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- pomodlit se 

Dnešní kázání nebude na oddíl ze Skutků 18:1-17 (Pavel v Korintu), nýbrž na jiný oddíl 

Písma. Ve Sk 18:1-17 čteme, jak apoštol Pavel zápasí za šíření Božího slova (v. 4 - rozmlouval 

a přesvědčoval Židy v synagoze, v. 5 - věnoval se zcela hlásání slova Božího, v. 9 - Pán Pavla 

vyzývá: „Neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou.“, v. 11 - rok a šest měsíců mezi 

nimi vyučoval Boží slovo). 

Vidíme, jak bylo důležité a nepostradatelné v životě rané církve vyučování a kázání Božího 

slova. 

I my se dnes budeme společně zabývat Božím slovem. 

 

POSELSTVÍ KNIHY OZEÁŠ 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Prožít Hospodinovu věrnou a svatou lásku. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Prorok Ozeáš si na Boží pokyn vzal za manželku nevěrnou 

prostitutku, čímž demonstruje věrnou lásku Hospodina (manžela) vůči svému nevěrnému 

lidu (manželce). 

A. ÚVOD 

I. Zamyšlení nad naším přístupem ke SZ. Jak přistupujeme ke knihám SZ?  

SZ byl Biblí Ježíše Krista. V II. Tim. 3:16, čteme, že veškeré Písmo je Bohem vdechnuté..., tzn. 

celá Bible od začátku až do konce!  

Při studiu SZ hledáme kontinuitu/jednotu mezi učením SZ a NZ. Ježíš Kristus nepřišel SZ 

zrušit, nýbrž naplnit (Mt 5:17). Tam, kde by učení SZ učilo v rozporu s NZ, tak v takovém 

případě již toto učení neplatí a je nahrazeno (naplněno) učením NZ, např. SZ obětní řád již 

neplatí, protože byl naplněn nejvyšší obětí Ježíše Krista jednou a provždy (Heb. 7:27). 

II. Příběh proroka Ozeáše (2. pol 8. st. před Kristem, primárně prorokuje proti Izraeli, méně 

proti Judovi, r. 722 dobití a zničení sev. království/Izraele/Efrajima Asýrií, význam jména 

Ozeáš/Hošea je „spasení“) a poselství jeho knihy není žádný laciný hollywoodský love-story. 

Jedná se o velmi otevřené (bez přetvářky) popsání vztahu mezi Hospodinem a jeho lidem 

na příměru manželského vztahu, který prezentuje prorok Ozeáš, jenž si bere za manželku 

prostitutku Gomeru, zplodí s ní dítě, a když od něho odejde a opět prostituuje s cizími 
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muži, zplodí s nimi děti, ztrácí svoji svobodu a stává se otrokyní, tak jde, vyplatí ji z otroctví 

a přivede ji nazpět k sobě domů - kdo z nás by toto chtěl zažít??? Kdo z nás by toto dokázal 

udělat??? 

Ozeáš je Bohem povolán milovat nevěrnou/prostitující manželku, protože právě tak 

Hospodin miluje svůj nevěrný/prostitující lid, čtu 3:1: 1Hospodin mi řekl: Znovu jdi a miluj 

ženu, milenku jiného, cizoložnici, jako Hospodin miluje syny Izraele, ačkoliv se obracejí k jiným 

bohům a milují hrozinkové koláče. 

Bůh nevedl Ozeáše k činění hříchu smilstva - Gomera je jeho legální manželka. 

III. Hospodin říká svému služebníku, proroku Ozeášovi v 1:2: „Jdi, vezmi si ženu smilstva a 

měj děti smilstva, protože země strašlivě smilní a odvrací se od Hospodina.“. Gomera 

otěhotněla a porodila: 1) syna, jemuž dal Hospodin jméno Jizreel (tj. Bůh rozsévá), protože 

už jen chvilku a dům Izraele bude stižen trestem - Ozeáš byl jeho otcem (v. 3, ...porodila 

mu...), 2) dceru, jíž dal Hospodin jméno Lórucháma (tj. Neomilostněná, ESV: „No Mercy“), 

protože už déle nebude mít Bůh slitování nad domem izraelským - Ozeáš pravděpodobně 

nebyl ani jejím otcem, 3) syna, jemuž dal Hospodin jméno Ló-amí (tj. Nejste můj lid), protože 

dům izraelský již není Božím lidem a Hospodin není jeho Bohem - Ozeáš pravděpodobně 

nebyl ani jeho otcem. 

III.a) Pak však náhle ve 2. kapitole vidíme zásadní obrat v jednání Hospodina, v. 1, ... I stane 

se, že místo toho, že jim bylo řečeno: Nejste můj lid, jim bude řečeno: Jste synové živého 

Boha. a v. 3, Řekněte svým bratrům: Můj lide a svým sestrám: Omilostněná. 

Jedná se o akt Boží milosti, projev věrné lásky, kdy Bůh dává zaslíbení, že přijde doba, kdy 

Ne-lid bude Lid Boha a Neomilostněná bude Omilostněná. 

III.b) Cesta k obnově Božího lidu však vede přes Boží soud a pokání, 2:4-25: 

Prosím přečíst ................... 

4Veďte při se svou matkou, veďte, protože ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať 

od sebe odstraní svá smilstva a znaky svého cizoložství zprostřed svých prsů. 5Jinak ji svléknu 

do naha a vystavím ji, jak byla v den svého zrodu; proměním ji, že bude jako pustina, učiním ji 
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podobnou bezvodé zemi a nechám ji zemřít žízní. 6Ani nad jejími syny se neslituji, protože 

jsou to synové smilstva. 7Protože jejich matka smilnila, nestydatě jednala ta, jež je počala. 

Vždyť říkala: Půjdu za svými milenci, kteří mi dávají chléb a vodu, vlnu a len, olej a nápoj. 

8Proto hle, zatarasím její cestu trním, zazdím ji zdí, aby nenašla své stezky. 9Bude honit své 

milence, ale nedostihne je, bude je hledat, ale nenajde je. Pak řekne: Půjdu a navrátím se ke 

svému prvnímu muži, protože tehdy mi bylo lépe než nyní. 10Neví, že já jsem jí dával obilí, 

nové víno i olej a rozmnožil jsem jí stříbro a zlato, které oni použili pro Baala. 11Proto si 

vezmu zpět své obilí v jeho době i své nové víno v jeho určený čas; odejmu svoji vlnu a svůj 

len, které měly zakrývat její nahotu. 12Nyní odhalím její hanbu před očima jejích milenců a 

nikdo ji nevysvobodí z mé ruky. 13Ukončím všechny její oslavy, její každoroční svátky, její 

novoluní, její soboty -- všechny její určené svátky. 14Zpustoším její révu a její fíkovníky, o 

nichž říkala: To je moje mzda, kterou mi dali moji milenci. Proměním je v houštinu a bude 

je požírat polní zvěř. 15Navštívím ji s trestem za dny baalů, kdy jim obětovala, zdobila se 

svými náušnicemi a šperky, chodila za svými milenci, ale na mě zapomněla, je Hospodinův 

výrok. 16Ale hle, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a budu mluvit k jejímu srdci. 17Tam jí 

dám její vinici a údolí Akór jako bránu naděje. Tam bude povolná jako za dnů svého mládí, 

jako v den, kdy vyšla z egyptské země. 18I stane se v onen den, je Hospodinův výrok, že 

budeš volat: Můj muži, a nebudeš už na mě volat: Můj Baale. 19Odstraním jména baalů z 

jejích úst a nebudou připomínáni už svým jménem. 20V onen den pro ně uzavřu smlouvu s 

polní zvěří, s nebeskými ptáky a zemskými plazy. Odstraním ze země luk, meč i válku a dám 

jim pobývat v bezpečí. 21Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností, právem, 

milosrdenstvím a slitováním, 22zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. 23I stane se v 

onen den, že odpovím, je Hospodinův výrok, odpovím nebesům a ona odpovědí zemi. 24Země 

odpoví obilí, novému vínu a oleji a ony odpovědí Jizreelu. 25Zaseji si ji do země a slituji se nad 

Ló-ruchámou. Řeknu Ló-amímu: Ty jsi můj lid a on řekne: Můj Bože! 

 

BOŽÍ LID JE NEVĚRNÝ, CHODÍ ZA JINÝMI BOHY --- BŮH HO SPRAVEDLIVĚ SOUDÍ --- BŮH 

SVŮJ LID PŘIVÁDÍ K POKÁNÍ A OBNOVENÍ VZTAHU SMLUVNÍ LÁSKY 
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- Boží lid je nevěrný, chodí za jinými bohy, baaly 

- Bůh svůj lid za tuto nevěru, odpadlictví bude přísně trestat 

- Bůh usiluje o svůj lid, žárlivě ho miluje, nechce ho dát nikomu jinému a výsledkem je, že 

se Boží lid (jako marnotratný syn) navrací (v. 8, 9) 

- Bůh se o svůj lid materiálně stará, i když ten je mu nevěrný s jinými bohy (v. 10) 

- Přes veškerou nevěru a odpadlictví Bůh „přivábí“ svůj lid nazpět a Bůh sám obnoví vztah 

lásky se svým lidem - On sám to udělá (v. 16 - 19, 21, 22)  

 

!!!TAKOVÝMTO ZPŮSOBEM MILUJE HOSPODIN SVŮJ NEVĚRNÝ, HŘÍŠNÝ LID - TAKOVÝMTO 

ZPŮSOBEM MILUJE HOSPODIN NÁS!!! 

 

BOŽÍ SVATOST JE NEJEN JISTOTA BOŽÍHO POSTOJE VŮČI HŘÍCHU, ZLU, NEPRAVOSTI, tj. 

SOUD (CHVÁLA BOHU ZA JEHO SPRAVEDLNOST!), NÝBRŽ BOŽÍ SVATOST JE TAKÉ JISTOTA 

PRO JEHO VĚRNOU A NEMĚNNOU LÁSKU VŮČI JEHO NEVĚRNÉMU LIDU (ON NENÍ 

NESTÁLÝ, JAKO JE ČLOVĚK!) 

 

B. STAŤ 

Kapitoly 1 až 3 jsou osobní zkušeností proroka Ozeáše s nevěrnou manželkou a kap. 4 až 14 

je přímá aplikace této zkušenosti na Boží lid. 

I. Bída, nevěra Božího lidu a Boží soud 

4:1-3, 6, 8-13, 16-19; 5:4-7, 11-15; 7:6-8, 10-16; kap. 8; 9:1-13, 14-17; 10:10, 11, 13-15; 

12:15; kap. 13; 14:1 

Hříchy Božího lidu: 

PŘEDEVŠÍM SE JEDNÁ O: 1) MODLÁŘSTVÍ A 2) HLEDÁNÍ POMOCI JINDE NEŽ U HOSPODINA 

(SAMI U SEBE, U JINÝCH NÁRODŮ) 

- chybí věrnost, milosrdenství a poznání Boha, 
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- jsou zde proklínání, lhaní, vraždy, krádeže a cizoložství, 

- zapomněli na zákon svého Boha, 

- opustili Hospodina, aby se oddali smilstvu (duchovnímu i fyzickému), 

- opilství, 

- duchovní smilstvo (dotazují se jiných bohů), 

- umíněnost, 

- pýcha, 

- nevolají k Bohu o pomoc, 

- mísí se s národy (viz oddělenost/svatost Božího lidu), 

- hledají pomoc u lidí a ne u Boha, 

- vzbouřili se proti Hospodinu, 

- mluvili lži proti Hospodinu, 

- odvracejí se od Hospodina, 

- vymýšlejí proti Hospodinu zlo, 

- odvrhli dobro, 

- sami si ustanovili krále, nevzešlo to od Hospodina, 

- dělají si modlářské zpodobeniny, 

- hluboce propadli zvrácenosti, 

- jednali ničemně, 

- doufají sami v sebe, 

- provokovali/haněli Hospodina. 

Boží soud: 

4:6, 9, 19, 5:7, 11-15, 7:12, 16, 8:3, 5, 7, 13, 14, 9:6, 7, 9, 12, 13, 14 - 17, 10:10, 11, 14, 15, 

12:15, 13:2, 3, 7 - 9, 12, 13 - 15, 14:1 

II. Hospodinova věrnost a láska 

kap. 11  

Cituji verše 4, 8, 9: 

4Táhl jsem je lidskými provazy, pouty lásky, byl jsem pro ně jako ten, kdo nadlehčuje jho na 

jejich čelistech, nakláněl jsem se k nim a krmil je. 8Jak bych tě mohl vydat, Efrajime? Jak bych 

tě mohl předat, Izraeli? Jak bych tě mohl vydat jako Admu? Jak bych s tebou mohl učinit to co 

se Sebójimem? Mé srdce se ve mně změnilo, je vzbuzen všechen můj soucit. 9Nevykonám 
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svůj planoucí hněv, nezničím znovu Efrajima, protože já jsem Bůh, a ne člověk, Svatý 

uprostřed tebe, nepřijdu s hněvem. 

Na téma věrné, vytrvalé Boží lásky cituji z knihy Counsel from the Cross: 

Podívej se, jak tvůj Bůh hovoří o sobě. Hluboce pij z jeho milostivosti. Je svatý? Ano i ano. Ale 

co jsou první dvě kvality, které chce, abys viděl? On chce, abys viděl, že ačkoliv je Pán a Bůh, 

je Bohem slitování, milosti a trpělivosti. Chce, abys spočinul v jeho překypující neměnné lásce 

a věrnosti. Znovu, je svatý? Ano, a my za to můžeme být tak moc vděční, neboť to je právě 

proto, že je tak svatý, že beze změny zachovává svoji neměnnou lásku tisícům a odpouští 

nepravosti, přestoupení a hřích. Jeho svatost ho nezměnitelně zavazuje zachovávat svůj 

smluvní slib pokračovat v milování nás neměnnou láskou navzdory našemu hříchu.1 

III. Cesta k Bohu (obnovení vztahu) vede skrze pokání 

6:1-7; 10:12; 12:6, 7; kap. 14: 2-10 

C. ZÁVĚR 

Gomera je nevěrná svému manželovi s cizími muži. Stejně tak Izrael s cizími bohy - 

zapomněl na Hospodina. Hospodin však svůj lid nenechá, protože ho žárlivě miluje. Bude 

ho přísně trestat, přivede ho k zamyšlení/touze se chtít navrátit/pokání (viz marnotratný 

syn) a bude ji, svoji manželku, vábit tak, aby se do něj znovu zamilovala, a Hospodin svému 

lidu řekne: Ty jsi můj lid a on řekne: Můj Bože!  

Ozeáš je povolán milovat svoji nevěrnou/prostitující manželku, protože právě tak 

Hospodin miluje svůj nevěrný/prostitující lid (3:1). 

Hospodin sám obnovuje vztah se svým lidem, on je tím iniciátorem. 

                                                           
1
 Counsel from the Cross, Elyse M. Fitzpatrick a Dennis E. Johnson, str. 58-59 


