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Lekce 7

Podstata uctívání

Termín uctívání se vzpírá jednoduché, vše vystihující de-
finici. Zatímco někteří omezují uctívání na písně v církvi 
v neděli ráno, uctívání daleko přesahuje tuto část církevní-

ho programu. Arthur Rouner (1968) píše:
„V životě křesťanské církve není v žádném době nic důleži-

tějšího než život jejích členů v uctívání. V případě, že je církev 
v této oblasti irelevantní a zbytečná, bude irelevantní a zbytečná 
i ve světě. Pokud je v této oblasti vzrušující a vítězná, bude vzru-
šující a vítězná ve světě. Církev by měla být vedena k aktivitě 
a vlivu ve společenských záležitostech. Měla by být vybízena 
k činnosti v každé oblasti života, a to všemi prostředky. Avšak 
pokud zanedbá své poslání a službu, zemře. Bude to mrtvá insti-
tuce, která nebude moci nikomu nic říci.“

Bylo řečeno, že uctívání je pro ducha a duši tím, čím je pro tělo 
cvičení. Byli jsme stvořeni k uctívání Boha. Uctívání je normální 
náplní morálních bytostí.

OSNOVA
Co je uctívání
Bohoslužby a uctívání
Uctívání a oběť
Překážky v uctívání

CÍLE
1. Vysvětlit, co uctívání zahrnuje.
2. Identifikovat, jak je naše služba Bohu pravým uctíváním.
3. Uvést spojitost mezi uctíváním a obětí.
4. Zdůraznit pět překážek v uctívání.
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Co je uctívání
Cíl 1: Vysvětlit, co uctívání zahrnuje.

Existuje několik řeckých slov, která se překládají jako „uctí-
vání“. Jedním z těchto slov je proskyneó. Proskyneó se používá 
v Novém zákoně šedesátkrát. Znamená „zbožňovat, vzdát úctu“. 
Toto slovo Ježíš použil, když řekl ženě u studny: „Bůh je Duch 
a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.” (Jan 4,24) 
Pro nás věřící je předmětem našeho duchovního uctívání samo-
zřejmě Bůh.

Na jednom zvířecím hřbitově u Hartsdale v New Yorku se 
nachází náhrobek, na kterém je napsáno: „Na paměť Bruce, od-
daného služebníka, věrného přítele, vroucího a nadšeného ctitele 
svého pána.“ (Gibbs 1950, s. 63) Jak pes uctívá svého pána? Vrtí 
ocasem, olizuje ruku svého páníčka a možná mu sedí na klíně. Pes 
si prostě užívá společnost svého pána. Ve skutečnosti může pes 
nějakou dobu sedět a nečekat na oplátku nic jiného než občasné 
poplácání po hlavě nebo podrbání za ušima. Svým způsobem je 
tomu pravdivé a upřímné uctívání podobné. Naše uctívání Boha 
je sofistikovanějším projevem takové lásky.

Král David je skvělým příkladem pravého Božího ctitele. Jeho 
oddanost a závislost na Bohu ukázaly, že Bůh byl velkým ob-
jektem lásky jeho života. David poznamenává v Žalmu 116,1–2: 
„Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně 
ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.“ Podívejte se také 
na Davidova slova v Žalmu 63,2–9:

„Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žíz-
ní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé 
zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; 
tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto 
ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše 
se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chvá-
lu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních 
hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má 
duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží.“
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Abychom uctívali, musíme znát Boha
V této pasáži existuje několik ponaučení. Za prvé David svědčí 

o svém vztahu s Pánem. Tento Žalm je velmi osobní – obsahuje 
asi dvacetkrát slova jako „já“, „moje“ a „mě“. Z tohoto důvodu 
byl Bůh pro pisatele osobní. Bůh nebyl nějakou vágní, mystickou 
věcí. Byl to Davidův přítel, Davidův Bůh. A David se za něj ne-
styděl! Bůh byl centrem a hlavním bodem Davidova života.

Jinde David říká: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dych-
tí duše má po tobě, Bože!“ (Žalm 42,2) A později: „Koho bych 
měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbe-
ní.“ (Žalm 73,25) Davidovy další touhy byly ničím ve srovnáním 
s Pánem. David toužil po Bohu snad tolik, jako Bůh toužil po 
Davidovi.

Za jakých okolností napsal David tento žalm? Pozadím tohoto 
žalmu je Davidovo ukrývání v Judské poušti. Zřejmě prchal před 
armádami svého vzpurného syna Abšalóma. Přestože byl král, 
jeho nepřátelé se ho snažili svrhnout a zabít. Utekl z Jeruzaléma, 
hlavního města, a ukrýval se v jeskyních. Ovšem i když tam všu-
de kolem něj byla poušť, jeho srdce se nedotkla. David nepřestal 
uctívat Boha ani nepochyboval o Boží lásce. David miloval Boha 
a důvěřoval mu navzdory okolnostem.

Abychom uctívali, musíme být ochotni chválit
David chválil Boha bez ustání. Ve 3. verši oslavuje Pána. Ve 

verších 4, 5 a 11 chválí Pána. Jeho odhodlání je shrnuto ve 4. ver-
ši: „Budu tě chválit, dokud budu žít.“ David miloval Pána a tato 
láska dávala dech jeho uctívání. Uctívání tedy bylo nedílnou sou-
částí Davidova životního stylu. Používání otázek „kdo, co, kdy, 
kde, proč a jak“ vyzdvihuje v následující tabulce Davidovo uctí-
vání Boha.
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Koho David chválil? Boha.

Co David dělal? Chválil a uctíval.

Kdy chválil? Neustále. Zdálo se, že uctíval za nočního ti-
cha i v časných ranních hodinách.

Kde chválil? Kdekoli. Mohl uctívat na poušti nebo v po-
steli.

Proč chválil? Protože jediný pravý Bůh byl jeho Bohem. 
Uctíval proto, že zažil Pána v moci a slávě. 
Věděl, že Bůh je věrný a důvěryhodný. 

Jak chválil? Celou svou bytostí: s zvednutýma rukama, 
radostnými rty a celým srdcem.

Součástí chvály a uctívání je myšlenka vyvyšování Pána. 
Žalm 34,4 nás nabádá: „Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme 
spolu jeho jméno.“ Vyvyšovat znamená zvětšovat. Když se dívá-
me skrz zvětšovací sklo, pozorovaný objekt se ve skutečnosti ne-
zvětší. Pouze se nám zdá, že je větší. Zvětšovací sklo jednoduše 
mění vnímání pozorovaného objektu.

Podobně když nás žalmista nabádá k vyvyšování Boha, jsme 
povzbuzováni ke změně našeho vnímání Boha. Bůh se v podstatě 
nemění, protože se změnit nemůže. On je stejný včera, dnes i na 
věky (Židům 13,8). Avšak jak se k němu blížíme ve chvále a uctí-
vání, naše chápání Boha se zlepšuje a zvětšuje.

V Žalmu 34 David získal výhodu: Bůh odpověděl na jeho mod-
litbu (verše 4.15), zajistil jeho potřeby (verše 9–10), vysvobodil 
ho z problémů (verš 17) a ochránil ho před nebezpečím (v. 7). 
David se nechlubil svou chytrostí nebo dovedností – prostě vy-
vyšoval Pána.

Následuje úryvek z nadčasové písně „Jak jsi velký“. Tento 
chvalozpěv ilustruje vyvyšování Hospodina z pohledu jednoho 
autora:

Pane Bože můj, když v nezměrném úžasu
rozvažuji o celém světě, který tvé ruce učinily,
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vidím hvězdy, slyším burácení hromu.
Tvá moc vykreslila vesmír.
Potom má duše zpívá tobě, mému Spasiteli, Bože
jak velký ty jsi, jak velký ty jsi!
Potom má duše zpívá tobě, mému Spasiteli, Bože
jak velký ty jsi, jak velký ty jsi!

Bohoslužby a uctívání
Cíl 2: Identifikovat, jak je naše služba Bohu pravým uctívá-

ním.

V průběhu celého Starého a Nového zákona je uctívání a bo-
hoslužba úzce spojeno. Matouš 4,10 cituje Ježíšova slova: „Je 
psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného 
uctívat.“ Jedno ze slov přeložených v Novém zákoně jako „uctí-
vání“ je latreuó. Toto slovo znamená „starat se“ nebo „sloužit“. 
Také znamená „uctívat“.

V Římanům 12,1 se říká: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milo-
srdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu mi-
lou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ Může jít o každodenní, 
obyčejný život – spánek, jídlo, zaměstnání, o to co bychom měli 
přinášet Bohu jako oběť. Co je vaším duchovním aktem uctívání? 
Je to předávání celého života Bohu ke službě. Koloským 3,23 
nám připomíná: „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to neby-
lo lidem, ale Pánu.“

Uvažujme o řadě lidí, o kterých Bible říká, že uctívali Boha 
– Ábel, syna Adama a Evy, Abraham, Mojžíš, David, Šadrak, 
Méšak, Abed-nego, Daniel, Marie, matka Ježíše, a tři mudrci. 
Tito a další ctitelé se modlili, jednali ve víře, hlásali evangelium, 
skláněli se před Bohem, vzdávali se jídla, zouvali si boty v úctě 
před Boží přítomností, a dokonce byli připraveni na válku. Nikdo 
z nich neuctíval Boha v církevní budově, jak to známe my. Ne-
poslouchali kázání ani nezpívali písně promítané na stěnu. Místo 
toho tito praví ctitelé pochopili, že to, kým jsme a co individuálně 
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a každý den děláme, je mnohem důležitější než to, co se děje 
v církvi asi devadesát minut týdně.

R. T. Kendall (1989) píše: „Věřím, že každý křesťan má jedno 
zásadní volání a jednu primární povinnost, která je zároveň po-
těšením. Jsme povoláni k uctívání Boha, v tom, jak žijeme a ve 
všem, co děláme. Jedná se činnost na plný úvazek, a to nejen zde 
na zemi, ale i v nebi.“ (s. 15) Russell Shedd říká: „Nový zákon 
předkládá vizi uctívání, které naplňuje celý život Boží přítom-
ností a slávou.“ Proto se Bůh nezajímá tolik o samotné uctívání 
jako o jednání v našem životě. Jsou to naše životní kroky, naše 
křesťanská služba, o které Pavel řekl, že má za následek duchovní 
akt uctívání.

Sammy Tippit (1989, 118–119) sdílí nádherný příběh:
Před několika lety jsem hovořil na křesťanské univerzitě o po-

třebě duchovního probuzení v této generaci. V průběhu týdne 
jsem měl mnoho vzácných momentů uctívání. Čím více jsem 
uctíval Ježíše Krista, tím jsem cítil větší břemeno říct o něm ostat-
ním. Prosil jsem Boha o příležitost někomu povědět o jeho vel-
ké lásce. Když jsem nastoupil do zpátečního letadla, seděl jsem 
vedle dámy s křičícím dítětem. Když letadlo vzlétlo, dítě křičelo 
stále hlasitěji. Jak dítě křičelo, matka byla čím dál frustrovanější. 
V mém srdci začalo růst napětí. Myslel jsem si: „Ach, ne. Budu 
muset to křičící dítě poslouchat celou cestu.“

Když jsem tu situaci zhodnotil, pokoj z mého srdce zmizel. Pak 
mě ale Duch svatý začal usvědčovat z mého nesprávné postoje. 
Obrátil mou pozornost na Ježíše. Začal jsem ho tiše uctívat. Duch 
Boží mi připomněl, že Ježíš je Král, který se stal služebníkem. 
Byl jsem konfrontován následující otázkou: „Co by dělal Ježíš, 
kdyby tady byl?“ Uvědomil jsem si, že Ježíš by té ženě sloužil. 
Zeptal jsem se jí, jestli bych si mohl s dítětem hrát. Okamžitě 
řekla: „To budu ráda.“

Dělal jsem grimasy, choval se hloupě a žvatlal. Smál jsem se 
při pomyšlení: „Tak tohle znamená být naplněn Duchem sva-
tým?“ Konečně se dítě uklidnilo a usnulo. Ta žena mi poděkovala 
za pomoc a pak mi začala klást spoustu otázek. Mluvil jsem s ní 
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o Kristu. Když jsem s ní mluvil, rozplakala se. Její manžel byl lé-
kař a ani jeden z nich nebyl křesťan. Její tchyně se stala křesťan-
kou jen několik týdnů před naším setkáním. Tchyně řekla svému 
synovi a snaše o Ježíši. Nicméně protože byla čerstvou křesťan-
kou, cítila se nedostatečná. Řekla jim: „Budu se modlit, aby Bůh 
poslal někoho, aby vám lépe vysvětlil jeho spásu.“

Já jsem si sedl do toho letadla jako odpověď na modlitbu té 
matky. Přesto jsem mohl minout příležitost. Volba byla na mně. 
Mohl jsem vydržet celý let vedle křičícího dítěte. Nebo bych mohl 
uctívat Ježíše a odemknout dveře problémů klíčem pokoje.

Když si Tippit vzal to dítě od jeho matky v poslušnosti tomu, 
co cítil že od něj Pán chce, ten všední čin získal na vznešenosti 
a proměnil se v uctívání. Bible nám říká, že bychom měli uctívat 
Boha neustále (Žalm 105,4). Bůh chce být víc než jen událost 
v našich kalendářích. Chce být součástí minut a sekund naší kaž-
dodenní existence.

Podívejme se na další příklad. Abraham se naučil, jak sloužit 
i uctívat. Genesis 18,2 říká: „Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti 
němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu 
vstříc, sklonil se k zemi.“ Z pokračování příběhu víme, že dva 
z těchto mužů byli andělé a třetí byl Pán. Několik věcí na tom, 
jak se Abraham choval k těmto speciálním hostům, vystupuje do 
popředí:

Za prvé si všimněte rychlosti, s jakou se pohyboval. Písmo • 
pětkrát zaznamenává, že 99letý Abraham běžel, nebo spě-
chal.
Za druhé Bible klade důraz na Abrahamovu pohostinnost. • 
Osobně vybral nejlepší tele, objednal nejjemnější mouku na 
chleba a přinesl nějaký tvaroh a mléko. Mouka sama o sobě 
pravděpodobně vážila nějakých 25 kilogramů. Připravil pro 
své hosty extravagantní hostinu.
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Poctil je. Když přistoupil, uklonil se v projevu upřímné po-• 
cty. Tento způsob pozdravu byl vyhrazen pro krále, prince 
a ty, kdo věřili, že jsou bohy.
Abraham chtěl spíše sloužit, než aby mu bylo slouženo. • 
Zatímco si jeho hosté užívali banket, Abraham prostě stál 
v chladu větví blízkého stromu a díval se. Raději sledoval 
sebemenší potřeby nebo požadavky, než aby sám jedl. Jeho 
potěšením bylo věnovat plnou pozornost těmto nebeských 
návštěvníkům.

V jakémkoliv okamžiku mohl Bůh tohoto starého hostitele 
přerušit a stvořit chléb a maso a nakrmit zástupy. Proč ne? Bůh 
prostě dovolil svému služebníkovi, aby mu sloužil. Abrahamovo 
jednání ukazuje čisté a neposkvrněné uctívání. Louie Giglio píše: 
„Uctívání je naší osobní i společnou odpovědí vůči Bohu, za to 
kým je a co udělal, vyjádřenou tím, co říkáme, a způsobem, ja-
kým žijeme.“ (citováno v Muchow 2006, s. 46)

Uctívání a oběť
Cíl 3: Uvést spojitost mezi uctíváním a obětí.

Uctívat znamená dávat Pánu. Matt Redman, populární britský 
křesťanský hudebník, zpíval na začátku své kariéry s chválicí ka-
pelou svého sboru. Kapela byla úspěšná a tehdy se pastor rozho-
dl k drastickém postupu. Podívejme se, jak vypráví tento příběh 
Matt Redman:

„Pastor se rozhodl, že na sezónu všechno odklidí, jen aby vi-
děl, kde je naše srdce. Takže když jsme se příští neděli objevili 
ve sboru, nebylo tam žádné ozvučení ani žádná skupina, která by 
nás vedla. Tento nový přístup byl jednoduchý – už jsme nemoh-
li spoléhat na vnější věci. Pastor řekl: ‚Když projdete v neděli 
dveřmi sboru, co přinášíte Bohu jako oběť? Co budete obětovat 
dnes?‘ Mám-li být upřímný, ze začátku jsem byl celou záležitostí 
celkem uražený. Uctívání byla moje práce! Avšak když Bůh ob-
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měkčil mé srdce, začal jsem v celé této věci vidět jeho moudrost. 
Setkání byla trochu trapná: byly tam dlouhé chvíle ticha a moc 
se nezpívalo. Ovšem brzy jsme se začali učit, jak přinášet niterné 
oběti Bohu, aniž bychom využili vnější formy, na které jsme byli 
zvyklí. Všechno bylo pryč, takže jsme pomalu začali znovu obje-
vovat podstatu uctívání. Po nějaké době se znovu objevila kapela 
a ozvučení, ale bylo to jiné. Písně našich srdcí dohonily písně 
našich rtů. Z tohoto období pochází píseň, která odráží to, kam 
jsme se museli jakožto sbor dostat:

PODSTATA UCTÍVÁNÍ
Hudba doznívá, k tobě přicházím, chci jen tebe znát.
Přinést něco snad co pravou cenu má, co bys ty měl rád.
Chci víc než píseň ti dát, nejen krásná slova,
co víc než sebe ti dám.
Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic ti není,
Ty vidíš, co v srdci mám.
Toužím teď do srdce chvály vstoupit,
kde jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši.
Vyznávám, Pane, že nejsem věrný,
to jsi jedině ty, jedině ty, Ježíši.
Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří co ti náleží?
I když slabý jsem, Pane, vše si vezmi, každý dech je tvůj.“

(Redman 2001)

Redman skutečně narazil na jádro uctívání. Musel dojít k po-
chopení toho, že uctívání má zahrnovat něco, co nabízíme k Bohu, 
něco, za co nám Bůh stojí, něco, co potěší jeho srdce. Podívejme 
se teď na jeden z nejjasnějších příkladů dávání/bohoslužby v Bib-
li. Jan 12,1–8 říká:

„Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel 
Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta 
při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem 
u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, po-
mazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní 
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té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl 
zradit, řekl: ‚Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze 
dány chudým?‘ To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, 
ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do 
ní dávalo. Ježíš řekl: ‚Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! 
Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.‘ “

Betanie byla domovem Marie, Marty a jejich bratra Lazara. 
Zdá se, že náš Pán je tam často navštěvoval. Betanie ležela také 
asi tři kilometry od místa, kde se Ježíšovi nepřátelé spikli, aby ho 
zabili. Ve skutečnosti by byli ve svém úsilí úspěšní za méně než 
144 hodin od daného okamžiku. Zpráva zachycená v těchto osmi 
verších uvádí do pohybu závěrečné události života našeho Pána. 
Mariin čin sloužil jako prst ukazující na rýsující se kříž. Účel její 
návštěvy je vidět ve druhém verši: večeře k Ježíšově poctě.

Podívejme se na seznam hostů. Na večírku bylo přítomno nej-
méně 17 lidí. Bylo tam dvanáct učedníků a Lazar. Tento vzkříše-
ný Lazar byl jedním z Ježíšových nejbližších přátel. Víme také, 
že na seznamu hostů byla Marta. Ve skutečnosti mohl být ve-
čírek způsobem, jak Marie a Marta chtěly vyjádřit poděkování 
Pánu za to, že přivedl Lazara zpátky k životu. Navíc podle Ma-
touše a Marka se večírek pořádal u Šimona malomocného (Ma-
touš 26,6; Marek 14,3). V Bibli je uvedeno přinejmenším devět 
různých Šimonů. Tenhle má však zvláštní přezdívku Malomocný 
Proč? Nemůžeme si být jistí. Nicméně víme, že tady v Janovi 12 
žádný malomocný není. Kdyby tam byl malomocný, nikdo by 
s ním nemohl jíst ani se ho dotknout. Proto panuje domněnka, že 
byl kdysi postižen malomocenstvím, ale Ježíš ho uzdravil.

V Božím slově je uvedena řada Marií. Šimon byl přezdíván 
Malomocný, takže tato konkrétní Marie by mohla být přezdívána 
Ctitelkou. V každém ze tří záznamů, kdy ji vidíme v Bibli, sedí 
u Ježíšových nohou v uctívání! Vzhledem k tomu, že jsou zmíně-
ni Mariin bratr a sestra, ale nikdy manžel, mohla být svobodná. 
Nicméně nemáme žádný důvod se domnívat, že její vztah s Ježí-
šem byl romantický. Neexistuje žádný údaj o smyslnosti v tomto 
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vztahu. Spíše vidíme v její čisté, vznešené, uctívající lásce lásku 
mezi ženou a jejím Spasitelem, mezi ženou a jejím Pánem.

Marie je tedy přemožena touhou vyjádřit svůj obdiv Ježíši. Její 
uctívání vyžaduje oběť. Jan píše: „Tu vzala Marie libru drahého 
oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými 
vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.“ (Jan 12,3) Lahvička oleje by 
normálně neobsahovala více než 30 gramů. Nicméně Marie měla 
zhruba 36 dekagramů oleje. Bezpochyby byl přivezen zdaleka, 
pravděpodobně z Indie. Tento vonný dar mohl představovat její 
celoživotní úspory.

 Tehdy bylo zvykem pomazat několika kapkami oleje hos-
ta, kdykoli přišel do domu, nebo když se položil k jídlu. Podob-
ně když byl host připraven jíst, služebníci obvykle umyli hostům 
nohy a osušili jim je ručníky. Vzhledem k tomu, že lidé nosili 
boty podobné našim dnešním sandálům a tehdy tam nebyly žádné 
dlážděné silnice, mytí nohou bylo velmi případnou a oceňovanou 
praxí. Marie tyto tradice znala a věděla, že tato situace vyžadu-
je mnohem více, než je obvyklé. Pomazala svým drahocenným 
olejem Pána. Marie neobětovala jen pár kapek oleje. Místo toho 
svého Pána pomazala alespoň čtvrt litrem oleje.

Marie ukázala, že pravá láska se projevuje s určitou extrava-
ganci. Nebude se snažit o co nejlevnější řešení; spíš bude občas 
bezhlavá ve své velkorysosti. Při pohledu na život našeho Pána si 
nelze nevšimnout, že lidé k němu byli přitahováni z různých dů-
vodů. Někteří byli prostě zvědaví a jiní toužili po naplnění svých 
fyzických potřeb. Marie nepatřila do žádné z těchto skupin. Sna-
žila se pouze Ježíše uctívat.

Marie vyjádřila svou lásku a klaněla se Ježíšovi takovým způ-
sobem, který byl zachycen na věky. V důsledku jejího aktu odda-
nosti, byl celý dům naplněn vůní její oběti. Matouš 26,13 dodává: 
„Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno 
toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona 
učinila.“
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Překážky v uctívání
Cíl 4: Zdůraznit pět překážek v uctívání.

Začněme tuto část textem z Matouše 15,1–9:
„Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci 

a řekli: ‚Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před 
jídlem neomývají ruce!‘ On jim odpověděl: ‚A proč vy přestupu-
jete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl: »Cti otce 
i matku‚« a »kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.« 
Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: »To, čím bych ti měl 
pomoci, je obětní dar‚« ten již to nemusí dát svému otci nebo 
matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře 
prorokoval o vás Izaiáš, když řekl: »Lid tento ctí mě rty, ale srdce 
jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, 
jež jsou jen příkazy lidskými.« ‘ “

Ježíšův život byl rozdělen do tří částí: první rok jeho služby 
byl rokem popularity, druhý rok byl rokem opozice a třetí rok byl 
rokem jeho smrti. U Matouše 15 byl Ježíš ve třetím roce své služ-
by. Jeho popularita kulminovala a byla na ústupu. Farizeové se ho 
chystali zničit. Všimněte si, že farizejové byli ve své době těmi, 
kdo dělali dobré skutky; byli to náboženští vůdci. Jako učitelé zá-
kona dobře znali Písma a věděli o uctívání. Nicméně zaostávali. 
Pojďme prozkoumat pět aspektů životního stylu farizeů, které se 
staly překážkou jejich uctívání.

Tradice
Za prvé uctívání farizeů bylo založeno na tradici. U Marka 

7,1–5 čteme, že farizeové a někteří učitelé zákona, kteří přišli 
z Jeruzaléma, se shromáždili okolo Ježíše a viděli některé jeho 
učedníky jíst jídlo rukama, které byly „nečisté“, to znamená ne-
myté. (Farizeové a všichni Židé nejedí, dokud si své ruce obřadně 
neumyjí, čímž dodržují tradici starších. Když přijdou z trhu, ne-
jedí, dokud se neumyjí. Zachovávají mnoho jiných tradic, jako 
je například umývání koflíků, džbánů a konvic). Takže farizeové 
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a učitelé zákona se Ježíše zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí 
podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“

Na třech různých místech je v této pasáži zmínka o nepsaných 
zákonech farizeů. Jinde Ježíš nazval tyto zákony „příkazy lidský-
mi“ (Matouš 15,9) nebo tradicemi. Tyto tradice byly ve skuteč-
nosti ústní zákony, které byly během staletí předávány od jednoho 
rabína ke druhého. Tyto zákony tvořilo 613 přikázání. V šestém 
století našeho letopočtu byly všechny tyto ústní zákony spojeny 
do toho, co se nyní nazývá Talmudem. V průběhu času se tyto 
zákony či tradice staly stejně závazné jako Písmo.

V případě mytí rukou není ve Starém zákoně ani jeden verš, 
kde Bůh lidem přikazuje umýt si ruce před jídlem. Proto se ob-
žaloba farizeů nezakládala na Božím pokynu; byla založena na 
ústní tradici starších.

Co to všechno má do činění s uctíváním? Vlastně hodně. Ježíš 
byl naštvaný na farizeje proto, že zbožné uctívání vyměnili za 
své tradice. Tito náboženští představitelé by neuctívali, dokud by 
všechno nebylo tak akorát. Toto přehánění významu tradic a lid-
ských pravidel vedlo k Pánově výtce v Matoušovi 15,9: „Marně 
mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“

Pro nás je poučením, že i kdybychom se dostali třeba na opuš-
těný ostrov, kde bychom neměli žádnou z našich náboženských 
opor, mohli bychom stále uctívat Boha a užívat si jeho bohatou 
přítomnost. Naše tradice se nikdy nesmí stát středem našeho 
uctívání. Těžištěm našeho uctívání musí být pouze a jenom Bůh 
sám!

Místo
Za druhé v Janovi 4 je příběh Ježíše a Samaritánky. Přečtěte si, 

co říká Ježíši: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali 
Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh 
uctíván, je v Jeruzalémě!“ (Jan 4,19–20) Ježíš ji opravil: „Věř 
mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této 
hoře ani v Jeruzalémě.“ (v. 21) Jako Samaritánka byla vychová-
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na pohrdat Jeruzalémem a považovat Gerizím za nejposvátnější 
místo na světě. Židé na oplátku přezírali Gerizím. Ježíš však řekl 
Samaritánce, že tato lidská soupeření skončí. Ježíš dále řekl: „Při-
chází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou 
ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto 
ctili.“ (Jan 4,23) Ježíš řekl, že už přišel čas na změnu charakteru 
uctívání! Proto se nesmíme nechat pohltit maličkostmi, jako je 
uctívání v konkrétní církvi, na určitém místě nebo v určitém ob-
lečení. Boha nejvíce zajímá upřímné uctívání.

Úzkoprsost
Za třetí uctívání farizeů bylo úzkoprsé. V Janovi 9 Ježíš uzdra-

vuje slepce a farizeové na to reagují: „Ten člověk není od Boha, 
protože nezachovává sobotu.“ (v. 16) Namísto uctívání Pána za 
neuvěřitelné uzdravení jejich úzkoprsé myšlení způsobilo, že se 
zaměřili na to, zda bylo správné uzdravovat v sobotu, v den odpo-
činku. Nepochopili ten velký obraz!

Během let jsem slyšel lidi uvádět nejrůznější důvody, proč 
v církvi neuctívají: hudba je příliš hlasitá, nelíbí se jim konkrétní 
člověk ve službě, neschvalují oblečení někoho jiného, přemýšlejí 
o jiných věcech, jako je sport, práce nebo domácí záležitosti. Aby 
však bylo možné uctívat Boha, musíme ukáznit sami sebe, aby-
chom přehlíželi drobné problémy, které nás rozptylují, a vnímali 
tak skutečnost, že Bůh je přítomen a hledá usilovné ctitele. Náš 
milostivý nebeský Otec lidi stále osvobozuje. Nesmíme dopus-
tit, aby nás naše omezenost zaslepila a neviděli jsme jeho mocné 
činy!

Špatné zaměření
Za čtvrté farizeové dávali přednost lidem před Bohem. V Ma-

toušovi 15,2 farizeové napadli Ježíše slovy: „Proč tvoji učedníci 
porušují tradici otců?“ Pro farizeje bylo učení starších evidentně 
mnohem důležitější než slova všemohoucího Boha. Náboženské 
aktivity farizeů se staly automatickými, umělými a byly pouhými 
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skutky. Nebylo to uctívání. Jejich zpěv, kázání a liturgie nebyly 
uctíváním. Přibližovali se k Bohu svými rty, ale jejich srdce od 
něj byla daleko.

I když ti, kdo tyto tradice založili, mohli být vzdělaní lidé 
s dobrými úmysly, byli to jen lidé. Kdykoliv učení a názory lidí 
nahradí slova všemohoucího Boha, dojde ke hříchu lidu – uctí-
vání nebo modlářství. Modlářství bylo a stále je těžkým hříchem 
proti svatému Bohu.

Ne ze srdce
Za páté uctívání farizeů bylo pouhým slovem. Říkali správné 

věci, ale Ježíš o nich řekl: „Pokrytci, dobře prorokoval o vás Iza-
iáš, když řekl: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode 
mne.“ (Matouš 15,7–8)

V současné době si musíme také dávat pozor, abychom nepad-
li pod stejné odsouzení. I když mohou být naše modlitby výřečné, 
hudba povznášející a naše kázání teologicky zvučná, pak je to 
všechno nesmyslné, pokud nejsou naše srdce připravená k uctívá-
ní k Boha. Uctívání je stvořeno Bohem, aby napomohlo procesu 
přetváření ctitele do podoby toho, kdo je uctíván – všemohoucího 
Boha, věčného Pána.
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VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Žalm 34,3
Žalm 42,1
Matouš 4,10
Jan 4,24
Římanům 12,1–2
Koloským 3,23
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TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Která věta je lež?
a) Uctívání je zvětšováním Boha.
b) Uctívání je pouhou lidskou tradicí.
c) Uctívání je služba Bohu.

2. Uctívání má být
a) životním stylem.
b) omezeno na určité místo.
c) součástí naší náboženské povinnosti.

3. Příkladem pravého Božího ctitele
a) je Jidáš Iškariotský.
b) je Kain.
c) je Král David.

4. Davidovy zkušenosti s Bohem 
a) byly vágní a neosobní.
b) byly vzdálené a neexistující.
c) byly osobní a intimní.

5. Uctívání je stvořeno Bohem, aby napomohlo procesu 
přetváření ctitele do podoby toho, kdo je uctíván.

a) Pravda
b) Nepravda
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6. Mariin skutek uctívání zahrnoval dar, který se rovnal 
hodnotě

a) třiceti stříbrných.
b) ročního platu.
c) deseti talentů. 

7. Pravdivý výrok o lásce je,
a) že je sobecká.
b) že nevyžaduje oběť.
c) že se projevuje s určitou extravaganci.

8. Kolik přikázání obsahoval ústní Židovský zákon?
a) 7
b) 10
c) 613

9. Co není překážkou pro uctívání Boha?
a) Láska k Bohu
b) Tradice
c) Nesprávné zaměření

10. Uctívání
a) je nejvyšší povolání věřícího.
b) je pro Boha nepodstatné.
c) je vázáno pouze ke Starému zákonu.
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.b (1.1)
2.a (1.2)
3.c (1.2)
4.c (1.1)
5.a (1.4)
6.b (1.3)
7.c (1.3)
8.c (1.4)
9.a (1.4)
10.a (1.1)

O AUTOROVI LEKCE
Michael D. Jackson sloužil od roku 1970 jako pastor. V sou-

časné době vede New Life Assembly of God v Janesville ve Wis-
consinu. Předtím působil po dobu tří let v Houstonu v Texasu 
jako ředitel v Teen Challenge. Jackson absolvoval Southern Bible 
College v Houstonu ve státě Texas. Baví ho psát a bývá publiko-
ván v Enrichment, Today‘s Pentecostal Evangel, The Pentecostal 
Messenger, Advance, Ministries Today, Pulpit Helps a American 
Family Association Journal. Pastor Jackson je ženatý a má dvě 
dcery a čtyři vnoučata.




