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SYNOVÉ SÁDOCHOVI 
MARK JANTZI 

(Tursko, �erven 2007) 
 
 
Chvíli jsem si myslel, že jsem v nebi. Víte, že m�žeme mít nebe na 

zemi? Víte to? Ježíš žije v nebi a Ježíš žije ve mn�. To znamená, že nebe 
m�že být ve mn�. Amen. 

Podíváme se na chvíli do knihy Ezechiel do 44. kapitoly. Cht�l bych 
p�e�íst n�kolik verš�, za�neme od 9. verše: „Takto praví Panovník Hos-
podin: Žádný cizozemec neob�ezaného srdce a neob�ezaného t�la nevejde 
do svatyn� mé, ze všech cizozemc�, kte�íž mezi syny Izraelskými jsou.“ Ve 
st�edu ve�er jsme mluvili o n�kterých v�cech, které zabra�ují kn�zi vejít 
do svatyn� svatých. Pokud si vzpomínáte, �íkal jsem, že nejen t�chto dva-
náct v�cí, ale i r�zné další nás mohou d�lit od Boží p�ítomnosti. Stále zde 
mluvíme o kn�žství. Stále mluvíme o synovství, o tom, jak se stát Božím 
synem. Brat�í, v��ím tomu, že když mluvíme o kn�žství, mluvíme 
o synovství.  

V n�kolika dalších verších se podíváme na kn�ze, kte�í opustili 
Hospodina. Verš 10: „Nýbrž i Levítové, kte�íž se vzdalovali ode mne, když 
bloudil Izrael, kte�íž zbloudili ode mne za ukydanými bohy svými, pone-
sou nepravost svou. Nebo budou v svatyni mé za služebníky, 
v povinnostech p�i branách domu, a za slouhy p�i domu. Oni budou zabí-
jeti ob�ti zápalné i ob�ti lidu, a oni stávati budou p�ed nimi k sloužení 
jim.“ B�h tady �íká, že jsou dv� úrovn� kn�žství. N�kte�í kn�ží slouží 
p�irozenému domu. N�kte�í kn�ží slouží ve v�cech, které náleží vn�jšímu 
nádvo�í. Ale je zde psáno, že to jsou kn�ží, kte�í nebyli zcela v�rní Bohu. 
B�h �íká: nevezmu od vás kn�žství, ale nem�žete být kn�zem nejvyššího 
�ádu. Verš 12: „Proto že p�isluhovali jim p�ed ukydanými bohy jejich, 
a byli domu Izraelskému p�í�inou pádu v nepravost. Pro�ež p�isáhl jsem 
jim, praví Panovník Hospodin, že ponesou nepravost svou. Aniž p�istoupí 
ke mn�, aby mi kn�žský ú�ad konali, ovšem aby p�istupovati m�li k kterým 
svatým v�cem mým, neb k nejsv�t�jším, ale ponesou pohan�ní své 
i ohavnosti své, kteréž páchali. Protož postavím je za strážné u domu, ke 
vší služb� jeho i ke všemu, což �in�no býti má v n�m.“  

M�žete �íct, že toto byla negativní strana v�ci. Pozitivní strana, 
dobrá zpráva o n�kterých z nich je: „Kn�ží pak Levítští, synové 



2 

Sádochovi, kte�íž drželi stráž nad svatyní mou, když zbloudili synové Izra-
elští ode mne, ti budou p�istupovati ke mn�, aby mi p�isluhovali, a státi 
p�ed tvá�í mou, ob�tujíce mi tuk i krev, praví Panovník Hospodin. Ti 
p�icházeti budou k svatyni mé, a ti p�istupovati k stolu mému, aby mi 
sloužili a drželi stráž mou.“ (Verš 15) Vidíte ten rozdíl? Kn�ží, kte�í 
nebyli v�rní, kte�í vedli lid k modlá�ství, mohli sloužit jen v p�irozených 
v�cech. �ekl bych, že byli orientovaní na t�lesné v�ci. Ale kn�ží, kte�í 
byli v�rní, sloužili Bohu. Vidíte, že nejvyšší povolání není sloužit lidem, 
ale Bohu.  

N�kte�í z vás si mohou �íct: nemám moc p�íležitostí sloužit lidem. 
Ale co p�íležitosti, kdy m�žete sloužit Bohu? Víte, že B�h miluje, když 
p�icházíme, abychom Ho uctívali? Víte, že miloval Marii, která si sedla 
a poslouchala všechno, co �íkal? Marta mezitím sloužila lidem 
v p�irozených v�cech. Je tady ješt� místo pro n�kolik dalších Marií. Cht�l 
bych, abyste si vzpomn�li, co jsme �ekli o Sádochovi. Jsme v knize 
Ezechiel a mluví se zde o synech Sádocha. Nemluvíme o Sádochovi 
samém, ale o Sádochových synech. O jeho p�irozených synech stejn� jako 
o duchovních. Abychom lépe porozum�li, o �em tady mluvíme, musíme 
se vrátit zpátky ke kn�zi Sádochovi za doby krále Davida. A abychom 
pochopili Sádocha a typ kn�žství v dob� krále Davida, musíme se vrátit 
ješt� více zp�t, až k Aronovi. Pokud to vydržíte, cht�l bych s vámi trochu 
projít rodokmen kn�ží. Rodokmen kn�ží není tak dokonalý jako 
rodokmen král�. Je tam n�kolik chyb�jících �lánk�. Musíte dávat pozor, 
protože jsou tam složitá jména, n�která z nich jste možná ješt� nikdy 
neslyšeli, ale zkusím to s vámi projít.  

Mluvíme o synech Sádocha. Vrátíme se k prvnímu kn�zi. První 
kn�z byl Aron. Zkoušel jsem po�ítat, kolik generací bylo od Abrahama 
k Aronovi. Kolik myslíte, že jich bylo? Sedm. Byl to Abraham, Izák, 
Jákob, Lévi, Kahat a Amram, Aron�v otec. Jeho matka byla Jochebed. 
Jméno otce je zmín�no jen jednou, matka se objevuje n�kolikrát, protože 
byla také matkou Mojžíše. Dostáváme se k Aronovi a víme, že Aron byl 
bratr Mojžíše. Když studujeme tyto kn�ze, pot�ebujeme asi trochu poro-
zum�t rodinným povahovým rys�m. Aron m�l �ty�i syny. Byli to jednak 
Nádab a Abihu. Zem�eli, aniž by m�li syny. Nepokra�uje od nich už 
žádná rodová linie. V Nádabovi a Abihu byl ur�itý kompromis. Ur�itý 
kompromis byl i v jejich otci Aronovi. P�esto, že ze stejné rodiny vyšel 
i Mojžíš, Mojžíš byl velice nekompromisní muž. U�inil n�kolik chyb, ale 
v podstat� byl p�ímý �lov�k.  

Aron m�l ješt� další dva syny, Eleazara a Itamara. V knihách 
Mojžíšových se mnoho nedo�teme o charakteru nebo povaze Eleazara 
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a Itamara. Ani p�esn� neznáme jména Itamarových syn�. Ale známe 
jméno jednoho ze syn� Eleazara. Jeho jméno je Fínes. P�e�teme si n�co 
o Fínesovi. �tvrtá Mojžíšova, 25. kapitola. Tento kn�z ned�lal kompro-
misy. Nevím, jak starý byl, �ekl bych, že byl docela mladý, ale velmi hor-
lil pro Hospodina. Vzpome�me si na okolnosti, ve kterých se Izrael v té 
dob� nacházel. Nacházeli se v rovinách Moábských a moábský král si 
najal Baláma, aby Izraeli zlo�e�il. Byl falešný prorok, a p�esto prorokoval 
pravdivé v�ci o Izraeli a dokonce o p�íchodu Ježíše Krista. Nejenže byl 
falešný prorok, ale B�h o n�m �ekl, že byl zvrácený. Nepoda�ilo se mu 
zlo�e�it Izraelc�m, jediné, co vyšlo z jeho úst, bylo požehnání. V knize 
Zjevení se dozvídáme, že je u�il, jak páchat smilstvo. Takže se podíváme 
do 4. Mojžíšovy 25:1: „V tom, když pobyl Izrael v Setim, po�al lid smil-
niti s dcerami Moábskými.“ Mezi lidmi propukla rána a B�h na�ídil Moj-
žíšovi, že n�kte�í lidé musí být zabiti, než aby upadli do toho smilstva. Ve 
verši 6 se píše: „A aj, jeden z syn� Izraelských p�išel, a p�ivedl k brat�ím 
svým ženu Madianku, na odivu Mojžíšovi i všemu množství syn� Izrael-
ských; oni pak plakali u dve�í stánku úmluvy.“ T�lo Kristovo, pokud je 
tak m�žeme nazývat, p�išlo p�ed Hospodina a plakalo a �inilo pokání. Ale 
v 6. verši se píše, že jeden muž si p�ivedl p�ímo do stanu uprost�ed toho 
pokání ženu Madianku. Verš 7: „To když uz�el Fínes, syn Eleazara, syna 
Aronova, kn�ze, vyvstal  z prost�edku množství toho, a vzal kopí do ruky 
své. A všed za mužem Izraelským do stanu, probodl je oba dva, muže 
Izraelského, i ženu tu skrze b�icho její; i odvrácena jest rána od syn� 
Izraelských.“ Dvacet �ty�i tisíc lidí zem�elo kv�li tomuto h�íchu. Dvacet 
�ty�i tisíc. To je hodn� lidí. V 11. verši se píše: „Fínes, syn Eleazara 
kn�ze, syna Aronova, odvrátil prchlivost mou od syn� Izraelských, kdyžto 
horlil horlivostí mou u prost�ed nich, tak abych neshladil syn� Izrael-
ských v horlivosti své. Protož díš: Aj, já dám jemu smlouvu svou pokoje. 
I bude míti on i sím� jeho po n�m smlouvu kn�žství v��ného, proto že 
horlil pro Boha svého, a o�istil syny Izraelské.“ B�h s tímto mladým 
mužem u�inil smlouvu. �ekl mu: Díky tob� z tebe vyjde v��ná linie 
kn�ží.  

P�esko�íme asi sedm generací. �íkám p�ibližn� sedm generací, 
protože víme, že David byl �trnáctá generace po Abrahamovi. U kn�ží to 
není tak p�esn� spo�ítané, ale jedná se zhruba o sedm generací. Dostá-
váme se do 1. knihy Samuelovy k muži, který je potomkem Itamara 
a jmenuje se Elí. Vidíme tady linii kompromisu, která vychází od Itamara. 
A vidíme linii smlouvy, která prochází k Fínesovi a pokra�uje dál. První 
proroctví, které máme o Elím, je v 1. Samuelov� ve 2. kapitole a p�išlo 
skrze dít�. Ur�it� už jste vypráv�li d�tem, jak malý Samuel slyšel Boží 
hlas, který k n�mu volal uprost�ed noci. Je to jeden z prvních p�íb�h�, 
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který si pamatuji, že mi moje maminka vypráv�la. Ale když jsem vyrostl 
a p�emýšlel jsem o n�m, zjistil jsem, že mi maminka nikdy ne�ekla, co 
B�h Samuelovi �ekl. P�emýšlel jsem, pro� tu �ást vynechala. Nebyla to 
pro Elího p�íliš dobrá zpráva. Samuel nebyl první, kdo Elímu p�inesl pro-
roctví. P�e�teme si nejprve 22. verš ve 2. kapitole, abychom vid�li kom-
promis, který byl v Elího dom�: „Elí pak byl starý velmi a slyšel všecky 
v�ci, kteréž �inili synové jeho všemu Izraeli, a kterak obývali s ženami, 
kteréž p�isluhovaly u dve�í stánku úmluvy. I �ekl jim: Pro� �iníte takové 
v�ci? Nebo já slyším zlé slovo o vás ode všeho lidu tohoto. Nikoli, synové 
moji, nebo� není dobrá pov�st, kterouž já slyším, že odvracíte lid Hospo-
din�v... Ale neuposlechli hlasu otce svého, nebo je cht�l zbíti Hospodin.“ 
P�esko�íme do 27. verše: „I p�išel muž Boží k Elí a �ekl jemu: Takto praví 
Hospodin: Zdaliž jsem se patrn� nezjevil domu otce tvého, když byli 
v Egypt�, v dom� Faraonov�?“ A �íká mu, jak si ze všech rodin Izraele 
vybral jeho rodinu, aby nosili efod. To proroctví pokra�uje. �íká Elímu, 
jak jeho synové p�estupují Boží ustanovení. Byl to neznámý prorok, 
absolutn� neznámý Boží muž.  

Ve 31. verši pokra�uje: „Aj, dnové p�icházejí, že odetnu rám� tvé 
a rám� domu otce tvého, aby nebylo starce v dom� tvém.“ Verš 33: 
„A a�koli nevyhladím do konce muže od oltá�e svého, abych trápil o�i tvé 
a bolestí ssužoval duši tvou, všecko však množství domu tvého zemrou 
v v�ku vysp�lém. A to m�j za znamení, což p�ijde na dva syny tvé, Ofni 
a Fínesa: oba jednoho dne umrou.“ To byla ta špatná zpráva. Ale p�išla 
i dobrá zpráva: „Vzbudím pak sob� kn�ze v�rného, kterýž vedlé srdce 
mého a vedlé duše mé vše konati bude, a vzd�lám jemu d�m stálý, aby 
p�isluhoval p�ed pomazaným mým po všecky dny.“ Podíváme se do další 
kapitoly a p�e�teme si dva nebo t�i verše. T�etí kapitola, 12. verš, to je 
slovo, které dal Hospodin malému Samuelovi. Od 11. verše: „Aj, já 
u�iním v�c takovou v Izraeli, kterouž kdokoli uslyší, zníti jemu bude 
v obou uších jeho. V ten den uvedu na Elí všecko to, což jsem mluvil proti 
domu jeho; po�nu� i dokonám.“ Kdo z vás ví, že On je Alfa i Omega? 
Není ten, který by v�ci za�al, a nedokon�il. My za�ínáme d�lat práci, 
kterou pak nedokon�íme. Ale B�h ne. Amen? „A ukáži jemu, že já sou-
dím d�m jeho až na v�ky pro nepravost, o níž v�d�l; nebo znaje, že na se 
zlo�e�enství uvodí synové jeho, a však nezbránil jim.“ Pokra�uje v dalším 
verši a �íká, že to, co ud�lali, nejde o�istit žádnou ob�tí. Co to znamená, 
že jim nezbránil? �etli jsme verš, kde Elí mluvil ke svým syn�m a �íkal 
jim: „To není dobré, co o vás slyším, nem�li byste to d�lat.“ To byl dobrý 
za�átek. Ale nikde už ne�teme, že by v tom pokra�oval. Možná bychom 
se m�li zamyslet, jak vychováváme své d�ti. „Honzíku, jestli to ud�láš 
ješt� jednou, ud�lám to a to.“ A on to ud�lá ješt� t�ikrát. „Snad jsem ti 
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�íkal, že už to nemáš d�lat! Pro� už s tím nep�estaneš?“ Jenom slova. 
D�íve nebo pozd�ji na to d�ti p�ijdou. Pokud vydržím, když na m� 
maminka s tatínkem trochu zak�i�í, dostanu všechno, co chci. Píše se, že 
Elí už byl velmi starý. Takže bych �ekl, že jeho syn�m mohlo být kolem 
�ty�iceti let. Možná jim mohlo být i šedesát, protože Elímu bylo 98, když 
zem�el. Byli zkrátka už p�íliš velcí na to, aby je ohnul p�es koleno a dal 
jim výprask. Když �tu tyto verše, rozumím tomu tak, že Elí byl hlavním 
strážcem stánku a hlavním kn�zem. Proto m�l moc a autoritu svoje syny 
propustit. „Ofni, Fínesi, konec, skon�ili jste! Už dále nebudete kn�žími.“ 
Nebyli jedinými kn�žími ve m�st�. Byli i jiní kn�ží, ale Elí dával p�ednost 
svojí rodin� a up�ednostnil nespravedlnost svojí rodiny p�ed spravedlností 
jiných rodin. Vidíte, co s vámi mohou u�init rodinná pouta, když je 
up�ednost�ujete p�ed spravedlností?  

Další syn Elího je Fínes. Pamatujete si p�íb�h, jak p�išli Filistínští 
a vzali archu? Ofni a Fínes byli v té bitv� s archou a jednoho dne byli oba 
zabiti, p�esn� tak, jak to B�h p�edpov�d�l. Šlo o to, že archa úmluvy 
nem�la na bitevním poli co d�lat. B�h tam s nimi nebyl, odešel od nich 
a nem�lo žádný význam jít do stánku, vzít archu, odnést ji s sebou 
a myslet si, že tam tak mohou p�inést n�co z Boha. B�h od nich odešel. 
B�h je opustil. B�h v té chvíli nebyl ve stánku. Ale oni provád�li sv�j 
rituál a nevid�li rozdíl. Kdy je B�h opustil? Z�ejm� n�kdy v dob�, kdy ti 
synové d�lali p�evrácené v�ci. Mohl je opustit už roky p�edtím. Nevím, 
kdy p�esn� je opustil, ale až v bitv� zjistili, že s nimi B�h není. Elí sed�l 
na lavici a když p�išla zpráva, že byla ukradena archa a jeho synové 
zabiti, tolik to s ním ot�áslo, že spadl z lavice a zlomil si vaz. Je tam 
napsáno, že byl velmi t�žký muž; to nám m�že trochu poukázat na jeho 
životní styl. Bezpochyby ani on sám nevedl p�íliš disciplinovaný život. 
Fínes m�l ženu, která, když se jí donesla tato zpráva, porodila dít�. Když 
slyšela tu zprávu, �ekla: „B�h od nás odešel.“ Její syn dostal jméno B�h 
odešel, Ichabod. Alespo� tato žena m�la dost citlivosti, aby pochopila, co 
se d�je. Její muž byl p�evrácený a nespravedlivý �lov�k. Porodila mu 
syna a �ekla: „B�h opustil.“ O Ichabodovi už se nic dalšího nepíše. 
Z�ejm� byl kn�zem. Vyrostl, stal se kn�zem a z�ejm� zem�el mladý.  

Poj�me se podívat do 3. verše 14. kapitoly. Dostáváme se do situ-
ace, kde vystupuje tento muž jako kn�z, dále je zde Saul a jeho syn 
Jonata, nechci zde zmi�ovat všechny detaily, ale toho dne získal Jonata 
veliké vít�zství. První Samuelova 14:3: „Tolikéž Achiáš syn Achitob�v, 
bratra Ichabodova, syna Fínesova, syna Elí, kn�ze Hospodinova v Sílo, 
kterýž nosil efod. Ale lid nev�d�l, že by odšel Jonata.“ Achitob m�l syna 
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Achimelecha. Nemám moc co �íct o Achitobovi, jenom trochu zmíním 
jeho rodokmen.  

Podíváme se do 22. kapitoly v 1. Samuelov�. To je pasáž, kde David 
utíká p�ed Saulem. David se skrývá v jeskyni Adulam. Saul ho pronásle-
duje a snaží se ud�lat všechno pro to, aby ho zabil. Jak David utíkal p�ed 
Saulem, dostal se do Nobe. Toto m�sto se nazývalo kn�žské m�sto, pro-
tože zde bylo mnoho kn�ží. David šel do stánku a zeptal se kn�ze Achi-
melecha: „Nemáte tu n�co pro m�? Mám hlad a jsem na út�ku.“ Achime-
lech odpov�d�l: „Máme jen svatý chléb p�edložení ve svatyni.“ David 
�ekl: „To sta�í.“ Kn�z odpov�d�l: „Dobrá, pokud jste se zachovali 
v �istot�, dám vám chléb.“ Potom �ekl David kn�zi: „Nemáš tu n�jaké 
zbran�? Nemám s sebou ani žádnou zbra�.“ Kn�z �ekl: „Ano, mám tady 
me� Goliáše Filistinského, je zabalený v rouchu za oponou.“ David �ekl: 
„Ano, to je velmi dobrý me�, vezmu si ho také.“ David odchází od Achi-
melecha a utíká pry�. Achimelecha ani nenapadlo zavolat Saula a �íct mu: 
„Saule, byl tady David, možná bys to rád v�d�l, abys ho mohl chytit.“ Ale 
Saul zjistil, že tam David byl, protože mu o tom �ekl muž jménem Doeg. 
Spíše mu �íkám Dog (angl. pes), nebyl to dobrý �lov�k. Podle toho, co 
�tu, byl Idumejský, nebyl Izraelský. A tak rozumíme, pro� byl schopen 
ud�lat hrozné v�ci, které ud�lal, když mu to bylo p�ikázáno. Saul zjistil, 
že tam David byl, a za�al vyslýchat Achimelecha. „Ano, dal jsem mu 
chléb. �íkal, že sp�chá, že vykonává n�jakou práci pro krále. Dal jsem 
mu i zbra�.“ „A ne�ekls mi o tom! Nikomu není líto m�, chudáka krále. 
Všichni mají rádi toho Davida a nikdo nemá rád m�!“ A �ekl svým 
muž�m: „Zabijte toho kn�ze. Zabijte všechny kn�ze!“ Ale Izraelci, kte�í 
byli se Saulem, se zd�sili: „My nem�žeme zabít kn�ze. Nezabijeme je.“ 
A co ud�lal Saul? „Doegu, slyšel jsi m�j p�íkaz? Poslechneš krále?“ 
„S radostí.“ Všechny je pozabíjel. Osmdesát p�t muž�, kte�í nosili efod, 
bylo zabito Saulem. Píše se tam, že prošel celé m�sto a zabil ženy i d�ti. 
Bylo by zajímavé prozkoumat démonický stav duše muže, který byl 
schopný vyvraždit celé kn�žské m�sto.  

Achimelech byl dobrý �lov�k, alespo� o n�m nic špatného nevíme. 
Ale p�esto na n�j dolehlo proroctví, které bylo �e�eno Elímu. Ve 20. verši 
se píše: „Jediný toliko syn Achimelech�v, syna Achitobova, jehož jméno 
bylo Abiatar, ušel a utekl k Davidovi.“ Abiatar byl mladý muž a jako 
jediný z t�ch osmdesáti p�ti muž� utekl. A samoz�ejm� neb�žel k Saulovi, 
ale utekl k Davidovi. Prokázal svoji v�rnost Davidovi. O kn�žích se 
mnoho dalšího nedozvíme, musíme p�esko�it až do 15. kapitoly 
2. Samuelovy. Budeme se tady trochu zabývat v�rností a oddaností. 
Dostali jsme se do doby Absolonovy vzpoury. Pamatujete si, jak Absolon 
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p�išel, p�evzal Jeruzalém a David musel z Jeruzaléma uprchnout. Ve 
24. verši se píše: „A aj, byl také Sádoch a všickni Levítové s ním, nesouce 
truhlu smlouvy Boží; i postavili truhlu Boží. Šel pak i Abiatar, a stál, 
dokudž všecken ten lid nep�ešel z m�sta.“ Sádoch pochází z jiné rodové 
linie. Oba kn�ží, Sádoch i Abiatar, byli v�rní Davidovi. Když David utekl 
z Jeruzaléma, tito dva kn�ží a všichni Levítové odnesli z Jeruzaléma 
truhlu smlouvy. Dvacátý sedmý verš: „�ekl ješt� král Sádochovi kn�zi: 
Zdaliž ty nejsi vidoucí?“ Není to zajímavé, �íct toto Sádochovi? „Nejsi ty 
prorok? Nejsi ty muž, který vidí a rozumí tomu, co d�lá B�h? „Navratiž 
se do m�sta u pokoji, Achimaas pak syn tv�j, a Jonata syn Abiatar�v, dva 
synové vaši, budou s vámi.“ Další dva mladí muži. Abiatar m�l syna 
Jonatu a Sádoch m�l syna Achimaase. Ale poté, co skon�ila ta v�c 
s Absolonem, už o t�chto dvou mužích neuslyšíte. P�esto bych vám rád 
o t�chto dvou mladících n�co �ekl. Oba dva byli velmi oddaní Davidovi. 
Sádoch vzal truhlu a vrátil se zpátky do m�sta. P�edstíral, že je v�rný 
Absolonovi. Jsou tam ješt� další dva lidé. Jeden z nich byl David�v 
blízký p�ítel Achitofel. Ale Davidovi bylo �e�eno, že Achitofel p�ešel na 
stranu Absolona. Býval Davidovým velmi blízkým rádcem. Muž, kterému 
David d�v��oval. Pak tam byl ješt� jeden muž, který se rozhodl následo-
vat Davida, myslím, že jeho jméno bylo Chusai. David dal Chusai stejnou 
radu jako Sádochovi. Pro m� budeš více užite�ný, když p�jdeš zpátky 
k Absolonovi a zjistíš, jaké rady mu dává Achitofel, a pak mu dáš jinou 
radu, kterou zrušíš tu Achitofelovu. Budeš mn� oznamovat jeho rady. Ve 
37. verši 15. kapitoly se píše: „Šel tedy Chusai, p�ítel David�v do m�sta; 
Absolon také p�ijel do Jeruzaléma.“ 

Poj�me se te� podívat do 15. verše 17. kapitoly: „Oznámil pak to 
Chusai Sádochovi a Abiatarovi kn�žím: Tak a tak radil Achitofel Absolo-
novi a starším Izraelským, ale já takto a takto jsem radil.“ Achitofel cht�l 
okamžit� povolat armádu. „Dej mi tolik a tolik muž� a já hned vyrazím za 
Davidem.“ Chusai �ekl: „Absolone, znáš nejlépe svého otce. Bude jako 
rozzu�ená medv�dice. Takhle ho nedostaneš. Pokud chceš Davida 
zajmout, musíš to ud�lat jinak.“ Absolon nakonec dal na radu Chusai. 
Šestnáctý verš: „Nyní tedy pošlete rychle a oznamte Davidovi, �kouce: 
Nez�stavej p�es noc na rovinách poušt�, ale p�eprav se bez meškání, aby 
snad nebyl sehlcen král i všecken lid, kterýž jest s ním.“ Ješt� malý 
dodatek k Achitofelovi. Když zjistil, že si Absolon nevybral jeho radu, 
opustil m�sto, odešel do své rodné vesnice, dal si v�ci do po�ádku, ob�sil 
se a zem�el. V�d�l, že ud�lal chybu, když projevil oddanost Absolonovi, 
a že prohraje.  
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Ješt� p�ed tím, než byly vynalezeny telefony a mobily, p�išlo slovo 
k Sádochovi a Abiatarovi a n�jaká dívka tu zprávu p�edala jejich syn�m 
a �ekla: „To je zpráva od vašich otc�. P�edejte ji Davidovi.“ Ti dva mladí 
muži se museli velmi rychle skrýt na dvo�e n�jakého muže. Byla tam 
studna a oni se do ní schovali, protože je pronásledovali Absolonovi 
muži. Žena, která žila v tom dom�, p�ekryla studnu n�jakými látkami 
a p�edstírala, že p�ebírá zrní a chystá se péct chléb. P�išli Absolonovi 
muži a hledali dva mladíky. Žena jim �ekla: „Myslím, že šli tamtudy. 
Zkuste je najít.“ Když byl vzduch �istý, mladíci vylezli ze studn�, šli za 
Davidem a p�edali mu zprávu. David a všichni jeho muži ješt� té noci 
p�ekro�ili Jordán, a tak se dostali z dosahu Absolona a jeho armády. V�r-
nost mladík� zachránila Davida.  

Poj�me se zase posunout dop�edu do 1. Královské do 1. kapitoly. 
Tady došlo k jiné vzpou�e. Další vzpoura, další David�v syn. Vidíte, jak 
se p�enášejí h�íchy otc�? H�ích Davida s Betsabé. Prorok Nátan �ekl 
Davidovi: „Me� nikdy neopustí tv�j d�m.“ To nebyla první v�c, která se 
stala v Davidov� dom�. Jiný syn byl zabit svým bratrem pro to, co ud�lal 
své sest�e. David už je velmi starý muž, je mu kolem sedmdesáti let. �ekl 
proroku Nátanovi, �ekl i Betsabé, že Šalomoun bude po n�m králem. Ale 
ješt� je tu syn Adoniáš. Adoniáš využil toho, že David už je starý a slabý 
a nem�že se už moc hýbat. Davidovo t�lo už bylo opot�ebované. Vzpo-
me�te na všechno, �ím v život� prošel, na všechny bitvy; jeho t�lo už 
zkrátka bylo vy�erpané. Adoniáš �ekl: „Králem budu já.“ Kde je te� 
v�rnost a oddanost? Zkuste odhadnout, který z kn�ží podpo�í vzpouru. 
Nemohu tomu uv��it! Nemohu uv��it tomu, že Abiatar ud�lal to, co ud�-
lal. Ud�lal velkou slavnost a ob�ti pro Adoniáše, pozval na oslavu 
všechny ostatní královské syny, ale zapomn�l pozvat Šalomouna. 
Zám�rn�. Nepozval dokonce ani proroka Nátana. Ani Banaiáše, velitele 
armády. Ani Betsabé. N�kolik lidí vyškrtl ze seznamu, ale David se to 
dozv�d�l. Dozv�d�l se to nep�ímo. Nátan se to dozv�d�l jako první a cht�l 
to p�edat Davidovi. Víte, koho si k tomu použil? Betsabé. �ekl jí: 
„Betsabé, už jsi n�kolik dní nevid�la krále, pot�ebuji, abys za ním šla 
a mluvila s ním.“ Zní to trochu jako v Ester, ale jsem si jistý, že David by 
ji nezabil. Tak šla Betsabé za Davidem, a David pochopil, co se d�je. 
„Tam ve m�st� je velká slavnost. Tv�j syn Adoniáš se prohlásil králem. 
Kn�z Abiatar je s ním. Myslela jsem, že jsi cht�l, aby králem byl Šalo-
moun.“ „Ano. Zavolej mi proroka Nátana a vojev�dce Banaiáše. Posta-
ráme se o to hned.“ David vydal rozkaz kn�zi Sádochovi. Sádoch šel do 
stánku, p�inesl olej a pomazal Šalomouna za krále. Nic se tam ne�íká 
o tom, že by ten druhý, Adoniáš, byl pomazán olejem z chrámu. Cht�l 
bych také mluvit o pomazání. Možná zítra. Šalomoun m�l pomazání od 
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kn�ze Sádocha. David m�l pomazání od proroka a kn�ze Samuela. B�h 
mu �ekl: „Napl� roh olejem a jdi mezi syny Jesse, ukážu ti muže, který 
bude dalším králem.“ Poté, co Sádoch pomazal Šalomouna za krále, 
posadil ho na Davidova mezka a prorok a velitel ho vedli po ulici a lidé 
volali: „A	 žije král! A	 žije král Šalomoun!“ To se doneslo až na slav-
nost. Celá oslava byla pokažená.  

P�e�teme si to te� v Bibli, abyste vid�li, jak je to v Božím Slov�. 
První Královská 1:31, „A naklonivši hlavy Betsabé tvá�í k zemi, poklonu 
u�inila králi a �ekla: Živ bu� pán m�j král David na v�ky. �ekl ješt� král 
David: Zavolejte ke mn� Sádocha kn�ze a Nátana proroka, a Banaiáše 
syna Joiadova. Kte�ížto vešli p�ed krále. I �ekl jim král: Vezm�te s sebou 
služebníky pána svého, a vsa�te Šalomouna syna mého na mezkyni mou, 
a ve�te ji k Gihonu.“ Gihon se nachází v údolí Kidron blízko Jeruzaléma. 
„I pomaže ho tam Sádoch kn�z a Nátan prorok za krále nad Izraelem, 
a troubiti budete troubou, a díte: Živ bu� král Šalomoun.“ Amen. Verš 
39: „Vzal také Sádoch kn�z roh oleje z stánku, a pomazal Šalomouna. 
Potom troubili trubou, a �ekl všecken lid: Živ bu� král Šalomoun. 
I vstoupil všecken lid za ním; kterýžto lid prozp�voval s plésáním, 
a veselil se radostí velikou, tak až se všudy rozléhalo od zvuku jejich.“ 
V angli�tin� je, že se roztrhla zem� od toho zvuku. D�lo se n�co, co ot�á-
salo zemí.  

Te� se podíváme na druhou skupinu a dokon�íme p�íb�h Abiatara. 
P�esuneme se do další kapitoly. Šalomoun už je králem. První Královská 
2:26, 27: „Abiatarovi kn�zi také �ekl král: Jdi do Anatot k rolí své, nebo 
jsi hoden smrti. Ale nyní nezabiji tebe, pon�vadž jsi nosil truhlu Hospodi-
novu p�ed Davidem otcem mým, a snášel jsi všecka ta ssoužení, kteráž 
snášel otec m�j. I svrhl Šalomoun Abiatara s kn�žství Hospodinova, aby 
naplnil �e� Hospodinovu, kterouž byl mluvil proti domu Elí v Sílo.“ 
Nevím, co se stalo s Jonatou, ale Abiatar musel být jeden z posledních 
z linie Elího. Z�ejm� m�l ješt� n�jaké potomky, ale jak B�h �ekl, nemohli 
žít p�íliš dlouho. To, co ud�lal Šalomoun Abiatarovi, že ho zbavil kn�ž-
ství, bylo to samé, co B�h o�ekával, že u�iní Elí se svými syny, Ofni 
a Fínesem. Elí m�l moc a autoritu to ud�lat a m�l by i podporu lidí. Ale 
on se to bál ud�lat. Vidíte strach a kompromis a jaký dopad to m�lo 
o mnoho let pozd�ji. Vidíme smlouvu, kterou B�h u�inil s Fínesem – že 
mu dal v��né kn�žství, protože byl v�rný Bohu; v�rný Boží služebník, 
kterého B�h povolal stejn� jako Davida a Šalomouna. Cht�l bych v tom 
ješt� pokra�ovat.  

Poj�me se podívat do 1. Paralipomenon 24:1-4: „Syn� pak Arono-
vých tato jsou zpo�ádaní: Synové Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar 
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a Itamar. Ale že um�el Nádab a Abiu p�ed otcem svým, a nem�li syn�, 
protož konali ú�ad kn�žský Eleazar a Itamar. Kteréž zpo�ádal David, totiž 
Sádocha z syn� Eleazarových, (tady vidíme, že Sádoch vyšel z Eleazara) 
a Achimelecha z syn� Itamarových, (to byl Abiatar�v otec, kterého zabil 
Saul) vedlé po�tu a �ádu jejich v p�isluhováních jejich. Nalezeno pak syn� 
Eleazarových více p�edních muž�, než syn� Itamarových, (myslím si, že 
Elí linii Itamara p�íliš nepomohl) a rozd�lili je. Z syn� Eleazarových bylo 
p�edních po domích otcovských šestnáct, a z syn� Itamarových po �ele-
dech otcovských osm.“  

Kdo m�l dvojnásobné požehnání? Eleazar m�l dvojnásobné požeh-
nání, šestnáct generací po n�m, Itamar m�l jen osm. Dohromady bylo 
dvacet �ty�i t�íd kn�ží. �eknu vám, jak si myslím, že si kn�ží rozd�lili 
služby b�hem roku. Bylo jich dohromady dvacet �ty�i a každý z t�ch dva-
ceti �ty� rodin m�l p�íležitost sloužit ve stánku. Každá služba trvala dva 
týdny a potom další služba další dva týdny. Za�ali v dob� paschy, protože 
to byl za�átek roku. B�hem paschy a b�hem slavnosti stánk� byly dv� 
služby, p�i nichž sloužili všichni. Když vynásobíme 24 služeb krát dva 
týdny, dostaneme 48. Ale rok má 52 týdn�. Takže nám �ty�i týdny p�ebý-
vají. A to je svátek stánk� a pascha. Na další stránce v Bibli máme další 
jméno, je to ve verši 10: „Na Hakkoza sedmý, na Abiáše osmý.“ Osmou 
službu v po�adí m�l muž jménem Abiáš. V��te nebo ne, ale jeho jméno se 
objevuje i v Novém Zákon�. Najdeme ho v Lukášovi 1:5: „Byl za dn� 
Herodesa krále Judského kn�z n�jaký, jménem Zachariáš, z t�ídy 
Abiášovy, a manželka jeho ze dcer Aronových, a jméno její Alžb�ta.“ Ten 
muž a ta žena byli z rodu Arona. Co ješt� víme o Zachariášovi? �íká se 
tu, z jaké linie pocházel? Z Abiášovy. Ale ne�íká se tu, z jakého rodu byl 
Abiáš. Vyšel z Eleazara, nebo z Itamara? Je dvakrát v�tší pravd�podob-
nost, že pocházel z linie Eleazara. To je matematika. Ale mám ješt� jeden 
klí�, který je mnohem siln�jší. Víte, co by to mohlo být? �íká se zde, že 
Zachariáš byl starý �lov�k a jeho manželka byla stará a sešlá v�kem. Jaké 
bylo proroctví nad Elím? „Nebude žádný starý �lov�k ve tvém dom�, 
všichni zem�ou mladí.“ Takže si dovolím �íct, že Zachariáš vyšel z rodu 
Eleazara. Všimn�te si, kdo byl syn Zachariáše. Jmenoval se Jan K�titel. 
Co �ekl Ježíš o Janu K�titeli? Byl nejv�tší z t�ch, kte�í se narodili z ženy. 
Nejv�tší prorok. Ve skute�nosti se mohl stát kn�zem. M�l k tomu všechny 
p�edpoklady. P�esto si vybral jinou cestu, než následovat úplatné muže, 
kte�í byli v chrám� v Jeruzalém�. Z mého pohledu to byl poslední pravý 
Boží kn�z. Co ud�lal kn�z Jan K�titel? Otev�el dve�e, byl vrátný, který 
slyšel volání, otev�el dve�e a rozeznal pravého Pastý�e.  
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Chci skon�it jedním prohlášením. Brat�í, v�ci, které d�láte, budou 
mít dopad po mnoho dalších let. Když jsme tu chválili Hospodina, cítil 
jsem, jako bychom se tla�ili k opon�. Tla�ili jsme se k opon�. Rozumíte 
tomu? Na n�kolik minut jsme se protla�ili až do svatyn� svatých. A mohli 
jste slyšet, jako by mezi námi byl duch proroctví a n�kdo povstal. Mohli 
jste skoro slyšet n�co jako: Jednou se bude vypráv�t o tom, co se zde 
d�lo, na tomto míst� v této dob�. V kronice by mohlo být zapsáno: „Na 
rozhraní šestého a sedmého tisíciletí p�ijel do Prahy jeden muž. N�jací 
muži povstali a �ekli: Uvidíme Boží království na tomto míst�. B�h 
požehnal smlouvu, kterou u�inil s �lov�kem, a požehnal jejich rodiny. 
Jejich potomci žijí až dodnes.“ Víte, brat�í, všechno neskon�í v roce 2008, 
2009, 2010. Neznamená to, že skon�í všechno, co jsme u�inili. Vaše d�ti 
budou dál žít. Budou sou�ástí d�dictví, které bylo založeno te�. A jejich 
d�ti a jejich další d�ti. Budeme žít v dob� spravedlnosti. N�kte�í budou 
chodit na vyšších místech než ostatní. Je psáno, že budou dokonce 
n�kte�í, kte�í si vyberou h�ích. Ale nebude tam �ábel. Mluvím o dalším 
miléniu. Pro� zasíváme semínka, která pot�ebují stovky let, aby vyrostla? 
To, co se d�je dnes, bude za sto let známo. Vidíme, že spravedlivé d�dic-
tví se p�enášelo z generace na generaci. Ješt� není pozd�. Nebo m�žete 
zasít kompromis, a to bolestivým zp�sobem ovlivní mnohé další gene-
race. Vidíte všechny rodiny, o kterých jsme dnes mluvili. Aron �inil 
kompromisy a ty p�ešly dál p�es Itamara. N�které spravedlivé 
a nekompromisní zp�soby p�ešly až k vnukovi Fínesovi. N�co z Mojžíše 
ovlivnilo Fínese víc než jeho vlastní d�de�ek. Ve vašich vlastních rodi-
nách se díváte zp�t na své otce a d�dy a vidíte v�ci, na které m�žete být 
hrdí, a naopak v�ci, na které nem�žete být hrdí. Amen? Ale víte, brat�í, 
my si m�žeme zvolit správnou cestu. Nevím, jaký byl Eleazar, ale vím, 
jaký byl Fínes. Byli dva muži, kte�í m�li být v�rní Božímu muži, oni 
u�inili rozhodnutí. Jeden z nich, Abiatar, u�inil špatné rozhodnutí. M�l si 
vzpomenout, co se stalo kdysi za dn� Absolona. M�l v�d�t, že to není 
správná cesta, že to není Boží cesta. U�inil špatné rozhodnutí. Nebudu už 
to znovu �íst podrobn�, ale zmíním ješt� pár verš� z Ezechiele 44. �etl 
jsem ten verš v�era. Mluvíme o pravém kn�žství. Ezechiel 44:23: „A lid 
m�j budou rozdílu u�iti mezi svatým a nesvatým, též mezi ne�istým a �is-
tým a� je u�í rozeznávati.“ Amen.  

Znáte v�ci ve vaší p�irozené rodin�. V��ím, že v mojí rodin� byl 
kompromis. Když se podívám na p�íjmení svého otce Jantzi, asi byli k�es-
	ané, ale nevím o nikom se jménem Jantzi, kdo by se odd�lil tak, jako to 
ud�lal Fínes. V��ím, že tam bylo hodn� pr�m�rnosti. M�j otec byl prav-
d�podobn� pr�m�rný v��ící, neud�lal na m� žádný velký duchovní dojem. 
�ekl bych, že v�tšinu svého života byl spíše odpadlý od Boha. A dal sv�j 
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život do po�ádku s Bohem, až když zem�ela moje matka. Její smrt jím tak 
ot�ásla, že si uv�domil, kam sm��uje. Od své matky jsem zd�dil trochu 
n�co odlišného. Otec mé matky byl kazatel. Asi nebyl žádný sv�toznámý 
kazatel, ale byl to kazatel. Byl horlivý v tom, �emu v��il. Pamatuji si 
maminku, jak jednou telefonovala se svojí sestrou. Mluvily n�mecky. Byl 
to takový ten starý telefon ze 40. let se sluchátkem a trychtý�kem, do kte-
rého se mluví. Bylo mi asi �ty�i nebo p�t let. Když maminka domluvila, 
�ekl jsem jí anglicky: „Povídaly jste si o d�de�kovi, vi�?“ Maminka 
�ekla: „Ano.“ „A ty jsi �ekla o d�de�kovi, že je blázen, že jo?“ Maminka 
�ekla: „Ano.“ Zeptal jsem se: „Pro� jsi �ekla, že je d�de�ek blázen?“ 
„Ách, on má takové sm�šné názory o dalším k�tu.“ �ekl jsem: „Jakém 
dalším k�tu?“ „V��í, že máme být pok�t�ni Duchem svatým.“ Co si mys-
líte, že mi to �eklo? Odpov�d�l jsem jen: „Ahá,“ a to bylo všechno. Ale 
nikdy jsem na to nezapomn�l. Ješt� si vzpomínám, když mi byly asi t�i 
roky, možná mén�, zd�šen� jsem p�ib�hl dom�: „Mami, mami! Kde je 
máma? Máma je pry�! Ztratil jsem maminku!“ Pamatuji si, že mi byly 
dva nebo t�i roky. Zaposlouchal jsem se a uslyšel jsem maminku, jak se 
modlí vzadu v ložnici. Modlila se tak hlasit�. Vb�hl jsem tam: „Mami, 
mami!“ Kle�ela u postele a jen natáhla ruku, chytila m� a stáhla m� vedle 
sebe na kolena. „Ó, Bože, my se modlíme za tatínka, ó, Pane...“ 
a jmenovala moje bratry a sestry. „Ó, Pane, modlíme se za Marka...“ 
Nikdy jsem to nezapomn�l. Pamatuji si to, i když mi tehdy byly jen t�i 
roky. Ješt� si pamatuji, jak mi jednou maminka �ekla: „Modlím se 
k Bohu, aby jeden z mých syn� jednou kázal evangelium.“ Byl jsem 
rad�ji potichu a neotev�el jsem pusu. Povídala mi o strýci mého d�de�ka, 
který byl asi stejn� starý jako d�de�ek a �íkali mu strý�ek J. A.Wresley. 
Moje maminka se za svobodna jmenovala Wresleyová. �ekla mi: „Strý-
�ek J. A. byl misioná�. Byl první misioná�, kterého církev poslala do 
Indie. V roce 1896 šel do Indie.“ Víte co? V roce 1996 jsem jel do Indie 
a potkali jsme tam lidi, kte�í byli potomky t�ch, které p�ivedl ke Kristu 
m�j strý�ek.  

Pod�lil jsem se s vámi trochu o svoje d�dictví. Jsou tam n�jaké 
dobré v�ci a n�jaké pr�m�rné v�ci. A kdybych o tom v�d�l, pravd�po-
dobn� by se tam našly i n�jaké zlé v�ci. Ale já se p�idržím t�ch dobrých 
v�cí. M�žete si �íct: „Všichni moji p�edkové byli špatní lidé.“ Tak bu�te 
jako Abraham. Za�n�te novou generaci. P�edávejte dalším generacím 
spravedlnost Ježíše Krista. �eknu vám, brat�í, budou se psát kroniky. 
Pokud ne na zemi, budou se psát v nebi. B�h má knihy a zaznamenává do 
nich v�ci.  

D�kuji vám za pozornost. Bu�te povzbuzeni. B�h vám požehnej.  


