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Příběh krále Uzijáše  
 

2 Paralipomenon 26:1  Všechen judský lid vzal Uzijáše, kterému bylo šestnáct let, a dosadil ho za krále po jeho 
otci Amasjášovi. 
2  On vystavěl Elót a navrátil jej Judovi, poté co král Amasjáš ulehl ke svým otcům. 
3  Uzijášovi bylo šestnáct let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě dvaapadesát let. Jeho matka se 
jmenovala Jekolja a byla z Jeruzaléma. 
4  Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec Amasjáš. 
5  Dotazoval se Boha za dnů Zekarjáše, jenž rozuměl Božímu vidění. Ve dnech, kdy se dotazoval Hospodina, 
provázel ho Bůh zdarem. 
6  Vytáhl a válčil s Pelištejci a strhl hradby města Gatu, hradby Jabne a hradby Ašdódu. Vystavěl města kolem 
Ašdódu na území Pelištejců. 
7  Bůh mu pomáhal proti Pelištejcům, proti Arabům sídlícím v Gúr-baalu a Meúnejcům. 
8  Amónci odevzdávali Uzijášovi dary. Jeho jméno proniklo až k branám Egypta, neboť velice upevnil svou moc. 
9  Uzijáš vystavěl v Jeruzalémě věže, a to nad Nárožní branou, nad Údolní branou a při rohu hradeb, a opevnil je. 
10  Vystavěl věže i ve stepi a vyhloubil tam mnoho cisteren. Měl mnoho stád v Přímořské nížině a na rovině, 
oráče a vinaře na horách a na vinohradech. Miloval totiž půdu. 
11  Uzijáš měl rovněž vojsko vycvičené k boji, schopné vycházet po houfech do boje podle seznamu povolaných 
do služby, pořízeného písařem Jeíelem a dozorcem Maasejášem pod dohledem Chananjáše z králových velitelů. 
12  Celkový počet představitelů otcovských rodů byl dva tisíce šest set udatných bohatýrů. 
13  Pod jejich dohledem byly vojenské oddíly čítající tři sta sedm tisíc pět set mužů velké vojenské síly, 
vycvičených k boji, aby pomáhali králi proti nepříteli. 
14  Uzijáš opatřil pro všechny oddíly štíty, oštěpy, přilby, pancíře, luky a praky na vrhání kamenů. 
15  V Jeruzalémě zhotovil důmyslně vymyšlené válečné stroje; ty byly na věžích a cimbuřích k vrhání střel a 
velkých kamenů. Jeho jméno se rozneslo do daleka, neboť se mu dostalo podivuhodné pomoci, takže upevnil 
svou moc. 
16  Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce se stalo domýšlivým, až se úplně zkazil a zpronevěřil Hospodinu, 
svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. 
17  Tu za ním vstoupil kněz Azarjáš a s ním osmdesát Hospodinových kněží, statečných mužů. 
18  Ti se postavili proti králi Uzijášovi a řekli mu: "Tobě, Uzijáši, nepřísluší pálit kadidlo Hospodinu, neboť to je 
záležitost kněží, synů Áronových, posvěcených k tomu, aby pálili kadidlo. Odejdi ze svatyně, poněvadž ses 
zpronevěřil. To ti u Hospodina Boha k slávě nebude." 
19  Uzijáš se rozběsnil. V ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo. Jakmile se vůči kněžím rozběsnil, vyrazilo se mu 
na čele malomocenství před očima kněží v Hospodinově domě u kadidlového oltáře. 
20  Azarjáš, hlavní kněz, i ostatní kněží se k němu obrátili, a hle, byl na čele malomocný. S hrůzou ho odtud 
vykázali. I on sám se snažil spěšně vyjít, neboť Hospodin ho ranil. 
21  Král Uzijáš byl malomocný až do své smrti. Jako malomocný bydlel v odděleném domě, poněvadž byl 
vyobcován z Hospodinova domu. Jeho syn Jótam byl správcem královského domu a soudil lid země. 
22  O ostatních příbězích Uzijášových, prvních i posledních, píše Izajáš, syn Amósův, prorok. 
23  I ulehl Uzijáš ke svým otcům a pohřbili ho vedle jeho otců na poli u pohřebiště králů. Řekli totiž: "Byl 
malomocný." Po něm kraloval jeho syn Jótam. 
 
 
Exodus 30:1  Zhotovíš také oltář k pálení kadidla. Z akáciového dřeva jej zhotovíš. 
2  Bude čtyřhranný: loket dlouhý, loket široký a dva lokte vysoký. Jeho rohy budou z jednoho kusu s ním. 
3  Potáhneš jej čistým zlatem, jeho vršek i jeho stěny dokola a jeho rohy, a opatříš jej dokola zlatou obrubou. 
4  Zhotovíš pro něj rovněž dva zlaté kruhy, a to pod obrubou na obou jeho bocích; k oběma bočnicím je zhotovíš, 
aby držely tyče, na nichž bude nošen. 
5  Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. 
6  Oltář postavíš před oponu, která je před schránou svědectví, před příkrov, přikrývající schránu svědectví, kde se 
s tebou budu setkávat. 
7  Na něm bude Áron pálit kadidlo z vonných látek. Bude je pálit každého rána, když bude ošetřovat kahany. 
8  Bude je pálit i navečer, když bude kahany rozsvěcovat. Každodenně bude před Hospodinem pálit kadidlo po 
všechna vaše pokolení. 
9  Nebudete na něm obětovat jiné kadidlo ani oběť zápalnou nebo přídavnou ani na něm nebudete přinášet 
úlitbu. 
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1 Petrův 5:5  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 
`Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. 
6  Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 
7  Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 
8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. 
9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením 
jako vy. 
10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, 
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 
11  Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 
 
Jakubův 4:5  Či myslíte, že nadarmo je psáno: `Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil´? 
6  Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává 
milost.´ 
7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. 
8  Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! 
9  Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. 
10  Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. 
 
 
 
Přísloví 16:18  Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. 
 
pýcha 
je s podivem, čím vším se lidé dokážou chlubit (na co jsou pyšní) 
"pozitivní věci" alespoň  našich očích 

 na sebe, svou krásu, schopnosti, spontánnost, výřečnost... a nebo za naopak nepřístupnost, 
nedávat najevo emoce, být nad věcí... 

 na to čeho dosáhli, úspěch, sláva, moc 

 na rodinu, manželství, děti 

  
 
ale i nepochopitelné věci, dokonce hřích 

 vyrostly mi lepší okurky na zahradě...  

 měl jsem lepší počasí na dovolené než soused... 
hřích 

 duhový pochod Prahou, průvod příznivců gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů, 15-17.000 lidí jsou 
pyšní na svou sexuální orientaci, která je v Božích očích hříchem. Je mi těch lidí líto... 

 muž, který se chlubí, kolik žen vystřídal 

 zloděj, který se chlubí, koho okradl 

 podvodné prodejní organizace, které okrádají důvěřivé lidi 

 lidé, kteří se chlubí, jak napálili druhé (sousedy atd.) 

 zabití... Lámech, potomek Kaina se chlubí, že zabil člověka (Gen.4,23) 
 
 
Nebezpečí pýchy číhá všude... 
i v církvi!!! 

Lukáš 18:11  Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní 
lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. 
 

Matouš 26:33  Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!" 
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satanova past 
však to byla jeho pýcha, anděl světla, stál před Boží tváří, ale chtěl se postavit na roveň Bohu... 

Izajáš 14:11  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, 
přikrývku máš z červů." 
12  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! 
13-15  A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře 
setkávání na nejzazším Severu.  Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."  Teď 
jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy! 

 
 
oblasti pýchy 

1. materiální požehnání 
2. národní (společenská) pýcha, nezdravý nacionalismus, rasismus, individualismus... pohrdání jinými 

kulturami, národy, lidmi 
3. rodina, manželství, děti (jak často právě tam kde jsme pyšní na děti, tak ony padnou, na vztah k 

manželství - tak se zachvěje 
 1 Korintským 10:12  A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.  

4. duševní - schopnosti, vědomosti, poznání, bystrost, prozíravost, paměť,  
5. duchovní - zkušenosti, dary, poznání, kolik lidí jsem přivedl k víře, jak dobrý je můj sbor, církev 

 

Je to krásné, když se nám daří materiálně, když funguje rodina, když víme o svých duchovních i duševních 
přednostech a můžeme je využívat. Ale pokud zapomeneme, že vše co jsem a co máme je dar od Boha a 
také že jemu jsme za vše zodpovědní, pak toto dobré se může stát příčinou našeho pádu. 

2 Korintským 3:5-6  Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; 
naše způsobilost je od Boha,  který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na 
liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život. 

 
 
Duchovní pýcha, kál Uzijáš, 2. Paralipomenon 26 
respektoval Hospodina, prožíval požehnání (v16ti letech se stal králem) 

 ptal se Hospodina 

 vítězil proti nepřátelům (Pelištejci, dobil města Gat, Jabne Ašd´d a další) 
proti arabům (Gúr-baalu), Meúnejcům 
sláva jeho jména se dostala až do Egypta 

 vystavěl věže na poušti (bašty) vyhloubil studny 

 měl stáda dobytka, vinice, obilí... 

 Opevnil Jeruzalém, vystavěl věže, vymyslel důmyslné válečné stoje (vrhaly střely a kameny) 

 měl vojsko 375 000 mužů a za toho 2600 bohatýrů, perfektně vyzbrojené 

 vše fungovalo... 
 

16  Jakmile svou moc upevnil, jeho srdce se stalo domýšlivým, až se úplně zkazil a zpronevěřil Hospodinu, 
svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. 
17  Tu za ním vstoupil kněz Azarjáš a s ním osmdesát Hospodinových kněží, statečných mužů. 
18  Ti se postavili proti králi Uzijášovi a řekli mu: "Tobě, Uzijáši, nepřísluší pálit kadidlo Hospodinu, neboť to je 
záležitost kněží, synů Áronových, posvěcených k tomu, aby pálili kadidlo. Odejdi ze svatyně, poněvadž ses 
zpronevěřil. To ti u Hospodina Boha k slávě nebude." 
19  Uzijáš se rozběsnil. V ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo. Jakmile se vůči kněžím rozběsnil, vyrazilo se mu 
na čele malomocenství před očima kněží v Hospodinově domě u kadidlového oltáře. 
20  Azarjáš, hlavní kněz, i ostatní kněží se k němu obrátili, a hle, byl na čele malomocný. S hrůzou ho odtud 
vykázali. I on sám se snažil spěšně vyjít, neboť Hospodin ho ranil. 
21  Král Uzijáš byl malomocný až do své smrti. Jako malomocný bydlel v odděleném domě, poněvadž byl 
vyobcován z Hospodinova domu. Jeho syn Jótam byl správcem královského domu a soudil lid země. 
22  O ostatních příbězích Uzijášových, prvních i posledních, píše Izajáš, syn Amósův, prorok. 
23  I ulehl Uzijáš ke svým otcům a pohřbili ho vedle jeho otců na poli u pohřebiště králů. Řekli totiž: "Byl 
malomocný." Po něm kraloval jeho syn Jótam. 
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Jeho srdce se stalo domýšlivým. Pýcha.  
Rozhod se udělat něco - duchovního - na co neměl právo. Pálit kadidlo na kadidlovém oltáři. 
Ale to směli jen kněží. 
Ať mi kněží nepřekáží, já jsem nejmocnější a nejduchovnější muž v Jeruzalémě. 
Každý večer (když zapalovali lampy) a ráno (když čistili lampy) kněží pálili na tomto oltáři kadidlo. 
Nikdo jiný neměl tuto výsadu. 
Ale Uzijáš se rozhodl to udělat sám. 
 
V okolních národech byli králové bohy. On se neprohlásil za Boha, ale jako by se postavil mezi Boha a 
člověka. Prostředník. Polobůh. 
Dobře to Hospodin zařídil (ale i později v církve), že nikdo nemá absolutní moc, absolutní právo vzhledem k 
Bohu.  Doplňujeme se, jsme závislí jeden na druhém. 
Toto král nerespektoval.  
A když ho na to kněží upozornili (byli odvážní, mohli čekat rozsudek smrti), rozběsnil se. 
 
Hospodin zasáhl. Na čele mu vyrazilo malomocenství. 
Samotní kněží tím byli zaskočeni. Nepočítali s tím, že Hospodin se sám bude bránit.  
I král tím byl zaskočen, ihned pochopil, že to je od Hospodina... 
Ale nepokořil se, neprosil o odpuštění (nebo už nedostal milost k pokání? nevíme...) 
 
Závěr života - je vyloučen ze společnosti, místo něj vládne jeho syn, a po smrti dokonce není pochován mezi 
králi, ale na poli, nedaleko pohřebiště králů. 
 
Tak požehnaný muž, a podívejme se, co způsobila jeho pýcha. 
Nedokázal unést slávu, moc, úspěch, požehnání. 
Chtěl víc. Stal se domýšlivým... 
Domýšlel se o sobě víc, než byl... 
 
Už nestačila sláva lidská, chtěl si přivlastnit něco Božího. Stát se jediným prostředníkem. 
Možná - manipulovat Hospodinem. 
 
 
Je jeden prostředník - Pán Ježíš Kristus! 
 
 

 Zastíníš-li Krista, je to hřích! 

 Chceš-li duchovní dar, aby ses jim mohl chlubit, nebo ho využívat ke své slávě, je to hřích (Šimon 
kouzelník, Skutky 8) 

 Něco znamenat v církvi, řídit ji (tak vznikají sekty...) 
Bůh dal… apoštoly, proroky, učitele, evangelisty - potřebujeme jeden druhého, hlavou j Kristus! 
 

 
 
Pán Ježíš (tichý a pokorného srdce) 

Jan 13:3-5  Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k 
Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se;  pak nalil vodu do umyvadla a začal 
učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. 

třech věcí si byl vědom: 
1. Otec mu dal vše do rukou (neomezená moc) 
2. od Boha vyšel (je Bůh, naplňuje Boží plán, nikdo a nic ho nemůže zastavit) 
3. jde k Bohu (vrací se domů, do nebe...) 

 

jde a myje učedníkům nohy. Dělá práci otroka. To, co nechtěl nikdo z jeho učedníků udělat, protože se cítili 
lepší... 
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To je pokora. Ne méněcennost, ne falešné ponižování se (za kterým může být duchovní pýcha, pokrytectví, 
divadlo), ne podřadnost, ale vědomí toho kdo jsem, odkud pocházím a kam jdu, mi dává sílu k službě 
druhým. 
 
Jak to bije do očí, když vidíme různé představitele křesťanské církve, nebo jiných náboženství... 
Čím méně Boha je v nás, tím větší dojem chceme udělat. 
I ve sboru. Často soudí druhé lidi (bratry), jejich postoje, reakce, či selhání nejvíce právě ti, kteří se vzdálili 
Kristu. A právě tvrdým soudem chtějí druhým (často i sobě) dokázat, jak jsou duchovní.  
 
Jak vypadá duchovní člověk? 
Je to ten, kdo má srdce plné milosti a lásky.  

Koloským 3:12-14  Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, 
pokoru a trpělivost.  Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán 
odpustil vám, odpouštějte i vy.  Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.   A ve 
vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. 

 
Tvrdost je znak pýchy! Kdo soudí, bude sám souzen stejným měřítkem.  
Pýcha je prokletí! Které často přechází i na další generaci. 
Moc tohoto prokletí láme jen krev Pána Ježíše! 
 
 
Chceme-li se chlubit, pak jediným: 

Galatským 6:14  Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro 
mne svět ukřižován a já pro svět. 

 
Kříž Pána Ježíše je naší pýchou! A já se za něj často stydím. 
Jak převrácené je moje srdce! 
 
On mě vysvobodil, díky němu jsem takový, jaký jsem.  
Chvála mu za to. 
 
Pokora, jeden ze základních znaků Kristovců. 
Buďte střízliví, buďte bdělí... 
A Bůh vás obnoví, potvrdí, posílí a postaví na pevný základ... 
 
 
1 Petrův 5:5  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 
`Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. 
6  Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 
7  Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 
8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. 
9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením 
jako vy. 
10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, 
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 
11  Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 
 


