudem ale neob-
stáli. Ninive bylo dobyto Médy a Babyloňany v 6. století př. n. l., přesně tak, jak Nahum předpověděl. K 
pádu Ninive došlo pravděpodobně roku 612 př. n. l. Náhlé zvýšení hladiny řeky Tigris způsobilo, že část 
opevnění města spadla, cizí vojska tam vtrhla a kus města vypálila. Město je dodnes v ruinách. Ninive se 
stalo opuštěným městem, které obývá zvěř a ptactvo. Žádná mocnost na zemi nemůže ochránit národ, 
který stojí v opozici vůči Bohu. 

Témata k diskuzi: 

1) Bůh nedovolí, aby hříšníci byli bez trestu: Na 1,3
 Bůh je žárlivý mstitel: Dt 32,35;41
 Hospodin dává čas k pokání: 2Pt 3,9
2) Ti, kteří setrvávají ve svévoli, okusí Boží hněv: Ř 11,22 Tato pravidla platí univerzálně.
3) Stejně jako byli zničeni Asyřané, bude zničen i satan.
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ABAKUK

Toto jméno znamená: TEN, KTERÝ OBJÍMÁ

Doba vzniku: Někdy mezi lety 626 – 606 př. n. l.   

Abakuk žil v době, kdy Babylon byl na vzestupu. Jeho vláda byla pro Judsko zničující. Babylonský král 
Nabúkadnesar Judsko napadl a do zajetí odvlekl mnoho lidí. Byl mezi nimi i Daniel a jeho tři druhové. 
Později byl zajat i Ezechiel a dalších asi deset tisíc lidí. Chrám v Jeruzalémě byl vypleněn a zničen, stejně 
tak i celý Jeruzalém. Většinu z toho Abakuk zažil. Nerozuměl tomu, proč na Boží lid dopadl tvrdý soud 
skrze národ, který byl bezbožný. Abakuk ale vyjadřuje, že Bůh je svrchovaný i v této situaci ve všech 
svých cestách. Apoštol Pavel často cituje výrok Abakuka: „Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.“ Abk 2,4

Kniha je výjimečná tím, že je to dialog mezi Bohem a člověkem. Není to běžné proroctví, kdy Bůh pro-
mlouvá ústy svého proroka k lidem. Je to přesně naopak. Abakuk mluví ústy lidí k Bohu. Abakuk se 
dívá kolem sebe a vidí nespravedlnost a nerozumí tomu, jak Bůh jedná. Bojuje o svou víru. Abakukovy 
otázky jsou často i naše otázky. To, co vidíme kolem sebe, nám někdy nedává smysl. Abakuk se ptá: Proč 
Bůh tak dlouho otálí s potrestáním zla? Proč nejsou naše modlitby zodpovězeny rychleji? Dostává se mu 
odpovědi, že i Babylon bude volán k zodpovědnosti, i on se dočká spravedlivé odplaty. Navzdory veli-
kým těžkostem a zkouškám, navzdory tomu, že Abakuk a lidé kolem něj nerozumí tomu, jak Bůh právě 
jedná, rozhodl se Abakuk vytrvat ve víře a důvěřovat Bohu. Abakuk vyznává: „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.“ 
Abk 3,17-20.
 
Abakuk vyznává, že Bohu neslouží kvůli tomu, co od něj dostává, ale kvůli tomu, že Hospodin je Bůh.
 
Ve verších 2,6-20 Abakuk vyhlašuje běda tomu, kdo není duše přímá. Takoví lidé budou souzeni pro 
svou agresivitu, nespravedlnost, krutost, zločinnost, nemorálnost a modlářství.
 
Abakuk chce zůstat v Božím objetí a držet se Boha v každé situaci, kterou bude jeho národ prožívat.

 
Témata k diskuzi: 

1) Proč Bůh tak dlouho otálí s potrestáním zla?
2) Proč nejsou naše modlitby zodpovězeny rychleji?
3) Proč sloužíme Bohu? Kvůli tomu, co nám dává nebo kvůli tomu, kým je?
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SOFONJÁŠ

Toto jméno znamená: HOSPODIN UKRÝVÁ

Doba vzniku: 639 – 609 př. n. l. 

Sofonjáš byl potomkem krále Chizkijáše. Prorokoval za vlády krále Jóšijáše. Jeho proroctví mělo přímý 
vliv na krále a na celý národ. Situace byla v té době v zemi špatná. Vládla modloslužba a bohatí žili na 
úkor chudých. Národ byl lhostejný vůči Bohu. („Klanějí se zástupu nebeskému…“ = věnovali se astrolo-
gii a horoskopům.) Král, který byl pod přímým vlivem Sofonjáše, zatoužil po tom, aby se národ vrátil k 
Hospodinu. Začal s opravami Hospodinova domu. Tehdy byla nalezena Kniha zákona.  Král si uvědomil, 
jak moc se jeho národ vzdálil Bohu a jak špatný dopad to na jeho lid má. A právě tehdy Jóšijáš a s ním i 
celý národ učinili slib, že budou věrně sloužit Hospodinu. Sofonjáš krále povzbuzoval. Bůh zemi žehnal. 
Po smrti Jóšijáše se ale lid velmi rychle vrátil k tomu, co je zlé v očích Hospodinových. Netrvalo dlouho 
a přitáhl na ně Nabůkadnesar, král babylonský. Hospodin posílal nepřetržitě proroky, protože měl sou-
cit se svým lidem. Oni je ale zesměšňovali a pohrdali Božími slovy. (2Pa kap. 35 – 36)
 
Bůh nesnáší dvojakost ani lhostejnost. Opravdoví křesťané usilovně hledají Boží cesty, milují Hospodi-
na, hledají spravedlnost podle Božího slova a mají pokoru a touhu setrvat v poslušnosti vůči Bohu.
 
Sofonjáš viděl soužení, které jeho lid čeká, když se odvrátí od Boha. Zároveň ale dostal i ujištění, že král 
Izraele je uprostřed svého lidu. Tím králem je Ježíš.
 
Sofonjáš prorokoval zničení Asýrie. (Roku 612 př. n. l. padlo Ninive.) Prorokoval o bezprostředně přichá-
zejícím soudu, ale také o konci světa a spravedlivé odplatě. Tato kniha je plná planoucího hněvu proti 
národům, které bezostyšně ničily a utiskovaly Boží lid. V proroctví Sofonjáše zaznívá silně „Běda vám!“ 
na adresu těchto národů.
 
„To vše se jim stane za jejich pýchu, neboť utrhali lidu Hospodina zástupů a vypínali se nad něj.“ Sf 2,10

Sofonjáš zároveň povzbuzoval zbožné, že jednoho dne Bůh obnoví svůj lid. Sofonjáš má nejrozsáhlejší 
proroctví o „dni Hospodinově“. To je den Božího hněvu proti svévolníkům a velký den spasení Božího 
lidu. Konečný den Božího hněvu je spjat s konečným návratem Ježíše. Sofonjáš přináší proroctví o době, 
kdy Bůh shromáždí svůj lid a změní jeho úděl před zraky všech.
 
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět 
nad tebou jásá a plesá. Sf 3,17

Témata k diskuzi: 

1) Bůh nesnáší dvojakost.
2) „Den Hospodinův“ a druhý příchod Ježíše.
3) Jeden prorok, který měl vliv na krále, měl zásadní vliv na změnu pro celý národ.
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Poznámky:
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AGEUS

Toto jméno znamená: SVÁTEK HOSPODINŮV

Doba vzniku: 540 – 533 př. n. l. nebo 520

Židé se vrátili ze sedmdesátiletého babylonského zajetí. Přišlo jich asi padesát tisíc. Zerubábel byl mís-
todržitelem a Jóšua knězem poexilního znovubudovaného Jeruzaléma. Začali s obnovou Hospodinova 
domu. Po původním nadšení lidu obnovit i chrám přišly útoky nepřátel, kterým se podařilo stavbu 
chrámu zastavit. Ageus a mladší Zacharjáš všechen lid povzbuzovali, aby ve stavbě pokračovali. Povzbu-
zovali i k duchovní obnově národa. Z jejich slov zněla výčitka: „Můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte 
každý jen o svůj dům.“ Ag 1,9 Ještě ani po deseti letech nebyly opravy chrámu hotovy. Ageus nabádal lid, 
aby dokončili práci. Lidé se začali vymlouvat, proč nemohou stavět a Bůh jim odňal déšť. Až teprve toto 
„napomenutí“ je vedlo k tomu, že se k práci vrátili. Bylo ale jasné, že obnovený chrám nebude tak velký, 
jak byl ten původní, který stavěl Šalomoun. To vzbudilo velké zklamání. Bůh ale slíbil, že „sláva nového 
domu bude větší, než toho prvního.“ Ag 2,9 Slíbil také, že bude žehnat, pokud Boží lid bude žít svatě 
a čistě. Skrze proroka Agea se dostalo lidem ujištění, že i když chrám není tak velkolepý, jako byl ten 
první, Bůh stojí uprostřed nich.
 
Ageus měl poslání burcovat vůdce lidu z jejich vlažnosti. Tím povzbudil i lid a totéž povzbuzení se vzta-
huje i na nás. 

Bůh skrze proroka Agea slíbil, že Zerubábel, který stál v čele první skupiny Izraelců, kteří se vraceli ze 
zajetí, bude poctěn. Svůj slib dodržel. Zerubábel je z Davidova rodu, a tím se dostal do rodokmenu Ježí-
še. 

Proroctví Agea je plné ujištění o tom, co Bůh dovede: 
• Bůh dovede vzbudit ducha vůdců. Ag 1,14
• Bůh dovede vzbudit ducha ostatku všeho lidu. Ag 1,14
• Bůh bude s námi při díle. Ag 1,13;2,5
• Bůh bude s námi skrze osobní přítomnost Ducha svatého. Ag 2,5
• Bohu patří všechno zlato a stříbro. Má dostatek prostředků k tomu, abychom mohli dokončit 

to, k čemu nás povolává. Ag 2,8
• Bůh dokáže pohnout národy a okolnostmi, což způsobí, že lidé přijdou k Bohu. Ag 2,7; 2,21
• Bůh potvrdí obnovenou vládu země a potvrdí vůdce svého lidu. Zároveň dojde k rozvratu systé-

mů, které stojí v opozici vůči božímu lidu. Ag 2,7
• Bůh bude stvrzovat své smlouvy a prohlášení. Ag 2,23
• Bůh zaslibuje, že sláva posledního domu bude větší než sláva předešlého. Zde hovoří o Božím 

království a o příchodu Mesiáše. Ag 2,9

Témata k diskuzi: 

Bůh nestojí o vlažné křesťanství.
Prioroty v mém životě. Platí i pro mě to, co Ageus říká Božímu lidu? „Můj dům je v troskách, zatímco vy 
se staráte každý jen o svůj dům.“
Bůh plní své sliby.
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Poznámky:
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ZACHARJÁŠ

Toto jméno znamená: HOSPODIN PAMATUJE

Doba vzniku: 520 – 470 př. n. l. 

Zacharjáš píše lidem, kteří se vrátili z babylonského zajetí. Stejně jako Ageus snaží se přimět lid, aby 
pokračoval na obnově chrámu. Dává povzbuzení skrze vidění slavné budoucnosti Božího lidu a zaslibu-
je příchod Mesiáše. Izraelský lid bude požehnaný, protože Bůh pamatuje na smlouvu, kterou se svým 
lidem uzavřel. (Tato kniha je tak plná námětů, že skoro o každém verši by mohla být zvláštní lekce.)

Zacharjáš měl celkem osm vidění. Byla naprosto jedinečná a týkala se naděje. Byla o budoucnosti Božího 
lidu, ale i o soudu, obsahovala mesiánské proroctví.

Hospodin skrze Zacharjáše vyzývá: „Obraťte se ke mně, já se obrátím k vám.“ Za 1,3

 Zacharjáš mimo jiné viděl čtyři rohy a čtyři kováře. Rohy byly čtyři národy, které rozmetaly Judu a Je-
ruzalém. Vidění se naplnilo. Přichází ale i zaslíbení pro Nový Jeruzalém. Hospodin bude jeho hradbou i 
slávou uprostřed něj. Pronárody se přidruží k němu. Pronárody, které pustošily Judsko a Jeruzalém bude 
Hospodin soudit.

V dalším vidění Hospodin zaslibuje: „Přivedu svého služebníka jménem výhonek“ … Odklidím nepravost 
země v jednom dni.“ Za 3,8-9 Zde mluví o Ježíši.

Zacharjáš také vyslovil výzvu platnou pro každého křesťana: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým Duchem...“ 
Za 4,6 V jiném vidění je kletba proti zlodějům, a křivopřísežníkům a svévolníkům. Ve vidění je svévole 
zavřena pod poklop a odnesena ze země. Hřích a svévole musí pryč z církve.
 
V dalších kapitolách se objevuje téma sociální spravedlnosti. Zacharjáš vyzývá, ať každý prokazuje milo-
srdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka. Končí slovy: „Ale oni neslyšeli!“

Přesto Bůh skrze Zacharjáše dal opět zaslíbení: „Zachráním svůj lid…. Přivedu je, budou bydlet v Jeruzalé-
mě…. Vzejde setba pokoje. Budete požehnáním…. Mluvte každý ke svému bližnímu pravdu, nezamýšlejte 
nic zlého. Milujte pravdu a pokoj.“ Za 8,7-17
 
Zacharjáš vyslovil četná proroctví, která ukazují podrobnosti ze života Ježíše. Např. „Hle přichází k tobě 
tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený. Jede na oslátku. Vyhlásí pronárodům pokoj.“ Za 9,9-10

Bůh slibuje ochranu Judy. „Shromáždím je, bude jich zase mnoho… Svržena bude pýcha Asýrie, Egypta…“ 
Za 10,10-11

Zacharjáš vyjadřuje Boží touhu po svém lidu. O tom je třeba vidění dvou holí – vlídnost a pouta. „Pásl 
jsem ovce…. Nechtěly…. Hole jsem zlomil.“ Za 11. kap. Následně na Židy přišlo v roce 70 kruté pronásle-
dování ze strany Říma.

Další proroctví o Kristu je: „Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra.“ Za 11,12 Zmíněn je i pošetilý 
pastýř, což je zase obraz antikrista.
 
Další proroctví se vztahuje jak k Ježíši, tak k Izraeli. Říká, že všechny národy se srotí proti Izraeli. Izrael 
ale bude jak pochodeň a pronárody jak otep slámy. „V onen den vyhledám všechny pronárody, které 
přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je…. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha 
milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli.“ Za 12,9-10
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A opět předobraz Ježíše: „V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen 
k obmytí hříchu a nečistoty.“ Za13,1 Tím je míněn Kristus. Budou odhaleni falešní proroci. Zde je ale i 
slovo: „Bij pastýře, ovce se rozprchnou.“ Za 13,7
 
Zacharjáš přináší zaslíbení druhého příchodu Krista a Nového Jeruzaléma. Upozorňuje, že Ježíš přijde 
na zem dvakrát! Narodí se, prožije svůj život jako člověk, pak zemře na kříži, aby nás zachránil, a vsta-
ne z mrtvých. Při druhém příchodu bude soudit národy a ujme se vlády nad celým světem. Zacharjáš a 
Izajáš přinášejí nejvíc proroctví a zaslíbení o Mesiáši.
 
Zacharjáš přináší i další důležité poselství. A totiž, že Bůh nestojí o obřady bez lásky a milosrdenství.

 
Témata k diskuzi. V této knize je jich spousta. Pro inspiraci uvádím například tato:

1) Budoucnost Božího lidu. Zacharjáš a Izajáš přinášejí nejvíc proroctví a zaslíbení o Mesiáši.
2) Mluvte každý ke svému bližnímu pravdu, nezamýšlejte nic zlého. Milujte pravdu a pokoj.
3) „Ne mocí ani silou, ale mým Duchem...“

 
Poznámky:



26

MALACHIÁŠ

Toto jméno znamená: MŮJ (HOSPODINŮV) POSEL

Doba vzniku: 450 – 400 př. n. l. 

Malachiáš prorokuje k Židům, kteří se vrátili do Jeruzaléma z babylonského zajetí. Byl současníkem Ne-
hemjáše. Z jeho slov plyne, že to byl člověk přísných morálních zásad. Lid, který se vrátil ze zajetí, opět 
upadl do hříchu. Dokonce i kněžský rod Levi. Malachiáš nabádá k nápravě: „Vždyť rty kněze střeží poznání; 
z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů.“ Mal 2,7 Když i kněžský rod se odvrací 
od Hospodina, stahuje s sebou do bezbožnosti a znevažování Boha celý národ. Hospodin připomíná 
svou velkou lásku k Izraeli a svou smlouvu se svým lidem. Jenže náboženští vůdcové byli formální. Svým 
vlažným vztahem k Bohu ovlivnili i jednání lidu.
 
Malachiáš také mluví o vztazích v rodině, kde zmiňuje, že Bůh nenávidí rozvod. Je patrné, že lidé, kteří 
se vrátili ze zajetí, se rychle odvrátili od Božích principů a smluv. Muži opouštěli své ženy a hledali si 
mladší z žen, které byly z okolních národů. Malachiáš ale ohlašuje, že Bůh přijde a hříšné jednání bude 
soudit. „Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele ná-
mezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů.“ Mal 3,5

Malachiáš mluví i o tom, že lidé zanedbávají desátky. Kněží nebyli strážci smlouvy, do které s Bohem 
vstoupili. Proto jim Bůh odňal své požehnání. Bůh je upozorňuje, že pro jejich nevěru na lid přijdou Boží 
soudy.
 
Zároveň ale také slibuje, že jim opět požehná, pokoří-li se a postaví-li ho na první místo. Bůh touží po 
službě z čistého srdce. Jinak často mlčí a lidé si to mlčení vykládají tak, že nemá smysl Bohu sloužit. Ti, 
kteří Boha milují, budou odměněni. Platí zde Jakubovo „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od 
vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám… Jk 4,7. Bezbožní budou ale souzeni. Opět zde slyšíme varování a 
zároveň zaslíbení příchodu „dne Hospodinova“.
 
Malachiáš předpověděl narození Jana Křtitele víc než čtyři sta let před tím, než se to stalo (Mal 3,1). 
Ohlásil také první i druhý příchod Ježíše. (Mal 3,19-24)

Malachiáš je poslední prorok starého zákona. Pak se Bůh na čtyři sta let odmlčel. Malachiáš uzavírá kni-
hy Starého zákona slovy:

„Posílám k vám proroka Elijáše dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a 
srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.“ Mal 3,23-24.

 
Témata k diskuzi: 

1) Ježíš je záchrana pro všechny lidi.
2) Desátky.
3) Rodina, vztahy v rodině. Bůh obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům.
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Poznámky:



28

Obsah
Historické pozadí knih ............................................................................................................................................................................... 1
Kdo je prorok .................................................................................................................................................................................................. 3
Ozeáš .................................................................................................................................................................................................................... 4
Jóel ........................................................................................................................................................................................................................ 6
Ámos .................................................................................................................................................................................................................... 8
Abdijáš ..............................................................................................................................................................................................................10
Jonáš ..................................................................................................................................................................................................................12
Micheáš .............................................................................................................................................................................................................14
Nahum ..............................................................................................................................................................................................................16
Abakuk ..............................................................................................................................................................................................................18
Sofonjáš ............................................................................................................................................................................................................20
Ageus .................................................................................................................................................................................................................22
Zacharjáš ..........................................................................................................................................................................................................24
Malachiáš .........................................................................................................................................................................................................26

Použité zdroje:

Studijní Bible s výkladovými poznámkami; Life Publishers International; 2009ABC Bible, Mike 
Beaumont: ABC Bible; Česká biblická společnost, 2007
Frances Blankerbaker: O čem všem je Bible; Garmont Partyzánské; 1993

Citace: Český ekumenický překlad Bible



Autor: Dana Navrátilová
Ilustrace: Jitka Slobodová
Texty jsou dle ekumenického překladu Bible

Nakladatelství Křesťanský život
Pod Červenkami 504
735 43 Albrechtice
www.krestanskyzivot.cz




