
Kladno 24.8.2014  strana 1 

Jozue 7:1  Izraelci se při provádění klatby dopustili zpronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna 
Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých klatbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům 
hněvem. 
2  Jozue vyslal muže z Jericha do Aje, který byl u Bét-ávenu, na východ od Bét-elu, a řekl jim: "Jděte do té země 
na výzvědy!" Muži tedy šli na výzvědy do Aje. 
3  Když se vrátili k Jozuovi, hlásili mu: "Není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jen dva nebo tři tisíce 
mužů a přepadnou Aj. Nezatěžuj tím všechen lid, vždyť jich je málo." 
4  I vydalo se tam z lidu na tři tisíce mužů, ale museli před ajskými muži utéci. 
5  Ajští mužové z nich pobili asi třicet šest mužů. Pronásledovali je před branou až k lomům a na stráni je 
pobíjeli. Lid ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. 
6  Tu roztrhl Jozue své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi, ležel tak až do večera spolu s 
izraelskými staršími a házeli si prach na hlavu. 
7  Jozue lkal: "Ach, Panovníku Hospodine, proč jsi vlastně převedl tento lid přes Jordán? Chceš nás vydat do 
rukou Emorejců, aby nás zahubili? Kéž bychom byli raději zůstali na druhé straně Jordánu! 
8  Dovol prosím, Panovníku, co mám říci, když se Izrael dal na útěk před svými nepřáteli? 
9  Až to uslyší Kenaanci a ostatní obyvatelé země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pak učiníš pro 
své veliké jméno?" 
10  Hospodin řekl Jozuovi: "Vstaň! Co je s tebou, že jsi padl na tvář? 
11  Izrael zhřešil. Přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých klatbě, kradli, zatajili 
to a uložili mezi své věci. 
12  Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože 
sami propadli klatbě. Nebudu už s vámi, jestliže ze svého středu nevymýtíte to, co propadlo klatbě. 
13  Vzhůru, posvěť lid a vyzvi jej: »Posvěťte se na zítřek! Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Uprostřed tebe je 
něco, co propadlo klatbě, Izraeli! Nemůžeš obstát před svými nepřáteli, dokud to, co propadlo klatbě, 
neodstraníte ze svého středu. 
14  Ráno budete přistupovat po kmenech. Kmen, který Hospodin označí, bude přistupovat po čeledích. Čeleď, 
kterou Hospodin označí, bude přistupovat po domech. Dům, který Hospodin označí, bude přistupovat po 
mužích. 
15  Ten, kdo bude označen, že si přisvojil věc propadlou klatbě, bude spálen se vším, co mu patří, protože 
přestoupil Hospodinovu smlouvu a dopustil se v Izraeli hanebnosti.«" 
16  Za časného jitra rozkázal Jozue Izraeli přistupovat po kmenech. Losem byl označen kmen Judův. 
17  Rozkázal, aby přistupovala judská čeleď. Označena byla čeleď Zerachejců. Rozkázal, aby přistupovala 
zerašská čeleď po mužích. Označen byl Zabdí. 
18  Pak rozkázal, aby přistupoval jeho dům po mužích. Označen byl Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna 
Zerachova z pokolení Judova. 
19  Tu vyzval Jozue Akána: "Synu, přiznej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co 
jsi učinil; nic přede mnou nezapírej!" 
20  Akán odpověděl Jozuovi: "Ano, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele; učinil jsem toto: 
21  Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze 
padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je 
vespod." 
22  Jozue poslal posly, ti běželi do stanu, a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo vespod. 
23  Vzali ty věci ze stanu, přinesli k Jozuovi a všem Izraelcům a pohodili je před Hospodinem. 
24  Za účasti všeho Izraele vzal Jozue Akána, syna Zerachova, i stříbro, plášť a zlatý jazyk, i jeho syny a dcery, 
býky a osly, jeho brav i stan a všechno, co mu patřilo, a ubírali se s tím vzhůru do doliny Akóru. 
25  Jozue řekl: "Zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe." Všechen Izrael jej 
kamenoval; spálili je a zaházeli je kamením. 
26  Navršili nad ním velkou hromadu kamení; je tam až dodnes. A Hospodin upustil od svého planoucího 
hněvu. Proto se to místo jmenuje Emek Akór (to je Dolina zkázy) až dodnes. 
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Ezechiel 18:20  Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za 
nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. 
21  Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení 
a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. 
22  Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž 
jednal. 
23  Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých 
cest a byl živ? 
 
 
Společenství a vina jednotlivce 
 
Situace 
Jozue převzal po smrti Mojžíše vedení Izraele. Před Jordánem provedli obřízku, posvětili se, slavili slavnost 
hodu Beránka. Poté přešli Jordán. Stojí před Jerichem, opevněným městem, jeho hradby byly (podle 
archeologických nálezů) 9 m vysoké, a 2 m široké. Říká se, že po nich mohly jezdit vojenské povozy. 
Nedobytné město. Ale Hospodin dal Jozuovi jasnou strategii.  
Na Boží pokyn 7 dnů obchází město Jericho.  7 den sedm krát. V naprosté tichosti. Když jdou sedmý den po 
sedmé, na pokyn začnou kněží troubit a lid křičet, hradby padly a Izraelci vtrhli do města. Dobyli ho a podle 
Božího příkazu měli vše zničit.  
Bohužel, jeden muž Hospodinův příkaz neposlechl. Když viděl zlato, stříbro a drahé oblečení neodolal a něco 
z toho si odnesl pro sebe. Zakopal to pak ve svém stanu, aby to nikdo neviděl. Ten muž se jmenoval Akán. 

Joz 7,21 Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze 
padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitř mého stanu a stříbro je 
vespod." 

 
O tom samozřejmě nikdo nevěděl.  
Jericho tedy padlo, bylo třeba jít dál. Dalším městem bylo mnohem menší město jménem Áj. Jozue tam poslal 
zvědy a ti když se vrátili, hlásí: 

Jozue 7,3  Když se vrátili k Jozuovi, hlásili mu: "Není třeba, aby táhl všechen lid. Ať vytáhnou jen dva nebo 
tři tisíce mužů a přepadnou Aj. Nezatěžuj tím všechen lid, vždyť jich je málo." 

Jozue tedy vysílá 3.000 mužů na dobytí tohoto města. Ale jsou poraženi, rozprášeni a 36 vojáků v bitvě přišlo 
o život. To nikdo nečekal. Celý národ propadne zmatku. Lid ztratil odvahu, jejich srdce se rozpustilo jako voda, 
čteme v Bibli. 
Jozue je zdrcen.  

Jozue 7,6  Tu roztrhl Jozue své roucho, padl před Hospodinovou schránou tváří k zemi, ležel tak až do 
večera spolu s izraelskými staršími a házeli si prach na hlavu. 

Modlí se, nerozumí situaci. A Hospodin odpovídá. Přestaň se modlit, vstaň a začni jednat. Prohráli jste, 
protože jsem nebyl s Vámi. A nebyl jsem s vámi, protože je ve vašem středu hřích. Dej věci do pořádku, 
protože jinak nemohu být s vámi. 
Druhý den se sejde celý Izrael, přichází zástupci jednotlivých kmenů, rodů, rodin - los vždy ukáže na 
provinilou skupinu a tak se postupně dostanou k muži jménem Akán.  Dotyčný se přizná, ukradené věci se u 
něj najdou a následuje trest. On a jeho rodina jsou odsouzeni k trestu smrti. Tak je národ očištěn. Čteme, že: 

Jozue 7,26   A Hospodin upustil od svého planoucího hněvu.  
 
Potom (opět s taktikou, kterou jim dá Hospodin) dobijí město Aj a postupují dále v získávání zaslíbené země. 
 
 
Jeden muž zhřešil a Boží soud dopadl na celý národ. 36 mužů zbytečně zemřelo pro čin jednotlivce. 
Platí tedy princip, že pro hřích jednoho trpí celé společenství? Pro hřích jedince ztrácíme Boží požehnání, 
odchází Boží milost, padne na nás Boží hněv? 
To není teoretická otázka. Pokud to tak je, dotýká se nás to velice osobně.  
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Jeden člověk v církvi zhřeší, trpí celý sbor? Jeden člen rodiny se vzepře Bohu a Boží hněv dopadne na celou 
rodinu? Jak daleko, na jak dlouho: na současnou generaci, nebo i na další? Na jeden sbor, nebo na celou 
církev? Na jeden rod, nebo na celý národ? 
 
Příklad: 
Budujeme církev, sbor - jde nám o Boží požehnání. Chceme sloužit Bohu, chceme, aby nás používal. Chceme 
být prospěšní společnosti, modlíme se, hledáme Boží vůli... 
A někdo uprostřed nás zhřeší. Může to být lež, podvod, krádež, cizoložství... cokoliv. Jaký dopad bude mít 
jeho hřích na náš sbor?  
Rodina - následujeme Krista. Vkládáme své manželství do Božích rukou. Denně se modlíme za své děti. Ty 
dorůstají, jsou v pubertě, osamostatňují se, hledají svou identitu. A jedno z nich zhřeší. Potrestá Hospodin za 
jeho hřích celou rodinu?  
A co když to nebude naše dítě, ale náš vnuk? Kam až sahá Boží hněv? Do třetího a čtvrtého pokolení?  
To znamená, že pokud bych zhřešil já, ponesou za to vinu ještě vnoučata mých synů?  
A co když někdo v jejich generaci zhřeší? Je vůbec možné s této spirály důsledků hříchu vystoupit? 
 

Připadá vám to divné, nereálné? A co jiný problém… 
 

V manželství dojde ke krizi, k nevěře, nebo k týrání (ať už fyzickému, psychickému či emocionálnímu), 
výsledkem je rozvod. Dopade tento hřích na další generace? Dopadne! Na děti, vnoučata a možná ještě dál… 
To vidíme všude, kam se kolem sebe podíváme.  
 
Jak je to tedy s dopadem hříchu jednotlivce na jeho okolí? 
Žijeme pod stálou hrozbou toho, že někdo někde kolem nás zhřeší, a my za to poneseme vinu? 
A nebo - nedej Bože - že já zhřeším, a všichni, kteří jsou kolem mne budou za můj hřích trpět? 
 
Máme v Bibli dvě výpovědi, které si na první pohled odporují. 
 

Exodus 20:4-6  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve 
vodách pod zemí.  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh 
žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,  ale 
prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.  
 

Ezechiel 18:20  Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat 
za nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. 

 
 Hospodin, který říká, že stíhá vinu otců na synech do 3-4 pokolení 
 Hospodin, který slibuje, že nebude trestat syna za hřích otce a naopak 

 
Obě věci platí. Nestojí proti sobě. Ale je potřeba tomu správně rozumět. 
V Ezechielovi Hospodin dále říká:  

Ezechiel 18:23  Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se 
odvrátil od svých cest a byl živ? 
Ezechiel 18:30-32  Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka 
Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k 
pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. 
Proč byste měli zemřít, dome izraelský?  Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka 
Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít." 

 
 
1. Hospodin mluví o těch, kteří ho nenávidí. Tam platí, že stíhá jejich vinu do 3 - 4 pokolení. Ale jedním 

dechem přidává: prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mne milují a zachovávají má 
přikázání. Tisíce proti 4! Tak vypadá Boží matematika, tak jedná Boží milost! 

2. Možná tvoje rodiče nenáviděli Hospodina. Ale pokud ty si ho zamiluješ, pak tě Pán Ježíš přenese z 
prostoru prokletí do prostoru požehnání. Znovuzrození, víra, láska k Ježíši s okamžitou platností ruší 
trest, přináší amnestii a dává možnost startu nové tradice - život pod ochranou a požehnáním Božím. 
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3. Bůh je spravedlivý. Nepřehlíží hřích. Pokud miluješ Boha a tvůj rodič, partner, nebo dítě zhřeší a nechce 
se k Bohu vrátit, ty za něj vinu neponeseš. Pokud v církvi někdo zhřeší, společenství za něj vinu 
neponese. Bůh nepracuje na principu "kolektivní viny”, ale jedná s každým z nás osobně.  

4. Jak tedy jednat, když někdo v naší blízkosti zhřeší? 
 přímluvy, náš modlitební zápas (ptej se Boha, co mám dělat? Vypros si lásku k tomu člověku, 

plakej nad jeho hříchem…) 
 napomenutí (mezi čtyřma očima ho volek zpět k Bohu) pokora, vědomí možnosti vlastního 

selhání, láska ale důraznost) 
 napomenutí před svědky (dva či tři) 
 napomenutí v církvi (staršovstvo) 
 oddělení se od tohoto člověka (od jeho skutků a postojů, ale stále zde musí být modlitební 

zápas). Kolikrát jsi v noci nespal, protože ti o tohoto člověka jde? Kolikrát ses za něj modlil, 
kolikrát ses postil? Nakolik ses snažil pochopit hloubku jeho problému? Kolik lásky jsi mu 
prokázal. 

5. A pokud dále setrvává v hříchu, nechce ho opustit (je rozdíl mezi člověkem, který nechce opustit hřích, 
a který o to zápasí, ale prohrává) - pak je třeba se s ním rozejít. Vydat ho do rukou Božích, které jsou 
spravedlivé… 

 
 
 
 
 
 
 
Případ Akán 
Proč tedy v případě příběhu Izraele muselo zemřít 36 mužů jen proto, že jeden člověk zhřešil? 
Kdyby v bitvě padl on, bylo by to spravedlivé. Ale pravděpodobně tento muž ani nebyl do bitvy o město Aj 
vyslán. Proč? A byl to tak velký hřích? 
Velikost hříchu není na nás posuzovat. Plášť, stříbro - to je bez komentáře, ale zlatý jazyk, který byl mezi 
ukradenými věcmi byl pravděpodobně kultický předmět. Používaná k duchovním pohanským účelům. Tedy v 
tom případě nešlo jen o hodnotu zlata, ale i o duchovní záležitost. Věc, která se stala (nebo mohla stát) 
předmětem modlářství, odklonu od Hospodina. Vůbec - jaký vztah k Hospodinu měl tento muž, když si nic 
nedělal z jeho nařízení, když si myslel, že Hospodin neuvidí, co udělal? Že do poslední chvíle dělal, že se nic 
neděje. A když byl usvědčen, tak přiznává, co udělal, ale bez pokání, lítosti, bez omluvy. Důkazy jsou jasné, 
udělal to, ale v srdci je přesvědčen, že to nebylo nic tak zlého.  
Hospodin rozhodl, že musí zemřít. Musí zemřít zárodek proti Hospodinovského postoje. Vzpoury, 
nerespektování Boha a jeho zákonů.  
 
Ale proč musel jeho hříchem trpět celý národ? 
 

Myslím, že v tomto příběhu je ještě jeden hřích, který sice není popsán, ale vidíme ho mezi řádky textu. 
Hřích, kterého se dopustil Jozue. 
 
Když se Jozue ujímá vedení po Mojžíšovi, 6x je mu zdůrazněno (Mojžíšem 5.M 31,7, Hospodinem 5.M 31,23 a 
Jozue 1,6-9 - v tomto oddíle 3x po sobě, staršími Jozue 1,18): Buď rozhodný a udatný! 
Jozue nebyl hrdina, vůdčí tip, který by strhnul lidi za sebou. Spíš si nevěřil. 
Ale učí se. Pod jeho vedením se rozestoupili vody Jordánu, padly hradby Jericha... 
A když zvědové řeknou, že Aj je malé město, že jeho dobití bude snadnou záležitostí, jedná rozhodně - posílá 
tam malou část své armády. Ať si zbytek lidu odpočine, těch 3000 mužů to zvládne. 
Ano, asi by to zvládli, kdyby s nimi byl Hospodin. Ale protože s nimi nebyl, utrpěli porážku. A i kdyby tam táhli 
všichni bojovníci, utrpěli by porážku, protože jen je-li Bůh s námi, vítězíme.  
Apoštol Pavel říká:  Filipským 4:13  Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.  
A Pán Ježíš říká:  Jan 15:5  ... beze mne nemůžete činit nic. 
 

Jaký byl hřích Jozua? 
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Neptal se Hospodina. Kdyby se zeptal, kdyby otázku dobití města Aj řešil s ním, pak by mu Bůh řekl, že je ve 
středu Izraele hřích. Pak by nemuselo dojít k té nešťastné porážce a nemuseli by být mrtí. 
Ale Jozue, aniž by si to uvědomil, jednal v tu chvíli naprosto tělesně, a ne duchovně. Myslím, že toto byla 
lekce, kterou si zapamatoval do konce života. Tvrdá lekce, která stále životy jeho lidí. 
 
 
Když se dívám na reakci Jozua, vidím sebe. 
Když se má radit s Hospodinem, rozhoduje sám. Ví, co má dělat, Nebude takovou prkotinou Hospodina 
zaměstnávat. A nebo – ani si neuvědomil, že by se Ho měl na něco ptát. Má dobýt zem, tak jde a dobývá.  
A když utrpí porážku, padne na zem, roztrhne plášť, sype si na hlavu popel, a obviňuje Hospodina za 
prohranou bitvu. 
Místo abych se ptal na Boží vůli, jednám sám. A když se to nepovede říkám Bohu: proč jsi to dovolil? Také to 
tak občas děláte? 
 
Proto mu Hospodin říká: proč se modlíš? Teď není čas na modlitby, je třeba jednat s hříchem! 
 
Kdybychom se vždy ptali Boha a čekali na jeho vedení, ušetřili bychom si mnoho porážek! 
Protože on ví, jestli je v našem srdci nějaký hřích, jestli je na cestě nějaká překážka, jestli je vhodný čas, a co 
nám prospěje a co ublíží. 
Ptát se, konzultovat vše s tím nejlepším poradcem - Pánem Ježíšem. Nechat se vést Duchem svatým. 
 
Kdyby se Jozue ptal, určitě by mu Bůh odhalil Akánovu krádež. A možná (to nevíme) by to vedlo Akána k 
pokání. A pokud by činil pokání, jistě by mu Bůh odpustil, a nemusel by on a jeho rodina zemřít. 
Takto byl spolu vinen smrtí těchto mužů, a možná že jeho srdce natolik ztvrdlo, že pokání pro něj bylo 
nemyslitelné. 
No co, Hospodine, vzal jsem pár věcí, ale kvůli tomu jsi nechal zemřít 35 mých spolubojovníků, mých přátel? 
Jsi krutý Bůh Hospodine, před Tebou se nepokořím! 
 
Ale nejde o to, co by bylo, kdyby bylo... 
Ani v našich životech a situacích. 
Poučení pro nás je: 
 

1. poslušnost. I když Božímu pokynu nerozumíme, a může nám připadat divný, nelogický, rozhodněme 
se poslechnout. Protože on ví, co dělá. 

2. vedení Duchem svatým. Ať jsme před velkým, nebo malým rozhodnutím, vždy se ptejme Hospodina, 
co a jak máme dělat. Tím ho nezatěžujeme, naopak, Bůh má radost, když chceme jednat podle jeho 
vůle. Někdy nám ukáže jasnou cestu, jindy řekne: rozhodni se sám, ať půjdeš vlevo, či vpravo, půjdu s 
Tebou a požehnám ti.  
Tak jako Abraham, když se rozcházel s Lotem. Ty si vyber. Když půjdeš vpravo, já půjdu vlevo, když 
půjdeš vlevo, já půjdu vpravo. Proč? Protože věděl, že ať půjde kamkoli, Hospodin bude s ním a 
požehná mu. 

3. pokání. Pokud jsme selhali, není vše ztraceno. Bůh nám chce náš hřích ukázat, abychom s ním mohli 
něco udělat. Pokud nám tedy Duch svatý ukáže na nějaký hřích, vyznejme ho, pojďme pod kříž, 
nechme krev Pána Ježíše, aby nás očistila. On je věrný, i když my jsme nevěrní. Jeho krev náš očišťuje 
od každého hříchu. Nemusíme nést vinu za hřích a nemusí ji nést ani naše děti.  

 
A co když na nás leží vina našich rodičů? Předcházejících generací? Protože oni nenechali Boha, aby z nich 
vinu sejmul. Co dělat s tímto prokletím? 

Galatským 3:13  Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je 
psáno: `Proklet je každý, kdo visí na dřevě´. 

 

Pán Ježíš vzal na sebe naše prokletí, říká Bible. On svou smrtí přetnul linii hříchu. Zlomil pouta, kterými byli 
svázaní naši předkové, zlomil moc hříchu, osvobodil nás. Dal nám nový život. 

2 Korintským 5:17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
18  To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista... 
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Nemusíme žít ve strachu před důsledky selhání předchozích generací. Nemusíme žít ve strachu, že sami 
zhřešíme a dopad našeho hříchu padne na naše děti. 
Pokud patříme Kristu, on nás dokonale vysvobodil. Nic nad námi nemá moc. Ani minulost, ani hříchy otců, ale 
ani přítomnost ani budoucnost - nemusíme žit ve strachu. Protože žijeme pod mocí Boží milosti, pod 
ochranou Boží lásky, která je tou největší silou ve vesmíru. 

Římanům 8:38-39  Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani 
budoucnost, ani žádná moc,  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit 
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

 
 
 
Žalmy 34:23  Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


