
„BÛh je láska.“ (1 J 4,8) Jeho pfiiroze-
ností, jeho zákonem je láska. VÏdy to-
mu tak bylo a vÏdy tomu tak bude.KaÏ-
d˘ projev stvofiitelské moci je v˘razem
nekoneãné lásky. I dûjiny velkého spo-
ru mezi dobrem a zlem jsou od první
chvíle,kdy vznikl v nebi,dÛkazem BoÏí
nemûnné lásky.

Vládce vesmíru netvofiil své dobré
dílo sám. Mûl spoleãníka, kter˘ mohl
ocenit jeho zámûr a sdílet s ním radost
ze ‰tûstí stvofien˘ch bytostí. „Na poãát-
ku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to
Slovo bylo BÛh. To bylo na poãátku
u Boha.“ ( J 1,1.2)

Kristus, Slovo, byl jedno s vûãn˘m
Otcem.Mûl stejnou pfiirozenost, stejn˘
charakter a stejn˘ úmysl. „A bude mu
dáno jméno: »Divupln˘ rádce, BoÏsk˘
bohat˘r, Otec vûãnosti, Vládce poko-
je.«“ (Iz 9,5) Jeho „pÛvod je odpradáv-
na, ode dnÛ vûãn˘ch“ (Mi 5,1).

Otec spolu se sv˘m Synem stvofiili
v‰echny nebeské bytosti. „V nûm bylo
stvofieno v‰echno..., jak nebeské trÛny,
tak i panstva, vlády a mocnosti.“ (Ko
1,16) Andûlé jsou BoÏí sluÏebníci, kte-
fií vykonávají jeho vÛli, ale Syn, „odlesk
BoÏí slávy a v˘raz BoÏí podstaty“, kter˘

„nese v‰ecko sv˘m mocn˘m slovem“
(Îd 1,3), je svrchovan˘m vládcem nade
v‰emi.

BÛh si pfieje, aby mu v‰echny bytos-
ti slouÏily z lásky.TouÏí po sluÏbû,která
pr˘‰tí z ocenûní jeho charakteru. Netû-
‰í ho vynucená poslu‰nost. V‰em dává
svobodnou vÛli, aby mu mohli dobro-
volnû slouÏit.

Dokud v‰echny stvofiené bytosti opû-
tovaly jeho oddanou lásku,vládl v celém
BoÏím vesmíru naprost˘ soulad. Îádn˘
disharmonick˘ tón nekalil dokonalou
jednotu.

Tyto ‰Èastné pomûry se v‰ak zmûni-
ly. Na‰el se nûkdo, kdo zneuÏil svobo-
du, kterou BÛh daroval stvofien˘m by-
tostem.Vmysli toho,koho BÛh hned po
Kristu nejvíce poctil a kdo mûl nejvy‰-
‰í postavení mezi obyvateli nebe, se
zrodil hfiích. Lucifer, „jitfienky syn“ (Iz
14,12), byl svat˘ a neposkvrnûn˘. „To-
to praví Panovník Hospodin:Byl jsi vûr-
n˘m obrazem pravzoru, pln˘ moudrosti
a dokonale krásn˘.Byl jsi záfiiv˘ cherub
ochránce, k tomu jsem tû urãil, pob˘-
val jsi na svaté hofie BoÏí,procházel ses
uprostfied ohniv˘ch kamenÛ, na sv˘ch
cestách jsi byl bezúhonn˘ ode dne své-
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PÒVOD ZLA
Boj dobra se zlem je vûãn˘m pfiedmûtem úvah ãlovûka,

málokdo si v‰ak uvûdomuje, Ïe jeho kofieny nejsou pozemské.
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ho stvofiení, dokud se v tobû nena‰la
podlost.“ (Ez 28,12.14.15)

Kousek po kousku popou‰tûl Lu-
cifer uzdu své touze po sebepov˘‰ení.
„Pro tvou krásu se stalo tvé srdce do-
m˘‰liv˘m, pro svou skvûlost jsi zkazil
svoji moudrost.“ (Ez 28,17) „A v srdci
sis fiíkal: »Vystoupím na nebesa, vyv˘-
‰ím svÛj trÛn nad BoÏí hvûzdy..., s Nej-
vy‰‰ím se budu mûfiit.«“ (Iz 14,13.14)
Aãkoli byl poctûn víc neÏ ostatní an-
dûlé, opováÏil se touÏit po poctû, která
náleÏela pouze Stvofiiteli. Tento kníÏe
andûlÛ baÏil po moci, která byla v˘sad-
ním právem samotného Krista.

Dokonal˘ soulad nebes byl nyní na-
ru‰en. Andûlé v nebeské radû na Luci-
fera naléhali,aby se podfiídil Bohu.BoÏí
Syn mu pfiedstavil dobrotu a spravedl-
nost Stvofiitele a nemûnn˘ charakter je-
ho zákona. Kdyby se Lucifer od tûchto
principÛ odch˘lil, zneuctil by tím své-
ho TvÛrce a zniãil by sám sebe. Av‰ak
varování,daná v nekoneãné lásce a mi-
losti, vzbudila jen vzdor. Lucifer dovo-
lil, aby jeho Ïárlivost na Krista nabyla
vrchu, a stal se je‰tû rozhodnûj‰ím.

Král vesmíru k sobû svolal nebeské
zástupy, aby v jejich pfiítomnosti vy-
svûtlil skuteãné postavení svého Syna
a ukázal jeho vztah ke v‰em stvofien˘m
bytostem. BoÏí Syn sdílel OtcÛv trÛn
a oba obklopovala sláva vûãného Bytí.
Svatí andûlé se shromáÏdili okolo trÛ-
nu,„bylo jich na tisíce a na statisíce“(Zj
5,11).Král pfied obyvateli nebe prohlá-
sil, Ïe nikdo jin˘ neÏ Kristus nemÛÏe
plnû pochopit jeho zámûry a provádût
pozoruhodné úmysly jeho vÛle.Kristus
mûl rovnûÏ pouÏít BoÏí moc pfii stvofiení
zemû a jejích obyvatel.

BOJ V LUCIFEROVù SRDCI

Andûlé radostnû uznali Kristovu vládu
a vyjadfiovali mu svou lásku a hlubok˘
obdiv. Lucifer se sklonil s nimi. Av‰ak
v jeho srdci byl neznám˘, krut˘ kon-
flikt. Pravda a vûrnost bojovaly se zá-
vistí a Ïárlivostí. Po urãitou dobu se
zdálo, Ïe ho vliv svat˘ch andûlÛ strhl.
KdyÏ vzhÛru stoupaly písnû chval, jako
by duch zla mizel. Celou jeho bytostí
prostupovala nevypravitelná láska. Je-
ho nitro se v lásce harmonicky spojilo
s bezhfií‰n˘mi bytostmi k uctívání Ot-
ce a Syna. Av‰ak jeho touha po nad-
vládû se opût vrátila a Lucifer se je‰tû
více oddával své Ïárlivosti na Krista.
Velké pocty, jichÏ se mu dostalo,v nûm
nevzbuzovaly Ïádnou vdûãnost vÛãi
jeho Stvofiiteli. Byl hrd˘ na svou nád-
heru a touÏil b˘t rovn˘ Bohu. Andûlé si
ho váÏili a byl zahrnut slávou jako Ïád-
n˘ z nich.Pouze BoÏí Syn mûl vy‰‰í po-
stavení neÏ on. Tento mocn˘ andûl se
v‰ak ptal: „Proã by mûl mít Kristus nej-
vy‰‰í moc?“

Lucifer zaséval ducha nespokojenos-
ti mezi andûly.Po urãitou dobu skr˘val
své zámûry pod rou‰kou úcty k Bohu.
Nenápadnû zpochybÀoval zákony, jimÏ
byly podfiízeny nebeské bytosti.Nazna-
ãoval, Ïe andûlé nepotfiebují taková
omezení, protoÏe jejich vlastní moud-
rost je dostateãn˘m vÛdcem. V‰echny
jejich my‰lenky jsou svaté, proto není
moÏné, aby se m˘lili, podobnû jako se
nemÛÏe m˘lit BÛh. Pov˘‰ení BoÏího
Syna na stejnou úroveÀ s Otcem pfied-
stavil jako nespravedlnost vÛãi sobû.
Kdyby se mu pr˘ dostalo jeho opráv-
nûného vysokého postavení, vze‰lo by
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z toho velké dobro pro v‰echny nebe-
‰Èany, protoÏe jeho zámûrem je zajistit
v‰em svobodu. Luciferovy zákefiné
a lstivé svody se u obyvatel nebe brzy
setkaly s odezvou.

Pfiirozené postavení BoÏího Syna
bylo od samého poãátku vÏdy stejné.
Mnohé andûly v‰ak zaslepily Lucifero-
vy lÏi. Svou vlastní nedÛvûru a nespoko-
jenost v‰tûpoval do jejich myslí tak mi-
strnû, Ïe nepostfiehli jeho zámûry. Aby
vzbudil rozkol a nespokojenost, pfied-
stavil Lucifer BoÏí úmysly ve fale‰ném
svûtle. Zatímco tvrdil, Ïe je dokonale
vûrn˘ Bohu,nabádal ke zmûnám,které
je pr˘ nutno udûlat, aby byla zachová-
na stabilita BoÏí vlády. Aãkoli tajnû pod-
nûcoval neshody a vzpouru, snaÏil se
vzbuzovat dojem,Ïe jeho jedin˘m cílem
je prohloubit vûrnost a chránit soulad
a pokoj.

PfiestoÏe je‰tû nedo‰lo k otevfiené
vzpoufie, mezi andûly nepostfiehnutel-
nû vzrÛstal rozpor v pocitech. Nûktefií
pohlíÏeli na Luciferova nafiknutí pfiízni-
vû. Byli rozmrzelí a ne‰Èastní, nespoko-
jení s BoÏím zámûrem vyvy‰ovat Kris-
ta.Ale vûrní andûlé obhajovali moudrost
a spravedlnost BoÏího rozhodnutí.Kris-
tus byl BoÏím Synem, jedno s Otcem,
dfiíve neÏ byli stvofieni andûlé.VÏdy stál
po Otcovû pravici. Proã by tedy nyní
mûlo dojít k neshodû?

BÛh Lucifera dlouho sná‰el.Duch ne-
spokojenosti byl nov˘m, cizím, nevypo-
ãitateln˘m prvkem. Ani sám Lucifer ne-
chápal,kam ho to táhne.BÛh se ho ve své
nekoneãné lásce a moudrosti snaÏil pfie-
svûdãit o jeho omylu. Ukázal mu, jaké
dÛsledky by mûlo setrvání v odporu.Lu-
cifer uznal, Ïe není v právu. Vidûl, Ïe

„Hospodin je spravedliv˘ ve v‰ech sv˘ch
cestách,milosrdn˘ ve v‰ech sv˘ch skut-
cích“(Î145,17).Pochopil, Ïe BoÏí záko-
ny jsou spravedlivé a Ïe je má jako tako-
vé uznat pfied cel˘m vesmírem.Kdyby
to byl udûlal,zachránil by sebe i mnohé
andûly.Kdyby se byl ochotnû vrátil k Bo-
hu a spokojil se s postavením,které mu
bylo v BoÏím velkolepém plánu urãeno,
byl by znovu dosazen do svého úfiadu.
Nade‰el ãas k definitivnímu rozhodnu-
tí. Musí se podfiídit BoÏí svrchované
autoritû, anebo se postavit do otevfiené
vzpoury. Témûfi se rozhodl k návratu,
ale p˘cha mu v tom zabránila. Pfiiznat,
Ïe se m˘lil, to byla pfiíli‰ velká obûÈ pro
toho, kdo byl tak vysoce ctûn.

Lucifer poukazoval na BoÏí shovíva-
vost jako na dÛkaz své vlastní pfievahy,
známku toho,Ïe Král vesmíru je‰tû pfii-
stoupí na jeho poÏadavky.Prohla‰oval,
Ïe kdyby andûlé pevnû stáli na jeho
stranû,mohli by získat v‰echno,po ãem
touÏí. Oddal se cele ‰iroce koncipova-
nému odboji proti svému TvÛrci.Tak se
stalo,Ïe Lucifer,„nositel svûtla“,se zmû-
nil v satana, „nepfiítele“Boha a svat˘ch
bytostí.

S pohrdáním odmítl snaÏné prosby
vûrn˘ch andûlÛ a oznaãil je za podve-
dené otroky. On uÏ nikdy neuzná Kris-
tovu svrchovanost. Rozhodl se, Ïe se
domÛÏe cti, která by mu mûla b˘t dá-
na. Tûm, kdo se s ním spojí, slíbil no-
vou, lep‰í vládu, za níÏ se budou v‰ich-
ni tû‰it svobodû.Velk˘ poãet andûlÛ dal
najevo svÛj zámûr pfiijmout ho za svého
vÛdce. Doufal, Ïe získá na svou stranu
v‰echny andûly, stane se rovn˘ samot-
nému Bohu a v‰ichni obyvatelé nebe
ho budou poslouchat.
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Vûrní andûlé naléhavû vyz˘vali satana
a jeho stoupence,aby se podfiídili Bohu.
UpozorÀovali je na to, Ïe jejich odpor
bude mít osudové dÛsledky. Varovali
v‰echny, aby nedopfiávali sluchu Lucife-
rov˘m lstiv˘m argumentÛm, a naléhali
na nûho i na jeho pfiívrÏence,aby bezod-
kladnû vyhledali BoÏí pfiítomnost a uz-
nali, Ïe se dopustili omylu, kdyÏ zpo-
chybÀovali BoÏí moudrost a autoritu.

Mnozí byli pfiipraveni ãinit pokání
ze své nespokojenosti a prosit Otce
a jeho Syna,aby je znovu zahrnuli svou
pfiízní. Lucifer v‰ak nyní prohlásil, Ïe
andûlé,ktefií se s ním spojili, za‰li pfiíli‰
daleko, neÏ aby se mohli vrátit. BÛh by
jim neodpustil. Pokud jde o nûj, je roz-
hodnut uÏ nikdy neuznat Kristovu au-
toritu. Zbyla jim jediná moÏnost: hájit
svou svobodu a násilím získat práva,
která jim nebyla pfiiznána.

VYHO·TùN Z NEBE

BÛh satanovi dovolil, aby pokraãoval
ve svém díle, dokud duch nespokoje-
nosti neuzrál do aktivní vzpoury. Bylo
nutné, aby se jeho plány plnû rozvinu-
ly, aby v‰ichni mohli vidût jejich pra-
vou podstatu. BoÏí vláda nezahrnovala
pouze obyvatele nebe,n˘brÏ i v‰echny
svûty, které stvofiil. Lucifer soudil, Ïe kdy-
by se mu podafiilo strhnout do vzpou-
ry andûly,mohl by do ní vtáhnout také
v‰echny svûty. V‰echny jeho ãiny byly
tak záhadné, Ïe se dala stûÏí rozpoznat
skuteãná povaha jeho pÛsobení. Do-
konce ani vûrní andûlé nebyli s to plnû
prohlédnout LuciferÛv charakter ãi po-
chopit, kam vede jeho ãinnost. V‰ech-
no jednoduché obestfiel tajemstvím

a i ty nejsrozumitelnûj‰í BoÏí v˘roky
mistrnû pfiekroutil. A jeho vysoké po-
stavení dodávalo jeho v˘kladÛm na
úãinnosti.

PROâ JEJ BÒH NEZNIâIL?

BÛh mohl pouÏít jen takové prostfied-
ky, které se shodují s pravdou a sprave-
dlností. Satan mohl pouÏívat to,co BÛh
nemohl – pochlebování a klam. Proto
bylo nutné pfied obyvateli nebe a v‰ech
svûtÛ prokázat, Ïe BoÏí vláda je spra-
vedlivá a jeho zákon dokonal˘. Satan
pfiedstíral, Ïe mu jde o dobro vesmíru.
V‰ichni musí poznat pravou povahu
uchvatitele.Musí mu b˘t dán ãas,aby se
sám pfiedstavil sv˘mi zl˘mi skutky.

Satan prohla‰oval, Ïe ve‰keré zlo je
v˘sledkem BoÏí správy. Jeho zámûrem
je zdokonalit BoÏí zákony.Proto mu BÛh
dovolil,aby pfiedvedl povahu sv˘ch po-
ÏadavkÛ a ukázal, jak budou fungovat
zmûny v BoÏím zákonû, které navrhl.
Jeho vlastní dílo ho musí odsoudit. Ce-
l˘ vesmír musí vidût podvodníka bez
masky.

Nekoneãná Moudrost nezniãila sata-
na dokonce ani poté, co byl vyho‰tûn
z nebe. Oddanost stvofien˘ch bytostí
musí vyvûrat z pfiesvûdãení, Ïe BÛh je
spravedliv˘ a laskav˘. Obyvatelé nebe
a svûtÛ by tenkrát v záhubû satana ne-
rozpoznali BoÏí spravedlnost.Kdyby byl
okamÏitû zahlazen, nûktefií by mohli
slouÏit Bohu ze strachu místo z lásky.
Vliv podvodníka by nebyl zcela zlikvi-
dován a ani duch vzpoury by nebyl
úplnû vykofienûn. Pro vûãné dobro ce-
lého vesmíru musí satan plnûji rozvi-
nout své principy, aby bylo moÏno vi-
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dût jeho útoky proti BoÏí vládû v pra-
vém svûtle a aby uÏ nikdy nemohla
vzniknout pochybnost o BoÏí sprave-
dlnosti a nemûnnosti jeho zákona.

Satanova revolta mûla b˘t navÏdy
ponauãením pro vesmír – stál˘m svû-
dectvím o povaze hfiíchu a jeho stra‰-
n˘ch následcích.Dûjiny tohoto pokusu

o vzpouru tak mûly b˘t pro v‰echny
svaté bytosti trvalou zárukou,Ïe budou
uchránûny pfied nepochopením pravé
podstaty pfiestoupení.

„Jeho dílo je dokonalé, na v‰ech je-
ho cestách je právo.BÛh je vûrn˘ a bez
podlosti, je spravedliv˘ a pfiím˘.“ (Dt
32,4)
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„Nebesa byla uãinûna Hospodinov˘m
slovem, dechem jeho úst pak v‰echen
jejich zástup.Co on fiekl, to se stalo, jak
pfiikázal, tak v‰e stojí.“ (Î 33,6.9)

KdyÏ zemû vy‰la z rukou svého Mis-
tra, byla nesmírnû krásná. Úrodná pÛ-
da vydávala v‰ude bujnou zeleÀ.Nikde
nebyly odporné baÏiny ani neúrodné
pou‰tû.

Kam oko pohlédlo, zdravily ho nád-
herné kefie a líbezné kvûtiny. Vzduch
byl ãist˘ a svûÏí. Celá krajina byla obe-
stfiena krásou,pÛda posetá kvûty vypa-
dala jako nejhonosnûj‰í palác.

KdyÏ byla stvofiená zemû oÏivena
spoustou ÏivoãichÛ a rostlin, byl na
scénu pfiiveden ãlovûk, korunní dílo
Stvofiitele. „I fiekl BÛh: »UãiÀme ãlovû-
ka, aby byl na‰ím obrazem podle na‰í
podoby. AÈ lidé panují nad... zemí.«
BÛh stvofiil ãlovûka, aby byl jeho ob-
razem..., jako muÏe a Ïenu je stvofiil.“
(Gn 1,26.27)

Zde je jasnû uveden pÛvod lidského
pokolení.BÛh stvofiil ãlovûka ke svému
vlastnímu obrazu. Není dÛvod k do-
mnûnce, Ïe se ãlovûk postupnû vyvíjel
z niÏ‰ích forem Ïivoãi‰ného nebo rost-
linného Ïivota. Podle inspirace nemá

ná‰ rod pÛvod ve v˘vojové fiadû mikro-
organismÛ, mûkk˘‰Û a ãtvernoÏcÛ, n˘-
brÏ ve velkém Stvofiiteli. Aãkoli vytvo-
fien z prachu,byl Adam „synem BoÏím“
(L 3,38).

NiÏ‰í druhy tvorÛ nemohou chápat
BoÏí svrchovanost, av‰ak jsou schopny
vytvofiit úzk˘ vztah k ãlovûku a slouÏit
mu.„Svûfiuje‰ mu vládu nad dílem sv˘ch
rukou,v‰echno pod nohy mu klade‰...,
polní zvífiata a ptactvo nebeské.“ (Î 8,
7-9)

Pouze Kristus je „v˘raz BoÏí podsta-
ty“(Îd 1,3),jedno s Otcem.âlovûk v‰ak
byl vytvofien k BoÏímu obrazu. Jeho
pfiirozenost byla v souladu s BoÏí vÛlí.
Jeho mysl byla s to pochopit BoÏí vûci.
Mûl ãisté city. Své chutû a vá‰nû ovlá-
dal rozumem. Byl svat˘ a ‰Èastn˘, Ïe je
BoÏím obrazem,a dokonale se podfiizo-
val BoÏí vÛli.

KdyÏ ãlovûk vy‰el z ruky svého Stvo-
fiitele, jeho tváfi záfiila svûtlem Ïivota
a radosti. Adam byl mnohem vy‰‰í,neÏ
jsou dne‰ní lidé. Eva byla o nûco men-
‰í, ale mûla vzne‰enou a pfiekrásnou
postavu. Bezhfií‰n˘ pár na sobû nemûl
umûlé odûvy. Byli odûni rouchem slá-
vy, jaké nosí i andûlé.

2

NA ÚSVITU DùJIN
Adam a Eva v zahradû Eden – 

první obyvatelé Zemû.
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PRVNÍ MANÎELSTVÍ

KdyÏ byl stvofien Adam, BÛh fiekl: „Ne-
ní dobré, aby ãlovûk byl sám. Uãiním
mu pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2,18)
BÛh dal Adamovi spoleãnici, „pomoc
jemu rovnou“, Ïenu, která pro nûj byla
vhodnou partnerkou a která s ním vy-
tvofií úzk˘ vztah lásky a vzájemné ná-
klonnosti.Eva byla stvofiena z Ïebra vy-
Àatého z Adamova boku. Nemûla mu
vládnout jako hlava ani nemûla b˘t po-
‰lapávána jako osoba podfiízená,ale mû-
la mu stát po boku jako rovnocenná,jím
milovaná a chránûná bytost. Byla jeho
druh˘m já, coÏ ukazuje na tûsné spoje-
ní, jaké má existovat v tomto vztahu.
„Nikdo pfiece nemá v nenávisti své tû-
lo, ale Ïiví je a stará se o nû.“ (Ef 5,29)
„Proto opustí muÏ svého otce i matku
a pfiilne ke své Ïenû a stanou se jedním
tûlem.“ (Gn 2,24)

„ManÏelství aÈ mají v‰ichni v úctû.“
(Îd 13,4) ManÏelství je jednou ze dvou
institucí,které si Adam po pádu do hfií-
chu pfiinesl s sebou za brány ráje.KdyÏ
lidé poznají a uplatÀují BoÏí zásady, je
manÏelství poÏehnáním. StfieÏí ãistotu
a ‰tûstí lidského pokolení a povzná‰í
fyzické, intelektuální a morální vlast-
nosti.

„Hospodin BÛh vysadil zahradu v Ede-
nu na v˘chodû a postavil tam ãlovûka,
kterého vytvofiil.“ (Gn 2,8) V této zahra-
dû rostly stromy v‰ech druhÛ. Mnohé
z nich byly obtûÏkány lahodn˘m ovo-
cem. PÛvabné kefie vinné révy se pnu-
ly vzhÛru a jejich vûtve se proh˘baly
pod nákladem lákav˘ch plodÛ. Adam
s Evou dostali za úkol vytvarovat v˘-
honky vinné révy do podoby altánkÛ,

a tak si pro sebe vytvofiit obydlí z Ïi-
v˘ch stromÛ obalen˘ch listím a ovo-
cem. Uprostfied zahrady stál strom Ïi-
vota, kter˘ svou nádherou pfiedãil
v‰echny ostatní stromy. Jeho plody pro-
dluÏovaly Ïivot.

„Tak byla dokonãena nebesa i zemû
se v‰emi sv˘mi zástupy.“(Gn 2,1) „BÛh
vidûl, Ïe v‰echno, co uãinil, je velmi
dobré.“ (Gn 1,31) Krásné stvofiení ne-
hyzdila Ïádná skvrna hfiíchu ani stín
smrti. „JiÏní hvûzdy spoleãnû plesaly
a v‰ichni synové BoÏí propukli v hla-
hol.“ ( Jb 38,7)

SEDM¯ DEN

Velkolepé dílo stvofiení bylo uskuteã-
nûno bûhem ‰esti dnÛ. „Sedmého dne
dokonãil BÛh své dílo, které konal; sed-
mého dne pfiestal konat ve‰keré své dí-
lo. A BÛh poÏehnal a posvûtil sedm˘
den,neboÈ v nûm pfiestal konat ve‰keré
své stvofiitelské dílo.“(Gn 2,2.3) V‰ech-
no bylo dokonalé,hodno svého boÏské-
ho TvÛrce. A BÛh odpoãinul.Ne proto,
Ïe by byl unaven, ale aby se tû‰il z v˘-
sledkÛ své moudrosti a dobroty.

BÛh sedmého dne odpoãinul a poté
ho oddûlil jako den odpoãinku.âlovûk
mûl po vzoru Stvofiitele v tento svat˘
den odpoãinout a uvaÏovat o BoÏím dí-
le stvofiení, aby bylo jeho srdce napl-
nûno láskou a úctou k jeho TvÛrci.

Sobota byla dána celému lidstvu,aby
lidé jejím zachováváním vdûãnû uzná-
vali, Ïe BÛh je jejich Stvofiitelem a prá-
voplatn˘m Vládcem. Jsou dílem jeho
rukou, podfiízeni jeho autoritû.

BÛh vûdûl, Ïe sobota je pro ãlovûka
nezbytná, a to dokonce i v ráji. âlovûk
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potfieboval v jeden ze sedmi dnÛ odlo-
Ïit své vlastní zájmy. Potfieboval sobo-
tu, aby mu pfiipomínala Boha a pro-
bouzela v nûm vdûãnost, neboÈ v‰ech-
no,z ãeho se radoval,pocházelo z ruky
Stvofiitele.

Podle BoÏího úmyslu má sobota
usmûrÀovat mysl lidí k jeho stvofiitel-
skému dílu. Krása, která obestírá zemi,
je dÛkazem BoÏí lásky.Vûãné pahorky,
stromy pnoucí se do v˘‰e,rozvíjející se
poupata a kfiehké kvûty – to v‰e k nám
promlouvá o Bohu. Sobota, která uka-
zuje na Toho, kdo to v‰e stvofiil, vybízí
lidi, aby otevfieli knihu pfiírody a hleda-
li v ní moudrost, moc a lásku Stvofii-
tele.

STROM POZNÁNÍ

Aãkoli byli na‰i prarodiãe stvofieni jako
nevinní a svatí, mûli moÏnost dopustit
se zla.BÛh je stvofiil jako svobodné mo-
rální bytosti, které se mohly svobodnû
rozhodnout, zda se mu podfiídí, nebo
mu odepfiou poslu‰nost. Av‰ak neÏ mo-
hli b˘t vûãnû v bezpeãí,musela b˘t vy-
zkou‰ena jejich vûrnost. Na poãátku
lidské existence byla poloÏena zábrana
proti sobeckému uspokojování sebe
sama,které bylo základem satanova pá-
du. Strom poznání mûl b˘t zkou‰kou
poslu‰nosti, víry a lásky na‰ich praro-
diãÛ.Pod pohrÛÏkou smrti jim bylo za-
kázáno ochutnat jeho ovoce. Mûli b˘t
vystaveni satanov˘m poku‰ením. KdyÏ
ve zkou‰ce obstojí,budou umístûni mi-
mo dosah jeho moci, aby se vûãnû ra-
dovali z BoÏí pfiíznû.

BÛh postavil ãlovûka pod zákon,kte-
r˘ je základem BoÏí vlády. Mohl stvofiit

ãlovûka bez schopnosti zhfie‰it. Mohl
Adamovi zabránit, aby se dotkl zakáza-
ného ovoce, av‰ak v tomto pfiípadû by
ãlovûk byl pouh˘m automatem. Bez
svobody volby by byla jeho poslu‰nost
vynucená.Takové opatfiení by bylo v roz-
poru s BoÏím plánem, nehodno ãlovû-
ka jako inteligentní bytosti a podpofiilo
by satanovo obvinûní, Ïe BÛh vládne
despoticky.

BÛh stvofiil ãlovûka bezúhonného,
bez sklonÛ ke zlu. Pfiedstavil mu nej-
silnûj‰í pohnutky k tomu, aby mu zÛ-
stal vûrn˘.Poslu‰nost byla podmínkou
vûãného ‰tûstí a pfiístupu ke stromu
Ïivota.

EDEN

Domov na‰ich prarodiãÛ mûl b˘t vzo-
rem pro ostatní rodiny, aÏ jejich dûti
vyjdou,aby obydlily zemi.Lidé si ve své
p˘‰e libují v honosn˘ch a nákladn˘ch
stavbách a v oslavování dûl sv˘ch vlast-
ních rukou, ale BÛh postavil Adama
do zahrady.To je lekce pro kaÏdou do-
bu. Pravé ‰tûstí nespoãívá v oddávání
se p˘‰e a pfiepychu, n˘brÏ ve spole-
ãenství s Bohem prostfiednictvím jeho
stvofiitelského díla. P˘cha a ctiÏádost
nejsou nikdy uspokojeny. Skuteãnû
moudfií lidé najdou zalíbení v rados-
tech,které dal BÛh v pfiírodû na dosah
v‰em.

ObyvatelÛm Edenu byla svûfiena pé-
ãe o zahradu, aby ji „obdûlávali a stfie-
Ïili“ (Gn 2,15). BÛh urãil ãlovûku práci
jako poÏehnání,aby zamûstnávala jeho
mysl,posilovala jeho tûlo a rozvíjela jeho
schopnosti. Dokud byl bezúhonn˘, na-
lézal Adam v du‰evní a tûlesné ãinnos-
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ti jedno ze sv˘ch nejvût‰ích potû‰ení.
PfiestoÏe je práce doprovázena únavou
a bolestí, jsou na omylu ti, kdo ji pova-
Ïují za zlofieãenství. Bohatí se ãasto dí-
vají na pracující tfiídu spatra, ale to od-
poruje BoÏímu zámûru, s nímÏ tvofiil
ãlovûka. Adam nemûl zahálet. Ná‰
Stvofiitel,kter˘ ví, v ãem spoãívá lidské
‰tûstí, stanovil Adamovi práci. Pravou
Ïivotní radost nacházejí jen pracující
muÏi a Ïeny.

Adam a Eva nebyli jen dûtmi v BoÏí
otcovské péãi, ale i studenty pfiijímají-
cími nauãení od v‰evûdoucího Stvofii-
tele. Nav‰tûvovali je andûlé a mohli se
pfiímo st˘kat se sv˘m TvÛrcem.Byli pl-
ní síly,kterou jim dodával strom Ïivota.
Jejich intelektuální schopnosti byly jen
o málo men‰í neÏ rozumové schopnos-

ti andûlÛ. Sám vûãn˘ TvÛrce a UdrÏova-
tel v‰eho odhaloval jejich mysli pfiírodní
zákony. Adam byl dÛvûrnû obeznámen
s kaÏd˘m Ïiv˘m tvorem,od obrovského
leviatana,Ïijícího ve vodách,po drobn˘
hmyz, kter˘ poletuje v sluneãních pa-
prscích. KaÏdému z nich dal jméno
a znal jejich pfiirozenost a zvyky.Na kaÏ-
dém lístku v lese, na kaÏdé záfiící hvûz-
dû, na zemi, ve vzduchu, na obloze by-
lo napsáno BoÏí jméno. ¤ád a soulad
stvofiení mluvily o nekoneãné moud-
rosti a moci.

Kdyby byli Adam s Evou zÛstali vûr-
ní BoÏímu zákonu, neustále by odhalo-
vali nové poklady poznání, odkr˘vali
svûÏí prameny ‰tûstí a získávali jasnûj‰í
pfiedstavy o BoÏí nezmûrné a nehy-
noucí lásce.
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KdyÏ uÏ satan nemohl rozdm˘chávat
vzpouru v nebi, na‰el nové pole pÛ-
sobnosti v intrikách, jimiÏ zam˘‰lel zni-
ãit lidi. Závidûl jim, a tak se rozhodl, Ïe
na nû pfienese vinu a trest za hfiích.
Zmûní jejich lásku v nedÛvûru a jejich
chvalozpûvy ve v˘tky vÛãi jejich TvÛr-
ci. Tím nejenÏe uvrhne tyto nevinné
bytosti do ne‰tûstí, ale také zneuctí Bo-
ha a zpÛsobí zármutek v nebi.

Nebe‰tí poslové odhalili na‰im pra-
rodiãÛm historii satanova pádu a jeho
intriky, jimiÏ je hodlá zniãit. Vysvûtlili
jim podstatu BoÏí vlády, kterou se kní-
Ïe zla snaÏil svrhnout.

BoÏí zákon je zjevením jeho vÛle,
odrazem jeho charakteru, vyjádfiením
BoÏí lásky a moudrosti. Soulad stvofiení
závisí na dokonalém podfiízení se zá-
konu Stvofiitele.V‰echno se fiídí nemûn-
n˘mi zákony, které nelze pfiehlíÏet. Ze
v‰ech tvorÛ ob˘vajících zemi pouze
ãlovûk podléhá morálnímu zákonu.âlo-
vûku dal BÛh schopnost pochopit spra-
vedlnost a blahodárnost svého zákona.
Proto se od ãlovûka vyÏaduje neochvûj-
ná poslu‰nost.

Obyvatelé Edenu byli stejnû jako
andûlé podrobeni zkou‰ce. Mohli po-

slouchat a Ïít,nebo neposlouchat a za-
hynout. Ten, kter˘ neu‰etfiil andûly,
kdyÏ zhfie‰ili, by nemohl u‰etfiit ani je.
Pfiestoupení by jim pfiineslo utrpení
a zkázu.

Andûlé je varovali, aby byli na stráÏi
pfied satanov˘mi úklady. Odrazí-li pev-
nû jeho první útoky, budou Ïít v bez-
peãí. JestliÏe v‰ak jednou podlehnou
poku‰ení, jejich pfiirozenost se tak zka-
zí,Ïe sami nebudou mít sílu a nebudou
schopni satanu odolávat.

Zkou‰kou jejich poslu‰nosti a lásky
k Bohu se stal strom poznání. JestliÏe
budou pfiehlíÏet BoÏí vÛli v této maliã-
kosti, proviní se. Satan je nemohl pro-
následovat poku‰eními neustále. Mûl
k nim pfiístup jen u zakázaného stro-
mu. Aby nepozorovanû dosáhl svého
cíle,pouÏil pfiestrojení.Had byl jedním
z nejkrásnûj‰ích a nejmoudfiej‰ích tvo-
rÛ. Svou oslnivou nádherou upoutával
pozornost a byl pastvou pro oãi, kdyÏ
odpoãíval na zakázaném stromû a po-
chutnával si na lahodném ovoci.Tak ãí-
hal zhoubce v zahradû pokoje.

Andûlé varovali Evu, aby si dávala
pozor a neoddûlovala se od svého man-
Ïela. S ním bude v men‰ím nebezpeãí,
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je Ïivé a má nám co fiíci i dnes.
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neÏ kdyby byla sama. Ale ona se od nûj
nevûdomky odlouãila. Nedbala na varo-
vání a brzy se zvûdavû a s obdivem za-
dívala na zakázan˘ strom. Ovoce bylo
krásné a ona se v duchu ptala, proã jim
ho BÛh odepfiel.

POKU·ENÍ A PÁD

Teì mûl poku‰itel pfiíleÏitost. „JakÏe,
BÛh vám zakázal jíst ze v‰ech stromÛ
v zahradû?“ (Gn 3,1) Eva byla pfiekva-
pená, kdyÏ usly‰ela ozvûnu sv˘ch my‰-
lenek. Had pokraãoval s rafinovanou
chválou její mimofiádné krásy a jeho
slova nebyla nepfiíjemná. Místo aby
z tohoto místa utekla, zaváhala. VÛbec
ji nenapadlo, Ïe by okouzlující had
mohl b˘t médiem padlého nepfiítele.

Odpovûdûla: „»Plody ze stromÛ
v zahradû jíst smíme. Jen o plodech ze
stromu,kter˘ je uprostfied zahrady,BÛh
fiekl: ‘Nejezte z nûho ani se ho nedot-
knûte, abyste nezemfieli.’« Had Ïenu
uji‰Èoval: »Nikoli, nepropadnete smrti.
BÛh v‰ak ví, Ïe v den, kdy z nûho pojí-
te, otevfiou se vám oãi a budete jako
BÛh znát dobré i zlé.«“ (Gn 3,2-5) 

Satan prohlásil, Ïe kdyby jedli z to-
hoto stromu, dosáhli by vy‰‰ího stup-
nû své existence. On sám jedl a získal
schopnost mluvit. Naznaãil, Ïe jim to
BÛh odepfiel ze Ïárlivosti,protoÏe by se
mu stali rovn˘mi. PonûvadÏ strom pro-
pÛjãuje moudrost a schopnosti, BÛh
jim zakázal z nûj ochutnat nebo se ho
dotknout.BoÏí varování je mûlo jen za-
stra‰it. Jak by mohli zemfiít? Copak ne-
jedli ze stromu Ïivota? BÛh se jim snaÏil
zabránit v dosaÏení vy‰‰í úrovnû rozvo-
je a nalezení vût‰ího ‰tûstí.

Takové je satanovo dílo od Adamo-
v˘ch dnÛ aÏ podnes. Svádí lidi k tomu,
aby nedÛvûfiovali BoÏí lásce a pochy-
bovali o jeho moudrosti.Ve snaze pfiijít
na kloub tomu,co jim BÛh nezjevil,pfie-
hlíÏejí mnozí pravdy, které jsou nezbyt-
né ke spasení. Satan svádí lidi k nepo-
slu‰nosti a k pfiesvûdãení, Ïe tím vstu-
pují na úÏasné pole poznání. Ale to v‰e
je podvod. Lidé se tak vydávají po stez-
ce, která vede k úpadku a smrti.

Satan nevinnému páru tvrdil,Ïe pfie-
stoupením BoÏího zákona by získali.
Dnes mnozí mluví o úzkoprsosti tûch,
kdo se fiídí BoÏími pfiikázáními, zatímco
oni se pr˘ tû‰í vût‰í svobodû. Co je to
v‰ak jiného neÏ ozvûna hlasu z ráje?
„V den, kdy z nûho pojíte,“– pfiestoupe-
ní BoÏího poÏadavku – „budete jako
BÛh.“ Satan zamlãel, Ïe se stal vyvrhe-
lem nebe.Ukr˘val svou vlastní bídu,aby
jiné zatáhl do stejného postavení. Tak
i dnes pfiestupník zastírá svou pravou
povahu, po‰lapává BoÏí zákon a vede
ostatní do vûãné záhuby.

Eva nevûfiila BoÏím slovÛm a to ji
pfiivedlo k pádu. Na soudu nebudou li-
dé odsouzeni za to, Ïe vûdomû vûfiili
lÏi, ale za to, Ïe nevûfiili pravdû. Potfie-
bujeme dÛkladnû poznat,co je pravda.
Cokoli protifieãí BoÏímu slovu,pochází
od satana.

Had utrhl ovoce ze zakázaného
stromu a vloÏil je do rukou váhající
Evy.Potom jí pfiipomnûl její vlastní slo-
va, Ïe jim BÛh zakázal dotknout se ovo-
ce, aby nezemfieli. Eva nepociÈovala
Ïádné zlé následky, a tak se stala smû-
lej‰í. KdyÏ „vidûla, Ïe je to strom s plo-
dy dobr˘mi k jídlu, lákav˘ pro oãi,
strom slibující v‰evûdoucnost, vzala...
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z jeho plodÛ a jedla“(Gn 3,6).Zatímco
jedla, pfiedstavovala si, Ïe vstupuje do
vy‰‰ího stadia svého bytí.

A teì,kdyÏ sama zhfie‰ila, stala se sa-
tanov˘m nástrojem ke svedení svého
manÏela. Ve stavu zvlá‰tního, nepfiiro-
zeného vzru‰ení, s rukama pln˘ma za-
kázaného ovoce ho hledala.

Adam byl pfiekvapen a vydû‰en. Na
Evina slova odpovûdûl, Ïe to musel b˘t
nepfiítel,pfied nímÏ byli varováni.Podle
BoÏího v˘roku Eva musí zemfiít. „Jez,“
naléhala na nûj a opakovala hadova slo-
va, Ïe urãitû nezemfiou. NepociÈovala
Ïádnou známku BoÏí nelibosti.Naopak,
cítila skvûl˘, osvûÏující úãinek, kter˘
naplÀoval kaÏdou její schopnost nov˘m
Ïivotem.

Adam pochopil, Ïe jeho partnerka
pfiestoupila BoÏí pfiikázání.V jeho mys-
li se odehrával hrozn˘ boj. Litoval, Ïe
Evû dovolil, aby se od nûj vzdálila. Jen-
Ïe skutek uÏ byl vykonán. Bude se mu-
set odlouãit od té, jejíÏ spoleãnost mu
pfiiná‰ela radost.

Jak by to mohl snést? Adam se tû‰il
ze spoleãenství s Bohem a svat˘mi an-
dûly. Chápal, Ïe pfied lidstvem se ote-
vírá úÏasná perspektiva, kdyÏ zÛstane
vûrné Bohu. Av‰ak v obavû, Ïe pfiijde
o ten jedineãn˘ dar,kter˘ v jeho oãích
pfievy‰oval v‰e ostatní, pustil v‰echna
tato poÏehnání ze zfietele. Láska k Evû
pfieváÏila nad láskou, vdûãností a vûr-
ností ke Stvofiiteli. Eva byla jeho sou-
ãástí a nedokázal snést pomy‰lení na
odlouãení. Musí-li zemfiít, zemfie s ní.
Nemohla by b˘t slova moudrého hada
pravdivá? Na Evû nebyly patrné Ïádné
známky smrti. Rozhodl se ãelit dÛsled-
kÛm. Uchopil ovoce a chvatnû jedl.

Po svém pfiestoupení si Adam nej-
prve pfiedstavoval, Ïe vstupuje do vy‰-
‰ího stadia své existence. Ale brzy ho
my‰lenka na jeho hfiích naplnila hrÛ-
zou. Láska a pokoj, které aÏ dosud po-
ciÈovali, je opustily a místo toho cítili
svou hfií‰nost, strach z budoucnosti
a nahotu nitra. Svûteln˘ odûv, kter˘ je
obklopoval, se ztratil. SnaÏili se ho nû-
ãím nahradit, protoÏe se pfied Bohem
a svat˘mi andûly nemohli ukázat neoble-
ãení.Teì zaãali chápat pravou povahu
hfiíchu. Adam vyãítal své manÏelce, Ïe
od nûj ode‰la a dala se svést hadem.
Av‰ak oba si namlouvali, Ïe Ten, kter˘
jim dal tolik dÛkazÛ o své lásce, jim
odpustí toto jediné pfiestoupení a Ïe
nebudou podrobeni tak krutému tres-
tu, jakého se obávali. Satan jásal. Svedl
Ïenu, aby nedÛvûfiovala BoÏí lásce, po-
chybovala o jeho moudrosti a pfiestou-
pila jeho zákon. A jejím prostfiednic-
tvím pfiivodil pád Adama.

DÒSLEDKY NEDÒVùRY

Velk˘ Zákonodárce se chystal seznámit
Adama a Evu s následky jejich pfiestou-
pení. Dokud byli nevinní a svatí, ra-
dostnû vítali pfiíchod svého Stvofiitele.
Teì v hrÛze utekli. Ale „Hospodin BÛh
zavolal na ãlovûka: »Kde jsi?« On od-
povûdûl: »Usly‰el jsem v zahradû tvÛj
hlas a bál jsem se. A protoÏe jsem na-
h˘,ukryl jsem se.« BÛh mu fiekl: »Kdo ti
povûdûl, Ïe jsi nah˘? Nejedl jsi z toho
stromu, z nûhoÏ jsem ti zakázal jíst?«“
(Gn 3,9-11) Adam svalil vinu na svou
Ïenu, a tím na samotného Boha: „Îena,
kterou jsi mi dal, aby pfii mnû stála, ta
mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“
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(Gn 3,12) Z lásky k Evû se dobrovolnû
rozhodl,Ïe ztratí BoÏí pfiízeÀ a vûãn˘ Ïi-
vot v radosti. Nyní se snaÏil uãinit zod-
povûdnou za své pfiestoupení svou man-
Ïelku, ba i samotného Stvofiitele.

KdyÏ se BÛh zeptal Ïeny:„Cos to uãi-
nila?“ odpovûdûla: „Had mû podvedl
a já jsem jedla.“ (Gn 3,13) Její první v˘-
mluva zahrnovala otázky:„Proã jsi stvo-
fiil hada? Proã jsi dopustil, aby se dostal
do zahrady Eden?“ Jen co se na‰i pra-
rodiãe poddali satanovu vlivu, dali prÛ-
chod sebeospravedlÀování a tent˘Ï
sklon se projevuje u v‰ech Adamov˘ch
synÛ a dcer.

Poté Hospodin vynesl rozsudek nad
hadem: „ProtoÏes to uãinil, buì pro-
klet,vyvrÏen ode v‰ech zvífiat a ode v‰í
polní zvûfie.Poleze‰ po bfii‰e,po v‰ech-
ny dny svého Ïivota Ïrát bude‰ prach.“
(Gn 3,14) Z nejkrásnûj‰ího polního
tvora se mûl stát plaz,kterého si budou
v‰ichni o‰klivit. Budou se ho bát a ne-
návidût ho jak lidé, tak zvífiata.Dal‰í slo-
va urãená hadovi se vztahovala pfiímo
na satana a ukazovala na jeho koneã-
nou poráÏku a zniãení:„Mezi tebe a Ïe-
nu poloÏím nepfiátelství, i mezi símû tvé
a símû její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty je-
mu rozdrtí‰ patu.“ (Gn 3,15)

Evû bylo oznámeno, Ïe bude muset
sná‰et zármutek a bolest:„Bude‰ dychtit
po svém muÏi, ale on nad tebou bude
vládnout.“ (Gn 3,16) BÛh ji uãinil rov-
nocennou s Adamem. Av‰ak hfiích pfii-
nesl nesoulad a teì se dá zachovat jejich
jednota a uchránit jejich harmonie jedi-
nû tehdy,kdyÏ se jeden nebo druh˘ pod-
fiídí. Eva se provinila jako první. Adam
zhfie‰il na její naléhavou prosbu, proto
bude od nynûj‰ka podfiízena svému

manÏelovi.Autorita,která byla takto mu-
Ïi dána,je zneuÏívána a ãasto se stává,Ïe
údûl nejedné Ïeny je proto hofik˘ a Ïivot
se pro ni stal bfiemenem.

Eva byla po boku svého manÏela ‰Èast-
ná. Dûlala si v‰ak nadûje, Ïe vstoupí do
vy‰‰í sféry,neÏ jí BÛh urãil.Pokou‰ela se
dostat nad své pÛvodní postavení,a mís-
to toho spadla hluboko pod nû.Ve sna-
ze získat postavení, pro nûÏ je BÛh neu-
schopnil,opou‰tûjí mnozí své místo,kde
mohli b˘t poÏehnáním.

Adamovi BÛh fiekl: „Uposlechl jsi
hlasu své Ïeny a jedl jsi ze stromu,z nû-
hoÏ jsem ti zakázal jíst. KvÛli tobû
nechÈ je zemû prokleta; po cel˘ svÛj
Ïivot z ní bude‰ jíst v trápení. Vydá ti
jenom trní a hloÏí a bude‰ jíst polní
byliny.Vpotu své tváfie bude‰ jíst chléb,
dokud se nenavrátí‰ do zemû, z níÏ jsi
byl vzat.“ (Gn 3,17-19)

BÛh je z lásky zahrnul dobrem a zata-
jil pfied nimi zlo. Oni v‰ak jedli ze zaká-
zaného stromu a teì budou po v‰echny
dny svého Ïivota zakou‰et zlo.Místo ra-
dostné práce bude jejich údûlem úzkost
a dfiina. Budou proÏívat zklamání, zár-
mutek, bolest a nakonec smrt.

BÛh ustanovil ãlovûka pánem nad
zemí i nad v‰emi Ïivoãichy. Ale kdyÏ se
vzepfiel proti BoÏímu zákonu,niÏ‰í tvo-
rové se proti jeho vládû postavili. Tak
Hospodin ve své milosti lidem ukáÏe
posvátnost svého zákona a povede je
k pochopení, jakému nebezpeãí se vy-
stavují, jestliÏe se od nûj byÈ jen nepa-
trnû odch˘lí.

Rozhodnutí, Ïe lidsk˘m údûlem bu-
de nadále Ïivot dfiiny a starostí, bylo
motivováno láskou. Hfií‰n˘ ãlovûk po-
tfieboval urãit˘ v˘chovn˘ prostfiedek,
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aby bylo drÏeno na uzdû poÏitkáfiství
a vá‰eÀ a aby se rozvinuly zvyky sebe-
ovládání. To bylo souãástí BoÏího vel-
kého plánu k obnovení ãlovûka.

Varování,které bylo dáno na‰im pra-
rodiãÛm – „V den, kdy bys z nûho po-
jedl, propadne‰ smrti“ (Gn 2,17) –, ne-
znamená, Ïe mûli zemfiít v den, kdy jedli
zakázané ovoce. V tento den v‰ak byl
vynesen neodvolateln˘ rozsudek, byli
odsouzeni k smrti.

Aby mohl ãlovûk vûãnû Ïít,musel by
dále jíst ze stromu Ïivota. Bude-li této
moÏnosti zbaven, bude mu postupnû
ub˘vat Ïivotních sil,aÏ nakonec zemfie.
Satan si pfiedstavoval, Ïe Adam s Evou
budou nadále jíst ze stromu Ïivota,a tak
bude vûãnû existovat hfiích a utrpení.
Av‰ak svatí andûlé dostali pfiíkaz, aby
stfieÏili strom Ïivota. Kolem tûchto an-
dûlÛ se bl˘skaly jakoby záfiící meãe.
Nikdo z Adamovy rodiny nesmûl pfie-
kroãit tuto hranici.Proto Ïádn˘ hfií‰ník
není nesmrteln˘.

Lidé povaÏují pfiíval bûd,které vyply-
nuly z pfiestoupení na‰ich prarodiãÛ,za
pfiíli‰ krut˘ následek za tak mal˘ hfiích.
Kdyby v‰ak dÛkladnû promysleli tento
problém, poznali by, Ïe se m˘lí. BÛh ve
své velké milosti neuloÏil Adamovi tûÏ-
kou zkou‰ku.ProtoÏe dodrÏet tento zá-
kaz bylo tak snadné, jednalo se o ne-
smírnû závaÏn˘ hfiích.Kdyby byl b˘val
Adam podroben nûjaké velice nároã-
né zkou‰ce, pak by se ti, jejichÏ srdce
tíhne ke zlu,mohli vymlouvat:„To mo-
je pfiestoupení je maliãkost. Bohu ne-
záleÏí na takov˘ch detailech.“ Mnozí,
ktefií uãí, Ïe BoÏí zákon není pro ãlo-
vûka závazn˘, tvrdí, Ïe je nemoÏné fií-
dit se jeho pfiíkazy. Kdyby to v‰ak byla

pravda, proã byl Adam za své pfiestou-
pení potrestán? Hfiích na‰ich prarodi-
ãÛ pfiinesl na svût vinu a zármutek,a ne-
b˘t BoÏí dobroty a milosti, utopilo by
se lidstvo v beznadûjném zoufalství. AÈ
nikdo sám sebe nesvádí. „Mzdou hfií-
chu je smrt.“ (¤ 6,23)

Po svém pfiestupku Adam a Eva
upfiímnû a snaÏnû prosili, aby smûli zÛ-
stat v domovû,kde proÏili dobu své ne-
vinnosti a radosti. Zapfiísahali se, Ïe
v budoucnu budou peãlivû poslouchat
Boha. Bylo jim v‰ak fieãeno, Ïe jejich
pfiirozenost se hfiíchem zkazila. Oslabi-
li svou moc odolávat zlu.Ve stavu vûdo-
mé viny budou mít teì ménû síly k uhá-
jení své bezúhonnosti.

Smutnû se louãili se sv˘m krásn˘m
domovem a vy‰li osídlit zemi, na níÏ
spoãívalo prokletí hfiíchu. Podnebí se
teì v˘raznû zmûnilo a soucitn˘ Hospo-
din jim opatfiil koÏen˘ odûv jako ochra-
nu pfied chladem.

Pfii pohledu na vadnoucí kvûtinu
a padající list cítili Adam a jeho Ïena
nad tûmito prvními známkami rozkla-
du hlub‰í lítost,neÏ jakou dnes lidé po-
ciÈují nad sv˘mi mrtv˘mi. KdyÏ ko‰até
stromy shazovaly své listí, uvûdomili si
stra‰nou skuteãnost,Ïe smrt je údûlem
v‰eho Ïivého.

Zahrada Eden zÛstala na zemi je‰tû
dlouho po tom, co byl ãlovûk vyhnán
z jejího pfiíjemného prostfiedí. Av‰ak
kdyÏ bezboÏnost lidí rozhodla o tom,
Ïe budou zahubeni potopou, ruka,kte-
rá Eden zaloÏila, ho vzala ze zemû. Pfii
koneãné obnovû,kdyÏ zde bude „nové
nebe a nová zemû“ (Zj 21,1), má b˘t
znovu zaloÏen v mnohem nádhernûj‰í
podobû neÏ na zaãátku.
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Pád ãlovûka naplnil celé nebe smut-
kem. Zdálo se, Ïe pro ty, kdo pfiestou-
pili zákon, neexistuje Ïádná moÏnost
záchrany. Andûlé pfiestali zpívat své
chvalozpûvy.

BoÏí Syn byl pohnut lítostí nad pad-
l˘m lidstvem, kdyÏ pfied ním vyvstaly
strasti ztraceného svûta. BoÏí láska vy-
myslela plán, pomocí nûhoÏ by ãlovûk
mohl b˘t zachránûn. Poru‰en˘ BoÏí zá-
kon si Ïádal hfií‰níkÛv Ïivot. Jen Ten,
kter˘ je rovn˘ Bohu,mohl vykonat smí-
fiení za toto pfiestoupení.Nikdo jin˘ neÏ
Kristus nemohl vykoupit padlého ãlo-
vûka z prokletí zákona a uvést ho opût
do souladu s nebesy. Kristus vezme na
sebe vinu a hanbu hfiíchu, aby zachrá-
nil ztracené lidstvo.

Plán spasení byl pfiipraven, je‰tû neÏ
byl stvofien svût, neboÈ Kristus je zabi-
t˘m Beránkem od stvofiení svûta (viz Zj
13,8). Pfiesto Král vesmíru zápasil sám
v sobû,zda má svého Syna vydat na smrt
za provinilé lidstvo. Av‰ak „BÛh tak milo-
val svût,Ïe dal svého jediného Syna,aby
Ïádn˘, kdo v nûho vûfií, nezahynul, ale
mûl Ïivot vûãn˘“ ( J 3,16). To je tajem-
ství vykoupení! Taková je BoÏí láska
k svûtu, kter˘ ho nemûl rád!

BÛh se mûl zjevit v Kristu,aby „usmí-
fiil svût se sebou“(2 K 5,19).âlovûk byl
hfiíchem tak poru‰en, Ïe se sám nemo-
hl dostat do souladu s Bohem, jehoÏ
pfiirozeností je ãistota a dobrota. Ale
Kristus mohl udûlit BoÏí moc a spojit ji
s lidsk˘m úsilím. Tak se Adamovy pad-
lé dûti mohou prostfiednictvím pokání
pfied Bohem a víry v Krista znovu stát
„BoÏími dûtmi“ (1 J 3,2).

Andûlé se nemohli radovat,kdyÏ jim
Kristus odhalil plán vykoupení. Smut-
nû a uÏasle naslouchali, kdyÏ jim líãil,
jak bude muset vejít do styku se zemí
poru‰enou hfiíchem a sná‰et utrpení,
hanbu a smrt. PoníÏí se na úroveÀ ãlo-
vûka a zakusí strasti a poku‰ení,s nimiÏ
se musí pot˘kat ãlovûk,aby byl schopen
pfiispûchat na pomoc tûm, kdo budou
pokou‰eni (viz Îd 2,18). AÏ skonãí své
poslání jako uãitel, musí se podrobit
v‰em uráÏkám a muãení, jaké satan vy-
myslí. Musí zemfiít nejkrutûj‰í smrtí ja-
ko provinil˘ hfií‰ník. Musí vytrpût ne-
v˘slovnou du‰evní úzkost,aÏ pfied ním
Otec skryje svou tváfi, zatímco na nûm
budou spoãívat hfiíchy celého svûta.

Andûlé se nabízeli, Ïe se sami obû-
tují za ãlovûka. Ale jen Ten, kter˘ ãlo-
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vûka stvofiil,mûl moc ho vykoupit.Kris-
tus musí b˘t „postaven níÏe neÏ andûlé“
(Îd 2,9),aby okusil utrpení smrti.KdyÏ
na sebe pfiijme lidskou pfiirozenost,ne-
bude mít takovou sílu jako andûlé a oni
ho budou v jeho utrpení posilovat. Bu-
dou také chránit lidi,ktefií jsou pod mi-
lostí, pfied mocí padl˘ch andûlÛ.

AÏ budou andûlé svûdky smrtelného
zápasu a pokofiení svého Pána, budou
si pfiát ho osvobodit z moci jeho vra-
hÛ, ale nebudou smût zasáhnout. Bylo
souãástí plánu, Ïe Kristus bude sná‰et
v˘smûch a t˘rání bezboÏn˘ch lidí.

Kristus andûly ujistil, Ïe svou smrtí
mnohé vykoupí a obnoví království,kte-
ré ãlovûk pfiestoupením ztratil.Vykoupe-
ní je zdûdí spolu s ním. Hfiích a hfií‰níci
budou vyhlazeni a uÏ nikdy nebudou
naru‰ovat pokoj nebe a zemû.

Nato naplnila nebe nepopsatelná ra-
dost.Nebesk˘mi dvory se oz˘valy první
ver‰e písnû,která zazní nad betlémsk˘-
mi pahorky: „Sláva na v˘sostech Bohu
a na zemi pokoj mezi lidmi;BÛh v nich
má zalíbení.“ (L 2,14) „Jitfiní hvûzdy
spoleãnû plesaly a v‰ichni synové BoÏí
propukli v hlahol.“ ( Jb 38,7)

NADùJE PRO ADAMA A EVU

V rozsudku vyneseném v zahradû nad
satanem BÛh prohlásil:„Mezi tebe a Ïe-
nu poloÏím nepfiátelství, i mezi símû
tvé a símû její.Ono ti rozdrtí hlavu a ty
jemu rozdrtí‰ patu.“ (Gn 3,15) To bylo
zaslíbení o tom,Ïe moc velkého nepfií-
tele bude nakonec zlomena. Adam a Eva
stáli pfied spravedliv˘m soudcem jako
zloãinci.Av‰ak neÏ usly‰eli o lopotû a zár-
mutku, které se stanou jejich údûlem,

nebo o tom, Ïe se obrátí v prach, usly-
‰eli slova, která jim dala nadûji. Mohli
hledût do budoucnosti ke koneãnému
vítûzství.

Satan vûdûl,Ïe jeho dílo niãení lidské
pfiirozenosti bude pfieru‰eno, Ïe ãlovû-
ku bude nûjak˘m zpÛsobem umoÏnû-
no odolávat jeho moci. Pfiesto satana
a jeho andûly tû‰ilo, Ïe zpÛsobil pád
ãlovûka,a proto mÛÏe svrhnout BoÏího
Syna z jeho vysokého postavení. AÏ na
sebe Kristus vezme lidskou pfiirozenost,
bude moci b˘t také pfiemoÏen.

Nebe‰tí andûlé odhalili na‰im praro-
diãÛm plnûji plán na jejich záchranu.
Adam a jeho manÏelka nemûli b˘t po-
necháni napospas satanovi. Pokáním
a vírou v Krista se mohou opût stát Bo-
Ïími dûtmi.

Adam a Eva pochopili vinu za hfiích
a jeho následky jako nikdy pfiedtím.
Prosili, aby trest nedopadl na Toho, je-
hoÏ láska byla zdrojem ve‰keré jejich
radosti. AÈ radûji stihne je a jejich po-
tomky.

Bylo jim fieãeno, Ïe jelikoÏ Hospodi-
nÛv zákon je základem jeho vlády, ne-
mÛÏe b˘t jako obûÈ za pfiestoupení pfii-
jat ani Ïivot andûla. Ale BoÏí Syn, kter˘
ãlovûka stvofiil, mÛÏe za nûj vykonat
smífiení. Tak jako Adamovo pfiestoupe-
ní pfiineslo ne‰tûstí a smrt, tak Kristova
obûÈ pfiinese Ïivot a nesmrtelnost.

KdyÏ byl Adam stvofien,byla mu svû-
fiena vláda nad zemí.KdyÏ v‰ak podlehl
poku‰ení, stal se satanov˘m zajatcem.
Vláda pfie‰la na jeho pfiemoÏitele. Sa-
tan se stal „bohem tohoto svûta“ (2
K 4,4). Av‰ak Kristus svou obûtí nejen-
Ïe ãlovûka vykoupí, ale obnoví i vládu,
o kterou pfii‰el. V‰e, co bylo prvním
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Adamem ztraceno, bude druh˘m ob-
noveno. „Ty, vûÏi stáda, návr‰í dcery si-
jónské, tobû pfiipadne, k tobû se navrá-
tí dfiívûj‰í vladafiství, království dcery
jeruzalémské.“ (Mi 4,8).

BÛh stvofiil zemi,aby byla domovem
svat˘ch a ‰Èastn˘ch bytostí. Tento zá-
mûr bude naplnûn,aÏ se zemû obnove-
ná BoÏí mocí a osvobozená od hfiíchu
a zármutku stane vûãn˘m pfiíbytkem
vykoupen˘ch.

TEMNÉ DÒSLEDKY

Hfiích pfiinesl odlouãení ãlovûka od Bo-
ha a pouze Kristova smírãí obûÈ mohla
tuto propast pfieklenout. BÛh se bude
st˘kat s ãlovûkem prostfiednictvím Kris-
ta a andûlÛ.

Adamovi bylo ukázáno, Ïe aãkoli
Kristova obûÈ bude dostateãná ke spa-
sení celého svûta,mnozí zvolí radûji Ïi-
vot v hfiíchu,neÏ by ãinili pokání a po-
slouchali.Z generace na generaci bude
pfiib˘vat zloãinnosti. Kletba hfiíchu se
bude projevovat ãím dál víc na lidech
i na zemi.Lidsk˘ vûk se v dÛsledku hfií‰-
ného Ïivotního stylu zkrátí. Lidstvo bu-
de zeslabovat své tûlesné, mravní a ro-
zumové síly tak dlouho, aÏ bude svût
naplnûn utrpením.Lidé se budou oddá-
vat chuti a vá‰ním a nebudou schopni
ocenit velké pravdy plánu spasení.Pfies-
to Kristus naplní potfieby v‰ech, kdo
k nûmu ve vífie pfiijdou.VÏdy zde bude
hrstka tûch,kdo si uchovají poznání Bo-
ha a zÛstanou ryzí.

Bylo nafiízeno pfiiná‰et obûti jako
projev kajícného pfiiznání hfiíchu a vy-
znání víry v zaslíbeného Vykupitele.
První obûÈ byla pro Adama bolestná.

Musel vztáhnout svou ruku a vzít Ïivot,
kter˘ mÛÏe dát jenom BÛh.Poprvé byl
svûdkem smrti.Vûdûl, Ïe kdyby byl po-
slechl Boha, smrt by neexistovala. Za-
chvûl se pfii pomy‰lení, Ïe kvÛli jeho
hfiíchu musí b˘t prolita krev nevinné-
ho BoÏího Beránka. To mu dalo proni-
kavé vûdomí velikosti jeho pfiestoupe-
ní, které nemÛÏe usmífiit nic neÏ smrt
milovaného BoÏího Syna. Temnou bu-
doucnost ozáfiila hvûzda nadûje.

·IR·Í V¯ZNAM VYKOUPENÍ

Plán vykoupení mûl v‰ak je‰tû ‰ir‰í
a hlub‰í v˘znam neÏ jen spasení ãlovû-
ka. Nebyli to jen obyvatelé tohoto ma-
lého svûta, kdo mûl získat správn˘ po-
hled na BoÏí zákon, ale BoÏí charakter
mûl b˘t obhájen pfied cel˘m vesmírem.
To mûl Spasitel na zfieteli, kdyÏ tûsnû
pfied sv˘m ukfiiÏováním fiekl: „Nyní je
soud nad tímto svûtem,nyní bude vlád-
ce tohoto svûta vyvrÏen ven. A já,aÏ bu-
du vyv˘‰en ze zemû, pfiitáhnu v‰ecky
k sobû.“ ( J 12,31.32) Tím, Ïe zemfie za
spasení ãlovûka, ospravedlní Kristus
Boha a jeho Syna, pokud jde o jejich
postup vÛãi satanovû vzpoufie, upevní
BoÏí zákon a zjeví povahu a následky
hfiíchu.

Velk˘ spor se od zaãátku t˘kal BoÏí-
ho zákona. Satan se snaÏil dokázat, Ïe
BÛh je nespravedliv˘, jeho zákon nedo-
konal˘ a Ïe pro dobro vesmíru je nutné
jej zmûnit. Útokem na zákon zam˘‰lel
svrhnout autoritu jeho TvÛrce.

KdyÏ satan zvítûzil nad Adamem
a Evou, domníval se, Ïe si tím zajistil
vlastnictví tohoto svûta, protoÏe, jak
tvrdil, si ho lidé vybrali za svého vlád-
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ce. Prohla‰oval, Ïe není moÏné udûlit
milost. Padlí lidé jsou jeho zákonn˘mi
poddan˘mi a svût mu patfií. Ale BÛh dal
svého vlastního Syna, aby vzal na sebe
trest za pfiestoupení. Takto mohou b˘t
lidé navráceni do jeho pfiíznû a pfiive-
deni zpût do svého rajského domova.
Velk˘ spor, kter˘ zaãal v nebi, se mûl
rozhodnout zde na svûtû, tedy na úze-
mí, které satan prohlásil za své.

Cel˘ vesmír Ïasl nad tím, Ïe se Kris-
tus pokofií, aby spasil padlého ãlovûka.
KdyÏ Kristus pfii‰el v lidské podobû na
ná‰ svût, v‰ichni s velk˘m zájmem sle-
dovali jeho krví potfiísnûnou cestu od
jesliãek ke Kalvárii.

Nebesa zaznamenala uráÏky a pos-
mûch, jichÏ se mu dostalo, a poznala,
Ïe to bylo ze satanova podnûtu. Pfiihlí-
Ïela stupÀujícímu se zápasu mezi svût-
lem a temnotou. A kdyÏ JeÏí‰ na kfiíÏi
zvolal: „Dokonáno jest!“ ( J 19,30), po
v‰ech svûtech i samotn˘m nebem znûl

v˘kfiik triumfu. Velk˘ zápas byl nyní
rozhodnut a Kristus byl vítûzem. Jeho
smrt byla odpovûdí na otázku,zda Otec
a Syn mají dost lásky k ãlovûku, aby se
poníÏili a projevili ducha obûtavosti.
Satan ukázal svou pravou povahu lháfie
a vraha.Vûrn˘ vesmír se spojil a jedním
hlasem chválil BoÏí vládu.

Kdyby v‰ak byl BoÏí zákon Kristo-
vou smrtí na kfiíÏi zru‰en, jak mnozí
tvrdí, potom by BoÏí milovan˘ Syn vy-
trpûl bolest a smrt jen proto, aby po-
tvrdil oprávnûnost satanov˘ch poÏa-
davkÛ na zmûnu zákona.Pak by ov‰em
triumfoval kníÏe zla a jeho útoky na
BoÏí vládu by byly opodstatnûné. Sku-
teãnost,Ïe Kristus na sebe vzal trest ur-
ãen˘ ãlovûku za pfiestoupení BoÏího
zákona, je mocn˘m dÛkazem toho, Ïe
zákon je nemûnn˘,Ïe BÛh je spravedli-
v˘,milosrdn˘ a nesobeck˘ a Ïe v uplat-
Àování jeho vlády se pojí nekoneãná
spravedlnost s laskavostí.



Adamovi synové Kain a Ábel mûli vel-
mi rozdílné povahy. Ábel uznával, Ïe
Stvofiitel jedná s padl˘m lidstvem spra-
vedlivû a milosrdnû,a vdûãnû pfiijal na-
dûji na vykoupení.Kain v‰ak dovolil své
mysli, aby se ubírala touÏ cestou, která
vedla k satanovu pádu – zpochybÀoval
BoÏí spravedlnost a autoritu.

Tito bratfii byli podrobeni zkou‰ce,
aby se ukázalo, zda vûfií BoÏímu slovu
a poslouchají ho. Pochopili obûtní fiád,
kter˘ BÛh ustanovil. Vûdûli, Ïe mají vy-
jádfiit víru ve Spasitele, jehoÏ znázorÀo-
valy obûti, a zároveÀ uznat, Ïe jsou na
nûm cele závislí, pokud jde o odpu‰tû-
ní. Bez prolití krve nemÛÏe b˘t hfiích
odpu‰tûn, proto svou víru v Kristovu
krev mûli projevit obûtováním prvoro-
zeného ze stáda.

KaÏd˘ z bratrÛ postavil svÛj oltáfi
a pfiinesl obûÈ. Ábel obûtoval ze stáda.
„I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho
obûtní dar.“ (Gn 4,4) Z nebe vy‰lehl
oheÀ a strávil obûÈ. Ale Kain nedbal na
pfiímé BoÏí nafiízení a obûtoval jen plo-
diny. Nebe nedalo najevo, Ïe by jeho
obûÈ pfiijalo. Ábel prosil svého bratra,
aby pfiedstoupil pfied Boha zpÛsobem,
kter˘ BÛh pfiedepsal, ale jeho naléhavé

prosby vedly Kaina k je‰tû rozhodnûj-
‰ímu prosazování své vlastní vÛle. Jako
star‰í pohrdal bratrovou radou.

Kain pfiedstoupil pfied Boha s rep-
táním v srdci. Jeho dar nevyjadfioval ka-
jícnost, protoÏe by bylo pfiiznáním sla-
bosti, kdyby jednal pfiesnû podle plánu
daného Bohem,a spoléhal v otázce své-
ho spasení cele na smírãí obûÈ zaslíbe-
ného Spasitele.Pfii‰el se sv˘mi vlastními
zásluhami. Nepfiinesl jehÀátko a nesmí-
sil jeho krev se svou obûtí,ale nabídl své
plody, v˘sledek své práce, jako projev
pfiíznû prokázané Bohu. Kain uposlechl
v tom, Ïe vybudoval oltáfi. Uposlechl ta-
ké v tom, Ïe pfiinesl obûÈ. Projevil v‰ak
jen ãásteãnou poslu‰nost. Neuznal, Ïe
potfiebuje Vykupitele.

VELIK¯ ROZDÍL

Tito bratfii byli oba hfií‰níci a oba uzná-
vali BoÏí nárok na úctu a bohosluÏbu.
Navenek byl jejich náboÏensk˘ projev
aÏ do urãitého okamÏiku stejn˘.Vpoza-
dí v‰ak byl mezi nimi hlubok˘ rozdíl.
„Ábel vûfiil, a proto pfiinesl Bohu lep‰í
obûÈ neÏ Kain.“ (Îd 11,4) Ábel se pova-
Ïoval za hfií‰níka. Chápal, Ïe mezi ním
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a Bohem stojí hfiích a Ïe odplatou za nûj
je smrt.Pfiinesl zabitou obûÈ,ãímÏ uznal
poÏadavky zákona, kter˘ byl pfiestou-
pen. Prolitím krve vzhlíÏel ke Kristu,
kter˘ zemfie na kfiíÏi. ProtoÏe dÛvûfioval
ve smírãí obûÈ, která bude vykonána,
dostalo se mu svûdectví,Ïe je spravedli-
v˘ a jeho obûÈ byla pfiijata.

Kain mûl stejnou pfiíleÏitost pfiijmout
tyto pravdy, jakou mûl Ábel. BÛh nevy-
volil jednoho z bratrÛ k pfiijetí, a druhé-
ho k zavrÏení.Ábel si vybral víru a po-
slu‰nost, Kain nevûru a vzpouru.

Kain a Ábel pfiedstavují dvû tfiídy lidí,
které budou existovat aÏ do konce ãasu.
Jedni spoléhají na ustanovenou obûÈ za
hfiích,druzí stavûjí na sv˘ch vlastních zá-
sluhách. Ti, kdo necítí potfiebu Kristovy
krve a myslí si, Ïe si mohou zajistit BoÏí
pfiízeÀ sv˘mi vlastními skutky,dûlají stej-
nou chybu, jaké se dopustil Kain.

Témûfi kaÏdé fale‰né náboÏenství je
zaloÏeno na stejném principu, a sice,
Ïe si ãlovûk mÛÏe zajistit spasení sv˘m
vlastním úsilím. Nûktefií tvrdí, Ïe se lid-
stvo mÛÏe oãistit, povznést a obnovit
samo.Tak jako Kain byl pfiesvûdãen,Ïe
si zajistí BoÏí náklonnost obûtí, které
chybûla obûtní krev, tak si tito lidé pfied-
stavují,Ïe pozvednou lidstvo na Bohem
poÏadovanou úroveÀ nezávisle na díle
smífiení. KainÛv pfiíbûh ukazuje, Ïe lid-
stvo nemá sklon smûfiovat vzhÛru k Bo-
hu, n˘brÏ dolÛ k satanu. Na‰í jedinou
nadûjí je Kristus. „V nikom jiném není
spásy; není pod nebem jiného jména,
zjeveného lidem, jímÏ bychom mohli
b˘t spaseni.“ (Sk 4,12)

Pravá víra se projevuje poslu‰ností
v‰ech BoÏích poÏadavkÛ. Ode dnÛ
Adamov˘ch aÏ podnes se velk˘ spor

t˘kal poslu‰nosti BoÏího zákona. Ve
v‰ech dobách Ïili lidé,ktefií si ãinili ná-
rok na BoÏí pfiízeÀ, pfiestoÏe pfiehlíÏeli
nûkteré jeho pfiíkazy. Ale „ve skutcích
do‰la víra dokonalosti“ a „víra, není-li
spojena se skutky,je sama o sobû mrtvá“
( Jk 2,22.17). Ten, kdo vyznává, Ïe zná
Boha,„a jeho pfiikázání nezachovává,je
lháfi a není v nûm pravdy“ (1 J 2,4).

ZLOâIN A TREST

KdyÏ Kain vidûl, Ïe jeho obûÈ byla od-
mítnuta, rozhnûval se, Ïe BÛh nepfiijal
lidskou náhraÏku namísto obûti pfiede-
psané Bohem. Zlobil se na svého brat-
ra, Ïe si zvolil poslu‰nost Boha, místo
aby se s ním spojil ve vzpoufie proti nû-
mu.

BÛh ho neponechal sobû samému.
Sestoupil, aby domluvil tomuto muÏi,
kter˘ si poãínal tak nerozumnû. „Proã
jsi tak vzplanul? A proã má‰ tak sina-
lou tváfi? CoÏ nepfiijmu i tebe, bude‰-li
konat dobro? Nebude‰-li konat dobro,
hfiích se uvelebí ve dvefiích.“(Gn 4,6.7)
Kdyby spoléhal na zásluhy zaslíbené-
ho Spasitele a podrobil se BoÏím poÏa-
davkÛm, tû‰il by se BoÏí pfiízni. Bude-li
ov‰em pokraãovat v nevûfie a hfie‰ení,
nebude si moci stûÏovat, kdyÏ ho Hos-
podin zavrhne.

Místo aby uznal svÛj hfiích, pokra-
ãoval Kain ve stûÏování si na BoÏí ne-
spravedlnost a Ïivil v sobû Ïárlivost
a nenávist vÛãi Ábelovi. Ábel jemnû,
ale pevnû obhajoval BoÏí spravedlnost
a dobrotu. Poukázal na KainÛv omyl
a pokusil se ho pfiesvûdãit, Ïe chyba je
v nûm. Ukázal na BoÏí milosrdenství,
které se projevilo tím, Ïe zachoval je-
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jich rodiãe pfii Ïivotû,i kdyÏ je mohl po-
trestat okamÏitou smrtí, a zdÛraznil, Ïe
BÛh je miluje, protoÏe jinak by nedal
svého vlastního Syna,nevinného a sva-
tého, aby vytrpûl trest, kter˘ na sebe
sami uvalili. To v‰echno zpÛsobilo, Ïe
se KainÛv hnûv je‰tû vystupÀoval. Ro-
zum a svûdomí mu fiíkaly, Ïe Ábel má
pravdu, ale byl rozzufien, Ïe nezískal
pochopení pro svou vzpouru.Vnávalu
vzteku svého bratra zabil.

Tak ve v‰ech dobách bezboÏní ne-
návidûli ty, kdo byli lep‰í neÏ oni. „Ne-
boÈ kaÏd˘,kdo dûlá nûco ‰patného,ne-
návidí svûtlo a nepfiichází k svûtlu, aby
jeho skutky nevy‰ly najevo.“ ( J 3,20)
ZavraÏdûní Ábela bylo první ukázkou
nenávisti mezi hadem a semenem Ïeny,
mezi satanem a jeho pfiívrÏenci a Kris-
tem a jeho následovníky. Kdykoli se ve
vífie v BoÏího Beránka ãlovûk zfiíká hfií-
chu, vzplane satanÛv hnûv.

ÁbelÛv bohabojn˘ Ïivot svûdãil pro-
ti satanovu tvrzení, Ïe ãlovûk nemÛÏe
zachovávat BoÏí zákon. KdyÏ Kain vi-
dûl, Ïe nemÛÏe Ábela ovládat, byl tak
rozlícen, Ïe ho pfiipravil o Ïivot. A kde-
koli nûkdo povstane, aby obhajoval Bo-
Ïí zákon, projeví se tent˘Ï duch. Av‰ak
kaÏd˘ JeÏí‰Ûv muãedník zemfiel jako ví-
tûz.„A velik˘ drak,ten dávn˘ had,zvan˘
ìábel a satan, kter˘ svádûl cel˘ svût, byl
svrÏen na zem a s ním i jeho andûlé.Oni
nad ním zvítûzili pro krev Beránkovu
a pro slovo svého svûdectví.Nemilovali
svÛj Ïivot tak, aby se zalekli smrti.“ (Zj
12, 9.11)

Vrah Kain byl brzy volán k zodpo-
vûdnosti za svÛj zloãin.„Hospodin fiekl
Kainovi: »Kde je tvÛj bratr Ábel?« Od-
vûtil: »Nevím. CoÏpak jsem stráÏcem

svého bratra?«“(Gn 4,9) Aby utajil svou
vinu,uch˘lil se ke lÏi.

Hospodin opût fiekl Kainovi:„Cos to
uãinil! Sly‰, prolitá krev tvého bratra
kfiiãí ke mnû ze zemû.“ (Gn 4,10) Kain
mûl ãas k pfiem˘‰lení. Znal obludnost
ãinu, kter˘ spáchal, i leÏ, kterou vyslo-
vil, aby ho utajil. Byl v‰ak stále vzpur-
n˘, a tak nebylo moÏno déle odkládat
trest. BoÏí hlas vyfikl hrozná slova: „Bu-
de‰ nyní proklet a vyvrÏen ze zemû,
která rozevfiela svá ústa, aby z tvé ruky
pfiijala krev tvého bratra. Bude‰-li ob-
dûlávat pÛdu, uÏ ti nedá svou sílu. Bu-
de‰ na zemi psancem a ‰tvancem.“(Gn
4,11.12)

Milosrdn˘ Stvofiitel mu stále je‰tû
dával Ïivot a poskytoval mu pfiíleÏitost
k pokání. Kain v‰ak Ïil, jen aby zatvr-
dil své srdce, podnûcoval vzpouru pro-
ti BoÏí autoritû a stal se hlavou rodu
opováÏliv˘ch hfií‰níkÛ. Jeho vliv pÛso-
bil demoralizující silou, aÏ byla zemû
tak zkaÏená a plná násilí, Ïe si fiíkala
o zniãení.

KAINÒV P¤ÍKLAD

Chmurn˘ pfiíbûh Kaina a jeho potomkÛ
byl názorn˘m pfiíkladem toho, jak by
to dopadlo, kdyby bylo hfií‰níkovi do-
voleno Ïít navûky a pfiivést vzpouru
proti Bohu ke zdárnému konci.BoÏí tr-
pûlivost vedla bezboÏné jen k je‰tû vût-
‰í opováÏlivosti a vzdoru. Patnáct sto-
letí poté, co BÛh vynesl svÛj rozsudek
nad Kainem, zaplavil zemi zloãin a ne-
mravnost.Ukázalo se,Ïe rozsudek smr-
ti nad padl˘m lidstvem byl spravedliv˘
a milosrdn˘.âím déle lidé Ïili v hfiíchu,
tím byli hor‰í.
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Satan neustává ve svém úsilí postavit
BoÏí charakter a vládu do fale‰ného svût-
la a drÏet obyvatele svûta v zajetí sv˘ch
klamÛ.BÛh vidí konec od poãátku. Jeho
plány jsou dalekosáhlé a celistvé. Nejde
mu jen o potlaãení vzpoury, ale o pfied-
stavení její povahy celému vesmíru
i o dokonalé obhájení své moudrosti
a spravedlnosti v jednání se zlem.

Obyvatelé jin˘ch svûtÛ sledovali
s nejhlub‰ím zájmem stav svûta pfied
potopou. Vidûli v˘sledky správy, jakou
se Lucifer snaÏil zavést v nebi,kdyÏ usi-
loval o odstranûní BoÏího zákona. KaÏ-
d˘ v˘tvor lidské mysli a srdce byl „v kaÏ-
dé chvíli jen zl˘“ (Gn 6,5) a odporoval

BoÏím principÛm ãistoty, pokoje a lás-
ky.Byl to pfiíklad hrozné mravní zkaÏe-
nosti.

DÛkazy,které se ve velkém sporu od-
halují, si BÛh získává sympatie celého
vesmíru, jak se krok za krokem usku-
teãÀuje jeho velk˘ plán na definitivní
vym˘cení vzpoury.

UkáÏe se, Ïe v‰ichni, kdo se vzdali
BoÏích pfiikázání, se pfiidali na stranu
satana a bojovali proti Kristu. AÏ bude
kníÏe tohoto svûta odsouzen a v‰ichni,
kdo se s ním spojili, budou sdílet jeho
údûl,cel˘ vesmír prohlásí:„Spravedlivé
a pravdivé jsou tvé cesty, Králi náro-
dÛ.“ (Zj 15,3)



Adamovi byl dán jin˘ syn, kter˘ mûl
b˘t dûdicem duchovního prvorozen-
ství. Dostal jméno ·ét, coÏ znamená
„Ustanoven˘“nebo „Náhrada“. Jeho ma-
minka fiekla: „BÛh mi vloÏil do klína
jiného potomka místo Ábela, kterého
zabil Kain.“ (Gn 4,26) 

·ét se svou bohabojnou povahou
podobal Adamovi víc neÏ jeho ostatní
synové. ·el v Ábelov˘ch stopách. Ne-
zdûdil v‰ak víc pfiirozené dobroty neÏ
Kain. Stejnû jako on zdûdil hfií‰nou
pfiirozenost sv˘ch rodiãÛ. Pfiijal ov‰em
také poznání o Vykupiteli a pouãení
o spravedlnosti. SnaÏil se tak jako Ábel
obrátit mysl hfií‰n˘ch lidí k úctû a po-
slu‰nosti Stvofiitele.

„·étovi se narodil syn;dal mu jméno
Enó‰.Tehdy se zaãalo vz˘vat jméno Hos-
podinovo.“ (Gn 4,26) Rozdíl mezi obû-
ma skupinami lidí byl ãím dál zfietel-
nûj‰í. Jedni otevfienû vyznávali vûrnost
Bohu, druzí jím opovrhovali a nepo-
slouchali ho.

Pfied pádem do hfiíchu zachovávali
na‰i prarodiãe sobotu, která byla usta-
novena v Edenu. KdyÏ byli z ráje vy-
hnáni,pokraãovali v jejím svûcení.Uvû-
domili si to, co si dfiíve nebo pozdûji

uvûdomí kaÏd˘, totiÏ Ïe BoÏí pfiikázání
jsou svatá a nemûnná a Ïe odplata za
pfiestoupení jistû pfiijde. Sobotu respek-
tovali v‰ichni, kdo zÛstali vûrní Bohu.
Ov‰em Kain a jeho potomci nedbali na
den, v nûmÏ BÛh odpoãinul.

Kain zaloÏil mûsto, které pojmeno-
val po svém nejstar‰ím synovi. Jako vÛd-
ce oné velké tfiídy lidí, která uctívala bo-
ha tohoto svûta,ode‰el z Hospodinovy
pfiítomnosti hledat bohatství a radost
na zemi. Jeho potomci se vyznaãovali
tím,Ïe se zab˘vali jen pozemsk˘m a ma-
teriálním pokrokem. Jednali v‰ak v roz-
poru s BoÏími zámûry s ãlovûkem. Ke
zloãinu vraÏdy pfiidal Lámech,pát˘ v ro-
dokmenu, mnohoÏenství. Ábel vedl
pasteveck˘ Ïivot a ·étovi potomci po-
kraãovali v této Ïivotní dráze. PovaÏo-
vali se za „cizince a pfiistûhovalce“ na
zemi, ktefií touÏí „po lep‰í vlasti, po
vlasti nebeské“ (Îd 11,13.16).

Po urãitou dobu zÛstaly tyto dvû sku-
piny lidí oddûleny. Kainovo pokolení
se ze svého pÛvodního sídli‰tû zaãalo
roztahovat do rovin a údolí, kde bydle-
li ·étovi potomci. Ti, aby unikli jejich
‰patnému vlivu, se stáhli do hor a tam
vûrnû uctívali Boha. Jak v‰ak plynul
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ãas, odvaÏovali se mísit se s obyvateli
údolí. „Vidûli synové boÏ‰tí, jak pÛvab-
né jsou dcery lidské.“ (Gn 6,1.2) ·éto-
vi potomci vzbudili BoÏí nelibost, pro-
toÏe s nimi uzavírali sÀatky.Mnozí BoÏí
ctitelé byli svedeni do hfiíchu lákadly,
která jim byla neustále pfiedkládána,
a ztratili svÛj svat˘ charakter. Spolãili
se se zkaÏen˘mi lidmi a Ïili stejnû jako
oni.PfiehlíÏeli omezení sedmého pfiiká-
zání a „brali si za Ïeny v‰echny, jichÏ se
jim zachtûlo“ (Gn 6,2). ·étovi potomci
„se dali cestou Kainovou“( Ju 11).Zamû-
fiili se na pozemsk˘ blahobyt a rado-
vánky a pfiehlíÏeli Hospodinova pfiiká-
zání. Hfiích se roz‰ífiil po celé zemi.

ADAM A JEHO POTOMCI

Po dobu témûfi tisíce let se Adam sna-
Ïil zadrÏet pfiíval zla.Bylo mu nafiízeno,
aby své potomky vyuãoval Hospodino-
vû cestû,a on si nesmírnû váÏil toho,co
mu BÛh zjevil, a opakoval to dal‰ím ge-
neracím. Devíti pokolením líãil svat˘
a ‰Èastn˘ Ïivot ãlovûka v ráji a stále zno-
vu vyprávûl pfiíbûh svého pádu. ¤ekl
jim o utrpeních, jejichÏ prostfiednic-
tvím ho BÛh pouãoval o nutnosti vûr-
nû dodrÏovat jeho zákon, a objasÀoval
jim BoÏí milosrdné opatfiení pro jejich
spasení. Pfiesto se ãasto setkával s hofi-
kou v˘ãitkou, Ïe sv˘m hfiíchem uvrhl
své potomky do takové bídy.

KdyÏ Adam opustil Eden, tfiásl se
hrÛzou pfii pomy‰lení, Ïe musí zemfiít.
Trápily ho v˘ãitky svûdomí za jeho vlast-
ní hfiích. Byl zdrcen úzkostí, protoÏe
byl dvojnásobnû oloupen – jednak za-
vraÏdûním Ábela, jednak odvrÏením
Kaina. Aãkoli se rozsudek smrti zdál

b˘t zprvu hrozn˘, poté – co se témûfi
tisíc let díval na následky hfiíchu – cítil,
Ïe je to z BoÏí strany projev milosr-
denství, jestliÏe ukonãí Ïivot utrpení
a zármutku.

Pfiedpotopní vûk nebyl, jak se ãasto
pfiedpokládá,dobou nevûdomosti a bar-
barství. Lidé mûli úÏasné tûlesné a ro-
zumové schopnosti a jejich pfiednosti
se nedají s niãím srovnat. Jejich du‰ev-
ní schopnosti se rozvíjely od maliãka
a ti, kdo mûli v úctû Boha, rostli v po-
znání a moudrosti po cel˘ Ïivot. Vyni-
kající uãenci na‰í doby by se v porov-
nání s nimi jevili jako trpaslíci, coÏ se
t˘ká jak mentální, tak fyzické síly. Jak
se zkracoval vûk ãlovûka a ub˘valo mu
tûlesné síly, zmen‰ovaly se i jeho rozu-
mové schopnosti.

Je pravda, Ïe lidé v moderní dobû
mají prospûch ze znalostí sv˘ch pfied-
chÛdcÛ. Vynikající myslitelé zanechali
své dílo tûm,kdo pfiicházejí po nich.Ale
oã vût‰í byly pfiednosti lidí oné doby!
Mûli mezi sebou po stovky let toho,
kdo byl stvofien k BoÏímu obrazu. Sám
Stvofiitel Adama seznámil s prÛbûhem
stvofiení. Adam sám byl svûdkem udá-
lostí devíti staletí. Pfiedpotopní lidé
mûli v˘bornou pamûÈ. Pamatovali si,
co jim bylo fieãeno, a pfiedávali to ne-
poru‰ené sv˘m potomkÛm. Po stovky
let Ïilo na zemi souãasnû sedm gene-
rací, které tûÏily z poznání a zku‰enos-
tí v‰ech.

Nebyla to zdaleka doba náboÏenské
temnoty, n˘brÏ období velkého svûtla.
Cel˘ svût mûl pfiíleÏitost pfiijímat nauãe-
ní od Adama a ti,kdo se báli Hospodina,
mûli za své uãitele také Krista a andûly.
Tich˘m svûdectvím o pravdû jim byla
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rovnûÏ BoÏí zahrada, která po mnohá
staletí zÛstávala mezi lidmi. Eden stál
pfiímo na dohled. Jeho vchod byl chrá-
nûn andûly, ktefií ho stfieÏili. Existence
zahrady a historie jejích dvou stromÛ
byly neoddiskutovateln˘mi skuteãnost-
mi. A BoÏí jsoucnost a nejvy‰‰í autorita
byly pravdami, které lidé nemohli zpo-
chybnit, dokud mezi nimi Ïil Adam.

Navzdory pfievládající nepravosti Ïil
rod zboÏn˘ch lidí jako ve spoleãenství
nebes. Byli to lidé mimofiádného inte-
lektu a úÏasn˘ch znalostí. Mûli velké
poslání – rozvíjet spravedliv˘ charakter
a uãit zboÏnosti, a to nejen lidi své do-
by, ale i budoucí generace. V Bibli je
zmínka jen o nûkolika z nich, ale ve
v‰ech dobách mûl BÛh vûrné svûdky,
své pravé ctitele.

HENOCHÒV P¤ÍKLAD

Henoch Ïil ‰edesát pût let a zplodil sy-
na. Potom chodil s Bohem tfii sta let.
Byl jedním z ochráncÛ pravé víry,pfied-
kÛ zaslíbeného semene. Z Adamov˘ch
úst se dovûdûl pfiíbûh o pádu do hfií-
chu a o BoÏí milosti, jak se zjevuje v za-
slíbení o pfiíchodu Vykupitele. Na to-
hoto Spasitele spoléhal.

Av‰ak po narození svého prvoroze-
ného syna proÏil Henoch je‰tû hlub‰í
zku‰enost. KdyÏ vidûl lásku dítûte k je-
ho otci, jeho naprostou dÛvûru v tatín-
kovu ochranu, kdyÏ ve svém vlastním
srdci pocítil nûhu k tomuto prvoroze-
nému synovi, pochopil vzácnou lekci
o nádherné BoÏí lásce v daru jeho Sy-
na. Ve dne v noci uvaÏoval o této ne-
zmûrné BoÏí lásce v Kristu a snaÏil se ji
zjevit lidem, mezi nimiÏ Ïil.

Henoch nechodil s Bohem ve stavu ja-
kéhosi vytrÏení ãi extáze,ale ve v‰ech po-
vinnostech v‰edního Ïivota. Jako manÏel
a otec, pfiítel a obãan byl neochvûjn˘m
Hospodinov˘m sluÏebníkem.

Jeho srdce bylo v souladu s BoÏí vÛ-
lí. VÏdyÈ „pÛjdou spolu dva, jestliÏe se
nedohodli?“(Am 3,3) A toto bohabojné
chození pokraãovalo po tfii sta let. Jak
plynula staletí, Henochova víra sílila
a jeho láska byla ãím dál vfielej‰í.

Henoch byl muÏem rozsáhl˘ch vûdo-
mostí, neboÈ ho BÛh poctil zvlá‰tními
zjeveními. Pfiesto byl jedním z nejpo-
kornûj‰ích lidí. Oãekával na Hospodi-
na.Modlitba byla pro nûj d˘cháním nit-
ra. Îil vpravdû v nebeském ovzdu‰í.

Prostfiednictvím svat˘ch andûlÛ BÛh
Henochovi zjevil svÛj zámûr zniãit svût
potopou.Také mu plnûji pfiedstavil plán
vykoupení a ukázal mu mimofiádné
události spojené s druh˘m Kristov˘m
pfiíchodem a koncem svûta.

Henocha trápil problém smrti. Zdá-
lo se mu,Ïe spravedliví se mûní v prach
stejnû jako bezboÏní a Ïe je to jejich
konec.Nedokázal vidût Ïivot spravedli-
v˘ch za hrobem. V prorockém vidûní
byl pouãen o Kristovû smrti a jeho pfií-
chodu ve slávû,kdy za doprovodu v‰ech
svat˘ch andûlÛ vyvede svÛj lid z hro-
bu.Vidûl také,jak zkaÏen˘ bude svût,aÏ
se Kristus zjeví podruhé – Ïe zde bude
generace py‰n˘ch, zatvrzel˘ch lidí, po-
‰lapávajících zákon a pohrdajících smí-
fiením. Spatfiil spravedlivé korunova-
né slávou a ctí, a bezboÏné zniãené
ohnûm.

Henoch se stal kazatelem spravedl-
nosti. Seznamoval s BoÏím poselstvím
v‰echny, kdo mu naslouchali. V zemi,
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kde se Kain snaÏil utéct z BoÏí pfiítom-
nosti, prorok pfiedstavoval nádherné
scény, které mu byly ukázány ve vidû-
ní. Prohla‰oval: „Hle, pfiichází Pán s de-
setitisíci sv˘ch svat˘ch, aby vykonal
soud nade v‰emi a usvûdãil v‰ecky bez-
boÏné z jejich skutkÛ, které kdy ve své
bezboÏnosti spáchali.“ ( Ju 14.15)

I kdyÏ kázal o BoÏí lásce v Kristu, ká-
ral panující bezboÏnost a varoval,Ïe pfie-
stupníky urãitû stihne soud. Svatí muÏi
nefiíkají jen pfiíjemné vûci. BÛh vkládá
do úst sv˘ch poslÛ pravdy, které jsou
ostré a zasáhnou jako dvojseãn˘ meã.

Nûktefií vzali jeho varování váÏnû,
ale vût‰ina si na sv˘ch zl˘ch cestách po-
ãínala je‰tû troufaleji. Tak bude také
poslední generace zlehãovat varování
BoÏích poslÛ.

Uprostfied Ïivota aktivní práce He-
noch vytrvale udrÏoval své spoleãenství

s Bohem. Po urãité dobû proÏité mezi
lidmi trávil nûjak˘ ãas o samotû, neboÈ
laãnil a Ïíznil po BoÏím poznání.Henoch
rozmlouval s Bohem a stále více a více
odráÏel BoÏí obraz. Jeho tváfi vyzafiovala
svûtlo, které se skví v JeÏí‰ovû tváfii. Pfií-
liv lidské viny rok od roku stoupal a nad
svûtem se stále hrozivûji stahovala tem-
ná mraãna BoÏího soudu.

Av‰ak Henoch vytrval na své cestû,
varoval,prosil a snaÏil se zastavit pfiíval
nepravostí. Aãkoli milovníci hfií‰n˘ch
zábav jeho varování pfiehlíÏeli,mûl svû-
dectví, Ïe BÛh jeho jednání schvaluje.
Pokraãoval v zápase se zlem,aÏ ho BÛh
vzal z hfií‰ného svûta do ãisté radosti
nebes.

Jeho souãasníci se mu vysmívali, Ïe
se nesnaÏí získat pozemské bohatství.
Av‰ak jeho srdce touÏilo po vûãn˘ch
pokladech.Vidûl Krále v jeho slávû upro-
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stfied Sijónu. Jeho my‰lenky a rozhovo-
ry se t˘kaly nebe.âím vût‰í byla nepra-
vost, tím palãivûj‰í byla jeho touha po
BoÏím domovû.

Tfii sta let chodil Henoch s Bohem.
Den co den usiloval o tûsnûj‰í spojení
s ním. Toto spoleãenství bylo stále uÏ-
‰í a uÏ‰í, aÏ si ho BÛh vzal k sobû. Jeho
chození s Bohem na zemi pokraãova-
lo tak dlouho, aÏ pro‰el branami svaté-
ho mûsta. Byl prvním z lidí, kdo tam
vstoupil. Na zemi pociÈovali jeho ztrá-
tu.Nûktefií,a to jak spravedliví, tak bez-
boÏní, byli svûdky jeho odchodu. Ti,
kdo ho mûli rádi, provedli dÛkladn˘
prÛzkum, ale nebylo to nic platné.
Oznámili, Ïe „nebyl nalezen“(Îd 11,5),
protoÏe ho BÛh vzal.

Henochov˘m nanebevzetím BÛh za-
m˘‰lel dát v˘znamnou lekci. Hrozilo
nebezpeãí, Ïe kvÛli stra‰n˘m násled-
kÛm Adamova hfiíchu lidé propadnou
malomyslnosti. Mnozí byli hotovi zvo-
lat: „Jak˘ uÏitek máme z toho,Ïe se bo-
jíme Hospodina a zachováváme jeho
nafiízení, kdyÏ na lidstvu spoãívá tûÏké
zlofieãenství a údûlem nás v‰ech je
smrt?“Satan svádûl lidi k vífie,Ïe neexis-
tuje Ïádná odmûna pro spravedlivé ani
trest pro bezboÏné a Ïe lidé nejsou s to
poslouchat BoÏí pfiikázání. Av‰ak v He-
nochovû pfiípadû BÛh ukázal, co udûlá
pro ty, kdo zachovávají jeho pfiikázání.
Lidé byli pouãeni, Ïe je moÏné poslou-
chat BoÏí zákon, Ïe jsou schopni pro-
stfiednictvím milosti odolat poku‰ení
a stát se ãist˘mi a svat˘mi. Jeho nane-
bevzetí bylo dÛkazem pravdivosti jeho

proroctví o budoucnosti,kdy bude po-
slu‰n˘ odmûnûn vûãn˘m Ïivotem,a pfie-
stupník odsouzen a potrestán smrtí.

„Henoch vûfiil,a proto nespatfiil smrt,
ale BÛh ho vzal k sobû... Je‰tû neÏ ho
pfiijal, dostalo se Henochovi svûdectví,
Ïe v nûm BÛh na‰el zalíbení.“(Îd 11,5)
ZboÏn˘ charakter tohoto proroka pfied-
stavuje úroveÀ svatosti, kterou musí
získat ti z obyvatel zemû, ktefií budou
vykoupeni pfii druhém Kristovû pfií-
chodu (Zj 14,3). Tehdy bude tak jako
pfied potopou pfievládat nepravost. Li-
dé se budou stavût proti autoritû nebe.
Av‰ak BoÏí lid bude – podobnû jako
Henoch – hledat ãistotu srdce a soulad
s BoÏí vÛlí, aby odráÏel KristÛv charak-
ter. Jako Henoch bude varovat svût pfied
JeÏí‰ov˘m druh˘m pfiíchodem a sv˘m
svat˘m chováním odsoudí hfiíchy bez-
boÏn˘ch. Jako Henoch byl promûnûn
a vzat do nebe, tak budou Ïijící spraved-
liví pfieneseni z této zemû pfied jejím
zniãením ohnûm. „Hle, odhalím vám ta-
jemství:Ne v‰ichni zemfieme,ale v‰ich-
ni budeme promûnûni, naráz, v oka-
mÏiku,aÏ se naposled ozve polnice. AÏ
zazní, mrtví budou vzkfií‰eni k nepo-
míjitelnosti a my Ïiví promûnûni.“ (1 K
15,51.52) „Zazní povel, hlas archandû-
la a zvuk BoÏí polnice, sám Pán sestou-
pí z nebe, a ti, kdo zemfieli v Kristu,
vstanou nejdfiíve; potom my Ïiví, ktefií
se toho doãkáme, budeme spolu s ni-
mi uchváceni v oblacích vzhÛru vstfiíc
Pánu. A pak uÏ navÏdy budeme s Pá-
nem. Tûmito slovy se vzájemnû potû-
‰ujte.“ (1 Te 4,16-18)



Vdobû Noeho spoãívalo na zemi v dÛ-
sledku Adamova pfiestoupení a vraÏ-
dy, jíÏ se dopustil Kain, dvojí zlofieãen-
ství. Pfiesto byla zemû stále je‰tû krás-
ná.Pahorky zdobily majestátné stromy
a níÏiny plnila líbezná vÛnû tisícÛ kvû-
tin. PlodÛ zemû bylo takfika bezpoãtu.
Stromy svou velikostí a dokonal˘mi tva-
ry daleko pfiedãily ty, které nacházíme
dnes. Jejich dfievo bylo velice kvalitní
a pevné, tvrdé jako kámen a úÏasnû tr-
vanlivé. Zlata, stfiíbra a drah˘ch kame-
nÛ byly spousty.

Lidstvo si dosud uchovalo hodnû
ze své dfiívûj‰í vitality. Îilo mnoho veli-
kánÛ, ktefií byli známí svou moudrostí
a byli ‰ikovní ve vynalézání tûch nej-
nápaditûj‰ích a nejobdivuhodnûj‰ích
v˘tvorÛ. Popou‰tûli v‰ak uzdu nepra-
vosti.

BÛh tyto pfiedpotopní lidi zahrnul
bohat˘mi dary. Oni je v‰ak pouÏívali
k oslavování sebe a obrátili je ve zlofie-
ãenství, neboÈ si zamilovali dary místo
Dárce. Za pomoci zruãn˘ch fiemeslní-
kÛ pfiehnanû zkrá‰lovali své domy,a tak
se snaÏili vyniknout jeden nad druhé-
ho. Oddávali se rozko‰ím a bezboÏnos-
ti. Nechtûli ve svém poznání poãítat

s Bohem a brzy zaãali popírat jeho exis-
tenci. Uctívali lidského génia, vyvy‰o-
vali dílo sv˘ch vlastních rukou a uãili
své dûti klanût se modlám.

Îalmista popisuje, jak˘ vliv mûlo na
lidi uctívání model: „Jim jsou podobni
ti, kdo je zhotovují, kaÏd˘, kdo v nû
doufá.“ (Î 115,8) Existuje zákon lidské
mysli, Ïe se mûníme v to, co uctíváme.
JestliÏe se mysl nikdy nepovznese nad
úroveÀ lidství, nepozvedne-li se k pfie-
m˘‰lení o nekoneãné moudrosti a lás-
ce, bude ãlovûk upadat stále hloubûji
a hloubûji. „A vidûl Hospodin, jak se na
zemi rozmnoÏila zlovÛle ãlovûka a Ïe
kaÏd˘ v˘tvor jeho mysli i srdce je v kaÏ-
dé chvíli jen zl˘...Zemû...byla pfied Bo-
hem zkaÏená a plná násilí.“(Gn 6,5.11)
BoÏí zákon byl pfiestupován a v˘sled-
kem byly v‰emoÏné hfiíchy. Spravedlnost
byla za‰lapávána do prachu a kfiik utla-
ãovan˘ch pronikl do nebe.

Brzy bylo zavedeno mnohoÏenství,
coÏ bylo v rozporu s BoÏím ustanove-
ním. Hospodin dal Adamovi jednu
manÏelku. Ale po pádu do hfiíchu se li-
dé rozhodli Ïít podle sv˘ch vlastních
hfií‰n˘ch tuÏeb. V˘sledkem bylo, Ïe se
rychle rozrostla zloãinnost a ‰patnost.
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POTOPA
Nejvût‰í svûtová katastrofa znamenala konec,

ale také nov˘ zaãátek.



Nebylo respektováno ani manÏelství
ani vlastnická práva.Lidé si libovali v ná-
silí. S rozko‰í zabíjeli zvífiata a pojídání
masa je ãinilo je‰tû krutûj‰ími a krvelaã-
nûj‰ími, aÏ se stali lhostejn˘mi i k lid-
skému Ïivotu.

PfiestoÏe byl svût dosud v plenkách,
nepravost tak vzrostla a zev‰eobecnû-
la, Ïe BÛh fiekl: „âlovûka, kterého jsem
stvofiil, smetu z povrchu zemû.“ (Gn
6,7) Prohlásil, Ïe jeho duch se nebude
ustaviãnû pot˘kat s hfií‰n˘m lidstvem.
JestliÏe lidé nepfiestanou hfie‰it,vyhladí
je a spolu s nimi smete ze zemského
povrchu v‰echna zvífiata a vegetaci,
která poskytovala tak hojnou zásobu
potravy, a krásnou zemi promûní v je-
den velk˘ obraz zkázy.

KORÁB K ZÁCHRANù ÎIVOTA

Sto dvacet let pfied potopou oznámil
Hospodin Noemu svÛj zámûr a nafiídil
mu, aby postavil koráb. Mûl hlásat, Ïe
BÛh zaplaví zemi vodami potopy. Ti,
kdo tomuto poselství uvûfií a pfiipraví
se tím, Ïe budou litovat sv˘ch hfiíchÛ
a zmûní svÛj Ïivot, dosáhnou odpu‰tû-
ní a budou zachránûni. Metú‰elach
a jeho synové, ktefií dosud Ïili a sly‰eli
Noeho kázání,pomáhali pfii stavbû ko-
rábu.

BÛh sdûlil Noemu pfiesné rozmûry
korábu a dal mu smûrnice k jeho sestro-
jení. Lidská moudrost by nedokázala vy-
myslet tak úÏasnû pevnou a odolnou
stavbu.BÛh byl projektantem a Noe mis-
trem stavitelem. Koráb mûl tfii podlaÏí,
ov‰em pouze jedny dvefie v boku. Svûtlo
pfiicházelo shora a jednotlivá oddûlení
byla uspofiádána tak, Ïe byla v‰echna

osvûtlena.Koráb byl vybudován z cypfii-
‰ového a goferového dfieva, které bude
odolávat zkáze po stovky let. Stavba té-
to mohutné konstrukce probíhala po-
malu.Vzhledem k velikosti stromÛ a pfii-
rozen˘m vlastnostem dfieva vyÏadovala
pfiíprava trámÛ tehdy mnohem víc prá-
ce neÏ dnes. V‰echno, co mohl ãlovûk
udûlat,bylo provedeno dokonale.Pfiesto
koráb sám o sobû nemohl odolat boufii.
BÛh sám chránil Noeho a jeho rodinu
na rozboufien˘ch vodách.

„Noe vûfiil, a proto pokornû pfiijal,
co mu BÛh oznámil a co je‰tû nebylo
vidût, a pfiipravil koráb k záchranû své
rodiny. Svou vírou vynesl soud nad svû-
tem a získal podíl na spravedlnosti za-
loÏené ve vífie.“ (Îd 11,7) Zatímco pfie-
dával varovné poselství, jeho víra se
prohlubovala a stala se svûdectvím a pfií-
kladem bezpodmíneãné dÛvûry v to,
co BÛh fiíká. Noe investoval do archy
ve‰ker˘ svÛj majetek.KdyÏ zaãal stavût
tuto obrovskou loì, ze v‰ech stran pfii-
cházely zástupy lidí dychtiv˘ch spatfiit
neobvyklou podívanou a poslechnout
si váÏná slova kazatele.

Zprvu se zdálo, Ïe mnozí pfiijímají
varování, pfiesto se neobrátili k Bohu
s opravdov˘m pokáním. Dali se str-
hnout pfievládající nevírou a nakonec se
spojili se sv˘mi dfiívûj‰ími pfiáteli v od-
mítnutí závaÏného poselství. Nûktefií
byli pfiesvûdãeni a vzali varování váÏnû,
ale mnozí se jim vysmívali, takÏe zauja-
li stejn˘ postoj,odmítli pozvání milosti
a brzy patfiili k nejzarytûj‰ím posmûva-
ãÛm. Nikdo nezapadne do hfiíchu tak
hluboko jako ti,kdo jednou pfiijali svût-
lo,av‰ak odmítli pfiesvûdãování BoÏího
Ducha.
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Ne v‰ichni lidé oné generace byli
modláfii. Mnozí vyznávali, Ïe jsou BoÏí-
mi ctiteli. Tvrdili, Ïe jejich modly pfied-
stavují Boha a Ïe jejich prostfiednictvím
mohou lidé získat jasnûj‰í pfiedstavu
o BoÏí existenci. Tato tfiída lidí jako
první odmítla Noeho kázání a nakonec
prohla‰ovali, Ïe BoÏí zákon uÏ neplatí
a Ïe trestat pfiestoupení je v rozporu
s BoÏím charakterem. Odmítnutím svût-
la se jejich mysl stala tak zaslepenou,
Ïe opravdu vûfiili, Ïe Noeho poselství
je podvod.

Svût se postavil proti BoÏí spravedl-
nosti a jeho zákonÛm. Noe byl pova-
Ïován za fanatika. Velcí muÏové, znalí
svûta, váÏení a moudfií, fiekli: „Úãelem
BoÏích v˘hrÛÏek je zastra‰it. Nikdy se
neuskuteãní. BÛh nikdy nezniãí svût,
kter˘ uãinil, a nepotrestá lidi, které
stvofiil. Nebojte se, Noe je potfie‰tûn˘
fanatik.“ Pokraãovali ve své neposlu‰-
nosti a bezboÏnosti, jako by BÛh pro-
stfiednictvím svého sluÏebníka nepro-
mluvil.

Av‰ak Noe stál jako skála uprostfied
boufie. Spojení s Bohem ho ãinilo sil-
n˘m,protoÏe získával sílu od Nekoneã-
ného. Po sto dvacet let doléhal jeho
váÏn˘ hlas k u‰ím generace, která po-
dle úsudku lidské moudrosti povaÏova-
la pfiedpovûdûné události za neusku-
teãnitelné.

Dosud je‰tû nikdy nepr‰elo. Zemû
byla zavlaÏována oparem nebo rosou.
¤eky zatím nikdy nevystoupily z bfie-
hÛ, ale vÏdy své vody pfiivedly bezpeã-
nû do mofie. Pevné zákonitosti zadrÏo-
valy vodu,aby se nevylila z bfiehÛ.„Kdo
sevfiel mofie vraty, kdyÏ se valilo z ma-
tefiského lÛna zemû, kdyÏ jsem mu sta-

novil meze,poloÏil závory a vrata?“( Jb
38,8.10)

âas v‰ak bûÏel.Lidé, jejichÏ srdce se
v urãité dobû chvûla strachem, se za-
ãali uklidÀovat. Usoudili, Ïe pfiíroda je
nad Bohem pfiírody. Kdyby bylo Noeho
poselství pravdivé, pfiíroda by musela
zmûnit své zákonitosti.Dávali najevo své
pohrdání BoÏím varováním a Ïili stejnû
jako pfiedtím, neÏ je sly‰eli. Pokraãovali
ve sv˘ch slavnostech a nezfiízen˘ch hos-
tinách. Jedli a pili,‰tûpovali a stavûli,plá-
novali svou budoucnost.Prohla‰ovali,Ïe
kdyby na tom, co fiíká Noe, bylo nûco
pravdy, vûhlasní lidé, moudfií, rozumní
a velcí muÏové, by pro tuto záleÏitost
mûli pochopení.

Doba jejich zkou‰ky témûfi vypr‰ela.
Koráb byl dokonãen do v‰ech podrob-
ností, jak Hospodin pfiikázal, a byl napl-
nûn potravou pro lidi i zvífiata. A nyní
BoÏí sluÏebník uãinil poslední váÏnou
v˘zvu k lidem. SnaÏnû je prosil, aby vy-
hledali záchranu, dokud mÛÏe b˘t nale-
zena.Znovu jeho slova odmítli,pozvedli
své hlasy a posmívali se mu.

Pojednou bylo vidût, jak z hor a lesÛ
pfiicházejí zvífiata v‰ech druhÛ a ti‰e si
razí cestu ke korábu.Ze v‰ech smûrÛ se
shromaÏìovali ptáci a v dokonalém po-
fiádku vlétali do korábu. Neãistá zvífiata
vcházela do Noeho archy „po páru“,ãis-
tá „po sedmi párech“ (Gn 7,2). Byli po-
voláni uãenci,aby vysvûtlili tento ojedi-
nûl˘ úkaz, av‰ak bezv˘slednû. Lidstvo
odsouzené k záhubû ze sebe veselím
setfiáslo rostoucí obavy a zdálo se,Ïe na
sebe pfiivolává propukající BoÏí hnûv.

BÛh Noemu nafiídil: „Vejdi ty a cel˘
tvÛj dÛm do archy, neboÈ vidím, Ïe ty
jsi v tomto pokolení jedin˘ mÛj spra-
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vedliv˘.“(Gn 7,1) Jeho vliv a pfiíklad se
projevil v poÏehnání jeho rodinû. BÛh
spolu s ním zachránil v‰echny ãleny je-
ho rodiny.

BOU¤E

Zvûfi a ptáci na‰li své útoãi‰tû.Noe a je-
ho rodina byli v korábu. „A Hospodin
za ním zavfiel.“ (Gn 7,16) Masivní dve-
fie, které ti, kdo byli uvnitfi, nemohli za-
vfiít, se posouvány neviditeln˘ma ruka-
ma pomalu dostávaly na své místo.Noe
byl zavfien uvnitfi a ti, kdo odmítli BoÏí
milosrdenství, zÛstali venku. Podobnû
se zavfiou dvefie milosti,aÏ Kristus pfied
sv˘m pfiíchodem na nebesk˘ch obla-
cích ukonãí svou pfiímluvnou sluÏbu
za hfií‰níky. Pak uÏ BoÏí milost nebude

krotit bezboÏníky a satan bude mít pl-
nou nadvládu nad tûmi, kdo odmítli
milosrdenství. Budou se snaÏit zniãit
BoÏí lid. Av‰ak tak jako byl Noe ukryt
v korábu, tak budou spravedliví za‰tí-
tûni BoÏí mocí.

Po sedm dní od chvíle, kdy Noe a je-
ho rodina ve‰li do korábu, se neobjevil
Ïádn˘ náznak pfiicházející boufie. Bû-
hem tohoto ãasu byla zkou‰ena jejich
víra. Pro lidi venku to byla doba trium-
fu. Pokraãovali v Ïertování o projevech
BoÏí moci. V zástupech se shromáÏdili
kolem archy a s opováÏlivou hrubostí,
jakou pfiedtím je‰tû nikdy neprojevili,
se vysmívali jejím obyvatelÛm.

Av‰ak osmého dne se nebe zatáhlo
temn˘mi mraky. Hrom burácel a oblo-
hu protínaly blesky. Brzy zaãaly padat
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velké kapky de‰tû. Svût dosud nikdy
nic takového nezaÏil a srdce lidí za-
chvátil strach.V‰ichni se v duchu ptali:
„Je moÏné, Ïe mûl Noe pravdu a Ïe je
svût odsouzen k záhubû?“ Zvífiata po-
bíhala sem a tam ‰ílená hrÛzou.Potom
„se provalily v‰echny prameny obrov-
ské propastné tÛnû a nebeské propus-
ti se otevfiely“ (Gn 7,11). Zdálo se, Ïe
voda padá z oblakÛ v mohutn˘ch vo-
dopádech. ¤eky vystoupily ze sv˘ch ko-
ryt a zatopily údolí. Ze zemû vytryskly
s nepopsatelnou silou proudy vody.

Lidé se nejdfiív dívali na své nádher-
né domy, pfiekrásné zahrady a háje,
kam umístili své modly, které teì byly
niãeny blesky z nebe. Oltáfie, na nichÏ
byly pfiiná‰eny lidské obûti, se rozpad-
ly a modláfii se chvûli pfied mocí Ïivé-
ho Boha.

Jak boufie nabírala na síle, hrÛza lidí
a zvífiat byla nepopsatelná. Nad burá-
cením hromobití bylo sly‰et náfiek lidí,
ktefií pohrdli BoÏí autoritou. I samotn˘
satan, donucen˘ zÛstat uprostfied valí-
cích se pfiívalÛ, se bál o svÛj vlastní Ïi-
vot. Nyní proklínal Boha. Mnozí lidé se
stejnû jako satan rouhali Bohu. Jiní by-
li ‰ílení strachem, spínali své ruce ke
korábu a úpûnlivû prosili, aby do nûj
byli vpu‰tûni. Svûdomí koneãnû pro-
citlo k poznání, Ïe existuje BÛh, kter˘
vládne na nebesích.

Upfiímnû k nûmu volali, av‰ak jeho
ucho zÛstalo k jejich kfiiku hluché.V té-
to hrozné hodinû poznali, Ïe pfiestupo-
vání BoÏího zákona zpÛsobilo jejich zká-
zu. Pfiesto necítili pravou lítost. Neo‰kli-
vili si zlo.Kdyby byl b˘val od nich soud
odvrácen, byli by se vrátili zpût ke své-
mu vzdoru vÛãi nebi.

Nûktefií se kfieãovitû drÏeli korábu,
dokud nebyli smeteni vzdouvajícími se
vlnami nebo dokud je od nûj neodtrhl
náraz na skálu ãi strom. KaÏdá ãásteãka
masivní archy se chvûla, jak se do ní opí-
ral nemilosrdn˘ vichr. Ryk zvífiat uvnitfi
vyjadfioval jejich strach a bolest. Ale ko-
ráb pokraãoval bezpeãnû ve své plavbû.
Andûlé mûli nafiízeno jej chránit.

Nûktefií lidé pfiivázali své dûti a sebe
na silná zvífiata, protoÏe vûdûli, Ïe se
vy‰plhají na nejvy‰‰í místa, aby utekla
pfied stoupající vodou. Jiní se pfiipou-
tali k vysok˘m stromÛm na pahorcích
a horách, ale stromy byly vykofienûny
a vrÏeny do vzdouvajících se vln. KdyÏ
voda stoupala stále v˘‰, lidé prchali do
nejvy‰‰ích hor, aby tam hledali útoãi‰-
tû. âlovûk a zvífie spolu ãasto zápasili
o záchytn˘ bod,dokud nebyli oba sme-
teni ze zemského povrchu.

Z nejvy‰‰ích vrcholÛ lidé ‰iroko da-
leko vidûli jen bezbfieh˘ oceán. VáÏná
varování BoÏího sluÏebníka uÏ nebyla
pfiedmûtem jejich posmûchu. Tito od-
souzení hfií‰níci úpûnlivû prosili o je-
dinou hodinu zku‰ební lhÛty, o je‰tû
jednu v˘zvu z Noeho úst! Av‰ak láska
stejnû jako spravedlnost vyÏadovaly, aby
BoÏí soudy uãinily pfiítrÏ hfiíchu.Ti,kdo
opovrhovali Bohem, zahynuli v ãer-
n˘ch hlubinách.

P¤ED POTOPOU A DNES

Hfiíchy, které vyÏadovaly zniãení pfied-
potopního svûta, existují i dnes. Z lid-
sk˘ch srdcí vymizela BoÏí bázeÀ. Lidé
jsou lhostejní k BoÏímu zákonu a opo-
vrhují jím. „Jako tehdy pfied potopou
hodovali a pili,Ïenili se a vdávaly aÏ do
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dne, kdy Noe ve‰el do korábu, a nic
nepoznali, aÏ pfii‰la potopa a zachváti-
la v‰ecky – takov˘ bude i pfiíchod Syna
ãlovûka.“ (Mt 24,38.39) BÛh nezatratil
lidi Ïijící pfied potopou kvÛli jídlu a pi-
tí. Dal jim plody zemû, aby naplnil je-
jich tûlesné potfieby. Jejich hfiích spo-
ãíval v tom, Ïe tyto dary pfiijímali bez
vdûãnosti vÛãi Dárci a Ïe bez zábran
ukájeli svou chuÈ. Bylo oprávnûné se
oÏenit.BÛh vydal ohlednû manÏelského
svazku zvlá‰tní smûrnice, aby byl po-
svátn˘ a krásn˘. Av‰ak manÏelství bylo
zneuÏíváno a stalo se sluÏkou vá‰nû.

Dnes panují podobné pomûry. Lidé
neomezenû hoví chuti. Ti, kdo se pro-
hla‰ují za Kristovy následovníky, jedí
a opíjejí se s opilci. Nestfiídmost otu-
puje morální a duchovní síly a vede
k oddávání se nízk˘m vá‰ním.Mnozí li-
dé se stávají otroky smyslnosti. Îijí jen
pro ukájení sv˘ch Ïádostí. Ve spoleã-
nosti pfievládá v˘stfiednost.Poctivost je
obûtována pfiepychu a okázalosti. Pod-
vody, úplatkáfiství a krádeÏe zÛstávají
nepotrestány. V novinách se to hemÏí
zprávami o zloãinech tak chladnokrev-
n˘ch, Ïe se zdá, jako by vymizel kaÏd˘
projev lidskosti. Tyto krutosti se staly
tak bûÏn˘mi,Ïe stûÏí vzbudí údiv.KdyÏ
se potlaãované projevy bezzákonnosti
jednou vymknou kontrole,naplní zemi
strastmi a zpusto‰ením. Pfiedpotopní
svût pfiedstavuje situaci, do níÏ se fiítí
dne‰ní spoleãnost.

BÛh poslal Noeho varovat svût, aby
lidé mohli b˘t pfiivedeni k pokání a unik-
nout hrozící zkáze. Jak se blíÏí doba
Kristova druhého pfiíchodu,Hospodin
posílá své sluÏebníky s varováním, aby
pfiipravili lidi na tuto slavnou událost.

Mnoho lidí pfiestupuje BoÏí zákon.BÛh
je nyní ve své milosti volá k poslu‰nos-
ti sv˘ch svat˘ch pfiikázání.V‰ichni,kdo
budou ãinit pokání a uvûfií Kristu, aby
se zbavili sv˘ch hfiíchÛ, získají odpu‰-
tûní. Av‰ak mnozí odmítají BoÏí varo-
vání a popírají autoritu jeho zákona.

Z obrovského poãtu obyvatel svûta
pfied potopou pouze osm lidí uvûfiilo Bo-
Ïímu slovu,které zvûstoval Noe, a upo-
slechlo ho. Tak jsou i dnes pfiestupníci
varováni a vyz˘váni k pokání,dfiíve neÏ
pfiijde Zákonodárce potrestat nepo-
slu‰né. Av‰ak vût‰ina tûchto varování
pfiijde nazmar. „Pfiedev‰ím vám chci fií-
ci, Ïe ke konci dnÛ pfiijdou posmûvaãi,
ktefií Ïijí, jak se jim zachce, a budou se
posmívat: »Kde je ten jeho zaslíben˘
pfiíchod? Od té doby, co zesnuli otco-
vé, v‰ecko zÛstává tak, jak to bylo od
poãátku stvofiení.«“ (2 Pt 3,3.4)

JeÏí‰ poloÏil v˘znamnou otázku:
„Ale nalezne Syn ãlovûka víru na zemi,
aÏ pfiijde?“(L18,8) „Duch v˘slovnû pra-
ví, Ïe v posledních dobách nûktefií od-
padnou od víry a pfiidrÏí se tûch, ktefií
svádûjí démonsk˘mi naukami.“ (1 Tm
4,1) „Vûz,Ïe v posledních dnech nasta-
nou zlé ãasy.“ (2 Tm 3,1)

KdyÏ konãila doba milosti, pfiedpo-
topní lidé se oddávali vzru‰ujícím zá-
bavám, zcela ponofieni do veselí a roz-
ko‰e.Vna‰í dobû je svût pohrouÏen do
poÏitkáfiství. Stál˘ kolotoã vzru‰ení brá-
ní lidem v tom, aby byli osloveni prav-
dou, která jediná je mÛÏe zachránit
pfied pfiicházející zkázou.

VNoeho dobû uãenci prohlásili, Ïe je
nemoÏné, aby byl svût zniãen vodou.
Zrovna tak se dnes muÏové vûdy snaÏí
dokázat, Ïe svût nemÛÏe b˘t zniãen
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ohnûm. Av‰ak kdyÏ v‰ichni povaÏovali
Noeho svûdectví za podvod,právû tehdy
nade‰el BoÏí ãas. Zákonodárce je vût‰í
neÏ pfiírodní zákony. „Jako bylo za dnÛ
Noe..., právû tak bude v den, kdy se zje-
ví Syn ãlovûka.“ (L 17,26.30) „Den Pánû
pfiijde, jako pfiichází zlodûj. Tehdy nebe-
sa s rachotem zaniknou,vesmír se Ïárem
roztaví a zemû se v‰emi lidsk˘mi ãiny

bude postavena pfied soud.“ (2 Pt 3,10)
KdyÏ náboÏen‰tí uãitelé pfiedstavují bu-
doucnost jako období pokoje a blaho-
bytu a svût je zcela zamûstnán sv˘m
pûstováním a budováním, hodováním
a zábavami, kdyÏ lidé odmítají BoÏí va-
rování a vysmívají se jeho poslÛm, „tu
je náhle pfiepadne zhouba..., a neunik-
nou“ (1 Te 5,3).



Voda vystoupila nad nejvy‰‰í hory. Ro-
dinû v korábu se ãasto zdálo, Ïe musí
zahynout,kdyÏ byla jejich loì po dlou-
h˘ch pût mûsícÛ zmítána sem a tam.
Byla to tvrdá zkou‰ka,av‰ak Noeho víra
se nezachvûla.

KdyÏ voda zaãala opadat,Hospodin
zpÛsobil, Ïe koráb pfiistál na místû
chránûném skupinou hor, které svou
mocí uchoval.Tyto hory byly jen v ma-
lé vzdálenosti od sebe a koráb vplul
do tohoto tichého pfiístavu. To pfiines-
lo unaven˘m, boufií zmítan˘m cestují-
cím velkou úlevu.

Noe a jeho rodina touÏili vyjít opût
na pevninu. âtyfiicet dnÛ poté, co se
objevily vrcholky hor, vyslali krkavce,
aby zjistili, zda jiÏ zemû oschla. KdyÏ
pták nena‰el nic neÏ vodu,opakovanû
se vracel do archy a zase odlétal.O se-
dm dní pozdûji vypustili holubici. Ani
ona nena‰la místeãko, kde by její no-
ha mohla spoãinout,a vrátila se do ko-
rábu.

Noe ãekal dal‰ích sedm dní a znovu
vypustil holubici. To bylo radosti, kdyÏ
se veãer vrátila s olivov˘m lísteãkem
v zobáku! Noe stále je‰tû trpûlivû ãekal
na zvlá‰tní pokyn k odchodu.

Koneãnû andûl otevfiel masivní dve-
fie a vyzval patriarchu a jeho rodinu,aby
vy‰li na zemi a vzali s sebou v‰echno
Ïivé. Noe nezapomnûl na Boha, kter˘
je svou milostivou péãí chránil. Jeho
prvním ãinem bylo,Ïe vybudoval oltáfi
a pfiinesl obûÈ.

Tak projevil svou vdûãnost Bohu za
vysvobození a svou víru v Krista, onu
velkou obûÈ. Noeho obûÈ se Hospodi-
nu zalíbila.PoÏehnání okusil nejen pat-
riarcha a jeho rodina, ale v‰ichni, kdo
budou Ïít na zemi.„I ucítil Hospodin li-
bou vÛni a fiekl si v srdci: »UÏ nikdy ne-
budu zlofieãit zemi kvÛli ãlovûku,pfies-
toÏe kaÏd˘ v˘tvor lidského srdce je od
mládí zl˘,uÏ nikdy nezhubím v‰echno
Ïivé,jako jsem uãinil. Setba i ÏeÀ a chlad
i Ïár, léto i zima a den i noc nikdy ne-
pfiestanou po v‰echny dny zemû.«“(Gn
8,21.22) 

Noe vystoupil na pustou zemi. Ale
neÏ si vybudoval dÛm pro sebe, posta-
vil oltáfi Bohu. Jeho stádo dobytka bylo
malé, av‰ak radostnû dal ãást Hospodi-
nu jako v˘raz uznání, Ïe v‰echno patfií
Bohu.Podobnû bychom i my mûli svou
oddaností a dary pro jeho vûc uznat
BoÏí milosrdenství.
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NOV¯ ZAâÁTEK
Po potopû se na obloze objevila duha – 

znamení nové éry lidstva.



DUHA – ZNAMENÍ BOÎÍ DOBROTY

Aby se lidé nebáli dal‰í potopy,Hospo-
din povzbudil Noeho rodinu zaslíbe-
ním: „Hle, já ustavuji svou smlouvu
s vámi a s va‰ím potomstvem... UÏ ne-
bude vyhlazeno v‰echno tvorstvo vo-
dami potopy a nedojde jiÏ k potopû,
která by zahladila zemi... PoloÏil jsem
na oblak svou duhu, aby byla zname-
ním smlouvy mezi mnou a zemí. Kdy-
koli zahalím zemi oblakem a na oblaku
se ukáÏe duha, rozpomenu se na svou
smlouvu mezi mnou a vámi i ve‰ke-
r˘m Ïiv˘m tvorstvem, a vody jiÏ nikdy
nezpÛsobí potopu ke zkáze v‰eho tvor-
stva. UkáÏe-li se na oblaku duha, po-
hlédnu na ni a rozpomenu se na vûã-
nou smlouvu mezi Bohem a ve‰ker˘m
Ïiv˘m tvorstvem,které je na zemi.“(Gn
9,8-16)

Jak velká je BoÏí blahosklonnost k m˘-
lícím se a chybujícím lidem! Jak úÏas-
né je jeho slitování!

To neznamená, Ïe by BÛh na svou
smlouvu zapomnûl, ale mluví k nám
na‰ím vlastním jazykem. KdyÏ se dûti
ptají na v˘znam duhy,která se klene na
obloze,mûli by jim rodiãe vyprávût pfií-
bûh o potopû a fiíct jim, Ïe Nejvy‰‰í ji
umístil na oblacích jako uji‰tûní, Ïe ze-
mi uÏ nikdy nezaplaví vody potopy.Du-
ha svûdãí o BoÏí lásce k ãlovûku a po-
siluje jeho dÛvûru v Boha.

BoÏí trÛn v nebi obklopuje záfie v po-
dobû duhy a klene se nad Kristovou
hlavou. „Vypadalo to jako duha, která
b˘vá na mraãnu za de‰tivého dne, tak
vypadala ta záfie dokola; byl to vzhled
a podoba Hospodinovy slávy.“(Ez 1,28)
„A hle, trÛn v nebi, a na tom trÛnu nû-

kdo, kdo byl na pohled jako jaspis
a karneol; a kolem trÛnu duha jako
smaragdová.“ (Zj 4,2.3) KdyÏ ãlovûk
svou velkou bezboÏností pfiivolává Bo-
Ïí soudy, Spasitel,kter˘ se za nûj u Otce
pfiimlouvá, ukazuje na duhu na obla-
cích, duhu okolo trÛnu jako na zna-
mení milosrdenství ke kajícímu hfií‰ní-
kovi.

„Je to pro mû jako za dnÛ Noeho,
kdy jsem se pfiísahou zavázal, Ïe uÏ ni-
kdy vody Noeho zemi nezatopí. Právû
tak jsem se pfiíseÏnû odfiekl rozlícení
i pohrÛÏek vÛãi tobû. I kdyby ustoupily
hory a pohnuly se pahorky, moje milo-
srdenství od tebe neodstoupí a smlouva
mého pokoje se nepohne,praví Hospo-
din, tvÛj slitovník.“ (Iz 54,9.10)

KdyÏ se Noe díval na silné ‰elmy,kte-
ré vycházely z korábu,Hospodin poslal
andûla s uklidÀujícím poselstvím: „Bá-
zeÀ pfied vámi a dûs z vás padnou na
v‰echnu zemskou zvûfi i na v‰echno
nebeské ptactvo; se v‰ím, co se h˘be
na zemi, i se v‰emi mofisk˘mi rybami
jsou vám vydáni do rukou. KaÏd˘ po-
hybující se Ïivoãich vám bude za po-
krm; jako zelenou bylinu vám dávám
i toto v‰echno.“(Gn 9,2.3) Do této doby
BÛh nedal povolení k jedení Ïivoãi‰né
potravy, ale teì, kdyÏ byla v‰echna ze-
leÀ zniãena,dovolil lidem jíst maso ãis-
t˘ch zvífiat,která byla zachránûna v ko-
rábu.

Potopa zmûnila cel˘ povrch zemû.
V‰ude byla roztrou‰ena mrtvá tûla.Hos-
podin by nepfiipustil, aby se tyto zbyt-
ky rozloÏily a zamofiily ovzdu‰í.Vysu‰il
vodu prudk˘m vûtrem,kter˘ je s velkou
silou odvál, odná‰eje pfiitom v nûkte-
r˘ch pfiípadech dokonce vrcholky hor,
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a navr‰il nad mrtv˘mi tûly stromy, ská-
ly a hlínu. Stejn˘m zpÛsobem bylo ukry-
to stfiíbro a zlato,prvotfiídní dfievo a dra-
hokamy, jimiÏ byl ozdoben svût pfied
potopou. Pusto‰ivé pÛsobení vod na-
kupilo na tyto poklady pÛdu a skály
a dokonce nad nimi zformovalo hory.
BÛh vidûl, Ïe ãím vût‰í bohatství a pro-
spûch by hfií‰n˘m lidem dal, tím více
by se mu sv˘m chováním zpronevûfio-
vali.

Dfiíve pfiekrásná pohofií byla nyní ne-
souvislá a nesoumûrná.Zemsk˘ povrch
byl poset v˘ãnûlky a ‰piãat˘mi skalami.
Kde se kdysi vyskytovala nejbohat‰í na-
lezi‰tû zlata, stfiíbra a vzácn˘ch kamenÛ
na zemi, tam se projevovaly nejdrsnûj‰í
známky zlofieãenství. A na územích,
která nebyla obydlena a kde bylo ménû
zloãinnosti, spoãívalo men‰í zlofieãen-
ství.

Mnohem stra‰nûj‰í projevy, neÏ jaké
svût dosud spatfiil, se odehrají pfii Kris-
tovû druhém pfiíchodu. KdyÏ se blesky
z nebe spojí s ohnûm v zemi, budou
hory hofiet jako pec a vychrlí hrÛzo-
stra‰né proudy lávy, která zaplaví za-
hrady a pole, vesnice a mûsta. V‰ude
budou stra‰livá zemûtfiesení a sopeãné
v˘buchy.

Tak BÛh vyhladí bezboÏné ze zemû.
Ale spravedliví budou ochránûni, tak
jako byl zachránûn Noe v korábu. Îal-
mista fiíká: „Má‰-li útoãi‰tû v Hospo-
dinu,u Nejvy‰‰ího svÛj domov,nestane
se ti nic zlého, pohroma se k tvému
stanu nepfiiblíÏí. Dám mu vyváznout,
neboÈ je mi oddán,budu jeho hradem,
on zná moje jméno.“ (Î 91,9.10.14)
„On mû ve zl˘ den schová ve svém
stánku,ukryje mû v skr˘‰i svého stanu,
na skálu mû zvedne.“ (Î 27,5)

Ararat, pohofií, kde pfiistál koráb, leÏí v Arménii, mezi âern˘m a Kaspick˘m

mofiem.

âerné mofie
Ararat

Stfiedozemní mofie

Persk˘ 
záliv

Kaspické 
mofie



T˘den má stejnû jako sobota svÛj pÛvod
ve stvofiení a zÛstal zachován po celé
biblické dûjiny.První t˘den vymûfiil sám
BÛh. Sestával ze sedmi doslovn˘ch dnÛ.
·est dnÛ bylo vyuÏito pro stvofiitelské
dílo. Sedmého dne BÛh odpoãinul a pak
jej oddûlil jako den odpoãinku pro ãlo-
vûka. „Pamatuj na den odpoãinku, Ïe ti
má b˘t svat˘. ·est dní bude‰ pracovat
a dûlat v‰echnu svou práci. Ale sedm˘
den je den odpoãinutí Hospodina, tvé-
ho Boha. Nebude‰ dûlat Ïádnou práci
ani ty ani tvÛj syn a tvá dcera ani tvÛj ot-
rok a tvá otrokynû ani tvé dobytãe ani
tvÛj host, kter˘ Ïije v tv˘ch branách.
V‰esti dnech uãinil Hospodin nebe i ze-
mi, mofie a v‰echno, co je v nich, a sed-
mého dne odpoãinul. Proto poÏehnal
Hospodin den odpoãinku a oddûlil jej
jako svat˘.“ (Ex 20,8-11)

Smysl tohoto ustanovení se krásnû
a pfiesvûdãivû ukáÏe, jestliÏe dny stvo-
fiení chápeme jako doslovné dny. Prv-
ních ‰est dnÛ kaÏdého t˘dne je lidem
dáno k práci. Sedmého dne má ãlovûk
na památku Stvofiitelova odpoãinku prá-
ce zanechat.

Av‰ak domnûnka, Ïe k událostem
prvního t˘dne bylo zapotfiebí tisíce a ti-
síce let, je nejzákefinûj‰í a nejnebezpeã-

nûj‰í forma nevûry. Její skuteãná pova-
ha je tak zamaskována, Ïe ji zastávají
a vyuãují mnozí, kdo vyznávají, Ïe vûfií
Bibli. „Nebesa byla uãinûna Hospodi-
nov˘m slovem, dechem jeho úst pak
v‰echen jejich zástup.“ (Î 33,6) Bible
nemluví o dlouh˘ch epochách,bûhem
nichÏ se zemû postupnû vyvíjela z cha-
osu. Písmo svaté prohla‰uje, Ïe kaÏd˘
následující stvofiitelsk˘ den se skládal
z veãera a rána, tak jako v‰echny ostat-
ní dny, které následovaly.

Geologové tvrdí, Ïe na‰li v zemi dÛ-
kazy o tom,Ïe zemû je podstatnû star‰í,
neÏ udává MojÏí‰ova zpráva o stvofiení.
Byly objeveny mnohem vût‰í kostry lidí
a zvífiat,neÏ jaké existují v souãasné do-
bû, z ãehoÏ se usuzuje, Ïe zemû byla
obydlena daleko dfiíve, neÏ fiíká biblic-
k˘ záznam o stvofiení. Takové zdÛvod-
Àování vedlo mnohé lidi, ktefií vyzná-
vají, Ïe vûfií Bibli, k pfiijetí názoru, Ïe
stvofiitelské dny byly velmi dlouh˘mi,
neurãit˘mi ãasov˘mi údobími.

Av‰ak geologie nemÛÏe dokázat nic
neÏ to, co je obsaÏeno v biblické zprá-
vû. PozÛstatky nalezené v zemi vydá-
vají svûdectví o pomûrech, které byly
v mnohém ohledu odli‰né od nynûj-
‰ích.Ov‰em o dobû,v níÏ tyto podmín-
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ky existovaly, se mÛÏeme dovûdût pou-
ze z inspirovaného záznamu.Ve zprávû
o potopû inspirace vysvûtlila to, na co
geologie sama o sobû nemÛÏe nikdy
pfiijít. V Noeho dobû byli lidé, zvífiata
i stromy mnohem vût‰í, neÏ je tomu
dnes.Byli ukryti v zemi, a tak uchováni
jako dÛkaz pro dal‰í generace, Ïe star˘
svût byl zniãen potopou.Podle BoÏího
zámûru mûly objevy tûchto pozÛstatkÛ
potvrdit víru v inspirované svûdectví.
JenÏe lidé ve svém dom˘‰livém uvaÏo-
vání upadli do stejného omylu jako lid-
stvo pfied potopou.Vûci, které jim BÛh
dal k uÏitku,obrátili ve zlofieãenství,pro-
toÏe je ‰patnû pouÏívali.

Lidé se neustále snaÏí vysvûtlit stvo-
fiení jako dÛsledek pfiirozen˘ch pfiíãin
a lidské zdÛvodnûní,které je v rozporu
s údaji Písma, pfiijímají dokonce i tak-
zvaní kfiesÈané. Mnozí se stavûjí proti
zkoumání proroctví, zvlá‰tû knih Da-
niel a Zjevení,a tvrdí,Ïe jim nemÛÏeme
porozumût. Nicménû titíÏ lidé dychti-
vû pfiijímají domnûnky geologÛ, které
jsou v rozporu s MojÏí‰ovou zprávou.
ZpÛsob, jak uskuteãnil dílo stvofiení,BÛh
lidem nikdy nezjevil. Lidská vûda nemÛ-
Ïe odhalit tajemství Nejvy‰‰ího. „Skry-
té vûci patfií Hospodinu,na‰emu Bohu,
zjevné v‰ak patfií navûky nám a na‰im
synÛm, abychom dodrÏovali v‰echna
slova tohoto zákona.“ (Dt 29,28)

Ti, kdo opou‰tûjí BoÏí slovo, aby ob-
jasnili jeho stvofiitelské dílo na základû
vûdeck˘ch principÛ,se plaví bez mapy
nebo kompasu po neznámém oceánu.
Nejvût‰í mozky, nejsou-li pfii svém v˘-
zkumu vedeny BoÏím slovem, se pfii
sv˘ch pokusech vysledovat vztah mezi
vûdou a zjevením dostávají na scestí.

Ti, kdo zpochybÀují záznamy Starého
a Nového zákona, budou pfiipraveni jít
o krok dál a pochybovat o samotné Bo-
Ïí existenci. Pak, kdyÏ ztratili pevnou
pÛdu pod nohama,jsou ponecháni,aby
se zmítali v nevûrectví.

Bible nemá b˘t provûfiována lidsk˘-
mi vûdeck˘mi pfiedstavami. Skeptiko-
vé pfii svém nedokonalém chápání jak
vûdy, tak zjevení tvrdí, Ïe mezi nimi na-
‰li rozpory. Av‰ak pfii správném pocho-
pení jsou vûda a zjevení v dokonalé sho-
dû. MojÏí‰ psal pod vedením BoÏího
Ducha a správná geologická teorie ne-
bude objevy nikdy vykládat tak, aby to
bylo v rozporu s jeho v˘roky.

V BoÏím slovû nacházíme mnoho otá-
zek,na které vûdci nikdy nebudou mo-
ci dát vûdeckou odpovûì. V bûÏném
kaÏdodenním Ïivotû je mnoho vûcí,
kter˘m omezená mysl pfii v‰í moudros-
ti, jíÏ se py‰ní, nemÛÏe plnû porozu-
mût.

Pfiesto si muÏové vûdy myslí, Ïe mo-
hou pochopit BoÏí moudrost.Pfievládá
my‰lenka,Ïe BÛh je omezen sv˘mi vlast-
ními zákony. Lidé buì popírají ãi pfie-
hlíÏejí jeho existenci, nebo si myslí, Ïe
dokáÏou vysvûtlit v‰echno, dokonce
i pÛsobení BoÏího Ducha na lidské srd-
ce. Nemají uÏ Ïádnou úctu k Bohu.

Mnozí uãí, Ïe bûh pfiírody je fiízen
v souladu s pevnû stanoven˘mi záko-
ny, do nichÏ ani sám BÛh nemÛÏe za-
sáhnout. To je fale‰ná vûda. Pfiíroda je
sluhou svého Stvofiitele. BÛh neru‰í
své zákony,ale neustále je pouÏívá jako
své nástroje. Otec a Syn ustaviãnû pÛ-
sobí v pfiírodû. Kristus fiíká: „MÛj Otec
pracuje bez pfiestání, proto i já pracu-
ji.“ ( J 5,17)
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Pokud jde o tento svût, je BoÏí stvofii-
telské dílo dokonãeno.„Dokonána jsou
díla od ustanovení svûta.“(Îd 4,3) BoÏí
ãinorodost se v‰ak dosud uplatÀuje pfii
udrÏování v‰eho, co BÛh stvofiil. KaÏ-
d˘ vdech a v˘dech, kaÏd˘ tep srdce je
svûdectvím o v‰ezahrnující péãi Toho,
v nûmÏ „Ïijeme, pohybujeme se, jsme“
(Sk 17,28). BoÏí ruka fiídí planety a udr-
Ïuje je v obûhu. „K v˘‰inû zvednûte
zraky a hleìte: Kdo stvofiil toto v‰ech-
no? Ten, kter˘ v plném poãtu vyvádí
zástupy hvûzd a v‰echny volá jménem;
má obrovskou sílu a úÏasnou moc, ne-
chybí mu ani jedna.“ (Iz 40,26) Jeho
mocí vyrÛstá rostlinstvo, ra‰í listí a roz-
kvétají kvûtiny.On „zahaluje nebe mraã-
ny...,pfiipravuje zemi de‰tû,dává na ho-
rách rÛst trávû“ (Î 147,8) a zúrodÀuje
údolí. „Cel˘ les se hemÏí zvûfií..., na
Bohu se doÏadují stravy“ (Î 104,20.21)
a kaÏd˘ Ïiv˘ tvor od nejmen‰ího hmy-

zu po ãlovûka je dennû závisl˘ na jeho
prozfietelné péãi.

Pravá vûda je v souladu s BoÏím dí-
lem.Pravá v˘chova vede k podfiízení se
jeho vládû.Vûda odhaluje na‰emu zraku
nové divy, zkoumá nové v˘‰iny a hlu-
biny, av‰ak sv˘m bádáním neodhaluje
nic, co je v rozporu s BoÏím zjevením.
Kniha pfiírody a psané slovo se vzájem-
nû osvûtlují.

Lidé mohou stále zkoumat, stále se
uãit – a stále je pfied nimi nekoneãno.
Dílo stvofiení svûdãí o BoÏí moci a ve-
likosti. „Nebesa vypravují o BoÏí slávû,
obloha hovofií o díle jeho rukou.“
(Î 19,2) Ti, kdo pfiijímají BoÏí slovo za
svého rádce, naleznou ve vûdû pomoc
k pochopení Boha. „Jeho vûãnou moc
a boÏství, které jsou neviditelné, lze to-
tiÏ od stvofiení svûta vidût, kdyÏ lidé
pfiem˘‰lejí o jeho díle, takÏe nemají v˘-
mluvu.“ (¤ 1,20)



Aby se pustá zemû zalidnila, BÛh za-
chránil aspoÀ jednu rodinu – Noeho
domácnost. ¤ekl mu: „NeboÈ vidím, Ïe
ty jsi v tomto pokolení jedin˘ mÛj
spravedliv˘.“(Gn 7,1) UÏ v Noeho tfiech
synech – ·émovi,Chámovi a Jefetovi –
byly naznaãeny charaktery jejich po-
tomkÛ.

Z BoÏího vnuknutí Noe pfiedpovû-
dûl dûjiny tfií velk˘ch ras, které povsta-
nou z tûchto otcÛ lidstva. KdyÏ spí‰e
prostfiednictvím syna neÏ otce naãrtá-
val budoucnost Chámov˘ch potomkÛ,
prohlásil: „Proklet buì Kenaan, aÈ je
nejbídnûj‰ím otrokem sv˘ch bratfií!“
(Gn 9,25) ChámÛv o‰kliv˘ hfiích zjevil
nemravnost jeho charakteru.Tyto ‰pat-
né vlastnosti se trvale projevovaly u Ke-
naana a jeho potomkÛ.

Na druhé stranû úcta k BoÏím nafií-
zením, kterou projevili ·ém a Jefet, sli-
bovala skvûlej‰í budoucnost pro jejich
potomky. O tûchto synech bylo fieãe-
no: „PoÏehnán buì Hospodin, BÛh ·é-
mÛv. AÈ je Kenaan jejich otrokem! KéÏ
BÛh Jefetovi dopfieje bydlet ve stanech
·émov˘ch. AÈ je Kenaan jejich otro-
kem!“ (Gn 9,26.27) ·émÛv rodokmen
mûl b˘t linií vyvoleného lidu. Z nûho
vyjde Abraham a izraelsk˘ národ,z kte-

rého pfiijde Kristus. A Jefet bude „byd-
let ve stanech ·émov˘ch“ (Gn 9,27).
Jefetovo potomstvo mûlo mít zvlá‰tní
podíl na poÏehnáních evangelia.

Kenaanovi potomci upadli do nej-
hrub‰ích forem pohanství. Aãkoli je
prorocká kletba odsoudila k otroctví,
BÛh sná‰el jejich zkaÏenost, dokud ne-
pfiekroãili meze BoÏí shovívavosti. Pak
se stali otroky ·émov˘ch a Jefetov˘ch
potomkÛ.

Noeho proroctví nepfiedurãilo po-
vahu a údûl jeho synÛ. Jen ukázalo, ja-
k˘ bude v˘sledek jednání, pro nûÏ se
rozhodli, a charakteru, kter˘ rozvíjeli.
Dûti zpravidla dûdí temperament a sklo-
ny sv˘ch rodiãÛ a napodobují jejich
pfiíklad. Tak se Chámova nemorálnost
a neúcta rozmohla mezi jeho potomky
a uvrhla na nû zlofieãenství,které je pro-
vázelo po mnoho generací.

Na druhé stranû, jak bohatû byla od-
mûnûna ·émova úcta k jeho otci a jaká
vynikající fiada zboÏn˘ch muÏÛ se ob-
jevila mezi jeho potomky!

Po nûjak˘ ãas se Noeho potomci zdr-
Ïovali v horách, kde pfiistál koráb. Jak
vzrÛstal jejich poãet,odpadlictví vedlo
k rozdûlení.Ty,kdo se rozhodli, Ïe zapo-
menou na svého Stvofiitele, a odhodili
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omezení jeho zákona, stále více obtû-
Ïovalo uãení a pfiíklad jejich bohaboj-
n˘ch spolubliÏních. Po urãité dobû se
rozhodli,Ïe se s nimi rozejdou.Pfiitaho-
vala je krása polohy a úrodnost pÛdy
v ·ineáru na bfiezích Eufratu, a tak tam
ode‰li.

Zde se rozhodli vybudovat mûsto
a v nûm vûÏ tak vysokou, Ïe by se stala
divem svûta.BÛh lidem nafiídil,aby se ro-
ze‰li po celé zemi.Av‰ak tito budovatelé
Bábelu si umínili, Ïe uchovají svou spo-
leãnost jednotnou a zaloÏí království,
které obsáhne cel˘ svût.Tak by se jejich
mûsto stalo metropolí univerzální svûto-
vé fií‰e. Jeho sláva by vzbuzovala obdiv
a hold celého svûta.Velkolepá vûÏ, saha-
jící do nebe, se mûla stát pomníkem
moci a moudrosti jejích stavitelÛ.

Obyvatelé ‰ineárské roviny nevûfiili
BoÏímu slibu,Ïe uÏ nezaplaví svût poto-
pou. Jedním z úãelÛ budování vûÏe by-
lo zajistit si bezpeãí v pfiípadû dal‰í po-
topy. Doufali, Ïe kdyÏ budou schopni
vystoupit do oblak, zjistí pfiíãinu poto-
py. Celá tato stavba mûla zv˘‰it hrdost
jejích projektantÛ a odvrátit budoucí
generace od Boha.

KdyÏ byla vûÏ zãásti hotova, bylo dí-
lo,které tak úspû‰nû postupovalo,náhle
pfiekaÏeno.Byli posláni andûlé,aby zma-
fiili zámûr stavitelÛ.VûÏ sahala do znaãné
v˘‰ky. Na rÛzn˘ch místech byli rozesta-
vûni lidé,z nichÏ kaÏd˘ pfiijímal a pfiedá-
val pfiíkazy o potfiebném materiálu dal‰í-
mu,kter˘ stál pod ním.KdyÏ byly vzkazy
pfiedávány od jednoho k druhému, byl
jazyk zmaten tak,Ïe pfiijaté smûrnice by-
ly ãasto opakem tûch,které byly vydány.
Celá práce se zastavila. Stavitelé byli kvÛ-
li hrozn˘m vzájemn˘m nedorozumûním

zcela neschopni pokraãovat a ve svém
hnûvu a zklamání se navzájem obviÀo-
vali. Blesky z nebe jako dÛkaz BoÏí neli-
bosti zniãily horní ãást vûÏe a shodily ji
na zem.

ZMATENÍ JAZYKÒ

Do té doby mluvili v‰ichni lidé stejn˘m
jazykem. Teì se ti, kdo se navzájem
mohli dorozumût, spojovali do spole-
ãenství. Jedni ‰li jednou cestou, jiní
druhou. „Tam Hospodin zmátl fieã ve‰-
keré zemû a lid rozehnal po celé ze-
mi.“(Gn 11,9) Toto rozpt˘lení bylo pro-
stfiedkem k obydlení zemû. A tak bylo
BoÏího zámûru dosaÏeno právû tûmi
prostfiedky, jichÏ lidé pouÏili, aby za-
bránili jeho naplnûní.

Ale za jakou cenu! BÛh chtûl, aby aÏ
se lidé rozejdou do rÛzn˘ch ãástí svûta,
s sebou nesli svûtlo pravdy.Vûrn˘ hlasa-
tel spravedlnosti Noe Ïil po potopû je‰-
tû tfii sta padesát let a ·ém pût set let.
Takto mûli jejich potomci pfiíleÏitost se-
známit se s BoÏími poÏadavky i s tím,jak
BÛh v minulosti jednal s jejich otci. Ale
oni vÛbec netouÏili udrÏovat poznání
o Bohu. Zmatením jazykÛ jim byl do
znaãné míry znemoÏnûn styk s tûmi,
ktefií by jim mohli pfiedávat svûtlo.

Satan se snaÏil uvést v opovrÏení
obûtní systém, kter˘ znázorÀoval Kris-
tovu smrt. Jak se mysl lidí modláfistvím
zatemÀovala, vedl je k tomu, aby tyto
obûti napodobovali a aby na oltáfiích
sv˘ch bohÛ obûtovali své vlastní dûti.
KdyÏ se lidé odvrátili od Boha, BoÏí
vlastnosti – spravedlnost, ãistota a lás-
ka – byly nahrazeny útlakem, násilím
a brutalitou.
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Obyvatelé Bábelu se rozhodli ustavit
vládu nezávislou na Bohu.Nûktefií z nich
se v‰ak báli Hospodina.KvÛli tûmto vûr-
n˘m Hospodin odkládal své soudy a dá-
val lidem ãas k pochopení jeho pravého
charakteru.BoÏí synové se snaÏili odvrá-
tit obyvatele Bábelu od jejich zámûrÛ,
av‰ak lidé byli ve své troufalé ãinnosti na-
mífiené proti nebi zcela zajedno. Kdyby
v tom mohli bez pfiekáÏek pokraãovat,
zdemoralizovali by svût hned v jeho po-
ãátcích. Kdyby bylo toto spiknutí tole-
rováno, zrodila by se mocná síla, aby ze
zemû smetla spravedlnost a s ní i pokoj,
‰tûstí a bezpeãí.

Ti, kdo uctívali Hospodina, k nûmu
volali, aby zasáhl. „I sestoupil Hospodin,
aby zhlédl mûsto i vûÏ, které synové lid-
‰tí budovali.“ (Gn 11,5) Ve svém milosr-
denství k svûtu zmafiil zámûry stavitelÛ
vûÏe. Z milosti zmátl jejich jazyk, a tak
uãinil pfiítrÏ jejich vzpoufie. BÛh dlouho
sná‰í zvrácenost lidí a dává jim pfiíleÏi-
tost k pokání.âas od ãasu se neviditelná
ruka vztáhne, aby omezila nepravost. Je
podáno neomylné svûdectví o tom, Ïe
Stvofiitel vesmíru je svrchovan˘m vlád-
cem nebe a zemû. Nikdo se nemÛÏe
beztrestnû vzpouzet jeho moci!

I v na‰í dobû existují stavitelé vûÏe.
Nevûfiící se odvaÏují odsuzovat BoÏí

morální vládu. Pohrdají BoÏím zákonem
a chvástají se sobûstaãností lidského
rozumu. Potom, „ponûvadÏ nad zloãi-
nem není hned vykonán rozsudek, tíh-
ne srdce lidsk˘ch synÛ k páchání zla“
(Kaz 8,11).

Mnozí se odvracejí od jasného uãe-
ní Bible a stavûjí své Ïivotní pfiesvûd-
ãení na lidsk˘ch spekulacích a líbiv˘ch
v˘myslech. Poukazují na svou „vûÏ“ ja-
ko na zpÛsob, jak lze vystoupit do ne-
be. S velkou pfiesvûdãivostí uãí, Ïe pfie-
stupník nezemfie, Ïe spasení mÛÏe b˘t
zaji‰tûno bez poslu‰nosti BoÏího záko-
na.Kdyby ti, kdo o sobû tvrdí, Ïe násle-
dují Krista, pfiijali BoÏí smûrnice, pfii-
vedlo by je to k jednotû.

Ale dokud bude lidská moudrost po-
vy‰ována nad BoÏí svaté slovo, bude
existovat rozdûlení a rozkol. Zmatek
panující v protikladn˘ch vyznáních ví-
ry a sektách vhodnû vystihuje termín
„Babylon“, kter˘ proroctví aplikuje na
církve posledních dnÛ,které milují svût.
„Padl, padl velik˘ Babylon, kter˘ opojil
v‰echny národy sv˘m smilstvím a dal
jim pít z poháru hnûvu.“(Zj 14,8;viz ta-
ké Zj 18,2-8)

Doba BoÏího soudu se blíÏí.BoÏí su-
verénní moc bude zjevena. Skutky lid-
ské p˘chy budou pokofieny.



Po událostech kolem babylonské vûÏe
se modláfiství opût témûfi v‰eobecnû
roz‰ífiilo a Hospodin nakonec ponechal
zatvrzelé pfiestupníky, aby pokraãovali
ve sv˘ch zl˘ch cestách, zatímco si vy-
bral Abrahama z ·émovy linie a uãinil
ho opatrovníkem svého zákona pro bu-
doucí generace. BÛh vÏdycky zachová-
val zbytek sv˘ch vûrn˘ch, aby chránili
vzácná zjevení jeho vÛle. TerachÛv syn
se stal dûdicem této svaté víry.Neporu-
‰en pfievaÏujícím odpadnutím neoblom-
nû uctíval Hospodina.BÛh Abrahamovi
sdûlil svou vÛli a dal mu poznat svÛj zá-
kon a spasení v Kristu.

BÛh Abrahamovi slíbil: „Uãiním tû
velk˘m národem, poÏehnám tû, velké
uãiním tvé jméno. StaÀ se poÏehná-
ním!“ (Gn 12,2) K tomu bylo pfiidáno
uji‰tûní, Ïe z jeho potomkÛ pfiijde vy-
kupitel svûta: „V tobû dojdou poÏehná-
ní ve‰keré ãeledi zemû.“ (Gn 12,3)
První podmínkou splnûní tohoto slibu
v‰ak byla zkou‰ka víry. BÛh od nûj vy-
Ïadoval obûÈ.

K Abrahamovi zaznûlo BoÏí posel-
ství: „Odejdi ze své zemû, ze svého ro-
di‰tû a z domu svého otce do zemû,
kterou ti ukáÏu.“ (Gn 12,1) Abraham
musí b˘t oddûlen od vlivu sv˘ch pfií-

buzn˘ch a pfiátel. Jeho charakter musí
b˘t zvlá‰tní, odli‰n˘ od celého svûta.
Nemohl dokonce ani vysvûtlit svÛj ãin
tak, aby mu jeho pfiátelé porozumûli.
Modláfi‰tí pfiíbuzní nechápali jeho po-
hnutky.

Abrahamova bezpodmíneãná po-
slu‰nost je jedním z nejpozoruhodnûj-
‰ích svûdectví víry.„Abraham vûfiil,a pro-
to uposlechl, kdyÏ byl povolán, aby ‰el
do zemû, kterou mûl dostat za údûl;
a vydal se na cestu,aãkoli nevûdûl,kam
jde.“ (Îd 11,8) ProtoÏe spoléhal na Bo-
Ïí zaslíbení, opustil domov, pfiíbuzné
a rodnou zem a vy‰el tam,kam ho BÛh
povede.„Vûfiil,a proto Ïil v zemi zaslíbe-
né jako cizinec, bydlil ve stanech s Izá-
kem a Jákobem.“(Îd 11,9) K jeho zemi,
k pfiíbuzn˘m a k domovu ho poutala
silná pouta.On v‰ak neváhal uposlech-
nout BoÏí volání. NepoloÏil Ïádnou
otázku ve vztahu k zaslíbené zemi. Ne-
ptal se,zda je tam úrodná pÛda ãi zdra-
vé podnebí. Za nej‰Èastnûj‰í místo na
zemi pokládal místo, kde ho chtûl mít
BÛh.

I dnes jsou mnozí zkou‰eni tak jako
Abraham.BoÏí hlas k nim sice nemluví
pfiímo z nebe,ale BÛh je volá prostfied-
nictvím uãení svého slova a prostfiednic-
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tvím událostí Prozfietelnosti. Jsou tfieba
poÏádáni,aby opustili svou kariéru,kte-
rá slibuje bohatství a pocty, nebo aby
ode‰li od pfiíbuzn˘ch a nastoupili ces-
tu, která se jeví jako cesta sebezapfiení
a obûti. BÛh má pro nû urãitou práci
a vliv pfiátel a pfiíbuzn˘ch by jí byl na
pfiekáÏku.

Kdo je pfiipraven vzdát se na zavolá-
ní Prozfietelnosti vysnûn˘ch plánÛ, pfii-
jmout nové povinnosti a vstoupit na
neznámá pole? Ten, kdo to udûlá, má
Abrahamovu víru a bude se s ním po-
dílet na „pfienesmírné váze vûãné slá-
vy“ (2 K 4,17). „Soudím totiÏ, Ïe utrpe-
ní nynûj‰ího ãasu se nedají srovnat
s budoucí slávou, která má b˘t na nás
zjevena.“ (¤ 8,18)

Povolání z nebe zaznûlo k Abrahamo-
vi poprvé v Kaldejském Uru a Abraham
se poslu‰nû pfiestûhoval do Cháranu.

AÏ tam ho doprovázela rodina jeho ot-
ce. Abraham tu zÛstal aÏ do Terachovy
smrti.

DO NEZNÁMA

Av‰ak BoÏí hlas ho vybídl, aby opustil
otcÛv hrob a pokraãoval dál. Kromû
Abrahamovy manÏelky Sáry se pouze
Lot rozhodl sdílet s patriarchou jeho
poutnick˘ Ïivot. Abraham vlastnil vel-
ká stáda a mnoho sluÏebníkÛ.UÏ nikdy
se nemûl vrátit zpût, a tak vzal s sebou
v‰echno, co mûl. „Vzal s sebou Ïenu
Sáru a Lota, syna svého bratra, se v‰ím
jmûním, jehoÏ nabyli, i du‰e, které zís-
kali v Cháranu.“ (Gn 12,5) V Cháranu
vedli Abraham i Sára ostatní k uctívání
pravého Boha. Tito lidé je doprovázeli
do zaslíbené zemû, do „zemû kenaan-
ské“ (Gn 12,5).
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Chronologie ·émovcÛ aÏ po Abrahama podle zprávy z Gn 11.
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NOE  950 let

SEM 600 let

ARPAK·ÁD  438 let

·ELACH  433 let

HEBER  464 let

PELEG 239 let

REÚ 239 let

SERÚG 230 let

NÁCHOR 148

TERACH 205

ABRAHAM 175



Prvním místem, kde se nûjakou do-
bu zdrÏeli, byl ·ekem. Abraham se utá-
bofiil v rozlehlém travnatém údolí s oli-
vov˘mi háji a bohat˘mi prameny. Byla
to krásná a dobrá zemû, „zemû s poto-
ky pln˘mi vody..., kde roste p‰enice
i jeãmen, vinná réva, fíkoví a granátová
jablka...,zemû olivového oleje a medu“
(Dt 8,7.8). Av‰ak na zalesnûném pa-
horku a úrodné pláni spoãíval tûÏk˘
stín. V hájích stály oltáfie zasvûcené ci-
zím bohÛm a na okolních návr‰ích by-
ly pfiiná‰eny lidské obûti.

Tehdy se Abrahamovi ukázal Hospo-
din a fiekl: „Tuto zemi dám tvému po-
tomstvu.“(Gn 12,7) Jeho víra byla tím-
to uji‰tûním posílena.„Proto tam Abram
vybudoval oltáfi Hospodinu, kter˘ se
mu ukázal.“ (Gn 12,7) Byl dosud pout-
níkem a brzy se pfiesunul k místu ne-
daleko Bét-elu, kde opût postavil oltáfi
a vz˘val Hospodinovo jméno.

Abraham nám dal cenn˘ pfiíklad. Je-
ho Ïivot byl Ïivotem modlitby.Kdekoli
postavil svÛj stan, tam v jeho blízkos-
ti vybudoval oltáfi, k nûmuÏ svolával
v‰echny obyvatele tábora k ranní a ve-
ãerní obûti. KdyÏ svÛj stan sbalil, oltáfi
zÛstal. Potulní Kenaanci pfiijímali od
Abrahama nauãení, a kdekoli nûkter˘
z nich pfii‰el k takovému oltáfii,uctíval
tam pravého Boha.

Abraham pokraãoval v cestû smûrem
na jih a jeho víra byla opût zkou‰ena.Ne-
besa zadrÏela dé‰È a stáda nena‰la Ïád-
nou pastvu.Celému táboru hrozila smrt
hladem. V‰ichni pozorovali Abrahama,
dychtivi vidût, jak se zachová, kdyÏ pfii-
cházela tûÏkost za tûÏkostí. Dokud se
jeho dÛvûra zdála b˘t pevná, cítili, Ïe je
nadûje.Byli si jisti tím,Ïe BÛh je jeho pfií-

telem, kter˘ ho stále je‰tû vede. Abra-
ham se pevnû drÏel zaslíbení: „PoÏeh-
nám tû, velké uãiním tvé jméno. StaÀ
se poÏehnáním!“ (Gn 12,2) Nedovolil,
aby okolnosti otfiásly jeho vírou v BoÏí
slovo. Aby unikl hladu, sestoupil do
Egypta.Ve své nejvy‰‰í nouzi se nevrá-
til do kaldejské zemû, odkud vy‰el, ale
hledal doãasné útoãi‰tû co moÏná nej-
blíÏe zaslíbené zemi.

Hospodin ve své prozfietelnosti po-
drobil Abrahama této zkou‰ce, aby ho
nauãil lekci, která bude prospû‰ná
v‰em,kdo budou pozdûji povoláni sná-
‰et utrpení.BÛh nezapomíná na ty,kdo
v nûm sloÏili svou dÛvûru, ani je neo-
pou‰tí. Zkou‰ky, které kladou nejvût‰í
nároky na na‰i víru a které jako by svûd-
ãily o tom, Ïe nás BÛh opustil, nás ve-
dou blíÏ ke Kristu. MÛÏeme v‰echna
svá bfiemena poloÏit k jeho nohám
a zakusit pokoj,kter˘ nám v˘mûnou za
to dá.

Právû v Ïáru pece se struska oddû-
luje od ryzího zlata kfiesÈanského cha-
rakteru. BÛh vychovává své sluÏebníky
dobfie uváÏen˘mi provûfiujícími zkou‰-
kami. Vidí, Ïe nûktefií mají schopnosti,
které mohou b˘t pouÏity k roz‰ífiení je-
ho díla.Ve své prozfietelnosti je pfiivádí
do situací,které provûfiují jejich charak-
ter,a odhaluje jim jejich slabosti,o nichÏ
nevûdûli. Dává jim pfiíleÏitost k nápra-
vû jejich nedostatkÛ.Ukazuje jim jejich
vlastní slabost a uãí je spoléhat na nû-
ho.Tak jsou vychováváni,cviãeni,ukáz-
Àováni a pfiipravováni k tomu,aby moh-
li splnit velké poslání, kvÛli nûmuÏ jim
byly jejich schopnosti dány.Nebe‰tí an-
dûlé se s nimi mohou spojit v díle, kte-
ré má b˘t vykonáno na zemi.
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VYHO·TùNÍ Z EGYPTA

VEgyptû se prokázalo, Ïe Abraham ne-
byl prost lidské slabosti. Sára byla „Ïe-
na krásného vzhledu“(Gn 12,11). Abra-
ham nepochyboval o tom,Ïe EgypÈané
budou po krásné cizince touÏit a Ïe za-
vraÏdí jejího manÏela. Myslel si, Ïe se
neproviní lÏí, kdyÏ pfiedstaví Sáru jako
svou sestru,neboÈ byla dcerou jeho ot-
ce, i kdyÏ ne jeho matky.

Av‰ak to byl klam.KvÛli Abrahamovu
nedostatku víry se Sára dostala do vel-
kého nebezpeãí. Egyptsk˘ král zafiídil,
aby byla vzata do jeho paláce a zam˘‰lel
vzít si ji za Ïenu.Hospodin v‰ak ve svém
velkém milosrdenství Sáru ochránil tím,
Ïe na faraonovu domácnost seslal soud.
Takto se farao dovûdûl o podvodu,kter˘
byl na nûm spáchán. Napomenul Abra-
hama:„Jak ses to ke mnû zachoval? Proã
jsi mi nepovûdûl, Ïe to je tvá Ïena? Proã
jsi fiíkal: »To je má sestra?« VÏdyÈ já jsem
si ji vzal za Ïenu. Tady ji má‰, vezmi si ji
a jdi!“ (Gn 12,18.19)

Faraonovo propu‰tûní Abrahama
bylo laskavé a velkorysé,ale pfiikázal mu
opustit Egypt. Abraham zpÛsobil, Ïe se
farao nevûdomky málem dopustil vel-
ké kfiivdy, av‰ak BÛh faraona uchránil
pfied vykonáním tak velkého hfiíchu.
Farao vidûl v tomto cizinci muÏe,které-
ho BÛh poctil. Kdyby Abraham zÛstal
v Egyptû, jeho vzrÛstající bohatství
a vûhlas by zfiejmû dráÏdily závist ne-
bo Ïádostivost EgypÈanÛ a mohlo by
mu b˘t uãinûno bezpráví, které by
opût pfiivodilo soudy na královu do-
mácnost.

Tato záleÏitost se nedala udrÏet v taj-
nosti a bylo zfiejmé, Ïe BÛh, kterého
Abraham uctívá,svého sluÏebníka ochrá-
ní a Ïe Ïádné bezpráví na nûm spácha-
né nezÛstane nepotrestáno. Je nebez-
peãné ublíÏit nûkterému z dûtí Krále
nebes. Îalmista fiíká, Ïe BÛh „nedovolil
nikomu, aby je utlaãoval, káral kvÛli
nim i krále: »Nesahejte na mé pomaza-
né, ublíÏit m˘m prorokÛm se chraÀ-
te!«“ (Î 105,14.15)



Abraham se vrátil do Kenaanu. „Byl ve-
lice zámoÏn˘,mûl stáda,stfiíbro i zlato.“
(Gn 13,2) Lot byl s ním. Pfii‰li do Bét-
elu a postavili tu své stany. Uprostfied
tûÏkostí a strádání spolu Ïili v harmo-
nii, ale v jejich prosperitû se skr˘valo
nebezpeãí nedorozumûní. Pastviny ne-
staãily pro stáda obou dvou. Bylo zfiej-
mé, Ïe se musí rozdûlit.

Abraham pfii‰el jako první s návr-
hem plánu na zachování pokoje. Aãko-
li mu sám BÛh dal celou zemi, zdvofiile
se vzdal sv˘ch práv a navrhl:„AÈ nejsou
rozepfie mezi mnou a tebou a mezi
past˘fii m˘mi a tv˘mi, vÏdyÈ jsme muÏi
bratfii. Zdalipak není pfied tebou celá
zemû? Oddûl se,prosím,ode mne.Dá‰-
li se nalevo,já se dám napravo.Dá‰-li se
ty napravo, já se dám nalevo.“ (Gn 13,
8.9)

Kolik lidí by v podobné situaci trva-
lo na sv˘ch osobních právech a náro-
cích! Kolik domácností, kolik sborÛ
a církví se kvÛli tomu rozdûlilo a sv˘m
jednáním zneváÏilo a zostudilo prav-
du! BoÏí dûti na celém svûtû tvofií jed-
nu rodinu a mûl by mezi nimi vládnout
stejn˘ duch lásky a smífiení. „Milujte se
navzájem bratrskou láskou,v úctû dávej-

te pfiednost jeden druhému.“(¤12,10)
Ochota dûlat druh˘m to,co bychom si
pfiáli, aby oni dûlali nám, by odstranila
polovinu nedorozumûní v Ïivotû. Srd-
ce,v nûmÏ je pûstována BoÏí láska,bude
projevovat tuto laskavost, která poklá-
dá „druhého za pfiednûj‰ího neÏ sebe“
a „má na mysli to,co slouÏí druh˘m,ne
jen jemu“ (Fp 2,3.4).

Lot neprojevil svému dobrodinci
vdûãnost.Místo toho se sobecky snaÏil
získat v˘hody. „Lot se rozhlédl a spatfiil
cel˘ okrsek Jordánu smûrem k Sóaru,
Ïe je cel˘ zavlaÏován, Ïe je jako zahra-
da Hospodinova, jako zemû egyptská.“
(Gn 13,10) Nejúrodnûj‰ím údolím celé
Palestiny bylo jordánské údolí, které
pozorovatelÛm pfiipomínalo ztracen˘
ráj a bylo srovnáváno s krásou a úrod-
ností rovin v povodí Nilu,které opusti-
li. Byla tam bohatá a krásná mûsta, kte-
rá nabízela moÏnost v˘hodného ob-
chodování. Okouzlen vidinou svûtské-
ho zisku, pfiehlédl Lot morální zlo, kte-
ré ho tam bude obklopovat. „Proto si
Lot vybral cel˘ okrsek Jordánu“ a „sta-
noval aÏ u Sodomy“ (Gn 13,11.12). Jak
málo pfiedvídal hrozné dÛsledky toho-
to sobeckého rozhodnutí!
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Brzy poté se Abraham pfiestûhoval
do Chebrónu. Spokojenû pfieb˘val ve
volné pfiírodû této kopcovité krajiny
s olivov˘mi háji a vinicemi, s obiln˘mi
poli a rozlehl˘mi pastvinami, pokr˘va-
jícími pahorky, a Lotovi pfienechal ne-
bezpeãn˘ blahobyt Sodomy.

Abraham se neuzavíral pfied sv˘mi
sousedy. Sv˘m odli‰n˘m Ïivotem a cha-
rakterem v˘raznû ovlivÀoval uctívaãe
model ve prospûch pravé víry. Jeho vûr-
nost Bohu byla neochvûjná,pfiitom v‰ak
jeho laskavost a ‰tûdrost vzbuzovaly dÛ-
vûru a pfiátelství.

JestliÏe v srdci pfieb˘vá Kristus, není
moÏné zastfiít svûtlo jeho pfiítomnosti.
Bude rÛst a bude stále jasnûj‰í, kdyÏ bu-
de mlha sobectví a hfiíchu, která obklo-
puje nitro, rozpt˘lena Sluncem sprave-
dlnosti.

BoÏí dûti jsou svûtlem v morální tem-
notû tohoto svûta.Roztrou‰eny ve mûs-
tech, mûsteãkách a na vesnicích, jsou
BoÏími nástroji, jejichÏ prostfiednictvím
BÛh promlouvá k nevûfiícímu svûtu
a seznamuje jej s divy své milosti.Podle
jeho plánu mají b˘t v‰ichni,kdo okou‰ejí
spasení,svûtlem,které vyzafiuje z jejich
charakteru a odhaluje kontrast mezi ni-
mi a zaslepenou sobeckostí pfiirozené-
ho srdce.

ABRAHAM OSVOBOZUJE LOTA

Abraham byl velmi moudr˘ diplomat
a stateãn˘ a obratn˘ bojovník. Tfii krá-
lov‰tí bratfii,vládcové emorejsk˘ch ro-
vin, v nichÏ pob˘val, mu projevili pfiá-
telství tím, Ïe mu nabídli, aby s nimi
uzavfiel spojeneckou smlouvu pro za-
ji‰tûní vût‰í bezpeãnosti, neboÈ území

bylo plné násilí a útlaku. Brzy se mu
naskytla pfiíleÏitost tohoto spojenec-
tví vyuÏít.

Pfied lety napadl élamsk˘ král Kedor-
laómer Kenaan a podrobil si ho.Nûkolik
kníÏat se nyní vzboufiilo a élamsk˘ král
znovu vstoupil na toto území, aby si je
podmanil.Pût kenaansk˘ch králÛ se ut-
kalo s vetfielcem,ale byli totálnû poraÏe-
ni.Vítûzové zplundrovali mûsta v níÏinû
a odtáhli s bohatou kofiistí a mnoha za-
jatci, mezi nimiÏ byl také Lot a jeho ro-
dina.

Abraham se od jednoho z uprchlíkÛ
dovûdûl o ne‰tûstí, které potkalo jeho
synovce. Projevil mu svoji náklonnost
a rozhodl se, Ïe ho vysvobodí. Hledal
BoÏí radu a zároveÀ se pfiipravoval na
válku.Z vlastního tábora shromáÏdil tfii
sta osmnáct vycviãen˘ch sluÏebníkÛ,
muÏÛ vytrénovan˘ch v BoÏí bázni, ve
sluÏbû svému pánu a v pouÏívání zbraní.
Jeho spojenci Mamre, E‰kól a Anér se
k nûmu pfiidali a spoleãnû zaãali proná-
sledovat protivníka. Élamité se utábofiili
u Danu na severní hranici Kenaanu.Opo-
jeni vítûzstvím,oddali se oslavám.Patriar-
cha se pfiiblíÏil k táboru v noci. Jeho
energick˘ a naprosto neoãekávan˘ útok
skonãil rychl˘m vítûzstvím.Élamsk˘ král
byl zabit a jeho vojsko,zachvácené pani-
kou,se obrátilo na útûk.Lot a jeho rodi-
na spolu se v‰emi zajatci a jmûním byli
osvobozeni a do rukou vítûzÛ padla bo-
hatá kofiist.

Abraham nejenÏe prokázal velkou
sluÏbu zemi,ale projevil se jako udatn˘
muÏ.Bylo vidût,Ïe jeho náboÏenství ho
uãinilo odváÏn˘m v prosazování práva
a pfii obhajobû utlaãovan˘ch. KdyÏ se
vracel,vy‰el sodomsk˘ král vítûzi vstfiíc
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s Ïádostí, aby byli propu‰tûni jen zajat-
ci.Kofiist patfiila vítûzÛm.Abraham v‰ak
odmítl obohatit se na úkor ne‰Èastn˘ch.
Îádal pouze, aby jeho spojenci dostali
podíl, kter˘ jim náleÏel.

Jen málokdo, kdyby byl vystaven ta-
kové zkou‰ce,by odolal poku‰ení obo-
hatit se kofiistí. AbrahamÛv pfiíklad je
v˘tkou tûm, kdo hledají jen svÛj pro-
spûch. Odpovûdûl: „Pozdvihl jsem ru-
ku k pfiísaze Hospodinu, Bohu Nejvy‰-
‰ímu, jemuÏ patfií nebesa i zemû, Ïe
z niãeho, co je tvé, nevezmu nitku ani
fiemínek k opánkÛm, abys nefiekl: »Já
jsem uãinil Abrahama bohat˘m.«“ (Gn
14,22.23) BÛh slíbil,Ïe Abrahamovi po-
Ïehná, a jen Bohu patfií sláva.

Dal‰í,kdo pfii‰el pozdravit vítûzného
patriarchu, byl ‰álemsk˘ král Malkíse-
dek. Jako knûz Boha Nejvy‰‰ího Abra-
hamovi poÏehnal a dûkoval Bohu,kter˘
zpÛsobil vítûzství svého sluÏebníka.
A Abraham mu dal „desátek ze v‰eho“
(Gn 14,20).

ZASLÍBENÍ POTOMSTVA

Abraham byl mírumilovn˘ ãlovûk,
a pokud to jen bylo moÏné, vyh˘bal se
svárÛm. S hrÛzou vzpomínal na krve-
prolití, jehoÏ byl svûdkem. Národy, je-
jichÏ vojska porazil,bezpochyby obno-
ví svou invazi a budou se mu chtít
zvlá‰È pomstít. Navíc je‰tû nedostal do
vlastnictví Kenaan ani nemohl doufat
v dûdice,na nûmÏ by se mohlo naplnit
zaslíbení.

V noãním vidûní opût zaznûl BoÏí
hlas: „Nic se neboj, Abrame, já jsem
tvÛj ‰tít, tvá pfiehojná odmûna.“ (Gn
15,1) Av‰ak jak se má naplnit zaslíbení

smlouvy, kdyÏ mu nebylo dopfiáno mít
syna? „Panovníku Hospodine, co mi
chce‰ dát?“ zeptal se Abraham. „Jsem
stále bezdûtn˘.Nárok na mÛj dÛm bude
mít dama‰sk˘ Elíezer... Ach, nedopfiáls
mi potomka. To má b˘t m˘m dûdicem
správce mého domu?“(Gn 15,2-4) Abra-
ham pfii‰el s návrhem, aby se jeho vûr-
n˘ sluha Elíezer stal jeho adoptivním
synem. Byl v‰ak uji‰tûn, Ïe bude mít
vlastní dítû,které se stane dûdicem.Pak
byl vyzván,aby pohlédl na nespoãetné
hvûzdy záfiící na obloze,a byla vyfiãena
slova: „Tak tomu bude s tv˘m potom-
stvem.“(Gn 15,5) „Abram Hospodinovi
uvûfiil a on mu to pfiipoãetl jako spra-
vedlnost.“ (Gn 15,6; ¤ 4,3)

Hospodin se sníÏil k tomu,aby uzavfiel
smlouvu se sv˘m sluÏebníkem. Bylo
sly‰et BoÏí hlas, kter˘ ho nabádal, aby
neoãekával, Ïe okamÏitû obdrÏí zaslí-
benou zemi,a poukázal na útrapy,jimiÏ
projde jeho potomstvo, dfiíve neÏ se
usadí v Kenaanu. Byl mu odhalen plán
vykoupení – Kristova smrt, jeho velká
obûÈ a jeho pfiíchod v slávû. Abraham
spatfiil rovnûÏ zemi obnovenou do eden-
ské krásy, která mu bude dána do vûã-
ného vlastnictví jako koneãné a úplné
naplnûní zaslíbení.

KdyÏ uÏ Ïil Abraham v Kenaanu témûfi
dvacet pût let,zjevil se mu Hospodin a fie-
kl:„Toto je má smlouva s tebou:Stane‰ se
praotcem hluãícího davu pronárodÛ.“
(Gn 17,4) Na potvrzení naplnûní této
smlouvy bylo jeho jméno Abram zmûnû-
no na Abraham – „praotec pronárodÛ“.
Jméno jeho manÏelky Sáraj bylo zmûnû-
no na Sára – „knûÏna“, protoÏe se stane
„matkou pronárodÛ a vzejdou z ní králo-
vé národÛ“ (Gn 17,16). V té dobû bylo
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Abrahamovi dáno ustanovení obfiízky,
které mûlo b˘t patriarchou a jeho po-
tomky dodrÏováno na znamení, Ïe byli
oddûleni od modláfiÛ a Ïe je BÛh pfiijal
za své zvlá‰tní vlastnictví. Nemûli uza-
vírat manÏelství s pohany,protoÏe kdy-
by to dûlali,byli by vystaveni poku‰ení
podílet se na hfií‰n˘ch praktikách ji-
n˘ch národÛ a byli by svedeni k mod-
láfiství.

PROSBA ZA SODOMU

BÛh Abrahamovi prokázal velkou ãest.
Pfii‰li andûlé a hovofiili s ním.KdyÏ mû-
ly na Sodomu dopadnout soudy,nebyla
pfied ním tato skuteãnost skryta a Abra-
ham se stal pfiímluvcem pfied Bohem
za hfií‰níky.

Za parného letního poledne sedûl
patriarcha ve vchodu svého stanu,kdyÏ

tu v dálce spatfiil tfii poutníky. Je‰tû neÏ
pfii‰li k jeho stanu, cizinci se zastavili.
AniÏ by si od toho sliboval nûjak˘ pro-
spûch, Abraham na nû co nejzdvofiileji
naléhal, aby mu prokázali ãest a zasta-
vili se u nûj na malé obãerstvení.Vlast-
níma rukama pfiinesl vodu, aby mohli
po cestû spláchnout prach ze sv˘ch no-
hou.Vybral jídlo, a – zatímco odpoãíva-
li v chladivém stínu a uÏívali jeho po-
hostinnosti – stál uctivû po jejich boku.
O mnoho let pozdûji se o tomto Abraha-
movû zdvofiilém ãinu zmínil apo‰tol:
„S láskou pfiijímejte i ty, kdo pfiicházejí
odjinud – tak nûktefií, aniÏ to tu‰ili,mû-
li za hosty andûly.“ (Îd 13,2)

Abraham vidûl ve sv˘ch hostech
pouze tfii unavené pocestné.VÛbec ho
nenapadlo, Ïe je mezi nimi Ten, jehoÏ
mÛÏe uctívat,aniÏ by zhfie‰il. Av‰ak teì
bylo odhaleno, kdo tito nebe‰tí poslo-
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vé ve skuteãnosti jsou. Byli na cestû ja-
ko poslové hnûvu, s Abrahamem v‰ak
mluvili nejprve o poÏehnání.BÛh si ne-
libuje v trestání.

Abraham ctil Boha a Hospodin ho
poctil tím, Ïe mu zjevil své zámûry. „Tu
Hospodin fiekl: »Mám Abrahamovi zaml-
ãet,co hodlám uãinit? ...Kfiik ze Sodomy
a Gomory je tak siln˘ a jejich hfiích je tak
tûÏk˘, Ïe uÏ musím sestoupit a podívat
se. JestliÏe si poãínají tak, jak je patrno
z kfiiku,kter˘ ke mnû pfiichází,je po nich
veta; zjistím si, jak tomu je.«“ (Gn 18,
17.20.21) BÛh znal vinu Sodomy, ale vy-
jadfioval se takov˘m zpÛsobem, aby lidé
pochopili, Ïe jeho soudy jsou spravedli-
vé. Sám pfiichází, aby zjistil, jak jednají.
Pokud neza‰li za hranice BoÏí milosti,na-
bídne jim je‰tû moÏnost pokání.

Dva z nebesk˘ch poslÛ ode‰li a za-
nechali Abrahama o samotû s Tím,
o nûmÏ nyní vûdûl,Ïe je BoÏím Synem.
A muÏ víry se pfiimlouval za obyvatele
Sodomy. UÏ jednou je zachránil sv˘m
meãem.Teì se je snaÏil zachránit svou
modlitbou. Lot a jeho rodina tam stále
bydleli a Abraham se je snaÏil vychvá-
tit z boufie BoÏího soudu.

V hluboké pokofie naléhavû Ïádal:
„Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, aã
jsem prach a popel.“(Gn 18,27 ) Nedo-
máhal se pfiíznû na základû své poslu‰-
nosti nebo obûtí, které pfiinesl, kdyÏ
konal BoÏí vÛli. Jako hfií‰ník úpûnlivû
prosil za hfií‰níky. Abraham v‰ak proje-
voval dÛvûru, jakou má dítû,kdyÏ o nû-
co prosí svého milovaného otce. Aãko-
li Lot bydlel v Sodomû,nepodílel se na
bezboÏnosti jejích obyvatel. Abraham
si myslel, Ïe v tomto lidnatém mûstû
musí b˘t i jiní ctitelé pravého Boha.

Naléhal: „Pfiece bys neudûlal nûco ta-
kového a neusmrtil spolu se svévolní-
kem spravedlivého; pak by na tom byl
spravedliv˘ stejnû jako svévolník. To
bys pfiece neudûlal.CoÏ Soudce v‰í ze-
mû nejedná podle práva?“ (Gn 18,25)
ProtoÏe BÛh postupnû vyhovûl jeho
prosbám, Abraham nabyl jistoty,Ïe mûs-
to bude zachránûno, i kdyby se v nûm
na‰lo jen deset spravedliv˘ch.

Abrahamovy modlitby za Sodomu
ukazují,Ïe máme chovat nenávist k hfií-
chu, ale s hfií‰níkem máme mít soucit
a máme ho mít rádi. V‰ude kolem nás
jsou lidé,ktefií se fiítí do záhuby.KaÏdou
hodinu nûktefií zacházejí za hranici,
kde je uÏ není moÏno zasáhnout BoÏí
milostí. Kde jsou hlasy, které naléhavû
vyz˘vají hfií‰níka,aby unikl tomuto hroz-
nému údûlu? Kde jsou ti, kdo za nûj
úpûnlivû prosí Boha?

ABRAHAMOVA DOMÁCNOST

Abraham mûl stejného ducha jako Kris-
tus,kter˘ je sám nejvût‰ím pfiímluvcem
za hfií‰níky. Kristus prokázal hfií‰níkovi
takovou lásku, jakou mÛÏe projevit jen
nekoneãná dobrota. V mukách zpÛso-
ben˘ch ukfiiÏováním, zatíÏen hrozn˘m
bfiemenem hfiíchÛ celého svûta, prosil
za své vrahy: „Otãe, odpusÈ jim, vÏdyÈ
nevûdí, co ãiní.“ (L 23,34)

BÛh vydal svûdectví: „Abraham upo-
slechl mého hlasu a dbal na to,co jsem
mu svûfiil: na má pfiikázání, nafiízení
a zákony.“ (Gn 26,5) „DÛvûrnû jsem se
s ním sblíÏil,aby pfiikazoval sv˘m synÛm
a v‰em, ktefií pfiijdou po nûm: »Dbejte
na Hospodinovu cestu a jednejte podle
spravedlnosti a práva, aÈ Hospodin
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Abrahamovi splní, co mu pfiislíbil.«“
(Gn 18,19) Pro Abrahama to byla velká
ãest, Ïe byl povolán, aby se stal otcem
národa,kter˘ bude stráÏcem BoÏí prav-
dy pro svût. Jeho prostfiednictvím bu-
dou v pfiíchodu Mesiá‰e poÏehnány
v‰echny národy. Abraham zachovával
zákon a jednal správnû a spravedlivû.Ne-
jenÏe se sám bál Hospodina,ale vyuão-
val spravedlnosti také svou rodinu.

Abrahamova domácnost ãítala více
neÏ tisíc osob.Tady se jim – jako ve ‰ko-
le – dostalo takového pouãení,které je
pfiipraví k tomu, aby se stali pfiedstavi-
teli pravé víry.Abraham vychovával hla-
vy rodin, a tak se jeho metody vedení
pfienesou do domácností, které tito mu-
Ïové povedou.

Bylo nutné spojit ãleny domácnosti
dohromady a vytvofiit tím hráz proti
modláfiství, které bylo velmi roz‰ífieno.
Abraham se snaÏil chránit svÛj tábor
pfied smí‰ením s pohany a pfied mod-
láfisk˘mi praktikami,jichÏ byl svûdkem.
Peãoval o to, aby si lidé uvûdomovali
majestát a slávu Ïivého Boha, jenÏ má
b˘t pfiedmûtem jejich uctívání.

BÛh sám oddûlil Abrahama od jeho
modláfiského pfiíbuzenstva, aby mohl
patriarcha vychovávat svou rodinu mi-
mo dosah svÛdn˘ch vlivÛ Mezopotá-
mie, a aby tak mohli jeho potomci
uchovávat pravou víru v její ryzosti.

Abraham uãil své dûti a ostatní ãleny
domácnosti,Ïe Ïijí pod vládou Boha ne-
bes. Nesmí zde b˘t Ïádn˘ útlak ze stra-
ny rodiãÛ ani neposlu‰nost ze strany
dûtí. Tich˘ vliv Abrahamova kaÏdoden-
ního Ïivota byl neustál˘m ponauãením.
Jeho Ïivot byl vÛní. U‰lechtilost jeho
charakteru zjevovala v‰em,Ïe je spojen

s nebesy. Nezanedbával ani toho po-
sledního sluÏebníka.V jeho domácnosti
neplatil jeden zákon pro pána a jin˘ pro
sluhu. Se v‰emi jednal spravedlivû a sou-
citnû jako se spoludûdici Ïivota, kter˘
jim byl darován z milosti.

Jak málo lidí dnes jedná podle jeho
pfiíkladu! Mnozí rodiãe jsou vedeni sle-
p˘m a sobeck˘m sentimentalismem,
opiãí láskou, která nechává dûti, aby si
dûlaly, co chtûjí. To je krutost páchaná
na mládeÏi a velké zlo pro svût. Rodi-
ãovská shovívavost utvrzuje mladé
v následování jejich pfiirozen˘ch sklo-
nÛ,místo aby se podfiizovali BoÏím po-
ÏadavkÛm. Takto vyrÛstají, aby svého
bezboÏného,nepoddajného ducha pfie-
dali zase sv˘m dûtem a dûtem sv˘ch
dûtí. Poslu‰nost vÛãi rodiãovské auto-
ritû má b˘t pfiedstavena jako první
krok, kter˘ vede k poslu‰nosti vÛãi au-
toritû BoÏí.

Velmi roz‰ífiené uãení, Ïe BoÏí pfiiká-
zání uÏ nejsou závazná, má na morálku
lidí stejn˘ vliv jako modláfiství. Rodiãe
nevedou svou rodinu k zachovávání
Hospodinovy cesty.KdyÏ pak dûti zaloÏí
své vlastní rodiny, necítí povinnost vyu-
ãovat své potomky tomu, k ãemu neby-
ly samy nikdy vedeny. To je dÛvod,proã
je zde tolik bezboÏn˘ch rodin, proã se
tak roz‰ífiila nemravnost.

Je tfieba dÛsledné a hluboké refor-
my. Rodiãe i duchovní potfiebují ná-
pravu. Potfiebují mít Boha ve sv˘ch do-
movech. Musí pfiinést BoÏí slovo do
sv˘ch rodin a laskavû a neúnavnû uãit
své dûti, jak mají Ïít, aby se líbily Bohu.
Dûti z takov˘ch rodin mají základ, kte-
r˘ nemÛÏe b˘t smeten pfiicházejícím
pfiílivem skepticismu.
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V mnoh˘ch domácnostech se rodi-
ãe domnívají, Ïe nemohou strávit nû-
kolik chvil dûkováním Bohu za sluneã-
ní paprsky a dé‰È a za ochranu svat˘ch
andûlÛ. Nemají ãas se modlit. Jdou do
práce jako vÛl nebo kÛÀ, bez jediné
my‰lenky na Boha nebo nebe.BoÏí Syn
daroval svÛj Ïivot, aby je vykoupil, ale
oni si neváÏí jeho dobroty víc neÏ zví-
fiata, která zahynou.

JestliÏe byla nûkdy doba, kdy by se
mûl kaÏd˘ domov stát domem modlit-
by,pak je to právû teì.AÈ otec jako knûz
rodiny obûtuje na BoÏím oltáfii ranní
a veãerní obûÈ, zatímco Ïena a dûti se
spojí v modlitbû a chvále. V takové ro-
dinû JeÏí‰ rád pfieb˘vá.

Z kaÏdého domova má v ohledupl-
né laskavosti a v jemné a nesobecké
zdvofiilosti vyzafiovat láska. Existují do-
movy, kde je BÛh uctíván a kde vládne
opravdová láska. Jeho milosrdenství
a poÏehnání sestupuje na prosebníky
jako ranní rosa.

Dobfie vedená domácnost je moc-
n˘m argumentem ve prospûch kfies-
Èanství. Vliv práce v rodinû má dopad
na dûti. AbrahamÛv BÛh je s nimi. BÛh
fiíká kaÏdému vûrnému rodiãi: „DÛvûr-
nû jsem se s ním sblíÏil, aby pfiikazoval
sv˘m synÛm a v‰em, ktefií pfiijdou po
nûm: »Dbejte na Hospodinovu cestu
a jednejte podle spravedlnosti a prá-
va.«“ (Gn 18,19)



Abraham pfiijal zaslíbení, Ïe se mu naro-
dí syn, ale neãekal na Boha, aÏ své slovo
splní ve svÛj ãas a sv˘m vlastním zpÛso-
bem. Oddálení naplnûní podrobilo jeho
víru zkou‰ce, a on v ní neobstál.

Sára ve svém pokroãilém vûku na-
vrhla plán, jehoÏ prostfiednictvím by se
mohl BoÏí zámûr naplnit. Abraham si
mûl vzít za svou druhou manÏelku jed-
nu z jejích sluÏek.MnohoÏenství se pfie-
stalo povaÏovat za hfiích, bylo v‰ak pfie-
stoupením BoÏího zákona a stalo se
osudn˘m pro posvátnost a klid v rodi-
nû. Abrahamovo manÏelství s Hagar by-
lo ne‰tûstím nejen pro jeho vlastní do-
mácnost, ale i pro budoucí generace.

Hagar, polichocena sv˘m nov˘m
postavením Abrahamovy manÏelky
a v oãekávání, Ïe se stane matkou veli-
kého národa, kter˘ z nûj vzejde, zpy‰-
nûla. Vzájemná Ïárlivost naru‰ila mír
kdysi ‰Èastného domova.Nucen naslou-
chat náfikÛm obou, marnû se Abraham
snaÏil obnovit soulad. Aãkoli se s Ha-
gar oÏenil na Sáfiino naléhání, teì ho
obviÀovala z pochybení.Îádala, aby je-
jí sokyni vyhnal. To ov‰em Abraham
odmítl udûlat, protoÏe Hagar se mûla
stát matkou jeho dítûte, syna zaslíbení,

jak s hrdostí oãekával. Av‰ak Hagar by-
la Sáfiinou sluÏkou a Abraham ji pone-
chal pod nadvládou její paní. „Od té
doby ji Sáraj pokofiovala tak, Ïe Hagar
od ní uprchla.“ (Gn 16,6)

Hagar zamífiila na pou‰È.KdyÏ opu‰-
tûna a bez pfiátel odpoãívala u studán-
ky, zjevil se jí andûl. Oslovil ji: „Hagaro,
otrokynû Sáraje.“ (Gn 16,8) Pak ji vy-
zval: „NavraÈ se ke své paní a pokofi se
pod její ruku.“ (Gn 16,9) Av‰ak napo-
menutí bylo smí‰eno se slovy útûchy:
„Hospodin tû ve tvém pokofiení sly-
‰el.“ (Gn 16,11) „Velice rozmnoÏím tvé
potomstvo,takÏe je nebude moÏno ani
spoãítat.“ (Gn 16,10) Byla vybídnuta,
aby svého syna nazvala Izmael – „BÛh
sly‰í“ (Gn 16,11).

KdyÏ bylo Abrahamovi témûfi sto
let, slib, Ïe se mu narodí syn, byl zopa-
kován:„A pfiece ti tvá Ïena Sára porodí
syna a nazve‰ ho Izák (to je Smí‰ek).
Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho
potomstvo jako smlouvu vûãnou.“(Gn
17,19) „A pokud jde o Izmaela,“ fiekl
BÛh,„poÏehnám mu... a uãiním z nûho
velik˘ národ.“ (Gn 17,20)
Narození Izáka naplnilo AbrahamÛv
a Sáfiin domov radostí. Pro Hagar v‰ak
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byla tato událost zmafiením jejích ctiÏá-
dostiv˘ch nadûjí. Izmaela povaÏovali
v‰ichni za dûdice Abrahamova majetku
a nositele poÏehnání, zaslíben˘ch jeho
potomkÛm. Teì byl najednou odstr-
ãen.Matka i syn Sáfiino dítû nenávidûli.

V‰eobecná radost jejich Ïárlivost
je‰tû umocnila, aÏ se Izmael odváÏil
otevfienû se vysmívat dûdici BoÏího za-
slíbení. Sára vidûla v Izmaelovû ne-
spoutané povaze neustál˘ zdroj svárÛ
a naléhala na Abrahama, aby Hagar
s Izmaelem poslal pryã.

Patriarcha se dostal do velk˘ch nesná-
zí. Jak by mohl vyhnat svého syna Izma-
ela, kterého stále vroucnû miloval? Ve
svém dilematu prosil o BoÏí vedení.Pro-
stfiednictvím svatého andûla dostal od
Hospodina pokyn, aby Sáfiinû Ïádosti
vyhovûl. Jen tak mÛÏe ve své rodinû ob-
novit soulad a ‰tûstí. Andûl mu tlumoãil
zaslíbení, Ïe Izmael nebude Bohem
opu‰tûn a Ïe se stane otcem velkého ná-
roda. Aãkoli cítil hlubokou bolest, Abra-
ham uposlechl. S tûÏk˘m srdcem posílal
otec pryã Hagar a svého syna.

V‰em pokolením se mûlo dostat po-
nauãení o posvátnosti manÏelského
svazku.Práva a ‰tûstí tohoto vztahu ma-
jí b˘t peãlivû chránûna, a to i za cenu
velk˘ch obûtí. Sára byla jedinou právo-
platnou Abrahamovou manÏelkou. Na
jejích právech se nemohla oprávnûnû
podílet Ïádná jiná Ïena. Nechtûla, aby
Abraham dal své city jiné, a Hospodin
ji nenapomenul za Ïádost, aby byla její
sokynû vyhnána.

Abraham se mûl stát pfiíkladem víry
pro následující generace. Jeho víra v‰ak
nebyla dokonalá. Ve svém manÏelství
s Hagar projevil Bohu nedÛvûru. Aby

mohl dosáhnout co nejvy‰‰í úrovnû,
BÛh ho podrobil jiné zkou‰ce,nejtûÏ‰í,
jaká kdy byla od ãlovûka vyÏadována.
Vnoãním vidûní byl vyzván,aby na ho-
fie,která mu bude ukázána,obûtoval ja-
ko zápalnou obûÈ svého syna.

OBùTOVÁNÍ IZÁKA

Abrahamovi bylo uÏ sto dvacet let. Síla
mládí ho opustila. TûÏkosti a pfiekáÏky,
s nimiÏ se ãlovûk odváÏnû vyrovnává,
dokud je v plné síle, se ve vy‰‰ím vûku
zvládají mnohem hÛfi. Av‰ak BÛh ne-
chal Abrahama projít nejtûÏ‰í zkou‰-
kou v dobû,kdy byl obtíÏen bfiemenem
let a touÏil po odpoãinku.

Patriarcha byl velmi bohat˘ a vládco-
vé zemû ho ctili jako mocného kníÏete.
Bylo zfiejmé,Ïe nebesa korunovala jeho
Ïivot pln˘ obûtí a trpûlivé vytrvalosti po-
Ïehnáním.

V poslu‰nosti víry Abraham opustil
svou rodnou zemi a jako cizinec puto-
val do zemû svého dûdictví.Dlouho ãe-
kal na narození zaslíbeného dûdice.Na
BoÏí pfiíkaz poslal pryã Izmaela. A teì,
kdyÏ mohl koneãnû vidût splnûní sv˘ch
nadûjí,byl podroben tûÏ‰í zkou‰ce,neÏ
byly v‰echny pfiede‰lé.

„Vezmi svého jediného syna Izáka,
kterého miluje‰,odejdi do zemû Mórija
a tam ho obûtuj jako obûÈ zápalnou na
jedné hofie, o níÏ ti povím!“ (Gn 22,2)
Tento pfiíkaz musel bolestnû zasáhnout
otcovo srdce. Izák byl svûtlem jeho do-
mova, útûchou jeho stáfií, dûdicem za-
slíbeného poÏehnání.Bylo mu v‰ak pfii-
kázáno, aby vlastní rukou prolil krev
svého syna.Zdálo se,Ïe je to prostû ne-
moÏné.
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Satan mu okamÏitû namlouval,Ïe byl
urãitû podveden, protoÏe BoÏí zákon
pfiikazuje:„Nezabije‰.“BÛh pfiece nebu-
de poÏadovat to, co zakázal. Abraham
vy‰el ze svého stanu a pfiipomínal si za-
slíbení, Ïe jeho semeno bude tak po-
ãetné jako hvûzdy.Má-li se tento slib na-
plnit prostfiednictvím Izáka, jak mÛÏe
b˘t vydán na smrt? Abraham padl na
zem a modlil se tak jako nikdy pfiedtím
o nûjaké potvrzení tohoto pfiíkazu,zda
musí skuteãnû vykonat tuto hroznou
povinnost.Vzpomnûl si na andûly, kte-
fií mu zjevili BoÏí zámûr ohlednû zni-
ãení Sodomy a pfiinesli mu zaslíbení
o narození právû tohoto syna Izáka.

Ode‰el na místo, kde se setkal s ne-
besk˘mi posly,a doufal,Ïe dostane nû-
jaké dal‰í pokyny. Av‰ak Ïádné nepfii-
‰ly. V u‰ích mu znûl BoÏí pfiíkaz: „Vez-
mi svého jediného syna Izáka,kterého
miluje‰.“ Musí uposlechnout tohoto

pfiíkazu.Nastává den.Musí se vydat na
cestu.

Izák spal neru‰en˘m spánkem mládí
a nevinnosti. Abraham se chvíli díval do
tváfie svého milovaného syna, pak se
s chvûním odvrátil.·el za Sárou,která ta-
ké spala.Má ji probudit? TouÏil odlehãit
svému srdci a podûlit se s ní o tuto hroz-
nou zodpovûdnost. Ovládl se v‰ak. Izák
byl její radostí a p˘chou. Matãina láska
by mohla tuto obûÈ odmítnout.

Abraham nakonec zavolal svého sy-
na a fiekl mu, Ïe dostal pfiíkaz, aby obû-
toval na vzdálené hofie. Izák chodil ãas-
to s otcem obûtovat, takÏe ho to vÛbec
nepfiekvapilo. Pfiipravili dfiíví a vloÏili
je na osla. Pak se spolu se dvûma slu-
Ïebníky vydali na cestu.

Otec a syn putovali mlãky. Patriar-
cha pfiem˘‰lel o svém tíÏivém tajem-
ství. Jeho my‰lenky zalétaly k Izákovû
hrdé a milující matce. Myslel na den,
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kdy se k ní bude muset vrátit sám.Vû-
dûl, Ïe nÛÏ, jímÏ vezme Ïivot jejímu sy-
novi, probodne její srdce.

Den,nejdel‰í, jak˘ kdy Abraham pro-
Ïil, se pomalu schyloval k západu. Noc
strávil na modlitbách. Stále doufal, Ïe
mu snad nûjak˘ nebesk˘ posel fiekne,
Ïe se mladík mÛÏe bez újmy vrátit ke
své matce. Jeho zmuãené nitro se v‰ak
nedoãkalo Ïádné úlevy.

Dal‰í dlouh˘ den. Dal‰í noc pokofio-
vání a modliteb.Vu‰ích mu znûl pfiíkaz,
kter˘ ho mûl zanechat bezdûtn˘m. Satan
byl nablízku.Na‰eptával mu pochybnos-
ti a svádûl ho k nevûfie. Av‰ak Abraham
odolával jeho poku‰ením.

KdyÏ byli tfietího dne pfiipraveni vy-
dat se na cestu, patriarcha spatfiil zaslí-
bené znamení – oblak slávy vzná‰ející
se nad horou Mórija. Získal jistotu, Ïe
hlas,kter˘ k nûmu promluvil,pocházel
z nebe.

Dokonce ani teì nereptal proti Bo-
hu. Tento syn mu byl neoãekávanû da-
rován. Nemûl Ten, kter˘ mu tento dra-
hocenn˘ dar svûfiil, právo vzít si své
vlastnictví zpût? Ve vífie si opakoval za-
slíbení: „Tvé potomstvo bude povolá-
no z Izáka.“ (Gn 21,12; Îd 11,18) Po-
tomstvo nespoãetné jako zrnka písku
na bfiehu. Izák se narodil na základû zá-
zraku. Nemohl by mu ho Mocn˘, kter˘
mu dal Ïivot, znovu vrátit? Abraham se
chopil BoÏího slova: „Poãítal s tím, Ïe
BÛh je mocen vzkfiísit i mrtvé.“ (Îd
11,19)

Jen BÛh mohl rozumût tomu,jak vel-
kou obûÈ otec pfiiná‰í, kdyÏ vydává na
smrt svého syna. Abraham si pfiál, aby
scény rozlouãení nebyl svûdkem nikdo
jin˘ neÏ BÛh.PoÏádal své sluhy, aby zÛ-

stali na místû: „Poãkejte tu s oslem, já
s chlapcem pÛjdeme dále,vzdáme poc-
tu Bohu a pak se k vám vrátíme.“ (Gn
22,5)

NA VRCHOLU HORY

Abraham naloÏil dfiíví Izákovi na rame-
na, vzal nÛÏ a oheÀ a spoleãnû vystu-
povali na vrchol hory. Mlad˘ muÏ se
koneãnû zeptal: „Otãe...,hle,oheÀ a dfií-
ví je zde. Kde v‰ak je beránek k zápal-
né obûti?“ (Gn 22,7)

To byla hrozná zkou‰ka. Jak toto mi-
lé oslovení „otãe“zasáhlo Abrahamovo
srdce! Je‰tû ne. Je‰tû mu to nemÛÏe fiíct.
„MÛj synu,“odpovûdûl,„BÛh sám si vy-
hlédne beránka k obûti zápalné.“ (Gn
22,8)

Na stanoveném místû postavili oltáfi
a poloÏili na nûj dfiíví. Potom Abraham
chvûjícím se hlasem vyjevil BoÏí posel-
ství.

Izák byl pfiekvapen a zdû‰en,kdyÏ sly-
‰el o svém údûlu. Nekladl v‰ak odpor.
Mohl by utéct, kdyby chtûl. Star˘ muÏ,
vyãerpan˘ zápasem tûchto tfií hrozn˘ch
dnÛ, by nemohl vzdorovat vÛli silného
mladíka. Av‰ak Izák byl od dûtství vy-
chováván k opravdové poslu‰nosti,
a kdyÏ mu byl sdûlen BoÏí zámûr,dobro-
volnû se podfiídil. Sdílel Abrahamovu
víru a cítil se b˘t poctûn tím,Ïe byl po-
volán k tomu, aby dal svÛj Ïivot jako
obûÈ Bohu.

Byla vyfiãena poslední slova lásky,
prolity poslední slzy.Naposledy se obja-
li.Otec pozvedl nÛÏ.Náhle andûl z nebe
zavolal:„Abrahame, Abrahame!“Rychle
odpovûdûl: „Tu jsem.“Bylo sly‰et znovu
hlas: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic
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mu nedûlej! Právû teì jsem poznal, Ïe
jsi bohabojn˘, neboÈ jsi mi neodepfiel
svého jediného syna.“ (Gn 22,11.12)

Potom Abraham uvidûl berana, kte-
r˘ sv˘mi rohy uvízl v hou‰tí, a rychle ho
obûtoval „místo svého syna“(Gn 22,13).
Ve své radosti a vdûãnosti dal Abraham
tomuto místu nové jméno – „Hospo-
din vidí“ (Gn 22,14).

V¯ZNAM ABRAHAMOVY OBùTI

Slavnostní pfiísahou BÛh na hofie Móri-
ja opût potvrdil své poÏehnání Abraha-
movi a jeho potomstvu: „ProtoÏe jsi to
uãinil a neodepfiel jsi mi svého jediné-
ho syna, jistotnû ti poÏehnám a tvé po-
tomstvo jistotnû rozmnoÏím jako ne-
beské hvûzdy a jako písek na mofiském
bfiehu. Tvé potomstvo obdrÏí bránu
sv˘ch nepfiátel a ve tvém potomstvu
dojdou poÏehnání v‰echny pronárody
zemû, protoÏe jsi uposlechl mého hla-
su.“ (Gn 22,16-18)

AbrahamÛv úÏasn˘ ãin víry stojí ja-
ko záfiící sloup, kter˘ osvûcuje stezku
BoÏích sluÏebníkÛ ve v‰ech následují-
cích generacích. Bûhem onûch tfií dnÛ
stráven˘ch na cestû mûl Abraham do-
statek ãasu pfiít se s Bohem nebo o nûm
pochybovat. Mohl namítat, Ïe kdyÏ za-
bije svého syna, budou na nûj pohlíÏet
jako na vraha, jako na druhého Kaina.
To zapfiíãiní, Ïe odmítnou jeho uãení
a budou jím pohrdat. Tak bude zbaven
moÏnosti prokazovat sv˘m bliÏním dob-
ro.Mohl prosit,aby byl pro svÛj vûk té-
to povinnosti zpro‰tûn. Ale patriarcha
se neuch˘lil k v˘mluvám. Abraham byl
jen ãlovûk. Mûl stejné touhy a sklony ja-
ko my. Av‰ak neradil se se sv˘m roz-

bolavûl˘m srdcem. Vûdûl, Ïe v‰echny
BoÏí poÏadavky jsou oprávnûné a spra-
vedlivé.

„»Uvûfiil Abraham Bohu a bylo mu
to poãítáno za spravedlnost« a byl na-
zván »pfiítelem BoÏím«.“( Jk 2,23) Pavel
napsal:„Pochopte tedy,Ïe syny Abraha-
mov˘mi jsou lidé víry.“ (Ga 3,7 ) Abra-
hamova víra se ov‰em projevila jeho
skutky. „CoÏ nebyl ná‰ otec Abraham
ospravedlnûn ze skutkÛ, kdyÏ poloÏil
na oltáfi svého syna Izáka? Nevidí‰, Ïe
víra pÛsobila spolu s jeho skutky a Ïe ve
skutcích do‰la víra dokonalosti?“ ( Jk
2,21.22)

Mnozí vÛbec nechápou vztah mezi
vírou a skutky.¤íkají: „Jen vûfi v Krista,
a bude‰ spasen.VÛbec nemusí‰ zacho-
vávat BoÏí zákon.“ Av‰ak pravá víra se
projevuje poslu‰ností.O otci v‰ech vû-
fiících Hospodin prohlásil: „Abraham
uposlechl mého hlasu a dbal na to, co
jsem mu svûfiil: na má pfiikázání, na-
fiízení a zákony.“ (Gn 26,5) Jakub fiíká:
„Stejnû tak i víra, není-li spojena se
skutky,je sama o sobû mrtvá.“( Jk 2,17 )
A Jan, kter˘ tolik zdÛrazÀoval lásku,
nám fiíká: „V tom je totiÏ láska k Bohu,
Ïe zachováváme jeho pfiikázání.“ (1 J
5,3)

„ProtoÏe se v Písmu pfiedvídá,Ïe BÛh
na základû víry ospravedlní pohanské
národy, dostal uÏ Abraham zaslíbení:
»V tobû dojdou poÏehnání v‰ecky ná-
rody.«“ (Ga 3,8) Patriarchova víra byla
upfiena na Vykupitele, kter˘ mûl pfiijít.
Kristus fiekl:„Vá‰ otec Abraham zajásal,
Ïe spatfií mÛj den;spatfiil jej a zaradoval
se.“ ( J 8,56) Beran obûtovan˘ namístû
Izáka pfiedstavoval BoÏího Syna, kter˘
má b˘t obûtován za nás. Otec, kdyÏ se
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díval na svého Syna,fiekl hfií‰níkovi:„Îij,
na‰el jsem za tebe v˘kupné.“

Úzkost,kterou bûhem ponur˘ch dnÛ
této hrozné zkou‰ky Abraham proÏil,
dopustil BÛh proto,aby mohl patriarcha
pochopit nûco z velké obûti,kterou pfii-
nese BÛh pro vykoupení lidstva.Îádná
jiná zkou‰ka nemohla Abrahamovi
zpÛsobit taková vnitfiní muka jako obû-
tování jeho syna.BÛh vydal svého Syna
na hrÛzyplnou a potupnou smrt. Andû-
lÛm nebylo dovoleno zasáhnout jako
v pfiípadû Izáka.Nebyl zde hlas,kter˘ by
zavolal: „UÏ dost!“ Král slávy obûtoval
svÛj Ïivot, aby zachránil padlé lidstvo.
„On neu‰etfiil svého vlastního Syna,
ale za nás za v‰echny jej vydal; jak by
nám spolu s ním nedaroval v‰ecko?“
(¤ 8,32)

ObûÈ, která byla od Abrahama vyÏa-
dována, nepfiinesla prospûch jen jemu
a následujícím generacím. Mûla b˘t po-
uãením také pro bezhfií‰né inteligent-
ní nebeské bytosti a pro obyvatele ostat-
ních svûtÛ. Plán vykoupení, kter˘ se
uskuteãÀuje na na‰í zemi, je uãebnicí

pro cel˘ vesmír. ProtoÏe Abraham v mi-
nulosti projevil nedostatek víry,satan ho
pfied andûly a Bohem osoãil. BÛh chtûl
pfied nebesy podat dÛkaz o vûrnosti své-
ho sluÏebníka. Chtûl ukázat, Ïe nemÛÏe
pfiijmout nic men‰ího neÏ dokonalou
poslu‰nost, a chtûl pfied cel˘m vesmí-
rem plnûji vyjevit plán spasení.

Zkou‰ka,která byla uloÏena Adamo-
vi, neobsahovala Ïádné utrpení. Av‰ak
na Abrahamovi byla vyÏadována obûÈ,
která mu zpÛsobovala nejvût‰í muka.
Celá nebesa se v úÏasu a s obdivem dí-
vala na Abrahamovu neochvûjnou po-
slu‰nost. Obyvatelé nebes se radova-
li z jeho vûrnosti. Satanova obvinûní se
ukázala jako fale‰ná. BÛh jasnû dosvûd-
ãil, Ïe poslu‰nost bude odmûnûna.

KdyÏ byl Abrahamovi dán pfiíkaz,aby
obûtoval svého syna, v‰echny nebeské
bytosti s napûtím a váÏností sledovaly
kaÏd˘ krok naplnûní tohoto poÏadavku.
Na tajemství vykoupení bylo vrÏeno
svûtlo a dokonce i andûlé lépe pocho-
pili úÏasné opatfiení, které BÛh uãinil
pro záchranu ãlovûka (viz 1 Pt 1,12).



Mezi mûsty jordánského údolí byla So-
doma svou úrodností a krásou „jako za-
hrada Hospodinova“ (Gn 13,10). Pole
sk˘tala hojnou úrodu a na úboãích ob-
klopujících mûsto se popásala velká
stáda dobytka. Umûní a obchod dávaly
vzkvétat tomuto py‰nému mûstu. Jeho
paláce zdobily poklady V˘chodu a ka-
ravany pfiiná‰ely na jeho trÏi‰tû rÛzné
drahocenné vûci. Jeho obyvatelé moh-
li bez velkého úsilí a námahy uspokojit
kaÏdé své pfiání.

Zahálãivost a bohatství zatvrzovaly
srdce, která nebyla nikdy suÏována nû-
jakou potfiebou nebo obtíÏena zármut-
kem. Lidé se oddávali smysln˘m tou-
hám.„Hle,toto byla nepravost tvé sestry
Sodomy;p˘cha, sytost chleba a sebejis-
t˘ klid, kter˘ mûla i se sv˘mi dcerami.
Ale ruku uti‰tûného uboÏáka neposilo-
vala.Povy‰ovaly se,páchaly pfiede mnou
ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak
jsem uznal za vhodné.“ (Ez 16,49.50)
Satan není nikdy úspû‰nûj‰í, neÏ kdyÏ
pfiichází k lidem ve chvílích jejich za-
hálky.

Sodomu ovládaly zábavy, h˘fiení, ho-
dování a opilství. Její obyvatelé se bez
omezení oddávali divok˘m vá‰ním.
Otevfienû pohrdali Bohem a jeho záko-

nem a libovali si v násilí. Aãkoli mûli
pfied sebou pfiíklad pfiedpotopního svû-
ta a vûdûli o jeho zniãení, jednali stejnû
bezboÏnû.

V dobû, kdy se Lot nastûhoval do
Sodomy, nebyla zkaÏenost je‰tû v‰eo-
becná a BÛh ve své milosti dovolil, aby
uprostfied morální temnoty zazáfiily pa-
prsky svûtla. Abraham nebyl obyvate-
lÛm Sodomy neznám˘ a jeho vítûzství
nad velk˘mi spojeneck˘mi armádami
vyvolalo údiv a obdiv.V‰eobecnû vlád-
lo pfiesvûdãení, Ïe se stal vítûzem díky
BoÏí moci. Jeho vzne‰en˘ a nesobeck˘
charakter, tak cizí sodomsk˘m obyva-
telÛm,ktefií vyhledávali jen vlastní pro-
spûch,byl dal‰ím dÛkazem svrchovanos-
ti náboÏenství, které Abraham vyznával.
BÛh ve své prozfietelnosti promlouval
k lidem,ale poslední paprsky svûtla by-
ly odmítnuty stejnû jako v‰echny pfied-
chozí.

Nyní se blíÏila poslední noc Sodomy.
Lidé to v‰ak vÛbec nepostfiehli.Zatímco
se andûlé pfiibliÏovali k místu zkázy, lidé
snili o prosperitû a radovánkách.Posled-
ní den byl jako kaÏd˘ jin˘, kter˘ pfii‰el
a ode‰el. Krajina nesrovnatelné krásy
byla zalita paprsky zapadajícího slunce.
Lidé dychtící po zábavách bloumali
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sem a tam a snaÏili se najít nûco,co by
je pobavilo.

Za soumraku pfii‰li k mûstské bránû
dva cizinci.Nikdo nemohl v tûchto pout-
nících poznat mocné posly BoÏího sou-
du.Bezstarostn˘ zástup vÛbec netu‰il,Ïe
sv˘m chováním k tûmto nebesk˘m vy-
slancÛm právû této noci zavr‰í svou vi-
nu, a tak odsoudí celé mûsto ke zkáze.

V LOTOVù DOMù

Pouze jeden ãlovûk projevil laskavou
pozornost vÛãi cizincÛm a pozval je do
svého domu. Lot nevûdûl, kdo tito muÏi
ve skuteãnosti jsou,ale mûl ve zvyku b˘t
zdvofiil˘ a pohostinn˘, jak se tomu nau-
ãil od Abrahama. Kdyby nepûstoval du-
cha zdvofiilosti,byl by asi ponechán,aby
zahynul se Sodomou.Mnohé rodiny tím,
Ïe zavfiely své dvefie hostÛm, uzavfiely
se pfied BoÏím poslem, kter˘ jim mohl
pfiinést poÏehnání. Bohu se líbí kaÏdo-
denní neokázalé skutky, které vyÏadují
sebezapfiení, ale jsou konány v radost-
ném a dobrovolném duchu.

Lot vûdûl, jakému hrubému zacháze-
ní jsou cizinci v Sodomû vystaveni.Pova-
Ïoval za svou povinnost chránit je tím,
Ïe jim nabídne pohostinství ve svém
vlastním domû. KdyÏ poutníci pfiichá-
zeli, sedûl v bránû.Vstal ze svého místa,
aby se s nimi setkal.Uctivû se poklonil
a fiekl:„SnaÏnû prosím,moji páni,uchyl-
te se do domu svého sluÏebníka. Pfie-
nocujte.“ Zdálo se, Ïe odmítli, protoÏe
fiekli: „Nikoli, pfienocujeme na tomto
prostranství.“(Gn 19,2) Jejich odpovûì
sledovala dvojí zámûr: mûla vyzkou‰et
Lotovu upfiímnost a zároveÀ ukázat, Ïe
neznají skuteãn˘ charakter sodomsk˘ch

muÏÛ, kdyÏ pfiedpokládají, Ïe mohou
v noci bezpeãnû zÛstat na ulici. Lot se
sv˘m pozváním naléhal tak dlouho,do-
kud se nepodrobili a nedoprovodili ho
do jeho domu.

Váhání náv‰tûvníkÛ a Lotovo neu-
stálé naléhání vzbudilo pozornost.NeÏ
se uloÏili k noãnímu odpoãinku, pfied
jeho domem se srotil bezboÏn˘ zástup,
velké shromáÏdûní mlad˘ch i star˘ch
lidí, ktefií byli rozpáleni stejn˘mi ne-
mravn˘mi vá‰nûmi. Cizinci se vyptáva-
li na Ïivot ve mûstû,kdyÏ tu bylo sly‰et
hulákající a vysmívající se dav,kter˘ Ïá-
dal, aby k nim ti muÏi byli vyvedeni.

Lot vy‰el ven a pokou‰el se je pfie-
svûdãit: „Bratfii moji, nedûlejte prosím
nic zlého.“ (Gn 19,7) Oslovení „bratfii“
pouÏil ve v˘znamu „sousedé“. Doufal,
Ïe si je tak získá. Jejich vá‰eÀ se v‰ak
rozpoutala jako boufie.Vysmívali se Lo-
tovi a vyhroÏovali mu, Ïe s ním naloÏí
hÛfi,neÏ jak zam˘‰leli jednat s jeho hos-
ty. Byli by ho roztrhali na kusy, kdyby
ho BoÏí andûlé nezachránili. Nebe‰tí
poslové „vlastníma rukama vtáhli Lota
k sobû do domu a zavfieli dvefie. Ale mu-
Ïe, ktefií byli u vchodu do domu, malé
i velké, ranili slepotou, takÏe nebyli
schopni nalézt vchod.“ (Gn 19,10.11)
Kdyby nebyli slepí i duchovnû, kdyby
nemûli zatvrzelá srdce, BoÏí rána, která
na nû dopadla,by zpÛsobila,Ïe by upus-
tili od svého zlého zámûru. Této po-
slední noci nepáchali hor‰í hfiíchy neÏ
mnohokrát pfiedtím. Av‰ak milost, kte-
rou tak dlouho pohrdali, se za nû nako-
nec pfiestala pfiimlouvat. OheÀ BoÏího
hnûvu mûl koneãnû vzplanout.

Andûlé Lotovi odhalili úãel svého
pfiíchodu: „My pfiiná‰íme tomuto mís-
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tu zkázu, protoÏe kfiik z nûho je pfied
Hospodinem tak velk˘,Ïe nás Hospodin
poslal, abychom je zniãili.“ (Gn 19,13)
Cizinci, které se Lot snaÏil chránit, teì
slíbili ochranu jemu a celé jeho rodinû,
pokud spolu s ním uteãe ze zkaÏeného
mûsta. Po neúspû‰n˘ch pokusech se
dav posléze roze‰el a Lot ‰el varovat své
dûti: „Vyjdûte hned z tohoto místa, po-
nûvadÏ Hospodin chystá tomuto mûstu
zkázu.“ (Gn 19,14) Ale oni se vysmívali
tomu, co naz˘vali povûreãn˘m stra-
chem. Jeho dcery byly ovlivnûny sv˘mi
manÏely. Nevidûly Ïádn˘ dÛkaz, Ïe jim
hrozí nebezpeãí. Mûly velké majetky
a nemohly uvûfiit, Ïe by bylo moÏné,
aby byla pfiekrásná Sodoma zniãena.

LOTÒV VÁHAV¯ ÚTùK

Lot se vrátil do svého domova smutn˘
a vyprávûl o svém nezdaru. Andûlé ho
pak vybídli, aby vzal svou Ïenu a dvû
dcery, které mûl je‰tû doma, a ode‰el.
Lot v‰ak otálel. Nemûl správnou pfied-
stavu o odporn˘ch nepravostech pá-
chan˘ch v tomto bezboÏném mûstû.
Neuvûdomoval si, jak nesmírnû nutné
jsou BoÏí soudy, aby byl zadrÏen pfiíval
hfiíchu.

Nûkteré z jeho dûtí pfiilnuly k Sodo-
mû a Lot si myslel, Ïe je nad jeho síly
opustit ty, které povaÏoval za nejdraÏ‰í
na svûtû.Bylo tûÏké zanechat zde pfiepy-
chov˘ dÛm a ve‰keré bohatství, které
za svÛj Ïivot nashromáÏdil, a vyjít jako
nuzn˘ tulák. Ochromen smutkem, vá-
hal. Neb˘t andûlÛ, v‰ichni by zahynuli.
Nebe‰tí poslové ho uchopili za ruku,
stejnû tak jeho manÏelku a dcery, a vy-
vedli je z mûsta.

Ve v‰ech mûstech jordánské roviny
se nena‰lo ani deset spravedliv˘ch lidí.
Ale v odpovûì na Abrahamovu mod-
litbu byl ze zkázy vychvácen jeden
muÏ, kter˘ se bál Boha. Pfiíkaz byl dán
s pfiekvapivou naléhavostí: „Uteã, jde ti
o Ïivot. NeohlíÏej se zpût a v celém
tomto okrsku se nezastavuj.Uteã na ho-
ru, abys nezahynul.“ (Gn 19,17) Jediné
ohlédnutí zpût, pouhé chvilkové zavá-
hání, zda mají opustit pfiekrásn˘ dÛm,
by je stálo Ïivot. Boufie BoÏího soudu
ãekala pouze tak dlouho, aby tito ubo-
zí uprchlíci mohli uniknout.

Zmaten˘ a vydû‰en˘ Lot se v‰ak vy-
mlouval, Ïe nemÛÏe udûlat to, co se po
nûm Ïádá.Îivotem v tomto bezboÏném
mûstû jeho víra zeslábla.PfiestoÏe byl po
jeho boku KníÏe nebes, úpûnlivû prosil
o svÛj vlastní Ïivot, jako by se BÛh,kter˘
mu projevoval takovou lásku, o nûj ne-
postaral.Mûl cele dÛvûfiovat BoÏímu po-
slu.„Hle,tamto mûsto je blízko,tam bych
se mohl utéci, je jen maliãké. Smím tam
utéci? CoÏ není opravdu maliãké? Tak
zÛstanu naÏivu.“ (Gn 19,20) Sóar bylo
vzdáleno jen nûkolik kilometrÛ od So-
domy a podobnû jako ona bylo zkaÏené
a odsouzené k zániku. Lot v‰ak Ïádal,
aby bylo uchováno, a zdÛrazÀoval, Ïe to
je jen malá prosba. Jeho pfiání bylo vy-
hovûno.Hospodin ho ujistil:„Vyhovím ti
i v této vûci;mûsto,o kterém mluví‰,ne-
podvrátím.“ (Gn 19,21)

Znovu byl dán pfiíkaz,aby pospícha-
li,protoÏe ohnivá zkáza bude odloÏena
jen nakrátko. Av‰ak jeden z uprchlíkÛ
se ohlédl zpût na odsouzené mûsto.Lo-
tova Ïena se stala památníkem BoÏího
soudu.Kdyby Lot sám bez váhání a bez
jediné námitky utekl na horu, jeho Ïe-
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na by se také zachránila. Jeho pfiíklad
by ji uchránil od hfiíchu, kter˘ zpeãetil
její osud. Jeho váhání v‰ak zapfiíãinilo,
Ïe brala BoÏí varování na lehkou váhu.
Tûlesnû byla sice mimo mûsto, ale sv˘m
srdcem pfiilnula k Sodomû tak,Ïe zahy-
nula spolu s ní.Vzboufiila se proti Bohu,
protoÏe jeho soudy zniãily její majetek
a nechaly zahynout její dûti v ruinách.
Cítila se hroznû,protoÏe musela nechat
zniãit bohatství, které shromaÏìovala
po mnoho let.Místo aby vdûãnû pfiijala
záchranu, troufale se dívala zpût a tou-
Ïila po Ïivotním stylu lidí, ktefií odmítli
BoÏí varování.

Nûktefií kfiesÈané fiíkají: „NezáleÏí mi
na tom, zda  budu spasen, pokud mÛj
Ïivotní partner a dûti nebudou spase-
ni.“Myslí si, Ïe nebe by nebylo nebem,
kdyby tam nebyli ti, ktefií jsou jim tak
drazí. Nezapomnûli v‰ak ti, kdo pûstují
takové pocity, Ïe jsou vázáni silnûj‰ími
pouty lásky a vûrnosti ke svému Stvo-
fiiteli a Vykupiteli? Odvrátíme se také
od Boha, protoÏe na‰i pfiátelé odmítli
Spasitelovu lásku? Kristus zaplatil ne-
koneãnou cenu za na‰e vykoupení a ni-
kdo,kdo si je vûdom jeho hodnoty,nepo-
hrdne BoÏím milosrdenstvím, protoÏe
jiní se rozhodli tak uãinit. Skuteãnost,
Ïe druzí ignorují BoÏí poÏadavky,by nás
mûla vést k vût‰ímu odhodlání ctít Bo-
ha a vést v‰echny,které mÛÏeme,k pfii-
jetí jeho lásky.

ZNIâENÍ SODOMY A JEHO POSELSTVÍ

„Slunce vycházelo nad zemí, kdyÏ Lot
ve‰el do Sóaru.“ (Gn 19,23) Zdálo se,
Ïe záfiivé ranní paprsky promlouvají
k mûstÛm jordánské roviny jen o pro-

speritû a pokoji.Vulicích zaãal ruch ak-
tivního Ïivota. Lidé vycházeli za sv˘mi
obchody nebo zábavou. Lotovi zeÈové
si tropili Ïerty ze strachu a varování sla-
bomyslného starce.

Náhle a neoãekávanû jako blesk z ãis-
tého nebe propukla boufie. Hospodin
chrlil na mûsta jordánské roviny síru
a oheÀ. Paláce a chrámy, nákladné do-
my, zahrady, vinice a davy lidí dychtí-
cích po radovánkách, ktefií pfiedcháze-
jící noci uráÏeli nebeské posly,v‰echno
to bylo zniãeno.VzhÛru stoupal d˘m ja-
ko z obrovské pece. Pfiekrásné údolí
Siddim se stalo místem, které uÏ nikdy
nebude obnoveno a obydleno a které
je pro v‰echny generace svûdectvím
o tom, Ïe nad pfiestoupením bude jis-
tojistû vynesen BoÏí soud.

Existují v‰ak je‰tû hor‰í hfiíchy, neÏ
pro jaké byly zniãeny Sodoma a Go-
mora.Ti,kdo sly‰í v˘zvu evangelia k po-
kání, a nedbají jí, mají vût‰í vinu neÏ
obyvatelé údolí Siddim. Osud Sodomy
je slavnostní v˘strahou nejen pro ty,
kdo bezosty‰nû hfie‰í, ale i pro ty, kdo
berou na lehkou váhu svûtlo a pfied-
nosti, které jim nebesa posílají.

Spasitel ãeká na odpovûì na svou
nabídku lásky a odpu‰tûní s mnohem
nûÏnûj‰ím slitováním, neÏ jaké h˘be
srdcem pozemsk˘ch rodiãÛ, kdyÏ od-
pou‰tûjí svému vzpurnému synovi.
„NavraÈte se ke mnû a já se navrátím
k vám.“ (Mal 3,7) JestliÏe v‰ak nûkdo
tuto nûÏnou lásku neustále odmítá,bu-
de nakonec ponechán v temnotû. Srd-
ce,které po dlouhou dobu pohrdá Bo-
Ïí milostí, se hfiíchem zatvrzuje a stává
se necitliv˘m k vlivu BoÏího milosrden-
ství.V den soudu na tom budou mûsta
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jordánského údolí lépe neÏ ti, kdo po-
znali Kristovu lásku, a pfiesto se od nûj
odvrátili a zamilovali si hfiích.V nebes-
k˘ch knihách je záznam o bezboÏnosti
národÛ, rodin i jednotlivcÛ. Lidé jsou
vyz˘váni k pokání, je jim nabízeno od-
pu‰tûní. Av‰ak pfiijde ãas,kdy bude ko-
neãné zúãtování. âlovûk se rozhodl.
Jeho údûl bude takov˘, jak˘ si sám vy-
bral. Pak bude dán pokyn k vykonání
rozsudku.

Vdne‰ním náboÏenském svûtû je Bo-
Ïí milost brána na lehkou váhu. Mnozí
znevaÏují zákon. „Uãí naukám, jeÏ jsou
jen pfiíkazy lidsk˘mi.“ (Mt 15,9) V mno-
h˘ch církvích pfievládá nevûra.Ne nevû-
ra v ‰irokém slova smyslu, to znamená
otevfiené popírání Bible, ale nevûra, kte-
rá podr˘vá autoritu Bible jako BoÏího
zjevení. Îivá zboÏnost byla nahrazena
prázdn˘m formalismem.V˘sledkem je,
Ïe pfievaÏuje odpadnutí a smyslnost.
Kristus prohlásil:„Stejnû tak bylo za dnÛ
Lotov˘ch: Jedli, pili, kupovali, prodávali,
sázeli a stavûli.Právû tak bude v den,kdy
se zjeví Syn ãlovûka.“ (L 17, 28.30) Svût
velmi rychle dozrává ke zkáze.

Ná‰ Spasitel fiekl: „Mûjte se na pozo-
ru, aby va‰e srdce nebyla zatíÏena ne-
stfiídmostí,opilstvím a starostmi o Ïivo-
bytí a aby vás onen den nepfiekvapil ja-
ko past. NeboÈ pfiijde na v‰echny, ktefií
pfieb˘vají na zemi.Buìte bdûlí a proste
v kaÏd˘ ãas, abyste mûli sílu uniknout
v‰emu tomu, co se bude dít, a mohli
stanout pfied Synem ãlovûka.“ (L 21,
34-36)

Pfied zniãením Sodomy poslal BÛh
Lotovi poselství: „Uteã, jde ti o Ïivot.“
(Gn 19,17) Tent˘Ï varovn˘ hlas bylo
sly‰et pfied zniãením Jeruzaléma: „KdyÏ

uvidíte, Ïe Jeruzalém obkliãují vojska,
tu poznáte, Ïe se pfiiblíÏila jeho zkáza.
Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, aÈ uprch-
nou do hor, ktefií jsou v Jeruzalémû, aÈ
z nûho odejdou.“ (L 21,20.21) Nemûli
otálet, ale mûli utéct.

Bylo zde v˘chodisko: rozhodné od-
dûlení se od bezboÏn˘ch, prostfiedek
k záchranû Ïivota. Tak tomu bylo v do-
bû Noeho, v pfiípadû Lota i uãedníkÛ
pfied zniãením Jeruzaléma a tak tomu
bude i v posledních dnech. Znovu je
sly‰et BoÏí hlas, kter˘ nabádá svÛj lid,
aby se oddûlil od pfievládající bezboÏ-
nosti.

Stav zkaÏenosti a odpadlictví, kter˘
se projeví v posledních dnech,byl pfied-
staven proroku Janovi ve vidûní o Ba-
bylonu,„velikém mûstû,panujícím nad
králi zemû“ (Zj 17,18). Pfied jeho zká-
zou má zaznít BoÏí v˘zva: „Vyjdi, lide
mÛj, z toho mûsta,nemûjte úãast na je-
ho hfií‰ích,aby vás nestihly jeho pohro-
my.“ (Zj 18,4) Tak jako za dnÛ Noeho
a Lota nesmí b˘t dûlán Ïádn˘ kompro-
mis mezi Bohem a svûtem, Ïádné ohlí-
Ïení se zpût po jistotû pozemsk˘ch po-
kladÛ. „Nikdo nemÛÏe slouÏit dvûma
pánÛm. NeboÈ jednoho bude nenávi-
dût a druhého milovat, k jednomu se
pfiidá a druh˘m pohrdne. NemÛÏete
slouÏit Bohu i majetku.“ (Mt 6,24)

Lidé sní o prosperitû a pokoji. Davy
volají:„Je pokoj,nic nehrozí“(1Te 5,3),
zatímco nebesa prohla‰ují, Ïe na pfie-
stupníka pfiijde rychle zkáza. V noci
pfied sv˘m zniãením se mûsta jordán-
ského údolí oddávala radovánkám a vy-
smívala se varováním BoÏího posla. Ale
právû v tu noc se pfied bezstarostn˘mi
obyvateli Sodomy navÏdy zavfiela brá-
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na BoÏí milosti. Bohu se nelze navÏdy
vysmívat.

Ohromné mnoÏství lidí odmítne BoÏí
milost a bude vydáno náhlé a nezvratné
záhubû.Av‰ak ti,kdo dbají varování,„bu-
dou bydlet v úkrytu Nejvy‰‰ího,pfieãka-
jí noc ve stínu V‰emocného“(Î 91,1).

Nedlouho poté byl Sóar zniãen, tak
jak to BÛh prohlásil. Lot ode‰el do hor
a bydlel v jeskyni.

Ale zlofieãenství Sodomy ho proná-
sledovalo i tam. Hfií‰né chování jeho
dcer bylo v˘sledkem ‰patného vlivu
tohoto zkaÏeného místa. Lot si vybral
Sodomu pro její pohodlí a blahobyt,
av‰ak uchoval si v srdci BoÏí bázeÀ.Na-
konec byl zachránûn jako „oharek vy-
rvan˘ z ohnû“(Za 3,2).Nicménû pfii‰el
o majetek, ztratil Ïenu a dûti, bydlel
v jeskyni a na stará kolena byl zostu-
zen. Nepfiivedl na svût pokolení spra-
vedliv˘ch muÏÛ, ale dva modláfiské ná-
rody,které se stavûly nepfiátelsky k Bohu
a bojovaly proti BoÏímu lidu tak dlou-
ho,aÏ pohár jejich bezboÏnosti pfietekl,
a byly odsouzeny k záhubû. Jak hrozné
následky vyplynuly z jednoho nemou-
drého rozhodnutí! „Ne‰tvi se za bohat-
stvím,z vlastního rozumu toho zanech.“

(Pfi 23,4) „Kdo se Ïene za ziskem, roz-
vrací svÛj dÛm.“ (Pfi 15,27) „Kdo chce
b˘t bohat˘, upadá do osidel poku‰ení
a do mnoha nerozumn˘ch a ‰kodliv˘ch
tuÏeb, které strhují lidi do zkázy a záhu-
by.“ (1Tm 6,9)

Lot vstupoval do Sodomy s pevn˘m
odhodláním, Ïe se bude chránit pfied
její bezboÏností a pfiikáÏe své rodinû,
aby ho následovala. Selhal v‰ak. V˘sle-
dek známe.

Stejnû jako Lot vidí mnozí zkázu
sv˘ch dûtí a stûÏí zachrání sami sebe.
Jejich celoÏivotní práce vy‰la nazmar.
Jejich Ïivot je smutn˘m selháním.Kdy-
by pûstovali pravou moudrost, jejich
dûti by mûly ménû svûtského blahoby-
tu, ale jistû by získaly právo na nesmr-
telné dûdictví.

Dûdictví, které BÛh zaslíbil, se net˘ká
tohoto svûta. Abraham „vûfiil, a proto Ïil
v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve
stanech s Izákem a Jákobem, pro které
platilo totéÏ zaslíbení, a upínal nadûji
k mûstu s pevn˘mi základy, jehoÏ stavi-
telem a tvÛrcem je sám BÛh“ (Îd 11,
9.10).Musíme zde Ïít jako poutníci a ci-
zinci, abychom obdrÏeli „lep‰í vlast,
vlast nebeskou“ (Îd 11,16).



Abraham zestárl. Pfiesto mûl pfied se-
bou je‰tû jeden úkol. Izák byl Bohem
urãen k tomu, aby se stal stráÏcem Bo-
Ïího zákona a otcem vyvoleného lidu.
Byl v‰ak dosud svobodn˘.

Obyvatelé Kenaanu se oddávali mod-
láfiství a BÛh zakázal, aby s nimi jeho
lid uzavíral manÏelství,protoÏe vûdûl,Ïe
smí‰ená manÏelství by vedla k odpad-
nutí. Izák byl jemn˘ a poddajn˘.Kdyby
se spojil se Ïenou,která nectí Boha,byl
by v nebezpeãí,Ïe kvÛli zachování sou-
ladu obûtuje zásady. Abraham byl pfie-
svûdãen, Ïe v˘bûr Ïeny pro jeho syna
je nesmírnû závaÏná záleÏitost. Velice
si pfiál, aby se oÏenil se Ïenou,která by
ho neodvádûla od Boha.

Ve starovûku dojednávali sÀatek
zpravidla rodiãe a stejn˘ zvyk zachová-
vali i ti, kdo uctívali Boha. Nikdo nebyl
Ïádán, aby se oÏenil s dívkou, kterou
by nemûl rád, av‰ak mladí byli usmûr-
Àováni úsudkem sv˘ch bohabojn˘ch
rodiãÛ. Bylo by zneváÏením rodiãÛ, ba
dokonce váÏn˘m pfiestupkem, kdyby
‰li za sv˘m pfiáním proti vÛli sv˘ch ro-
diãÛ.

Izák dÛvûfioval svému otci a rád mu
tuto záleÏitost svûfiil.Vûfiil také, Ïe BÛh

sám bude fiídit toto rozhodnutí.Patriar-
chovy my‰lenky zalétly do Mezopotá-
mie k rodinû jeho otce. Aãkoli nebyli
zcela opro‰tûni od modláfiství, udrÏo-
vali poznání pravého Boha. Izák k nim
nesmí jít,ale moÏná se mezi nimi najde
dívka, která bude ochotna opustit svÛj
domov a spojit se s ním v prosazování
pravého uctívání Ïivého Boha.

Abraham povûfiil tímto dÛleÏit˘m
úkolem svého sluÏebníka, kter˘ byl
„správcem jeho domu“ (Gn 24,2). Byl
to zku‰en˘ muÏ se zdrav˘m úsudkem,
kter˘ mu uÏ dlouho vûrnû slouÏil.
Tohoto sluhu poÏádal, aby slavnostnû
pfiísahal, Ïe Izákovi nevybere za man-
Ïelku kenaanskou Ïenu,ale zvolí dívku
z Náchorovy rodiny v Mezopotámii.Po-
kud nenajde mladou Ïenu,která by by-
la ochotna opustit svou rodinu, bude
své pfiísahy zpro‰tûn.

Patriarcha ho povzbudil uji‰tûním,
Ïe BÛh bude jeho poslání korunovat
úspûchem:„Hospodin,BÛh nebes,kte-
r˘ mû vzal z domu mého otce a z mé
rodné zemû..., on sám vy‰le pfied te-
bou svého posla, a ty bude‰ moci vzít
odtamtud Ïenu pro mého syna.“ (Gn
24,7)

(75) 75

15

IZÁKOVO MANÎELSTVÍ
AÏ v dalekém Cháranu získal Abraham 

vhodnou manÏelku pro svého syna.



Posel se bezodkladnû vydal na ces-
tu. Vzal deset velbloudÛ pro svÛj do-
provod a pro nevûstu s druÏiãkami,kte-
rá se s ním snad vrátí, a také dary pro
nastávající manÏelku a pfiátele a vydal
se na dlouhou cestu za Dama‰ek do ro-
vin, které hraniãí s velkou fiekou V˘-
chodu.

KdyÏ dorazili do Cháranu,„mûsta Ná-
chorova“(Gn 24,10), zastavil se Abraha-
mÛv sluha pfied hradbami poblíÏ stud-
ny, k níÏ naveãer pfiicházely Ïeny pro
vodu. ProÏíval chvíle úzkostného pfie-
m˘‰lení. Volba, kterou uãiní, bude mít
závaÏné dÛsledky nejen pro domácnost
jeho pána, ale i pro budoucí generace.
Mûl na pamûti, Ïe BÛh s ním po‰le své-
ho andûla, a tak se modlil o pfiímé ve-
dení.Vrodinû svého pána byl zvykl˘ na
neustálé projevy laskavosti a pohostin-
nosti, a tak teì Ïádal, aby mohl dívku,
kterou BÛh vyvolil,poznat podle zdvo-
fiilého skutku.

REBEKA

Je‰tû neÏ dokonãil svou modlitbu, do-
stal odpovûì. Mezi Ïenami u studny
byla jedna, jejíÏ zdvofiilé chování upou-
talo jeho pozornost. KdyÏ odcházela
od studny, cizinec jí vy‰el vstfiíc a po-
Ïádal ji o trochu vody ze dÏbánu,kter˘
nesla na rameni.Îádost se setkala s las-
kavou odezvou a s nabídkou, Ïe naãer-
pá vodu i pro jeho velbloudy.

Tak se splnilo znamení,o nûÏ prosil.
Dívka byla „velmi pÛvabného vzhle-
du“ (Gn 24,16) a její ochotná zdvofii-
lost byla známkou u‰lechtilého srdce
a Ïivé a energické povahy.Uvûdomoval
si, Ïe BoÏí ruka je s ním. Posel se jí ze-

ptal na její rodinu, a kdyÏ zjistil, Ïe je
dcerou Abrahamova synovce Betúela,
„padl na kolena a klanûl se Hospodi-
nu“(Gn 24,26). Sluha vyjevil svÛj vztah
k Abrahamovi.KdyÏ se dívka vrátila do-
mÛ, vyprávûla o tom, co se pfiihodilo,
a její bratr Lában okamÏitû spûchal,aby
cizince pfiivedl a nabídl mu své pohos-
tinství.

Elíezer nechtûl jíst, dokud nevyfiídí
svou záleÏitost.Vyprávûl jim o své mod-
litbû u studny a o v‰ech okolnostech,
které ji provázely. Pak fiekl: „A teì mi
povûzte,chcete-li mému pánu prokázat
milosrdenství a vûrnost. Ne-li, povûzte
mi, a já se obrátím napravo nebo nale-
vo.“ (Gn 24,49) Odpovûì znûla: „Toto
vy‰lo od Hospodina a my nemÛÏeme
tobû fiíci ani zlé ani dobré. Hle, tady je
Rebeka.Vezmi si ji a jdi, aÈ se stane Ïe-
nou syna tvého pána, jak mluvil Hos-
podin.“ (Gn 24,50.51)

Zeptali se Rebeky, zda by chtûla jít
tak daleko od otcovského domu a pro-
vdat se za Abrahamova syna. Uvûfiila,
Ïe BÛh ji vybral za Izákovu manÏelku,
a fiekla: „PÛjdu.“ (Gn 24,58)

Sluha, kter˘ uÏ vidûl, jakou radost
bude mít jeho pán,se chtûl neprodlenû
vydat na cestu,a tak hned ráno vyrazili
k domovu. Abraham bydlel v Beer-‰e-
bû a Izák, kter˘ dohlíÏel na stáda v pfii-
lehlé krajinû, se vrátil do otcova tábora
a ãekal na návrat posla z Cháranu. Izák
„vy‰el totiÏ k veãeru na pole a byl zamy‰-
len. Tu se rozhlédl a spatfiil pfiicházet
velbloudy. I Rebeka se rozhlédla a spat-
fiila Izáka. Sesedla z velblouda a otázala
se sluÏebníka: »Kdo je ten muÏ, kter˘
nám jde po poli vstfiíc?« SluÏebník od-
vûtil: »To je mÛj pán.« Vzala tedy rou‰-
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ku a zahalila se. SluÏebník podal Izáko-
vi zprávu o v‰em, co vykonal. Izák pak
uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry.
Vzal si ji a stala se jeho Ïenou. A zami-
loval si ji. Tak na‰el útûchu po smrti
své matky.“ (Gn 24,63-67)

ZODPOVùDNOST RODIâÒ

Abraham si v‰ímal následkÛ, které pfii-
neslo uzavírání sÀatkÛ tûch, kdo se bá-
li Boha, s tûmi, ktefií se Boha nebáli,
ode dnÛ Kainov˘ch aÏ do jeho doby.
Mûl pfied oãima svÛj vlastní svazek s Ha-
gar a manÏelství Izmaela a Lota. OtcÛv
vliv na syna Izmaela byl naru‰ován
pÛsobením matãina modláfiského pfií-
buzenstva a Izmaelov˘m stykem s po-
hansk˘mi Ïenami.Îárlivost Hagar a Ïen,
které pro Izmaela vybrala, byla takovou
pfiekáÏkou, Ïe AbrahamÛv vliv na jeho
rodinu vy‰el naprázdno.

Abrahamova raná nauãení nebyla bez
úãinku na Izmaela, av‰ak vliv jeho man-
Ïelek zpÛsobil, Ïe se v jeho rodinû za-
bydlelo modláfiství. Odlouãen od svého
otce a zahofikl˘ sváry a soupefiením o do-
mov zbaven˘ lásky a BoÏí báznû, byl Iz-
mael puzen k tomu,aby si vybral divok˘
Ïivot loupeÏivého pou‰tního vÛdce. „Je-
ho ruka bude proti v‰em a ruce v‰ech
budou proti nûmu.“ (Gn 16,12) Ve stáfií
ãinil pokání a navrátil se k Bohu svého
otce, ale povahové rysy, které vtiskl své-
mu potomstvu, pfietrvávaly. Vze‰el z nûj
mocn˘ národ nezkrotn˘ch pohanÛ.

Lotova Ïena byla sobecká a nevûfiící
osoba. Sv˘m pÛsobením se snaÏila od-
dûlit svého manÏela od Abrahama. UÏ
kvÛli ní nemûl Lot zÛstávat v Sodomû.
Neb˘t vûrn˘ch nauãení,která dfiíve pfii-

jal od Abrahama,pfiivedl by ho vliv jeho
Ïeny a styky s obyvateli onoho zkaÏe-
ného mûsta k odpadnutí od Boha.

Nikdo, kdo se bojí Boha, se nemÛÏe
bez nebezpeãí spojit s ãlovûkem, kte-
r˘ se Boha nebojí. „PÛjdou spolu dva,
jestliÏe se nedohodli?“ (Am 3,3) ·tûstí
a prospûch manÏelství závisí na jedno-
tû obou partnerÛ.Vûfiící a nevûfiící v‰ak
mají podstatnû rozdílné názory,náklon-
nosti a cíle. Aãkoli vûfiící ãlovûk zastává
ãisté a správné zásady, vliv nevûfiícího
partnera bude smûfiovat k tomu, aby
ho odvedl od Boha.
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Cesta Abrahamova sluÏebníka Elíeze-

ra, kter˘ dostal od svého pána úkol,

aby pfiivedl Ïenu pro Izáka z Náchoro-
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Ten,kdo uzavfiel manÏelství dfiíve,neÏ
uvûfiil v Boha, má po svém obrácení je‰-
tû vût‰í povinnost zÛstat svému partne-
rovi vûrn˘, pfiestoÏe se odli‰ují ve svém
náboÏenství.BoÏí nároky v‰ak musejí b˘t
postaveny nad jak˘koli pozemsk˘ sva-
zek, i kdyby to pfiineslo zkou‰ky a pro-
následování.Duch lásky a vûrnosti mÛÏe
získat nevûfiícího partnera. Ale uzavfiít
manÏelství s bezboÏníkem je v Bibli za-
kázáno: „Nedejte se zapfiáhnout do cizí-
ho jha spolu s nevûfiícími.“ (2 K 6,14)

Izák byl dûdicem zaslíbení,která mû-
la b˘t poÏehnáním pro svût. PfiestoÏe
mu bylo uÏ ãtyfiicet, dovolil svému ot-
ci, aby mu vybral manÏelku. A v˘sled-
kem tohoto sÀatku byl nûÏn˘ a krásn˘
obraz rodinného ‰tûstí.„Izák pak uvedl
Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal
si ji a stala se jeho Ïenou. A zamiloval
si ji.Tak na‰el útûchu po smrti své mat-
ky.“ (Gn 24,67)

Mladí lidé se pfiíli‰ ãasto domnívají,Ïe
projevy jejich citového Ïivota jsou jejich
vlastní záleÏitostí a Ïe se nepotfiebují
s nik˘m radit. Myslí si, Ïe jsou kompe-
tentní udûlat své osobní rozhodnutí bez
pomoci sv˘ch rodiãÛ. Nûkolik let man-
Ïelského Ïivota jim obvykle ukáÏe jejich
omyl, av‰ak uÏ je pfiíli‰ pozdû. T˘Ï ne-
dostatek moudrosti a sebeovládání, kte-
r˘ vedl k ukvapené volbû, tuto ne‰Èast-
nou situaci je‰tû zhor‰uje,aÏ se nakonec
manÏelství stává nesnesiteln˘m bfieme-
nem. Mnozí si takto zniãí své Ïivotní
‰tûstí a svou nadûji na vûãn˘ Ïivot.

JestliÏe se nûkdy potfiebujeme radit
s Biblí, jestliÏe bychom nûkdy mûli hle-
dat BoÏí vedení na modlitbû, pak je to
pfied uãinûním kroku, kter˘ spojí dva
lidi na cel˘ Ïivot.

Rodiãe nesmûjí nikdy ztratit ze zfie-
tele, Ïe jsou zodpovûdni za budoucí
‰tûstí sv˘ch dûtí. PfiestoÏe Abraham
vyÏadoval od sv˘ch dûtí úctu k rodi-
ãovské autoritû, jeho kaÏdodenní Ïi-
vot svûdãil o tom, Ïe jeho poÏadavky
nebyly sobecké nebo svévolné. Jeho
autorita byla zaloÏena na lásce.Mûl na
zfieteli jejich dobro a ‰tûstí.

Otcové a matky mají usmûrÀovat ci-
ty mlad˘ch lidí, aby je vûnovali vhod-
n˘m spoleãníkÛm.Mají utváfiet charak-
ter dûtí od prvních let jejich Ïivota,aby
byl ãist˘ a u‰lechtil˘ a aby je pfiitaho-
valo dobro a pravda. AÈ je do jejich nit-
ra brzy zaseta láska k pravdû, ãistotû
a dobrotû, aby mladí vyhledávali spo-
leãnost tûch, kdo se vyznaãují tûmito
povahov˘mi rysy.

Rodiãe, snaÏte se zosobÀovat lásku
nebeského Otce. AÈ je vá‰ dÛm pln˘ slu-
neãního jasu.To bude pro va‰e dûti cen-
nûj‰í neÏ pozemky nebo peníze.Pûstuj-
te v jejich srdci lásku k domovu, aby
mohly na domov svého dûtství vzpomí-
nat jako na místo pokoje a ‰tûstí, které
se podobá nebi. Pravá láska je vzne‰e-
n˘ a svat˘ princip. Je to nûco zcela ji-
ného neÏ láska vyvolaná náhl˘m popu-
dem,která rychle zanikne, je-li vystave-
na nároãné zkou‰ce. V domovû sv˘ch
rodiãÛ se mají mladí lidé pfiipravit pro
Ïivot ve sv˘ch vlastních rodinách. AÈ se
tam nauãí sebezapfiení, laskavosti,zdvo-
fiilosti a kfiesÈanskému soucitu.

Ten, kdo odchází z takového domo-
va, aby stanul v ãele své rodiny, bude
vûdût, jak pûstovat ‰tûstí té, kterou si
vybral za svou Ïivotní partnerku. Pak
manÏelství nebude koncem lásky, n˘-
brÏ jejím zaãátkem.



Izákovi synové, dvojãata Jákob a Ezau,
mûli naprosto protikladné povahy a Ïi-
vot. Tuto rozdílnost pfiedpovûdûl BoÏí
andûl uÏ pfied jejich narozením.Vodpo-
vûì na Rebeãinu naléhavou modlitbu jí
oznámil, Ïe bude mít dva syny. Odhalil
jí jejich budoucí Ïivotní pfiíbûhy.KaÏd˘
z nich se stane hlavou mocného národa,
ale jeden bude vût‰í neÏ druh˘ a mlad-
‰í bude mít pfiednostní postavení.

Z Ezaua vyrostl ãlovûk,kter˘ rád uspo-
kojoval sám sebe a v‰echen svÛj zájem
soustfieìoval na pfiítomnost. Nesná‰el
omezování. Mûl zálibu v pronásledová-
ní zvûfie a Ïivotû lovce.Pfiesto byl otco-
v˘m miláãkem.Tento star‰í syn se beze
strachu potuloval po horách a pustinách
a domÛ se vracel se zvûfiinou a vzru‰u-
jícími pfiíhodami svého dobrodruÏné-
ho Ïivota.

Pfiem˘‰liv˘ a pfiiãinliv˘ Jákob, kter˘
vÏdy myslel víc na budoucnost neÏ na
pfiítomnost, se radûji zdrÏoval doma,kde
peãoval o stáda a obdûlával pÛdu. Jeho
trpûlivou vytrvalost,hospodárnost a pro-
zíravost matka oceÀovala. Jeho milé po-
zornosti pfiispívaly k jejímu ‰tûstí víc neÏ
Ezauovy boufilivé pfiíleÏitostné projevy
lásky. Rebeka mûla radûji Jákoba.

Ezau a Jákob byli vedeni k tomu,
aby na právo prvorozenství pohlíÏeli ja-
ko na velmi dÛleÏitou záleÏitost,protoÏe
zahrnovalo nejen dûdictví pozemské-
ho bohatství, ale i duchovní pfiednosti.
Ten,kdo ho získal,mûl b˘t knûzem své
rodiny a z linie jeho potomkÛ mûl pfii-
jít Spasitel svûta.

Na druhé stranû spoãívaly na drÏite-
li práva prvorozenství povinnosti. Ten,
kdo mûl zdûdit jeho poÏehnání, musel
svÛj Ïivot zasvûtit sluÏbû Bohu.V man-
Ïelství,ve sv˘ch rodinn˘ch vztazích i ve
vefiejném Ïivotû se musel podfiídit BoÏí
vÛli.

Izák své syny seznámil s tûmito v˘-
sadami a podmínkami a otevfienû pro-
hlásil,Ïe Ezau je jako nejstar‰í oprávnûn
pfievzít prvorozenství. JenÏe Ezau ne-
mûl zálibu ve zboÏnosti. NáboÏensk˘
Ïivot ho nepfiitahoval.PoÏadavky,které
byly spojeny s v˘sadou duchovního
prvorozenství,byly pro nûj nevítan˘m,
ba dokonce nenávidûn˘m omezením.
BoÏí zákon, kter˘ byl podmínkou du-
chovní smlouvy s Abrahamem, Ezau
povaÏoval za otrocké jho. Jeho sklon
k sebeuspokojování ho vedl k tomu,Ïe
po niãem netouÏil tak jako po svobo-
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dramatick˘ pfiíbûh lhostejnosti a podvodu.



dû, aby si mohl dûlat, co se mu zlíbí.
·tûstí spatfioval v moci a bohatství,v hos-
tinách a hluãn˘ch zábavách. Byl hrd˘
na nespoutanou volnost svého divoké-
ho potulného Ïivota.

Rebeka mûla na pamûti slova andûla
a pronikla do povah sv˘ch synÛ lépe
neÏ její manÏel. ProtoÏe byla pfiesvûd-
ãena, Ïe dûdictví BoÏího zaslíbení bylo
urãeno Jákobovi, pfiipomínala Izákovi
andûlova slova. Av‰ak otcovy city byly
soustfiedûny na star‰ího syna a nedal se
ve svém úmyslu zviklat.

Jákob se od své matky dovûdûl,Ïe by
právo prvorozenství mûlo pfiipadnout
jemu.Byl naplnûn touhou po pfiednos-
tech, které se s tím pojily. NebaÏil po
otcovû bohatství. TouÏil po právu du-
chovního prvorozenství.Mít takové spo-
leãenství s Bohem jako Abraham, pfii-
ná‰et smírãí obûti, b˘t praotcem vyvo-
leného lidu, z nûhoÏ pfiijde zaslíben˘
Mesiá‰, a získat nesmrtelné dûdictví
zahrnuté ve smlouvû – to byly v˘sady
a pocty, po nichÏ horoucnû touÏil.

Vûnoval pozornost v‰emu,co o právu
duchovního prvorozenství fiíkal jeho
otec. Jako poklad stfieÏil to, co se dovû-
dûl od své matky. Tento pfiedmût se stal
stfiedem zájmu jeho Ïivota. Av‰ak Jáko-
bovi scházelo osobní poznání Boha,
kterého uctíval. Jeho srdce nebylo pfie-
tvofieno BoÏí milostí. Stále pfiem˘‰lel, jak
to zafiídit, aby si zajistil poÏehnání,které
jeho bratr bral na lehkou váhu, které
v‰ak pro nûj bylo nesmírnû vzácné.

Jednoho dne se Ezau vrátil domÛ ze-
mdlen˘ a unaven˘ lovem.PoÏádal o jíd-
lo, které Jákob pfiipravoval. Jákob se
chopil této pfiíleÏitosti. Nabídl svému
bratrovi,Ïe ukojí jeho hlad za cenu prá-

va na prvorozenství.„Stejnû mám blízko
k smrti, k ãemu je mi prvorozenství!“
(Gn 25,32) zvolal utrmácen˘ lovec,tou-
Ïící po uspokojení své momentální po-
tfieby. Za trochu ãerveného pokrmu
prodal své prvorozenství a tento ob-
chod potvrdil pfiísahou.Aby ukojil svou
touhu,lhostejnû pohrdl slavn˘m dûdic-
tvím,které sám BÛh zaslíbil jeho praot-
cÛm. Jeho ve‰ker˘ zájem byl soustfiedûn
na pfiítomnost. Byl ochoten obûtovat
nebeské hodnoty za hodnoty pozem-
ské,vymûnit budoucí blaho za chvilko-
vé potû‰ení.

„Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.“
(Gn 25,34) KdyÏ ho prodal,pocítil úle-
vu.Teì si mÛÏe dûlat,co se mu zlíbí.Za
toto neomezené naplÀování sv˘ch tu-
Ïeb, které nesprávnû naz˘vají svobo-
dou, prodávají i dnes mnozí své prvo-
rozenství, své právo na vûãné dûdictví
v nebi.

Ezau se oÏenil se dvûma chetejsk˘-
mi Ïenami, které uctívaly fale‰né bohy.
Jejich modláfiství Izáka a Rebeku velice
rmoutilo.Ezau tak poru‰il jednu z pod-
mínek smlouvy, která zakazovala sÀat-
ky mezi vyvolen˘m lidem a pohany.
Pfiesto byl Izák stále rozhodnut, Ïe mu
pfiedá právo prvorozenství.

PODVOD

Léta plynula. Izák zestárl a oslepl. Do-
mníval se, Ïe brzy zemfie, a tak se roz-
hodl uÏ déle neotálet s pfiedáním práva
prvorozenství svému star‰ímu synovi.
ProtoÏe vûdûl, Ïe Rebeka a Jákob s tím
nesouhlasí, rozhodl se vykonat tento
slavnostní obfiad tajnû. Patriarcha pfii-
kázal Ezauovi: „Vyjdi na pole a nûco
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pro mû ulov. Pfiiprav mi oblíbenou po-
choutku a pfiines mi ji,aÈ se najím,abych
ti mohl poÏehnat,dfiíve neÏ umfiu.“(Gn
27,3.4)

Rebeka fiekla Jákobovi, co se stalo,
a naléhala na nûj, aby neprodlenû jed-
nal a zabránil udûlení poÏehnání Ezau-
ovi.Ujistila svého syna,Ïe pokud se bu-
de fiídit jejími pokyny,mÛÏe získat to,co
BÛh zaslíbil. Jákob nebyl hned ochoten
pfiistoupit na její plán.My‰lenka,Ïe pod-
vede svého otce,mu pÛsobila velké sta-
rosti. Takov˘ hfiích pfiivodí spí‰e zlofie-
ãenství neÏ poÏehnání.

Av‰ak jeho pochybnosti byly roz-
pt˘leny. Zaãal tedy jednat podle matãi-
ny rady. Jeho zámûrem nebylo pfiímo
lhát. JenÏe jakmile se octl v pfiítomnosti
svého otce,nabyl pfiesvûdãení,Ïe za‰el
uÏ pfiíli‰ daleko,neÏ aby mohl couvnout.
A tak podvodem získal poÏehnání, po
nûmÏ tak horoucnû touÏil.

Jákobovi a Rebece se jejich zámûr
zdafiil. Podvodem v‰ak získali jen trá-
pení a zármutek. BÛh prohlásil, Ïe Já-
kob dostane právo prvorozenství, a je-
ho slovo by se naplnilo, kdyby byli ve
vífie ãekali, aÏ zakroãí. Rebeka hofice li-
tovala ‰patné rady, kterou dala svému
synovi. Jákob byl naplnûn hlubok˘m po-
citem sebeodsouzení.Zhfie‰il proti své-
mu otci a bratrovi, proti sobû samému
i proti Bohu.Vjediné krátké chvíli udû-
lal nûco,ãeho bude litovat po cel˘ Ïivot.
Tato scéna pfied ním Ïivû vyvstala po le-
tech, kdyÏ ho hluboce zraÀovalo bez-
boÏné chování jeho vlastních synÛ.

Sotva Jákob opustil otcÛv stan, vstou-
pil Ezau. Aãkoli své právo prvorozen-
ství prodal, byl nyní rozhodnut, Ïe si
zajistí poÏehnání, která z nûj vypl˘vají.

S duchovním prvorozenstvím se pojilo
prvorozenství pozemské, které by mu
vyneslo vedoucí postavení v rodinû
a dvojit˘ díl otcova majetku. Ezau fiekl:
„NechÈ mÛj otec povstane a nají se z ú-
lovku svého syna, aby mi mohl poÏeh-
nat.“ (Gn 27,31)

Slep˘m starcem zalomcoval úÏas
a zdû‰ení, kdyÏ se dovûdûl o podvodu,
kter˘ byl na nûm spáchán. Zfietelnû si
uvûdomil, jaké zklamání musí proÏít je-
ho star‰í syn. Blesklo mu hlavou, Ïe to
byla BoÏí prozfietelnost, která zpÛsobi-
la, Ïe se uskuteãnilo to, ãemu se on
snaÏil zabránit. Vzpomnûl si na slova,
která fiekl andûl Rebece,a vidûl teì v Já-
kobovi toho, kdo se nejlépe hodí k na-
plnûní BoÏího zámûru. KdyÏ z jeho rtÛ
plynula slova poÏehnání, cítil, Ïe ho in-
spiroval BoÏí Duch. A nyní potvrdil po-
Ïehnání, které nechtûnû udûlil Jákobo-
vi:„PoÏehnal jsem mu! PoÏehnan˘ také
zÛstane.“ (Gn 27,33)

EZAUOVA LÍTOST

Dokud mûl Ezau poÏehnání na dosah,
bral ho na lehkou váhu.Ov‰em teì,kdyÏ
bylo pryã, pfiepadl ho hrozn˘ smutek
a vztek:„PoÏehnej mnû,také mnû,otãe!
Pro mne uÏ poÏehnání nemá‰?“ (Gn
27,34.36) Av‰ak právo prvorozenství,
kterého se tak lehkováÏnû zfiekl,nemo-
hl znovu získat. „Za jedin˘ pokrm“ (Îd
12,16), za chvilkové uspokojení chuti,
kterou nikdy nedokázal zkrotit, prodal
Ezau své dûdictví.

KdyÏ si uvûdomil svou po‰etilost,
bylo pfiíli‰ pozdû. Nemohl jiÏ získat
poÏehnání zpût. „Nemûl uÏ pfiíleÏitost
k nápravû, aãkoliv ji s pláãem hledal.“
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(Îd 12,17) Ezauovi nebyla uzavfiena
cesta k hledání BoÏí pfiíznû prostfied-
nictvím pokání, ale za Ïádnou cenu
nemohl znovu získat právo prvorozen-
ství. Jeho zármutek nevytryskl z pfie-
svûdãení o hfiíchu. NetouÏil b˘t usmí-
fien s Bohem. Rmoutil se nad následky
svého hfiíchu, nelitoval v‰ak hfiíchu sa-
motného.

Ezau je v Bibli oznaãen za „nevûrné-
ho a bezboÏného“(Îd 12,16).Pfiedstavu-
je ty, kdo si málo váÏí vykoupení, které
pro nû vydobyl Kristus, a jsou ochotni
obûtovat své nebeské dûdictví za po-
míjivé vûci tohoto svûta.Mnozí lidé ne-
myslí na budoucnost a nestarají se o ni.
¤íkají jako Ezau:„Jezme a pijme,neboÈ

zítra zemfieme.“(1K15,32) Podléhají své
nezfiízené chuti a Bohem a nebesy pohr-
dají. KdyÏ jsou nabádáni, aby se zbavili
v‰ech neãistot tûla a ducha a Ïili svat˘m
Ïivotem v BoÏí bázni,uráÏejí se.

Spousta lidí prodává své právo prvo-
rozenství za uspokojování sv˘ch smysl-
n˘ch Ïádostí.Pro doãasná potû‰ení,kte-
rá naru‰ují a poskvrÀují jejich charak-
ter, obûtují zdraví, oslabují své du‰evní
a duchovní schopnosti a ztrácejí nebe.
Ezau se probudil pfiíli‰ pozdû, neÏ aby
mohl získat zpût to,co ztratil.Tak tomu
bude v den druhého pfiíchodu Pána Je-
Ïí‰e s tûmi, kdo pohrdli nebesk˘m dû-
dictvím a zamûnili ho za uspokojování
sv˘ch sobeck˘ch Ïádostí.



ProtoÏe byl Ezauem ohroÏován na Ïi-
votû,uprchl Jákob z otcovského domu.
Ode‰el v‰ak s otcov˘m poÏehnáním.
Izák mu znovu pfiipomnûl zaslíbení
smlouvy a nabádal ho,aby si vybral Ïe-
nu z matãiny rodiny v Mezopotámii.

S pfietûÏk˘m srdcem se Jákob vydal
na svou osamûlou pouÈ. Jen s holí v ru-
ce musel ujít stovky kilometrÛ územím,
které ob˘valy divoké koãovné kmeny.
SuÏován v˘ãitkami svûdomí a strachem,
vyh˘bal se lidem, aby ho nevystopoval
jeho rozzloben˘ bratr.Obával se,Ïe na-
vÏdy ztratil poÏehnání, které mu BÛh
chtûl dát. Satan byl nablízku a doráÏel
na nûj se sv˘mi poku‰eními.

Druhého dne veãer byl uÏ daleko od
otcova tábora.Cítil se jako vyvrhel a vû-
dûl, Ïe si v‰echny problémy zpÛsobil
sám sv˘m nesprávn˘m jednáním.Dolé-
hala na nûj beznadûj a stûÏí se odvaÏo-
val modlit.Byl v‰ak tak osamûl˘, Ïe cítil
potfiebu BoÏí ochrany tak jako nikdy
pfiedtím. S pláãem vyznával svÛj hfiích
a touÏil po nûjakém dÛkazu,Ïe není do-
cela opu‰tûn. Ztratil ve‰kerou sebedÛ-
vûru a obával se, Ïe ho BÛh zavrhl.

Av‰ak BoÏí milosrdenství se stále roz-
prostíralo nad BoÏím chybujícím a malo-

vûrn˘m sluÏebníkem. Hospodin ve své
milosti odpovûdûl na Jákobovu potfiebu
a zjevil se mu jako Spasitel. Jákob zhfie‰il,
ale teì mu byla ukázána cesta,jak se mÛ-
Ïe znovu dostat do souladu s Bohem.

Unaven˘ poutník ulehl na zem a mís-
to pol‰táfie si dal pod hlavu kámen.Ve
snu uvidûl Ïebfiík, jehoÏ jeden konec
stál na zemi a druh˘ dosahoval do nebe.
Po tomto Ïebfiíku vystupovali a sestu-
povali andûlé. Nad ním stál Hospodin
slávy a z nebe bylo sly‰et BoÏí hlas: „Já
jsem Hospodin, BÛh tvého otce Abra-
hama a BÛh IzákÛv. Zemi, na níÏ leÏí‰,
dám tobû a tvému potomstvu. Tvého
potomstva bude jako prachu zemû.Roz-
mÛÏe‰ se na západ i na v˘chod, na se-
ver i na jih. V tobû a tvém potomstvu
dojdou poÏehnání v‰echny ãeledi ze-
mû.“(Gn 28,13.14) Toto zaslíbení bylo
dáno Abrahamovi a Izákovi a nyní bylo
zopakováno Jákobovi. Pak byla vyfiãe-
na slova útûchy a povzbuzení: „Hle, já
jsem s tebou.Budu tû stfieÏit v‰ude,kam
pÛjde‰,a zase tû pfiivedu do této zemû.
Nikdy tû neopustím,ale uãiním,co jsem
ti slíbil.“ (Gn 28,15)

Ve svém milosrdenství odhalil Hos-
podin pfied kajícím uprchlíkem budou-
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cnost, aby byl pfiipraven odolávat po-
ku‰ením, která na nûj dolehnou, aÏ bu-
de sám uprostfied modláfiÛ a intrikánÛ.
Vûdomí,Ïe jeho prostfiednictvím se má
naplnit BoÏí zámûr, ho bude neustále
pobízet k vûrnosti.

V tomto vidûní byly Jákobovi pfied-
staveny ty ãásti plánu vykoupení,které
byly pro nûj v té dobû podstatné.Tajem-
n˘ Ïebfiík,kter˘ vidûl ve snu,byl totoÏn˘
s tím,o nûmÏ mluvil Kristus s Natanae-
lem: „Amen, amen, pravím vám, uzfiíte
nebesa otevfiená a andûly BoÏí vystu-
povat a sestupovat na Syna ãlovûka.“
( J 1,51) Hfiích Adama a Evy oddûlil ze-
mi od nebe, takÏe lidé nemohli
komunikovat se sv˘m TvÛrcem.Pfiesto
svût nebyl ponechán napospas bezna-
dûji. Îebfiík pfiedstavuje JeÏí‰e, kter˘
byl urãen jako prostfiedník ke spojení
zemû s nebem.Kristus spojuje ãlovûka
v jeho slabosti a bezmocnosti se zdro-
jem nekoneãné moci.

To v‰e bylo Jákobovi zjeveno v jeho
snu. Aãkoli ãást tohoto zjevení pocho-
pil okamÏitû,jeho velké a tajuplné prav-
dy studoval po cel˘ svÛj Ïivot a rozumûl
jim stále lépe a lépe.

Jákob se probudil v hlubokém tichu
noci.Vidûní zmizelo. Spatfiil jen matné
obrysy osamûl˘ch pahorkÛ a jasné ne-
be poseté hvûzdami. Ale mûl slavnost-
ní pocit,Ïe BÛh je s ním.„Jistû je na tom-
to místû Hospodin,“ zvolal, „a já jsem
to nevûdûl!... Není to nic jiného neÏ
dÛm BoÏí, je to brána nebeská.“ (Gn
28,16.17)

„Za ãasného jitra vzal Jákob kámen,
kter˘ mûl v hlavách, a postavil jej jako
posvátn˘ sloup;svrchu jej polil olejem.
Tomu místu dal jméno Bét-el (to je DÛm

BoÏí).“(Gn 28,18.19) Pak se zavázal slav-
nostním slibem:„Bude-li BÛh se mnou,
bude-li mû stfieÏit na cestû, na niÏ jsem
se vydal,dá-li mi chléb k jídlu a ‰at k odí-
vání a navrátím-li se v pokoji do domu
svého otce, bude mi Hospodin Bohem.
Tento kámen, kter˘ jsem postavil jako
posvátn˘ sloup,stane se domem BoÏím.
A ze v‰eho, co mi dá‰, odvedu ti pocti-
vû desátky.“ (Gn 28,20-22)

Jákob se nepokou‰el s Bohem smlou-
vat. Hospodin mu uÏ zaslíbil prosperi-
tu a tento slavnostní slib tryskal ze srdce
naplnûného vdûãností za uji‰tûní o Bo-
Ïí milosti. Jákob cítil, Ïe zvlá‰tní dÛka-
zy BoÏí pfiíznû vyÏadují odpovûì.

KfiesÈan si má ãasto s vdûãností pfii-
pomínat zvlá‰tní okamÏiky vysvoboze-
ní, které mu BÛh dal proÏít, kdyÏ pfied
ním otevfiel cestu ve chvíli,kdy se v‰ech-
no zdálo temné a neschÛdné, kdyÏ ho
povzbudil v okamÏiku, kdy malomysl-
nûl.V pohledu na nesãetná poÏehnání
se má ãasto ptát:„Jak se mám odvdûãit
Hospodinu, Ïe se mne tolikrát zastal?“
(Î 116,12)

Kdykoli BÛh mimofiádnû zasáhne
v ná‰ prospûch nebo je nám udûlena
nová neoãekávaná pfiízeÀ, mûli by-
chom projevit vdûãnost za BoÏí dob-
rotu obûÈmi a dary na jeho dílo. Stále
pfiijímáme BoÏí poÏehnání, proto má-
me rovnûÏ stále dávat.

Jákob fiekl: „A ze v‰eho, co mi dá‰,
odvedu ti poctivû desátky.“ (Gn 28,22)
Spokojíme se my, ktefií se radujeme
z plného svûtla evangelia, s tím, Ïe dá-
me Bohu ménû, neÏ dávali ti, kdo Ïili
pfied námi a mûli men‰í poznání? Není
na‰e povinnost v porovnání s nimi vût-
‰í? BoÏí nezmûrnou lásku a jeho dar
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nesmírné hodnoty ov‰em nelze mûfiit
na‰imi matematick˘mi v˘poãty, stráve-
n˘m ãasem, vynaloÏen˘mi prostfiedky
nebo láskou.Desátky Kristu! Jak skrov-
ná almuÏna! Jak nepatrná odplata za
nevyãísliteln˘ dar! Kristus z golgotské-
ho kfiíÏe nás volá k naprostému posvû-
cení v‰eho, co máme a co jsme.

RÁCHEL

S novou vírou a uji‰tûním o pfiítom-
nosti nebesk˘ch andûlÛ se Jákob vydal
na cestu „do zemû synÛ V˘chodu“(Gn
29,1). Jak se v‰ak li‰il jeho pfiíchod od
pfiíchodu Abrahamova posla pfied bez-
mála sto lety! AbrahamÛv sluha pfiijel
s poãetn˘m prÛvodem na velbloudech
a s bohat˘mi zlat˘mi a stfiíbrn˘mi dary.
IzákÛv syn pfii‰el sám, utrmácen˘ chÛ-
zí, a jeho jedin˘m bohatstvím byla hÛl.
Jákob se stejnû jako AbrahamÛv sluha
zdrÏel u studny a právû tam se setkal s Lá-
banovou mlad‰í dcerou Ráchel.KdyÏ jí
prozradil, Ïe je její pfiíbuzn˘, byl po-
zván do Lábanova domu. Bûhem nûko-
lika t˘dnÛ se ukázalo,jak je piln˘ a zruã-
n˘, a Lában na nûj naléhal, aby u nûj
zÛstal. Domluvili se, Ïe bude Lábanovi
slouÏit sedm let za ruku Ráchel.

Vdávn˘ch dobách bylo zvykem,Ïe Ïe-
nich musel podle sv˘ch moÏností pfied
zasnoubením zaplatit otci nevûsty urãi-
tou penûÏitou ãástku nebo její hodno-
tu v jiném majetku.To se povaÏovalo za
záruku manÏelství.Otcové se domníva-
li, Ïe není bezpeãné svûfiit ‰tûstí sv˘ch
dcer do rukou muÏe, kter˘ neopatfiil ur-
ãitou ãástku na podporu rodiny.Obávali
se,Ïe Ïivot s muÏem,kter˘ není ‰etrn˘m
a schopn˘m hospodáfiem a nedokáÏe

se postarat o dobytek a pÛdu,by nestál
za nic. K vyzkou‰ení tûch, kdo nebyli
schopni zaplatit za nevûstu, v‰ak bylo
uãinûno jisté opatfiení.Takov˘m bylo do-
voleno pracovat pro otce, jehoÏ dceru
milovali, pfiiãemÏ délka sluÏby se fiídila
hodnotou poÏadovaného vûna.KdyÏ ná-
padník poctivû pracoval a prokázal své
schopnosti, dostal dceru za manÏelku.
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JákobÛv útûk.Vy‰el z Beer-‰eby (kde

Ïil Izák s rodinou) a pfii‰el do Bét-el,

kde mûl zvlá‰tní sen o Ïebfiíku a pro-

Ïil uji‰tûní o BoÏím vedení a pomoci.

Cestoval dál pfies Dama‰ek k Eufratu

a pak aÏ do Cháran.Pozdûji, kdyÏ utí-

kal od Lábana, ‰el pfiímo k Eufratu

a dále cestoval zpût stejnou cestou ja-

ko kdysi – aÏ k Jaboku.Zde strávil mi-

mofiádnou noc v zápase, kter˘ skon-

ãil tím, Ïe obdrÏel poÏehnání a bylo

mu zmûnûno jeho jméno na Izrael.
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Vûno,které otec obdrÏel,bylo obvyk-
le v den svatby dáno dcefii. Av‰ak v pfií-
padû Ráchel a Ley si Lában sobecky
ponechal vûno, které jim mûl dát. To
mûly na mysli, kdyÏ tûsnû pfied odcho-
dem z Mezopotámie fiekly: „CoÏpak pro
nûho nejsme jako cizí? VÏdyÈ nás pro-
dal a stfiíbro shrábl.“ (Gn 31,15)

KdyÏ se po nápadníkovi chtûlo, aby
si svou nevûstu zajistil sluÏbou, pfiede-
‰lo se tím ukvapenému sÀatku. Byla to
pfiíleÏitost jak k vyzkou‰ení hloubky je-
ho citÛ, tak i jeho schopnosti zabezpe-
ãit rodinu.

V na‰í dobû se ãasto stává, Ïe snou-
benci mají pfied svatbou málo pfiíleÏi-
tostí vzájemnû se obeznámit se sv˘mi
zvyky a sklony. Ve skuteãnosti jsou si
cizí, kdyÏ pfied oltáfiem spojují své záj-
my.Mnozí pak zjistí,Ïel pfiíli‰ pozdû,Ïe
se k sobû nehodí, a v˘sledkem je, Ïe
jsou cel˘ Ïivot ne‰Èastní.ManÏelka a dû-
ti ãasto trpí lhostejností nebo ‰patn˘-
mi návyky manÏela a otce. Kdyby byl
nápadníkÛv charakter vyzkou‰en pfied
uzavfiením sÀatku, tak jak to dûlali za
starodávna, mohlo by se zabránit vel-
kému ne‰tûstí.

Sedm let slouÏil Jákob vûrnû za Rá-
chel, a tato léta sluÏby byla „pro nûho
jako nûkolik dní, protoÏe ji miloval“
(Gn 29,20). Av‰ak sobeck˘ Lában ho
krutû podvedl, kdyÏ mu místo Ráchel
podstrãil Leu.

Skuteãnost, Ïe Lea sama byla sou-
ãástí tohoto podvodu, zpÛsobila, Ïe Já-
kob cítil, Ïe ji nemÛÏe mít rád. Jeho
hofiká v˘ãitka Lábanovi se setkala s na-
bídkou, aby slouÏil dal‰ích sedm let za
Ráchel. Av‰ak otec naléhal, aby Lea ne-
byla propu‰tûna.

Jákob tak byl postaven do velmi bo-
lestné a obtíÏné situace. Nakonec se
rozhodl, Ïe si ponechá Leu a oÏení se
s Ráchel. Jákob vÏdy nejvroucnûji milo-
val Ráchel, ale jeho Ïivot byl pozname-
nán hofikostí plynoucí z rivality mezi
obûma sestrami, které byly jeho man-
Ïelkami.

Dvacet let zÛstal Jákob v Mezopotá-
mii ve sluÏbách Lábana,kter˘ se vÏdyc-
ky snaÏil zajistit si v‰echny v˘hody to-
hoto spojení pro sebe.âtrnáct let sluÏ-
by vyÏadoval za své dvû dcery a bûhem
dal‰ích let desetkrát zmûnil Jákobovu
mzdu.

PAST¯¤

Pfiesto Jákob slouÏil pilnû a vûrnû.V ur-
ãit˘ch roãních obdobích bylo nutné,
aby byl stále osobnû u stád. V období
sucha je chránil pfied uhynutím Ïízní
a v nejchladnûj‰ích mûsících je za vel-
mi mraziv˘ch nocí ochraÀoval pfied
nastydnutím. Jákob byl vrchním past˘-
fiem.Ostatní past˘fii byli v jeho sluÏbách
a byli mu podfiízeni. KdyÏ se nûjaká
ovce ztratila, ‰kodu nesl vrchní past˘fi,
kter˘ volal tyto sluÏebníky k pfiísné zod-
povûdnosti, jestliÏe shledal,Ïe stádo ne-
prosperuje.

Îivot past˘fie, kter˘ se s péãí a sou-
citem stará o bezmocné tvory,pfiedsta-
vuje nûkteré vzácné pravdy evangelia.
Kristus je pfiirovnáván k past˘fii. Vidûl
své ovce odsouzené k záhubû na tem-
n˘ch cestách hfiíchu. Aby tyto zbloudilé
zachránil, opustil pocty a slávu Otcova
domu. „Ztracenou vypátrám, zabûhlou
pfiivedu zpût, polámanou ováÏu a ne-
mocnou posílím... Já zachráním své ov-
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ce a nikdo je uÏ nebude loupit... UÏ se
nestanou loupeÏí pronárodÛ a zemská
zvûfi je nebude poÏírat, ale budou síd-
lit v bezpeãí a nikdo je nevydûsí.“ (Ez
34,16.22.28) Je sly‰et jeho hlas, kter˘
je svolává do jeho stáda, „stánku, kte-
r˘ dá stín pfied denním horkem,do úto-
ãi‰tû a úkrytu pfied pfiívalem i de‰tûm“
(Iz 4,6). Posiluje slabé, pfiiná‰í úlevu
trpícím, bere jehÀátka na ruce a nosí
je v náruãí. „Za cizím v‰ak nepÛjdou,
ale uteãou od nûho,protoÏe hlas cizích
neznají.“ ( J 10,5; viz celou pasáÏ J 10,
1-15)

Kristova církev byla vykoupena je-
ho krví. KaÏd˘ past˘fi naplnûn˘ Kristo-
v˘m duchem bude napodobovat JeÏí-
‰Ûv pfiíklad sebezapfiení.Bude neustále

pracovat pro dobro tûch, kdo mu byli
svûfieni,a stádo bude pod jeho péãí pros-
perovat. Apo‰tol fiíká:„KdyÏ se pak uká-
Ïe nejvy‰‰í past˘fi, dostane se vám ne-
vadnoucího vavfiínu slávy.“ (1 Pt 5,4)

NÁVRAT

Jákob,kterého sluÏba u Lábana stále ví-
ce unavovala, se rozhodl, Ïe se vrátí do
Kenaanu. ¤ekl svému tchánovi: „Pro-
pusÈ mû, abych mohl odejít do svého
domova a do své zemû. Vydej mi mé
Ïeny a dûti, za nûÏ jsem ti slouÏil, a já
pÛjdu. Sám pfiece ví‰,jakou sluÏbu jsem
ti prokázal.“ (Gn 30,25.26) Av‰ak Lá-
ban na nûj naléhal, aby zÛstal: „KéÏ
bych získal tvoji pfiízeÀ! Zjistil jsem, Ïe
mi Hospodin kvÛli tobû Ïehná.“ (Gn
30,27)

Jákob odpovûdûl:„Sám pfiece ví‰, jak
jsem ti slouÏil a jak prospívalo tvé stádo,
kdyÏ jsem byl pfii nûm. VÏdyÈ to byla
hrstka, kterou jsi mûl, neÏ jsem pfii‰el,
a rozmnoÏila se nesmírnû.“ (Gn 30,
29.30) 

Jak plynul ãas, Lában zaãal Jákobovi
závidût jeho velkou prosperitu,kdyÏ se
„pfievelice vzmohl“(Gn 30,42).Lábano-
vi synové Ïárlili stejnû jako jejich otec
a Jákobovi se donesly jejich zlomyslné
fieãi.„»Jákob pobral v‰echno,co patfiilo
na‰emu otci, a z toho, co mûl otec, zís-
kal takové postavení.« Vidûl i na Lába-
novi, Ïe se uÏ k nûmu nemá jako dfiív.“
(Gn 31,1.2)

Jákob by byl svého prohnaného pfií-
buzného opustil uÏ dávno, kdyby se
nebál setkání s Ezauem.Nyní cítil,Ïe se
dostává do nebezpeãí ze strany Lába-
nov˘ch synÛ.ProtoÏe pohlíÏeli na jeho
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JákobÛv rod. Tabulka sestavená na

základû informací knihy Genesis, ve

které jsou sefiazeny Jákobovy dûti,

které mûl s Leou, Ráchel, Zilpou (sluÏ-

kou Ley) a Bilhou (sluÏkou Ráchel)

v pofiadí, jak se narodily.

JÁKOB

Lea   Zilpa  Ráchel  Bilha
1 Rúben

2 Simeon

3 Lévi

4 Juda

5 Dan

6 Neftalí

7 Gád

8 A‰er

9 Isachar

10 Zabulón

(Dína)

11 Josef

12 Ben-jamín
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bohatství jako na své vlastní, mohli by
se pokusit zmocnit se ho násilím. Byl
velmi zmaten a znepokojen. Mûl v‰ak
na pamûti zaslíbení BoÏí milosti, které
dostal v Bét-elu, a svûfiil se se svou úz-
kostí Bohu.

Ve snu dostal odpovûì na svou mod-
litbu: „NavraÈ se do zemû sv˘ch otcÛ
a do svého rodi‰tû; já budu s tebou.“
(Gn 31,3)

Rychle shromáÏdil svá stáda a poslal
je napfied. Jákob se sv˘mi Ïenami, dût-
mi a sluÏebnictvem pfiekroãil fieku Eu-
frat a spûchal smûrem ke Gileádu, aby
se co nejdfiív dostal do Kenaanu.Lában
ho zaãal po tfiech dnech pronásledovat
a sedmého dne ho na jeho cestû dosti-
hl. Byl krajnû rozzloben a rozhodnut,
Ïe je pfiinutí k návratu. Uprchlíci byli
opravdu ve velkém nebezpeãí.

BÛh sám zasáhl, aby ochránil svého
sluÏebníka. Lában fiekl: „Bylo v mé mo-
ci naloÏit s vámi zle. Ale BÛh va‰eho ot-
ce mi na dne‰ek fiekl: »Mûj se na pozo-
ru, mluv s Jákobem jen v dobrém, ne
ve zlém.«“ (Gn 31,29) To znamená, Ïe
ho nesmûl k návratu nutit ani na nûj
naléhat lichotkami.

Lában si ponechal svatební vûno
sv˘ch dcer a jednal s Jákobem lstivû
a tvrdû. Teì mu v‰ak vyãítal, Ïe ode‰el

tajnû a nedal otci pfiíleÏitost, aby uspo-
fiádal hostinu, ba ani aby se se sv˘mi
dcerami a jejich dûtmi rozlouãil.

Na to Jákob otevfienû poukázal na
Lábanovo sobectví a hrabivost a pro-
hlásil,Ïe Lában sám mÛÏe dosvûdãit,Ïe
jednal vûrnû a ãestnû.„Kdyby se mnou
nebyl BÛh mého otce,BÛh AbrahamÛv
a Strach IzákÛv,“ fiekl Jákob, „propustil
bys mû teì s prázdnou.BÛh vidûl mou
tr˘zeÀ a námahu m˘ch rukou a na dne-
‰ek sám rozsoudil.“ (Gn 31,42)

Lában tuto skuteãnost nemohl po-
pfiít a navrhl teì, aby uzavfieli mírovou
smlouvu. Jákob souhlasil. Na znamení
smlouvy tedy postavili kamenn˘ ná-
sep.Lában nazval tento památník „Mis-
pa (to je Hlídka)“ a fiekl: „»Hospodin aÈ
je na hlídce mezi mnou a tebou, Ïe uÏ
spolu nebudeme nic mít... AÈ mezi ná-
mi soudí BÛh AbrahamÛv a bÛh Nácho-
rÛv, bÛh jejich otce!« A Jákob se zapfii-
sáhl pfii Strachu svého otce Izáka.“(Gn
31,49.53)

Na stvrzení smlouvy uspofiádali spo-
leãnou hostinu. Noc strávili v pfiátel-
ském rozhovoru a za svítání Lában se
sv˘m doprovodem ode‰el. Tímto od-
louãením ustaly ve‰keré styky mezi
Abrahamov˘mi potomky a obyvateli
Mezopotámie.



S velk˘mi obavami se Jákob znovu vydal
na cestu, po níÏ se ubíral jako uprchlík
pfied dvaceti lety. Stále myslel na to, jak
podvedl otce.Vûdûl, Ïe jeho dlouh˘ po-
byt mimo domov byl pfiím˘m dÛsled-
kem tohoto hfiíchu. Pfiemítal o tom ve
dne v noci a v˘ãitky svûdomí mu velmi
ztrpãovaly cestu.KdyÏ se pfied ním v dál-
ce objevila pohofií jeho rodné zemû, Ïi-
vû se pfied ním vynofiila celá jeho minu-
lost. Spolu se vzpomínkami na jeho se-
lhání mu v‰ak na mysl pfiicházelo také
zaslíbení BoÏí pomoci a vedení.

My‰lenka na Ezaua v nûm vzbuzova-
la zlou pfiedtuchu. Ezau by se na nûm
mohl dopustit násilí nejen z touhy po
pomstû, ale také aby si zajistil majetek,
kter˘ tam Jákob pfii svém útûku zane-
chal a kter˘ Ezau uÏ dlouho povaÏoval
za své vlastnictví.

Hospodin Jákobovi znovu poskytl
dÛkaz své péãe. Jeho karavanu dopro-
vázeli nebe‰tí andûlé, aby ji chránili.
Jákob si vzpomnûl na vidûní,které mûl
pfied mnoha lety v Bét-elu, a jeho zma-
lomyslnûnému srdci se ulevilo. BoÏí
poslové, ktefií mu pfiinesli nadûji a do-
dali mu odvahu,kdyÏ utíkal z Kenaanu,
ho stfieÏili i pfii jeho návratu. „Jakmile

je Jákob spatfiil, zvolal: »To je tábor Bo-
Ïí.«“ (Gn 32,3)

Pfiesto Jákob cítil,Ïe musí pro zaji‰tû-
ní vlastní bezpeãnosti nûco udûlat. Vy-
slal tedy k Ezauovi posly s pozdravem,
kter˘ ho mûl usmífiit.V tomto pozdravu
oznaãil Ezaua za svého pána. Sluhové,
které poslal, k nûmu mûli pfiijít s po-
selstvím: „TvÛj otrok Jákob vzkazuje.“
(Gn 32,5) Aby rozpt˘lil Ezauovy oba-
vy, Ïe se vrací proto, aby uplatnil svÛj
nárok na dûdictví, Jákob peãlivû formu-
loval své poselství: „Mám voly a osly,
ovce, sluÏebníky a sluÏky.“ (Gn 32,6)

Na své pfiátelské poselství v‰ak nedo-
stal Ïádnou odpovûì.Zdálo se,Ïe Ezau
se urãitû pfiichází pomstít. Tábor za-
chvátila hrÛza. „Tu padla na Jákoba ve-
liká bázeÀ a tíseÀ.“ (Gn 32,8) Jeho ne-
ozbrojená a bezbranná karavana byla
zcela nepfiipravena na nepfiátelsk˘ stfiet.
Poslal Ezauovi ‰tûdré dary ze sv˘ch stád
s pfiátelsk˘m poselstvím. Udûlal v‰ech-
no,co bylo v jeho silách,aby se se sv˘m
bratrem smífiil a ukázal mu,Ïe lituje zla,
které mu zpÛsobil, a aby odvrátil hro-
zící nebezpeãí. Potom úpûnlivû prosil
o BoÏí ochranu: „Nejsem hoden ve‰ke-
rého tvého milosrdenství a v‰í tvé vûr-
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nosti, které jsi svému sluÏebníku pro-
kázal... Vytrhni mû prosím z ruky mé-
ho bratra, z ruky Ezauovy, neboÈ se ho
bojím, aby nepfii‰el a nezabil mû i mat-
ky s jejich dûtmi.“ (Gn 32,11.12)

Jákob se rozhodl, Ïe stráví noc na
modlitbách, sám s Bohem. BÛh mÛÏe
obmûkãit Ezauovo srdce. V nûho sklá-
dal patriarcha svou jedinou nadûji.

Byla to liduprázdná,hornatá krajina,
oblíbené místo divoké zvûfie, zlodûjÛ
a vrahÛ. Jákob byl zcela bez ochrany.
V hluboké tísni padl na zem. Byla pÛl-
noc.V‰e,co mu bylo v Ïivotû drahé,by-
lo vystaveno nebezpeãí a smrti.Nejtrpãí
bylo pomy‰lení, Ïe toto ohroÏení, do
nûhoÏ se dostali nevinní,zpÛsobil jeho
vlastní hfiích.

Náhle na sobû pocítil silnou ruku.
Myslel si, Ïe mu nûjak˘ nepfiítel usiluje
o Ïivot.Ve tmû oba zápasili na Ïivot a na
smrt.Nezaznûlo jediné slovo,ale Jákob
vynaloÏil ve‰kerou svou sílu a nepole-
vil ani na okamÏik.Zatímco zápasil o svÛj
Ïivot, jeho nitro suÏoval pocit viny. Jeho
hfiíchy oÏily a hrozilo,Ïe ho odlouãí od
Boha.

Vhrozné úzkosti si v‰ak vzpomnûl na
BoÏí zaslíbení. Zápas pokraãoval témûfi
aÏ do svítání,kdyÏ tu cizinec poloÏil svÛj
prst na Jákobovo stehno a v okamÏiku
ho ochromil.V tu chvíli patriarcha po-
znal,Ïe zápasí s nebesk˘m poslem.Pro-
to mu jeho témûfi nadlidské úsilí nepfii-
neslo vítûzství! Byl to Kristus, „posel
smlouvy“ (Mal 3,1).

Poranûn˘ Jákob trpûl palãivou bo-
lestí,pfiesto v‰ak nepovolil své sevfiení.
V pokání a úzkosti se pfiimkl k tomuto
andûlovi a v pláãi naléhavû prosil o po-
Ïehnání.Musí mít jistotu,Ïe mu byl jeho

hfiích odpu‰tûn. Andûl naléhal: „»PusÈ
mû, vze‰la jitfienka.« Jákob v‰ak odvû-
til: »Nepustím tû, dokud mi nepoÏe-
hná‰.«“(Gn 32,27) To byl projev dÛvûry
ãlovûka, kter˘ vyznává svou nehod-
nost, av‰ak pevnû vûfií Bohu, kter˘ je
vûrn˘ a dodrÏuje smlouvu.

Jákob „se jako kníÏe utkal s andûlem
a obstál“ (Oz 12,5). Tento hfií‰n˘, chy-
bující pozem‰Èan zápasil s Majestátem
nebes.Ve své úzkosti se pevnû uchopil
BoÏích zaslíbení a srdce nekoneãné lás-
ky se nemohlo odvrátit od hfií‰níkovy
naléhavé prosby.

NOVÉ JMÉNO – IZRAEL

Jákob teì jasnû vidûl chybu, která ho
pfiivedla k hfiíchu, jehoÏ se dopustil,
kdyÏ získal právo prvorozenství pod-
vodem. NedÛvûfioval BoÏím zaslíbením,
ale chtûl sv˘m vlastním úsilím uskuteã-
nit to, co by BÛh vykonal v prav˘ ãas
a sv˘m vlastním zpÛsobem. Na dÛkaz,
Ïe mu bylo odpu‰tûno,dostal nové jmé-
no, které mu bude pfiipomínat jeho ví-
tûzství. Andûl mu fiekl: „Nebudou tû uÏ
jmenovat Jákob (to je Úskoãn˘), n˘brÏ
Izrael (to je Zápasí BÛh), neboÈ jsi jako
kníÏe zápasil s Bohem i s lidmi a ob-
stáls.“ (Gn 32,29)

Krize jeho Ïivota byla minulostí. Po-
chybnosti, zmatek a v˘ãitky svûdomí
mu ztrpãovaly Ïivot,ale teì se v‰echno
zmûnilo.Pokoj plynoucí ze smífiení s Bo-
hem byl sladk˘. Jákob se uÏ nebál setká-
ní se sv˘m bratrem. BÛh mÛÏe ovlivnit
Ezauovo srdce, aby pfiijal jeho poníÏe-
ní a pokání.

Zatímco Jákob zápasil s andûlem, ji-
n˘ nebesk˘ posel nav‰tívil Ezaua. Ezau
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spatfiil ve snu Ïivot svého bratra v uply-
nul˘ch dvaceti letech,kdy Ïil mimo do-
mov. Byl svûdkem jeho zármutku pfii
zji‰tûní, Ïe jeho matka uÏ neÏije. Vidûl
ho obklopeného zástupem BoÏích an-
dûlÛ. BÛh jeho otce byl s ním.

Koneãnû se oba tábory k sobû pfii-
blíÏily. Na jedné stranû vládce pou‰tû
s ozbrojen˘mi muÏi a na druhé stranû
Jákob se sv˘mi Ïenami a dûtmi,následo-
ván poãetn˘mi stády. Patriarcha, bled˘
a poranûn˘ z nedávného zápasu, po-
stupoval vpfied,opíraje se o hÛl.Kráãel
pomalu a namáhavû, av‰ak jeho tváfi
vyzafiovala radost a pokoj.

KdyÏ Ezau uvidûl kulhajícího a vy-
ãerpaného Jákoba,„rozbûhl se k nûmu
a objal ho, padl mu kolem krku a polí-
bil ho;oba zaplakali“(Gn 33,4).Dokon-
ce i srdce Ezauov˘ch drsn˘ch vojákÛ
byla dotãena. Nemohli pochopit zmû-
nu, která se stala s jejich vÛdcem.

Oné noci plné úzkosti byl Jákob po-
uãen o tom, jak marné je spoléhání na
lidskou pomoc, jak pochybná je dÛvûra
v moc ãlovûka. Bezmocn˘ a s pocitem
vlastní nehodnosti se úpûnlivû dovolá-
val zaslíbení BoÏí milosti pro hfií‰níka
ãinícího pokání.Toto zaslíbení bylo pro
nûj uji‰tûním, Ïe mu BÛh odpustí a pfii-
jme ho.

ZÁVùREâN¯ ZÁPAS

Jákobova zku‰enost bûhem oné noci
zápasu a úzkosti pfiedstavuje souÏení,
jímÏ bude muset projít BoÏí lid tûsnû
pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Kris-
ta. „Sly‰eli jsme dûsupln˘ hlas. Strach
a nikde pokoj. Bûda, bude to velik˘
den, bez obdoby, ãas souÏení pro Já-

koba, ale bude z nûho zachránûn.“ ( Jr
30,5.7)

Tento ãas souÏení zaãne, aÏ Kristus
ukonãí své dílo prostfiedníka ve pro-
spûch ãlovûka. Tehdy jiÏ bude rozhod-
nut pfiípad kaÏdého ãlovûka a nebude
uÏ Ïádná smírãí krev k oãi‰tûní od hfií-
chu. Bude uãinûno slavnostní prohlá-
‰ení: „Kdo kfiivdí, aÈ kfiivdí dál, kdo je
po‰pinûn, aÈ zÛstane ve ‰pínû – kdo je
spravedliv˘, aÈ zÛstane spravedliv˘,kdo
je svat˘,aÈ setrvá ve svatosti.“(Zj 22,11)
Tak jako Jákobovi hrozila smrt od roz-
hnûvaného bratra,tak bude BoÏí lid v ne-
bezpeãí ze strany bezboÏn˘ch. Spraved-
liv˘ bude ve dne v noci volat k Bohu
o vysvobození. Satan Jákoba obvinil
pfied BoÏími andûly. Tvrdil, Ïe má prá-
vo ho zniãit, protoÏe zhfie‰il. SnaÏil se
v nûm posílit pocit viny, aby ho zmalo-
myslnil a zlomil jeho dÛvûru v Boha.
KdyÏ Jákob v slzách prosil o slitování,
nebesk˘ posel,aby vyzkou‰el jeho víru,
mu také pfiipomnûl jeho hfiích a snaÏil
se od nûj odejít. Av‰ak Jákob se nauãil,
Ïe BÛh je milosrdn˘.KdyÏ se díval zpût
na svÛj Ïivot,málem propadl zoufalství,
ale pevnû se uchopil andûla a s upfiím-
n˘m a srdcervoucím pláãem pfiedklá-
dal svou prosbu,dokud nedosáhl vítûz-
ství.

Stejnou zku‰enost proÏije BoÏí lid
ve svém závûreãném zápase s moc-
nostmi zla. BÛh vyzkou‰í jejich víru,
vytrvalost a dÛvûru v BoÏí moc. Satan
se je bude snaÏit zastra‰it my‰lenkou,
Ïe jejich hfiíchy jsou pfiíli‰ velké, neÏ
aby mohly b˘t odpu‰tûny. KdyÏ se
ohlédnou zpût na svÛj Ïivot, jejich na-
dûje pohasne. U vûdomí BoÏí milosti
a svého upfiímného pokání se v‰ak bu-
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dou dovolávat BoÏích zaslíbení. Jejich
víra neztroskotá proto, Ïe jejich mod-
litby nebudou okamÏitû vysly‰eny.Z je-
jich nitra bude tryskat prosba: „Nepus-
tím tû, dokud mi nepoÏehná‰.“ (Gn
32,27)

Kdyby b˘val Jákob uÏ dfiíve neãinil
pokání ze svého hfiíchu, jehoÏ se do-
pustil, kdyÏ se podvodem zmocnil prá-
va prvorozenství, BÛh by nemohl mi-
lostivû zachránit jeho Ïivot. Stejnû tak
i v dobû souÏení: kdyby mûl BoÏí lid
nevyznané hfiíchy, které by pfied nimi
vyvstaly a muãily je strachem a úzkostí,
beznadûj by zniãila jejich víru a nemoh-
li by s dÛvûrou prosit Boha o vysvobo-
zení. Nebudou v‰ak muset vyjevovat
hfiíchy, které pfiedtím skr˘vali. Jejich
hfiíchy byly vymazány Kristovou smír-
ãí krví, a proto nemají b˘t uchovávány
v pamûti.

V‰ichni,kdo se snaÏí omlouvat nebo
skr˘vat své hfiíchy a dovolují,aby nevy-
znané a neodpu‰tûné zÛstávaly v nebes-
k˘ch knihách, budou satanem pfiemo-
Ïeni.âím vy‰‰í je jejich povolání a ãím

vzne‰enûj‰í postavení zastávají, tím jis-
tûj‰í je triumf velkého nepfiítele.

JákobÛv pfiíbûh je uji‰tûním, Ïe BÛh
nezavrhne ty, kdo byli svedeni k hfiíchu,
ale v upfiímném pokání se k nûmu vráti-
li.BÛh svého sluÏebníka pouãil,Ïe pouze
BoÏí milost mu mÛÏe dát poÏehnání, po
nûmÏ prahne. Tak tomu bude i s tûmi,
kdo Ïijí v posledních dnech. Ve v‰í své
bezmocnosti a nicotû musíme dÛvûfiovat
v zásluhy ukfiiÏovaného a zmrtv˘chvsta-
lého Spasitele. Nikdo, kdo si bude takto
poãínat,nezahyne.

Jákobova zku‰enost svûdãí o moci
neodbytné modlitby.Této lekci rozhod-
né víry se potfiebujeme nauãit právû
teì. Nejvût‰í vítûzství nejsou ta, jichÏ
bylo dosaÏeno talentem, v˘chovou, bo-
hatstvím nebo lidskou pfiízní. Nejvût‰í
vítûzství se dosahují v audienãní síni
Boha, kdyÏ se upfiímná, zápasící víra pl-
nû chopí BoÏí mocné ruky.

V‰ichni, kdo se jako Jákob budou
pevnû drÏet BoÏích zaslíbení a budou
jako on upfiímní a vytrvalí, uspûjí, tak
jak uspûl on.



Jákob pfiekroãil Jordán a pfii‰el „pokoj-
nû k mûstu ·ekemu,které je v zemi ke-
naanské.Utábofiil se pfied mûstem a od
synÛ Chamóra, otce ·ekemova, koupil
za sto kesít díl pole,na nûmÏ si postavil
stan. I zfiídil tam oltáfi.“ (Gn 33,18-20)
Vykopal zde také studnu,k níÏ o sedm-
náct století pozdûji pfii‰el JákobÛv Syn
a Spasitel, a kdyÏ u ní za poledního Ïá-
ru odpoãíval, fiekl pfiekvapené poslu-
chaãce:„Voda,kterou mu dám,stane se
v nûm pramenem,vyvûrajícím k Ïivotu
vûãnému.“ ( J 4,14)

Pobyt Jákoba a jeho synÛ v ·ekemu
skonãil krveprolitím. Jeho dcera Dína
byla zhanobena a uvrÏena do zármut-
ku. Dva z jejích bratrÛ se provinili zos-
nováním vraÏdy.

Vodvetu za bezboÏn˘ ãin jednoho ne-
rozváÏného mladíka bylo zniãeno a vy-
vraÏdûno celé mûsto. Poãátkem tûchto
hrozn˘ch dÛsledkÛ bylo riskantní jed-
nání Jákobovy dcery, která se st˘kala
s bezboÏníky.

Záludná krutost,spáchaná ·imeónem
a Lévim na obyvatelích ·ekemu, byla
ohavn˘m hfiíchem. Zpráva o jejich po-
mstû naplnila Jákoba hrÛzou. Zarmou-
cen podvodn˘m jednáním a násilností

sv˘ch synÛ, fiekl: „Pfiivedete mû do zká-
zy, zpÛsobili jste, Ïe vzbuzuji nelibost
u obyvatel zemû,u KenaancÛ a Perizej-
cÛ. Mám málo lidí. Seberou-li se proti
mnû,pobijí mû a budu vyhuben já i mÛj
dÛm.“ (Gn 34,30)

Jákob cítil, Ïe to je dÛvod k hlubo-
kému pokofiení se.V povaze jeho synÛ
byla krutost a proradnost. Fale‰ní bo-
hové a modláfiství do urãité míry zako-
fienilo i v jeho domácnosti.

Hospodin pfiimûl zdrceného a utrá-
peného Jákoba k cestû na jihov˘chod
do Bét-elu. Toto místo v patriarchovi
vyvolávalo nejen vzpomínku na vidûní
o andûlích a na zaslíbení BoÏí milosti,
ale pfiipomnûlo mu i slib, jímÏ se tam
zavázal, totiÏ Ïe Hospodin bude jeho
Bohem.

Rozhodnut, Ïe dfiíve neÏ pfiijdou na
toto svaté místo,jeho domácnost se mu-
sí osvobodit od modláfiství, v‰em na-
fiídil: „Zbavte se cizích bohÛ, které má-
te mezi sebou! OãisÈte se, pfievléknûte
si ‰at,budeme putovat do Bét-elu.Chci
tam udûlat oltáfi Bohu, kter˘ mi odpo-
vûdûl v den mého souÏení a byl se
mnou na cestû, kterou jsem ‰el.“ (Gn
35,2.3)
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S hlubok˘m dojetím opakoval Jákob
pfiíbûh o svém prvním pobytu v Bét-
elu a o tom, jak se mu Hospodin zjevil
v noãním vidûní. Jeho vlastní srdce zjih-
lo. I jeho dûti byly dotãeny podmani-
vou mocí. Zvolil ten nejúãinnûj‰í zpÛ-
sob, jak je pfiipravit k uctívání Boha, aÏ
pfiijdou do Bét-elu. „Odevzdali tedy Já-
kobovi v‰echny cizí bÛÏky, které u se-
be mûli, i v‰echny náu‰nice a Jákob je
zakopal pod posvátn˘m stromem u ·e-
kemu.“ (Gn 35,4)

BÛh zpÛsobil, Ïe obyvatelé zemû se
báli, takÏe se neodváÏili pomstít se za
vyvraÏdûní ‰ekemsk˘ch muÏÛ.Poutníci
se bez obtíÏí dostali do Bét-elu. Zde se
Hospodin Jákobovi znovu zjevil a ob-
novil zaslíbení smlouvy, které mu dal.

Z Bét-elu do Chebrónu to bylo jen
dva dny cesty, ale Jákob bûhem ní pro-
Ïil hlubok˘ zármutek nad ztrátou Rá-
chel. SlouÏil za ni dvakrát sedm let a lás-
ka k ní mu ulehãovala dfiinu. Miloval ji
hluboce a trvale.

NeÏ Ráchel zemfiela,porodila druhé-
ho syna.V posledních okamÏicích své-
ho Ïivota pojmenovala dítû Ben-óni, to
je „Syn mého trápení“. Ale jeho otec ho
nazval Ben-jamín,to je „Syn mé pravice“
nebo „Syn mé síly“ (viz Gn 35,18).

Koneãnû se Jákob dostal k cíli své
cesty. „Jákob pfii‰el k svému otci Izá-
kovi do Mamre, do Kirjat-arby, coÏ je
Chebrón.“ (Gn 35,27) Zde pob˘val
v posledních letech otcova Ïivota. Pro
zesláblého a slepého Izáka byly milé
pozornosti tohoto syna, kter˘ byl od
nûj tak dlouho odlouãen, posilou v le-
tech osamûlosti a bolestné ztráty.

Jákob a Ezau se setkali u otcova smr-
telného lÛÏka.City star‰ího bratra se pod-

statnû zmûnily. Jákob, zcela spokojen
s duchovním poÏehnáním prvorozen-
ství,se ve prospûch star‰ího bratra vzdal
svého podílu na otcovû majetku, jedi-
ném to dûdictví, po nûmÏ Ezau touÏil
a kterého si cenil.KdyÏ se rozcházeli,uÏ
si nebyli cizí. Ezau se usadil v seírském
pohofií.BÛh,kter˘ ne‰etfií poÏehnáním,
pfiidal Jákobovi pozemské bohatství
k vy‰‰ím hodnotám, které vyhledával.
Toto odlouãení bylo v souladu s úmys-
lem, jak˘ mûl BÛh s Jákobem. ProtoÏe
tito bratfii mûli tak rozdíln˘ vztah k ná-
boÏenství, bylo pro nû lep‰í, aby byd-
leli oddûlenû.

Jak Ezau, tak Jákob si mohli svobod-
nû vybrat, zda budou Ïít podle BoÏích
pfiikázání a pfiijmou Hospodinovo po-
Ïehnání. Av‰ak kaÏd˘ z bratrÛ se vydal
jinou cestou a jejich stezky se budou
ãím dál víc rozcházet.

Nebylo to svévolné rozhodnutí z Bo-
Ïí strany, Ïe Ezau neobdrÏel poÏehnání
spasení. KaÏd˘ si sám vybírá, zda zahy-
ne, ãi nikoliv. BÛh ve svém slovû pfied-
stavil podmínky, za nichÏ bude kaÏd˘
ãlovûk vyvolen k vûãnému Ïivotu.Tou-
to podmínkou je poslu‰nost jeho pfii-
kázání skrze víru v Krista. BÛh vyvolu-
je ãlovûka,jehoÏ charakter je v souladu
s jeho zákonem, a kaÏd˘, kdo splÀuje
jeho poÏadavky, vstoupí do království
slávy.Toto je jediná podmínka vyvolení,
kterou v souvislosti s koneãn˘m spase-
ním ãlovûka pfiedstavuje BoÏí slovo.

Vyvolen je kaÏd˘,kdo „s bázní a chvû-
ním uvádí ve skutek své spasení“ (Fp
2,12), kdo obleãe zbroj a bojuje dobr˘
boj víry. Vyvolen je kaÏd˘, kdo bdí na
modlitbû,zkoumá Písmo,vyh˘bá se po-
ku‰ením, vytrvá ve vífie a je poslu‰en
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kaÏdého slova, které vychází z BoÏích
úst. Dar vykoupení je nabízen zdarma
v‰em. Z dobr˘ch v˘sledkÛ se v‰ak bu-
dou tû‰it ti, kdo se ztotoÏnili s BoÏími
podmínkami.

Ezau pohrdal poÏehnáními smlou-
vy. Sám se svobodnû rozhodl oddûlit se
od BoÏího lidu. Jákob si zvolil dûdictví
víry. SnaÏil se je získat lstivostí, podvo-
dem a lÏí. Av‰ak BÛh dovolil, aby se ze
svého hfiíchu pouãil. Jákob se nikdy
neodch˘lil od svého cíle ani se nezfiekl
své volby.Z onoho noãního zápasu vy-
‰el jako jin˘ ãlovûk. SebedÛvûra byla
vykofienûna. Jeho Ïivot uÏ nebyl po-
znamenán lstivostí a klamem, ale od
oné chvíle se vyznaãoval jednoducho-
stí a pravdou.Vohnivé peci byly zniãe-
ny ‰patné charakterové rysy. Pravé zla-
to bylo pfieãi‰Èováno, aÏ se u Jákoba
projevovala Abrahamova a Izákova ne-
zkalená víra.

JÁKOBOVI SYNOVÉ

JákobÛv hfiích a sled událostí,které z nûj
vyplynuly, pfiinesly trpké ovoce v po-
vahách jeho synÛ. Projevily se u nich
závaÏné nedostatky.V rodinû byly patr-
ny dÛsledky mnohoÏenství.Toto hrozné
zlo vede k vysychání zdrojÛ lásky a jeho
vliv oslabuje nejposvátnûj‰í svazky. Îár-
livost nûkolika matek naplÀovala rodin-
né vztahy hofikostí.Dûti byly svárlivé,ne-
trpûlivé a nedokázaly se ovládat. OtcÛv
Ïivot byl ztrpãován úzkostí o nû a zár-
mutkem nad jejich chováním.

Pfiesto tu v‰ak byl nûkdo, kdo mûl
úplnû jinou povahu – Ráchelin star‰í
syn Josef, v jehoÏ v˘jimeãnû krásném
vnûj‰ím vzhledu se patrnû zrcadlila

vnitfiní krása mysli a srdce. Îivot toho-
to ãistého, bystrého a veselého chlap-
ce svûdãil o jeho mravní ãestnosti a pev-
nosti. Dbal otcov˘ch pfiíkazÛ a rád
poslouchal Boha. Brzy se u nûj zaãaly
projevovat vlastnosti, jimiÏ se pozdûji
vyznaãoval v Egyptû,totiÏ jemnost,vûr-
nost a opravdovost. ProtoÏe jeho mat-
ka byla uÏ mrtvá, lpûl citovû tím víc na
otci. Jákob pfiilnul k tomuto dítûti svého
stáfií cel˘m sv˘m srdcem. „Josefa mi-
loval ze v‰ech sv˘ch synÛ nejvíce.“(Gn
37,3)

Av‰ak tato náklonnost se pozdûji
stala pfiíãinou problémÛ a zármutku.
Jákob nerozumnû upfiednostÀoval Jo-
sefa, coÏ vyvolalo Ïárlivost jeho ostat-
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Jákob se vrací ke svému otci Izákovi.

Ze ·ekemu pfies Bét-el se dostal do
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ních synÛ. Josef si dovolil jim to jemnû
vytknout, ale vzbudil tím jen je‰tû vût-
‰í nenávist a odpor. Nemohl snést, Ïe
hfie‰í proti Bohu, a fiekl o tom otci.

Jákob je s hlubok˘m pohnutím pro-
sil,aby nedûlali hanbu jeho jménu a hlav-
nû aby nezneuctívali Boha neposlu‰-
ností jeho nafiízení. Zahanbeni tím, Ïe
jejich bezboÏnost vy‰la najevo,ãinili mla-
dí muÏi naoko pokání, jen aby zastfieli
své skuteãné cítûní.Tímto prozrazením
je‰tû více zahofikli.

NENÁVIST K JOSEFOVI

KdyÏ otec Josefovi daroval drahé rou-
cho,které obvykle nosily v˘znamné oso-
by,vzbudilo to podezfiení,Ïe má v úmys-
lu pominout své star‰í dûti a dát právo
prvorozenství Ráchelinu synovi.

Jednoho dne jim chlapec vyprávûl
sen,kter˘ mûl.„VáÏeme na poli snopy.Tu
povstane mÛj snop a zÛstane stát. A hle,
va‰e snopy obcházely kolem nûho a kla-
nûly se mému snopu.“ (Gn 37,7)

„To bude‰ nad námi kralovat jako král
ãi mezi námi vládnout jako vladafi?“
(Gn 37,8) protestovali jeho bratfii v zá-
vistivém hnûvu.

Brzy nato mûl Josef dal‰í sen, kter˘
jim také vyprávûl: „Klanûlo se mi slun-
ce, mûsíc a jedenáct hvûzd.“ (Gn 37,9)
Otec, kter˘ byl pfiítomen, káravû fiekl:
„Jak˘ Ïes to mûl sen? Îe i já, tvá matka
a tvoji bratfii pfiijdeme,abychom se pfied
tebou sklánûli k zemi?“ (Gn 37,10)
PfiestoÏe se jeho slova zdála b˘t pfiísná,
Jákob vûfiil,Ïe Hospodin odhalil Josefo-
vi budoucnost.

KdyÏ hoch stál pfied sv˘mi bratry, je-
ho krásná tváfi se rozzáfiila pfiítomností

BoÏího Ducha,kter˘ inspiroval jeho sen.
Nemohli k nûmu necítit obdiv, av‰ak
nenávidûli ãistotu, která kárala jejich
hfiíchy.

Aby zajistili pastvu pro svá stáda,by-
li bratfii nuceni pfiecházet z místa na
místo.Po tûchto událostech ‰li do ·eke-
mu. Po urãitou dobu od nich nepfii‰la
Ïádná zpráva a otec si zaãal dûlat sta-
rosti o jejich bezpeãí kvÛli jejich dfií-
vûj‰í krutosti spáchané na obyvatelích
·ekemu. Poslal tedy Josefa, aby je vy-
hledal. Kdyby Jákob vûdûl, jaké pocity
vÛãi Josefovi jeho synové ve skuteãnos-
ti chovají,nikdy by ho za nimi neposlal
samotného.

Josef opou‰tûl otce s veselou myslí
a ani stafiec ani mladík netu‰ili,co v‰ech-
no se odehraje, neÏ se znovu setkají.
KdyÏ Josef dorazil do ·ekemu,nemohl
své bratry se stády najít.Ptal se po nich
a bylo mu fieãeno, aby zamífiil do Dó-
tanu. Pospíchal. Touha zbavit otce obav
a setkat se s bratry, které mûl stále rád,
mu dávala zapomenout na únavu.

Jeho bratfii spatfiili, jak se k nim pfii-
bliÏuje. Jejich rozhofiãení a zá‰È se v‰ak
nezmírnily ani pomy‰lením na dlouhou
cestu, kterou musel urazit, aby se s nimi
setkal,na jeho únavu a hlad a na jeho ná-
rok na pohostinství a bratrskou lásku.
Pohled na jeho odûv, kter˘ byl zname-
ním otcovy lásky, je naplnil zufiivostí.
„Hle, mistr snÛ sem pfiichází!“ (Gn
37,19) Ovládla je Ïárlivost a pomstychti-
vost. „Pojìte, zabijme ho!“ fiekli si. „Pak
ho vhodíme do nûkteré cisterny a fiek-
neme: SeÏrala ho divoká zvûfi. A uvidí-
me, co bude z jeho snÛ!“ (Gn 37,20)

Av‰ak Ruben se zdráhal podílet se
na vraÏdû svého bratra a navrhl, aby
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Josefa hodili do studny Ïivého a necha-
li ho tam zahynout.Mûl ov‰em v úmys-
lu ho tajnû vysvobodit a pfiivést zpût
k otci. KdyÏ se mu podafiilo v‰echny
pfiesvûdãit, aby souhlasili s jeho plá-
nem, ode‰el. Mûl obavy, Ïe by mohli
odhalit jeho skuteãn˘ zámûr.

Josef k nim pfii‰el, aniÏ tu‰il nûjaké
nebezpeãí. Zdûsil se. Místo oãekávané-
ho pozdravu se setkal s hnûviv˘mi a po-
mstychtiv˘mi pohledy. Bratfii ho chytili
a strhli z nûj jeho ‰at.V˘smûch a v˘hrÛÏ-
ky svûdãily o jejich vraÏedném úmyslu.
Nebrali zfietel na jeho úpûnlivé prosby.
Tito rozvzteklení muÏi ho bezcitnû
vlekli k hluboké studni.Hodili ho do ní
a nechali ho tam, aby zahynul.

PRODÁN DO OTROCTVÍ

Zanedlouho spatfiili skupinu pocest-
n˘ch, která se k nim blíÏila. Byla to ka-
ravana IzmaelcÛ, putujících se zboÏím
do Egypta. Juda navrhl, aby svého bra-
tra radûji prodali, neÏ aby ho nechali
zemfiít.Takto se ho úspû‰nû zbaví,a pfii-
tom se neposkvrní jeho krví. Naléhal:
„VÏdyÈ je to ná‰ rodn˘ bratr.“(Gn 37,27)
V‰ichni souhlasili. Rychle Josefa vytáh-
li ze studny.

KdyÏ uvidûl obchodníky, bleskla mu
hlavou hrozná skuteãnost. Stát se otro-
kem bylo je‰tû hor‰í neÏ smrt.V hrozné
úzkosti úpûnlivû prosil jednoho bratra
po druhém, av‰ak marnû. Nûktefií ho li-

tovali, ale v‰ichni cítili, Ïe za‰li pfiíli‰ da-
leko, neÏ aby mohli couvnout. Josef by
na nû otci Ïaloval. Jejich srdce ztvrdla ja-
ko ocel. Nevysly‰eli jeho naléhavé pros-
by a vydali ho do rukou pohansk˘ch
kupcÛ. Karavana se vydala na pochod
a brzy jim zmizela z dohledu.

Ruben se vrátil ke studni, ale Josef
tam uÏ nebyl. KdyÏ se dovûdûl, co se
s ním stalo, bratfii ho pfiimûli, aby se
s nimi spojil v pokusu utajit jejich pro-
vinûní.

Zabili kÛzle, omoãili JosefÛv odûv
v jeho krvi a pfiinesli ho svému otci.
¤ekli mu,Ïe ho na‰li na poli.Tvrdili:„To-
hle jsme nalezli. Pozornû si to prosím
prohlédni: Je to suknice tvého syna,ne-
bo není?“ (Gn 37,32) Nebyli pfiipraveni
na srdcervoucí zármutek a naprosté
poddání se Ïalu, jemuÏ museli pfiihlí-
Ïet.„Suknice mého syna!“zvolal Jákob.
„SeÏrala ho divá zvûfi! Rozsápán, rozsá-
pán je Josef!“ (Gn 37,33) Nadarmo se
ho jeho synové a dcery pokou‰eli po-
tû‰it. „Roztrhl Jákob svÛj ‰at,pfies bedra
pfiehodil Ïínûné roucho a truchlil pro
syna mnoho dní... »Ve smutku sestou-
pím za synem do podsvûtí,«“ nafiíkal
zoufale (Gn 37,34.35).

Mladí muÏi byli zachváceni hrÛzou
nad tím, co provedli. Obávali se v‰ak
otcov˘ch kárav˘ch v˘ãitek, a tak vûdo-
mí své viny, která se i jim samotn˘m
zdála b˘t pfiíli‰ velká, ukryli ve sv˘ch
srdcích.



Josef byl zatím se sv˘mi vûzniteli na
cestû do Egypta. Chlapec mohl v dáli
rozeznat pahorky, mezi nimiÏ leÏel ot-
cÛv tábor. Hofice plakal, kdyÏ ve svém
osamûní a zármutku pomyslel na své-
ho milujícího otce. V u‰ích mu znûla
pichlavá a uráÏlivá slova, která sly‰el
v odpovûì na své zoufalé úpûnlivé
prosby v Dótanu. Díval se do budouc-
nosti s chvûjícím se srdcem. Jak˘ bude
jeho údûl v cizí zemi, kam je vleãen,
v osamûní a bez pfiátel? Na urãitou do-
bu se Josef zcela poddal neovládané-
mu zármutku a úzkosti.

Av‰ak i tato zku‰enost se pro nûj mû-
la stát poÏehnáním.Bûhem nûkolika ho-
din se nauãil tomu,ãemu by se jinak ne-
nauãil ani za léta. Jeho otec mu sv˘m
stranûním a shovívavostí ‰kodil.Toto na-
drÏování popuzovalo jeho bratry k hnû-
vu a podnítilo je ke krutému ãinu,kter˘
ho odlouãil od jeho domova. Podporo-
valo jeho povahové nedostatky. Stával se
dom˘‰liv˘m a nároãn˘m. Cítil, Ïe není
pfiipraven vyrovnat se s tûÏkostmi,které
ho ãekají v hofikém Ïivotû otroka, na
nûmÏ nikomu nezáleÏí.

Potom se jeho my‰lenky obrátily
k Bohu jeho otce.âasto naslouchal vy-

právûní o vidûní,které mûl Jákob,kdyÏ
jako vyhnanec a uprchlík utíkal ze své-
ho domova. Sly‰el o Hospodinov˘ch
zaslíbeních dan˘ch Jákobovi i o tom,
jak v hodinû nouze pfii‰li andûlé, aby
ho pouãili, povzbudili a chránili. Byl
pouãen o BoÏí lásce, která poskytne
Vykupitele. Pojednou pfied ním Ïivû
vyvstala v‰echna tato vzácná zaslíbení.
Josef vûfiil, Ïe BÛh jeho otcÛ bude i je-
ho Bohem. Na této cestû se cele ode-
vzdal Hospodinu a modlil se,aby s ním
Ochránce Izraele byl v zajetí.

Pevnû se rozhodl, Ïe zÛstane vûrn˘
Bohu a Ïe bude jednat jako oddan˘ cti-
tel nebeského Krále. Vypofiádá se sta-
teãnû s tûÏkostmi svého údûlu a splní
vûrnû kaÏdou povinnost. Hrozné ne-
‰tûstí,které proÏil bûhem jednoho dne,
ho promûnilo ze zh˘ãkaného dítûte
v pfiem˘‰livého, odváÏného a vyrovna-
ného muÏe.

Po pfiíchodu do Egypta byl Josef pro-
dán Potífarovi, veliteli faraonovy tûles-
né stráÏe. Po deset let tu byl vystaven
poku‰ením, kdyÏ Ïil uprostfied modláfi-
ství, obklopen v‰í královskou pompou,
bohatstvím a kulturou tehdy nejcivili-
zovanûj‰ího národa svûta. Pfiesto Josef
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zÛstal vûrn˘ Bohu. V‰ude kolem sebe
vidûl nefiest a sly‰el nemorální fieãi,
av‰ak jednal, jako by nevidûl a nesly‰el.
Nedovolil sv˘m my‰lenkám zab˘vat se
zakázan˘mi tématy. NetouÏil získat si
oblibu u EgypÈanÛ za cenu poru‰ení
sv˘ch zásad. NesnaÏil se zatajit skuteã-
nost, Ïe uctívá Hospodina.

„S Josefem v‰ak byl Hospodin, tak-
Ïe ho provázel zdar; byl v domû svého
egyptského pána. Jeho pán vidûl, Ïe je
s ním Hospodin a Ïe v‰emu, co on ãiní,
dopfiává Hospodin zdaru.“ (Gn 39,2.3)
Potífarova dÛvûra k Josefovi dennû rost-
la,aÏ ho nakonec pov˘‰il na správce nad
cel˘m sv˘m majetkem. „Ponechal tedy
v‰echno, co mûl, v rukou Josefov˘ch.
Nestaral se pfiitom o nic, leda o chléb,
kter˘ jedl.“ (Gn 39,6) Josefova píle, pé-
ãe a úsilí byly korunovány BoÏím po-
Ïehnáním. Dokonce i jeho pán, kter˘
slouÏil modlám, v tom vidûl tajemství
jeho úspûchu. BÛh byl oslaven vûrnos-
tí svého sluÏebníka. BoÏím zámûrem
bylo, aby se ukázal v˘razn˘ rozdíl mezi
jednáním ãlovûka, kter˘ vûfií v Boha,
a jednáním modlosluÏebníkÛ.Takto mû-
lo svûtlo nebeské milosti záfiit uprostfied
temnoty pohanství. Vrchní velitel jed-
nal s Josefem spí‰e jako se synem neÏ
jako s otrokem. Mlad˘ muÏ pfiicházel
do styku s vysoce postaven˘mi a vzdû-
lan˘mi lidmi a získal znalosti v oblasti
vûdy, jazykÛ a politiky.Tak se mu dosta-
lo vzdûlání nezbytného pro budoucí-
ho pfiedsedu vlády v Egyptû.

TÉMù¤ NEODOLATELNÉ POKU·ENÍ

ManÏelka Josefova pána se ov‰em sna-
Ïila svést mladého muÏe k pfiestoupení

BoÏího zákona. ZÛstal nedotãen zkaÏe-
ností,která bujela v této pohanské zemi.
Jak se v‰ak mÛÏe vypofiádat s tak ná-
hl˘m, siln˘m a svÛdn˘m poku‰ením?

Josef dobfie znal dÛsledky svého od-
mítnutí. Na jedné stranû se mu nabíze-
lo utajování,pfiízeÀ a odmûny, a na dru-
hé stranû mu hrozilo upadnutí v nemi-
lost, vûzení a moÏná i smrt. Cel˘ jeho
budoucí Ïivot závisel na okamÏitém
rozhodnutí.ZÛstane Josef vûrn˘ Bohu?
S nev˘slovnou úzkostí hledûli andûlé
na tento v˘jev. Josefova odpovûì zjevu-
je sílu náboÏensk˘ch zásad.Nezradí dÛ-
vûru svého pána na zemi a bez ohledu
na následky zÛstane vûrn˘ svému Pánu
v nebi. Josef myslel v první fiadû na Bo-
ha.¤ekl: „Jak bych se tedy mohl dopus-
tit takové ‰patnosti a prohfie‰it se proti
Bohu!“ (Gn 39,9)

KéÏ mají mladí lidé vÏdy na pamûti,
Ïe aÈ jsou kdekoliv a aÈ dûlají cokoliv,
jsou v BoÏí pfiítomnosti. Nic z na‰eho
jednání neunikne BoÏí pozornosti. Pfied
Nejvy‰‰ím nemÛÏeme své cesty ukr˘t.
KaÏdému ãinu je pfiítomen neviditeln˘
svûdek.KaÏd˘ skutek,kaÏdé slovo,kaÏ-
dá my‰lenka jsou zaznamenány tak peã-
livû, jako by na celém svûtû existoval
pouze jedin˘ ãlovûk.

Josef pro svou poctivost trpûl. Jeho
svÛdnice se mu pomstila tím,Ïe se po-
starala o to, aby byl uvrÏen do vûzení.
Kdyby Potífar uvûfiil manÏelãin˘m ob-
vinûním proti Josefovi,mlad˘ Hebrej by
pfii‰el o Ïivot. Av‰ak skromnost a bez-
úhonnost, kterou se vÏdy vyznaãovalo
jeho chování, byly dÛkazem jeho ne-
vinnosti. Ale aby byla zachránûna ãest
pánova domu, byl ponechán v nemi-
losti a otroctví.
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Jeho vûznitelé s ním zpoãátku zachá-
zeli velmi tvrdû. Îalmista fiíká: „Sevfieli
mu nohy do okovÛ, do Ïelez se dostal,
aÏ do chvíle, kdy do‰lo na jeho slovo,
kdyÏ fieã Hospodinova ho protfiíbila.“
(Î 105,18.19)

VE VùZENÍ

Av‰ak JosefÛv ryzí charakter záfiil i v Ïa-
láfii. Léta vûrné sluÏby byla oplacena
krutostí. To ho v‰ak nevedlo ke vzdo-
rovitosti nebo ztrátû víry.Navzdory své
situaci mûl v srdci pokoj a dÛvûfioval
Bohu. Nepfiem˘‰lel o kfiivdách, ale za-

pomínal na své trápení tím,Ïe se snaÏil
ulehãovat trápení druh˘m.Na‰el si prá-
ci dokonce i ve vûzení. BÛh ho ve ‰ko-
le utrpení pfiipravoval pro vût‰í úkoly
a Josef neodmítl potfiebnou kázeÀ. Na-
uãil se spravedlnosti, soucitu a milosr-
denství,coÏ ho uschopnilo k tomu,aby
uplatÀoval moc s moudrostí a milosr-
denstvím.

Josef si postupnû získával dÛvûru
správce vûzení,aÏ mu byla nakonec svû-
fiena péãe o v‰echny vûznû.ZpÛsob, ja-
k˘m jednal ve vûzení, jeho bezúhonnost
a soucit s tûmi, kdo se nacházeli v tûÏ-
kostech a zoufalství, mu otevfiely cestu
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k budoucímu úspûchu a poctám.KaÏdé
vlídné slovo,pronesené k tûm,kdo pro-
Ïívají zármutek, kaÏd˘ ãin, kter˘ pfiine-
se úlevu, i kaÏd˘ dar vûnovan˘ potfieb-
n˘m, jsou-li poskytnuty ze správn˘ch
pohnutek, pfiinesou dárci poÏehnání.

KrálÛv nejvy‰‰í ãí‰ník a nejvy‰‰í pe-
kafi byli kvÛli nûjakému pfieãinu vzati
do vazby a dostali se pod JosefÛv do-
zor. Jednoho rána si v‰iml, Ïe vypadají
velmi utrápenû. Laskavû se zeptal na
pfiíãinu jejich smutku.¤ekli mu,Ïe mû-
li oba pozoruhodn˘ sen.TouÏili poznat
jejich v˘znam. Josef jim fiekl: „CoÏ vy-
kládat sny není vûc BoÏí? Jen mi je vy-
pravujte.“ (Gn 40,8)

KaÏd˘ z nich vyprávûl svÛj sen a Jo-
sef jim vyloÏil jejich v˘znam. âí‰níkovi
bude po tfiech dnech vráceno jeho po-
stavení a bude podávat do faraonov˘ch
rukou pohár jako dfiív. Av‰ak nejvy‰‰í
pekafi bude na králÛv rozkaz popra-
ven. Obû události se odehrály, jak bylo
pfiedpovûdûno.

KrálÛv ãí‰ník projevoval Josefovi hlu-
bokou vdûãnost za povzbudiv˘ v˘klad
svého snu a za mnohé projevy laskavé
pozornosti. Josef ho s odkazem na své
nespravedlivé uvûznûní na oplátku pro-
sil,aby jeho pfiípad pfiednesl králi.„Vzpo-
mene‰-li si na mû, aÏ se ti dobfie pove-
de,“ fiekl, „prokaÏ mnû milosrdenství:
upozorni na mû faraona a vyvede‰ mû
z tohoto domu.VÏdyÈ jsem byl ukraden
z hebrejské zemû a zde jsem se nedo-
pustil naprosto niãeho, zaã by mû mû-
li vsadit do jámy.“ (Gn 40,14.15)

Vrchní ãí‰ník vidûl,Ïe se sen do pun-
tíku naplnil. Av‰ak kdyÏ znovu získal
královu pfiízeÀ, nevzpomnûl si na své-
ho dobrodince. Josef zÛstal vûznûm po

dal‰í dva roky.Nadûje,která vzplála v je-
ho srdci, postupnû vyhasla a ke v‰em
ostatním tûÏkostem byl pfiidán hofik˘
osten nevdûku.

Av‰ak BoÏí ruka uÏ byla pfiipravena
otevfiít brány vûzení.Egyptsk˘ král mûl
jedné noci dva sny, které patrnû odka-
zovaly ke stejné události a zfiejmû pfied-
povídaly nûjakou velkou pohromu.
Vû‰tci a mudrci nemohli podat Ïádné
uspokojivé vysvûtlení. KrálÛv zmatek
rostl a cel˘ jeho palác zachvátil strach.
V‰eobecn˘ rozruch pfiipomnûl vrchní-
mu ãí‰níkovi jeho vlastní sen. Vzpom-
nûl si na Josefa. Mûl v˘ãitky svûdomí
kvÛli své zapomnûtlivosti a nevdûãnos-
ti. OkamÏitû informoval krále o tom,
jak byl jeho vlastní sen a sen vrchního
pekafie vysvûtlen hebrejsk˘m zajatcem
a jak se pfiedpovûì naplnila.

Pro faraona bylo poniÏující radit se
s otrokem, av‰ak odhodlal se k tomu,
jen aby jeho ustaraná mysl mohla najít
klid. Ihned poslal pro Josefa. Josef od-
loÏil vûzeÀsk˘ ‰at a byl pfiedveden pfied
krále.

„Farao Josefovi fiekl: »Mûl jsem sen
a nikdo mi jej nedovede vyloÏit. Do-
slechl jsem se, Ïe tobû staãí sen sly‰et
a uÏ jej vyloÏí‰.« Josef faraonovi odpovû-
dûl: »Ne já, ale BÛh dá faraonovi uspo-
kojivou odpovûì.«“ (Gn 41,15.16) Jo-
sef pokornû odmítl lichotku,Ïe by sám
vlastnil vy‰‰í moudrost. Jedinû BÛh
mÛÏe vysvûtlit tato tajemství.

Potom farao pokraãoval a vyprávûl
své sny:„Zdálo se mi,Ïe stojím na bfiehu
Nilu. Pojednou z Nilu vystupuje sedm
krav vykrmen˘ch a krásného vzhledu
a popásají se na fiíãní trávû. A hle,za ni-
mi vystupuje jin˘ch sedm krav,nevzhled-
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n˘ch, velice bídného vzrÛstu a vychrt-
l˘ch.Nûco tak ‰eredného jsem nevidûl
v celé egyptské zemi. A ty vychrtlé a ‰e-
redné krávy seÏraly prvních sedm krav
vykrmen˘ch.Aãkoli se dostaly do jejich
útrob,nebylo znát, Ïe tam jsou.ZÛstaly
nápadnû ‰eredné jako pfiedtím. Vtom
jsem procitl. Pak jsem ve snu vidûl:
Z jednoho stébla vyrÛstá sedm klasÛ
pln˘ch a pûkn˘ch. A hle, za nimi vyrá-
Ïí sedm klasÛ jalov˘ch, hluch˘ch a se-
Ïehl˘ch v˘chodním vûtrem. A ty hluché
klasy pohltily sedm klasÛ pûkn˘ch. ¤e-
kl jsem to vû‰tcÛm,ale nikdo mi nedo-
vedl podat v˘klad.“ (Gn 41,17-24) 

V¯KLAD FARAONOV¯CH SNÒ

Josef odpovûdûl: „FaraonÛv sen je jeden
a t˘Ï.BÛh faraonovi oznámil,co uãiní.“
(Gn 41,25) Nastane sedm let velké hoj-
nosti. Pole a zahrady vydají mnohem
hojnûj‰í úrodu neÏ kdy jindy.Po tomto
období pfiijde sedm let hladu „a v‰ech-
na hojnost v egyptské zemi bude za-
pomenuta. Hlad zemi úplnû zniãí.Vze-
mi nebude po hojnosti ani potuchy pro
hlad,kter˘ potom nastane,neboÈ bude
velmi krut˘.“(Gn 41,30.31) Josef pokra-
ãoval: „AÈ se tedy farao nyní poohléd-
ne po zku‰eném a moudrém muÏi
a dosadí ho za správce egyptské zemû.
NechÈ farao ustanoví v zemi dohlíÏite-
le a po sedm let hojnosti nechÈ vybírá
pûtinu v˘nosu egyptské zemû. AÈ po do-
bu pfií‰tích sedmi úrodn˘ch let shro-
maÏìují v‰echnu potravu a ve mûstech
aÈ uskladÀují pod faraonovu moc obilí
a hlídají je. Tato potrava zabezpeãí ze-
mi na sedm let hladu, která pfiijdou na
egyptskou zemi. A zemû nezajde hla-

dem.“ (Gn 41,33-36) V˘klad byl ro-
zumn˘ a logick˘. Doporuãen˘ návrh
znûl dobfie a moudfie.Kdo v‰ak má b˘t
povûfien provedením tohoto plánu?
Na moudrosti tohoto v˘bûru záviselo
pfieÏití národa.

Po nûjakou dobu se zvaÏovalo, koho
touto záleÏitostí povûfiit. Od vrchního
ãí‰níka se vládce dovûdûl o moudrosti
a prozíravosti, kterou Josef prokazoval
pfii správû vûznice. Bylo zfiejmé, Ïe má
úÏasné administrativní schopnosti.
Vcelé fií‰i byl Josef jedin˘m muÏem ob-
darovan˘m takovou moudrostí, Ïe byl
schopen upozornit na nebezpeãí,které
ohroÏuje království, a ukázat, jak se
s ním vyrovnat. Nikdo z králov˘ch stát-
ních úfiedníkÛ nebyl tak dobfie kvalifi-
kován, aby dokázal fiídit národní záleÏi-
tosti v této krizi.Král se sv˘ch poradcÛ
zeptal: „Zda najdeme podobného mu-
Ïe, v nûmÏ je duch BoÏí?“ (Gn 41,38) 

SPRÁVCE ZEMù

Josefovi bylo sdûleno pfiekvapivé ozná-
mení: „KdyÏ ti to v‰e dal BÛh poznat,
nikdo nebude tak zku‰en˘ a moudr˘
jako ty. Bude‰ správcem mého domu
a v‰echen mÛj lid bude poslouchat tvé
rozkazy. Budu tû pfievy‰ovat jen trÛ-
nem.“(Gn 41,39.40) „A farao sÀal z ru-
ky svÛj prsten,dal jej na ruku Josefovu,
oblékl ho do ‰atÛ z jemné látky a na ‰í-
ji mu zavûsil zlat˘ fietûz.Dal ho vozit ve
voze pro svého zástupce a volat pfied
ním: »Na kolena!«“ (Gn 41,42.43)

Z vûzení byl Josef pov˘‰en na vládce
nad celou egyptskou zemí. Byl vysoce
poctûn,av‰ak bylo to spojeno s rizikem.
Nikdo nemÛÏe stát ve vysokém posta-
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vení, aniÏ by byl vystaven nebezpeãí.
Boufie nechá bez ‰kody nízkou kvûtinu
v údolí, kdeÏto statn˘ strom na vrcholu
hory vyvrátí. Tak i ti, kdo si zachovali
svou bezúhonnost v tûÏkostech,mohou
b˘t smeteni poku‰eními, která pfiiná‰í
svûtsk˘ úspûch a uznání. Av‰ak JosefÛv
charakter se osvûdãil jak ve zkou‰ce
pronásledování, tak v provûrce zdaru.
Byl cizincem v pohanské zemi, odlou-
ãen od své rodiny, av‰ak plnû vûfiil, Ïe
BoÏí ruka vedla jeho kroky.Ve stálé zá-
vislosti na Bohu vûrnû vykonával své
povinnosti v kaÏdém postavení. Pozor-
nost krále a velk˘ch muÏÛ Egypta byla
obrácena k pravému Bohu a nauãili se
respektovat zásady zjevené vyznava-
ãem Hospodina.

Vraném vûku se Josef nefiídil vlastní-
mi sklony,n˘brÏ povinnostmi.A chlapco-

va bezúhonnost,prostá dÛvûra a u‰lech-
tilá povaha pfiinesly ovoce ve skutcích
muÏe.

RÛzné okolnosti, s nimiÏ se den co
den setkáváme,mají za cíl vyzkou‰et na-
‰i vûrnost a uschopnit nás pro vût‰í
úkoly. Oddaností zásadám si mysl zvy-
ká dávat pfiednost plnûní povinností
pfied zábavou a pfiirozen˘mi sklony.Tak-
to ukáznûná mysl nekolísá mezi tím,co
je správné a co ‰patné, jako tfitina klá-
tící se ve vûtru.Vûrností v mal˘ch záleÏi-
tostech získává ãlovûk sílu b˘t vûrn˘ ve
vût‰ích vûcech.

Ryzí charakter je mnohem cennûj‰í
neÏ zlato z Ofíru.Bez nûj se nikdo nemÛ-
Ïe stát vynikající osobností. Utváfiení
u‰lechtilé povahy je dílem celého Ïivo-
ta. BÛh dává pfiíleÏitosti, av‰ak úspûch
závisí na jejich vyuÏití.



Pod Josefov˘m vedením byly po celé
egyptské zemi vybudovány obrovské
s˘pky k uskladnûní pfiebytku obilí, kte-
r˘ se oãekával pfii Ïni.Bûhem sedmi let
hojnosti nashromáÏdili takové mnoÏ-
ství zrna, Ïe se to nedalo ani spoãítat.

A potom nastalo sedm let hladu, tak
jak to Josef pfiedpovûdûl. „Ve v‰ech ze-
mích byl hlad,ale v celé egyptské zemi
mûli chléb. KdyÏ v‰echen lid egyptské
zemû zaãal hladovût a kfiiãel k faraono-
vi o chléb, pravil farao celému Egyptu:
»Jdûte k Josefovi a uãiÀte, cokoli vám
fiekne.« Hlad byl po celé zemi.Tu Josef
otevfiel v‰echny sklady a prodával
Egyptu obilí, neboÈ hlad tvrdû doléhal
na egyptskou zemi. A v‰echny zemû
pfiicházely do Egypta, aby nakupovaly
u Josefa obilí, protoÏe hlad tvrdû dole-
hl na cel˘ svût.“ (Gn 41,54-57)

Hlad byl silnû pociÈován v zemi,kde
pfieb˘val Jákob.KdyÏ usly‰el o hojn˘ch
zásobách, které si nadûlal král Egypta,
vydalo se deset Jákobov˘ch synÛ na
cestu, aby tam nakoupili obilí. Byli za-
vedeni ke královu zmocnûnci a pfii‰li
pfied vládce zemû. „Sklánûli se pfied
ním tváfií k zemi. Josef spatfiil své bra-
try a poznal je,ale sám se jim nedal po-

znat.“ (Gn 42,6.7) Jeho hebrejské jmé-
no bylo zmûnûno a pfiedseda vlády
Egypta se pramálo podobal mladíãko-
vi, kter˘ byl prodán IzmaelcÛm. KdyÏ
Josef spatfiil své bratry, jak se pfied ním
sklánûjí a vzdávají mu hold, Ïivû se mu
vybavily jeho sny a scény z minulosti.
Jeho bystré oko zjistilo, Ïe mezi nimi
není Benjamín. Stal se také obûtí jejich
zloãinn˘ch intrik? Rozhodl se, Ïe zjistí
pravdu. Tvrdû fiekl: „Jste vyzvûdaãi!
Pfii‰li jste obhlédnout nechránûná mís-
ta zemû.“ (Gn 42,9) 

Oni se ohradili: „Nikoli, pane; tvoji
otroci pfii‰li nakoupit potravu. V‰ichni
jsme synové jednoho muÏe, jsme poc-
tiví lidé. Tvoji otroci nikdy nebyli vy-
zvûdaãi.“ (Gn 42,10.11) Chtûl od nich
získat nûjaké informace o jejich domo-
vû. Vûdûl v‰ak, jak o‰idné mohou b˘t
jejich v˘roky. Opakoval své nafiãení
a oni odpovûdûli: „Tv˘ch otrokÛ bylo
dvanáct. Jsme bratfii, synové jednoho
muÏe z kenaanské zemû. Nejmlad‰í je
teì u otce a jeden – ten uÏ není.“ (Gn
42,13) 

Vládce pfiedstíral, Ïe pochybuje
o tom,co fiíkají,a prohlásil,Ïe bude po-
Ïadovat, aby zÛstali v Egyptû,dokud je-
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Josef se usmífiil se sv˘mi bratry a ti pfiijali jeho pozvání 

k pfiestûhování do Egypta.



den z nich nepÛjde a nepfiivede jejich
nejmlad‰ího bratra. JestliÏe s tím nebu-
dou svolní, budou povaÏováni za vy-
zvûdaãe. S takov˘m návrhem Jákobovi
synové nemohli souhlasit.VyÏádalo by
si to tolik ãasu, Ïe by jejich rodiny za-
tím trpûly hladem. A kdo z nich by
podnikl takovou cestu sám a nechal
své bratry ve vûzení? Zdálo se, Ïe bu-
dou buì usmrceni, nebo se stanou ot-
roky. A kdyby pfiivedli Benjamína, zfiej-
mû by ho stihl stejn˘ osud.Rozhodli se
radûji zÛstat a spoleãnû trpût, neÏ aby
ztrátou jediného syna, kter˘ mu zbyl,
zpÛsobili dal‰í bolest otci. Byli tedy
uvrÏeni do Ïaláfie.

Tito Jákobovi synové se povahovû
zmûnili. B˘vali závistiví, boufiliví, pro-
radní, krutí a mstiví. Ale kdyÏ teì byli
podrobeni zkou‰ce,stali se nesobeck˘-
mi, vûrn˘mi jeden druhému a oddan˘-
mi svému otci, a pfiestoÏe to byli muÏi
stfiedního vûku, podfiídili se otcovû au-
toritû.

Tfii dny strávené v egyptském vûze-
ní byly dny hofikého zármutku, kdyÏ
bratfii uvaÏovali nad sv˘mi minul˘mi
hfiíchy. Pokud nebude pfiiveden Benja-
mín, budou jistû odsouzeni za vyzvû-
daãství.

NÁVRAT K OTCI

Tfietího dne dal Josef pfiedvést bratry
pfied sebe. NeodvaÏoval se je déle zdr-
Ïovat. Jeho otec a jejich rodiny uÏ moh-
li trpût hladem.¤ekl jim:„Toto udûlejte
a zÛstanete naÏivu. Bojím se Boha.
JestliÏe jste poctiví,zÛstane jeden z vás
spoutan˘ ve vûzení; ostatní pÛjdete
a donesete obilí, aby va‰e rodiny ne-

hladovûly. Svého nejmlad‰ího bratra
pfiiveìte ke mnû; tak se prokáÏe prav-
divost va‰ich v˘povûdí a nezemfiete.“
(Gn 42,18-20) 

Josef s nimi rozmlouval prostfiednic-
tvím tlumoãníka. VÛbec je nenapadlo,
Ïe by jim vládce mohl rozumût. Proto
mezi sebou v jeho pfiítomnosti otevfie-
nû mluvili. „Jistû jsme se provinili proti
svému bratru; vidûli jsme jeho tíseÀ,
kdyÏ nás prosil o smilování, ale nevy-
sly‰eli jsme ho. Proto jsme pfii‰li do tís-
nû teì my.“ (Gn 42,21) Rúben, kter˘
mûl v plánu osvobodit Josefa v Dótanu,
dodal: „CoÏpak jsem vám nefiíkal, abys-
te se na tom hochovi neprohfie‰ovali?
Neposlechli jste,a teì jsme voláni za je-
ho krev k odpovûdnosti.“ (Gn 42,22) 

KdyÏ jim Josef naslouchal, nemohl
ovládnout své city. Vy‰el ven a plakal.
KdyÏ se vrátil, rozkázal, aby byl ·imeón
pfied nimi svázán a znovu vsazen do vû-
zení.·imeón byl osnovatelem a hlavním
aktérem krutého zacházení s Josefem.

Dfiíve neÏ dovolil sv˘m bratrÛm ode-
jít, vydal Josef instrukce, aby jim dali
obilí a aby kaÏdému tajnû vloÏili jeho
peníze zpût do mûchu. KdyÏ po cestû
jeden z nich otevfiel svÛj pytel, byl pfie-
kvapen, kdyÏ v nûm na‰el své stfiíbro.
Ostatní se polekali a fiekli: „Co nám to
jen BÛh uãinil?“ (Gn 42,28) 

Jákob s úzkostí oãekával návrat sv˘ch
synÛ a po jejich pfiíchodu se kolem
nich dychtivû shromáÏdil cel˘ tábor,
kdyÏ svému otci vyprávûli v‰echno, co
se událo. Srdce v‰ech se naplnila oba-
vami. Chování egyptského vládce zfiej-
mû vû‰tilo nûjak˘ zl˘ zámûr a jejich
strach se potvrdil,kdyÏ otevfieli své pyt-
le a na‰li v kaÏdém z nich své peníze.
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Stafiiãk˘ otec ve své úzkosti zvolal: „Pfii-
pravujete mû o dûti. Nemám Josefa ani
·imeóna, a Benjamína mi chcete vzít.
To v‰echno na mne dolehlo! MÛj syn
s vámi do Egypta nesestoupí. Jeho bra-
tr je mrtev, zÛstal sám. Kdyby na cestû,
kterou se budete ubírat, pfii‰el o Ïivot,
uvalili byste na mé ‰ediny Ïal a pfiived-
li mû do podsvûtí.“ (Gn 42,36.38) 

Av‰ak období sucha pokraãovalo
a zásoby obilí pfiivezené z Egypta byly
témûfi spotfiebovány. Stále víc a víc ros-
tl stín blíÏícího se hladu. V ustaran˘ch
tváfiích v‰ech v tábofie ãetl stafiec jejich
potfieby. Nakonec fiekl: „Nakupte nám
znovu trochu potravy.“ (Gn 43,2) 

Juda odpovûdûl: „Ten muÏ nás dÛ-
raznû varoval a prohlásil: »Mou tváfi ne-
spatfiíte,nebude-li s vámi vá‰ bratr.« Jsi-
li ochoten pustit s námi na‰eho bratra,
sestoupíme do Egypta a nakoupíme ti
potravu. Nejsi-li v‰ak ochoten ho pus-
tit, nesestoupíme. Ten muÏ nám pfiece
fiekl: »Mou tváfi nespatfiíte, nebude-li
s vámi vá‰ bratr.«“ (Gn 43,3-5) KdyÏ
Juda vidûl, Ïe se otcovo rozhodnutí za-
ãíná viklat, fiekl: „PusÈ toho chlapce se
mnou, aÈ mÛÏeme jít. Tak zÛstaneme
naÏivu a nezemfieme – ani my ani ty
ani na‰i maliãcí.“ (Gn 43,8) Nabídl se,
Ïe se za svého bratra zaruãí a Ïe na-
vÏdy ponese vinu, jestliÏe Benjamína
nepfiivede zpût k otci.

ZNOVU V EGYPTù

Jákob se uÏ déle nemohl zdráhat dát svÛj
souhlas.Vyzval své syny, aby vzali vlád-
ci dary, které nabízela hladem suÏova-
ná zemû: „Vezmûte si do nádob... tro-
chu mastixu a trochu medu, ladanum

a masti, pistácie a mandle.“ (Gn 43,11)
Mûli s sebou vzít také dvojnásobnou
ãástku penûz. Jákob fiekl: „Vezmûte
i svého bratra a hned se navraÈte k to-
mu muÏi.“ (Gn 43,13) KdyÏ byli jeho
synové na odchodu na tuto pochybnou
cestu, star˘ otec se postavil, vztáhl ru-
ce k nebi a pronesl modlitbu:„Sám BÛh
v‰emohoucí aÈ vás obdafií pfied tváfií
toho muÏe slitováním, aby propustil
va‰eho druhého bratra i Benjamína.“
(Gn 43,14)

Znovu cestovali do Egypta a pfied-
stoupili pfied Josefa.KdyÏ jeho oãi pad-
ly na Benjamína, syna jeho vlastní mat-
ky, byl hluboce dojat. Av‰ak skryl své
city a nafiídil, aby je zavedli do jeho do-
mu, aby s ním poobûdvali. Bratfii byli
velmi znepokojeni. Báli se, Ïe budou
voláni k zodpovûdnosti za peníze, kte-
ré na‰li ve sv˘ch Ïocích. Mysleli si, Ïe
by to mohla b˘t nastraÏená záminka,
aby je zotroãili. Aby podali dÛkaz o své
nevinû, informovali správce domu, Ïe
s sebou pfiinesli zpátky peníze, které
na‰li ve sv˘ch pytlích, ale také peníze
ke koupi potravin. Dodali: „Nevíme,
kdo nám vloÏil na‰e stfiíbro do ÏokÛ.“
(Gn 43,22) MuÏ odpovûdûl: „Upokojte
se, nic se nebojte. BÛh vá‰ a BÛh va‰e-
ho otce vám dal do ÏokÛ ten skryt˘ po-
klad.Va‰e stfiíbro jsem pfiece pfiijal.“(Gn
43,23) Úzkost z nich spadla. A kdyÏ se
k nim pfiipojil ·imeón, kter˘ byl pro-
pu‰tûn z vûzení, cítili, Ïe BÛh je jim
opravdu milostiv.

KdyÏ se s nimi vládce znovu setkal,
pfiedali mu své dary a pokornû se mu
„klanûli aÏ k zemi“ (Gn 43,26). Opût
mu pfii‰ly na mysl jeho sny a rychle se
otázal: „»Zdalipak se vede dobfie va‰e-

106 (106)



mu starému otci, o nûmÏ jste mluvili?
Je je‰tû naÏivu?« Odpovûdûli: »Tvému
otroku, na‰emu otci, se vede dobfie, je
dosud Ïiv.«“(Gn 43,27.28) Znovu se mu
poklonili. Pak jeho oko spoãinulo na
Benjamínovi.Zeptal se:„»Toto je vá‰ nej-
mlad‰í bratr, o kterém jste se mnou
mluvili?« A dodal: »BÛh ti buì milostiv,
mÛj synu!«“ (Gn 43,29) Av‰ak pfiemo-
Ïen city nûhy, nebyl schopen dal‰ích
slov. „Ve‰el proto do pokojíku a rozpla-
kal se tam.“ (Gn 43,30)

KdyÏ se zase uklidnil,vrátil se.Kastov-
nické zákony zakazovaly EgypÈanÛm jíst
spoleãnû s pfiíslu‰níky nûjakého jiného
národa. Proto mûli Jákobovi synové sa-
mostatn˘ stÛl, zatímco vládce jako vyso-
ce postavená osoba jedl sám. EgypÈané
mûli také oddûlené stoly. KdyÏ v‰ichni
usedli, bratfii byli pfiekvapeni, kdyÏ vidû-
li, Ïe byli posazeni v pfiesném pofiadí
podle svého vûku. „Potom je Josef uctil
ze svého stolu;nejvíce ze v‰ech,pûtkrát
víc neÏ ostatní, v‰ak uctil Benjamína.“
(Gn 43,34) Doufal, Ïe zjistí, jestli se bu-
dou na nejmlad‰ího bratra dívat se zá-
vistí a nenávistí, kterou projevovali vÛãi
nûmu. ProtoÏe stále pfiedpokládali, Ïe
Josef nerozumí jejich jazyku, bratfii spo-
lu otevfienû rozmlouvali.Takto mûl moÏ-
nost poznat jejich skuteãné pocity.
Pfiesto je chtûl je‰tû dÛkladnûji vyzkou-
‰et.NeÏ odcestovali,nafiídil,aby byl jeho
vlastní stfiíbrn˘ kalich ukryt do vaku nej-
mlad‰ího z bratrÛ.

POSLEDNÍ ZKOU·KA

Radostnû se vydali na zpáteãní cestu. ·i-
meón a Benjamín byli s nimi, jejich zví-
fiata nesla náklad obilí a v‰ichni cítili,Ïe

bezpeãnû unikli nebezpeãím, která je,
jak se zdálo, obklopovala. Av‰ak sotva
vy‰li z mûsta, byli zastaveni vládcov˘m
správcem,kter˘ na nû zhurta vyjel:„Proã
jste se za dobro odvdûãili zlem? CoÏ jste
nevzali to, z ãeho mÛj pán pije a ãeho
pouÏívá k vû‰tûní? Zle jste se zachovali,
Ïe jste to udûlali!“(Gn 44,4.5) Tento po-
hár mûl údajnû schopnost rozpoznat
jakoukoli jedovatou látku, která do nûj
byla vloÏena. Takové poháry se tû‰ily
velké úctû jako ochrana proti úkladné
vraÏdû pomocí jedu.

Na správcovo obvinûní cestovatelé
odpovûdûli: „Proã mluví mÛj pán tako-
vá slova? Tvoji otroci jsou daleci toho,
aby udûlali nûco takového! VÏdyÈ stfiíb-
ro, které jsme na‰li navrchu ve sv˘ch
Ïocích, jsme ti pfiinesli ze zemû kena-
anské zpût. Jak bychom mohli ukrást
stfiíbro nebo zlato z domu tvého pána?
U koho z tv˘ch otrokÛ se to najde, ten
aÈ zemfie a my se staneme otroky své-
ho pána!“ (Gn 44,7-9) „Dobfie, aÈ je po
va‰em,“souhlasil správce.„Ten,u koho
se to najde, se stane m˘m otrokem; vy
budete bez viny.“ (Gn 44,10)

Prohlídka hned zaãala. „KaÏd˘ rych-
le sloÏil svÛj Ïok na zem a rozvázal jej.“
(Gn 44,11) Správce prohledal kaÏd˘
pytel.Zaãal od Rúbenova a prohlíÏel je
podle pofiadí,aÏ skonãil u nejmlad‰ího.
Kalich se na‰el v Benjamínovû vaku.

Bratfii v úplné beznadûji roztrhli svÛj
‰at a pomalu se vraceli do mûsta. KvÛli
jejich vlastnímu slibu je Benjamín od-
souzen do otroctví. Následovali správ-
ce do paláce,a kdyÏ tam je‰tû na‰li vlád-
ce, padli pfied ním tváfiemi k zemi.

„Co jste to spáchali za ãin!“ rozkfiikl
se na nû. „CoÏ nevíte, Ïe muÏ jako já
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v‰echno uhodne?“(Gn 44,15) Josef mûl
v úmyslu pfiimût je k tomu, aby se pfii-
znali ke svému hfiíchu.

Juda odpovûdûl: „Co mÛÏeme své-
mu pánu fiíci? Jak to omluvíme? âím se
ospravedlníme? Sám BÛh stíhá tvé ot-
roky za jejich provinûní. Teì jsme ot-
roky svého pána, my i ten, u nûhoÏ se
kalich na‰el.“ (Gn 44,16) 

Vládce odvûtil: „Takového jednání
jsem dalek;m˘m otrokem se stane jen
ten, u nûhoÏ se na‰el kalich, a vy ode-
jdûte v pokoji k svému otci.“ (Gn
44,17) 

Ve svém zoufalství se Juda pfiiblíÏil
k vládci. V˘mluvnû popsal zármutek
svého otce nad ztrátou Josefa a jeho vá-
hání, kdyÏ mûl dovolit, aby s nimi Ben-
jamín ‰el do Egypta, protoÏe Benjamín
je jedin˘m zbyl˘m synem po své mat-
ce Ráchel, kterou Jákob tak vroucnû
miloval. ¤ekl: „Co teì, aÏ pfiijdu k tvé-
mu otroku, svému otci, a chlapec, na
nûmÏ lpí celou svou du‰í, s námi ne-
bude? Jakmile spatfií,Ïe chlapec s námi
není,umfie. Tvoji otroci uvalí Ïal na ‰e-
diny tvého otroka, na‰eho otce, a pfii-
vedou ho do podsvûtí.TvÛj otrok se za
toho chlapce, aby ho otec pustil, zaru-
ãil takto: »Nepfiivedu-li ho k tobû, pro-
hfie‰ím se proti svému otci na cel˘ Ïi-
vot.« Proto dovol, aby tvÛj otrok zÛstal
u svého pána v otroctví namísto tohoto
chlapce, a chlapec aÈ smí se sv˘mi bra-
try odejít. Jak bych mohl k svému otci
pfiijít, kdyby chlapec nebyl se mnou?
CoÏ bych se mohl dívat na utrpení,kte-
ré by mého otce postihlo?“ (Gn 44,
30-34)

Josef byl uspokojen. Vidûl ve sv˘ch
bratrech ovoce opravdového pokání.

Rozkázal, aby se v‰ichni kromû tûchto
muÏÛ vzdálili. Potom se hlasitû rozpla-
kal a volal: „Já jsem Josef. MÛj otec
vskutku je‰tû Ïije?“ (Gn 45,3) 

USMÍ¤ENÍ

Jeho bratfii stáli nepohnutû, onûmûlí
strachem a úÏasem.Vládcem Egypta je
jejich bratr Josef, kterému tak závidûli,
Ïe ho chtûli zavraÏdit, a nakonec ho
prodali do Egypta! Vyvstalo pfied nimi
ve‰keré jejich hanebné jednání s ním.
Vzpomnûli si, jak dlouho pohrdali jeho
sny a jak se snaÏili zabránit jejich napl-
nûní.Nicménû sehráli svou úlohu v na-
plnûní tûchto snÛ. KdyÏ jsou teì zcela
v jeho moci,bezpochyby se jim pomstí
za kfiivdy, které musel vytrpût.

KdyÏ vidûl jejich zmatek, laskavû fie-
kl:„Pfiistupte ke mnû.“(Gn 45,4) A kdyÏ
pfii‰li blíÏ,pokraãoval: „Já jsem vá‰ bra-
tr Josef,kterého jste prodali do Egypta.
Av‰ak netrapte se teì a nevyãítejte si,
Ïe jste mû sem prodali, neboÈ mû pfied
vámi vyslal BÛh pro zachování Ïivota.“
(Gn 45,4.5) ProtoÏe cítil,Ïe uÏ pro svou
krutost vÛãi nûmu vytrpûli dost, ‰le-
chetnû se snaÏil rozpt˘lit jejich strach
a zmírnit hofikost jejich vlastních v˘ãi-
tek.

„BÛh mû poslal pfied vámi, aby zajis-
til va‰e potomstvo na zemi a aby vás
zachoval pfii Ïivotû pro veliké vysvo-
bození. A tak jste mû sem neposlali vy,
ale BÛh. On mû uãinil otcem faraono-
v˘m,pánem celého jeho domu a vlada-
fiem v celé egyptské zemi.Putujte rych-
le k otci a fieknûte mu: »Toto praví tvÛj
syn Josef:BÛh mû uãinil pánem celého
Egypta.Nerozpakuj se a sestup ke mnû.
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Bude‰ bydlit v zemi Go‰enu, a tak mi
bude‰ nablízku i se sv˘mi syny a vnu-
ky, s bravem a skotem i se v‰ím, co je
tvé.Postarám se tam o tebe,neboÈ bude
je‰tû pût let hladu,abys nemûl nouzi ani
ty ani tvÛj dÛm ani nic z toho,co je tvé.«
Padl svému bratru Benjamínovi kolem
krku a rozplakal se a Benjamín plakal
na jeho ‰íji.Políbil také v‰echny bratry,
sklonil se k nim a plakal.Teprve potom
se bratfii rozhovofiili.“(Gn 45,7-11.14.15)
Bratfii pokornû vyznali svÛj hfiích a snaÏ-
nû ho prosili o odpu‰tûní.

P¤ESTùHOVÁNÍ DO EGYPTA

Zpráva o tom,co se událo,se rychle do-
nesla ke králi. Ten potvrdil vladafiovo
pozvání jeho rodiny a fiekl: „Dám vám
to nejlep‰í, co egyptská zemû má.“ (Gn
45,18) Bratfii byli posláni zpût s pfiehoj-
n˘mi zásobami potravin a v‰ím potfieb-
n˘m k pfiestûhování cel˘ch jejich rodin
a sluÏebnictva do Egypta.

Jákobovi synové se vrátili ke svému
otci s radostn˘mi zprávami: „Josef je‰-
tû Ïije, a dokonce je vladafiem nad ce-
lou egyptskou zemí!“ (Gn 45,26) Star˘
muÏ byl nejdfiíve ohromen. Nemohl
uvûfiit tomu,co sly‰el. Av‰ak kdyÏ vidûl
dlouh˘ prÛvod povozÛ a zvífiata obtûÏ-
kaná nákladem a kdyÏ Benjamín byl
opût s ním, byl pfiesvûdãen. Nanejv˘‰
‰Èasten zvolal:„Staãí,mÛj syn Josef Ïije!
PÛjdu, abych ho je‰tû pfied smrtí uvi-
dûl.“ (Gn 45,28)

Deset bratrÛ se teì muselo je‰tû jed-
nou pokofiit. Vyznali se svému otci
z podvodu a krutosti, která jemu i jim
po tolik let ztrpãovala Ïivot. Jákob je
nepodezíral z tak podlého hfiíchu, ale

odpustil jim a poÏehnal sv˘m chybují-
cím dûtem.

Otec a jeho synové se spolu se sv˘-
mi rodinami, stády a mnoÏstvím slu-
Ïebnictva brzy vydali na cestu do Egyp-
ta.BÛh k Jákobovi promluvil v noãním
vidûní: „Neboj se sestoupit do Egypta;
uãiním tû tam velik˘m národem. Já se-
stoupím do Egypta s tebou a já tû také
urãitû vyvedu.“ (Gn 46,3.4)

Abrahamovi bylo dáno zaslíbení, Ïe
jeho potomkÛ bude jako hvûzd.Dopo-
sud se v‰ak vyvolen˘ lid rozmnoÏoval
pomalu. A kenaanská zemû byla pod
vládou mocn˘ch pohansk˘ch kmenÛ,
které nemûly b˘t vykofienûny dfiíve neÏ
aÏ ve „ãtvrtém pokolení“(viz Gn 15,16).
Kdyby se Izraelovi potomci mûli stát
poãetn˘m národem,museli by buì vy-
hnat obyvatele zemû, nebo se mezi nû
rozpt˘lit.Kdyby se spolãili s Kenaanci,
byli by v nebezpeãí, Ïe budou svedeni
k modláfiství. Egypt v‰ak nabízel pod-
mínky nutné k naplnûní BoÏího zámû-
ru.Zde se pfied nimi rozprostírala dobfie
zavlaÏovaná a úrodná ãást zemû, která
sk˘tala v‰echny v˘hody k jejich rychlé-
mu rozmnoÏení. A zÛstanou odli‰n˘m
a oddûlen˘m lidem,vylouãen˘m z úãas-
ti na modlosluÏebnictví Egypta.

KdyÏ karavana dorazila do Egypta,za-
mífiila rovnou do zemû Go‰en.Tam pfii-
jel Josef ve svém vladafiském voze, do-
provázen královskou druÏinou. Jeho
mysl naplÀovala jediná my‰lenka, jeho
srdce rozechvívala jediná touha. KdyÏ
spatfiil blíÏící se cestovatele, nemohl dé-
le zadrÏet projevy lásky, kterou musel
po tak dlouhá léta potlaãovat. Seskoãil
z vozu a bûÏel vstfiíc svému otci, aby
ho uvítal. „Padl mu kolem krku a na je-
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ho ‰íji se rozplakal. Izrael Josefovi fiekl:
»Teì uÏ mohu zemfiít,kdyÏ jsem spatfiil
tvou tváfi a vím, Ïe jsi je‰tû Ïiv.«“ (Gn
46,29.30)

Josef se snaÏil uchránit své bratry
pfied poku‰eními, jimÏ by byli vystave-
ni na pohanském dvofie. Proto jim ra-
dil, aby fiekli faraonovi jasnû, jaké je je-
jich zamûstnání. Jákobovi synové této
rady uposlechli a opatrnû také fiekli, Ïe
pfii‰li do zemû, aby tu pob˘vali, nikoli
aby se v ní trvale usadili. Tak si pone-
chali právo odejít, kdyÏ se k tomu roz-
hodnou.

Zanedlouho po jejich pfiíchodu pfied-
stavil Josef svého otce vládci.Patriarcha
byl v královsk˘ch palácích cizincem.
Av‰ak uprostfied nádhern˘ch pfiírodních
v˘jevÛ se dÛvûrnû st˘kal s mocnûj‰ím
Vládcem. Nyní, vûdom si své pfiednosti,
vztáhl ruce a poÏehnal faraonovi.

JOSEFOVI SYNOVÉ

KdyÏ se Jákob poprvé zdravil s Jose-
fem, mluvil, jako by po tomto radost-
ném ukonãení svého dlouhého strádá-
ní a Ïalu byl pfiipraven zemfiít. Av‰ak
bylo mu dopfiáno Ïít je‰tû sedmnáct let
v klidném prostfiedí Go‰enu.Tyto ‰Èast-
né roky se nápadnû li‰ily od tûch, kte-
ré jim pfiedcházely. Pozoroval u sv˘ch
synÛ známky opravdového pokání. Vi-
dûl svou rodinu Ïít v takov˘ch podmín-
kách, které jsou nutné k rozvoji ve vel-
k˘ národ, a jeho víra se pevnû chopila
zaslíbení o jejich budoucím usazení
v Kenaanu. On sám byl zahrnut v‰e-
moÏn˘mi projevy lásky a pfiíznû, které
mu mohl poskytnout pfiedseda vlády
Egypta.

Je‰tû jedna záleÏitost si vyÏadovala
pozornost. Josefovi synové mûli b˘t for-
málnû zafiazeni mezi syny Izraele.KdyÏ
se Josef dostavil k poslednímu rozho-
voru se sv˘m otcem, pfiivedl s sebou
Efrajima a Manasesa. Tito mladíci byli
prostfiednictvím své matky spojeni s nej-
vy‰‰ím fiádem egyptského knûÏstva
a postavení jejich otce jim otvíralo ces-
tu k bohatství a poctám, kdyby se roz-
hodli spojit se s EgypÈany. Josefov˘m
pfiáním v‰ak bylo,aby se spojili se sv˘m
vlastním lidem. Projevil svou víru v za-
slíbení smlouvy a dal pfiednost tomu,
aby se jeho synové zafiadili mezi pohr-
dané past˘fiské kmeny, jimÏ BÛh svûfiil
svá zaslíbení,pfied poctami,které nabí-
zel egyptsk˘ dvÛr.

Jákob fiekl: „Oba synové, ktefií se ti
v egyptské zemi narodili pfied m˘m
pfiíchodem do Egypta,budou nyní mo-
ji. Efrajim a Manases jsou moji jako Rú-
ben a ·imeón.“(Gn 48,5) Pfiijal je za své
vlastní syny a stali se vÛdci samostat-
n˘ch kmenÛ.

KdyÏ pfii‰li blíÏ, patriarcha je objal
a políbil. Slavnostnû poloÏil své ruce
na jejich hlavy, aby jim poÏehnal. Po-
tom pronesl modlitbu:„BÛh,pfied nímÏ
ustaviãnû chodívali moji otcové Abra-
ham a Izák, BÛh, Past˘fi, kter˘ mû vodí
od poãátku aÏ dodnes, Andûl, Vyku-
pitel, jenÏ pfied v‰ím zl˘m mû chránil,
aÈ poÏehná tûm chlapcÛm.“ (Gn 48,
15.16) 

Nenafiíkal nad minul˘mi zl˘mi dny.
Dfiívûj‰í tûÏkosti a Ïal uÏ nevidûl jako
nûco, co bylo namífieno proti nûmu.
Patriarcha vzpomínal pouze na BoÏí mi-
losrdenství a láskyplnou péãi, které ho
vÏdy provázely na jeho Ïivotní pouti.
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V‰ichni Jákobovi synové se shro-
máÏdili u jeho smrtelného loÏe. Jákob
je k sobû povolal a fiekl jim:„Sejdûte se,
oznámím vám,co v budoucnu vás pot-
ká.“ (Gn 49,1) 

JÁKOB P¤EDPOVÍDÁ BUDOUCNOST

Na Jákobovi spoãinul Duch Inspirace
a v prorockém vidûní mu byla zjevena
budoucnost jeho potomkÛ. Vyslovoval
jména sv˘ch synÛ jedno po druhém,
popsal povahu kaÏdého z nich a krátce
pfiedpovûdûl budoucí dûjiny kaÏdého
kmene.

„Rúbene, tys mÛj prvorozen˘, síla
má a prvotina mého muÏství; povzne-
seností a mocí pfiekypuje‰.“ (Gn 49,3)
Av‰ak RúbenÛv hrozn˘ hfiích v Migdal-
ederu zpÛsobil,Ïe nebyl hoden poÏeh-
nání prvorozenství. „Pfietekls jak vody;
nebude‰ v‰ak první.“ (Gn 49,4)

KnûÏství bylo dáno Lévimu, králov-
ství a mesiá‰ské zaslíbení Judovi a dvoj-
násobn˘ podíl na dûdictví Josefovi.Rú-
benÛv kmen nikdy nezaujal v˘znamné
postavení v Izraeli. Nebyl tak poãetn˘
jako rod JudÛv, JosefÛv nebo DanÛv
a byl mezi prvními kmeny,které se do-
staly do zajetí.

Dal‰ími v pofiadí byli ·imeón a Lévi.
Spolãili se v krutém ãinu spáchaném
na obyvatelích ·ekemu a nesli nejvût‰í
díl viny za prodání Josefa.„Rozdûlím je
v Jákobovi, rozpt˘lím je v Izraeli.“ (Gn
49,7)

MojÏí‰ ve svém posledním poÏehná-
ní Izraeli pfied vstupem do Kenaanu
neuãinil jedinou zmínku o ·imeónovi.
Pfii obsazování Kenaanu dostal tento
kmen pouze malou ãást Judova podílu

a tyto rodiny,které se pozdûji staly moc-
n˘mi, tvofiily odli‰nou kolonii a obsadi-
ly území mimo hranice Svaté zemû. Ani
Léviovci neobdrÏeli Ïádné dûdictví kro-
mû ãtyfiiceti dvou mûst. Av‰ak jejich
vûrnost ve chvíli,kdy ostatní kmeny od-
padly od Boha, jim zajistila, Ïe byli po-
vûfieni svatou sluÏbou spojenou se sva-
tyní. Takto se zlofieãenství zmûnilo
v poÏehnání.

Vrcholné poÏehnání prvorozenství
bylo pfieneseno na Judu. „Tobû, Judo,
tobû vzdají ãest tví bratfii. Na ‰íji ne-
pfiátel dopadne tvá ruka; synové tvého
otce se ti budou klanût. Juda nikdy ne-
bude zbaven Ïezla ani palcátu,jenÏ u no-
hou mu leÏí, dokud nepfiijde ten, kter˘
z nûho vzejde; toho budou poslouchat
lidská pokolení.“ (Gn 49, 8.10)

Lev, král lovi‰È, je vhodn˘m symbo-
lem tohoto kmene,z nûhoÏ vy‰el David
a Syn DavidÛv, Sílo, prav˘ „Lev z po-
kolení Judova“ (Zj 5,5), jemuÏ se nako-
nec poddá ve‰kerá moc a jemuÏ vzdají
poctu v‰echny národy.

Vût‰inû sv˘ch dûtí Jákob pfiedpovû-
dûl úspû‰nou budoucnost. Nakonec
dospûl k Josefovu jménu a otcovo srd-
ce pfiekypovalo,kdyÏ prosil o poÏehná-
ní pro „zasvûcence mezi bratry“

„Josef, toÈ mlad˘ plodonosn˘ ‰tûp,
plodonosn˘ ‰tûp nad pramenem, pfies
zeì pnou se jeho ratolesti.Hofikostí ho
naplnili, ohroÏovali ho, stfielci úklady
mu nastrojili. Jeho luk si zachová svou
pruÏnost, jeho paÏe svoji svûÏest. Z ru-
kou Pfiesilného Jákobova vzejde past˘fi,
kámen Izraele, z rukou Boha tvého ot-
ce. KéÏ pomáhá tobû... PoÏehnání tvé-
ho otce pfiekonají poÏehnání horstev
vûãn˘ch, pahorkÛ dávnovûk˘ch dary
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vytouÏené. AÈ pfiijdou na hlavu Josefo-
vu, na temeno zasvûcence mezi bra-
try.“ (Gn 49,22-26) 

Jákob byl muÏem hlubok˘ch citÛ.
Jeho láska k synÛm byla silná a nûÏná.
V‰em odpustil a aÏ do konce je milo-
val. Jeho otcovská nûha by byla na‰la
vyjádfiení pouze ve slovech povzbuze-
ní a nadûje. Av‰ak spoãinula na nûm
BoÏí moc.Pod vlivem Inspirace byl nu-
cen vyslovit pravdu, aÈ byla jakkoli bo-
lestná.

Jákobova poslední léta byla jako ve-
ãer klidu a odpoãinku po dni plném sta-
rostí a únavy.Nad jeho stezkou se stáhly
temné mraky, av‰ak vy‰lo slunce a jeho
poslední hodiny prosvûtlovala nebeská
záfie. Písmo fiíká: „Za veãerního ãasu bu-
de svûtlo.“ (Za 14,7) „PfiidrÏuj se bez-
úhonného, hleì na pfiímého; pokojn˘
muÏ bude mít potomstvo.“ (Î 37,37)

Inspirace vûrnû zaznamenala chyby
dobr˘ch muÏÛ, které BÛh poctil svou
pfiízní. To dává nevûfiícím pfiíleÏitost,
aby si z Bible tropili posmûch. Av‰ak
fakt, Ïe skuteãnosti nejsou zámûrnû
pfiehlíÏeny a hfiíchy hlavních postav za-
mlãeny, je jedním z nejpádnûj‰ích dÛ-
kazÛ o pravdivosti Písma. Kdyby Bibli
psali neinspirovaní pisatelé,nepochyb-
nû by povahy tûchto uznávan˘ch mu-
ÏÛ pfiedstavili v mnohem lichotivûj‰ím
svûtle.

KdyÏ pozorujeme, jak druzí zápasili
s pfiekáÏkami podobn˘mi na‰im, jak
podlehli poku‰ením jako my, a pfiesto
se nevzdali a z BoÏí milosti zvítûzili,
jsme povzbuzeni ve svém zápase
o spravedlnost.Tak jako oni byli nûkdy
sraÏeni zpût, a pfiesto znovu dobyli své
území a byli Bohem poÏehnáni, tak

i my mÛÏeme v JeÏí‰ovû síle zvítûzit.
Na druhé stranû mÛÏe záznam o jejich
Ïivotû slouÏit jako varování. BÛh vidí
hfiích tûch,které nejvíce zahrnuje svou
milostí, a jedná s nimi pfiísnûji neÏ s tû-
mi, jimÏ se dostalo ménû svûtla a mají
men‰í zodpovûdnost.

Po Jákobovû pohfibu naplnil srdce
Josefov˘ch bratrÛ opût strach.Vûdomí
viny je uãinilo nedÛvûfiiv˘mi a pode-
zfiívav˘mi. Obávali se, Ïe Josef je teì
postihne dlouho odkládan˘m trestem
za jejich zloãin. NeodváÏili se k nûmu
pfiijít, ale poslali mu poselství: „TvÛj
otec pfied smrtí pfiikázal: Josefovi fiek-
nûte toto: »Ach, odpusÈ prosím sv˘m
bratrÛm pfiestoupení a hfiích, neboÈ se
na tobû dopustili zlého ãinu. OdpusÈ
prosím sluÏebníkÛm Boha tvého otce
to pfiestoupení.«“ (Gn 50,16.17)

Toto poselství Josefa dojalo k slzám.
Povzbuzeni touto skuteãností, jeho
bratfii pfii‰li, padli pfied ním na kolena
a fiekli: „Tu jsme, mûj nás za otroky!“
(Gn 50,18) Josefa bolelo, Ïe se na nûj
dívají jako na ãlovûka,kter˘ pûstuje du-
cha pomsty.¤ekl:„Nebojte se.CoÏ jsem
BÛh? Vy jste proti mnû zam˘‰leli zlo,
BÛh v‰ak zam˘‰lel dobro;tím,co se sta-
lo, jak dnes vidíme, zachoval naÏivu
ãetn˘ lid. Nebojte se uÏ tedy; postarám
se o vás i o va‰e dûti.“ (Gn 50,19-21)

MESIÁ·

JosefÛv Ïivot ilustruje Ïivot Krista. Zá-
vist vedla Josefovy bratry k tomu,Ïe ho
prodali do Egypta. Doufali, Ïe tím za-
brání tomu, aby se stal vût‰ím neÏ oni.
Libovali si,Ïe se uÏ nemusí obávat jeho
snÛ, Ïe zcela znemoÏnili jejich na-
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plnûní. Av‰ak BÛh zmûnil jejich Ïivotní
dráhu, aby se událo právû to, ãemu se
snaÏili zabránit. Podobnû knûÏí a star‰í
Ïárlili na Krista.Usmrtili ho,aby mu zne-
moÏnili stát se králem, pfiesto v‰ak to-
mu nemohli zabránit.

Josef se díky svému otroctví v Egyp-
tû stal pro rodinu svého otce spasite-
lem. Tato skuteãnost ov‰em nezmen‰i-
la vinu jeho bratrÛ. Podobnû Kristovo
ukfiiÏování jeho nepfiáteli z nûj uãinilo
Vykupitele lidstva, Spasitele padlého
pokolení a Vládce nad cel˘m svûtem.
Av‰ak zloãin jeho vrahÛ byl stejnû od-
porn˘, jako kdyby BoÏí prozfietelná ru-
ka nefiídila události.

Josef byl pro svoji zásadnost fale‰nû
osoãen a uvrÏen do vûzení. Podobnû
Kristus byl kvÛli své spravedlnosti opo-
vrÏen a odmítnut,neboÈ jeho sebezapí-
rav˘ Ïivot odsuzoval hfiích. A aãkoli se
neprovinil Ïádn˘m zlem,byl na základû
svûdectví fale‰n˘ch svûdkÛ odsouzen.
Josefova trpûlivost uprostfied nesprave-
dlnosti, jeho pohotovost odpustit a ‰le-
chetná shovívavost vÛãi jeho krut˘m

bratrÛm pfiedstavují Spasitelovu trpûli-
vou vytrvalost tváfií v tváfi zá‰ti a tupení
bezboÏn˘ch lidí i jeho odpu‰tûní v‰em,
kdo k nûmu pfiijdou s vyznáním sv˘ch
hfiíchÛ a prosbou o odpu‰tûní.

Josef byl svûdkem poãetního rÛstu
a prosperity svého lidu a jeho víra, Ïe
BÛh uvede Izrael do zaslíbené zemû,
zÛstala po v‰echna léta neotfiesena.

KdyÏ vidûl, Ïe se blíÏí jeho konec,
dal sv˘m posledním ãinem najevo, Ïe
jeho údûl je spojen s Izraelem. Jeho
poslední slova byla: „»BÛh vás jistû na-
v‰tíví a vyvede vás odtud do zemû,kte-
rou pfiíseÏnû slíbil Abrahamovi,Izákovi
a Jákobovi...BÛh vás jistû nav‰tíví a pak
odtud vynesete mé kosti.« I umfiel Jo-
sef, kdyÏ mu bylo sto deset let; nabal-
zamovali ho a poloÏili do rakve v Egyp-
tû.“ (Gn 50,24-26) 

Po staletí dfiiny, která následovala,
dosvûdãovala tato rakev Izraeli, Ïe jsou
v Egyptû jen doãasn˘mi hosty, a vybí-
zela je, aby své nadûje upnuli k zaslíbe-
né zemi,protoÏe ãas vysvobození urãi-
tû pfiijde.



Za sluÏby, které Josef prokázal egypt-
skému národu, nejenÏe byla Jákobo-
v˘m potomkÛm dána za domov ãást
zemû, ale byli osvobozeni od placení
daní a v dobû hladu hojnû zásobováni
potravou. Král vefiejnû uznal, Ïe díky
Josefovu Bohu se Egypt tû‰il hojnosti,
zatímco jiné národy hynuly hladem.
Vidûl také,Ïe JosefÛv zpÛsob vlády vel-
mi obohatil království, a z vdûãnosti
zahrnul Jákobovu rodinu královskou
pfiízní.

Ale jak bûÏel ãas, velk˘ muÏ, jemuÏ
Egypt za tolik vdûãil, byl uloÏen do
hrobu. „V Egyptû v‰ak nastoupil nov˘
král,kter˘ o Josefovi nevûdûl.“(Ex 1,8)
Ne Ïe by nebyl obeznámen s tím, jaké
sluÏby Josef jeho národu prokázal, ale
nechtûl to uznat a snaÏil se, aby se na
to pokud moÏno zapomnûlo.„Ten fiekl
svému lidu: »Hle, izraelsk˘ lid je poãet-
nûj‰í a zdatnûj‰í neÏ my. Musíme s ním
nakládat moudfie, aby se nerozmnoÏil.
Kdyby do‰lo k válce, jistû by se pfiipo-
jil k tûm, kdo nás nenávidí, bojoval by
proti nám a odtáhl by ze zemû.«“ (Ex
1,9.10) 

Izraelci se jiÏ „rozplodili, aÏ se to ji-
mi hemÏilo, pfievelice se rozmnoÏili

a byli velice zdatní;byla jich plná zemû“
(Ex 1,7). Av‰ak uchovávali si svou ná-
rodní identitu, vÛbec nepfiijímali egypt-
ské zvyky a náboÏenství a jejich stále
vzrÛstající poãet nyní vzbudil u krále
a jeho lidu strach.

Mnozí z IzraelcÛ byli schopní a vzdû-
laní pracovníci a hodnû se pfiiãinili
o bohatství národa. Král potfieboval ta-
kové dûlníky pfii budování sv˘ch nád-
hern˘ch palácÛ a chrámÛ. Proto je po-
stavil na stejnou úroveÀ s EgypÈany,kte-
fií se i se sv˘m majetkem prodali krá-
lovství. Brzy byli nad nimi ustanoveni
dozorci, a tak se stali úpln˘mi otroky.
„Proto zaãali EgypÈané Izraelce surovû
zotroãovat. Ztrpãovali jim Ïivot tvrdou
otroãinou pfii v˘robû cihel a v‰elijakou
prací na poli.V‰echnu otroãinu,kterou
na nû uvalili, jim je‰tû ztûÏovali suro-
vostí.“ (Ex 1,13.14) „Av‰ak jakkoli jej
ujafimovali,mnoÏil se a rozmáhal dále.“
(Ex 1,12) 

Král a jeho poradci doufali,Ïe si Izra-
elce tvrdou prací podfiídí, sníÏí jejich
poãet a potlaãí jejich nezávislého du-
cha. Îenám, jimÏ to umoÏÀovalo jejich
zamûstnání, bylo vydáno nafiízení, aby
pfii narození usmrcovaly hebrejské chla-
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peãky. Satan vûdûl, Ïe mezi Izraelci má
vyrÛst Vykupitel, a doufal, Ïe zmafií Bo-
Ïí zámûr,kdyÏ povede krále k tomu,aby
hubil hebrejské dûti. Av‰ak porodní bá-
by se bály Boha a neodváÏily se plnit
tento krut˘ pfiíkaz.

Král, rozzloben tím, Ïe jeho plán se-
lhal, vydal je‰tû krutûj‰í a rozsáhlej‰í
rozkaz.„Ale farao v‰emu svému lidu roz-
kázal: »KaÏdého syna, kter˘ se jim na-
rodí,hoìte do Nilu;kaÏdou dceru nech-
te naÏivu.«“ (Ex 1,22)

NAROZENÍ

Vdobû,kdy toto nafiízení dolehlo v plné
síle, Amrámovi a Jókebedû, IzraelcÛm
z Léviova kmene, se narodil syn. Ro-
diãe vûfiili, Ïe se pfiiblíÏil ãas osvoboze-
ní Izraele a Ïe BÛh vzbudí z prostfiedku
svého lidu vysvoboditele,a rozhodli se,
Ïe zabrání tomu,aby byl jejich maliãk˘
obûtován.Víra v Boha je posilovala „a ne-
zalekli se královského rozkazu“ (Îd
11,23).

Matka dítû schovávala po tfii mûsíce.
KdyÏ zjistila, Ïe uÏ ho déle nemÛÏe
bezpeãnû ukr˘vat,upletla z rákosu ko-
‰ík ve tvaru lodiãky a vymazala ho blá-
tem a smolou, aby byl vodotûsn˘. Po-
loÏila do nûj dûÈátko a umístila ho do
rákosí u bfiehu fieky. Jeho sestra Mirjam
se zdrÏovala nablízku a starostlivû po-
zorovala,co se stane s jejím mal˘m bra-
tfiíãkem.

A byli tam i jiní ochránci. Matka své
dítû svûfiila do BoÏí péãe a andûlé, aã
neviditelní, se vzná‰eli nad skromn˘m
místem, kde chlapec odpoãíval. Andû-
lé tam zavedli faraonovu dceru. Mal˘
ko‰ík podnítil její zvûdavost, a kdyÏ

uvnitfi spatfiila malé dûÈátko, slzy ne-
mluvnûte vzbudily její soucit. Pocítila
sympatie k neznámé mamince, která
se musela uch˘lit k takovémuto pro-
stfiedku, aby zachránila svého malého
miláãka. Rozhodla se, Ïe ho zachrání.
Pfiijme ho za svého vlastního syna.

Mirjam poznala, Ïe se s dítûtem za-
chází laskavû.OdváÏila se pfiijít blíÏ a na-
konec se zeptala:„Mám jít a zavolat koj-
nou z hebrejsk˘ch Ïen,aby ti dítû odko-
jila?“ (Ex 2,7) Princezna souhlasila.

Ho‰íkova sestra spûchala s radostnou
novinou ke své matce a bezodkladnû
se s ní vrátila k faraonovû dcefii.„Odnes
to dítû,odkoj mi je a já ti zaplatím,“(Ex
2,9) fiekla princezna.

VLIV MATKY

BÛh vysly‰el matãinu modlitbu. S hlu-
bokou vdûãností se chopila svého ny-
ní bezpeãného a ‰Èastného úkolu vy-
chovat své dítû pro Boha.Vûdûla,Ïe ho
bude muset brzy pfiedat jeho králov-
ské matce, kde bude obklopen vlivy,
které ho budou chtít odvést od Boha.
SnaÏila se naplnit jeho mysl bázní BoÏí
a láskou k pravdû a spravedlnosti. Od-
halila mu, jak po‰etilé a hfií‰né je mod-
láfiství, a velmi brzy ho nauãila sklánût
se pfied Ïiv˘m Bohem a modlit se k nû-
mu.Ten jedin˘ ho mÛÏe sly‰et a pomo-
ci mu v kaÏdé nouzi.

Mûla chlapce u sebe tak dlouho, jak
jen mohla, ale kdyÏ mu bylo asi dva-
náct let, musela se ho vzdát. Ze svého
skromného domova v chaloupce byl
vzat do královského paláce k faraono-
vû dcefii,která jej pfiijala za svého syna.
Ani tam v‰ak nezapomnûl na nauãení,
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která získal od své maminky. Byla mu
zá‰titou pfied p˘chou, nevûrností a ne-
fiestmi, které kvetly uprostfied nádhery
královského dvora.

Cel˘ MojÏí‰Ûv budoucí Ïivot, velk˘
úkol, kter˘ splnil jako vÛdce Izraele,
svûdãí o dÛleÏitosti práce matky. Îád-
né jiné dílo se jí nevyrovná. Matka pÛ-
sobí na rozvíjející se mysl a charakter.
Nepracuje pouze pro ãasnost, ale pro
vûãnost. Zasévá semeno, které vzklíãí
a pfiinese ovoce, aÈ uÏ dobré, nebo zlé.
Nemá namalovat krásnou podobiznu
na plátno nebo ji vytesat z mramoru,
n˘brÏ má vtisknout BoÏí obraz do lid-
ského nitra. Dojmy vryté do mysli zÛ-
stanou po cel˘ Ïivot. Dûti jsou nám
svûfieny do péãe, abychom je vychová-
vali ne jako dûdice trÛnu pozemské fií-
‰e, n˘brÏ jako BoÏí krále, ktefií mají
vládnout po nekoneãné vûky.

Ve slavném dni úãtování vyjde naje-
vo, Ïe mnohé zloãiny jsou v˘sledkem
neznalosti a nedbalosti tûch,jejichÏ po-
vinností bylo vést dûtské krÛãky po
správné cestû. Pak se ukáÏe, Ïe mnozí,
ktefií obohatili svût svûtlem génia,prav-
dy a svatosti, vdûãí za svÛj úspûch mat-
ce, která se za nû modlila.

NA KRÁLOVSKÉM DVO¤E

Na faraonovû dvofie se MojÏí‰ovi dosta-
lo nejvy‰‰ího obãanského a vojenského
vzdûlání. Vladafi se rozhodl, Ïe svého
adoptivního vnuka uãiní následníkem
trÛnu, a mladík byl vzdûláván pro toto
vysoké postavení. „Byl vychován ve v‰í
egyptské moudrosti a byl mocn˘ v slo-
vech i ãinech.“ (Sk 7,22) Jako schopn˘
vojevÛdce se stal miláãkem egyptské

armády a byl v‰eobecnû povaÏován za
pozoruhodnou osobnost. SatanÛv zá-
mûr byl zmafien. T˘Ï v˘nos, kter˘ od-
suzoval hebrejské dûti k smrti, BÛh vy-
uÏil k tomu, aby se budoucímu vÛdci
jeho lidu dostalo vzdûlání.

Izrael‰tí star‰í byli andûly pouãeni,
Ïe ãas jejich vysvobození je blízko a Ïe
muÏem, kterého k tomu BÛh pouÏije,
je MojÏí‰. Andûlé sdûlili také MojÏí‰ovi,
Ïe ho Hospodin vybral, aby zlomil ot-
roctví BoÏího lidu. MojÏí‰ pfiedpoklá-
dal, Ïe si svou svobodu mají vydob˘t
zbranûmi. Domníval se proto, Ïe pove-
de hebrejské vojsko proti egyptské ar-
mádû.

Podle egyptsk˘ch zákonÛ se v‰ichni,
kdo se mûli ujmout faraonova trÛnu,
museli stát ãleny knûÏské kasty. MojÏí‰
jako korunní princ mûl b˘t zasvûcen
do tajemství egyptského náboÏenství.
Nedal se v‰ak pfiimût k úãasti na uctí-
vání bohÛ. Hrozili mu ztrátou koruny
a varovali ho, Ïe ho princezna vydûdí,
jestliÏe si ponechá víru HebrejÛ. On
v‰ak byl pevnû rozhodnut, Ïe nevzdá
hold nikomu jinému neÏ Bohu, Stvo-
fiiteli nebe a zemû.Diskutoval s knûÏími
a uctívaãi bohÛ a poukazoval jim na po-
‰etilost jejich povûreãného klanûní se
nesmysln˘m pfiedmûtÛm. Po urãitou
dobu byla kvÛli jeho postavení a pfiízni,
kterou ho zahrnoval král i lid, jeho roz-
hodnost tolerována.

„MojÏí‰ vûfiil, a proto, kdyÏ dospûl,
odepfiel naz˘vat se synem faraonovy
dcery. Radûji chtûl sná‰et pfiíkofií s Bo-
Ïím lidem,neÏ na ãas Ïít pfiíjemnû v hfií-
chu; a Kristovo pohanûní pokládal za
vût‰í bohatství neÏ v‰echny poklady
Egypta, neboÈ upíral svou mysl k bu-
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doucí odplatû.“ (Îd 11,24-26) MojÏí‰
mûl takové schopnosti, Ïe mohl zau-
jmout vynikající postavení mezi svûto-
v˘mi velikány, záfiit v palácích nejslav-
nûj‰ího království a tfiímat Ïezlo jeho
moci. Jako dûjepisci, básníkovi, filozo-
fovi, armádnímu generálovi a zákono-
dárci se mu nikdo nevyrovnal.PfiestoÏe
mûl pfied sebou tak skvûlou svûtskou
kariéru, mûl morální sílu odmítnout
bohatství, velikost, moc i slávu a „radû-
ji chtûl sná‰et pfiíkofií s BoÏím lidem“
(Îd 11,25).

Jako lákadlo mu byl nabízen farao-
nÛv pfiepychov˘ palác a trÛn. MojÏí‰
v‰ak vûdûl, Ïe na pansk˘ch dvorech
vládne hfií‰né pohodlí, které vede lidi
k zapomínání na Boha. Hledûl za palác
a za královskou korunu k vy‰‰í poctû,
která bude v království, které není po-
skvrnûno hfiíchem,udûlena svat˘m Nej-
vy‰‰ího. Vírou vidûl nepomíjející ko-
runu, kterou Král nebes vloÏí na hlavu
vítûze. Tato víra ho vedla k tomu, Ïe se
pfiipojil k poníÏenému, chudému a po-
hrdanému národu, kter˘ se rozhodl ra-
dûji poslouchat Boha neÏ slouÏit hfií-
chu.

ÚTùK

MojÏí‰ zÛstal na dvofie aÏ do sv˘ch ãty-
fiiceti let. Nav‰tûvoval své utlaãované
bratry, dodával jim odvahu a uji‰Èoval
je, Ïe BÛh bude pracovat pro jejich vy-
svobození. Jednoho dne spatfiil, jak nû-
jak˘ EgypÈan bije Hebreje. Vrhl se na
nûj a EgypÈana zabil. Kromû Izraelce
tam nebyl Ïádn˘ svûdek tohoto ãinu.
MojÏí‰ okamÏitû zahrabal mrtvé tûlo do
písku. Teì ukázal, Ïe je pfiipraven zasa-

dit se o vysvobození svého lidu, a dou-
fal, Ïe povstanou, aby si vydobyli svo-
bodu. „Myslel, Ïe jeho bratfií pochopí,
Ïe je chce BÛh skrze nûho zachránit;ale
oni to nepochopili.“ (Sk 7,25) Nebyli
je‰tû pfiipraveni na svobodu.

Následujícího dne MojÏí‰ vidûl, jak
se spolu perou dva Hebrejové, z nichÏ
jeden byl oãividnû v neprávu. MojÏí‰
útoãníka pokáral. Ten se proti napo-
menutí okamÏitû ohradil s tím, Ïe Moj-
Ïí‰ nemá právo mezi nû zasahovat,a hru-
bû ho nafikl ze zloãinu.Opáãil: „Kdo tû
ustanovil nad námi za velitele a soud-
ce? Má‰ v úmyslu mû zavraÏdit, jako jsi
zavraÏdil toho EgypÈana?“ (Ex 2,14) 

Celá záleÏitost se brzy donesla k fara-
onovu sluchu. Tento ãin byl králi pfied-
staven jako velice v˘znamn˘.¤ekli mu,
Ïe MojÏí‰ má v úmyslu vést svÛj lid pro-
ti EgypÈanÛm, svrhnout vládu a sám
usednout na trÛn.Vladafi okamÏitû roz-
hodl, Ïe MojÏí‰ musí zemfiít. MojÏí‰ si
v‰ak byl vûdom nebezpeãí, do nûhoÏ
se dostal, a uprchl do Arábie.

Hospodin fiídil jeho kroky a MojÏí‰
nalezl domov u midjánského knûze
a vladafie Jitra, kter˘ uctíval Boha. Po
nûjaké dobû se MojÏí‰ oÏenil s jednou
z Jitrov˘ch dcer a zÛstal u nûj jako pas-
t˘fi jeho stád po ãtyfiicet let.

BÛh nechtûl osvobodit svÛj lid bo-
jem, jak si myslel MojÏí‰, n˘brÏ svou
vlastní majestátnou mocí, aby byla sláva
pfiipsána jen jemu samotnému. MojÏí‰
nebyl na svÛj velk˘ úkol pfiipraven.Mu-
sel se je‰tû nauãit stejné lekci víry, jakou
si museli osvojit Abraham a Jákob – pfii
naplÀování BoÏích zaslíbení nespolé-
hat na lidskou sílu nebo moudrost, n˘-
brÏ na BoÏí moc.Ve ‰kole sebezapfiení
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a tûÏkostí se mûl nauãit b˘t trpûliv˘
a ovládat svÛj hnûv. Jeho vlastní srdce
musí b˘t v dokonalém souladu s Bo-
hem,neÏ bude moci uãit Izrael poznávat
BoÏí vÛli a neÏ bude schopen projevo-
vat otcovskou péãi v‰em, kdo budou
potfiebovat jeho pomoc.

MojÏí‰ se dfiíve nauãil mnohému,co
se bude muset odnauãit.Vlivy,které ho
obklopovaly v Egyptû, zanechaly v je-
ho rozvíjející se mysli hluboké dojmy
a do urãité míry utváfiely jeho zvyky
a charakter. âas mohl tyto dojmy vy-
mazat. Z MojÏí‰ovy strany to bude vy-
Ïadovat osobní zápas jako o Ïivot, aby
se dokázal vzdát omylÛ a pfiijmout prav-
du.BÛh mu v‰ak pomÛÏe,pfiestoÏe boj
bude nad lidské síly.

„Má-li kdo z vás nedostatek moud-
rosti, aÈ prosí Boha, kter˘ dává v‰em
bez v˘hrad a bez v˘ãitek, a bude mu
dána.“ ( Jk 1,5) BÛh v‰ak lidem nedá
BoÏí svûtlo, kdyÏ jsou spokojeni s tem-
notou a chtûjí v ní zÛstat. Aby ãlovûk
mohl pfiijmout BoÏí pomoc,musí si uvû-
domit svou slabost a nedostateãnost.
Musí svou mysl pfiipravit na velkou zmû-
nu,která se v nûm má odehrát.Musí se
upfiímnû a vytrvale modlit a usilovat
o dobro.

Obklopen valem hor, byl MojÏí‰ sám
s Bohem.Ve vzne‰ené velkoleposti neko-
neãn˘ch hor spatfioval majestátnost Nej-
vy‰‰ího a v porovnání s ní pochopil, jak
bezmocní jsou egypt‰tí bohové.Tu by-
la smetena jeho p˘cha a sobûstaãnost.
Ovoce Ïivota v egyptském pfiepychu
zmizelo. MojÏí‰ se stal trpûliv˘m, ucti-
v˘m a pokorn˘m. „MojÏí‰ v‰ak byl nej-
pokornûj‰í ze v‰ech lidí,ktefií byli na ze-
mi“ (Nu 12,3), a pfiesto pevn˘ ve vífie.

Jak plynula léta, jeho modlitby za
Izrael vystupovaly dnem i nocí k Bohu.
Zde, inspirován Duchem svat˘m, napsal
knihu Genesis. Dlouhé roky strávené
uprostfied samoty pou‰tû pfiinesly bo-
haté poÏehnání pro svût ve v‰ech do-
bách.

HO¤ÍCÍ KE¤

„Po mnoha letech egyptsk˘ král ze-
mfiel,ale Izraelci vzdychali a úpûli v otro-
ãinû dál. Jejich volání o pomoc vystu-
povalo z té otroãiny k Bohu.BÛh vysly-
‰el jejich sténání,BÛh se rozpomnûl na
svou smlouvu s Abrahamem, Izákem
a Jákobem, BÛh na syny Izraele pohle-
dûl,BÛh se k nim pfiiznal.“(Ex 2,23-25)
âas vysvobození nade‰el. BoÏí zámûr
se mûl uskuteãnit takov˘m zpÛsobem,
aby byla pokofiena lidská p˘cha.Vysvo-
boditel mûl pfiijít jako pokorn˘ past˘fi
pouze s holí v ruce. BÛh v‰ak tuto hÛl
uãiní symbolem své moci.

KdyÏ MojÏí‰ jednoho dne pásl ovce
blízko Chorébu, uvidûl, jak hofií kefi.
Pfiesto neshofiel. ·el blíÏ, kdyÏ tu ho
zprostfiedka plamene zavolal jménem
nûjak˘ hlas. Tfiesoucími se rty odpovû-
dûl:„Tu jsem.“(Ex 3,4) Byl varován,aby
se neuctivû nepfiibliÏoval:„»Zuj si opán-
ky,neboÈ místo,na kterém stojí‰, je pÛ-
da svatá... Já jsem BÛh tvého otce, BÛh
AbrahamÛv, BÛh IzákÛv a BÛh Jáko-
bÛv.« MojÏí‰ si zakryl tváfi, neboÈ se bál
na Boha pohledût.“ (Ex 3,5.6) 

KdyÏ MojÏí‰ stál v posvátné úctû pfied
Bohem, sly‰el dal‰í slova: „Dobfie jsem
vidûl ujafimení svého lidu, kter˘ je
v Egyptû. Sly‰el jsem jeho úpûní pro
bezohlednost jeho pohánûãÛ.Znám je-
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ho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej
vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej
z oné zemû do zemû dobré a prostor-
né, do zemû opl˘vající mlékem a me-
dem... NuÏe pojì, po‰lu tû k faraonovi
a vyvede‰ mÛj lid, Izraelce, z Egypta.“
(Ex 3,7-10)

Pfiekvapen a vydû‰en MojÏí‰ ucouvl
a namítl: „Kdo jsem já, abych ‰el k fara-
onovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“ (Ex
3,11)

MojÏí‰ myslel na zaslepenost, nevû-
domost a nevíru svého lidu. Mnozí Bo-
ha témûfi neznali. ¤ekl: „Hle, já pfiijdu
k IzraelcÛm a fieknu jim:Posílá mû k vám
BÛh va‰ich otcÛ. AÏ se mû v‰ak zepta-
jí, jaké je jeho jméno,co jim odpovím?“
(Ex 3,13) Odpovûì znûla: „JSEM, KTE-
R¯ JSEM... JSEM posílá mû k vám.“(Ex
3,14)

MojÏí‰ dostal pfiíkaz, aby nejdfiíve
shromáÏdil star‰í Izraele, ktefií uÏ dlou-
ho nafiíkali kvÛli svému otroctví, a vy-
fiídil jim poselství od Boha. Potom mûl
pfiedstoupit pfied krále a fiíct:„Potkal se
s námi Hospodin, BÛh HebrejÛ. Dovol
nám nyní odejít do pou‰tû na vzdále-
nost tfií dnÛ cesty a pfiinést obûÈ Hos-
podinu, na‰emu Bohu.“ (Ex 3,18) 

MojÏí‰ byl pfiedem varován, Ïe farao
v˘zvu odmítne. Pfiesto BoÏí sluÏebník
nesmí ztratit odvahu. Hospodin proje-
ví svou moc.„Proto vztáhnu ruku a bu-
du bít Egypt v‰emoÏn˘mi sv˘mi divy,
které uãiním uprostfied nûho. Potom
vás propustí.“ (Ex 3,20)

Hospodin prohlásil: „Zjednám tomu-
to lidu u EgypÈanÛ pfiízeÀ. AÏ budete
odcházet,nepÛjdete s prázdnou.KaÏdá
Ïena si vyÏádá od sousedky a spolubyd-
lící stfiíbrné a zlaté ozdoby a plá‰tû.“(Ex

3,21.22) EgypÈané zbohatli z usilovné
práce, kterou si nespravedlivû vynuco-
vali na Izraelcích,a Hebrejové mûli prá-
vo poÏadovat odmûnu za léta své dfii-
ny.BÛh jim dá pfiízeÀ v oãích EgypÈanÛ
a poÏadavek otrokÛ bude splnûn.

Jak˘ dÛkaz mohl MojÏí‰ podat své-
mu lidu, Ïe ho opravdu poslal Hospo-
din? Namítl: „Nikoli, neuvûfií mi a neu-
poslechnou mû, ale fieknou: Hospodin
se ti neukázal.“ (Ex 4,1) Hospodin mu
fiekl,aby svou hÛl hodil na zem.KdyÏ to
udûlal, „stal se z ní had. MojÏí‰ se dal
pfied ním na útûk.“ (Ex 4,3) Bylo mu
nafiízeno,aby ho chytil,a v jeho ruce se
promûnil v hÛl.BÛh ho vyzval,aby svou
ruku vloÏil za Àadra a „kdyÏ ruku vytáhl,
byla malomocná, bílá jako sníh“ (Ex
4,6).Hospodin mu fiekl, aby znovu vlo-
Ïil svou ruku za Àadra, a kdyÏ ji vytáhl,
byla opût jako pfiedtím. Tûmito zname-
ními bude jak jeho vlastní lid, tak farao
pfiesvûdãen, Ïe se mezi nimi projevuje
nûkdo mocnûj‰í neÏ král Egypta.

V¯MLUVY A POVù¤ENÍ

Ve své úzkosti a strachu se v‰ak teì Bo-
Ïí sluÏebník horlivû vymlouval na ne-
dostateãnou v˘fieãnost:„Prosím,Panov-
níku, nejsem ãlovûk v˘mluvn˘; nebyl
jsem dfiíve,nejsem ani nyní,kdyÏ ke své-
mu sluÏebníku mluví‰.Mám neobratná
ústa a neobratn˘ jazyk.“ (Ex 4,10) Ve-
lice dlouho Ïil odlouãen od EgypÈanÛ,
a nebyl uÏ tak zbûhl˘ v pouÏívání je-
jich jazyka, jako kdyÏ pfieb˘val mezi ni-
mi.

MojÏí‰ Ïádal, aby byla vybrána vhod-
nûj‰í osoba. Av‰ak poté,co Hospodin slí-
bil,Ïe odstraní v‰echny tûÏkosti a dá mu
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koneãn˘ úspûch, byly v‰echny dal‰í v˘-
mluvy na jeho neschopnost projevem
nedÛvûry k Bohu.Vyjadfiovaly obavu, Ïe
BÛh ho nemÛÏe uschopnit nebo Ïe udû-
lal chybu, kdyÏ si vybral právû jeho.

MojÏí‰Ûv star‰í bratr Áron dokonale
ovládal egyptsk˘ jazyk,protoÏe ho den-
nû pouÏíval.BÛh MojÏí‰ovi fiekl,Ïe Áron
pfiichází, aby se s ním setkal. Poté Hos-
podin vydal bezpodmíneãn˘ pfiíkaz:

„Bude‰ k nûmu mluvit a vkládat mu
slova do úst. Já budu s tv˘mi ústy i s je-
ho ústy a budu vás pouãovat,co máte ãi-
nit. On bude mluvit k lidu za tebe, on
bude tobû ústy a ty bude‰ jemu Bohem.
A tuto hÛl vezmi do ruky;bude‰ jí konat
znamení.“ (Ex 4,15-17) UÏ déle nemohl
vzdorovat,protoÏe ve‰keré dÛvody k v˘-
mluvám byly odstranûny.

Jakmile MojÏí‰ úkol pfiijal,vloÏil se do
nûj cel˘m srdcem a s plnou dÛvûrou
v Hospodina.BÛh poÏehnal jeho odda-
nou poslu‰nost a MojÏí‰ se stal v˘mluv-
n˘m,doufanliv˘m a vyrovnan˘m,a dob-
fie se hodil pro nejvût‰í dílo, jaké kdy
bylo ãlovûku svûfieno.

âlovûk získá sílu a schopnosti, kdyÏ
pfiijme zodpovûdnosti,které na nûj BÛh
vkládá. AÈ je jeho postavení sebeskrom-
nûj‰í nebo jeho schopnosti sebeomeze-
nûj‰í, ãlovûk,kter˘ se snaÏí vûrnû vyko-
nat svou práci,získá pravou velikost. Sku-
teãnost, Ïe ãlovûk cítí svou slabost, je
pfiinejmen‰ím dÛkazem, Ïe si uvûdo-

muje velikost úkolu, jímÏ byl povûfien.
Takov˘ ãlovûk se bude radit s Bohem
a bude od nûj ãerpat sílu. Skrytá hrozba
faraona a EgypÈanÛ, jejichÏ hnûv proti
nûmu vzplanul pfied ãtyfiiceti lety, zpÛ-
sobila, Ïe váhal s návratem do Egypta.
KdyÏ se v‰ak rozhodl, Ïe uposlechne
BoÏí pfiíkaz, Hospodin mu zjevil, Ïe je-
ho nepfiátelé jsou mrtví.

Cestou z Midjánu se MojÏí‰ovi zjevil
andûl v tak v˘hrÛÏném postavení, jako
by ho chtûl zniãit.MojÏí‰ nedostal Ïád-
né vysvûtlení, ale vzpomnûl si, Ïe bral
na lehkou váhu jeden z BoÏích poÏa-
davkÛ.Opomnûl obfiezat svého nejmlad-
‰ího syna. Taková nedbalost ze strany
muÏe, kter˘ byl vybrán za vÛdce Izrae-
le,by jen oslabila vliv BoÏích pfiikázání
na lidi. Sipora se bála,Ïe bude její man-
Ïel zabit, a tak vykonala obfiad obfiízky
sama. Andûl pak MojÏí‰ovi dovolil po-
kraãovat v cestû. Jeho Ïivot mohl b˘t
zachován jen tehdy, kdyÏ ho budou
chránit svatí andûlé. Kdyby ov‰em za-
nedbal povinnost, o které vûdûl, nebyl
by v bezpeãí,protoÏe by ho BoÏí andû-
lé nemohli chránit.

V dobû souÏení tûsnû pfied Kristo-
v˘m pfiíchodem budou spravedliví
ochraÀováni andûly, ktefií o nû budou
peãovat, ale pfiestupníci zákona nebu-
dou mít Ïádnou zá‰titu. Andûlé nemo-
hou chránit ty, kdo pfiehlíÏejí BoÏí pfii-
kázání.



Áron se na pokyn andûlÛ vydal na ces-
tu,aby se uprostfied pou‰tní samoty blíz-
ko Chorébu setkal se sv˘m bratrem.Zde
mu MojÏí‰ oznámil „v‰echna Hospodi-
nova slova, s nimiÏ ho poslal, a v‰ech-
na znamení, kter˘mi ho povûfiil“ (Ex
4,28). ·li spolu do Egypta, aby shro-
máÏdili star‰í Izraele. „A lid uvûfiil.KdyÏ
sly‰eli, Ïe Hospodin nav‰tívil Izraelce
a Ïe pohledûl na jejich ujafimení, padli
na kolena a klanûli se.“ (Ex 4,31) 

Jako vyslanci Krále králÛ vstoupili
dva bratfii do faraonova paláce s tímto
poselstvím pro krále: „Toto praví Hos-
podin, BÛh Izraele: PropusÈ mÛj lid, aÈ
mi v pou‰ti slaví slavnost.“ (Ex 5,1) 

Vládce se zeptal: „Kdo je Hospodin,
Ïe bych ho mûl uposlechnout a pro-
pustit Izraele? Hospodina neznám a Izra-
ele nepropustím!“ (Ex 5, 2)

MojÏí‰ aÁron odpovûdûli: „Potkal se
s námi BÛh HebrejÛ. Dovol nám nyní
odejít do pou‰tû na vzdálenost tfií dnÛ
cesty a pfiinést obûÈ Hospodinu, na‰e-
mu Bohu,aby nás nenapadl morem ne-
bo meãem.“(Ex 5,3) Král vzplanul hnû-
vem. „Proã, MojÏí‰i a Árone, odvádíte
lid od jeho prací?“fiekl.„Jdûte za sv˘mi
robotami!“(Ex 5,4) Zásahem tûchto ci-

zincÛ uÏ království utrpûlo ‰kodu.KdyÏ
na to pomyslel, dodal: „Hle, lidu zemû
je teì mnoho, a vy chcete, aby nechali
sv˘ch robot?“ (Ex 5,5) 

Izraelci ve svém otroctví do urãité mí-
ry ztratili znalost BoÏího zákona a sobo-
ta byla v‰eobecnû znevaÏována. Útlak
jejich pánÛ patrnû znemoÏÀoval její za-
chovávání.MojÏí‰ v‰ak svému lidu uká-
zal,Ïe poslu‰nost vÛãi Bohu je podmín-
kou vysvobození. Jejich utlaãovatelé si
v‰imli, Ïe se snaÏí obnovit svûcení so-
boty.

Rozzloben˘ král podezfiíval Izraelce,
Ïe osnují vzpouru,aby se vymanili z je-
ho sluÏby. Postará se tedy o to, aby jim
nezbyl ãas na takové nebezpeãné pik-
le. OkamÏitû pfiijal opatfiení, aby je je‰-
tû víc spoutal a potlaãil jejich my‰lenky
o nezávislosti.NejbûÏnûj‰ím stavebním
materiálem byly cihly su‰ené na slunci
a jejich v˘roba zamûstnávala velk˘ po-
ãet otrokÛ. Bylo zapotfiebí obrovského
mnoÏství nafiezané slámy, která se spo-
jovala s blátem,aby cihly drÏely pohro-
madû. Král nyní nafiídil, aby se jim uÏ
nedodávala sláma.Dûlníci si ji musí ob-
starat sami. PoÏadováno v‰ak bylo stej-
né mnoÏství cihel.

(121) 121

23

EGYPTSKÉ RÁNY
Ani stra‰livé rány, které postihly Egypt, nepfiimûly jeho vládce k tomu,

aby propustil izraelské otroky na svobodu.



Egypt‰tí pohánûãi ustanovili hebrej-
ské dozorce,aby dohlíÏeli na práci.KdyÏ
králÛv v˘nos vstoupil v platnost, lidé
se rozbûhli na strni‰tû sbírat slámu, ale
zjistili, Ïe je nemoÏné podat obvykl˘
v˘kon. Izrael‰tí dozorci byli za toto se-
lhání krutû biti.

·li si stûÏovat ke králi. Jejich protest
se u faraona setkal s v˘smûchem: „Jste
leno‰i líní, proto fiíkáte: »Pojìme obû-
tovat Hospodinu.«“ (Ex 5,17) Bylo jim
pfiikázáno, aby se vrátili ke své práci.
Jejich dfiina nebude v Ïádném pfiípadû
ulehãena. KdyÏ se vraceli, potkali Moj-
Ïí‰e a Árona a vyãítali jim: „AÈ se nad
vámi ukáÏe Hospodin a rozsoudí.Vy jste
pokáleli na‰i povûst u faraona a jeho
sluÏebníkÛ. Dali jste jim do ruky meã,
aby nás povraÏdili.“ (Ex 5,21)

PRVNÍ TùÎKOSTI

MojÏí‰ byl ne‰Èastn˘. Utrpení lidu se
zvût‰ilo. Po celé zemi se rozléhal zou-
fal˘ náfiek mlad˘ch i star˘ch. V‰ichni
ho jednomyslnû obviÀovali z toho, Ïe
zpÛsobil velké zhor‰ení jejich postave-
ní. S hofikostí v srdci pfiedstoupil pfied
Boha a fiekl: „Panovníku, proã jsi dopus-
til na tento lid zlo? Proã jsi mû vlastnû
poslal? Od chvíle, kdy jsem pfiedstoupil
pfied faraona, abych mluvil tv˘m jmé-
nem, nakládá s tímto lidem je‰tû hÛfie.
A ty svÛj lid stále nevysvobozuje‰.“(Ex
5,22.23) 

Hospodin odpovûdûl: „Nyní uvidí‰,
co faraonovi udûlám. Donutím ho, aby
je propustil; donutím ho, aby je vypu-
dil ze své zemû.“ (Ex 6,1)

Star‰í Izraele se snaÏili podepfiít zko-
mírající víru sv˘ch bratfií opakováním

zaslíbení, která dal BÛh jejich otcÛm,
a pfiipomínáním Josefov˘ch proroc-
k˘ch slov, jimiÏ pfiedpovûdûl jejich vy-
svobození z Egypta.Nûktefií nasloucha-
li a uvûfiili. Jiní odmítali doufat.

EgypÈané, jimÏ se doneslo, co se po-
vídá mezi jejich otroky, se jejich nadû-
jím vysmívali a opovrÏlivû popírali moc
jejich Boha. Posmû‰nû fiíkali: „Je-li vá‰
BÛh spravedliv˘ a laskav˘ a vládne nad
egyptsk˘mi bohy, proã vás neosvobo-
dí?“Uctívali boÏstva,která Izraelci ozna-
ãovali za fale‰né bohy, pfiesto v‰ak byli
bohat˘m a mocn˘m národem. Jejich
bohové jim bohatû poÏehnali a dali jim
Izraelce za otroky.Farao sám se vychlou-
bal, Ïe BÛh HebrejÛ je nemÛÏe vysvo-
bodit z jeho ruky.

Taková slova pfiipravovala mnohé
Izraelce o nadûji.Pravda,byli otroky. Je-
jich dûti byly vraÏdûny a jejich vlastní
Ïivoty jim byly bfiemenem. Nicménû
uctívali Boha nebes. Jistû je takto ne-
ponechá v podruãí modláfiÛ. Ti, kdo
byli vûrní Bohu,pochopili, Ïe Hospodin
dovolil,aby se stali otroky,protoÏe Izra-
el ode‰el od Boha, protoÏe byli ochot-
ní uzavírat manÏelství s pfiíslu‰níky po-
hansk˘ch národÛ,a tak byli svádûni do
modlosluÏby. S pfiesvûdãením uji‰Èova-
li své bratry a sestry, Ïe Hospodin brzy
zlomí jafimo utlaãovatele.

Hebrejové v‰ak je‰tû nebyli pfiipra-
veni na vysvobození. Málo dÛvûfiovali
Bohu. Mnozí by radûji zÛstali v zajetí,
neÏ aby se pot˘kali s tûÏkostmi, které
je potkají na cestû do neznámé zemû.
Nûktefií se ve sv˘ch zvycích tak pfiizpÛ-
sobili EgypÈanÛm, Ïe dávali pfiednost
Ïivotu v Egyptû. Proto Hospodin vedl
události tak, aby se plnûji vyjevil tyran-

122 (122)



sk˘ duch egyptského krále a zároveÀ
aby sám sebe zjevil svému lidu. MojÏí-
‰Ûv úkol by byl mnohem snaz‰í, kdyby
mnozí Izraelci nebyli tak zkaÏení, Ïe
nechtûli opustit Egypt. Písmo fiíká, Ïe
Izraelci „nebyli pro malomyslnost a tvr-
dou otroãinu s to MojÏí‰ovi naslouchat“
(Ex 6,9).

BÛh opût pfii‰el k MojÏí‰ovi s posel-
stvím: „Pfiedstup pfied faraona, krále
egyptského, a vyfiiì mu, aÈ propustí
Izraelce ze své zemû.“(Ex 6,11) MojÏí‰
sklíãenû namítl: „KdyÏ mi nenaslou-
chají Izraelci, jak by mû poslechl fa-
rao!“ (Ex 6,12) Bylo mu fieãeno, Ïe má
s sebou vzít Árona,pfiedstoupit pfied fa-
raona a znovu Ïádat, „aby propustil
Izraelce ze své zemû“ (Ex 7,2).

ZÁZRAK A NAPODOBENINA

MojÏí‰ byl informován,Ïe vládce se ne-
poddá, dokud BÛh nenav‰tíví Egypt
soudy a nevyvede Izrael mimofiádn˘mi
projevy své moci. Pfied sesláním kaÏdé
rány mûl MojÏí‰ popsat její povahu
a dÛsledky,aby se pfied ní král mohl za-
chránit, kdyby chtûl. KaÏdé odmítnutí
s sebou pfiinese je‰tû hor‰í trest,dokud
se jeho py‰né srdce nepokofií a neuzná
Stvofiitele nebe a zemû za pravého a Ïi-
vého Boha. Hospodin potrestá egypt-
sk˘ lid za jejich modláfiství a umlãí je-
jich vychloubání,aby se ostatní národy
chvûly pfied mocn˘mi BoÏími skutky
a BoÏí lid mohl b˘t odveden od mod-
láfiství a mohl Boha uctívat v ãisté bo-
hosluÏbû.

MojÏí‰ a Áron opût vstoupili do pfie-
pychov˘ch síní egyptského krále.Tam,
obklopeni mohutn˘mi sloupy a nád-

hern˘mi ozdobami,bohat˘mi malbami
a sochami pohansk˘ch bohÛ, stáli dva
pfiedstavitelé zotroãeného národa.Král
Ïádal zázrak jako dÛkaz jejich boÏské-
ho povûfiení. Áron tedy vzal hÛl a hodil
ji na zem pfied faraona. Ta se promûni-
la v hada. Vladafi povolal své „mudrce
a ãarodûje a egypt‰tí vû‰tci uãinili sv˘-
mi kejklemi totéÏ.Hodili kaÏd˘ svou hÛl
na zem a ony se staly draky. Ale Árono-
va hÛl jejich hole pohltila.“(Ex 7,11.12)
Král s je‰tû pevnûj‰ím rozhodnutím
neÏ dfiíve prohlásil, Ïe jeho kouzelníci
mají stejnou moc jako MojÏí‰ aÁron.Oz-
naãil Hospodinovy sluÏebníky za pod-
vodníky,BÛh mu v‰ak svou mocí zabrá-
nil, aby jim ublíÏil.

Kouzelníci ve skuteãnosti nepromû-
nili své hole v hady, ale prostfiednictvím
trikÛ a za pomoci velkého svÛdce byli
schopni vzbudit takov˘ dojem. KníÏe
zla, aãkoli byl obdafien v‰í moudrostí
a mocí padlého andûla,nemá moc stvo-
fiit nebo dát Ïivot. To je v˘sadní právo
Boha samotného. Satan v‰ak vytváfií na-
podobeniny.

Lidskému zraku se zdálo, Ïe hole se
zmûnily v hady.Tak tomu vûfiil farao a je-
ho dvÛr. Aãkoli Hospodin zpÛsobil, Ïe
prav˘ had spolkl ty domnûlé, farao to
nepovaÏoval za dílo BoÏí moci, n˘brÏ
za v˘sledek vy‰‰ího druhu magie.

Farao hledal nûjakou záminku k zne-
váÏení zázrakÛ, které BÛh konal MojÏí-
‰ov˘m prostfiednictvím. Satan mu dal
právû to,co chtûl.Vyvolal zdání,Ïe Moj-
Ïí‰ a Áron jsou pouze kouzelníci a ãa-
rodûjové,a proto poselství,které pfiiná-
‰ejí, nemusí b˘t pfiikládaná váÏnost, jako
by pfiicházelo od vy‰‰í bytosti. Tak sa-
tanÛv padûlek zpÛsobil, Ïe farao zatvr-

123(123)



dil své srdce proti vnitfinímu pfiesvûd-
ãení. Satan také doufal, Ïe otfiese Moj-
Ïí‰ovou a Áronovou vírou.

KníÏe zla dobfie vûdûl, Ïe MojÏí‰ je
pfiedobrazem Krista, kter˘ má zlomit
nadvládu hfiíchu nad lidstvem. Vûdûl,
Ïe aÏ se objeví Kristus, budou mocné
zázraky pro svût dÛkazem,Ïe ho poslal
BÛh. Satan doufal, Ïe napodobením dí-
la,které BÛh konal prostfiednictvím Moj-
Ïí‰e,nejenÏe zamezí osvobození Izraele,
ale také do budoucna zniãí víru v Kris-
tovy zázraky – tím,Ïe je bude oznaãovat
za v˘sledek lidské moci.

EGYPT JE ZASAÎEN RANAMI

Pfií‰tího rána zavedl BÛh MojÏí‰e a Áro-
na na bfieh fieky.RozvodÀující se Nil byl
zdrojem potravy a bohatství pro cel˘
Egypt.¤eka byla uctívána jako bÛh a vla-
dafi se sem dennû pfiicházel klanût.Oba
bratfii mu opût zopakovali BoÏí posel-
ství a potom vztáhli hÛl a udefiili jí o vo-
du.„Svatá“fieka se promûnila v krev.Ry-
by zahynuly a fieka hroznû páchla. Stej-
nû tak i voda v domácnostech a zásoby
v cisternách se zmûnily v krev. „Ale to-
téÏ uãinili egypt‰tí vû‰tci sv˘mi kejkle-
mi... Farao se obrátil a ve‰el do svého
domu,a ani toto si nevzal k srdci.“(Ex 7,
22.23) Rána pokraãovala sedm dnÛ,ale
bez úãinku.

Opût byla vztaÏena hÛl a z fieky vy-
stoupily Ïáby. Zaplavily domy. Nalezly
do loÏnic, ba dokonce i do pecí a díÏí.
EgypÈané povaÏovali Ïáby za posvátné
a nezabili by je. JenÏe dokonce i ve fa-
raonovû paláci se to teì hemÏilo tûmi-
to odporn˘mi ‰kÛdci a král netrpûlivû
naléhal, aby byli odstranûni. Zdálo se,

Ïe mágové jsou schopni Ïáby vytvofiit,
ale nemohli je odklidit.

Farao byl tím, co vidûl, ponûkud po-
kofien. Poslal pro MojÏí‰e a Árona a fie-
kl: „Proste Hospodina,aby mû i mÛj lid
zbavil Ïab. Pak propustím lid, aby obû-
toval Hospodinu.“ (Ex 8,4) PoÏádali
ho, aby stanovil dobu, kdy mají prosit
o odstranûní této pohromy. Farao urãil
pfií‰tí den, a pfiitom tajnû doufal, Ïe by
Ïáby mohly zmizet samy od sebe. To
by ho zachránilo pfied hofik˘m pokofie-
ním, Ïe se musí podfiídit Bohu Izraele.
Av‰ak rána pokraãovala aÏ do stanove-
ného ãasu, kdy v celém Egyptû Ïáby
pozdechaly. Jejich rozkládající se tûla
ov‰em zamofiila vzduch.

Hospodin mohl zpÛsobit, aby se Ïá-
by v okamÏiku rozpadly v prach. Ne-
uãinil to v‰ak,aby to král a jeho lid ne-
mohli prohlásit za v˘sledek ãárÛ jako
dílo kouzelníkÛ. Îáby zdechly a byly
smeteny na hromady. To bylo svûdec-
tvím, Ïe toto dílo nebylo vykonáno
pomocí kouzel, ale Ïe to byl soud ne-
bes.

„KdyÏ v‰ak farao vidûl, Ïe nastala úle-
va, zÛstal v srdci neoblomn˘.“ (Ex 8,11)
Na BoÏí rozkaz vztáhl Áron ruku a po ce-
lé egyptské zemi se prach zemû zmûnil
v komáry. Farao povolal kouzelníky, aby
uãinili totéÏ, ale nebyli toho schopni.
Mágové uznali, Ïe „je to prst BoÏí“ (Ex
8,15), av‰ak král byl stále neoblomn˘.

Egypt byl postiÏen dal‰ím soudem.
Domy byly pojednou plné much,takÏe
„zemû byla tûmi mouchami zamofiena“
(Ex 8,20).·lo o obrovské jedovaté mou-
chy, jejichÏ ‰típnutí bylo mimofiádnû
bolestivé. Jak bylo pfiedpovûdûno, tato
rána nepostihla zemi Go‰en.
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FARAO ZATVRZUJE SVÉ SRDCE

Farao nyní IzraelcÛm nabídl povolení
k obûtování v Egyptû, ale oni odmítli.
„Nebylo by správné,abychom to uãini-
li,“ fiekl MojÏí‰. „To, co máme obûtovat
Hospodinu,svému Bohu,je EgypÈanÛm
ohavností. Copak by nás neukameno-
vali, kdybychom pfied nimi obûtovali,
co je jim ohavností?“(Ex 8,22) Zvífiata,
která mûli Hebrejové pfiinést v obûÈ,pa-
tfiila k tûm, jeÏ EgypÈané povaÏovali za
posvátná. Zabít nûjaké dokonce i neú-
myslnû se pokládalo za zloãin,kter˘ se
trestal smrtí.

MojÏí‰ znovu navrhl, Ïe pÛjdou do
pou‰tû na vzdálenost tfií dnÛ cesty. Pa-
novník souhlasil a prosil BoÏí sluÏební-
ky,aby se vroucnû modlili za odnûtí té-
to rány. Slíbili, Ïe tak uãiní, ale varovali
ho, aby s nimi nejednal úskoãnû. Rána
byla zastavena, av‰ak královo srdce se
stálou vzpourou stalo zatvrzel˘m,a tak
se opût odmítl podvolit.

Následovala je‰tû stra‰nûj‰í rána.V‰e-
chen egyptsk˘ dobytek zachvátil mor.
Zahynula jak posvátná zvífiata,tak i taÏn˘
dobytek,krávy,b˘ci,ovce,konû,velblou-
di a osli.Bylo jasnû fieãeno,Ïe Hebrejo-
vé budou z rány vyjmuti.Farao vyslal své
posly do domÛ IzraelcÛ a pfiesvûdãil se,
Ïe je to pravda.„Z izraelsk˘ch stád nepo-
‰el jedin˘ kus.“ (Ex 9,7) Král byl pfie-
sto tvrdo‰íjn˘.

Dále bylo MojÏí‰ovi fieãeno,aby vzal
saze z pece a rozhazoval je „faraonovi
pfied oãima smûrem k nebi“ (Ex 9,8).
Jemné ãástice se rozpt˘lily po egyptské
zemi a v‰ude, kam dopadly, „na lidech
i na dobytku se objevily vfiedy hnisa-
v˘ch ne‰tovic“ (Ex 9,10). KnûÏí a kou-

zelníci povzbuzovali faraona v jeho za-
tvrzelosti, ale teì soud postihl i je. Zasa-
Ïeni odpornou a bolestivou nemocí,
nebyli uÏ schopni bojovat proti Bohu
Izraele.Mágové nedokázali ochránit do-
konce ani sami sebe.

Faraonovo srdce se pfiesto dále za-
tvrzovalo. A Hospodin mu teì poslal
toto poselství: „Tentokrát zasáhnu do
srdce v‰emi sv˘mi údery tebe i tvé slu-
Ïebníky a tvÛj lid,abys poznal,Ïe na ce-
lé zemi není nikdo jako já. Av‰ak proto
jsem tû zachoval, abych na tobû ukázal
svou moc a aby se po celé zemi vypra-
vovalo o mém jménu.“(Ex 9,14.16) Bo-
Ïí prozfietelnost vedla události tak, aby
usedl na trÛn právû v dobû, která byla
urãena k vysvobození Izraele.

Aãkoli tento nadut˘ tyran pohrdl
BoÏím milosrdenstvím, jeho Ïivot byl
uchován, aby skrze jeho zatvrzelost
mohl Hospodin v Egyptû projevit své
divy. BÛh dovolil, aby jeho lid zakou-
‰el od EgypÈanÛ kruté zacházení, aby
nebyl sveden pfiízemním vlivem mod-
láfiství. Ve svém jednání s faraonem
Hospodin ukázal svou nenávist k mod-
láfiství a své odhodlání potrestat kru-
tost a útlak.

BÛh o faraonovi prohlásil: „Já v‰ak
zatvrdím jeho srdce a on lid nepropus-
tí.“ (Ex 4,21) K zatvrzení faraonova
srdce nebylo pouÏito Ïádné nadpfiiro-
zené moci. Av‰ak semena vzpoury,kte-
rá zasel, kdyÏ odmítl první zázrak, pfii-
nesla svou ÏeÀ. Jak krok za krokem
pokraãoval ve svém tvrdohlavém od-
poru, jeho srdce se stále více a více za-
tvrzovalo aÏ do chvíle, kdy byl nucen
pohledût do chladné, mrtvé tváfie své-
ho prvorozeného syna.
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BÛh k lidem promlouvá prostfiednic-
tvím sv˘ch sluÏebníkÛ,ktefií kárají hfiích.
JestliÏe se nûkdo odmítá napravit, BoÏí
moc nezasahuje, aby zvrátila dÛsledky
jeho vlastního ãinu. Tak zatvrzuje své
srdce proti pÛsobení Ducha svatého.

Kdo se uÏ jednou poddal poku‰ení,
podlehne mu podruhé mnohem snad-
nûji. KaÏdé opakování hfiíchu podla-
muje sílu ãlovûka k odporu, zaslepuje
jeho oãi a potlaãuje vûdomí provinûní.
BÛh neudûlá zázrak, aby zabránil Ïni.
„Co ãlovûk zaseje, to také sklidí.“ (Ga
6,7) Tak se stává, Ïe zástupy lidí
naslouchají se stoickou lhostejností
pravdám, které kdysi h˘baly jejich nit-
rem. Zaseli pfiehlíÏení pravdy a odpor
k ní, a tak Ïnou, co zaseli.

Lidé,ktefií umlãují své svûdomí obtí-
Ïené vinou,se domnívají,Ïe poté,co se
sv˘m vlivem postavili na stranu velké-
ho rebela, kdyÏ se dostanou do nebez-
peãí,zmûní vÛdce.To se v‰ak nedá snad-
no provést. Îivot, v nûmÏ se oddávali
hfiíchu, tak zformoval jejich povahu,Ïe
pak nemohou pfiijmout JeÏí‰ovu podo-
bu. Kdyby jejich cesta nebyla ozáfiena
svûtlem,mohla by zasáhnout milost. Ale
kdyÏ nûkdo dlouho pohrdá svûtlem,bu-
de mu nakonec odÀato.

DAL·Í RÁNY

Dal‰í ranou, která ohroÏovala faraona,
bylo krupobití. „NuÏe, dej odvést do
bezpeãí svá stáda a v‰echno,co má‰ na
poli.V‰echny lidi i dobytek, v‰e, co bu-
de zastiÏeno na poli a nebude shromáÏ-
dûno do domu,potluãe krupobití, takÏe
zemfiou.“ (Ex 9,19) Lidé nikdy nezaÏili
takové krupobití, jaké bylo pfiedpovû-

dûno. Zpráva se rychle ‰ífiila a v‰ichni,
kdo uvûfiili Hospodinovu slovu, shro-
máÏdili svÛj dobytek, kdeÏto ti, ktefií
varováním pohrdali, jej nechali na poli.
Takto se uprostfied soudu projevila Bo-
Ïí milost a ukázalo se,kolik lidí bylo pfii-
vedeno k BoÏí bázni.

Strhla se boufie s hromy, krupobitím
a ohnûm. „Nûco tak hrozného nebylo
v zemi egyptské od dob,kdy se dostala
do moci tohoto pronároda. Krupobití
potlouklo v celé egyptské zemi v‰ech-
no,co bylo na poli,od lidí po dobytek;
krupobití potlouklo také v‰echny pol-
ní byliny a polámalo v‰echno polní
stromoví.“ (Ex 9,24.25) Cestu andûla,
kter˘ niãil, lemovaly trosky a zpusto‰e-
ní.Pouze zemû Go‰en zÛstala uchránû-
na.

Cel˘ Egypt se tfiásl pfied BoÏím sou-
dem. Farao rychle poslal pro oba bra-
try. „Opût jsem zhfie‰il. Hospodin je
spravedliv˘, a já i mÛj lid jsme svévol-
níci. Proste Hospodina. BoÏího hromo-
bití a krupobití je uÏ dost. Propustím
vás, nemusíte tu uÏ dál zÛstat.“ (Ex 9,
27.28)

MojÏí‰ vûdûl, Ïe spor neskonãil. Fa-
raonova vyznání a sliby nebyly zapfiíãi-
nûny nûjakou radikální zmûnou jeho
sm˘‰lení,ale byly vyfiãeny v hrÛze a mu-
ãivé úzkosti.MojÏí‰ pfiesto slíbil, Ïe spl-
ní jeho Ïádost,protoÏe mu nechtûl dát
záminku k dal‰ímu zatvrzování se. Pro-
rok vy‰el z mûsta,nev‰ímaje si bûsnûní
vichfiice,a farao a v‰ichni jeho dvofiané
byli svûdky toho,Ïe Hospodin má moc
ochránit svého posla. MojÏí‰ „rozpro-
stfiel dlanû k Hospodinu. Hromobití
a krupobití pfiestalo a dé‰È uÏ nezapla-
voval zemi.“ (Ex 9,33) Av‰ak jen co se
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král vzpamatoval ze svého strachu,jeho
srdce se vrátilo ke své zvrácenosti.

Nyní Hospodin podá jednoznaãn˘
dÛkaz, Ïe ãiní rozdíl mezi Izraelem
a EgypÈany, a tak zpÛsobí, Ïe v‰echny
národy poznají, Ïe Hebrejové jsou pod
ochranou Boha nebes.MojÏí‰ panovní-
ka varoval, Ïe bude seslána rána koby-
lek,které pokryjí celou zemi a seÏerou
v‰echnu zeleÀ,která zÛstala.Naplní do-
my, a dokonce i samotn˘ palác. Takové
dopu‰tûní, jak fiekl MojÏí‰, „nevidûli
tvoji otcové ani dûdové od doby, kdy
zaãali obdûlávat pÛdu, aÏ dodnes“ (Ex
10,6) .

Faraonovi poradci se zdûsili. Národ
uÏ utrpûl velkou ztrátu vyhynutím do-
bytka. Mnoho lidí bylo zabito krupobi-
tím. Lesy byly zpusto‰eny a úroda zni-
ãena.Velmi rychle pfiicházeli o v‰e, co
získali dfiinou HebrejÛ. Celé zemi hro-
zilo vyhladovûní.KníÏata a dvofiané na-
léhali na krále a Ïádali:„Jak dlouho nám
bude tento ãlovûk léãkou? PropusÈ ty
muÏe, aÈ slouÏí Hospodinu, svému Bo-
hu. CoÏ jsi dosud nepoznal, Ïe hrozí
Egyptu zánik?“ (Ex 10,7)

MojÏí‰ s Áronem byli znovu pfiedvo-
láni a vládce jim fiekl:„NuÏe,sluÏte Hos-
podinu, svému Bohu. Kdo v‰echno má
jít?“ (Ex 10,8)

MojÏí‰ odpovûdûl: „PÛjdeme se svou
mládeÏí i se starci, pÛjdeme se sv˘mi
syny i dcerami, se sv˘m bravem i sko-
tem,neboÈ máme slavnost Hospodino-
vu.“ (Ex 10,9) 

Král se rozzufiil. Rozkfiikl se: „»To
tak! Myslíte si, Ïe Hospodin bude s vá-
mi,kdyÏ vás propustím s dûtmi? To jste
si zamanuli ‰patnou vûc. Kdepak! Vy
muÏi si jdûte a sluÏte Hospodinu, kdyÏ

o to tak stojíte.« A vyhnali je od farao-
na.“ (Ex 10,10.11) Farao pfiedstíral, Ïe
má upfiímn˘ zájem o jejich blaho a Ïe
laskavû peãuje o jejich maliãké, av‰ak
jeho hlavním zámûrem bylo ponechat
si Ïeny a dûti jako rukojmí, aby se mu-
Ïi vrátili.

KOBYLKY A TMA

MojÏí‰ nyní vztáhl svou hÛl nad krajinu
a v˘chodní vítr pfiihnal kobylky. „Ko-
bylky pfiilétly na celou egyptskou zemi
a spustily se na celé území Egypta v ta-
kovém mnoÏství, Ïe tolik kobylek ne-
bylo nikdy pfiedtím ani potom.“ (Ex
10,14) Zaplnily oblohu, aÏ se na zemi
setmûlo,a seÏraly ve‰kerou zeleÀ,která
je‰tû zbyla. Farao ve spûchu poslal pro
proroka a fiekl:„Zhfie‰il jsem proti Hos-
podinu,va‰emu Bohu, i proti vám. Sejmi
prosím mÛj hfiích je‰tû tentokrát a pros-
te Hospodina, svého Boha, aby jen od-
vrátil ode mne tuto smrt.“ (Ex 10,
16.17) MojÏí‰ tak uãinil a siln˘ západní
vítr odvál kobylky do Rudého mofie.
Král v‰ak zÛstával ve své zatvrzelosti
stále neoblomn˘.

EgypÈané si zoufali a byli naplnûni
strachem z budoucnosti. Národ uctíval
faraona jako pfiedstavitele svého boha.
Nyní v‰ak byli mnozí pfiesvûdãeni, Ïe se
sám staví proti Bohu,jehoÏ vÛli se pod-
fiizují v‰echny pfiírodní síly. Hebrej‰tí
otroci stále pevnûji doufali ve své vysvo-
bození.Po celém Egyptû se ‰ífiil strach,
Ïe zotroãen˘ národ se vzboufií a pomstí
se za své kfiivdy. Lidé se v‰ude ptali, co
bude následovat.

Náhle se na zemi snesla tak hustá
tma, Ïe se zdálo, „Ïe se dá nahmatat“
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(Ex 10,21). TûÏko se d˘chalo. „Lidé ne-
vidûli jeden druhého; po tfii dny se ni-
kdo neodváÏil hnout ze svého místa. Ale
v‰ichni Izraelci mûli ve sv˘ch obydlích
svûtlo.“ (Ex 10,23) Slunce a mûsíc byly
pfiedmûtem uctívání EgypÈanÛ. Touto
tajuplnou temnotou byli pokofieni jak
lidé, tak i jejich bohové. Jakkoli to bylo
hrozné, tento soud byl dÛkazem BoÏí-
ho slitování a neochoty niãit. Hospo-
din dal lidem ãas k pfiem˘‰lení a poká-
ní, neÏ na nû uvalí poslední a nejstra‰-
nûj‰í ránu.

Na konci tfietího dne temnoty farao
povolal MojÏí‰e a souhlasil s odchodem
lidu za podmínky, Ïe jejich stáda zÛsta-
nou. „Ani pazneht tu nezÛstane,“ (Ex

10,26) odpovûdûl s rozhodností He-
brej. KrálÛv hnûv neznal mezí. „Odejdi
ode mne,“ kfiiãel.„Dej si pozor,aÈ mi uÏ
nepfiijde‰ na oãi. NeboÈ v den, kdy mi
pfiijde‰ na oãi, zemfie‰!“ (Ex 10,28) 

MojÏí‰ odpovûdûl: „Jak jsi fiekl. UÏ ti
na oãi nepfiijdu.“ (Ex 10, 29)

„Také sám MojÏí‰ platil v egyptské ze-
mi za velice v˘znamného v oãích fara-
onov˘ch sluÏebníkÛ i v oãích lidu.“
(Ex 11,3) Král se neodváÏil mu ublíÏit,
protoÏe lid na nûj pohlíÏel jako na to-
ho, kdo jedin˘ má moc odstranit rány.
Pfiáli si, aby bylo IzraelcÛm dovoleno
opustit Egypt. Byl to král a knûÏí, kdo
se doposledka stavûli proti MojÏí‰ov˘m
poÏadavkÛm.



KdyÏ byla králi Egypta poprvé pfiedne-
sena Ïádost o propu‰tûní Izraele, byl
varován pfied nejstra‰nûj‰í ranou.„Toto
praví Hospodin:Izrael je mÛj prvoroze-
n˘ syn. Vzkázal jsem ti: PropusÈ mého
syna,aby mi slouÏil. Ale ty jsi jej propus-
tit odmítl. Za to zabiji tvého prvoroze-
ného syna.“ (Ex 4,22.23)

BÛh láskyplnû peãuje o bytosti stvofie-
né ke svému obrazu.Kdyby ztráta úrody
a stád pfiivedla Egypt k pokání, nebyly
by zahubeny dûti. Av‰ak národ tvrdo-
hlavû odporoval BoÏímu pfiíkazu. Nyní
mûla dopadnout poslední rána.

MojÏí‰ovi bylo pod trestem smrti za-
kázáno znovu se objevit ve faraonovû
pfiítomnosti. Av‰ak MojÏí‰ pfied nûj opût
pfiedstoupil s hrozn˘m oznámením:„To-
to praví Hospodin: O pÛlnoci projdu
Egyptem. V‰ichni prvorození v egypt-
ské zemi zemfiou,od prvorozeného sy-
na faraonova, kter˘ sedí na jeho trÛnu,
po prvorozeného syna otrokynû, která
mele na ml˘nku, i v‰echno prvorozené
z dobytka. Po celé egyptské zemi se
bude rozléhat velik˘ kfiik, jakého neby-
lo a uÏ nebude. Ale na Ïádného Izrael-
ce ani pes nezavrãí, ani na ãlovûka ani
na dobytãe, abyste poznali, Ïe Hospo-

din podivuhodnû rozli‰uje mezi Egyp-
tem a Izraelem.“ (Ex 11,4-7)

NeÏ byl tento rozsudek vykonán,dal
Hospodin MojÏí‰ov˘m prostfiednictvím
IzraelcÛm pokyny ohlednû jejich odcho-
du z Egypta a jejich ochrany pfied pfii-
cházejícím soudem.KaÏdá rodina mûla
buì sama nebo ve spojení s jin˘mi za-
bít beránka ãi kÛzle bez vady a svazkem
yzopu omoãen˘m v jeho krvi potfiít obû
vefieje a nadpraÏí domu,aby andûl zhou-
by o pÛlnoci neve‰el do takto oznaãe-
ného pfiíbytku. Té noci mûli jíst peãe-
né maso s nekva‰en˘m chlebem a hofi-
k˘mi bylinami. „Budete mít pfiepásaná
bedra, opánky na nohou a hÛl v ruce,“
fiekl jim MojÏí‰. „Sníte jej ve chvatu. To
bude HospodinÛv hod beránka.“ (Ex
12,11)

Hospodin prohlásil: „Tu noc projdu
egyptskou zemí a v‰ecko prvorozené
v egyptské zemi pobiji, od lidí aÏ po
dobytek.V‰echna egyptská boÏstva po-
stihnu sv˘mi soudy. Já jsem Hospodin.
Na domech,v nichÏ budete,budete mít
na znamení krev. KdyÏ tu krev uvidím,
pominu vás a nedolehne na vás zhoub-
n˘ úder, aÏ budu bít egyptskou zemi.“
(Ex 12,12.13)
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PRVNÍ VELIKONOCE
Teprve poslední, nejvût‰í rána 

pfiinesla IzraelcÛm vytouÏenou svobodu.



Na památku tohoto slavného vysvo-
bození se mûla po v‰echny generace
v Izraeli kaÏdoroãnû konat slavnost.
„AÏ se vás pak va‰i synové budou ptát,
co pro vás tato sluÏba znamená, odpo-
víte: »Je to velikonoãní obûtní hod
HospodinÛv.On v Egyptû pominul do-
my synÛ Izraele. KdyÏ udefiil na Egypt,
na‰e domy vysvobodil.«“ (Ex 12,
26.27)

V¯ZNAM VELIKONOC

Velikonoce mûly b˘t jak památkou, tak
i pfiedobrazem. Mûly nejen odkazovat
zpût k vysvobození z Egypta, ale i pou-
kazovat dopfiedu na vût‰í vysvobození,
které má uskuteãnit Kristus vysvoboze-
ním svého lidu z otroctví hfiíchu.Obûtní
beránek pfiedstavoval „Beránka BoÏího“
( J 1,29), v nûmÏ je na‰e jediná nadûje
na spasení. Apo‰tol fiíká: „Byl obûtován
ná‰ velikonoãní beránek, Kristus.“ (1
K 5,7) Nestaãilo, aby byl beránek za-
bit. Jeho krví musely b˘t potfieny vefie-
je dvefií. Podobnû musí ãlovûk pro se-
be pfiijmout zásluhy Kristovy krve.Mu-
síme vûfiit nejen tomu, Ïe Kristus ze-
mfiel za svût, ale také tomu, Ïe zemfiel
za nás osobnû.

Yzop byl symbolem oãi‰tûní. „Zbav
mû hfiíchu, oãisÈ yzopem a budu ãist˘,
umyj mû, budu bûlej‰í nad sníh.“
(Î 51,9)

Beránek mûl b˘t pfiipraven cel˘, aniÏ
by mu byla zlomena jediná kost. Tak
podobnû nemûla b˘t zlomena Ïádná
kost Beránkovi BoÏímu, kter˘ za nás
zemfiel (viz J 19,36).

Maso mûlo b˘t snûdeno. Nestaãí vû-
fiit, Ïe nám Kristus mÛÏe odpustit hfií-

chy. Musíme od nûj vírou prostfiednic-
tvím BoÏího slova neustále pfiijímat
duchovní v˘Ïivu. Kristus fiekl: „Amen,
amen, pravím vám, nebudete-li jíst tûlo
Syna ãlovûka a pít jeho krev, nebudete
mít v sobû Ïivot. Kdo jí mé tûlo a pije
mou krev,má Ïivot vûãn˘ a já ho vzkfií-
sím v poslední den. Co dává Ïivot, je
Duch,tûlo samo nic neznamená. Slova,
která jsem k vám mluvil, jsou Duch
a jsou Ïivot.“( J 6,53.54.63) Kristovi ná-
sledovníci musí pfiijmout BoÏí slovo za
své, aby se stalo hybnou silou jejich Ïi-
vota a ãinÛ. Kristovou mocí musí b˘t
promûnûni k jeho obrazu a odráÏet Bo-
Ïí vlastnosti.

Beránek se mûl jíst spolu s hofik˘mi
bylinami, které odkazují zpût na hofi-
kost otroctví v Egyptû. Tak i my, kdyÏ
pfiijímáme Ïivot od Krista, máme to ãi-
nit se zkrou‰en˘m srdcem u vûdomí
sv˘ch hfiíchÛ.

Také pouÏití nekva‰eného chleba
mûlo svÛj v˘znam. Ze v‰ech, kdo pfiijí-
mají Ïivot a pokrm od Krista, musí b˘t
odstranûn kvas hfiíchu.Proto Pavel pí‰e
korintskému sboru: „OdstraÀte star˘
kvas, abyste byli nov˘m tûstem, vÏdyÈ
vám nastal ãas nekva‰en˘ch chlebÛ...
Proto slavme Velikonoce ne se star˘m
kvasem, s kvasem zla a ‰patnosti, ale
s nekva‰en˘m chlebem upfiímnosti
a pravdy.“ (1 K 5,7.8)

NeÏ získají svobodu,musí otroci pro-
kázat svou víru ve velké vysvobození.
Musí své domy pomazat krví a musí
sebe i své rodiny oddûlit od EgypÈanÛ
a shromáÏdit se ve sv˘ch pfiíbytcích.
V‰ichni, kdo nebudou dbát na Hospo-
dinova nafiízení, pfiijdou rukou zhoub-
ce o své prvorozené.
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Lidé mûli podat dÛkaz své víry po-
slu‰ností.Tak si v‰ichni, kdo doufají, Ïe
budou spaseni Kristovou krví,musí uvû-
domit, Ïe mají sami nûco udûlat, aby
mohli s jistotou pfiijmout spasení. Mu-
síme se odvrátit od hfiíchu a poslouchat
Boha. âlovûk je spasen vírou, ne na zá-
kladû skutkÛ. Pfiesto se jeho víra musí
projevit v jeho skutcích.âlovûk má oce-
nit a vyuÏít pomoc, kterou BÛh posky-
tuje. Musí Bohu vûfiit a musí b˘t poslu-
‰en v‰ech jeho poÏadavkÛ.

KdyÏ MojÏí‰ Izraeli vysvûtlil BoÏí opa-
tfiení pro jejich vysvobození, „lid padl
na kolena a klanûl se“(Ex 12,27).Mno-
zí EgypÈané byli pfiivedeni k poznání
Boha HebrejÛ jako jediného pravého
Boha a ti nyní prosili, aby jim Izraelci
poskytli útulek ve sv˘ch domovech,
kdyÏ bude zemí procházet andûl zhou-
by. Byli radostnû vítáni. Slavnostnû slí-
bili, Ïe budou slouÏit Bohu a vyjdou
z Egypta spolu s jeho lidem.

Izraelci uposlechli nafiízení,která BÛh
dal. Jejich rodiny se shromáÏdily, byl za-
bit velikonoãní beránek, maso bylo upe-
ãeno na ohni, byl pfiipraven nekva‰en˘
chléb a hofiké byliny.Otec a knûz domác-

nosti potfiel krví vefieje dvefií.Velikonoã-
ní beránek byl jeden ve spûchu a mlãky.
Otcové a matky svírali ve sv˘ch náruãích
své milované prvorozené, kdyÏ mysleli
na hroznou ránu, která mûla této noci
dopadnout. Na jejich dvefiích bylo zna-
mení krve – znamení Spasitelovy ochra-
ny – a zhoubce do nich neve‰el.

O pÛlnoci „v celém Egyptû nastal
velik˘ kfiik, protoÏe nebylo domu, kde
by nebyl mrtv˘“(Ex 12,30).V‰ichni pr-
vorození v zemi, „od prvorozeného sy-
na faraonova, kter˘ sedûl na jeho trÛ-
nu, aÏ po prvorozeného syna zajatce
v Ïaláfiní kobce, i v‰echno prvorozené
z dobytka“ (Ex 12,29), byli pobiti. P˘-
cha kaÏdé domácnosti byla zniãena.
Ovzdu‰í se naplnilo kfiikem a náfikem.
Král a dvofiané se tfiásli. Stáli zdû‰eni
a pfiemoÏeni hrÛzou.Faraonova p˘cha,
která se opováÏila postavit se proti nebi,
leÏela pokofiena v prachu. „Je‰tû v noci
povolal MojÏí‰e a Árona a fiekl: »Seber-
te se a odejdûte z mého lidu, vy i Izrael-
ci. Jdûte, sluÏte Hospodinu, jak jste Ïá-
dali. Vezmûte také svÛj brav i skot, jak
jste Ïádali, a jdûte.Vyproste poÏehnání
i pro mne.«“ (Ex 12,31.32)



Izraelsk˘ lid se vydal na cestu pfied roze-
dnûním.Bûhem ran se Izraelci postupnû
shromáÏdili v Go‰enu. Byla jiÏ uãinûna
urãitá opatfiení pro nezbytnou organi-
zaci a fiízení pochodujících zástupÛ,kte-
ré byly rozdûleny do bojov˘ch útvarÛ,
veden˘ch jmenovan˘mi veliteli.

Izraelci vy‰li v poãtu „kolem ‰esti set
tisíc pû‰ích muÏÛ kromû dûtí.Vy‰lo s ni-
mi také mnoho pfiimí‰eného lidu.“(Ex
12,37.38) Nebyli to jenom ti,které k to-
mu vedla víra Izraele,ale také mnohem
vût‰í mnoÏství tûch, kdo chtûli pouze
uniknout ranám.Tato skupina byla pro
Izrael neustále pfiekáÏkou a osidlem.

Lidé s sebou vzali také „obrovská stá-
da bravu a skotu“(Ex 12,38).NeÏ opus-
tili Egypt, poÏadovali náhradu za svou
nezaplacenou dfiinu. A otroci vy‰li ob-
tûÏkáni kofiistí sv˘ch utlaãovatelÛ.

„KdyÏ uplynulo ãtyfii sta tfiicet let,
pfiesnû na den vy‰ly v‰echny Hospodi-
novy zástupy z egyptské zemû.“ (Ex
12,41) Izraelci s sebou vzali Josefovy
kosti,které byly bûhem temn˘ch let ot-
roctví pfiipomínkou zaslíbeného vy-
svobození Izraele.

Místo aby ‰li do Kenaanu pfiímou
cestou pfies peli‰tejské území, vedl je

Hospodin smûrem na jih k bfiehÛm
Rudého mofie. „BÛh totiÏ fiekl: »Aby lid
nelitoval,kdyÏ uvidí,Ïe mu hrozí válka,
a nevrátil se do Egypta.«“(Ex 13,17) Pe-
li‰tejci by je povaÏovali za otroky, ktefií
utekli sv˘m pánÛm,a neváhali by na nû
zaútoãit.

Izraelci málo znali Boha a málo mu
dÛvûfiovali.Proto by se velice báli a zma-
lomyslnûli by. Nemûli zbranû a neumû-
li válãit.Byli dlouh˘m otroctvím skleslí
na duchu a doprovázely je Ïeny, dûti
a stáda skotu a bravu.Tím,Ïe je Hospo-
din vedl k Rudému mofii,projevil se ja-
ko soucitn˘ BÛh.

OBLAKOV¯ SLOUP

„I vytáhli ze Sukótu a utábofiili se v Éta-
mu na pokraji pou‰tû. Hospodin ‰el
pfied nimi ve dne v sloupu oblakovém,
a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu
ohnivém,a tak jim svítil, Ïe mohli jít ve
dne i v noci. Sloup oblakov˘ se ne-
vzdálil od lidu ve dne,ani sloup ohniv˘
v noci.“ (Ex 13,20-22) Îalmista fiíká:
„Jako závûs rozestíral oblak, ohnûm
svítíval jim v noci.“ (Î 105,39) Apo‰tol
Pavel prohlásil:„Chtûl bych vám pfiipo-
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uÏ její zaãátek v‰ak naznaãil, Ïe nebude lehká.



menout, bratfií, Ïe na‰i praotcové byli
v‰ichni pod oblakov˘m sloupem,v‰ich-
ni pro‰li mofiem, v‰ichni byli kfitem
v oblaku a mofii spojeni s MojÏí‰em.“
(1K10,1.2) Oblakov˘ sloup slouÏil jako
ochrana pfied spalujícím Ïárem a jeho
chlad a vlhkost poskytovaly pfiíjemné
osvûÏení ve vyprahlé a vyschlé pou‰ti.
V noci se stal hofiícím sloupem, kter˘
osvûtloval cel˘ tábor a stále je uji‰Èoval
o BoÏí pfiítomnosti.

Cestovali pustou pou‰tní krajinou.
PociÈovali uÏ únavu z namáhavé cesty
a nûktefií se zaãali obávat, Ïe je budou
EgypÈané pronásledovat. Ale oblak ‰el
kupfiedu a oni ho následovali. Hospo-
din dal MojÏí‰ovi pokyn,aby odboãili do
skalnaté soutûsky a utábofiili se u mofie.
Zjevil mu,Ïe farao je bude pronásledo-
vat, ale Ïe se BÛh oslaví jejich vysvobo-
zením.

PRONÁSLEDOVÁNÍ

Faraonovi poradci králi oznámili, Ïe je-
jich otroci uprchli a uÏ se nikdy nevrá-
tí. Egypt‰tí velmoÏové se vzpamatovali
ze svého strachu a pfiiãetli rány na vrub
pfiírodních úkazÛ. S hofikostí volali:„Co
jsme to udûlali, Ïe jsme Izraele propus-
tili z otroctví?“ (Ex 14,5) 

Farao shromáÏdil svou armádu,„vzal
téÏ ‰est set vybran˘ch vozÛ,totiÏ v‰ech-
ny vozy egyptské“(Ex 14,7), jezdectvo,
vojevÛdce a pû‰í vojsko. Sám král se
spolu s pfiedními muÏi své fií‰e postavil
do ãela útoãící armády.EgypÈané se obá-
vali, aby se kvÛli svému nucenému pod-
fiízení se Bohu nestali terãem posmûchu
jin˘ch národÛ. KdyÏ teì vytáhnou s vel-
kolepou ukázkou své moci a pfiivedou

uprchlíky zpût, zachrání svou slávu a je-
jich otroci jim budou znovu slouÏit.

Hebrejové byli utábofieni u mofie,
které se pfied nimi rozprostíralo jako
zdánlivû nepfiekonatelná pfiekáÏka, za-
tímco na jihu jim v dal‰ím postupu brá-
nily rozeklané hory. Tu spatfiili v dálce
tfipytící se zbroj a pohybující se vozy.
IzraelcÛ se zmocnila hrÛza. Vût‰ina
z nich se obrátila se sv˘mi stíÏnostmi
na MojÏí‰e. „CoÏ nebylo v Egyptû dost
hrobÛ, Ïe jsi nás odvedl, abychom ze-
mfieli na pou‰ti?“osopili se na nûj.„Cos
nám to udûlal, Ïe jsi nás vyvedl z Egyp-
ta? Do‰lo na to, o ãem jsme s tebou
mluvili v Egyptû: Nech nás b˘t, aÈ slou-
Ïíme Egyptu.VÏdyÈ pro nás bylo lépe
slouÏit Egyptu neÏ zemfiít na pou‰ti.“
(Ex 14,11.12)

Záchrana by nebyla moÏná, kdyby
sám BÛh nezasáhl a nevysvobodil je.
ProtoÏe se v‰ak do této situace dostali
díky uposlechnutí BoÏích nafiízení,
MojÏí‰ se nebál následkÛ. Odpovûdûl
lidu klidnû a s jistotou: „Nebojte se!
VydrÏte a uvidíte, jak vás dnes Hospo-
din zachrání. Jak vidíte EgypÈany dnes,
tak je uÏ nikdy neuvidíte.Hospodin bu-
de bojovat za vás a vy budete mlãky
pfiihlíÏet.“ (Ex 14,13.14) 

Izraelské zástupy, jimÏ chybûl fiád
a disciplína, zaãaly jednat vá‰nivû a ne-
rozumnû. Lidé hlasitû a srdcervoucnû
nafiíkali a bûdovali.Následovali nádher-
n˘ oblakov˘ sloup jako znamení od Bo-
ha,Ïe mají jít kupfiedu.Nezavedl je v‰ak
na ‰patnou stranu hory,do slepé uliãky?
BoÏí andûl se jejich zmaten˘m myslím
jevil jako posel zkázy.

KdyÏ se k nim egyptské vojsko pfii-
blíÏilo, oblakov˘ sloup se majestátnû
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vznesl k nebi,pfie‰el nad Izraelci a sne-
sl se mezi nû a egyptskou armádu.Egyp-
Èané uÏ nemohli rozeznat tábor Hebre-
jÛ a byli pfiinuceni se zastavit. Av‰ak jak
tma houstla,oblaková clona se pro He-
breje promûnila v jasné svûtlo.

Poté se do srdcí IzraelcÛ vrátila na-
dûje. „Hospodin fiekl MojÏí‰ovi: »Proã
ke mnû úpí‰? Pobídni Izraelce,aÈ táhnou
dál.Ty pak pozdvihni svou hÛl,vztáhni
ruku nad mofie a rozpoltí‰ je,a tak Izra-
elci pÛjdou prostfiedkem mofie po su-
chu.«“ (Ex 14,15.16)

KdyÏ MojÏí‰ vztáhl svou hÛl,voda se
rozdûlila a Izrael ‰el prostfiedkem mo-
fie po suché zemi,zatímco voda stála po
obou stranách jako zeì. Svûtlo z BoÏího
ohnivého sloupu osvûcovalo cestu, vy-
oranou jako brázda uprostfied vod.

ZÁCHRANA

„EgypÈané je pronásledovali a ve‰li za
nimi doprostfied mofie, v‰ichni farao-
novi konû, vozy i jízda. Za jitfiního bdû-
ní vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivé-
ho a oblakového na egyptsk˘ tábor
a vyvolal v egyptském tábofie zmatek.“
(Ex 14,23.24)

Hromy burácely a ‰lehaly blesky.
EgypÈané propadli zmatku. SnaÏili se
dostat stejnou cestou zpût, av‰ak Moj-
Ïí‰ vztáhl svou hÛl a zadrÏená voda se
rychle zavfiela a pohfibila egyptskou ar-
mádu ve sv˘ch temn˘ch hlubinách.

Za ranního rozbfiesku spatfiili Izrael-
ci tûla obleãená do brnûní, která byla
vyvrÏena na bfieh. To bylo v‰e, co zby-
lo z jejich mocn˘ch nepfiátel. Hospo-
din je dokonale vysvobodil z nejhor‰í-
ho nebezpeãí a jejich srdce se k nûmu

obrátila s vdûãností a dÛvûrou.Na Moj-
Ïí‰ovi spoãinul BoÏí Duch a on vedl lid
ve vítûzoslavném chvalozpûvu vdûãnos-
ti, nejstar‰í a jedné z nejvzne‰enûj‰ích
písní, které lidstvo zná.

Na to navázaly izraelské Ïeny, které
pod vedením MojÏí‰ovy sestry Mirjam
hrály na bubínky a tanãily.Radostn˘ re-
frén se nesl daleko nad pou‰È a mofie
a hory vracely ozvûnou slova jejich
chval: „Zpívejte Hospodinu, neboÈ se
slavnû vyv˘‰il, smetl do mofie konû
i s jezdcem.“ (Ex 15,21)

Tato píseÀ nepatfií jen Ïidovskému
národu.Odkazuje na zniãení v‰ech ne-
pfiátel spravedlnosti a na koneãné vítûz-
ství BoÏího Izraele. Prorok na ostrovû
Patmos vidûl vítûzn˘ zástup obleãen˘
do bílého roucha,kter˘ stál na jiskfiícím
mofii. „Mûli BoÏí loutny a zpívali píseÀ
BoÏího sluÏebníka MojÏí‰e a píseÀ Be-
ránkovu.“ (Zj 15, 2.3)

KdyÏ nás BÛh vysvobozuje z otroc-
tví hfiíchu,pfiipravuje nám mnohem vût-
‰í osvobození, neÏ jaké zpÛsobil He-
brejÛm u Rudého mofie. I my bychom
mûli stejnû jako izraelské zástupy srd-
cem i hlasem chválit Hospodina „za di-
vy, jeÏ pro lidi koná“(Î107,8). Jaké mi-
losrdenství,jakou nezmûrnou lásku nám
BÛh projevuje, kdyÏ nás se sebou spo-
juje,abychom byli jeho zvlá‰tním pokla-
dem! Jakou obûÈ pfiinesl ná‰ Vykupitel,
abychom mohli b˘t nazváni BoÏími
dûtmi! 

Stvofiitel fiíká: „Mne oslaví ten, kdo
pfiinese obûÈ díkÛ.“ (Î 50,23) V‰ichni
obyvatelé nebes spoleãnû oslavují Bo-
ha. Nauãme se jiÏ nyní andûlské písni,
abychom ji mohli zpívat, aÏ se pfiipojí-
me k jejich oslnivému zástupu.
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BÛh pfiivedl Hebreje do horské sou-
tûsky u mofie, aby mohl projevit svou
moc a mimofiádn˘m zpÛsobem poko-
fiit p˘chu jejich utlaãovatelÛ.Zvolil ten-
to postup, aby vyzkou‰el jejich víru
a upevnil jejich dÛvûru v nûho. Kdyby
se byl lid vrátil zpût, kdyÏ je MojÏí‰ vy-
bídl, aby ‰li vpfied, BÛh by jim neotev-
fiel cestu. „Izrael‰tí vûfiili, a proto pro‰li
Rud˘m mofiem jako po suché zemi.“
(Îd 11,29) KdyÏ sestoupili aÏ do vody,
ukázali, Ïe vûfií BoÏímu slovu, vyslove-
nému MojÏí‰em. Potom Mocn˘ Izraele
rozdûlil mofie a vytvofiil cestu, po níÏ
mohli jít.

Îivot je ãasto provázen rÛzn˘mi ne-
bezpeãími a zdá se, Ïe je tûÏké splnit
svou povinnost. Obrazotvornost vnucu-
je pfiedstavu hrozící zkázy. Pfiesto BoÏí
hlas jasnû velí:„Jdi kupfiedu!“Máme ten-
to rozkaz uposlechnout, i kdyÏ na‰e oãi
nedokáÏou proniknout tmou a cítíme,
jak chladné vlny om˘vají na‰e nohy. Ti,
kdo otálejí s uposlechnutím, dokud ne-
zmizí kaÏdá nejistota a dokud nejsou od-
stranûna v‰echna rizika neúspûchu ne-
bo poráÏky,neuposlechnou nikdy. Av‰ak
víra odváÏnû pobízí vpfied.Cesta,kterou
nás BÛh vede, mÛÏe vést pou‰tí nebo
mofiem, ale je to bezpeãná cesta.

Není úplnû jasné, kudy Izraelci putovali, kdyÏ utíkali z Egypta. Pfiedpokládá

se v‰ak, Ïe Rudé mofie pfiekroãili nedaleko Hofikého jezera, které bylo v té do-

bû zfiejmû jeho souãástí.
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Od Rudého mofie se zástupy Izraele pod
vedením oblakového sloupu opût vy-
daly na cestu.Vûdomí svobody je napl-
Àovalo radostí. KaÏdá my‰lenka na ne-
spokojenost byla zapla‰ena.

Av‰ak kdyÏ ‰li, nemohli po tfii dny
najít vodu.Zásoby,které si s sebou vza-
li, byly vyãerpány. Nemûli nic, ãím by
uhasili svou palãivou ÏízeÀ, kdyÏ zna-
venû putovali po sluncem vyprahl˘ch
pláních. MojÏí‰, kter˘ dobfie znal tento
kraj, vûdûl to, co ostatní nevûdûli, totiÏ
Ïe v Mafie,kam se ubírají, sice jsou pra-
meny, ale voda není pitná. S pocitem
sklíãenosti naslouchal radostn˘m v˘kfii-
kÛm, které v‰ude zaznívaly jako ozvû-
nou:„Voda! Voda!“MuÏi,Ïeny a dûti ve-
sele pospíchali a hrnuli se k prameni,
kdyÏ tu pojednou propukli ve zklama-
n˘ náfiek.Voda byla hofiká!

Ve svém zoufalství se pustili do Moj-
Ïí‰e.Neuvûdomovali si,Ïe BoÏí pfiítom-
nost v tajuplném oblaku vedla jeho stej-
nû jako je. MojÏí‰ udûlal to, na co oni
zapomnûli.Volal upfiímnû k Bohu o po-
moc. „A Hospodin mu ukázal dfievo.
KdyÏ je hodil do vody, voda zesládla.“
(Ex 15,25) Zde dal BÛh Izraeli zaslíbe-
ní: „JestliÏe opravdu bude‰ poslouchat

Hospodina,svého Boha,dûlat,co je v je-
ho oãích správné,naslouchat jeho pfiiká-
záním a dbát na v‰echna jeho nafiízení,
nepostihnu tû Ïádnou nemocí, kterou
jsem postihl Egypt. NeboÈ já jsem Hos-
podin, já tû uzdravuji.“ (Ex 15,26)

Z Mary putoval lid do Élimu,kde na-
‰li „dvanáct vodních pramenÛ a sedm-
desát palem“ (Ex 15,27). Tady nûkolik
dní tábofiili.

Za mûsíc po jejich odchodu z Egyp-
ta se zaãaly ztenãovat jejich zásoby
potravin. Jak obstarat potravu pro tak
obrovské mnoÏství lidí? Dokonce i ve-
doucí a star‰í lidu se pfiipojili k reptání
proti vÛdcÛm, které BÛh ustanovil:
„KéÏ bychom byli zemfieli Hospodino-
vou rukou v egyptské zemi, kdyÏ jsme
sedávali nad hrnci masa, kdyÏ jsme jí-
dávali chléb do sytosti. VÏdyÈ jste nás
vyvedli na tuto pou‰È, jen abyste celé
toto shromáÏdûní umofiili hladem.“
(Ex 16,3)

Zatím je‰tû netrpûli hladem,ale mûli
strach o budoucnost.Ve své obrazotvor-
nosti vidûli své dûti umírat hlady. Hos-
podin dovolil, aby je obklíãily tûÏkosti
a aby se ztenãily jejich zásoby jídla,pro-
toÏe chtûl, aby se obrátili k Tomu, kte-
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r˘ je jejich Vysvoboditelem. Kdyby ve
své potfiebû volali k nûmu,nepochybnû
by jim podal dÛkazy o své lásce a péãi.
Byla to z jejich strany hfií‰ná nedÛvûra,
která poãítala s tím, Ïe by oni nebo je-
jich dûti mohli zemfiít hlady.

Bylo nutné, aby se setkali s tûÏkost-
mi a zakusili nedostatek. BÛh je vyvedl
z poníÏení,aby zaujali ãestné místo me-
zi národy a pfiijali svaté poslání. Kdyby
pamatovali na v‰echno, co pro nû vy-
konal, a vûfiili mu, ochotnû by sná‰eli
nesnáze, strádání, ba i skuteãné utrpe-
ní. Ale oni zapomnûli na BoÏí dobrotu
a moc,které jim projevil tím,Ïe je vysvo-
bodil z otroctví.Zapomnûli, jak byly je-
jich dûti uchovány, kdyÏ andûl zhouby
pobil v‰echny prvorozené v Egyptû.Za-
pomnûli na slavn˘ projev BoÏí moci
u Rudého mofie. Zapomnûli, Ïe jejich
nepfiátelé,ktefií se je pokusili pronásle-
dovat,utonuli ve vodách mofie.

Místo aby fiekli: „BÛh pro nás uãinil
velké vûci,byli jsme otroky a nyní z nás
udûlal velk˘ národ“, hovofiili o nesná-
zích cesty a ptali se, kdy jejich únavná
pouÈ skonãí.

BÛh si pfieje, aby se jeho lid v dne‰-
ní dobû znovu zam˘‰lel nad tûÏkostmi,
jimiÏ pro‰el star˘ Izrael, aby si z toho
mohl vzít ponauãení ve své pfiípravû
na nebesk˘ Kenaan. Mnozí se dívají na
Izraelce v minulosti, diví se jejich neví-
fie a myslí si, Ïe oni sami by nebyli tak
nevdûãní. KdyÏ je v‰ak tfiebas jen ma-
l˘mi tûÏkostmi zkou‰ena jejich víra,ne-
projevují vût‰í dÛvûru nebo trpûlivost
neÏ star˘ Izrael. Reptají na postup, ja-
k˘m se je BÛh rozhodl proãistit. Aãkoli
jsou jejich souãasné potfieby uspokoje-
ny, Ïijí mnozí ve stálé úzkosti, Ïe je po-

stihne chudoba a Ïe jejich dûti budou
trpût.Místo aby je pfiekáÏky vedly k hle-
dání pomoci u Boha,oddûlují je od nûj,
protoÏe v nich vzbuzují neklid a ne-
spokojenost.

Proã bychom mûli b˘t nevdûãní a ne-
dÛvûfiiví? JeÏí‰ je na‰ím pfiítelem. Celé
nebe má zájem na na‰em blahu.Úzkost
a strach zarmucují svatého BoÏího Du-
cha.BÛh si nepfieje,aby byl jeho lid zma-
lomyslnûn peãováním o tento Ïivot.

Ná‰ Pán nám nefiíká, Ïe na na‰í ces-
tû neãíhají Ïádná nebezpeãí,ale nasmû-
rovává nás k útoãi‰ti,které nikdy nezkla-
me.Zve unavené a ustarané:„Pojìte ke
mnû v‰ichni, kdo se namáháte a jste
obtíÏeni bfiemeny, a já vám dám odpo-
ãinout.“ (Mt 11,28) OdloÏte chomout
úzkosti a starostí, kter˘ jste si sami po-
vûsili na krk,a „vezmûte na sebe mé jho
a uãte se ode mne, neboÈ jsem tich˘
a pokorného srdce: a naleznete odpo-
ãinutí sv˘m du‰ím“ (Mt 11,29). Namís-
to reptání a stûÏování by z na‰ich srdcí
mûla plynout slova: „Dobrofieã, má du-
‰e, Hospodinu, nezapomínej na Ïádné
jeho dobrodiní!“ (Î 103,2)

MANA

BÛh dbal o potfieby Izraele. ¤ekl jejich
vÛdci: „Já vám se‰lu chléb jako dé‰È
z nebe.“ (Ex 16,4) Lidem byl dán po-
kyn, aby si nasbírali zásobu potfiebnou
na jeden den. ·estého dne si mûli na-
sbírat dvojitou dávku, aby mohla b˘t
zachována posvátnost soboty. MojÏí‰
ujistil shromáÏdûní, Ïe jejich potfieby
budou naplnûny: „Hospodin vám dá ve-
ãer k jídlu maso a ráno k nasycení
chléb.“A dodal:„Co jsme my? Nereptáte
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proti nám, ale proti Hospodinu.“ (Ex
16,8) Museli b˘t pouãeni, Ïe jejich vÛd-
cem je Nejvy‰‰í, a ne pouze MojÏí‰.

Za soumraku byl tábor obklopen
obrovsk˘mi hejny kfiepelek. Bylo jich
dost k nasycení celého tábora.Ráno le-
Ïelo na zemi „cosi jemnû ‰upinatého,
jemného jako jíní“ (Ex 16,14). Pokrm
„byl jako koriandrové semeno,bíl˘“ (Ex
16,31). Lidé ho nazvali manou. MojÏí‰
fiekl:„To je chléb,kter˘ vám dal Hospo-
din za pokrm.“ (Ex 16,15) Lidé zjistili,
Ïe je many bohatû pro v‰echny. „Lid ji
chodíval sbírat,pak ji mleli ml˘nkem ne-
bo drtili v hmoÏdífii,vafiili v kotlíku nebo
z ní pfiipravovali podpopelné chleby;
mûla chuÈ jako peãivo zadûlané olejem.“
(Nu 11,8) Tento nebesk˘ chléb „chut-
nal jako medov˘ koláã“ (Ex 16,31).

Bylo jim fieãeno, aby si dennû nasbí-
rali jeden ómer [tj. 3,6 l – pozn.pfiekl.]
na osobu a nemûli si nic nechávat do
rána.Denní zásoba musela b˘t nasbírá-
na ráno, protoÏe v‰e, co zÛstalo leÏet
na zemi, se na slunci rozpustilo. „Ten,
kdo nasbíral mnoho, nemûl nadbytek,
a kdo nasbíral málo, nemûl nedosta-
tek.“ (Ex 16,18) 

·estého dne lidé nasbírali dva ómery
na hlavu.Pfiedáci pospíchali k MojÏí‰o-
vi, aby ho informovali o tom, co se pfii-
hodilo. MojÏí‰ odpovûdûl: „Toto praví
Hospodin:Zítra je slavnost odpoãinutí,
HospodinÛv svat˘ den odpoãinku. Co
je tfieba napéci, napeãte, a co je tfieba
uvafiit,uvafite. A v‰e,co pfieb˘vá,uloÏte
a opatrujte do rána.“(Ex 16,23) Zafiídili
se podle toho a zjistili,Ïe se potrava ne-
zkazila.MojÏí‰ pak fiekl: „Snûzte to dnes,
protoÏe dnes je HospodinÛv den odpo-
ãinku. Dnes nenajdete na poli nic. ·est

dní budete sbírat,ale sedm˘ den je den
odpoãinku. Ten den nebude nic pa-
dat.“ (Ex 16,25.26) 

BÛh vyÏaduje,aby byl dnes jeho sva-
t˘ den zachováván se stejnou posvát-
ností jako za ãasÛ Izraele.Den pfied so-
botou má b˘t dnem pfiípravy, aby bylo
v‰e pfiipraveno k správnému proÏívání
oddûleného ãasu.VÏádném pfiípadû by-
chom si nemûli dovolit vyuÏívat svat˘
ãas k v˘dûleãné ãinnosti. BÛh dal po-
nauãení,Ïe je tfieba peãovat o nemocné.
Práce vynakládaná k jejich zaopatfiení
je dílem milosrdenství a není pfiestupo-
váním soboty. Av‰ak ve‰kerá práce,kte-
rá není nezbytná,má b˘t odloÏena.Prá-
ci,kterou jsme neudûlali do zaãátku so-
boty, máme odloÏit a vykonat ji aÏ po
jejím skonãení.

Izraelci byli svûdky trojnásobného
zázraku,kter˘ mûl v jejich myslích zv˘-
raznit posvátnost soboty: ‰estého dne
padalo dvojnásobné mnoÏství many,
sedmého dne mana nepadala a mana,
kterou nasbírali na sobotu, se nezkazi-
la a zÛstala ãerstvá a neporu‰ená.

V daru many máme zfieteln˘ dÛkaz
o tom,Ïe sobota nebyla ustanovena pfii
vydání zákona na Sínaji. Je‰tû neÏ Izra-
elci pfii‰li k Sínaji,vûdûli,Ïe mají zacho-
vávat sobotu.Tím,Ïe museli v pátek na-
sbírat dvojnásobné mnoÏství many,a tak
se pfiipravit na sobotu, jim byla neustá-
le v‰tûpována svatá povaha soboty.
A kdyÏ nûktefií lidé vy‰li v sobotu sbírat
manu,Hospodin se zeptal: „Jak dlouho
se budete zpûãovat a nebudete dbát
m˘ch pfiíkazÛ a fiádÛ?“ (Ex 16,28)

„Izraelci jedli manu po ãtyfiicet let,
dokud nepfii‰li do zemû, v níÏ se mûli
usadit; jedli manu, dokud nepfii‰li na
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pokraj kenaanské zemû.“(Ex 16,35) Po
ãtyfiicet let jim byla dennû pfiipomíná-
na BoÏí neustálá péãe a nûÏná láska.
BÛh „jako dé‰È spou‰tûl na nû manu,
aby jedli, nebeské obilí jim dával. âlo-
vûk jísti smûl chléb mocn˘ch, stravu
sesílal jim do sytosti.“(Î 78,24.25) Ten-
to pokrm jim opatfiovali andûlé. Izrael-
ci byli dennû pouãováni, Ïe jejich po-
tfieby jsou zaji‰tûny tak, jako kdyby byli
obklopeni vlnícími se lány obilí na úrod-
n˘ch rovinách Kenaanu.

Mana byla pfiedobrazem Toho,kter˘
pfii‰el od Boha,aby poloÏil Ïivot za svût.
JeÏí‰ fiekl: „Já jsem chléb Ïivota.Va‰i ot-
cové jedli na pou‰ti manu, a zemfieli.
Toto je chléb, kter˘ sestupuje z nebe:
kdo z nûho jí, nezemfie. Já jsem ten
chléb Ïiv˘, kter˘ sestoupil z nebe; kdo
jí z tohoto chleba, Ïiv bude navûky.
A chléb, kter˘ já dám, je mé tûlo, dané
za Ïivot svûta.“ ( J 6,48-51)

VODA ZE SKÁLY

KdyÏ Izraelci ode‰li z pou‰tû Sínu,utá-
bofiili se v Refídimu. Nebyla tam voda
a oni opût nedÛvûfiovali BoÏí prozfie-
telnosti. Lidé pfii‰li k MojÏí‰ovi se Ïá-
dostí: „Dejte nám vodu, chceme pít!“
(Ex 17,2) Rozzlobenû kfiiãeli: „Proto jsi
nás vyvedl z Egypta, abys nás, na‰e sy-
ny a stáda umofiil Ïízní?“ (Ex 17,3)
KdyÏ byli bohatû zásobeni potravou,
s pocitem studu vzpomínali na svou ne-
vûru a slibovali, Ïe budou v budoucnu
dÛvûfiovat Hospodinu. Av‰ak pfii první
zkou‰ce jejich víra selhala. Zdálo se, Ïe
oblakov˘ sloup,kter˘ je vede, skr˘vá nû-
jaké hrozné tajemství. A MojÏí‰ – kdo
to vlastnû je? Jak˘ zámûr asi sleduje

tím, Ïe je vyvedl z Egypta? Jejich srdce
naplnila podezíravost a nedÛvûra,
a v návalu hnûvu ho chtûli ukameno-
vat.

MojÏí‰ v úzkosti volal k Hospodinu:
„Jak se mám vÛãi tomuto lidu zacho-
vat?“(Ex 17,4) Bylo mu fieãeno,aby s se-
bou vzal star‰í Izraele a hÛl,pomocí níÏ
konal zázraky v Egyptû, a pfiedstoupil
pfied lid. A Hospodin mu fiekl: „Já tam
budu stát pfied tebou na skále na Choré-
bu.Udefií‰ do skály a vyjde z ní voda,aby
lid mohl pít.“(Ex 17,6) MojÏí‰ uposlechl
a voda vytryskla mocn˘m proudem a bo-
hatû zásobila tábor.Hospodin ve své mi-
losti pouÏil hÛl za svÛj nástroj, aby je
vysvobodil.

Byl to BoÏí Syn,kdo stál zahalen v ob-
lakovém sloupu pfied MojÏí‰em a dal
vytrysknout Ïivotodárné vodû.Celá pos-
politost vidûla Hospodinovu slávu.
Av‰ak kdyby byl oblak odstranûn, byli
by usmrceni hrozn˘m jasem Toho,kte-
r˘ se v nûm skr˘val.

Nevûra, kterou projevili, byla trestu-
hodná a MojÏí‰ se bál, Ïe na nich spo-
ãine BoÏí soud.Nazval to místo „Massa
a Meriba (to je Poku‰ení a Svár)“ (Ex
17,7) na památku jejich hfiíchu.

VÁLKA S AMÁLEKEM

Izraeli teì hrozilo nové nebezpeãí.
ProtoÏe reptali proti Hospodinu, dovo-
lil, aby na nû zaútoãili jejich nepfiátelé.
Vytáhli proti nim Amálekovci a zaútoãi-
li na zemdlené a unavené, ktefií zÛstali
pozadu. MojÏí‰ nafiídil Jozuovi, aby vy-
bral z kaÏdého kmene skupinu bojov-
níkÛ a vedl je proti nepfiíteli, zatímco
on sám bude stát s BoÏí holí v ruce na
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blízkém pahorku. Pfií‰tího dne Jozue
se sv˘m vojskem zaútoãil na protivní-
ka,zatímco MojÏí‰,Áron a Chúr stáli na
kopci,odkud mohli pfiehlédnout bitev-
ní pole. S rukama vztaÏen˘ma k nebi
a s BoÏí holí v pravé ruce se MojÏí‰ mod-
lil za úspûch izraelského vojska.V‰imli
si, Ïe pokud má ruce nahofie, Izrael vy-
hrává. Jakmile je v‰ak spustí, vítûzí ne-
pfiítel. KdyÏ MojÏí‰ zaãal umdlévat,
Áron a Chúr mu podpírali ruce aÏ do
západu slunce,kdy byl nepfiítel zahnán
na útûk.

MojÏí‰Ûv ãin byl symbolick˘. Uka-
zoval,Ïe BÛh drÏí údûl Izraele ve sv˘ch
rukou. Budou-li mu dÛvûfiovat, bude
bojovat za nû a pokofií jejich nepfiátele.
JestliÏe se v‰ak od nûj odvrátí a budou
dÛvûfiovat ve svou vlastní sílu, budou
slabí a jejich nepfiátelé je porazí.

BoÏí síla se musí spojit s lidsk˘m úsi-
lím. MojÏí‰ nevûfiil, Ïe BÛh pfiemÛÏe je-
jich protivníky, kdyÏ Izrael zÛstane ne-
ãinn˘. Zatímco se velk˘ vÛdce úpûn-
livû modlil k Hospodinu, Jozue a jeho
udatní bojovníci vynakládali ve‰keré
své úsilí, aby zahnali nepfiátele Izraele
a Boha.

Tûsnû pfied svou smrtí pfiedal MojÏí‰
svému lidu slavnostní poselství:„Pama-
tuj, co ti uãinil Amálek, kdyÏ jste táhli
z Egypta. Stfietl se s tebou na cestû a zni-
ãil ti zadní voj, v‰echny churavé za te-
bou, kdyÏ tys byl ochabl˘ a unaven˘;
a nebál se Boha. Proto aÏ ti Hospodin,
tvÛj BÛh,dá odpoãinutí ode v‰ech tv˘ch
okolních nepfiátel v zemi,kterou ti Hos-
podin, tvÛj BÛh, dává do dûdictví, abys
ji obsadil, vymaÏe‰ památku Amáleko-
vu zpod nebes. NezapomeÀ!“ (Dt 25,
17-19) Hospodin o tomto bezboÏném

lidu prohlásil: „Hospodin vyhla‰uje boj
proti Amálekovi do posledního poko-
lení.“ (Ex 17,16)

Ne Ïe by Amálekovci nebyli obezná-
meni s BoÏím charakterem nebo jeho
svrchovaností,ale rozhodli se,Ïe se vze-
pfiou jeho moci.Tropili si posmûch z di-
vÛ,které MojÏí‰ vykonal pfied EgypÈany.
Zapfiisáhli se pfii sv˘ch bozích, Ïe He-
breje zniãí, a chvástali se, Ïe BÛh Izraele
nemá moc jim odolat.Izraelci je neohro-
Ïovali. Jejich útok nebyl vyprovokován.
Aby ukázali své pohrdání Bohem, sna-
Ïili se zniãit jeho lid. Amálekovci byli
uÏ dlouho zatvrzel˘mi rebely. Pfiesto je
BoÏí milost dosud vyz˘vala k pokání.
Av‰ak kdyÏ amáleãtí bojovníci napadli
unavené a bezbranné ‰iky Izraele, zpe-
ãetili tím osud svého národa. Nad v‰e-
mi,kdo milují Boha a bojí se ho, je jako
‰tít vztaÏena BoÏí ruka. AÈ se lidé mají
na pozoru, aby do této ruky neudefiili,
neboÈ tfiímá meã spravedlnosti.

JITROVA MOUDRÁ RADA

MojÏí‰Ûv tchán Jitro se rozhodl, Ïe na-
v‰tíví Hebreje a pfiivede MojÏí‰ovi jeho
Ïenu a dva syny.Velk˘ vÛdce je radost-
nû uvítal a zavedl je do svého stanu.

KdyÏ Jitro pob˘val v tábofie,brzy zpo-
zoroval, jak tûÏká bfiemena spoãívají na
MojÏí‰ovi. NejenÏe se staral o obecné
záleÏitosti a povinnosti lidu, ale byly
mu pfiedkládány i spory, které mezi ni-
mi vznikly. MojÏí‰ fiekl: „Uãím je znát
BoÏí nafiízení a fiády.“ (Ex 18, 16) Ale
Jitro namítl:„Není to dobr˘ zpÛsob,jak
to dûlá‰.Úplnû se vyãerpá‰, stejnû jako
tento lid, kter˘ je s tebou. Je to pro te-
be pfiíli‰ obtíÏné. Sám to nezvládne‰.“
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(Ex 18,17.18) Poradil MojÏí‰ovi, aby
ustanovil vhodné muÏe za správce nad
tisíci, jiné za správce nad sty a jiné nad
padesáti a deseti. Ti mûli soudit v‰ech-
ny men‰í záleÏitosti, kdeÏto nejsloÏitûj-
‰í a nejdÛleÏitûj‰í pfiípady mûly b˘t i na-
dále pfiedná‰eny MojÏí‰ovi. Tato rada
byla pfiijata a nejenÏe pfiinesla ulehãe-
ní MojÏí‰ovi, ale vnesla také dokonal˘
fiád mezi lid.

Skuteãnost, Ïe byl vyvolen, aby vyu-
ãoval druhé,nevedla MojÏí‰e k závûru,
Ïe sám nepotfiebuje Ïádné pouãení.
Vyvolen˘ vÛdce Izraele rád naslouchal
návrhÛm bohabojného midjánského
knûze a pfiijal jeho radu.

Lid se vydal z Refídimu na dal‰í ces-
tu.Následovali pohyb oblakového slou-
pu. Jejich cesta vedla pfies holé plánû,
strmé v˘stupy a skalnat˘mi prÛsmyky.

Pojednou se pfied nimi vynofiil ve svém
vzne‰eném majestátu masiv hory Sínaj.
Oblakov˘ sloup se zastavil na jejím vr-
cholu a lidé postavili své stany na plá-
ni pod ní.Toto místo se mûlo témûfi na
jeden rok stát jejich domovem. V noci
je ohniv˘ sloup uji‰Èoval o BoÏí ochra-
nû, a zatímco tvrdû spali, na tábor se
jemnû sná‰el chléb z nebe.

Tady mûl Izrael pfiijmout nejpfiediv-
nûj‰í zjevení,jaké kdy BÛh lidem dal.Zde
Hospodin shromáÏdil svÛj lid, aby mu
mohl v‰típit posvátnost sv˘ch poÏadav-
kÛ tím,Ïe sv˘m vlastním hlasem vyhlá-
sí svÛj svat˘ zákon.Mûly se v nich ode-
hrát v˘znamné zmûny. Pfiízemní vlivy
otroctví a modlosluÏby zanechaly své
stopy v jejich zvycích a povahách.BÛh
je pozvedne na vy‰‰í morální úroveÀ
tím, Ïe se jim dá sám poznat.



Brzy poté,co se utábofiili pod Sínajem,
byl MojÏí‰ povolán na horu, aby se set-
kal s Bohem. Izrael se mûl nyní dostat
do úzkého a mimofiádného vztahu s Nej-
vy‰‰ím. Mûli b˘t legálnû ustaveni jako
církev a národ pod BoÏí vládou.„Vy sa-
mi jste vidûli, co jsem uãinil Egyptu.
Nesl jsem vás na orlích kfiídlech a pfii-
vedl vás k sobû.Nyní tedy,budete-li mû
skuteãnû poslouchat a dodrÏovat mou
smlouvu,budete mi zvlá‰tním vlastnic-
tvím jako Ïádn˘ jin˘ lid, tfiebaÏe má je
celá zemû. Budete mi královstvím knû-
Ïí, pronárodem svat˘m.“ (Ex 19,4-6)

MojÏí‰ se vrátil do tábora a zopako-
val BoÏí poselství star‰ím Izraele. Lid
odpovûdûl:„Budeme dûlat v‰echno,co
nám Hospodin uloÏil.“ (Ex 19,8) Takto
Izraelci vstoupili do závazné smlouvy
s Bohem a slavnostnû slíbili, Ïe ho pfii-
jímají za svého vládce, ãímÏ ve zvlá‰t-
ním smyslu podléhali jeho autoritû.

BÛh se rozhodl, Ïe z pfiíleÏitosti vy-
hlá‰ení svého zákona uãiní úÏasnû vel-
kolep˘ v˘jev. Ke v‰emu, co je spojeno
se sluÏbou Bohu, se musí pfiistupovat
s nejvût‰í uctivostí. Hospodin MojÏí‰o-
vi fiekl: „Jdi k lidu a dnes i zítra je po-
svûcuj; aÈ si vyperou plá‰tû a aÈ jsou

pfiipraveni na tfietí den, neboÈ tfietího
dne sestoupí Hospodin pfied zraky v‰e-
ho lidu na horu Sínaj.“ (Ex 19,10.11)
V‰ichni se mûli po urãit˘ ãas pfiede-
psan˘m zpÛsobem pfiipravovat na set-
kání s Bohem. Oni sami i jejich odûv
musí b˘t zbaveni neãistoty. Musí se
v pokofie, pÛstu a modlitbû odevzdat
Bohu, aby jejich srdce mohla b˘t oãi‰-
tûna od nepravosti.

Tfietího dne ráno byl vrchol Sínaje
pokryt hust˘m,tûÏk˘m,neproniknutel-
n˘m oblakem, kter˘ sestupoval dolÛ,
aÏ byla celá hora zahalena do temnoty
a tajemství. Pak bylo sly‰et zvuk po-
dobn˘ troubení polnice, kter˘ svolával
lid k setkání s Bohem. Z neproniknu-
telné temnoty ‰lehaly blesky a buráce-
ní hromu se odráÏelo od okolních vr-
chÛ.„Celá hora Sínaj byla zahalena kou-
fiem, protoÏe Hospodin na ni sestoupil
v ohni. Koufi z ní stoupal jako z hutû
a celá hora se silnû chvûla.“ (Ex 19,18)
Izraelské zástupy se tfiásly strachem
a lidé padli na své tváfie pfied Hospodi-
nem.

Dokonce i MojÏí‰ vyznal: „Tfiesu se
hrÛzou a dûsem.“ (Îd 12,21) Pojednou
hromobití ustalo. Zvuk polnice umlkl.
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Zemû ztichla.Nastala chvíle slavnostní-
ho ticha. Pak zaznûl BoÏí hlas. Hospo-
din promlouval z neproniknutelné
temnoty, kdyÏ obklopen andûly prodlé-
val na hofie. Tak dal ve známost svÛj zá-
kon.

„Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh; já jsem
tû vyvedl z egyptské zemû, z domu ot-
roctví.“ (Ex 20,2) Ten, kter˘ je vyvedl
z Egypta, vytvofiil jim cestu prostfied-
kem mofie a porazil faraona a jeho ar-
mádu, byl Tím, kter˘ nyní vyhla‰oval
svÛj zákon.

DESATERO

BÛh poctil Izraelce tím,Ïe je uãinil stráÏ-
ci a ochránci svého zákona. Mûli po-
vaÏovat za svou svatou povinnost slou-
Ïit takto celému svûtu. Pfiíkazy Desa-
tera mají b˘t pfiijaty v‰emi lidmi. Byly
dány k ponauãení v‰em.V‰ichni se po-
dle nich mají fiídit.

Tûchto deset struãn˘ch, v‰eobsaÏ-
n˘ch a smûrodatn˘ch pfiikázání obsa-
huje povinnosti ãlovûka k Bohu a k je-
ho bliÏním.V‰echna jsou postavena na
velkém principu lásky. „»Miluj Hospo-
dina, Boha svého, z celého svého srdce,
celou svou du‰í, celou svou silou a ce-
lou svou myslí« a »miluj svého bliÏního
jako sám sebe«.“ (L 10,27) V deseti pfii-
kázáních jsou tyto zásady konkretizo-
vány do lidské situace.

(1) „Nebude‰ mít jiného boha mimo
mne.“(Ex 20,3) V‰e,co máme v takové
oblibû, Ïe to zmen‰uje na‰i lásku k Bo-
hu nebo nám to brání ve sluÏbû, která
Bohu náleÏí, se nám stává bohem.

(2) „Nezobrazí‰ si Boha zpodobením
niãeho, co je nahofie na nebi, dole na

zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebu-
de‰ se niãemu takovému klanût ani to-
mu slouÏit.“ (Ex 20,4.5) 

Mnohé pohanské národy tvrdí,Ïe je-
jich sochy jsou pouh˘mi symboly, je-
jichÏ prostfiednictvím uctívají Boha.BÛh
v‰ak takovou bohosluÏbu prohla‰uje
za hfiích. Pokusy pfiedstavit Vûãného
hmotn˘mi pfiedmûty sniÏují Boha.
Mysl je tak stále více pfiitahována ke
stvofiení neÏ ke Stvofiiteli. Nakolik je
sníÏena pfiedstava ãlovûka o Bohu, na-
tolik je ãlovûk sám pfiipraven o svou
dÛstojnost.

„Já jsem Hospodin, tvÛj BÛh, BÛh
Ïárlivû milující.“ (Ex 20,5) Úzk˘ vztah
Boha k svému lidu je pfiedstaven obra-
zem manÏelství. Modláfiství je duchov-
ním cizoloÏstvím a BoÏí nelibost vÛãi
nûmu je vhodnû oznaãena jako Ïárli-
vost.

„Stíhám vinu otcÛ na synech do tfietí-
ho i ãtvrtého pokolení tûch,ktefií mû ne-
návidí.“ (Ex 20,5) Dûti nejsou trestány
za provinûní rodiãÛ, ledaÏe by samy po-
kraãovaly v jejich hfií‰ích. Je tomu v‰ak
obvykle tak, Ïe vlivem dûdiãnosti a pfií-
kladu se synové stávají spoluúãastníky
otcova hfiíchu. ·patné sklony, zvrácené
chutû a sníÏená mravní úroveÀ, jakoÏ
i tûlesné nemoci a degenerace se jako
dûdictví pfiená‰ejí z otce na syna do tfie-
tího a ãtvrtého pokolení.

„Ale prokazuji milosrdenství tisícÛm
pokolení tûch,ktefií mû milují a má pfii-
kázání zachovávají.“ (Ex 20,6) Tûm, kdo
vûrnû slouÏí Bohu, je zaslíbeno milosr-
denství, a to ne pouze do tfietí aÏ ãtvrté
generace, ale tisícÛm generací.

(3) „NezneuÏije‰ jména Hospodina,
svého Boha. Hospodin nenechá bez
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trestu toho, kdo by jeho jména zneuÏí-
val.“ (Ex 20,7)

Toto pfiikázání nám zakazuje pouÏí-
vat BoÏí jméno lehkomyslnû nebo neu-
váÏenû. Bezmy‰lenkovit˘m vyslovová-
ním BoÏího jména v bûÏn˘ch rozhovo-
rech nebo jeho ãast˘m, automatick˘m
opakováním zneuctíváme Boha.„Svaté,
bázeÀ budící je jeho jméno.“ (Î 111,9)
Má se vyslovovat s úctou a váÏností.

(4) „Pamatuj na den odpoãinku, Ïe
ti má b˘t svat˘.·est dní bude‰ pracovat
a dûlat v‰echnu svou práci. Ale sedm˘
den je den odpoãinutí Hospodina, tvé-
ho Boha. Nebude‰ dûlat Ïádnou práci
ani ty ani tvÛj syn a tvá dcera ani tvÛj
otrok a tvá otrokynû ani tvé dobytãe
ani tvÛj host,kter˘ Ïije v tv˘ch branách.
V‰esti dnech uãinil Hospodin nebe i ze-
mi,mofie a v‰echno,co je v nich,a sed-
mého dne odpoãinul. Proto poÏehnal
Hospodin den odpoãinku a oddûlil jej
jako svat˘.“ (Ex 20,8-11)

Sobota nebyla na Sínaji ustavena ja-
ko nová instituce,protoÏe byla dána uÏ
pfii stvofiení. Odkazuje na Boha jako
Stvofiitele nebe a zemû, ãímÏ odli‰uje
pravého Boha od fale‰n˘ch bohÛ. Tak-
to je sobota znamením vûrnosti ãlovû-
ka Bohu. âtvrté pfiikázání je jedin˘m
z deseti,v nûmÏ se objevuje jak jméno,
tak titul Zákonodárce, jedin˘m, které
ukazuje,kdo zákon vydává.Takto obsa-
huje BoÏí peãeÈ.

BÛh dává lidem ‰est dnÛ,v nichÏ ma-
jí pracovat, a vyÏaduje, aby jejich vlast-
ní dílo bylo vykonáno bûhem ‰esti pra-
covních dnÛ. Nezbytná práce a skutky
milosrdenství jsou v sobotu dovoleny.
O nemocné a trpící je tfieba se postarat
v kaÏdé dobû. Ale práce,která není nut-

ná, se striktnû zapovídá. Abychom za-
chovali sobotu svatou,nemáme ani své
mysli dovolit zab˘vat se vûcmi svûtské-
ho rázu. A pfiikázání zahrnuje v‰echny,
kdo Ïijí v na‰ich „branách“. Obyvatelé
domu mají bûhem svat˘ch sobotních
hodin odloÏit svûtské záleÏitosti.Ve sva-
t˘ BoÏí den mají v‰ichni spoleãnû uctí-
vat Boha a dobrovolnû mu slouÏit.

(5) „Cti svého otce i matku,abys byl
dlouho Ïiv na zemi,kterou ti dává Hos-
podin, tvÛj BÛh.“ (Ex 20,12)

Rodiãe mají právo na takovou lásku
a úctu jako Ïádná jiná osoba. Ten, kdo
odmítá oprávnûnou autoritu sv˘ch rodi-
ãÛ, odmítá autoritu BoÏí. Páté pfiikázání
vyÏaduje od dûtí nejen to,aby se ke sv˘m
rodiãÛm chovaly uctivû, podfiizovaly se
jim a poslouchaly je, ale vede je i k to-
mu,aby jim vûnovaly svou lásku a nûhu,
ulehãovaly jejich starosti, chránily jejich
povûst a pomáhaly jim a potû‰ovaly je
v jejich stáfií.Toto pfiikázání rovnûÏ zahr-
nuje úctu k duchovním a vládcÛm.

(6) „Nezabije‰.“ (Ex 20,13)
V‰echny nespravedlivé ãiny, jejichÏ

zámûrem je zkrátit Ïivot,duch nenávis-
ti a pomsty nebo oddávání se jakékoli
vá‰ni, která vede k ubliÏování druh˘m
(dokonce i pfiání nûkomu ublíÏit, pro-
toÏe „kdokoliv nenávidí svého bratra,
je vrah“ [1 J 3,15]), sobecké pfiehlíÏení
péãe o potfiebné,nestfiídmost nebo pfie-
míra práce, které po‰kozují zdraví – to
v‰echno je ve vût‰í nebo men‰í mífie
pfiestupování ‰estého pfiikázání.

(7) „Nesesmilní‰.“ (Ex 20,14)
VyÏaduje se ãistota nejen ve vnûj-

‰ím chování, ale i v tajn˘ch zámûrech
a citech srdce. Kristus, kter˘ vysvûtlo-
val dalekosáhlé dÛsledky BoÏího záko-
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na, prohlásil, Ïe ‰patná my‰lenka nebo
pohled jsou uÏ skuteãn˘m hfiíchem tak
jako sám nezákonn˘ ãin.

(8) „Nepokrade‰.“ (Ex 20,15)
Tento zákaz odsuzuje únosy lidí, ob-

chodování s otroky, dobyvaãné války,
krádeÏe a loupeÏe.VyÏaduje dÛslednou
poctivost v nejmen‰ích detailech Ïivo-
ta. Zakazuje ‰izení v obchodû a poÏa-
duje poctivé splácení dluhÛ a vypláce-
ní mezd.KaÏd˘ pokus získat osobní v˘-
hodu na úkor neznalosti, slabosti nebo
ne‰tûstí druhého je v nebesk˘ch kni-
hách zaznamenán jako podvod.

(9) „Nevydá‰ proti svému bliÏnímu
kfiivé svûdectví.“ (Ex 20,16)

LeÏ spoãívá v zámûru oklamat. MÛÏe
b˘t vyjádfiena pohledem, pohybem ru-
ky,v˘razem tváfie stejnû jako slovy.LÏí je
dokonce i v˘rok, kter˘ popisuje fakta,
ale je vysloven takov˘m zpÛsobem, Ïe
zavádí.KaÏdá snaha ublíÏit povûsti na‰e-
ho bliÏního ‰patn˘m pfiedstavením prav-
dy, pomluvou nebo rozná‰ením klepÛ,
zámûrn˘m zamlãením pravdy,které mÛ-
Ïe mít za následek ublíÏení druh˘m, je
pfiestoupením devátého pfiikázání.

(10) „Nebude‰ dychtit po domû své-
ho bliÏního. Nebude‰ dychtit po Ïenû
svého bliÏního ani po jeho otroku ani
po jeho otrokyni ani po jeho b˘ku ani
po jeho oslu, vÛbec po niãem,co patfií
tvému bliÏnímu.“ (Ex 20,17)

Desáté pfiikázání útoãí na kofien
v‰ech hfiíchÛ. Zakazuje sobecké Ïádosti,
z nichÏ vyvûrá hfií‰n˘ skutek.Ten,kdo se
zfiíká pûstování hfií‰n˘ch tuÏeb po tom,
co patfií druhému, se také neproviní
‰patn˘m ãinem proti sv˘m bliÏním.

BÛh vyhlásil svÛj zákon za projevÛ
své moci a slávy, aby jeho lid na tuto

scénu nikdy nezapomnûl. Chtûl v‰em
lidem ukázat posvátnost a trvalou plat-
nost svého zákona.

ZÁKON LÁSKY

KdyÏ jim byl pfiedstaven BoÏí úÏasn˘
zákon pravdy, lidé si uvûdomili jako ni-
kdy pfiedtím odpornou povahu hfiíchu
a svou vlastní vinu pfied tváfií svatého
Boha. Lid volal k MojÏí‰ovi: „Mluv s ná-
mi ty a budeme poslouchat. BÛh aÈ
s námi nemluví, abychom nezemfieli.“
(Ex 20,19) VÛdce odpovûdûl:„Nebojte
se! BÛh pfii‰el proto, aby vás vyzkou-
‰el, aby bylo zfiejmé, Ïe se ho budete
bát a pfiestanete hfie‰it.“ (Ex 20,20)

Lid zaslepen˘ a poníÏen˘ otroctvím
a pohanstvím nebyl pfiipraven plnû oce-
nit dalekosáhlé zásady deseti BoÏích pfii-
kázání. Byly vydány dal‰í pfiedpisy, kte-
ré objasÀovaly a uplatÀovaly principy
Desatera v praxi.Tyto zákony byly ozna-
ãeny jako „soudy“, protoÏe podle nich
mûli soudit soudcové. Na rozdíl od de-
seti pfiikázání byly tyto zákony pfiedá-
ny MojÏí‰ovi v soukromí.

První z nich se vztahuje na sluÏeb-
níky. Hebrej nemohl b˘t prodán do ot-
roctví na cel˘ Ïivot. Jeho sluÏba byla
omezena na ‰est let. Sedmého roku mu
musela b˘t vrácena svoboda. Bylo do-
voleno mít otroky neizraelského pÛvo-
du, ale jejich Ïivot a osoba byly pfiísnû
chránûny. Ten, kdo zavraÏdil otroka,
mûl b˘t potrestán. JestliÏe pán ublíÏil
otrokovi tfieba jen tím, Ïe mu vyrazil
zub, musel ho za to propustit na svo-
bodu.

Izraelci si mûli dávat pozor, aby ne-
pûstovali ducha krutosti, jímÏ sami tr-
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pûli pod nadvládou sv˘ch egyptsk˘ch
pánÛ. Vzpomínka na jejich vlastní tûÏ-
kou dfiinu jim mûla umoÏnit,aby se umû-
li vcítit do postavení otroka a byli laska-
ví a milosrdní.

Obzvlá‰È bylo pamatováno na práva
vdov a sirotkÛ.Hospodin prohlásil:„Îád-
nou vdovu a sirotka nebudete utisko-
vat. JestliÏe je pfiece bude‰ utiskovat
a oni budou ke mnû úpût, jistû jejich
úpûní vysly‰ím.Vzplanu hnûvem a po-
biji vás meãem, takÏe z va‰ich Ïen bu-
dou vdovy a z va‰ich synÛ sirotci.“ (Ex
22,21-23) Cizinci,ktefií se pfiipojili k Izra-
eli, mûli b˘t chránûni pfied zlem nebo
útlakem. „Nebude‰ utlaãovat hosta; ví-
te pfiece, jak b˘vá hostu v du‰i, neboÈ
jste byli hosty v egyptské zemi.“ (Ex
23,9)

Bylo zakázáno brát lichváfiské úroky
od chud˘ch.Odûv nebo pfiikr˘vka chu-
dého ãlovûka,které byly vzaty do zásta-
vy,musely b˘t do západu slunce vráce-
ny. Soudcové byli varováni pfied pfievra-
cením rozsudku, podáváním fale‰n˘ch
dÛkazÛ nebo braním úplatkÛ.Pomluva
byla zakázána a skutky milosrdenství
se mûly prokazovat i osobním nepfiáte-
lÛm.

Lidem byla pfiipomenuta posvátnost
zachovávání soboty. Byly ustanoveny
roãní svátky, pfii nichÏ se mûli v‰ichni
muÏi národa shromáÏdit pfied Hospo-
dinem a pfiinést mu své dary vdûãnos-
ti a prvotiny ze své úrody. V‰echna tato
ustanovení byla dána pro dobro Izraele.
Hospodin fiekl: „Buìte m˘mi muÏi sva-
t˘mi.“ (Ex 22,30)

MojÏí‰ mûl tyto zákony zaznamenat
a mûly b˘t peãlivû stfieÏeny jako základ
národního práva a – spolu s Desate-

rem – podmínkou naplnûní BoÏích za-
slíbení dan˘ch Izraeli.

Poté pfii‰lo dal‰í poselství: „Hle, po-
sílám pfied tebou posla, aby tû opatro-
val na cestû a aby tû uvedl na místo,
které jsem pfiipravil.Mûj se pfied ním na
pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu,
neboÈ pfiestupky vám nepromine,ponû-
vadÏ v nûm je mé jméno.“(Ex 23,20.21)
Jejich VÛdcem byl Kristus, pfiítomn˘
v oblakovém a ohnivém sloupu. Tyto
pfiedobrazy ukazovaly na Spasitele,kte-
r˘ pfiijde, a zároveÀ i na pfiítomného
Spasitele, kter˘ dal MojÏí‰ovi pfiikázání
pro lid a byl jim pfiedstaven jako jedin˘
zdroj poÏehnání.

UZAV¤ENÍ SMLOUVY

KdyÏ MojÏí‰ sestoupil z hory,„pfii‰el na-
zpût,vypravoval lidu v‰echna slova Hos-
podinova a pfiedloÏil mu v‰echna práv-
ní ustanovení. V‰echen lid odpovûdûl
jako jednûmi ústy.¤ekli:»Budeme dûlat
v‰echno, o ãem Hospodin mluvil.«“
(Ex 24,3)

Pak následovala ratifikace smlouvy.
Na úpatí hory byl vybudován oltáfi a ve-
dle nûj bylo postaveno dvanáct sloupÛ
„podle dvanácti izraelsk˘ch kmenÛ“(Ex
24,4) na svûdectví, Ïe uzavfieli smlou-
vu.MojÏí‰ „potom vzal Knihu smlouvy
a pfiedãítal lidu“ (Ex 24,7). V‰ichni si
mohli svobodnû vybrat, zda ji budou
dodrÏovat. Sly‰eli vyhlá‰ení BoÏího zá-
kona a jeho zásady byly podrobnû vy-
loÏeny, takÏe mohli vûdût, co od nich
tato smlouva vyÏaduje. Lid opût jedno-
hlasnû odpovûdûl: „Poslu‰nû budeme
dûlat v‰echno, o ãem Hospodin mlu-
vil.“ (Ex 24,7) „KdyÏ MojÏí‰ v‰emu li-
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du oznámil v‰ecka pfiikázání podle zá-
kona,vzal krev...a pokropil knihu Záko-
na i v‰echen lid. A fiekl jim:»Toto je krev
smlouvy, kterou s vámi uzavfiel BÛh.«“
(Îd 9,19.20)

POV¯·ENÍ NÁRODA OTROKÒ

MojÏí‰ dostal pfiíkaz: „Vystup k Hospodi-
nu,ty iÁron,Nádab a Abíhú a sedmdesát
z izraelsk˘ch star‰ích.“ (Ex 24,1) Sedm-
desát star‰ích mûlo MojÏí‰ovi pomáhat
pfii vedení Izraele a BÛh jim dal svého
Ducha. „Uvidûli Boha Izraele. Pod jeho
nohama bylo cosi jako prÛzraãn˘ safír,ja-
ko ãisté nebe.“(Ex 24,10) Nespatfiili pfií-
mo Boha, ale vidûli slávu jeho pfiítom-
nosti. Pfiem˘‰leli o jeho slávû, ãistotû
a milosti, aÏ se k nûmu mohli pfiiblíÏit.

Poté byli k setkání s Bohem povoláni
MojÏí‰ a „Jozue, kter˘ mu pfiisluhoval“
(Ex 24,13).VÛdce povûfiil Árona a Chú-
ra, aby ho zastupovali. Mûli jim pomá-
hat star‰í. MojÏí‰ ãekal na pozvání ke
vstupu do audienãního sálu Nejvy‰‰ího.
Aãkoli byla zkou‰ena jeho trpûlivost
a poslu‰nost, neopustil své místo. Do-
konce ani tento BoÏí sluÏebník, které-
ho Hospodin zahrnul svou pfiízní,nemo-
hl vstoupit do BoÏí pfiítomnosti a snést
BoÏí slávu.·est dní musel strávit zasvû-
cováním sebe sama Bohu, kdyÏ zpyto-
val své srdce, meditoval a modlil se.

Sedmého dne, jímÏ byla sobota, byl
MojÏí‰ povolán ke vstupu do oblaku.
„MojÏí‰ vstoupil doprostfied oblaku.Vy-
stoupil na horu a byl na hofie ãtyfiicet
dní a ãtyfiicet nocí.“ (Ex 24,18) Po ce-
l˘ch tûchto ãtyfiicet dní se postil.

Bûhem svého pobytu na hofie MojÏí‰
pfiijal smûrnice pro stavbu svatynû,v níÏ
se zvlá‰tním zpÛsobem projeví BoÏí pfií-
tomnost.BÛh pfiikázal:„AÈ mi udûlají sva-
tyni a já budu bydlit uprostfied nich.“(Ex
25,8) Potfietí bylo zdÛraznûno zachová-
vání soboty. Hospodin prohlásil: „Dbej-
te na mé dny odpoãinku; to je znamení
mezi mnou a vámi pro v‰echna va‰e po-
kolení, abyste vûdûli, Ïe já Hospodin vás
posvûcuji. Budete dbát na den odpoãin-
ku;má b˘t pro vás svat˘.Kdo jej znesvû-
tí, musí zemfiít. KaÏd˘, kdo by v nûm dû-
lal nûjakou práci, bude vyobcován ze
spoleãenství svého lidu. To je provÏdy
platné znamení mezi mnou a syny Izrae-
le.V‰esti dnech totiÏ uãinil Hospodin ne-
be a zemi, ale sedmého dne odpoãinul
a oddechl si.“ (Ex 31,13.14.17)

Od této chvíle mûl b˘t lid poctûn
stálou pfiítomností svého Krále. „Budu
se tam setkávat se syny Izraele a místo
bude posvûceno mou slávou.Budu pfie-
b˘vat uprostfied IzraelcÛ a budu jejich
Bohem.“ (Ex 29,43.45)

Izraelci byli pozvednuti z národa ot-
rokÛ nad v‰echny národy, aby se stali
zvlá‰tním pokladem Krále králÛ.BÛh je
oddûlil od svûta, povûfiil je opatrová-
ním svého zákona a jeho úmyslem by-
lo, aby jejich prostfiednictvím uchoval
mezi lidmi poznání o sobû.

Takto mûlo uprostfied temnoty záfiit
svûtu nebeské svûtlo.Mûl b˘t sly‰et hlas,
vyz˘vající v‰echny národy, aby se odvrá-
tily od modláfiství a slouÏily Ïivému Bo-
hu. Budou-li Izraelci vûrnû plnit svûfien˘
úkol, BÛh bude jejich ochranou a vyv˘‰í
je nad v‰echny ostatní národy.



Zatímco byl MojÏí‰ pryã, Izrael na nûj
s úzkostliv˘m napûtím ãekal. Lidé tou-
Ïebnû vyhlíÏeli jeho návrat. V Egyptû
byli zvyklí na hmotné zpodobení boÏ-
stva. Proto pro nû bylo tûÏké dÛvûfio-
vat neviditelnému Bohu. Stali se závis-
l˘mi na MojÏí‰ovi, kter˘ povzbuzoval
jejich víru. Nyní byl od nich vzdálen.
Ubíhal t˘den za t˘dnem,a MojÏí‰ se stá-
le nevracel.Mnoh˘m v tábofie se zdálo,
Ïe je vÛdce opustil,nebo Ïe byl pohlcen
spalujícím ohnûm.

Bûhem tohoto období ãekání mûli
ãas pfiem˘‰let o BoÏím zákonû, kter˘
sly‰eli, a pfiipravit svá srdce k pfiijetí
dal‰ího zjevení, které by jim BÛh mohl
dát. Kdyby byli usilovali o jasnûj‰í po-
chopení BoÏích poÏadavkÛ a pokofiili
svá srdce pfied Hospodinem, byli by
uchránûni pfied poku‰ením. Brzy v‰ak
upadli do nedbalosti a lhostejnosti a pfie-
stali se ohlíÏet na zákon.To platilo zvlá‰-
tû o tûch,ktefií se pfiidruÏili k Izraeli.By-
li netrpûliví a chtûli uÏ jít do zemû opl˘-
vající mlékem a medem. Dobrá zemû
jim byla zaslíbena jen pod podmínkou
poslu‰nosti. Oni to v‰ak pustili ze zfie-
tele. Nûktefií navrhli, aby se vrátili do
Egypta. AÈ uÏ pÛjdou vpfied do Kenaa-

nu,ãi zpût do Egypta,davy se rozhodly
jiÏ déle neãekat na MojÏí‰e.

Tito „pfiimí‰enci“ jako první popus-
tili uzdu reptání a netrpûlivosti a byli
vÛdci odpadnutí. Mezi pfiedmûty, které
EgypÈané povaÏovali za symboly boÏ-
ství,patfiil b˘k nebo tele.Ti,kdo v Egyp-
tû provozovali modlosluÏbu, navrhli,
aby bylo zhotoveno tele, které by uctí-
vali. Lidé touÏili po nûjaké so‰e, která
by pfiedstavovala Boha a která by ‰la
místo MojÏí‰e pfied nimi. Smyslem vel-
kolep˘ch zázrakÛ v Egyptû a u Rudého
mofie bylo ustavit víru v Boha jako ne-
viditelného, v‰emocného Pomocníka
Izraele.BÛh vy‰el vstfiíc jejich touze po
nûjakém viditelném projevu jeho moci
tím, Ïe je vedl v oblakovém a ohnivém
sloupu a prostfiednictvím zjevení své
slávy na hofie Sínaj. Av‰ak pfiestoÏe pfied
sebou dosud mûli oblak BoÏí pfiítom-
nosti, obrátili svá srdce k egyptskému
modláfiství.

Soudní pravomoci byly pfieneseny
na Árona a kolem jeho stanu se shro-
máÏdil obrovsk˘ zástup lidí. ¤ekli, Ïe
oblak teì stále zÛstává na hofie a Ïe uÏ
nebude usmûrÀovat jejich putování.
Musí si místo nûj udûlat sochu. A kdy-
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ZLATÉ TELE
Izraelsk˘ lid velmi brzy poru‰il uzavfienou smlouvu.

Potvrdilo se, Ïe zbavit se své minulosti není nikdy lehké.



by se, jak bylo navrÏeno,vrátili do Egyp-
ta, získali by si pfiízeÀ EgypÈanÛ, kdyby
tuto sochu nesli pfied sebou jako své-
ho boha.

Áron slabû protestoval,av‰ak jeho ne-
rozhodné a nesmûlé vystupování v kri-
tické chvíli je je‰tû více utvrdilo v jejich
zámûrech. Zdálo se, Ïe zástup ovládá
slepé, nerozumné ‰ílenství. Nûktefií zÛ-
stali vûrní své smlouvû s Bohem,ale vût-
‰ina se pfiidala k odpadnutí. Nûktefií
z tûch, kdo se odváÏili postavit se proti
návrhu zhotovit sochu a uctívat ji, byli
napadeni a nakonec pfii‰li o Ïivot.

Áron se bál o svou vlastní bezpeã-
nost, a místo aby se ‰lechetnû postavil
za BoÏí ãest, podfiídil se Ïádosti davu.
Ochotnû se vzdali sv˘ch ozdob a Áron
z nich odlil tele, které znázorÀovalo
egyptské boÏstvo.

Lidé volali:„To je tvÛj bÛh,Izraeli,kte-
r˘ tû vyvedl z egyptské zemû.“(Ex 32,4)
Áron zbabûle dovolil tuto uráÏku Hos-
podina. A kdyÏ vidûl, s jak˘m uspoko-
jením byl zlat˘ bÛh pfiijat, vybudoval
pfied ním oltáfi a prohlásil: „»Zítra bude
Hospodinova slavnost.« Nazítfií za ãas-
ného jitra obûtovali obûti zápalné a pfii-
nesli obûti pokojné. Pak se lid usadil
k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevá-
zan˘ch her.“ (Ex 32,5.6) Oddali se ob-
Ïerství a smysln˘m rozko‰ím.

NáboÏenství, které lidem dovoluje
oddat se sobeck˘m a smysln˘m poÏit-
kÛm,je mezi lidmi oblíbeno stejnû dnes,
jako tomu bylo za dnÛ Izraele. Dodnes
jsou v církvi pfiizpÛsobiví Áronové,kte-
fií se poddají pfiáním neposvûcen˘ch
jedincÛ, a tak je podporují v hfiíchu.

Ubûhlo teprve nûkolik dní od chví-
le, kdy Hebrejové stáli rozechvûlí pod

horou a naslouchali Hospodinov˘m
slovÛm: „Nebude‰ mít jiného Boha mi-
mo mne.“(Ex 20,3) Na Sínaji pfied zra-
ky celého spoleãenství stále spoãívala
Hospodinova sláva. Ale oni „na Choré-
bu udûlali b˘ãka,klanûli se slité modle,
zamûnili svoji Slávu za podobu b˘ka,
b˘loÏravce“ (Î 106,19.20).

MOJÎÍ·OVY P¤ÍMLUVY

MojÏí‰ byl na hofie upozornûn na od-
padnutí v tábofie. BÛh mu pfiikázal:
„Sestup dolÛ. TvÛj lid, kter˘ jsi vyvedl
z egyptské zemû, se vrhá do zkázy. Brzy
uhnuli z cesty, kterou jsem jim pfiiká-
zal.“ (Ex 32,7.8) 

BoÏí smlouva s jeho lidem byla anu-
lována a Hospodin MojÏí‰ovi fiekl:„Teì
mû nech,aÈ proti nim vzplane mÛj hnûv
a skoncuji s nimi; z tebe v‰ak udûlám
velik˘ národ.“ (Ex 32,10) Izraelsk˘ lid,
zvlá‰tû ti, kdo se k nûmu pfiipojili, bu-
dou mít stále sklon se Bohu vzpouzet,
reptat proti vÛdci a zarmucovat ho svou
nevûrou a tvrdohlavostí. Sv˘mi hfiíchy
se tak pfiipravili o BoÏí pfiízeÀ.

Kdyby BÛh zam˘‰lel zniãit Izrael,
kdo by se za nûj mohl pfiimlouvat?
Av‰ak MojÏí‰ poznal, Ïe je nadûje tam,
kde byla vyjádfiena jen pohrÛÏka
a spravedlivé rozhofiãení. BoÏí slova
„Teì mû nech“ pochopil ne jako zá-
kaz,n˘brÏ jako pobídku k pfiímluvám.
Bude-li prosit o milost,BÛh svÛj lid za-
chová.

BÛh dal najevo, Ïe svÛj lid vyvlast-
nil. V˘rokem „tvÛj lid, kter˘ jsi vyvedl
z egyptské zemû“ oznaãil Izraelce za
MojÏí‰Ûv lid.MojÏí‰ v‰ak odmítl své ve-
doucí postavení v Izraeli. Izraelci ne-
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patfiili jemu,n˘brÏ Bohu.¤ekl: „Hospo-
dine,proã plane tvÛj hnûv proti tvému
lidu,kter˘ jsi vyvedl velikou silou a pev-
nou rukou z egyptské zemû?“(Ex 32,11)
A naléhal: „Proã mají EgypÈané fiíkat:
»Vyvedl je se zl˘m úmyslem,aby je v ho-
rách povraÏdil a nadobro je smetl z po-
vrchu zemû.«“ (Ex 32,12) 

Bûhem nûkolika mûsícÛ od doby,kdy
Izrael ode‰el z Egypta, se zpráva o je-
jich pfiedivném vysvobození roznesla
do v‰ech okolních národÛ. Na poha-
nech spoãívala hrozná pfiedtucha.V‰ich-
ni chtûli vidût,co BÛh Izraele udûlá pro
svÛj lid. Kdyby teì byli zniãeni, jejich
nepfiátelé by triumfovali. EgypÈané by
tvrdili,Ïe jejich nafiãení byla pravdivá –
místo aby je BÛh vedl na pou‰È,aby mu
obûtovali, zpÛsobil, Ïe se oni sami stali
obûtí. Zniãení lidu, kter˘ vyznamenal,
by pfiineslo pohanu BoÏímu jménu. Jak
velká zodpovûdnost spoãívá na tûch,
které BÛh vysoko poctil, aby na zemi
vyv˘‰ili jeho jméno!

KdyÏ se MojÏí‰ pfiimlouval za Izrael,
Hospodin vûnoval pozornost jeho nalé-
hav˘m prosbám a vysly‰el jeho neso-
beckou modlitbu.BÛh zkou‰el jeho lás-
ku k tomuto nevdûãnému lidu a MojÏí‰
v této zkou‰ce skvûle obstál. Prospûch
BoÏího lidu mu byl milej‰í neÏ moÏ-
nost,Ïe by se sám stal otcem mocného
národa. BÛh byl potû‰en jeho vûrností
a ‰lechetností a svûfiil mu velk˘ úkol
vést Izrael do zaslíbené zemû.KdyÏ Moj-
Ïí‰ a Jozue sestoupili z hory a pfiiblíÏili
se k táboru, spatfiili, jak lid povykuje
a tanãí kolem své modly.Byl to v˘jev ja-
ko pfii pohanském h˘fiení, napodobe-
nina modláfisk˘ch slavností Egypta. Jak
nepodobné vzne‰enému a zdvofiilému

uctívání Boha! MojÏí‰ byl zdrcen.Právû
se vrátil z pfiítomnosti BoÏí slávy a ne-
byl pfiipraven na tuto hroznou podíva-
nou nedÛstojného poníÏení Izraele. Aby
ukázal, jak odporn˘ je mu tento zloãin,
hodil kamenné desky na zem a ty se
pfied zraky v‰eho lidu rozbily. Tím dal
najevo, Ïe tak jako oni poru‰ili svou
smlouvu s Bohem, tak BÛh zru‰il svou
smlouvu s nimi.

ÁRONOVA VINA

MojÏí‰ popadl modlu a hodil ji do ohnû.
Pak ji rozdrtil na prá‰ek a vysypal ho
do proudu, kter˘ stékal ze skály. Takto
se ukázala naprostá bezmocnost boha,
kterého lid uctíval.

Velk˘ vÛdce k sobû povolal svého
provinilého bratra. Áron se snaÏil ospra-
vedlnit. Líãil, jak se lid doÏadoval mod-
ly, a tvrdil, Ïe kdyby byl nevyhovûl je-
jich pfiání, byl by usmrcen. „¤ekli mi:
»Udûlej nám boha, kter˘ by ‰el pfied
námi. VÏdyÈ nevíme, co se stalo s Moj-
Ïí‰em, s tím ãlovûkem, kter˘ nás vyve-
dl z egyptské zemû.« ¤ekl jsem jim:
Kdo má zlaté náu‰nice, aÈ si je strhne
a donese mi je.Hodil jsem to do ohnû,
a tak vznikl tento b˘ãek.“(Ex 32,23.24)
Chtûl MojÏí‰e pfiesvûdãit o tom, Ïe se
stal zázrak, Ïe zlato bylo promûnûno
v tele nadpfiirozenou mocí. Jeho v˘mlu-
vy v‰ak nemûly Ïádn˘ úãinek.Bylo s ním
spravedlivû nakládáno jako s hlavním
viníkem.

Byl to Áron, „HospodinÛv svat˘“ (Î
106,16), kdo udûlal modlu a vyhlásil
slavnost. Selhal, protoÏe se nepostavil
proti modláfiÛm,ktefií se odváÏili vzdoro-
vat nebi. Nehnul ani brvou, kdyÏ pfied

150 (150)



odlitou sochou sly‰el provolávat:„To je
tvÛj bÛh,Izraeli,kter˘ tû vyvedl z egypt-
ské zemû.“(Ex 32,8) Byl s MojÏí‰em na
hofie a tam vidûl Hospodinovu slávu.
Byl to on, kdo tuto slávu vymûnil za
podobu b˘ãka.Ten, jehoÏ BÛh povûfiil,
aby v MojÏí‰ovû nepfiítomnosti vedl lid,
schvaloval vzpouru. „Hospodin se vel-
mi rozhnûval i na Árona a chtûl ho za-
hladit.“ (Dt 9,20) Av‰ak v odpovûì na
MojÏí‰ovu pfiímluvnou modlitbu byl je-
ho Ïivot zachován. A kdyÏ svého hroz-
ného hfiíchu litoval, BÛh ho znovu za-
hrnul svou pfiízní.

Kdyby mûl Áron odvahu postavit se
za pravdu,mohl tomuto odpadnutí pfie-
dejít.Kdyby zÛstal nekompromisnû od-
dan˘ Bohu a pfiipomnûl lidem jejich
slavnostní smlouvu s Bohem, bylo by
zlo zastaveno. Av‰ak jeho povolnost je
povzbudila, aby ve svém hfiíchu za‰li
mnohem dál, neÏ pÛvodnû zam˘‰leli.

Aby se ospravedlnil,snaÏil se Áron sva-
lit zodpovûdnost za svou slabost na lid,
Ïe jen vyhovûl jeho Ïádosti.Pfiesto ho li-
dé obdivovali pro jeho zdvofiilost a trpû-
livost. Ov‰em ÁronÛv poddajn˘ duch
a touha zalíbit se zaslepily jeho oãi tak,
Ïe nevidûl, jak odporn˘ je zloãin, kter˘
schválil. Jeho jednání stálo tisíce lidí Ïi-
vot.Zcela jinak jednal MojÏí‰.Tím,Ïe vûr-
nû vykonával BoÏí soudy,ukazoval,Ïe mu
víc záleÏí na blahu Izraele neÏ na jeho o-
sobním úspûchu, cti nebo Ïivotû.

BÛh chce,aby jeho sluÏebníci proka-
zovali svou vûrnost poctiv˘m vyt˘káním
pfiestoupení, aÈ je to jakkoli bolestné.
Ti,kdo jsou poctûni BoÏím povûfiením,
nemají usilovat o sebevyv˘‰ení nebo od-
mítat nepfiíjemné úkoly, ale mají konat
BoÏí dílo s neochvûjnou vûrností.

TREST

Kdyby vzpurnost, kterou Áron dovolil,
nebyla rychle zastavena, pfierostla by
v neovládnuteln˘ v˘buch bezboÏnosti
a zavedla by národ do zkázy. Zlo musí
b˘t odstranûno s velkou pfiísností.
MojÏí‰ vyzval lid: „Kdo je HospodinÛv,
ke mnû!“ (Ex 32,26) Ti, kdo se nepfii-
pojili k odpadnutí, se mûli postavit na
pravou stranu. Ti, kdo se provinili,
av‰ak ãinili pokání,na levou.Zjistilo se,
Ïe kmen LéviovcÛ se nezúãastnil mod-
láfiské bohosluÏby. Z jin˘ch kmenÛ ny-
ní mnozí projevovali lítost. Ale velk˘
dav, kter˘ sestával vût‰inou z „pfiimí-
‰encÛ“, setrval ve své vzpoufie.Ve jmé-
nu Hospodina, Boha Izraele, MojÏí‰ ny-
ní pfiikázal tûm, kdo zÛstali nedotãeni
modlosluÏbou, aby se vyzbrojili meãi
a pobili v‰echny, ktefií setrvávají ve
vzpoufie. „Toho dne padlo z lidu na tfii
tisíce muÏÛ.“(Ex 32,28) VÛdcové vzpou-
ry proti Bohu byli zabiti,ale v‰ichni,kdo
ãinili pokání, byli u‰etfieni.

Lidé si mají dávat pozor na to, jak
soudí a odsuzují své bliÏní. Av‰ak kdyÏ
IzraelcÛm BÛh nafiídil vykonat rozsu-
dek nad bezboÏností, bylo tfieba, aby
ho uposlechli. Ti, kdo provedli tento
bolestn˘ ãin, tak projevili svÛj odpor
ke vzpoufie a modláfiství.Hospodin po-
ctil jejich vûrnost tím,Ïe kmeni Léviov-
cÛ udûlil zvlá‰tní vysoké postavení ve
spoleãnosti. Aby se mohla prosadit Bo-
Ïí vláda, musí b˘t nad zrádci vykonána
spravedlnost.Av‰ak i zde se projevilo Bo-
Ïí milosrdenství. BÛh kaÏdému nabídl
moÏnost svobodného rozhodnutí a po-
skytl pfiíleÏitost k pokání. Zabiti byli
pouze ti, kdo setrvali ve vzpoufie.
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Bylo nutné, aby byl tento hfiích po-
trestán na svûdectví okolním národÛm,
Ïe BÛh se staví proti modláfiství. KdyÏ
budou Izraelci pozdûji odsuzovat mod-
láfiství, jejich nepfiátelé by jim opáãili,
Ïe lid, kter˘ tvrdí, Ïe jejich Bohem je
Hospodin,si pod Chorébem udûlal tele
a uctíval ho.Aãkoli budou nuceni uznat
tuto ostudnou pravdu, Izrael bude mo-
ci poukázat na hrozn˘ údûl pfiestupní-
kÛ jako na dÛkaz, Ïe jejich hfiích nebyl
omluven.

Jak láska, tak spravedlnost vyÏadova-
ly,aby byl vykonán soud.BÛh odstraÀu-
je ty,kdo se rozhodli mu odpírat,aby ne-
mohli vést druhé do zkázy.Na Kainovi,
kter˘ byl ponechán naÏivu,BÛh ukázal,
jaké to má následky,kdyÏ se dovolí,aby
hfiích zÛstal nepotrestán. Jeho Ïivot a u-
ãení vedly k hrozné zkaÏenosti, která si
vyÏádala zniãení celého svûta potopou.
Dûjiny pfiedpotopního svûta svûdãí
o tom, Ïe BÛh svou úÏasnou trpûlivostí
nepfiemohl jejich bezboÏnost.

Stejnû tomu bylo i na Sínaji. Kdyby
bezboÏnost nebyla rychle potrestána,
mûlo by to tytéÏ následky. Zemû by se
stala tak zkaÏenou, jak tomu bylo v do-
bû Noemovû. Pfiíliv zla by se tak ‰ífiil
v je‰tû vût‰í mífie, neÏ kdyÏ byl zacho-
ván KainÛv Ïivot. Byl to projev BoÏího
milosrdenství, Ïe tisíce trpûly, aby se
pfiede‰lo neodvratnému odsouzení mi-
lionÛ. Aby zachránil mnohé, musel po-
trestat nemnohé.

Navíc, kdyÏ lidé ztratili BoÏí ochra-
nu,cel˘ národ byl vystaven moci jejich
nepfiátel. Brzy by se stali kofiistí sv˘ch
poãetn˘ch a siln˘ch protivníkÛ. Pro
dobro Izraele bylo nutné,aby byl tento
hfiích okamÏitû potrestán.

A nemen‰í milost projevil BÛh k sa-
motn˘m hfií‰níkÛm, kdyÏ je zastavil
v jejich ‰patném jednání. Kdyby byly
jejich Ïivoty zachovány, t˘Ï duch,kter˘
je vedl do vzpoury proti Bohu, by se
projevil v jejich vzájemné nenávisti
a potyãkách. Nakonec by zniãili jeden
druhého.

SLITOVÁNÍ

KdyÏ si lidé uvûdomili velikost své vi-
ny, báli se, Ïe bude zahuben kaÏd˘ pfie-
stupník. MojÏí‰ slíbil, Ïe se za nû je‰tû
jednou u Boha pfiimluví.

¤ekl jim: „Dopustili jste se velikého
hfiíchu;av‰ak nyní vystoupím k Hospo-
dinu,snad jej za vá‰ hfiích usmífiím.“(Ex
32,30) Ve svém vyznání pfied Bohem
fiekl: „Ach, tento lid se dopustil velikého
hfiíchu, udûlali si zlatého boha. MÛÏe‰
jim ten hfiích je‰tû odpustit? Ne-li, vy-
maÏ mû ze své knihy,kterou pí‰e‰!“(Ex
32,31.32)

MojÏí‰ova modlitba obrací na‰i mysl
k nebesk˘m záznamÛm, v nichÏ jsou
zapsána jména v‰ech lidí a zachyceny
v‰echny jejich skutky, aÈ dobré ãi zlé.
Kniha Ïivota obsahuje jména v‰ech,
kdo se odevzdali Bohu. JestliÏe se nûkdo
z nich sv˘m stál˘m tvrdohlav˘m setrvá-
váním v hfiíchu nakonec stane zatvrze-
l˘m vÛãi BoÏímu svatému Duchu, bu-
de na soudu jeho jméno z knihy Ïivota
vymazáno.

Kdyby Hospodin zavrhl izraelsk˘ ná-
rod,MojÏí‰ si pfiál,aby bylo spolu s jejich
jmény vymazáno i jeho jméno. Nemo-
hl by snést pohled na BoÏí soudy dopa-
dající na ty,ktefií byli milostivû osvobo-
zeni. MojÏí‰ova pfiímluva za Izrael je
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pfiedobrazem Kristovy pfiímluvné sluÏ-
by za hfií‰né lidi. Av‰ak Hospodin nedo-
volil, aby MojÏí‰ nesl vinu hfií‰níkÛ, tak
jako ji nesl Kristus. Prohlásil: „VymaÏu
ze své knihy toho,kdo proti mnû zhfie-
‰il.“ (Ex 32,33) 

STAN SETKÁVÁNÍ

V hlubokém zármutku lid pohfibil své
mrtvé. Tfii tisíce lidí padlo meãem. Brzy
nato v tábofie propukla rána a BÛh jim
oznámil, Ïe uÏ je na jejich cestách nebu-
de doprovázet BoÏí pfiítomnost:„Já v‰ak
nepÛjdu uprostfied vás, abych vás ces-
tou nevyhubil,neboÈ jste lid tvrdo‰íjn˘.“
(Ex 33,3) Byl dán pfiíkaz: „Nyní v‰ak ze
sebe sloÏte své ozdoby, aÈ vím, jak mám
s vámi naloÏit.“ (Ex 33,5) Vpokání a po-
kofie „od hory Chorébu se tedy Izraelci
zbavili v‰ech ozdob“(Ex 33,6).

Na BoÏí pokyn byl stan,kter˘ slouÏil
jako doãasné místo bohosluÏby, pfiemís-
tûn za tábor (viz Ex 33,7). To byl dal‰í
dÛkaz, Ïe se od nich BÛh vzdálil. Ostfie
pociÈovali pokárání a zástupÛm,jejichÏ
svûdomí bylo zasaÏeno, se to jevilo ja-
ko pfiedzvûst vût‰ího ne‰tûstí.

Av‰ak nebyli ponecháni bez nadûje.
Stan byl sice postaven mimo tábofii‰tû,
ale MojÏí‰ ho nazval „stanem setkává-
ní“ (Ex 33,7). V‰ichni, kdo opravdovû
ãinili pokání a pfiáli si navrátit se k Hos-
podinu, byli vedeni k tomu, aby tam
vyznali své hfiíchy a hledali BoÏí milo-
srdenství. KdyÏ se vrátili ke sv˘m sta-
nÛm, MojÏí‰ vstoupil do svatostánku.
Lidé ãekali na nûjaké znamení, Ïe jeho
pfiímluvné modlitby za nû byly pfiijaty.
KdyÏ oblakov˘ sloup sestoupil a zÛstal
stát u vchodu do stanu setkávání, lid

plakal radostí, „povstával a klanûli se,
kaÏd˘ u vchodu do svého stanu“ (Ex
33,10).

MojÏí‰ si uvûdomil, Ïe potfiebuje Bo-
Ïí pomoc, aby byl schopen s lidem vy-
cházet. Prosil o jistotu BoÏí pfiítomnos-
ti: „JestliÏe jsem tedy nyní u tebe na‰el
milost,dej mi poznat svou cestu,abych
poznal tebe a na‰el u tebe milost; po-
hleì,vÏdyÈ tento pronárod je tvÛj lid.“
(Ex 33,13)

BÛh odpovûdûl: „Já sám pÛjdu s vá-
mi a dám vám odpoãinutí.“ (Ex 33,14)
Av‰ak MojÏí‰ je‰tû nebyl spokojen.Mod-
lil se, aby se k jeho lidu navrátila BoÏí
pfiízeÀ a aby je BoÏí pfiítomnost dále
vedla na jejich cestách: „Kdyby s námi
nemûla b˘t tvá pfiítomnost,pak nás od-
tud nevyvádûj! Podle ãeho jiného by
se poznalo, Ïe jsem u tebe na‰el milost
já i tvÛj lid, ne-li podle toho, Ïe s námi
pÛjde‰?“ (Ex 33,15.16) 

A Hospodin odvûtil: „Uãiním i tuto
vûc, o které mluví‰, protoÏe jsi u mne
na‰el milost a já tû znám jménem.“(Ex
33,17) Ani zde se prorok ve sv˘ch
úpûnliv˘ch prosbách nezastavil.Teì po-
Ïádal o nûco, o co dosud Ïádn˘ ãlovûk
neÏádal: „Dovol mi spatfiit tvou slávu!“
(Ex 33,18)

V BOÎÍ P¤ÍTOMNOSTI

BÛh vlídnû fiekl: „V‰echna má dobrota
pfiejde pfied tebou.“ (Ex 33,19) Vyzval
MojÏí‰e, aby vystoupil na vrchol hory.
Potom ruka, která stvofiila svût, ruka,
která „pfiená‰í hory, neÏ by se kdo na-
dál“ ( Jb 9,5),uchopila tohoto lidského
tvora stvofieného z prachu a postavila
ho do skalní rozsedliny, zatímco pfied
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ním pfiecházela BoÏí sláva a ve‰kerá
BoÏí dobrota. Tato zku‰enost byla pro
MojÏí‰e uji‰tûním, jemuÏ pfiikládal ne-
koneãnû vût‰í cenu neÏ v‰í egyptské
uãenosti nebo v‰em v˘sadám státníka
ãi vojevÛdce.Îádná pozemská moc ani
získaná dovednost nemÛÏe nahradit stá-
lou BoÏí pfiítomnost.

MojÏí‰ stál sám v pfiítomnosti Vûãné-
ho a nebál se, protoÏe jeho nitro bylo
v souladu s jeho Uãinitelem.„Kdybych
se snad upnul srdcem k niãemnosti,byl
by mû Panovník nevysly‰el.“ (Î 66,18)
„Hospodinovo tajemství patfií tûm,kdo
se ho bojí, ve známost jim uvádí svou
smlouvu.“ (Î 25,14)

BÛh o sobû prohlásil:„Hospodin,Hos-
podin! BÛh pln˘ slitování a milostiv˘,
shovívav˘, nejv˘‰ milosrdn˘ a vûrn˘,
kter˘ osvûdãuje milosrdenství tisícÛm
pokolení,kter˘ odpou‰tí vinu,pfiestou-
pení a hfiích; av‰ak viníka nenechává
bez trestu.“ (Ex 34,6.7)

„MojÏí‰ rychle padl na kolena tváfií
k zemi, klanûl se.“ (Ex 34,8) Hospodin
milostivû slíbil, Ïe Izraeli znovu vûnuje
svou pfiízeÀ a Ïe vykoná takové divy, ja-
ké dosud nikdy nebyly uãinûny „na celé
zemi ani mezi v‰emi pronárody“ (Ex
34,10). Po celou tuto dobu byl MojÏí‰
podobnû jako poprvé zázraãnû sycen.
Na BoÏí pfiíkaz vytesal dvû kamenné des-
ky a vzal je s sebou na vrchol hory.A Hos-
podin opût „psal na desky slova smlou-
vy, desatero pfiikázání“ (Ex 34,28).

KdyÏ MojÏí‰ sestoupil z hory, záfiila
jeho tváfi oslniv˘m svûtlem. Áron i lid
„se báli k nûmu pfiistoupit“(Ex 34,30).
KdyÏ MojÏí‰ vidûl jejich hrÛzu,ujistil je

o BoÏím smífiení.Vjeho hlase sly‰eli jen
lásku a naléhavou prosbu a nakonec se
k nûmu odváÏili pfiiblíÏit.Áron byl tak
naplnûn posvátnou bázní,Ïe nebyl mo-
cen slova. Mlãky ukázal na MojÏí‰ovu
tváfi a pak k nebi. Velk˘ vÛdce pocho-
pil, co to znamená. ProtoÏe si lidé byli
vûdomi své viny,nemohli se dívat na ne-
beské svûtlo, které by je naplnilo rado-
stí, kdyby b˘vali byli poslu‰ní Boha.

MojÏí‰ si zastfiel tváfi závojem a dûlal
to od té doby pokaÏdé,kdyÏ se po roz-
mluvû s Bohem vrátil do tábora.

Touto záfií chtûl BÛh Izraeli v‰típit
vûdomí posvátnosti zákona a slávy po-
selství zjeveného prostfiednictvím Kris-
ta.KdyÏ byl MojÏí‰ na hofie,BÛh mu ne-
jen dal desky zákona,ale pfiedstavil mu
rovnûÏ plán spasení. Vidûl Kristovu
obûÈ, pfiedstavenou rÛzn˘mi starozá-
konními pfiedobrazy a symboly. MojÏí-
‰ova tváfi odráÏela nebeské svûtlo,vychá-
zející jak z Golgoty, tak ze slávy BoÏího
zákona.

Sláva zraãící se v MojÏí‰ovû tváfii svûd-
ãí o tom, Ïe ãím uÏ‰í je na‰e spoleãen-
ství s Bohem a ãím jasnûj‰í je na‰e po-
znání jeho poÏadavkÛ, tím plnûji odrá-
Ïíme BoÏí charakter.

Podobnû jako si pfiímluvce za Izrael
zakryl svou tváfi, tak i Kristus,BoÏí Pro-
stfiedník, zahalil své boÏství lidstvím,
kdyÏ pfii‰el na tuto zemi. Kdyby byl
pfii‰el v nebeském jasu, lidé by ve své
hfií‰nosti nemohli snést slávu jeho pfií-
tomnosti.Proto se pokofiil,vzal na sebe
tûlo, „jako má hfií‰n˘ ãlovûk“ (¤ 8,3),
aby se mohl spojit s padl˘m lidstvem
a pozvednout ho.



Zdálo se, Ïe satanÛv první pokus o svr-
Ïení BoÏího zákona, kter˘ byl podnik-
nut mezi bezhfií‰n˘mi obyvateli nebes,
byl korunován úspûchem.Bylo svedeno
velké mnoÏství andûlÛ. Av‰ak satanovo
zdánlivé vítûzství se zmûnilo v poráÏku
a prohru, odlouãení od Boha a vylou-
ãení z nebe.

KdyÏ byl tento spor obnoven na ze-
mi, satan opût získal zdánlivou v˘hodu.
Tím,Ïe ãlovûk pfiestoupil zákon,stal se
jeho zajatcem.Zdálo se,Ïe se nyní pfied
satanem otevírá moÏnost ustavit nezá-
vislé království a vzdorovat autoritû Bo-
ha a jeho Syna. Av‰ak plán spasení ãlo-
vûku umoÏnil dostat se znovu do sou-
ladu s Bohem.

Satan byl poraÏen. Znovu se uch˘lil
ke klamu v nadûji,Ïe zmûní poráÏku ve
vítûzství.Teì oznaãoval Boha za nespra-
vedlivého,protoÏe pfiipustil,aby ãlovûk
pfiestoupil jeho zákon.„KdyÏ BÛh vûdûl,
jak˘ bude v˘sledek,“ fiekl poku‰itel,
„proã dovolil, aby byl ãlovûk zkou‰en
a pfiiveden do ne‰tûstí a smrti?“ Ada-
movi potomci naslouchali poku‰iteli
a reptali proti jediné Bytosti, která je
mohla zachránit pfied satanovou zniãu-
jící mocí.

Tisíce lidí dnes opakují stejnou vzpur-
nou stíÏnost proti Bohu. Nechápou, Ïe
kdyby byl ãlovûk zbaven svobody vol-
by,stal by se pouh˘m automatem. Jako
obyvatelé v‰ech jin˘ch svûtÛ musí b˘t
ãlovûk podroben zkou‰ce poslu‰nosti.
Nikdy v‰ak není postaven do takové si-
tuace, aby poddání se zlu se stalo nut-
ností. BÛh nedopustí Ïádné poku‰ení
nebo zkou‰ku, jimÏ ãlovûk není scho-
pen odolat. Jak lidí pfiib˘valo, témûfi cel˘
svût se postavil na stranu vzpoury.Opût
se zdálo,Ïe satan dosáhl vítûzství,av‰ak
svût byl od své morální zkaÏenosti oãi‰-
tûn potopou.

„Dává-li se milost svévolníku, spra-
vedlnosti se nenauãí;v zemi správn˘ch
fiádÛ bude jednat podle,na Hospodino-
vu dÛstojnost nebude hledût.“(Iz 26,10)
Tak tomu bylo po potopû. Obyvatelé
zemû se opût vzboufiili proti Hospodi-
nu. Svût dvakrát odmítl BoÏí smlouvu.
Jak lidé pfied potopou, tak i potomci
Noemovi pohrdli BoÏí autoritou. Potom
BÛh vstoupil do smlouvy s Abrahamem
a vyvolil izraelsk˘ národ,aby se stal opa-
trovníkem jeho zákona.

Satan okamÏitû zaãal klást své ná-
strahy,aby tento lid svedl a zniãil. Jáko-
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VELK¯ SPOR
Boj, kter˘ se odehrával v myslích IzraelcÛ, byl dÛsledkem sporu,

jenÏ zaãal mnohem dfiíve a poznamenává také dne‰ní svût.



bovy dûti byly pokou‰eny, aby uzavíra-
ly manÏelství s pohany a uctívaly jejich
modly. Av‰ak Josefova vûrnost byla svû-
dectvím pravé víry. Aby udusil toto svût-
lo,satan podnítil jeho bratry,aby ho pro-
dali za otroka.BÛh v‰ak zasáhl. Jak v Po-
tífarovû domû, tak v Ïaláfii se Josefovi
dostalo v˘chovy, která ho, spolu s báz-
ní BoÏí, pfiipravila pro jeho postavení
pfiedsedy vlády v Egyptû. Jeho vliv po-
ciÈovala celá zemû a poznání o Bohu se
‰ífiilo ‰iroko daleko. ModlosluÏební knû-
Ïí bili na poplach. Inspirováni satano-
v˘m nepfiátelstvím vÛãi Bohu nebes se
rozhodli, Ïe udusí svûtlo.

Po MojÏí‰ovû útûku z Egypta se zdá-
lo, Ïe modláfiství nabylo vrchu. Rok po
roce nadûje IzraelcÛ pohasínaly. Jak král,
tak lid se vysmívali Bohu Izraele.Tento
odbojn˘ duch se vzmáhal a vyvrcholil
v postoji faraona,kter˘ se stfietl s MojÏí-
‰em.KdyÏ hebrejsk˘ vÛdce pfiedstoupil
pfied faraona s poselstvím od Hospodi-
na,Boha Izraele,nebyla to neznalost pra-
vého Boha,ale vzdorovit˘ v˘smûch jeho
moci, co ho vedlo k odpovûdi: „Kdo je
Hospodin,Ïe bych ho mûl uposlechnout
a propustit Izraele? Hospodina neznám
a Izraele nepropustím!“(Ex 5,2) Farao-
novo odmítání bylo od zaãátku aÏ do
konce v˘sledkem nenávisti a vzdoru.

V Josefovû dobû se stal Egypt pro
Izrael útoãi‰tûm.BÛh byl poctûn laska-
vostí, která byla prokázána jeho lidu.
A nyní Ten,kter˘ je trpûliv˘ a pln˘ slito-
vání, sesílal jednotlivé rány, které mûly
vyburcovat lid. EgypÈanÛm se dostalo
svûdectví o BoÏí moci a v‰ichni se moh-
li Bohu podfiídit a uniknout jeho sou-
dÛm.Králova zatvrzelost mûla za násle-
dek,Ïe se roz‰ífiilo poznání Boha a mno-

zí EgypÈané byli pfiivedeni k odevzdání
se do BoÏích sluÏeb.

Odporné modláfiství EgypÈanÛ a je-
jich krutost v závûreãné etapû pobytu
HebrejÛ v Egyptû mûly v Izraelcích
vzbudit o‰klivost k modláfiství a pfiivést
je k tomu, aby se uch˘lili pod ochranu
Boha sv˘ch otcÛ. JenÏe satan jim zatem-
nil mysl a vedl je k tomu,aby napodobo-
vali praktiky sv˘ch pohansk˘ch pánÛ.

KdyÏ nade‰el ãas vysvobození Izrae-
le, satan se rozhodl, Ïe tento velk˘ ná-
rod, jehoÏ poãet pfiesahoval dva milio-
ny, bude drÏet v neznalosti, povûrách,
temnotû a otroctví, aby mohl z jejich
mysli odstranit vzpomínku na Boha.

KdyÏ byly pfied králem konány zá-
zraky,satan napodoboval BoÏí dílo a fa-
rao se odmítl podfiídit BoÏí vÛli. Jedin˘m
v˘sledkem bylo,Ïe byla pfiipravena ces-
ta k je‰tû vût‰ímu projevu BoÏí moci
a slávy.

BÛh „vyvedl svÛj lid – a veselili se,
svoje vyvolené – a plesali. Daroval jim
zemû pronárodÛ, v˘sledek námahy ná-
rodÛ obdrÏeli, aby dbali na jeho nafií-
zení a zachovávali jeho zákony.“ (Î 105,
43-45)

Bûhem otroctví v Egyptû mnozí
z IzraelcÛ do velké míry ztratili znalost
BoÏího zákona a smísili jeho poÏadav-
ky s pohansk˘mi zvyky a tradicemi.BÛh
je pfiivedl na Sínaj a tam sv˘m vlastním
hlasem vyhlásil svÛj zákon.

Dokonce i ve chvíli, kdy Hospodin
vyhla‰oval svému lidu svÛj zákon, sa-
tan osnoval plán, jak je svést k hfiíchu.
Kdyby je pfiivedl k modláfiství,zniãil by
úãinnost ve‰keré bohosluÏby, protoÏe
jak mÛÏe b˘t ãlovûk povznesen uctívá-
ním nûãeho,co sám vytvofiil? Kdyby li-
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dé mohli pfii uctívání tûchto ohavn˘ch
a nesmysln˘ch model zapomenout na
svÛj vztah s Bohem, pak by hfií‰né vá‰-
nû srdce nemûly Ïádnou zábranu a sa-
tan by je mohl zcela ukolébat.

UÏ na úpatí Sínaje zaãal satan plá-
novat, jak zniãí BoÏí zákon. Pokraãoval
tak v tomtéÏ díle, které zaãal v nebi.
Bûhem ãtyfiiceti dnÛ,kdy byl MojÏí‰ na
hofie s Bohem, satan podnûcoval k po-
chybnostem,odpadnutí a vzpoufie.KdyÏ
se MojÏí‰ vrátil z pfiítomnosti BoÏí slá-
vy se zákonem,kter˘ se zavázali poslou-
chat,zastihl lid BoÏí smlouvy, jak se sklá-
ní pfied zlatou sochou a uctívá ji.

Satan mûl v úmyslu zapfiíãinit jejich
zkázu. Vûfiil, Ïe kdyÏ lid zabfiedne tak
hluboko do modláfiství,Hospodin jej od
sebe zapudí.Tak bude zaji‰tûno zniãení
Abrahamova semene,které má uchová-
vat poznání Ïivého Boha a z nûjÏ má
pfiijít pravé Semeno,aby pfiemohlo sata-
na. Av‰ak velk˘ rebel byl opût poraÏen.
Zatímco ti,kdo se tvrdohlavû stavûli na
satanovu stranu, byli zniãeni, lidu, kte-
r˘ se pokofiil a ãinil pokání,bylo milos-
tivû odpu‰tûno. Cel˘ vesmír byl svûd-
kem scén na Sínaji.V‰ichni vidûli velk˘
kontrast mezi BoÏí vládou a vládou sa-
tanovou.

PAMÁTNÍK STVO¤ENÍ

BoÏí poÏadavek, aby ho lidé ctili a kla-
nûli se jemu místo pohansk˘m bohÛm,
je zaloÏen na skuteãnosti, Ïe je Stvofii-
telem.Prorok Jeremjá‰ fiíká: „Av‰ak Hos-
podin je BÛh prav˘. On je BÛh Ïiv˘
a Král vûãn˘. Pfied jeho rozlícením se
chvûje zemû,pronárody neobstojí pfied
jeho hrozn˘m hnûvem.¤eknûte jim to-

to: »Bohové, ktefií neudûlali nebe ani
zemi, zmizí ze zemû i zpod nebes.« On
svou silou uãinil zemi, svou moudrostí
upevnil svût,sv˘m rozumem napjal ne-
besa. KaÏd˘ ãlovûk je tupec, neví-li, Ïe
se kaÏd˘ zlatník pro své modly doãká
hanby.VÏdyÈ jeho lité modly jsou klam,
ducha v nich není. Jsou pfielud,podvod-
n˘ v˘tvor. V ãase, kdy je budu trestat,
zhynou.“( Jr 10,10-12.14.15) Sobota jako
památník BoÏí stvofiitelské moci odka-
zuje na Boha – Stvofiitele nebe a zemû.
Je stál˘m svûdectvím o jeho velikosti,
moudrosti a lásce. Kdyby byla sobota
vÏdy s posvátnou úctou zachovávána,
nebylo by jediného ateisty nebo modlo-
sluÏebníka.

Sobota,která má svÛj pÛvod v zahra-
dû Eden, je stará jako svût. Zachovávali
ji v‰ichni patriarchové jiÏ od stvofiení.
KdyÏ byl na Sínaji vyhlá‰en zákon,prv-
ní slova ãtvrtého pfiikázání „Pamatuj na
den odpoãinku,Ïe ti má b˘t svat˘“(Ex
20,8) ukazují, Ïe sobota tenkrát nebyla
zfiízena. Jsme odkázáni zpût ke stvofiení
svûta,kde je její poãátek. Satan se snaÏí
zbofiit tento velk˘ památník.Podafií-li se
mu pfiivést lidi k tomu, aby zapomnûli
na svého Stvofiitele,nebudou se pokou-
‰et vzepfiít se moci zla a satan si mÛÏe
b˘t jist svou kofiistí.

DAL·Í ÚTOKY

Satanovo nepfiátelství vÛãi BoÏímu zá-
konu ho pfiivedlo k tomu, Ïe útoãí na
kaÏdé pfiikázání Desatera. Pohrdání ro-
diãovskou autoritou povede brzy k opo-
vrÏení autoritou BoÏí. Proto se satan
snaÏí sníÏit závaznost pátého pfiikázá-
ní. V mnoh˘ch pohansk˘ch národech
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byli rodiãe opu‰tûni nebo usmrceni, jak-
mile nebyli schopni se o sebe postarat.
Matce byla projevována malá úcta a po
smrti svého manÏela se musela podfií-
dit autoritû svého nejstar‰ího syna.Moj-
Ïí‰ nafiídil, aby synové a dcery poslou-
chali své rodiãe, ale kdyÏ Izraelci ode-
‰li od Hospodina, páté pfiikázání spolu
s ostatními nebylo respektováno.

Satan „byl vrah od poãátku“( J 8,44).
Jakmile získal moc nad lidstvem, ne-
jenÏe lidi podnûcoval k nenávisti a vzá-
jemnému vraÏdûní, n˘brÏ uãinil pfie-
stupování ‰estého pfiikázání souãástí
jejich náboÏenství.

Pohanské národy byly pfiivedeny k ví-
fie,Ïe mají-li si zajistit pfiízeÀ sv˘ch boÏ-
stev, je nutné pfiiná‰et lidské obûti.
A pod rÛzn˘mi formami modláfiství by-
la páchána nejhor‰í zvûrstva. Mezi nû
patfiil i zvyk,kdy své dûti nutili prochá-
zet pfied sv˘mi modlami ohnûm. KdyÏ
dítû pro‰lo bez úhony, lidé vûfiili, Ïe je-
jich obûti byly pfiijaty. Dítû, které bylo
takto vysvobozeno, bylo povaÏováno
za zvlá‰tního miláãka bohÛ, obdarová-
no rÛzn˘mi dary a pak navÏdy vysoce
ctûno. AÈ se dopustilo sebezrÛdnûj‰ích
zloãinÛ, nebylo za nû nikdy potrestá-
no. JestliÏe se v‰ak nûkdo pfii prochá-
zení ohnûm popálil,byl jeho osud zpe-
ãetûn.Hnûv bohÛ mohl b˘t ukojen jen
smrtí takové obûti. V dobách velkého
odpadnutí se takové ohavnosti do urãité
míry provozovaly i mezi Izraelci.

Také sedmé pfiikázání se velmi záhy
zaãalo pfiestupovat ve jménu náboÏen-
ství. Smyslné a ohavné rity se staly sou-
ãástí pohanské bohosluÏby. Samotní
bohové byli neãistí a jejich ctitelé se od-
dávali nejniÏ‰ím vá‰ním. NáboÏenské

slavnosti charakterizovala v‰eobecná
a zjevná zvrhlost.

MnohoÏenství bylo jedním z hfií-
chÛ,které zapfiíãinily vylití BoÏího hnû-
vu na pfiedpotopní svût. Pfiesto se i po
potopû znovu velmi roz‰ífiilo. Satan se
cílevûdomû snaÏil pfievrátit smysl man-
Ïelství, oslabit jeho závaznost a sníÏit
jeho posvátnost. Není jistûj‰í cesty jak
znetvofiit BoÏí obraz v ãlovûku a otev-
fiít dvefie bídû a nefiesti.

VÍTùZSTVÍ

Zástupy naslouchají satanov˘m svodÛm
a stavûjí se proti Bohu. Av‰ak uprostfied
díla zla se postupnû prosazují a napl-
Àují BoÏí zámûry. V‰em stvofien˘m by-
tostem BÛh zjevuje svou spravedlnost
a dobrotu.V‰ichni lidé se stali pfiestup-
níky BoÏího zákona,av‰ak prostfiednic-
tvím obûti BoÏího Syna se mohou vrátit
zpût k Bohu. Kristovou milostí mohou
b˘t uschopnûni k poslu‰nosti BoÏího
zákona.V kaÏdé dobû BÛh shromaÏìu-
je lid, „v jehoÏ srdci je jeho zákon“ (Iz
51,7).

BoÏí postoj ke vzpoufie skonãí pln˘m
odmaskováním díla,které bylo tak dlou-
ho drÏeno v skrytosti. V‰em stvofien˘m
bytostem bude otevfienû vyjeveno ovo-
ce pfiestupování BoÏích pfiikázání.BoÏí
zákon bude plnû obhájen. Sám satan
pfied cel˘m vesmírem vyzná,Ïe BoÏí vlá-
da je moudrá a HospodinÛv zákon spra-
vedliv˘.

HrÛzostra‰né úkazy na Sínaji mûly
lidem znázornit scény soudu. Zvuk pol-
nice volal Izrael k setkání s Bohem.Hlas
archandûla a BoÏí trouba svolají Ïivé
i mrtvé z celého svûta do pfiítomnosti
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jejich Soudce.Ve velk˘ den soudu Kris-
tus „pfiijde v slávû svého Otce se sv˘mi
svat˘mi andûly“(Mt 16,27).Budou pfied
nûj shromáÏdûny v‰echny národy.

KdyÏ pfiijde Kristus v slávû se sv˘mi
svat˘mi andûly, celá zemû bude ozáfie-
na jasem jeho pfiítomnosti.„Pfiichází BÛh
ná‰ a nehodlá mlãet.Pfied ním jde oheÀ
sÏírající, vichfiice bûsní kolem nûho.
Nebesa shÛry i zemi volá, povede pfii
se sv˘m lidem.“ (Î 50, 3.4) „A vás utis-
kované spolu s námi vysvobodí, aÏ se
zjeví Pán JeÏí‰ z nebe se sv˘mi mocn˘-
mi andûly,aby v plameni ohnû vykonal
trest na tûch, ktefií neznají Boha, a na
tûch, ktefií odpírají poslu‰nost evange-
liu na‰eho Pána JeÏí‰e.“ (2 Te 1,7.8)

KdyÏ se MojÏí‰ vrátil z hory, kde byl
v BoÏí pfiítomnosti, provinil˘ Izrael ne-
mohl snést svûtlo,které vyzafiovalo z je-
ho tváfie.Tím ménû se budou moci hfií‰-
níci dívat na BoÏího Syna,aÏ se v dopro-
vodu v‰ech nebesk˘ch zástupÛ zjeví
ve slávû svého Otce, aby vykonal soud
nad pfiestupníky BoÏího zákona a nad
tûmi, kdo odmítli jeho smírãí obûÈ na
Golgotû. „Králové zemû i velmoÏi a vo-
jevÛdci,boháãi a mocní – jak otrok,tak
svobodn˘, v‰ichni prchali do hor, aby
se ukryli v jeskyních a skalách, a volali
k horám a skalám: »Padnûte na nás
a skryjte nás pfied tváfií toho,kter˘ sedí
na trÛnu,a pfied hnûvem Beránkov˘m!«

NeboÈ pfii‰el velik˘ den jeho hnûvu;
kdo bude moci obstát?“ (Zj 6,15-17)

Satan se snaÏil lidem namluvit,Ïe v˘-
sledkem pfiestoupení BoÏího zákona
bude dobro,av‰ak ukáÏe se,Ïe „mzdou
hfiíchu je smrt“ (¤ 6,23). „Hle,pfiichází
ten den hofiící jako pec; a v‰ichni opo-
váÏlivci i v‰ichni, kdo páchají svévol-
nosti, se stanou strni‰tûm. A ten pfiichá-
zející den je seÏehne, praví Hospodin
zástupÛ; nezÛstane po nich kofien ani
vûtev.“ (Mal 3,19)

Av‰ak BoÏí dûti nebudou mít upro-
stfied boufie BoÏího soudu Ïádn˘ dÛvod
ke strachu. „Hospodin je útoãi‰tû svého
lidu a zá‰tita synÛ Izraele.“ ( Jl 4,16)

V˘sledkem velkého plánu vykoupe-
ní je plné navrácení svûta zpût do BoÏí
pfiíznû.V‰echno, co bylo hfiíchem zka-
Ïeno, je obnoveno. Nejen ãlovûk, ale
i zemû je vykoupena, aby se stala vûã-
n˘m domovem poslu‰n˘ch. Nyní se
naplní pÛvodní BoÏí zámûr s jeho stvo-
fiením. „Ale království se ujmou svatí
Nejvy‰‰ího a budou mít království v dr-
Ïení aÏ na vûky, totiÏ aÏ na vûky vûkÛ.“
(Da 7,18)

Svatá pfiikázání, která satan nenávi-
dûl a která se snaÏil zniãit,budou ctûna
v celém bezhfií‰ném vesmíru. „Panov-
ník Hospodin dá vzklíãit spravedlnosti
a chvále pfiede v‰emi pronárody.“ (Iz
61,11)



KdyÏ byl MojÏí‰ s Bohem na hofie, do-
stal pfiíkaz: „AÈ mi udûlají svatyni a já
budu bydlit uprostfied nich.“ (Ex 25,8)
Byly vydány podrobné pokyny ke stav-
bû svatostánku. Izraelci sv˘m odpad-
nutím ztratili BoÏí pfiítomnost,ale kdyÏ
je BÛh znovu pfiijal na milost, velk˘
vÛdce pokraãoval ve vykonávání BoÏí-
ho pfiíkazu.

BÛh sám dal MojÏí‰ovi plánek sva-
tostánku,urãil jeho rozmûry a tvar,ma-
teriály, které mají b˘t pouÏity, a pfied-
mûty, které mají b˘t uvnitfi. Svaté pro-
story vytvofiené lidsk˘ma rukama byly
„náznakem nebesk˘ch vûcí...VÏdyÈ Kris-
tus neve‰el do svatynû,kterou lidské ru-
ce udûlaly jen jako napodobení té pra-
vé,n˘brÏ ve‰el do samého nebe,aby se
za nás postavil pfied BoÏí tváfií.“ (Îd 9,
23.24) Byla to miniatura,která pfiedsta-
vovala nebesk˘ chrám, kde mûl Kris-
tus, ná‰ mocn˘ Veleknûz, slouÏit v záj-
mu hfií‰níkÛ. BÛh MojÏí‰ovi pfiedstavil
model nebeské svatynû a pfiikázal mu,
aby v‰echno udûlal podle vzoru, kter˘
mu ukázal.

Ke stavbû svatynû bylo zapotfiebí vel-
kého mnoÏství drahocenného materiá-
lu. Hospodin v‰ak pfiijímal pouze dob-

rovolné dary.V‰echen lid reagoval klad-
nû.„KaÏd˘,koho srdce pudilo a kdo byl
ochotné mysli,pfiicházel a pfiiná‰el Hos-
podinovu obûÈ pozdvihování pro dílo
na stanu setkávání a pro ve‰kerou sluÏ-
bu v nûm i pro svatá roucha. Pfiicházeli
muÏi i Ïeny a v‰ichni ze srdce dobro-
volnû pfiiná‰eli spínadla, krouÏky, prste-
ny a pfiívûsky,v‰elijaké zlaté pfiedmûty.“
(Ex 35, 21.22) 

Dokud stavba svatynû pokraãovala,
muÏi, Ïeny i dûti nepfiestávali pfiiná‰et
své dary, aÏ ti, kdo byli odpovûdni za
práci, zjistili, Ïe mají více, neÏ mohou
pouÏít. MojÏí‰ dal tedy po celém tábo-
fie rozhlásit: „»MuÏi a Ïeny, nechystejte
uÏ nic pro obûÈ pozdvihování ve pros-
pûch svatynû.« Tak zabránili lidu, aby
pfiiná‰el dal‰í dary.“ (Ex 36,6) 

Odevzdání IzraelcÛ, jejich horlivost
a ochota dát jsou pfiíkladem hodn˘m
následování. V‰ichni, kdo rádi uctívají
Boha, projeví stejného ducha obûta-
vosti pfii stavbû modlitebny,kde se s ni-
mi mÛÏe BÛh setkávat.V‰e, co je tfieba
k vykonání tohoto díla,by mûlo b˘t vû-
nováno dobrovolnû, aby mohli dûlníci
fiíct podobnû jako stavitelé stanu set-
kávání: „Nechystejte uÏ nic.“
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STAN SETKÁVÁNÍ
Izraelci postavili stan setkávání, kter˘ byl bûhem jejich putování pou‰tí 

místem, kde se setkávali se sv˘m Bohem.



Vlastní stan setkávání byl mal˘. Ne-
byl del‰í neÏ 16 metrÛ a jeho ‰ífika a v˘‰-
ka byla okolo 5 metrÛ. Pfiesto vypadal
velkolepû. K jeho stavbû bylo pouÏito
akáciové dfievo,které nepodléhá zkáze
tak snadno jako dfievo ze Sínajského po-
loostrova. Stûny byly vytvofieny z hlad-
k˘ch desek, které byly spojeny stfiíbr-
n˘m kováním a pevnû podpírány sloupy
a spojovacími trámy.V‰e bylo potaÏeno
zlatem, takÏe to vzbuzovalo dojem, Ïe
v‰e je zhotoveno z ryzího zlata.

Stavba byla nádhern˘m závûsem roz-
dûlena na dvû ãásti a podobn˘ závûs
uzavíral vchod do jejího prvního oddû-
lení. Závûsy byly pfiekrásnû zbarveny –
modfie,ãervenofialovû a ãervenû – a na
vnitfiní oponû byli zlat˘mi a stfiíbrn˘mi
nitûmi vy‰iti cherubové jako pfiedstavi-
telé andûlsk˘ch zástupÛ.

Svatostánek obklopovalo ohrazené
volné prostranství zvané nádvofií.Vchod
na nû byl z v˘chodní strany a byl uza-
vfien závûsy, které byly krásn˘m umû-
leck˘m dílem,pfiestoÏe se nevyrovnaly
závûsÛm samotné svatynû. Na nádvofií
stál bronzov˘ oltáfi pro zápalnou obûÈ.
Na tomto oltáfii se spalovaly v‰echny
zápalné obûti pro Hospodina a jeho ro-
hy byly kropeny smírãí krví. Mezi oltá-
fiem a vchodem do stanu setkávání bylo
umístûno bronzové umyvadlo na mûdû-
ném podstavci, zhotoveném ze zrcadel,
která dobrovolnû vûnovaly izraelské Ïe-
ny. V umyvadle si knûÏí mûli m˘t ruce
a nohy,kdykoli vcházeli do svatostánku
nebo pfiistupovali k oltáfii, aby pfiinesli
zápalnou obûÈ Hospodinu.

V prvním oddûlení stanu setkávání
neboli svatyni byl stÛl na pfiedkladn˘
chléb, svícen a kadidlov˘ oltáfi. StÛl na

pfiedkladn˘ chléb stál na severní stranû
a byl pokryt ãist˘m zlatem. Na tento
stÛl mûli knûÏí kaÏdou sobotu poloÏit
dvanáct chlebÛ, vyrovnan˘ch do dvou
sloupcÛ.Na jiÏní stranû byl umístûn sed-
miramenn˘ svícen, jehoÏ ramena byla
pfiehojnû ozdobena kvûtinami.Byl zho-
toven z jednoho kusu ryzího zlata. Jeho
svûtlo mûlo svítit ve dne v noci a nemû-
lo nikdy zhasnout.

Tûsnû pfied závûsem, kter˘ oddûlo-
val svatyni od svatynû svat˘ch, kde by-
la stálá BoÏí pfiítomnost, stál zlat˘ kadid-
lov˘ oltáfi. Na tomto oltáfii knûz kaÏdé
ráno a kaÏd˘ veãer pálil kadidlo. Jeho
rohy byly potírány krví obûtí za hfiích
a kropeny krví v Den smífiení.OheÀ na
tomto oltáfii zapálil sám BÛh. Svaté ka-
didlo vydávalo ve dne v noci vÛni, kte-
rá se ‰ífiila po celém svatostánku i do
jeho okolí.

Za vnitfiní oponou byla svatynû sva-
t˘ch, centrum symbolické sluÏby smífie-
ní a pfiímluvn˘ch modliteb, spojovací
ãlánek mezi nebem a zemí.V tomto od-
dûlení se nacházela truhla smlouvy, kte-
rá byla zevnitfi i zvenãí potaÏena zlatem.
V ní byly uloÏeny kamenné desky s de-
seti pfiikázáními. Byla nazvána schránou
Hospodinovy smlouvy, archou úmluvy,
protoÏe deset pfiikázání tvofiilo základ
smlouvy mezi Bohem a Izraelem.

Víko schrány bylo nazváno slitovni-
cí. Bylo zhotoveno z jednoho kusu ry-
zího zlata a nahofie ozdobeno z kaÏdé
strany zlat˘m cherubem.Postavení che-
rubÛ,ktefií byli obráceni tváfiemi k sobû
a uctivû shlíÏeli dolÛ na schránu, zná-
zorÀovalo úctu, s níÏ nebeské zástupy
pohlíÏejí na BoÏí zákon, a jejich zájem
o plán spasení.
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Nad slitovnicí byla Hospodinova slá-
va, projev BoÏí pfiítomnosti. Hlas, kter˘
vycházel z oblaku, obãas sdûloval ve-
leknûzi BoÏí poselství.

BoÏí zákon uloÏen˘ ve schránû úmlu-
vy byl ústavou spravedlnosti a soudu.
Zákon odsuzoval hfií‰níka na smrt. Av‰ak
nad zákonem byla slitovnice.Díky smí-
fiení bylo hfií‰níkovi,kter˘ ãinil pokání,
darováno odpu‰tûní. „Setkají se milosr-
denství a vûrnost, spravedlnost s poko-
jem si dají políbení.“ (Î 85,11)

Sláva svatynû se nedá vyjádfiit lid-
skou fieãí. Zlatem pokryté stûny odrá-
Ïející svûtlo ze zlatého svícnu,stÛl a ka-
didlov˘ oltáfi tfipytící se zlatem,posvát-
ná schrána za vnitfiní oponou a nad ní
Hospodinova sláva,která pfiedstavovala
BoÏí pfiítomnost – to v‰e bylo jen mat-
n˘m odleskem BoÏího chrámu v nebi,
velkého centra BoÏího díla pro vykou-
pení ãlovûka.

Stavba stanu setkávání trvala asi pÛl
roku. KdyÏ byla dokonãena, MojÏí‰ si
prohlédl dílo stavitelÛ. „Ano, vykonali
je pfiesnû tak, jak Hospodin pfiikázal.
A MojÏí‰ jim poÏehnal.“ (Ex 39,43) Zá-
stupy Izraele se shromáÏdily kolem sta-
nu setkávání, aby se podívaly na posvát-
nou stavbu. Oblakov˘ sloup sestoupil
nad svatyni a „pfiíbytek naplnila Hos-
podinova sláva“ (Ex 40,34). Zjevil se
tam BoÏí majestát a po nûjakou dobu
ani MojÏí‰ nemohl vstoupit do stanu
setkávání. Lidé se dívali s hlubok˘m po-
hnutím na toto znamení, Ïe práce jejich
rukou byla pfiijata. V‰ech se zmocnila
posvátná bázeÀ. Byli tak ‰Èastní, aÏ jim
vyhrkly slzy radosti. BÛh se sníÏil k to-
mu, aby s nimi pfieb˘val.

V Abrahamovû dobû bylo knûÏství
právem prvorozeného syna. Nyní Hos-
podin vybral pro práci ve svatyni mís-
to prvorozen˘ch pokolení Léviho. Av‰ak
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pouze Áron a jeho synové mohli slou-
Ïit pfied Hospodinem. Zbytek kmene
byl povûfien prací ve svatostánku a pe-
ãováním o jeho zafiízení.

OBLEâENÍ JAKO SYMBOL

Pro knûze bylo urãeno zvlá‰tní obleãe-
ní. Roucho fiadového knûze bylo zho-
toveno z jednoho kusu bílého lnûného
plátna a v pase pfiepásáno bíl˘m lnûn˘m
opaskem s modrou,fialovou a ãervenou
v˘‰ivkou. Jeho odûv doplÀoval lnûn˘
turban. NeÏ vstoupili do svatynû, mûli
knûÏí na nádvofií odloÏit své sandály,
a neÏ pfiistoupili ke sluÏbû ve svatostán-
ku, mûli si um˘t ruce a nohy. Takto bylo
dáno ponauãení,Ïe z tûch,kdo vstupu-
jí do BoÏí pfiítomnosti,musí b˘t odstra-
nûno ve‰keré zneãi‰tûní.

Souãásti odûvu veleknûze byly zho-
toveny z drahého materiálu a nádher-
nû fiemeslnû zpracovány.Kromû bílého
‰atu fiadového knûze nosil veleknûz také
modré roucho, které bylo rovnûÏ utká-
no z jednoho kusu látky. Ke spodnímu
lemu této fiízy byly pfiipevnûny zlaté
zvoneãky a granátová jablka, vyrobená
z modré, fialové a ãervené látky. Efód,
krat‰í ‰at, byl pfiepásán opaskem stej-
n˘ch barev. Byl bez rukávÛ a na nára-
menících byly posazeny dva onyxové
kameny, na nichÏ byla vyryta jména
dvanácti izraelsk˘ch kmenÛ.

Pfies efód se oblékal ãtvercov˘ náprs-
ník, kter˘ byl modr˘mi ‰ÀÛrkami zavû-
‰en na náramenících. Náprsník byl se-
staven ze vzácn˘ch kamenÛ. Stejné dra-
hokamy tvofií dvanáct základÛ BoÏího
mûsta. Hospodin fiekl: „Áron tak bude
nosit jména synÛ Izraele na náprsníku

BoÏích rozhodnutí na svém srdci, kdy-
koli bude vstupovat do svatynû, aby je
ustaviãnû pfiipomínal pfied Hospodi-
nem.“(Ex 28,29) Podobnû Kristus,moc-
n˘ Veleknûz,se prostfiednictvím své kr-
ve pfiimlouvá za hfií‰níky a nese na svém
srdci jméno kaÏdého ãlovûka,kter˘ ãiní
pokání a vûfií.Na pravé a levé stranû ná-
prsníku byly umístûny dva velké kame-
ny, známé jako urím a tumím.KdyÏ byly
pfied Hospodina pfiedloÏeny dotazy, ob-
klopil na znamení BoÏího souhlasu ká-
men na pravé stranû svûteln˘ kruh, za-
tímco oblak zastiÀující kámen na levé
stranû znamenal zápornou odpovûì.

V‰echno, co bylo spojeno se vzhle-
dem a sluÏbou knûÏí, mûlo v divákovi
vzbudit vûdomí BoÏí svatosti a ãistoty,
poÏadované od tûch, kdo vstupují do
BoÏí pfiítomnosti.

DENNÍ SLUÎBA

Nejen svatynû, ale i sluÏba knûÏí byla
„náznakem a stínem svatynû nebeské“
(Îd 8,5). Sestávala ze dvou fází, a sice
z denní a z roãní sluÏby. Denní sluÏba
se konala u oltáfie zápaln˘ch obûtí na
nádvofií stanu úmluvy a ve svatyni,kdeÏ-
to roãní sluÏba se odehrávala ve svaty-
ni svat˘ch.

Do oddûlení svatynû svat˘ch ve sva-
tostánku nesmûlo nahlédnout oko Ïád-
ného smrtelníka kromû nejvy‰‰ího knû-
ze. Ten tam smûl vejít pouze jednou
v roce. Lidé v uctivém tichu ãekali na
jeho návrat a pozdvihovali svá srdce
v modlitbû o BoÏí poÏehnání. Nejvy‰‰í
knûz konal pfied slitovnicí smírãí obfia-
dy za Izrael a BÛh se s ním setkal v ob-
laku slávy. Jeho dlouhé setrvávání ve
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svatyni svat˘ch naplÀovalo lid váÏn˘mi
obavami, Ïe byl kvÛli jejich nebo kvÛli
sv˘m vlastním hfiíchÛm Hospodinovou
slávou zabit.

KaÏdé ráno a veãer byl na oltáfii obû-
tován roãní beránek.To symbolizovalo
denní posvûcení národa a jejich neu-
stálou závislost na Kristovû smírãí krvi.
Pouze obûÈ „bez vady“(Ex 12,5) mohla
b˘t symbolem dokonalé ãistoty Toho,
kter˘ se mûl sám obûtovat jako „berá-
nek bez vady a bez poskvrny“(1Pt 1,19).
Apo‰tol Pavel fiíká: „Vybízím vás,bratfií,
pro BoÏí milosrdenství, abyste sami se-
be pfiiná‰eli jako Ïivou, svatou, Bohu
milou obûÈ; to aÈ je va‰e pravá boho-
sluÏba.“(¤12,1) Ti,kdo Boha milují ce-
l˘m srdcem, budou touÏit po tom, aby
mu v Ïivotû co nejlépe slouÏili, a bu-
dou se ustaviãnû snaÏit uvést ve‰ker˘
potenciál své bytosti do souladu s BoÏí
vÛlí.

Pfii obûtování kadidla se knûz dostal
mnohem bezprostfiednûji do BoÏí pfií-
tomnosti neÏ pfii jin˘ch úkonech den-
ní sluÏby. Z prvního oddûlení svatynû
bylo ãásteãnû vidût BoÏí slávu proje-
vující se nad slitovnicí.KdyÏ knûz obû-
toval kadidlo pfied Hospodinem, je-
ho zrak smûfioval ke schránû smlouvy.
A kdyÏ BoÏí sláva sestoupila na slitov-
nici a naplnila nejsvûtûj‰í místo,knûz byl
ãasto nucen ustoupit ke vchodu stanu
setkávání. Tak jako se knûz díval vírou
ke slitovnici, kterou nemohl vidût, tak
má dnes BoÏí lid vysílat své modlitby
ke Kristu, svému mocnému Veleknûzi,
kter˘ se za nûj pfiimlouvá v nebeské
svatyni.

Kadidlo pfiedstavuje Kristovy záslu-
hy a jeho prostfiednickou sluÏbu. Jedinû

díky jeho dokonalé spravedlnosti, kte-
rá je vírou pfiipoãtena jeho lidu, mÛÏe
BÛh pfiijmout bohosluÏbu hfií‰n˘ch by-
tostí. K Bohu bylo moÏno pfiistupovat
prostfiednictvím krve a kadidla – sym-
bolÛ,které odkazovaly na velkého Pro-
stfiedníka, skrze nûhoÏ jediného mÛÏe
b˘t kajícímu ãlovûku udûlena milost
a spasení.

KdyÏ knûÏí ráno a veãer vstupovali
do svatynû,pfiipravovali a pfiiná‰eli den-
ní obûÈ na oltáfii na nádvofií. To byla
velmi váÏná chvíle, kdy mûli úãastníci
bohosluÏby ve svatostánku zkoumat svá
srdce a vyznávat své hfiíchy. Jejich mod-
litby stoupaly s vÛní kadidla k nebi, za-
tímco víra se uchopila zásluh zaslíbe-
ného Spasitele, kter˘ byl znázornûn
smírãí obûtí. KdyÏ byli Îidé v pozdûj-
‰ích dobách rozpt˘leni jako zajatci v ci-
zích zemích, stále ve stanovenou dobu
obraceli své tváfie k Jeruzalému a vysílali
k Bohu své prosby za Izrael.Vtomto zvy-
ku mají kfiesÈané pfiíklad pro ranní a ve-
ãerní modlitbu.BÛh pohlíÏí s velk˘m za-
líbením na ty,kdo se ráno i veãer sklánû-
jí, aby na modlitbách hledali odpu‰tûní
a vysílali své prosby o poÏehnání.

Pfiedkladn˘ chléb byl stálou obûtí
a souãástí denních sluÏeb.Byl vÏdy pfied
Hospodinovou tváfií (viz Ex 25,30) ja-
ko symbol uznání závislosti ãlovûka na
Bohu,a to jak v oblasti tûlesné,tak i du-
chovní stravy, kterou pfiijímáme pouze
prostfiednictvím Kristovy pfiímluvné
sluÏby.BÛh sytil Izrael chlebem z nebe
a lidé byli stále závislí na jeho ‰tûdros-
ti, aÈ uÏ ‰lo o ãasn˘ pokrm, nebo o du-
chovní poÏehnání. Jak mana, tak pfied-
kladn˘ chléb odkazovaly na Krista – Îi-
v˘ chléb.Kristus sám fiekl:„Já jsem chléb
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Ïivota. Já jsem ten chléb Ïiv˘, kter˘ se-
stoupil z nebe.“ ( J 6,48.51) Chléb byl
kaÏdou sobotu nahrazen ãerstv˘mi
bochníky.

NejdÛleÏitûj‰í ãástí denní sluÏby by-
la sluÏba ve prospûch jednotlivcÛ. Ka-
jící hfií‰ník pfiinesl svou obûÈ ke dvefiím
svatostánku, poloÏil svou ruku na hla-
vu obûtního zvífiete a vyznal svÛj hfiích.
Tûmito úkony symbolicky pfiená‰el své
hfiíchy ze sebe na nevinnou obûÈ. Pak
svou vlastní rukou zvífie zabil.Knûz za-
nesl krev do svatynû a kropil jí pfied opo-
nou, za kterou byla schrána svûdectví,
jeÏ obsahovala zákon, kter˘ hfií‰ník
pfiestoupil. Tímto obfiadem byl hfiích
prostfiednictvím krve symbolicky pfie-
nesen do svatynû.Vurãit˘ch pfiípadech
nebyla krev zanesena do svatynû, ale
knûz mûl sníst maso obûti, jak MojÏí‰
pfiikázal, kdyÏ fiekl: „Vám ji dal, abyste
nesli nepravost pospolitosti a konali za
ni pfied Hospodinem smírãí obfiady.“
(Lv 10,17) Oba obfiady symbolizova-
ly pfiená‰ení hfiíchu z kajícníka do sva-
tynû.

Toto dílo pokraãovalo den co den
po cel˘ rok. Hfiíchy Izraele se tak pfie-
ná‰ely do svatynû, takÏe svatostánek byl
znesvûcen a bylo tfieba zvlá‰tního úko-
nu k odstranûní hfiíchÛ.BÛh nafiídil,aby
byly vykonány smírãí obûti za kaÏdé od-
dûlení svatynû, jakoÏ i za oltáfi. „Tak jej
oãistí od neãistot IzraelcÛ a posvûtí ho.“
(Lv 16,19)

DEN SMÍ¤ENÍ

Jednou za rok ve velk˘ Den smífiení
vstoupil veleknûz do svatynû svat˘ch,
aby oãistil svatyni.Ke vchodu do stanu

setkávání byli pfiivedeni dva mladí koz-
lové a losovalo se mezi nimi. Byl urãen
„jeden los pro Hospodina, druh˘ pro
Azázela“ (Lv 16,8).

Kozel,kter˘ byl vylosován jako prv-
ní,byl zabit jako obûÈ za hfiích lidu.Ve-
leknûz mûl jeho krev vnést za oponu
a pokropit jí slitovnici. „Tak vykoná
smírãí obfiady za svatyni pro neãisto-
tu IzraelcÛ, pro jejich pfiestoupení
a v‰echny jejich hfiíchy. Stejnû bude
postupovat pfii stanu setkávání.“ (Lv
16,16)

„Áron vloÏí obû ruce na hlavu Ïivé-
ho kozla. Vyzná nad ním v‰echny ne-
pravosti IzraelcÛ a v‰echna jejich pfie-
stoupení se v‰emi jejich hfiíchy a vloÏí
je na hlavu kozla; pak ho dá pfiiprave-
n˘m muÏem vyhnat do pou‰tû. Kozel
na sobû ponese v‰echny jejich nepra-
vosti do odlehlé zemû. Toho kozla vy-
Ïene na pou‰È.“ (Lv 16,21.22) Dokud
nebyl kozel odveden, lidé se nemohli
povaÏovat za osvobozené od bfiemena
sv˘ch hfiíchÛ. KaÏd˘ ãlovûk se mûl po-
kofiovat, dokud dílo smífiení neskonãi-
lo. Mûli odloÏit ve‰kerou práci a celé
shromáÏdûní Izraele trávilo den ve váÏ-
ném pokofiování se pfied Hospodinem
na modlitbách, v pÛstu a dÛkladném
zpytování srdce.

Touto roãní sluÏbou BÛh uãil dÛle-
Ïit˘m pravdám t˘kajícím se smífiení.
V obûtech za hfiích, které se pfiiná‰ely
bûhem roku, byla pfiijata náhrada za
hfií‰níka,av‰ak krev obûti nemohla pfii-
nést plné usmífiení za hfiích. Krev byla
pouze prostfiedkem k pfienesení hfiíchu
do svatynû.Obûtováním krve hfií‰ník vy-
znal vinu za své pfiestoupení a vyjádfiil
víru v Toho, kter˘ mûl pfiijít a sejmout
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hfiích svûta. Av‰ak hfií‰ník nebyl zcela
osvobozen od odsouzení zákonem.
V Den smífiení veleknûz obûtoval za
shromáÏdûní, ve‰el s krví do svatynû
svat˘ch a pokropil jí slitovnici, která
pfiikr˘vala desky zákona.

Takto byly naplnûny poÏadavky zá-
kona, kter˘ si Ïádal hfií‰níkÛv Ïivot.
Potom veleknûz v roli pfiímluvce vzal
hfiíchy na sebe,a kdyÏ vy‰el ze svatynû,
nesl na sobû bfiemeno viny Izraele.Vlo-
Ïil své ruce na Ïivého kozla a vyznal
nad ním „v‰echny nepravosti IzraelcÛ
a v‰echna jejich pfiestoupení se v‰emi
jejich hfiíchy“ (Lv 16,21). Tyto hfiíchy
byly povaÏovány za navÏdy odÀaté od
lidu.Taková sluÏba se konala „ve svaty-
ni, která je jen náznakem a stínem sva-
tynû nebeské“ (Îd 8,5).

PRAVÁ SVATYNù

Pozemská svatynû byla „podobenstvím
pro nynûj‰í ãas,neboÈ dary a obûti,kte-
ré se tam pfiiná‰ely, nemohly dokonale
oãistit svûdomí toho, kdo je obûtuje“
(Îd 9,9). Obû její oddûlení byla „jen
náznakem nebesk˘ch vûcí“ (Îd 9,23).
Kristus, ná‰ mocn˘ Veleknûz, je „v ne-
besích jako sluÏebník pravé svatynû
a stánku, kter˘ zfiídil sám Hospodin,
a nikoli ãlovûk“ (Îd 8,2).

Apo‰tol Jan vidûl BoÏí chrám v nebi.
Spatfiil, jak „pfied trÛnem hofielo sedm
svûtel“(Zj 4,5).Vidûl andûla,kter˘ „pfied-
stoupil se zlatou kadidelnicí pfied oltáfi;
bylo mu dáno mnoÏství kadidla, aby je
s modlitbami v‰ech posvûcen˘ch polo-
Ïil na zlat˘ oltáfi pfied trÛnem“(Zj 8,3).
Zde bylo prorokovi dovoleno pohléd-
nout do prvního oddûlení nebeské sva-

tynû.„Tu se otevfiel BoÏí chrám v nebe-
sích“(Zj 11,19) a Jan nahlédl za vnitfiní
oponu do svatynû svat˘ch. Tam spatfiil
„schránu jeho smlouvy“(Zj 11,19), kte-
rá pfiedstavovala truhlu smlouvy zho-
tovenou MojÏí‰em,v níÏ byl uloÏen Bo-
Ïí zákon.

Pavel prohlásil: „Na‰i praotcové mû-
li na pou‰ti stánek svûdectví; BÛh pfii-
kázal MojÏí‰ovi, aby jej udûlal podle
vzoru, kter˘ mu ukázal.“ (Sk 7,44; srv.
s Îd 9,21.23) A Jan tvrdí, Ïe vidûl sva-
tyni v nebi.Tato svatynû,v níÏ JeÏí‰ slou-
Ïí v ná‰ prospûch, je velk˘m originálem.
Svatynû vybudovaná MojÏí‰em byla ko-
pií.

Prostfiednictvím pozemské svatynû
a sluÏeb, které se v ní konaly, se mûlo
vyuãovat dÛleÏit˘m pravdám t˘kajícím
se nebeské svatynû a díla, které se tam
koná pro vykoupení ãlovûka.

Po svém nanebevstoupení mûl ná‰
Spasitel zaãít konat své dílo jako ná‰
Veleknûz. „VÏdyÈ Kristus neve‰el do
svatynû, kterou lidské ruce udûlaly jen
jako napodobení té pravé, n˘brÏ ve‰el
do samého nebe,aby se za nás postavil
pfied BoÏí tváfií.“(Îd 9,24) Kristova sluÏ-
ba se mûla t˘kat dvou velk˘ch úkolÛ,
z nichÏ kaÏd˘ se mûl konat po urãitou
dobu a mûl mít zvlá‰tní místo v nebes-
ké svatyni. Tak i pfiedobrazná sluÏba
sestávala ze dvou ãástí – denní a roãní
sluÏby – a jednotlivá oddûlení svatynû
znázorÀovala tyto funkce.

Kristus po svém nanebevstoupení
pfii‰el do BoÏí pfiítomnosti,aby dal svou
krev ve prospûch kajících vûfiících.Po-
dobnû knûz v kaÏdodenní sluÏbû kropil
krví obûtního zvífiete ve svatyni v zájmu
hfií‰níka.
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Aãkoli mûla Kristova krev osvobodit
kajícího hfií‰níka od odsouzení záko-
nem, nemûla skr˘t hfiích. Ten zÛstane
zaznamenán ve svatyni aÏ do koneãné-
ho usmífiení. Tak i v pfiedobraze krev
obûti za hfiích odstraÀovala hfiích z ãlo-
vûka, kter˘ ãinil pokání, av‰ak ten zÛ-
stal ve svatyni aÏ do Dne smífiení.

Ve velkém dni koneãné odplaty pfied-
adventního soudu budou mrtví „sou-
zeni podle sv˘ch ãinÛ zapsan˘ch v tûch
knihách“ (Zj 20,12). Tehdy budou hfií-
chy v‰ech, kdo opravdovû ãinili poká-
ní, z nebesk˘ch knih vymazány. Takto
bude svatynû osvobozena neboli oãi‰-
tûna od záznamÛ hfiíchÛ.V pfiedobraze
bylo toto velké dílo vymazání hfiíchÛ
pfiedstaveno v obfiadech Dne smífiení,
kdy se pozemská svatynû oãi‰Èovala od
nahromadûn˘ch hfiíchÛ, které ji zne-
svûtily.

Vkoneãném usmífiení budou hfiíchy
lidí, ktefií opravdovû ãinili pokání, vy-
mazány z nebesk˘ch záznamÛ a uÏ ne-

budou pfiipomínány ani nevstoupí na
mysl. Stejnû tak v pfiedobrazné sluÏbû
byly hfiíchy vloÏeny na kozla pro Azáze-
la a spolu s ním vyhnány do pou‰tû,a tak
navÏdy oddûleny od vûfiících.

ProtoÏe satan je bezprostfiedním
strÛjcem v‰ech hfiíchÛ, které zapfiíãini-
ly smrt BoÏího Syna,spravedlnost vyÏa-
duje,aby vytrpûl koneãn˘ trest.Kristovo
dílo pro vykoupení lidí a oãi‰tûní vesmí-
ru od hfiíchu bude ukonãeno uvalením
v‰ech hfiíchÛ na satana, kter˘ ponese
koneãnou odplatu. Proto byla v pfied-
obrazné sluÏbû roãní sluÏba uzavfiena
oãi‰tûním svatynû a vyznáním hfiíchÛ
na hlavu kozla pro Azázela.

Takto byli lidé obfiady, které se kona-
ly ve stanu setkávání, kaÏd˘ den pouão-
váni o velk˘ch pravdách t˘kajících se
Kristovy smrti a sluÏby a jednou za rok
byla jejich mysl vedena ke koneãn˘m
událostem velkého sporu mezi Kristem
a satanem, kdy dojde ke koneãnému
oãi‰tûní vesmíru od hfiíchu a hfií‰níkÛ.



Po vysvûcení stanu setkávání byli ke
svému svatému úfiadu vysvûceni knûÏí.
Tyto slavnosti trvaly sedm dní.Osmého
dne Áron obûtoval obûti, které BÛh vy-
Ïadoval. V‰echno bylo provedeno tak,
jak BÛh pfiikázal,a Hospodin mimofiád-
n˘m zpÛsobem zjevil svou slávu.Z nebe
sestoupil oheÀ a strávil obûÈ na oltáfii.
Lid zaãal jednomyslnû a nad‰enû chvá-
lit Boha a v úctû padli na své tváfie.

Av‰ak brzy poté se v rodinû nejvy‰-
‰ího knûze odehrála hrozná tragédie.
Dva Áronovi synové vzali kaÏd˘ svou
kadidelnici a pálili vonné kadidlo pfied
Hospodinem.Pfiestoupili v‰ak BoÏí pfií-
kaz tím,Ïe pouÏili „cizí oheÀ“(Lv 10,1).
Místo posvátného ohnû, kter˘ zapálil
sám BÛh, vzali bûÏn˘ oheÀ. Pro tento
hfiích je pfied zraky lidu strávil oheÀ,
kter˘ vy‰lehl od Hospodina.

Nádab a Abíhú zastávali v Izraeli nej-
vy‰‰í postavení hned po MojÏí‰ovi a Áro-
novi. Byli Hospodinem zvlá‰È poctûni,
kdyÏ jim bylo dovoleno, aby spolu se
sedmdesáti star‰ími na hofie spatfiili Bo-
Ïí slávu.Z tohoto dÛvodu byl jejich hfiích
velice závaÏn˘. ProtoÏe tito muÏi pfiijali
velké svûtlo – neboÈ jako izraelská kní-
Ïata vystoupili na horu a mûli moÏnost
rozmlouvat s Bohem ve svûtle jeho slá-

vy –, nemohli si namlouvat, Ïe mohou
beztrestnû hfie‰it a BÛh pfiísnû nepo-
trestá jejich nepravost.Velké pfiednosti
vyÏadují ctnost a svatost,která je v sou-
ladu se svûtlem, které bylo ãlovûku dá-
no. Velká poÏehnání nikdy nedávají
oprávnûní k tomu, abychom hfie‰ili.

Nádab a Abíhú nebyli vychováváni
tak, aby si vytvofiili návyk sebeovládá-
ní. OtcÛv sklon k povolnosti ho vedl
k tomu,Ïe u sv˘ch dûtí zanedbával dis-
ciplínu. Dovolil sv˘m synÛm, aby si Ïi-
li, jak je jim libo. Byli tak svázáni neu-
káznûností a hovûním sobû, Ïe dokon-
ce ani zodpovûdnost nejvy‰‰ího úfiadu
nedokázala tyto návyky zlomit. Neuvû-
domovali si nutnost dÛsledné poslu‰-
nosti BoÏích poÏadavkÛ. Áronova ne-
místná povolnost zapfiíãinila, Ïe jeho
synové byli Bohem odsouzeni.

BÛh nemÛÏe pfiijmout poloviãatou
poslu‰nost. Nestaãilo, aby pfii této vzne-
‰ené bohosluÏbû bylo témûfi v‰echno
udûláno tak, jak BÛh pfiikázal. AÈ nikdo
neklame sám sebe pfiesvûdãením, Ïe
nûkterá z BoÏích pfiikázání jsou nepod-
statná nebo Ïe BÛh pfiijme nûjakou ná-
hraÏku za plnûní toho, co nafiídil. BÛh
nedal ve svém slovû zaznamenat Ïádn˘
pfiíkaz, o nûmÏ by lidé mohli sami roz-
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hodnout,zda ho budou,nebo nebudou
poslouchat, aniÏ by nesli následky.

„MojÏí‰ pak fiekl Áronovi a jeho sy-
nÛm Eleazarovi a Ítamarovi: »Nebudete
mít své hlavy kvÛli nim neupravené
a neroztrhnete svá roucha,abyste neze-
mfieli...,neboÈ na vás je olej Hospodino-
va pomazání.«“ (Lv 10,6.7) Velk˘ vÛdce
pfiipomnûl svému bratrovi BoÏí slova:
„Na tûch,ktefií jsou mi blízko,ukáÏu svou
svatost, pfied ve‰ker˘m lidem osvûd-
ãím svou slávu.“ (Lv 10,3) Áron mlãel.
Smrt jeho synÛ v tak hrozném hfiíchu –
hfiíchu, o nûmÏ nyní pochopil, Ïe byl
v˘sledkem jeho vlastního zanedbání
povinnosti – naplnila otcovo srdce sklí-
ãeností. Av‰ak nesmí dát najevo zármu-
tek, aby nevzbudil dojem, Ïe sympati-
zuje s hfiíchem. ShromáÏdûní nesmí b˘t
vedeno k reptání proti Bohu.

Hospodin uãí svÛj lid,aby uznal opráv-
nûnost jeho ukázÀování, které mÛÏe
v jin˘ch vzbuzovat strach. BÛh kárá fa-
le‰n˘ soucit s hfií‰níkem,kter˘ se snaÏí
omluvit svÛj hfiích. Pfiestupník si neu-
vûdomuje, jak odporn˘ je hfiích, a bez
usvûdãující moci Ducha svatého zÛstává
ke svému prohfie‰ku ãásteãnû slep˘.Po-
vinností BoÏích sluÏebníkÛ je poukázat
chybujícím lidem na nebezpeãí,v nûmÏ
se nacházejí. Mnozí si kvÛli fale‰nému
a zavádûjícímu soucitu zniãili Ïivot.

Nádab a Abíhú by se nikdy nedopus-
tili takového osudného hfiíchu,kdyby se
byli pfiedtím ponûkud neopili poÏitím ví-

na. Jejich nestfiídmost je uãinila nezpÛ-
sobil˘mi k zastávání svatého úfiadu. Ne-
mûli jasnou mysl a jejich morální úsudek
byl otupen, takÏe nemohli rozeznat roz-
díl mezi svat˘m a v‰edním.Áron a jeho
zb˘vající synové byli varováni: „Ty ani
tvoji synové s tebou nesmíte pít víno ne-
bo opojn˘ nápoj,kdyÏ budete vcházet do
stanu setkávání, abyste nezemfieli.“ (Lv
10,9) PoÏívání opojn˘ch nápojÛ pfiivádí
lidi k tomu, Ïe si neuvûdomují posvát-
nost svat˘ch vûcí nebo závaznost BoÏích
nafiízení. V‰ichni, kdo zaujímají odpo-
vûdné postavení,mají b˘t lidmi dÛslednû
stfiídm˘mi, aby jejich mysl mohla jasnû
rozli‰ovat mezi dobrem a zlem.

Stejná povinnost spoãívá na kaÏdém
Kristovû následovníku. „Vy v‰ak jste
»rod vyvolen˘, královské knûÏstvo, ná-
rod svat˘, lid náleÏející Bohu«, abyste
hlásali mocné skutky toho,kdo vás po-
volal ze tmy do svého podivuhodného
svûtla.“ (1 Pt 2,9) Budou-li kfiesÈané po-
Ïívat alkoholické nápoje, bude to mít
stejné následky jako v pfiípadû tûchto
izraelsk˘ch knûÏí. Svûdomí pozbude
své citlivosti k hfiíchu, aÏ se nakonec
ztratí rozdíl mezi v‰edním a svat˘m.
„AÈ tedy jíte ãi pijete ãi cokoli jiného
dûláte, v‰ecko ãiÀte k slávû BoÏí.“ (1 K
10,31) Kristovû církvi ve v‰ech dobách
je adresováno váÏné a naléhavé varo-
vání: „Kdo niãí chrám BoÏí, toho zniãí
BÛh; neboÈ BoÏí chrám je svat˘, a ten
chrám jste vy.“ (1 K 3,17)



Adam a Eva znali BoÏí zákon hned od
stvofiení.Byli seznámeni s jeho poÏadav-
ky. Jeho zásady byly napsány v jejich srd-
cích. KdyÏ ãlovûk zhfie‰il, zákon se ne-
zmûnil,ale bylo dáno zaslíbení,Ïe pfiijde
Spasitel. Obûti ukazovaly na Kristovu
smrt jako na velkou obûÈ za hfiích.

BoÏí zákon se v následujících gene-
racích pfiedával z otce na syna. Ov‰em
jen málo lidí ho bylo poslu‰no. Svût se
stal tak zkaÏen˘m, Ïe bylo nutné ho
oãistit od morálního úpadku potopou.
Noe uãil své potomky deseti pfiikázá-
ním. KdyÏ lidé potom znovu ode‰li od
Boha,Hospodin vyvolil Abrahama,o kte-
rém fiekl: „Abraham uposlechl mého
hlasu a dbal na to,co jsem mu svûfiil:na
má pfiikázání, nafiízení a zákony.“ (Gn
26,5) 

Byl mu dán obfiad obfiízky jako v˘raz
závazku, Ïe zÛstane oddûlen˘ od mod-
láfiství a poslu‰n˘ BoÏího zákona. Selhá-
ní Abrahamova potomstva v dodrÏová-
ní tohoto závazku bylo pfiíãinou jejich
otroctví v Egyptû.Pfii styku s modloslu-
Ïebníky a vynuceném podfiízení se
EgypÈanÛm se BoÏí nafiízení je‰tû více
zkomolila smí‰ením s bezboÏn˘m po-
hansk˘m uãením. Proto Hospodin se-

stoupil na Sínaj a se vzne‰enou majes-
tátností pronesl svÛj zákon tak, aby ho
sly‰el v‰echen lid.

BÛh vûdûl, Ïe lidé, ktefií tak snadno
zapomínají,nebudou mít ani potom na
pamûti jeho pfiikázání. Proto je napsal
na kamenné desky. A nezÛstal jen u vy-
dání Desatera. Pfiikázal MojÏí‰ovi, aby
zapsal nafiízení a zákony, které pfiesnû
definovaly BoÏí poÏadavky. Tyto dal‰í
zákony byly jen specifick˘m roz‰ífie-
ním principÛ Desatera a mûly chránit
jeho posvátnost.

Kdyby Abrahamovi potomci dodr-
Ïovali smlouvu, jejímÏ znamením byla
obfiízka,nebylo by nutné vyhla‰ovat Bo-
Ïí zákon na Sínaji nebo jej vytesat do
kamenn˘ch desek.

Obûtní systém byl rovnûÏ znehod-
nocen. Bûhem dlouhého styku s mod-
láfii pfiijal Izrael do své bohosluÏby
mnohé pohanské zvyky. Proto jim
Hospodin dal pfiesné smûrnice ohled-
nû obûtních obfiadÛ. Ceremoniální zá-
kon byl dán MojÏí‰ovi a on ho zapsal
do knihy. Av‰ak zákon Desatera byl
napsán samotn˘m Bohem na kamen-
né desky a byl uchováván ve schránû
úmluvy.
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STARÁ A NOVÁ SMLOUVA
BÛh si vyvolil Izrael, aby na nûm mohl ukázat 

v‰em ostatním národÛm, jak˘ skuteãnû je.



ZÁKON MORÁLNÍ A CEREMONIÁLNÍ

Mnozí smû‰ují tyto dva systémy, kdyÏ
pouÏívají texty, které mluví o ceremo-
niálním zákonu,aby dokázali,Ïe morál-
ní zákon byl zru‰en. To je v‰ak pfievra-
cení Písma.Ceremoniální systém sestá-
val ze symbolÛ, které poukazovaly na
Krista, na jeho obûÈ a knûÏství. Tento
obfiadní zákon s jeho obûÈmi a nafiíze-
ními mûli Hebrejové dodrÏovat,dokud
se typ (pfiedobraz) nesetká s antitypem
(naplnûním) v Kristovû smrti. Potom
mûly ustat v‰echny obûti. Tento zákon
Kristus „zru‰il tím,Ïe jej pfiibil na kfiíÏ“
(Ko 2,14).

Ale o zákonû Desatera Ïalmista pro-
hlásil: „Vûãnû, Hospodine, stojí pevnû
v nebesích tvé slovo.“(Î119,89) A Kris-
tus sám fiekl:„Nedomnívejte se,Ïe jsem
pfii‰el zru‰it Zákon nebo Proroky; ne-
pfii‰el jsem zru‰it,n˘brÏ naplnit. Amen,
pravím vám: Dokud nepomine nebe
a zemû,nepomine jediné písmenko ani
jediná ãárka ze Zákona,dokud se v‰ech-
no nestane.“ (Mt 5,17.18) Zde Kristus
uãí, Ïe poÏadavky BoÏího zákona bu-
dou platit, pokud bude existovat nebe
a zemû. Nehemjá‰ fiekl o zákonû, kter˘
byl vyhlá‰en ze Sínaje, toto: „Sestoupil
jsi na horu Sínaj a mluvil jsi s nimi z ne-
be, vydal jsi jim pfiímé fiády a spolehlivá
nauãení, dobrá nafiízení a pfiikázání.“
( Neh 9,13) A Pavel, „apo‰tol a uãitel
pohanÛ“(viz 1Tm 2,7 a 2 Tm 1,11),pro-
hlásil: „Zákon je tedy sám v sobû svat˘
a pfiikázání svaté, spravedlivé a dobré.“
(¤ 7,12)

Aãkoli Spasitelova smrt ukonãila zá-
kon pfiedobrazÛ a stínÛ, neubrala nic
na poÏadavcích morálního zákona. Sa-

ma skuteãnost,Ïe bylo nutné,aby Kris-
tus zemfiel jako smírãí obûÈ za pfiestup-
níka tohoto zákona, dokazuje, Ïe je ne-
mûnn˘.

Ti, kdo tvrdí, Ïe Kristus pfii‰el odstra-
nit Star˘ zákon, pfiedstaven˘ náboÏen-
stvím HebrejÛ a spoãívající pr˘ pouze
ve formách a ceremoniích, se m˘lí. Ve
v‰ech dobách po pádu do hfiíchu pla-
tilo, Ïe „v Kristu BÛh usmífiil svût se se-
bou“ (2 K 5,19). Kristus byl základem
a stfiedem obûtního systému. Od chví-
le,kdy na‰i prarodiãe upadli do hfiíchu,
svûfiil nebesk˘ Otec svût do Kristov˘ch
rukou, aby mohl skrze jeho prostfied-
nickou sluÏbu vykoupit ãlovûka a ob-
hájit autoritu BoÏího zákona. Ve‰kerá
komunikace mezi nebesy a padl˘m lid-
stvem se uskuteãÀovala prostfiednictvím
Krista. BoÏí Syn dal na‰im prarodiãÛm
zaslíbení o vykoupení. Adam,Noe, Abra-
ham, Izák, Jákob a MojÏí‰ pochopili
evangelium.Tito svatí muÏi dávnovûku
udrÏovali spojení se Spasitelem, kter˘
mûl pfiijít na ná‰ svût v lidském tûle.

Kristus byl vÛdcem HebrejÛ na pou-
‰ti, Andûlem, kter˘ ‰el pfied nimi zaha-
len v oblakov˘ sloup. To on dal Izraeli
zákon.Uprostfied slávy na Sínaji Kristus
vyhlásil deset pfiikázání zákona svého
Otce.On dal MojÏí‰ovi zákon vyryt˘ do
kamenn˘ch desek.

Kristus mluvil ke svému lidu pro-
stfiednictvím prorokÛ. Apo‰tol Petr fií-
ká: „Toto spasení hledali a po nûm se
ptali proroci, ktefií prorokovali o mi-
losti, která je vám pfiipravena; zkouma-
li, na kter˘ ãas a na jaké okolnosti uka-
zuje duch KristÛv v nich pfiítomn˘,
kdyÏ pfiedem svûdãí o utrpeních, jeÏ
má Kristus vytrpût, i o veliké slávû,která
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potom pfiijde.“ (1 Pt 1,10.11) Prostfied-
nictvím Starého zákona promlouvá Kris-
tÛv hlas. „Kdo vydává svûdectví JeÏí-
‰ovi, má ducha proroctví.“ (Zj 19,10)

KdyÏ Ïil JeÏí‰ osobnû mezi lidmi,ob-
racel jejich mysl ke Starému zákonu.
Upozornil je: „Zkoumáte Písma a myslí-
te si,Ïe v nich máte vûãn˘ Ïivot;a Písma
svûdãí o mnû.“ ( J 5,39) Knihy Starého
zákona byly jedinou ãástí Bible, která
v té dobû existovala.

Ceremoniální zákon vydal Kristus.
Dokonce i v dobû,kdy uÏ nemûl b˘t za-
chováván, prohla‰uje velk˘ apo‰tol Pa-
vel tento zákon za slavn˘ a hodn˘ svého
boÏského PÛvodce.Koufi kadidla,kter˘
spolu s modlitbami Izraele stoupal vzhÛ-
ru, pfiedstavuje Kristovu spravedlnost,
která jediná mÛÏe zpÛsobit, aby byla
hfií‰níkova modlitba Bohem pfiijata.
Krvácející obûÈ na oltáfii svûdãila o Vy-
kupiteli, kter˘ pfiijde. Takto byla upro-
stfied temnoty a odpadnutí uchovávána
v srdcích lidí Ïivá víra aÏ do skuteãné-
ho pfiíchodu zaslíbeného Mesiá‰e.

JeÏí‰ byl svûtlem svûta je‰tû dfiíve,
neÏ pfii‰el v lidské podobû.První záblesk
svûtla, kter˘ pronikl temnotou, pfii‰el
od Krista. Od nûj vychází kaÏd˘ papr-
sek nebeského jasu, kter˘ dopadá na
obyvatele zemû.

Od té doby, co Spasitel prolil svou
krev a vystoupil na nebesa, „aby se za
nás postavil pfied BoÏí tváfií“ (Îd 9,24),
záfií svûtlo z golgotského kfiíÏe a z ne-
beské svatynû.Kristovo evangelium dá-
vá ceremoniálnímu zákonu smysl. Jak
se postupnû zjevuje pravda,jasnû se uka-
zuje BoÏí povaha a zámûry.KaÏd˘ dal‰í
paprsek svûtla pfiiná‰í plnûj‰í porozu-
mûní plánu vykoupení. Vidíme novou

krásu v inspirovaném slovû a studujeme
jeho stránky s dychtiv˘m zájmem.

POÎEHNÁNÍ PRO V·ECHNY

BÛh nechtûl, aby Izrael vybudoval me-
zi sebou a sv˘mi bliÏními dûlicí zeì.
Srdce Nekoneãné lásky bylo otevfieno
pro v‰echny obyvatele zemû a touÏilo
po tom, aby se stali úãastníky jeho lás-
ky a milosti.BoÏí poÏehnání bylo dáno
vyvolenému lidu proto, aby se stali po-
Ïehnáním pro druhé. Abraham se neu-
zavíral pfied lidmi, ktefií Ïili kolem nû-
ho.Pûstoval pfiátelské vztahy s králi okol-
ních národÛ a BÛh nebes byl zjeven
prostfiednictvím svého pfiedstavitele.

Egyptskému lidu se BÛh pfiedstavil
prostfiednictvím Josefa.Proã se Hospo-
din rozhodl pov˘‰it Josefa tak vysoko
mezi EgypÈany? Dal mu takové posta-
vení v královském paláci proto,aby mo-
hlo nebeské svûtlo proniknout ‰iroko
daleko. Josef byl pfiedstavitelem Krista.
EgypÈané mûli ve svém dobrodinci roz-
poznat lásku svého Stvofiitele a Vykupi-
tele.Také MojÏí‰ov˘m prostfiednictvím
BÛh ozáfiil trÛn nejvût‰ího pozemské-
ho království, aby se v‰ichni mohli do-
vûdût o pravém a Ïivém Bohu.

Vysvobození Izraele z Egypta zpÛso-
bilo, Ïe se poznání o BoÏí moci roz‰ífiilo
‰iroko daleko. Je‰tû za nûkolik století po
exodu pfiipomnûli peli‰tej‰tí knûÏí své-
mu lidu egyptské rány a varovali jej pfied
odporem vÛãi Bohu Izraele (viz 1 S 6,6).

DÒVOD VYVOLENÍ

BÛh povolal Izrael,aby se jeho prostfied-
nictvím zjevil v‰em obyvatelÛm zemû.
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Proto mu pfiikázal, aby si uchoval svou
odli‰nost od okolních modláfisk˘ch ná-
rodÛ.

Tehdy bylo právû tak jako dnes nut-
né, aby byl BoÏí lid ãist˘ a „chránil se
pfied poskvrnou svûta“( Jk 1,27).Neby-
lo v‰ak BoÏím zámûrem,aby se jeho lid
uzavfiel pfied svûtem natolik,Ïe ho nebu-
de moci ovlivÀovat. Jejich zlé a nevûr-
né srdce je vedlo k tomu, Ïe své svûtlo
ukryli, místo aby svítili okolním náro-
dÛm. Ve své py‰né v˘luãnosti se uzav-
fieli, jako by BoÏí láska a péãe patfiila
pouze jim sam˘m.

Smlouva milosti byla s ãlovûkem po-
prvé uzavfiena v ráji.Po pádu do hfiíchu
BÛh zaslíbil, Ïe semeno Ïeny rozdrtí ha-
dovu hlavu. Tato smlouva nabízela od-
pu‰tûní v‰em lidem a poskytovala BoÏí
milost tûm,kdo chtûli vírou v Krista po-
slouchat Boha.Pod podmínkou vûrnos-
ti BoÏímu zákonu také slibovala vûãn˘
Ïivot. Takto patriarchové pfiijali nadûji
spasení.

TatáÏ smlouva byla obnovena Abra-
hamovi v zaslíbení: „A ve tvém potom-
stvu dojdou poÏehnání v‰echny proná-
rody zemû.“ (Gn 22,18) Abraham pev-
nû vûfiil,Ïe mu jsou v Kristu odpu‰tûny
hfiíchy. Pro tuto víru byl ospravedlnûn.
Smlouva s Abrahamem také potvrzuje
autoritu Starého zákona. BÛh vydal
o Abrahamovi svûdectví: „Uposlechl
mého hlasu a dbal na to, co jsem mu
svûfiil: na má pfiikázání, nafiízení a záko-
ny.“ (Gn 26,5) Aãkoli byla tato smlouva
uzavfiena s Adamem a obnovena s Abra-
hamem, nemohla b˘t aÏ do Kristovy
smrti ratifikována. Existovala ve formû
BoÏího zaslíbení a byla pfiijímána vírou.
KdyÏ byla definitivnû potvrzena Kris-

tem,byla oznaãena za „novou smlouvu“.
Základem této smlouvy byl BoÏí zákon.
Byla uzavfiena jen proto,aby lidi pfiivedla
zpût do souladu s BoÏí vÛlí a uschopnila
je zachovávat BoÏí zákon. Smlouva, kte-
rá je v Písmu oznaãena jako „stará“,byla
uzavfiena mezi Bohem a Izraelem na Sí-
naji a byla potvrzena krví obûtí. Smlou-
va s Abrahamem, potvrzená krví Kris-
tovou, je nazvána „druhou“ nebo také
„novou“ smlouvou, protoÏe krev, kterou
byla zpeãetûna,byla prolita aÏ poté,co
skonãilo prolévání krve obûtních zví-
fiat spojené s první smlouvou.

Av‰ak kdyÏ smlouva uzavfiená s Abra-
hamem obsahovala zaslíbení o vykou-
pení, proã byla na Sínaji uzavfiena jiná
smlouva? Bûhem svého otroctví v Egyp-
tû ztratil BoÏí lid do znaãné míry zna-
lost zásad smlouvy uzavfiené s Abraha-
mem. Tím, Ïe je vysvobodil z Egypta,
chtûl BÛh IzraelcÛm zjevit svou moc
a milost, aby ho mohli milovat a dÛvû-
fiovat mu. Pfiipoutal je k sobû jako je-
jich vysvoboditel z ãasného otroctví.

JenÏe Hebrejové postrádali správ-
nou pfiedstavu o BoÏí svatosti,o nesmír-
né hfií‰nosti sv˘ch vlastních srdcí,o své
celkové neschopnosti zachovávat ve
své vlastní síle BoÏí zákon a o své po-
tfiebû Spasitele.

BÛh jim dal svÛj zákon se zaslíbením
velkého poÏehnání, které ov‰em bylo
podmínûno poslu‰ností: „Nyní tedy, bu-
dete-li mû skuteãnû poslouchat a dodr-
Ïovat mou smlouvu, budete mi zvlá‰t-
ním vlastnictvím jako Ïádn˘ jin˘ lid, tfie-
baÏe má je celá zemû. Budete mi králov-
stvím knûÏí, pronárodem svat˘m.“ (Ex
19,5.6) Lidé si neuvûdomovali,jak hfií‰ná
jsou jejich vlastní srdce a Ïe bez Krista
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nedokáÏou zachovávat BoÏí zákon.
ProtoÏe se cítili dost silní,aby si sami za-
jistili svou spravedlnost, prohlásili: „Po-
slu‰nû budeme dûlat v‰echno, o ãem
Hospodin mluvil.“ (Ex 24,7) Ochotnû
vstoupili do smluvního vztahu s Bohem.
Uplynulo v‰ak pouze nûkolik t˘dnÛ,kdyÏ
poru‰ili svou smlouvu a uctivû se klanû-
li lité modle.KdyÏ teì poznali svou hfií‰-
nost a potfiebu odpu‰tûní, pfiivedlo je
to k tomu,Ïe cítili potfiebu Spasitele,kte-
r˘ byl zjeven ve smlouvû s Abrahamem
a pfiedobraznû pfiedstaven v pfiiná‰e-
n˘ch obûtech. Nyní byli pfiipraveni oce-
nit poÏehnání nové smlouvy.

NOVÁ SMLOUVA

„Stará smlouva“ poÏadovala: Poslou-
chej a Ïij. „Vydal jsem jim svá nafiízení
a seznámil je se sv˘mi fiády, skrze nûÏ
má ãlovûk Ïivot,kdyÏ je plní.“(Ez 20,11)
Ale „buì proklet,kdo nebude plnit slo-
va tohoto zákona a dodrÏovat je“ ( Dt
27,26). „Nová smlouva“ byla zaloÏena
na „lep‰ích zaslíbeních“ (viz Îd 8,6) –
na zaslíbení odpu‰tûní a BoÏí milosti,
která obnovuje srdce a pfiivádí je do
souladu s BoÏím zákonem. „Toto je
smlouva, kterou uzavfiu s domem izra-
elsk˘m po onûch dnech, je v˘rok Hos-
podinÛv: SvÛj zákon jim dám do nitra,
vepí‰i jim jej do srdce.Budu jim Bohem
a oni budou m˘m lidem... Odpustím
jim jejich nepravost a jejich hfiích uÏ
nebudu pfiipomínat.“ ( Jr 31,33.34) 

Tent˘Ï zákon, kter˘ byl vytesán do
kamenn˘ch desek, je Duchem svat˘m

vepsán do srdce. Prostfiednictvím stej-
ného Ducha pfiijímáme Kristovu spra-
vedlnost. JeÏí‰ova krev, prolitá za na‰e
hfiíchy, nás usmifiuje. Je nám nabízena
jeho poslu‰nost.Pak budeme prostfied-
nictvím Kristovy milosti dokonce Ïít
tak, jak Ïil on. Kristus o sobû ústy pro-
roka prohlásil: „Plnit, BoÏe mÛj, tvou
vÛli je m˘m pfiáním, tvÛj zákon mám
ve svém nitru.“ (Î 40,9)

Pavel jasnû pfiedstavuje vztah mezi
vírou a zákonem v nové smlouvû:„KdyÏ
jsme tedy ospravedlnûni z víry, máme
pokoj s Bohem skrze na‰eho Pána JeÏí-
‰e Krista.“(¤ 5,1) „To tedy vírou ru‰íme
zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon
potvrzujeme.“ (¤ 3,31) „BÛh uãinil to,
co bylo zákonu nemoÏné pro lidskou
slabost“ – ãlovûk totiÏ nebyl schopen
zachovávat zákon –, a proto „jako obûÈ
za hfiích poslal svého vlastního Syna
v tûle, jako má hfií‰n˘ ãlovûk, aby na
lidském tûle odsoudil hfiích, a aby tak
spravedlnost poÏadovaná zákonem by-
la naplnûna v nás, ktefií se nefiídíme
svou vÛlí, n˘brÏ vÛlí Ducha.“ (¤ 8,3.4)

Od prvního zaslíbení evangelia pfies
dobu patriarchÛ a Izraele aÏ do dne‰-
ních dnÛ BÛh postupnû odhaluje své
úmysly v plánu vykoupení. Mraky jsou
rozehnány, mlhy a stíny rozpt˘leny
a JeÏí‰,Vykupitel svûta, je zjeven. Ten,
kter˘ vyhlásil zákon ze Sínaje, je Tím,
kter˘ pronesl Kázání na hofie.Velké zá-
sady lásky k Bohu jsou jen zdÛraznû-
ním toho, co fiekl prostfiednictvím
MojÏí‰e. Obûma zákonÛm uãí t˘Ï
Uãitel.



Správa Izraele se vyznaãovala dÛklad-
nou organizací, nádhernou svou úpl-
ností a jednoduchostí. Stfiedem vlády
byl BÛh,svrchovan˘ Vládce Izraele.Vje-
jím ãele stál jako vedoucí osobnost Moj-
Ïí‰, aby v BoÏím jménu uplatÀoval zá-
kon. Pozdûji byla zvolena sedmdesáti-
ãlenná rada,aby MojÏí‰ovi pomáhala se
v‰eobecn˘mi záleÏitostmi národa. Pak
zde byli knûÏí, ktefií se radili s Hospo-
dinem ve svatyni. Jednotlivé kmeny spra-
vovali náãelníci nebo kníÏata.Pod nimi
byli „velitelé nad tisíci, nad sty, padesá-
ti a deseti“ (Dt 1,15).

Hebrejsk˘ tábor byl rozdûlen do tfií
hlavních útvarÛ.V jeho stfiedu stál stan
setkávání,místo pfieb˘vání neviditelné-
ho Krále.Kolem nûj tábofiili knûÏí a lévij-
ci.Za nimi byly v tábofie umístûny v‰ech-
ny ostatní kmeny.

Poloha kaÏdého kmene byla pfiesnû
urãena. KaÏd˘ mûl pochodovat a tábo-
fiit pod vlastním praporem, jak pfiiká-
zal Hospodin (viz Nu 2,2.17).Pfiimí‰en-
ci, ktefií se k Izraeli pfiipojili pfii vyjití
z Egypta, mûli pfieb˘vat na okraji tábo-
ra a jejich potomstvo mûlo b˘t aÏ do
tfietí generace vylouãeno ze spoleãen-
ství. „Synové, ktefií se jim narodí, smûjí

v tfietím pokolení vstoupit do Hospodi-
nova shromáÏdûní.“ (Dt 23,9)

Byl vyÏadován pfiísn˘ pofiádek a dÛ-
kladná hygienická opatfiení.Tato pravid-
la byla nutná k uchování zdraví tak vel-
kého mnoÏství lidí.Bylo také tfieba,aby
byl udrÏován dokonal˘ pofiádek a ãis-
tota. „Vnû za táborem bude‰ mít vyhra-
zené místo, kam bude‰ chodit na stra-
nu.VÏdyÈ Hospodin,tvÛj BÛh,chodí po
tvém tábofie, aby tû vysvobodil a aby ti
vydal tvé nepfiátele. AÈ je tedy tvÛj tá-
bor svat˘.“ (Dt 23,13.15)

Kdykoli Izrael putoval,„schrána Hos-
podinovy smlouvy táhla... pfied nimi,
aby jim vyhlédla místo odpoãinutí“(Nu
10,33). PoblíÏ tábofiili knûÏí, ktefií nesli
stfiíbrné trubky. Tito knûÏí pfiijímali od
MojÏí‰e pokyny, které pomocí trubek
pfiedávali lidu. Velitel kaÏdého oddílu
mûl za povinnost podle signálu trubek
pfiesnû usmûrnit pohyb lidí.

BÛh je Bohem pofiádku.Vcelém nebi
vládne dokonal˘ pofiádek. Pohyb nebes-
k˘ch andûlÛ se vyznaãuje dÛslednou
kázní.Úspûchu mÛÏe b˘t dosaÏeno tam,
kde v‰e probíhá podle fiádu a ãinnost
je zkoordinována.To platí dnes stejnû ja-
ko v dobû Izraele.
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NESPOKOJENOST LIDU
Relativnû dlouhé putování pou‰tí 

zvy‰ovalo nervozitu izraelského lidu.



BÛh sám vedl Izraelce pfii jejich pu-
tování. Místo jejich tábofiení bylo urãe-
no sestoupením oblakového sloupu,
a pokud mûli tábofiit,oblak zÛstával nad
stanem setkávání. KdyÏ mûli pokraão-
vat v cestû, oblak nad svatostánkem se
zvedl do v˘‰e.

Káde‰,kter˘ se nacházel na hranicích
Kenaanu, dûlilo od Sínaje pouze jede-
náct dní cesty. S v˘hledem na brzk˘
vstup do zaslíbené zemû se izraelské
zástupy vydaly na cestu, kdyÏ k tomu
dal oblakov˘ sloup pokyn. Jaké poÏeh-
nání by jim mohlo b˘t odepfieno nyní,
kdyÏ je Nejvy‰‰í slavnostnû pfiijal za
vyvolen˘ lid? 

Pfiesto mnozí váhavû opou‰tûli místo,
kde tábofiili. Toto prostfiedí bylo tak úz-
ce spjato s BoÏí pfiítomností a s pfiítom-
ností svat˘ch andûlÛ, Ïe se zdálo pfiíli‰
svaté, neÏ aby je bez rozmyslu nebo do-
konce s radostí opustili. Av‰ak na pokyn
trubaãÛ se oãi v‰ech úzkostlivû pozved-
ly,aby se podívali,kter˘m smûrem je ob-
lak povede. KdyÏ se vydal na v˘chod,
kde byly jen tûsné horské masivy, tma-
vé a pusté,srdce mnoh˘ch naplnil pocit
smutku a pochybností.

Jak postupovali vpfied,cesta byla ãím
dál obtíÏnûj‰í. Jejich pouÈ vedla skalna-
t˘mi roklemi a divokou pustinou, „zemí
pustou,plnou v˘molÛ,zemí vyprahlou,
zemí ‰eré smrti, zemí, jíÏ nikdo nepro-
cházel,v níÏ ãlovûk nesídlí“( Jr 2,6). Je-
jich postup byl pomal˘ a obtíÏn˘ a lidé
nebyli pfiipraveni sná‰et nebezpeãí
a nepohodlí cesty.

Po tfiech dnech cesty bylo sly‰et ote-
vfiené stíÏnosti. Zaãali s nimi pfiimí‰en-
ci. Mnozí z nich totiÏ stále nacházeli
chyby ve zpÛsobu, jak˘m je MojÏí‰ ve-

dl. Nespokojenost je nakaÏlivá, a tak se
brzy roz‰ífiila po celém tábofie.

LID ÎÁDÁ MASO

Znovu zaãali volat po masitém pokrmu.
Mnozí EgypÈané mezi nimi byli zvyklí
na bohatou stravu, a proto byli první,
kdo si stûÏovali.

BÛh jim mohl dát maso tak snadno
jako manu.Bylo v‰ak jeho zámûrem zá-
sobit je potravou, která lépe odpovída-
la jejich potfiebám. Jejich zvrácená
chuÈ mûla ozdravût, aby se mohli rado-
vat z jídla pÛvodnû urãeného pro ãlo-
vûka, totiÏ z plodÛ zemû,které dal BÛh
Adamovi a Evû v zahradû Eden.Z toho-
to dÛvodu byli Izraelci pfiipraveni o Ïi-
voãi‰nou stravu.

Satan je pokou‰el, aby to povaÏovali
za nespravedlivé a kruté.Vûdûl, Ïe bez-
uzdné povolování chuti vede k smysl-
nosti a Ïe by tímto prostfiedkem mohl
b˘t lid snadnûji pfiiveden pod jeho nad-
vládu. Prostfiednictvím chuti pfiivádûl
lidi ve velké mífie k hfiíchu uÏ od doby,
kdy svedl Evu,aby jedla zakázané ovoce.
Nestfiídmost v jídle a pití pfiipravuje ces-
tu k znevaÏování v‰ech morálních po-
ÏadavkÛ.

BÛh vyvedl Izraelce z Egypta, aby je
mohl usadit v kenaanské zemi jako ãis-
té,svaté a ‰Èastné lidi.Kdyby byli ochot-
ni zapfiít svou chuÈ,nebyli by mezi nimi
známy slabosti a nemoci. Jejich potom-
ci by vykazovali fyzickou a mentální sí-
lu, jasné vnímání pravdy a povinnosti,
ostrou rozli‰ovací schopnost a zdrav˘
úsudek.

Îalmista fiíká: „Srdcem pokou‰eli
Boha, chtûli stravu podle vlastní vÛle.
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A reptali proti Bohu: »MÛÏe BÛh pro-
stfiít stÛl v pou‰ti?...MÛÏe v‰ak dát také
chleba nebo opatfiit pro svÛj lid maso?
Hospodin se rozlítil,kdyÏ to v‰e sly‰el.«“
(Î 78, 18-21) Byli svûdky BoÏí vzne-
‰enosti, moci a milosti. Svou nevûrou
a nespokojeností na sebe pfiivodili vût-
‰í vinu. Slíbili, Ïe se podfiídí BoÏí autori-
tû. Jejich nynûj‰í reptání bylo vzpourou
a jako takové muselo b˘t rychle potres-
táno, mûl-li b˘t Izrael u‰etfien anarchie
a zkázy. „Tu vy‰lehl mezi nimi Hospo-
dinÛv oheÀ a pohltil okraj tábora.“(Nu
11,1) Rebelanti,ktefií se nejvíc provini-
li, byli zabiti bleskem, kter˘ vy‰lehl
z oblaku.

Lidé v hrÛze hledali MojÏí‰e, aby za
nû prosil Hospodina. MojÏí‰ tak uãinil
a oheÀ ustal. Av‰ak místo aby se ti, kte-
fií pfieÏili, pokofiili a ãinili pokání, zdálo
se, Ïe tento soud pouze prohloubil je-
jich reptání. Na v‰ech stranách se lidé
shromaÏìovali u vchodÛ sv˘ch stanÛ
a plakali a nafiíkali.„Chátru pfiimí‰enou
mezi nimi popadla Ïádostivost.RovnûÏ
Izraelci zaãali znovu s pláãem volat:
»Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme
na ryby,které jsme mûli v Egyptû k jídlu
zadarmo, na okurky a melouny, na pór,
cibuli a ãesnek. Jsme uÏ celí seschlí,ne-
vidíme nic jiného neÏ tu manu.«“(Nu 11,
4-6) Av‰ak navzdory tûÏkostem spoje-
n˘m s nároãn˘m putováním ani jedin˘
ãlovûk ze v‰ech izraelsk˘ch kmenÛ ne-
byl zeslábl˘.

MojÏí‰ byl sklíãen˘.Ve své lásce k nim
se modlil,aby bylo z knihy Ïivota vyma-
záno radûji jeho jméno,neÏ aby oni za-
hynuli. Toto byla jejich odpovûì. Pfied-
hazovali mu v‰echna svá strádání,a do-
konce i své domnûlé útrapy.MojÏí‰ byl

ve svém zoufalství dokonce v poku‰ení
nedÛvûfiovat Bohu. Jeho modlitba byla
témûfi stíÏností:„Proã zachází‰ se sv˘m
sluÏebníkem tak zle? Proã jsem u tebe
nenalezl milost,Ïes na mû vloÏil v‰echen
tento lid jako bfiímû?... Volají ke mnû
s pláãem:»Dej nám maso,chceme jíst.«
Nemohu sám unést v‰echen tento lid,
je to nad mé síly.“ (Nu 11,11.13.14) 

JMENOVÁNI SEDMDESÁTI

Hospodin naslouchal jeho modlitbû
a vedl ho k tomu,aby povolal sedmdesát
muÏÛ,ktefií mûli zdrav˘ úsudek a zku‰e-
nost,aby se s ním podûlili o zodpovûd-
nost. Sv˘m vlivem pomohou uklidnit
vzpouru,av‰ak jejich pov˘‰ení bude mít
nakonec za následek váÏné zlo. Nikdy
by nebyli vybráni,kdyby byl MojÏí‰ pro-
jevil dÛvûru,která odpovídala dÛkazÛm
BoÏí moci a dobroty, jichÏ byl svûd-
kem.Kdyby byl plnû spoléhal na Boha,
Hospodin by ho stále vedl a dal by mu
sílu, aby zvládl kaÏdou mimofiádnou si-
tuaci.

MojÏí‰ oznámil jmenování sedmde-
sáti star‰ích.V˘zva velkého vÛdce k tûm-
to vybran˘m muÏÛm mÛÏe dobfie slou-
Ïit jako model právní bezúhonnosti
pro soudce a zákonodárce v dne‰ní do-
bû:„Vyslechnûte své bratry a suìte kaÏ-
dého v rozepfii s jeho bratrem i s bezdo-
movcem spravedlivû.Pfii soudu nebuì-
te straniãtí,vyslechnûte jak malého,tak
velkého a nikoho se nelekejte; soud je
vûcí BoÏí.“ (Dt 1,16.17) 

„Hospodin sestoupil v oblaku, pro-
mluvil k nûmu a odebral z ducha,kter˘
byl na nûm, a dal jej tûm sedmdesáti
star‰ím. Sotva na nich duch spoãinul,
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prorokovali, ale potom uÏ nikdy.“ (Nu
11,25) Byli naplnûni mocí z v˘sosti po-
dobnû jako uãedníci o letnicích. Hos-
podin pokládal za vhodné poctít je
v pfiítomnosti celého shromáÏdûní,aby
k nim lid získal dÛvûru.

Siln˘ vítr vanoucí od mofie poté pfii-
hnal hejna kfiepelek „a rozhodil je po
tábofie, asi do vzdálenosti jednodenní
cesty na tu i na onu stranu kolem tá-
bora,do v˘‰e kolem dvou loket nad ze-
mí“ (Nu 11,31).

Cel˘ den,celou noc a je‰tû pfií‰tí den
byli lidé zamûstnáni shromaÏìováním
zázraãnû seslané potravy. Bylo opatfie-
no obrovské mnoÏství masa.V‰echno,
co hned nespotfiebovali, konzervovali
su‰ením, aby zásoby vystaãily na cel˘
mûsíc, jak bylo slíbeno.

BÛh dal lidem to, co pro nû nebylo
nejlep‰í, protoÏe po tom vytrvale tou-
Ïili. Museli v‰ak trpût následky svého
rozhodnutí. V hodování neznali míru
a jejich nestfiídmost byla okamÏitû po-
trestána.„Hospodin vzplanul proti lidu
hnûvem a poãal lid bít pfievelikou ra-
nou.“ (Nu 11,33) Ti z nich,ktefií se nej-
víc provinili,byli zasaÏeni, jakmile oku-
sili stravu, jíÏ byli tolik Ïádostiví.

ÎÁRLIVOST

V Chaserótu, jejich dal‰ím tábofii‰ti po
odchodu z Kibrót-taavy,ãekala MojÏí‰e
je‰tû trpãí zkou‰ka.Áron a Mirjam zau-
jímali vysoké a ãestné postavení a ve-
doucí úlohu v Izraeli. Oba byli úzce
spojeni s MojÏí‰em pfii vysvobozování
HebrejÛ. Mirjam, bohatû obdarovaná
dary poezie a hudby,vedla izraelské Ïe-
ny, kdyÏ zpívaly a tanãily na bfiehu Ru-

dého mofie.Pokud jde o náklonnost lidu
a poctu nebes, stála na druhém místû
hned po MojÏí‰ovi a Áronovi.

Av‰ak pfii jmenování sedmdesáti
star‰ích nebyli Áron a Mirjam poÏádá-
ni o radu,coÏ vzbudilo jejich Ïárlivost
na MojÏí‰e.Mûli pocit, Ïe jejich posta-
vení a autorita jsou pfiehlíÏeny. Pova-
Ïovali se za rovnocenné s MojÏí‰em,
pokud jde o nesení bfiemene vÛdcov-
ství, a jmenování dal‰ích pomocníkÛ
pokládali za neÏádoucí.

MojÏí‰ si uvûdomoval svou vlastní
slabost a radil se s Bohem. Áron byl
sebevûdomûj‰í a ménû spoléhal na
Boha. Selhal, kdyÏ dovolil modláfiskou
bohosluÏbu u Sínaje.Nicménû Mirjam
a Áron,zaslepeni Ïárlivostí a ctiÏádostí,
fiekli: „CoÏ Hospodin mluví jenom pro-
stfiednictvím MojÏí‰e? CoÏ nemluví
i na‰ím prostfiednictvím?“ (Nu 12,2) 

Mirjam na‰la dÛvod ke stíÏnosti v udá-
lostech, které BÛh osobnû fiídil. Nelíbilo
se jí MojÏí‰ovo manÏelství. To, Ïe si vy-
bral Ïenu z jiného národa, místo aby si
vzal manÏelku z hebrejsk˘ch Ïen, bylo
podle ní uráÏkou její rodiny a národní
hrdosti. Jednala se Siporou se ‰patnû
zastíran˘m opovrÏením.

PfiestoÏe je nazvána „kú‰skou Ïe-
nou“(Nu 12,1),byla MojÏí‰ova manÏel-
ka Midjánka ãili potomek Abrahama.
Od HebrejÛ se li‰ila tím, Ïe mûla ponû-
kud tmav‰í pleÈ. Aãkoli nebyla Izrael-
kou, Sipora uctívala pravého Boha.Byla
ost˘chavá,drÏela se v pozadí a byla ne-
svá,kdykoli se setkala s utrpením.Z to-
hoto dÛvodu ji MojÏí‰ pfii své cestû do
Egypta poslal zpût do Midjánu.

KdyÏ se Sipora vrátila ke svému man-
Ïelovi na pou‰È, vidûla, Ïe jeho velká
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zodpovûdnost mu ubírá sil. Svûfiila se
se sv˘mi obavami Jitrovi, kter˘ navrhl
opatfiení ke zlep‰ení. Tady byl hlavní
dÛvod, proã Mirjam nemûla Siporu rá-
da. Kdyby byl Áron stál pevnû na stra-
nû pravdy, mohl by zabránit zlu. JenÏe
on, místo aby Mirjam ukázal hfií‰nost
jejího poãínání,s ní sympatizoval a spo-
jil se s ní v její Ïárlivosti.

MojÏí‰ pfiijal jejich nafiãení mlãky
a beze stesku. „MojÏí‰ v‰ak byl nejpo-
kornûj‰í ze v‰ech lidí, ktefií byli na ze-
mi.“ (Nu 12,3) To byl dÛvod, proã byl
obdarován BoÏí moudrostí a proã ho
BÛh vedl více neÏ kohokoli jiného.

BÛh si zvolil MojÏí‰e. Mirjam a Áron
se sv˘m reptáním provinili nejen proti
ustanovenému vÛdci, ale i proti samot-
nému Bohu. „Hospodin sestoupil v ob-
lakovém sloupu a stanul u vchodu do
stanu. Zavolal Árona a Mirjam a oba
pfiedstoupili.“ (Nu 12,5) Nikdo nepopí-
ral jejich tvrzení, Ïe mají prorock˘ dar.
Av‰ak MojÏí‰ovi bylo dopfiáno je‰tû uÏ‰í
spoleãenství s Bohem. S ním mluvil BÛh
od úst k ústÛm. „»Jak to, Ïe se tedy ne-
bojíte mluvit proti mému sluÏebníku
MojÏí‰ovi?« Hospodin vzplanul proti
nim hnûvem a ode‰el.“ (Nu 12, 8.9) 

Na znamení BoÏí nelibosti byla Mir-
jam najednou „malomocná, bílá jako
sníh“ (Nu 12,10). Áron byl u‰etfien, ale
byl Mirjamin˘m trestem pfiísnû napo-

menut. Jejich p˘cha teì byla pokofiena
do prachu. Áron vyznal jejich hfiích
a prosil, aby jeho sestra nebyla pone-
chána napospas této odporné, zhoub-
né metle.

V odpovûì na MojÏí‰ovy modlitby
bylo malomocenství oãi‰tûno. Pfiesto
byla Mirjam na sedm dní vylouãena z tá-
bora. Cel˘ tábor zÛstal aÏ do jejího ná-
vratu v Chaserótu.

Tento projev Hospodinovy nelibosti
byl namífien proti rostoucímu duchu
nespokojenosti a nepoddajnosti.Závist
je jedním z nejzhoubnûj‰ích satanov˘ch
charakteristick˘ch rysÛ, které mohou
b˘t v lidském srdci. Právû závist vnesla
na poãátku nesoulad do nebe a oddá-
vání se jí zpÛsobuje mezi lidmi nev˘-
slovné zlo.

Bible nás uãí, abychom se mûli na
pozoru pfied lehkováÏn˘m vzná‰ením
obvinûní proti tûm, které BÛh povolal
k tomu, aby jednali jako jeho vyslanci.
„StíÏnost proti star‰ím nepfiijímej, leda
na základû v˘povûdi dvou nebo tfií svûd-
kÛ.“ (1 Tm 5,19) Ten, kter˘ vloÏil na li-
di zodpovûdnost vedoucích a uãitelÛ
svého lidu, bude brát lidi k zodpovûd-
nosti za zpÛsob, jak˘m s jeho sluÏební-
ky jednali. Soud, kter˘ postihl Mirjam,
by mûl b˘t v˘tkou v‰em, kdo se oddá-
vají Ïárlivosti a reptají proti tûm,na nûÏ
BÛh vloÏil bfiemeno svého díla.



Hebrejové se utábofiili v Káde‰i v Pá-
ranské pou‰ti, která nebyla daleko od
hranic zaslíbené zemû. Zde lid navrhl,
aby byli vysláni zvûdové k prozkoumá-
ní zemû.MojÏí‰ tuto záleÏitost pfiednesl
Hospodinu,kter˘ k tomu dal své svole-
ní.Byli vybráni zvûdové a MojÏí‰ jim na-
fiídil, aby pro‰li zemí a prohlédli si ji.
Mûli zjistit, zda lidé v ní jsou silní,nebo
slabí,zda jich je málo,ãi hodnû.Mûli ta-
ké prozkoumat pÛdu a její úrodnost
a pfiinést ovoce zemû.

·li, prohlédli si celou zemi a po ãty-
fiiceti dnech se vrátili.Zpráva o návratu
zvûdÛ byla pfiijata s radostí.Lidé spûcha-
li, aby uvítali posly, ktefií bezpeãnû unik-
li nebezpeãím, jeÏ byla spojena s tímto
riskantním úkolem. Zvûdové pfiinesli
vzorky ovoce,které dokazovaly, Ïe pÛda
je úrodná. Pfiinesli hrozen, kter˘ byl tak
velk˘, Ïe ho museli nést dva muÏi. Dále
pfiinesli fíky a granátová jablka, které se
tam rodily ve velkém mnoÏství.

Lid pozornû naslouchal,kdyÏ zvûdo-
vé podávali MojÏí‰ovi hlá‰ení. „Vstou-
pili jsme do zemû,do níÏ jsi nás poslal,“
zaãali vyzvûdaãi. „Vskutku opl˘vá mlé-
kem a medem. Toto je její ovoce.“ (Nu
13,27) Lidé byli nad‰eni. Byli hotovi

uposlechnout Hospodinova hlasu a oka-
mÏitû vyjít, aby tu zemi obsadili.

JenÏe v‰ichni zvûdové aÏ na dva se
ob‰írnû rozhovofiili o nebezpeãích a vy-
jádfiili své postoje nedÛvûry, které jim
vnukl satan a které jejich srdce naplni-
ly sklíãeností. Jejich nevûra uvrhla na
celé shromáÏdûní stín skleslosti. Lidé
zapomnûli na úÏasnou moc,kterou BÛh
tak ãasto projevil ve prospûch vyvole-
ného národa. Nepfiipomínali si, jak˘mi
mimofiádn˘mi projevy je osvobodil od
jejich utlaãovatelÛ, jak pro nû udûlal
cestu prostfiedkem mofie a jak zniãil fa-
raonovu armádu, která je pronásledo-
vala. Boha dali zcela stranou, jako kdy-
by byli závislí toliko na síle zbraní.

Ve své nevûfie opakovali svou dfiívûj‰í
chybu a reptali proti MojÏí‰ovi aÁrono-
vi.¤ekli,Ïe to je konec v‰ech jejich krás-
n˘ch nadûjí.Osoãili své vÛdce,Ïe je pod-
vedli a pfiivedli Izrael do tûÏkostí.

Zvedl se bolestn˘ náfiek, smí‰en˘ se
zmaten˘mi, reptajícími hlasy. Káleb se
stateãnû postavil na obranu Boha a uãi-
nil v‰e, co bylo v jeho silách, aby neu-
tralizoval ‰patn˘ vliv sv˘ch nevûrn˘ch
druhÛ. Nepopíral to, co fiekli. Hradby
mûst byly vysoké a Kenaanci byli silní.
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P¤ED ZASLÍBENOU ZEMÍ
Krok pfied cílem svého putování proÏil Izrael pravdivost pfiísloví,

Ïe strach má velké oãi.



Av‰ak Hospodin tu zemi zaslíbil Izraeli.
Káleb vybízel lid: „VzhÛru! Pojìme!
Obsadíme tu zemi a jistû se jí zmocní-
me.“ (Nu 13,30) 

Ale ostatních deset zvûdÛ ho pfieru-
‰ilo líãením pfiekáÏek.Prohlásili: „»NemÛ-
Ïeme vytáhnout proti tomu lidu, vÏdyÈ
je silnûj‰í neÏ my.« Pomluvami zhanûli
IzraelcÛm zemi, kterou prozkoumali:
»Zemû,kterou jsme pfii prÛzkumu pro-
‰li, je zemû,která poÏírá své obyvatele,
a v‰echen lid, kter˘ jsme v ní spatfiili,
jsou muÏi obrovité postavy... Zdálo se
nám, Ïe jsme nepatrní jako kobylky,
vskutku jsme v jejich oãích byli tako-
ví.«“ (Nu 13,31-33)

VZPOURA

KdyÏ uÏ se tûchto deset zvûdÛ dalo tou-
to ‰patnou cestou, zatvrzele se posta-
vili proti Kálebovi a Jozuovi,proti Moj-
Ïí‰ovi i proti Bohu. Pfiekroutili pravdu,
aby posílili svÛj zhoubn˘ vliv. ¤ekli, Ïe
je to zemû, která „poÏírá své obyvate-
le“.To nebyla jen ‰patná zpráva.Byla to
i leÏ.Zvûdové prohlásili,Ïe zemû je úrod-
ná a Ïe v ní Ïijí obfii,coÏ by bylo nemoÏ-
né, kdyby bylo podnebí tak nezdravé,
Ïe by zemû „poÏírala své obyvatele“,jak
fiekli.

Rychle se roz‰ífiil odpor a otevfiená
vzpoura.Lidé si poãínali jako bez rozu-
mu. Proklínali MojÏí‰e a Árona a zapom-
nûli na to, Ïe Andûl BoÏí pfiítomnosti,
zahalen˘ v oblakovém sloupu, je svûd-
kem jejich hnûvivého vzplanutí.Pak se
jejich city obrátily proti Bohu: „»Proã
nás Hospodin pfiivedl do této zemû?
Abychom padli meãem? Aby se na‰e Ïe-
ny a dûti staly kofiistí? Nebude pro nás

lépe vrátit se do Egypta?« I fiekli si ve-
spolek: »Ustanovme si náãelníka a vraÈ-
me se do Egypta!«“ (Nu 14,3.4) Takto
osoãili nejen MojÏí‰e, ale i samotného
Boha z podvodu, kdyÏ jim slíbil zemi,
do níÏ nejsou schopni vejít.

Káleb a Jozue se snaÏili uti‰it vfiavu.
Vrhli se mezi lidi a nad boufií odbojné-
ho náfiku bylo sly‰et jejich zvonivé hla-
sy: „JestliÏe nám Hospodin bude pfiát,
uvede nás do této zemû a dá nám ji. Je
to zemû opl˘vající mlékem a medem.
Nechtûjte se pfiece boufiit proti Hospo-
dinu.Nebojte se lidu té zemû. Sníme je
jako chleba. Jejich ochrana od nich od-
stoupila, kdeÏto s námi je Hospodin.
Nebojte se jich!“ (Nu 14,8.9) 

Zemû byla Izraeli BoÏí smlouvou za-
ruãena. Byla v‰ak pfiijata ‰patná zpráva
nevûrn˘ch zvûdÛ. Celé shromáÏdûní
bylo oklamáno. Zrádci vykonali své dí-
lo. Kdyby byli pouze dva muÏi pfiinesli
‰patnou zprávu a ostatních deset by je
povzbuzovalo, aby ve jménu Hospodi-
novû obsadili zemi,kvÛli své bezboÏné
nevífie by se byli stejnû radûji chopili ra-
dy tûch dvou místo onûch deseti.

Lidé zaãali volat,aby byli Káleb a Jo-
zue ukamenováni. ·ílen˘ dav se s divo-
k˘m fievem hnal kupfiedu, kdyÏ tu jim
kameny vypadly z rukou. Tfiásli se stra-
chy. BÛh zasáhl. Svatostánek ozáfiila
sláva BoÏí pfiítomnosti v podobû plá-
polajícího ohnû. Nikdo se neodváÏil
pokraãovat v odboji.Zvûdové,ktefií po-
dali ‰patnou zprávu, byli naplnûni hrÛ-
zou a vytratili se do sv˘ch stanÛ.

MojÏí‰ vstal a vstoupil do stanu set-
kávání. Hospodin mu fiekl: „Jak dlouho
mû bude tento lid znevaÏovat? Jak dlou-
ho mi nebude vûfiit pfies v‰echna zna-
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mení, která jsem uprostfied nûho ko-
nal? Budu ho bít morem a vydûdím jej,
a z tebe uãiním vût‰í a zdatnûj‰í národ,
neÏ je on.“(Nu 14,11.12) MojÏí‰ se v‰ak
opût za svÛj lid pfiimlouval:„NuÏe,nechÈ
se prosím vyv˘‰í tvá moc, Panovníku,
jak jsi prohlásil. ¤ekl jsi: »Hospodin je
shovívav˘ a nesmírnû milosrdn˘, od-
pou‰tí vinu a pfiestupek, ale viníka ne-
nechá bez trestu,vinu otcÛ stíhá na sy-
nech do tfietího i ãtvrtého pokolení.«
PromiÀ prosím tomuto lidu vinu podle
svého velikého milosrdenství, jako jsi
mu ji odpou‰tûl od Egypta aÏ sem.“(Nu
14,17-19) 

POKYN K NÁVRATU NA POU·Ë

Hospodin slíbil,Ïe uchrání Izrael od oka-
mÏitého zniãení. Av‰ak kvÛli jejich nedÛ-
vûfie a zbabûlosti nemohl projevit svou
moc a podmanit jim jejich nepfiátele.
Proto jim ve svém milosrdenství nafiídil,
aby se vrátili zpût k Rudému mofii.

Ve svém vzpurném postoji lid pro-
hlásil:„KéÏ bychom byli zemfieli v egypt-
ské zemi nebo na této pou‰ti!“ (Nu
14,2) Nyní mûla b˘t tato prosba vysly-
‰ena: „NaloÏím s vámi tak, jak jste si
o to fiíkali. Na této pou‰ti padnou va‰e
mrtvá tûla, vás v‰ech povolan˘ch do
sluÏby, kolik je vás v‰ech od dvacetile-
t˘ch v˘‰e, kdo jste proti mnû reptali.
Ale va‰e dûti, o nichÏ jste tvrdili, Ïe se
stanou kofiistí, do ní uvedu, takÏe po-
znají zemi, kterou jste zavrhli.“ (Nu 14,
28.29.31) 

A o Kálebovi Hospodin fiekl: „Jen
svého sluÏebníka Káleba, protoÏe byl
jiného ducha a cele se mi oddal,uvedu
do zemû, do níÏ vstoupil, a jeho po-

tomstvo ji obsadí.“(Nu 14,24) Tak jako
zvûdové strávili na své cestû ãtyfiicet
dnÛ, tak zástupy Izraele budou chodit
po pou‰ti ãtyfiicet let.

KdyÏ MojÏí‰ lidu oznámil BoÏí roz-
hodnutí, vûdûli, Ïe jejich trest je spra-
vedliv˘.Deset nevûrn˘ch zvûdÛ bylo za-
saÏeno ranou a pfied zraky celého Izrae-
le zahynuli. A v jejich údûlu lid ãetl svÛj
vlastní osud.

Zdálo se,Ïe nyní upfiímnû ãiní poká-
ní. Rmoutili se v‰ak spí‰ nad dÛsledky
svého ‰patného jednání neÏ nad svou
nevdûãností a neposlu‰ností.KdyÏ zjis-
tili, Ïe Hospodin je ve svém rozsudku
neoblomn˘, jejich vlastní vÛle opût zís-
kala navrch a oni prohlásili, Ïe se ne-
vrátí zpût do pou‰tû.Hospodin vyzkou-
‰el jejich zdánlivé podfiízení se a ukázal
jim, Ïe není opravdové. Jejich srdce se
nezmûnila a ãekali jen na nûjakou zá-
minku k nové vzpoufie.Kdyby byli své-
ho hfiíchu litovali, kdyÏ jim byl vûrnû
pfiedstaven, nikdy by byli nefiekli nic
takového. Ale oni pociÈovali lítost nad
odsouzením. Jejich smutek nebyl pro-
jevem pravého pokání, a nemohl zvrá-
tit rozsudek.

Celou noc strávili nafiíkáním a k rá-
nu se rozhodli, Ïe svou zbabûlost na-
praví. KdyÏ je BÛh vyz˘val, aby ‰li ku-
pfiedu a obsadili zemi, odmítli. A teì
kdyÏ jim nafiídil, aby se stáhli, znovu se
vzboufiili.

Jejich pfiedností a povinností bylo
vstoupit do zemû v dobû, kterou urãil
BÛh. Ale protoÏe to vûdomû zanedbali,
bylo povolení ke vstupu do zemû vza-
to zpût. Satan je teì podnûcoval, aby
tváfií v tváfi BoÏímu zákazu provedli prá-
vû to, co odmítli udûlat, kdyÏ je o to



BÛh poÏádal, a tak je podruhé vedl do
vzpoury.Volali: „Zhfie‰ili jsme proti Hos-
podinu.Chceme táhnout a bojovat tak,
jak nám pfiikázal Hospodin, ná‰ BÛh.“
(Dt 1,41) Tak hroznû byli zaslepeni! Hos-
podin jim nikdy nepfiikázal, aby „táhli
a bojovali“. Nebylo jeho zámûrem, aby
zemi získali válkou, n˘brÏ dÛslednou
poslu‰ností jeho pfiikázání.

„Zhfie‰ili jsme,“vyznávali. Tím uzna-
li, Ïe to byla jejich chyba,ne chyba Bo-
ha,kterého nestydatû osoãili z neplnû-
ní slibÛ. Aãkoli jejich vyznání nebylo
v˘sledkem pravého pokání,poslouÏilo
k obhájení BoÏí spravedlnosti.

Hospodin stále pracuje stejn˘m zpÛ-
sobem,aby oslavil své jméno tím,Ïe lidi
pfiivádí k uznání své spravedlnosti. BÛh
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Izraelci putovali od hory Sínaj, kde bylo MojÏí‰ovi vydáno Desatero a Izrael

strávil pfiibliÏnû jeden rok, do Káde‰-barne.V Chaserót se Áron a Mirjam po-

stavili proti MojÏí‰i. Po urãité dobû strávené v Esjón-geber se Izraelci pfiemísti-

li do Káde‰. Právû odtud byli vysláni zvûdové do zaslíbené zemû.
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sv˘mi prostfiedky odhaluje dílo tem-
noty. Aãkoli se duch, kter˘ podnítil
zlo, nezmûnûní, jsou ãinûna vyznání,
která obhajují BoÏí ãest a ospravedl-
Àují jeho vûrné sluÏebníky, jestliÏe jim
bylo odporováno nebo byli nesprávnû
pfiedstaveni. Tak tomu bude, aÏ nako-
nec nastane vylití BoÏího hnûvu. KaÏ-
d˘ hfií‰ník bude pfiiveden k tomu, aby
vidûl a uznal spravedlnost svého od-
souzení.

NEP¤ÍJETÍ ROZHODNUTÍ
A JEHO DÒSLEDEK

Navzdory BoÏímu rozhodnutí se Izraelci
pfiipravovali na dobytí Kenaanu. Podle
svého vlastního názoru byli plnû pfiipra-
veni na stfiet.Pfies BoÏí zákaz a váÏné v˘-
strahy sv˘ch vÛdcÛ vytáhli, aby se utkali
s nepfiátelsk˘mi armádami.

MojÏí‰ za nimi spûchal s varováním:
„Proã zase pfiestupujete HospodinÛv
rozkaz? Nezdafií se vám to.Nevystupuj-
te tam – vÏdyÈ ve va‰em stfiedu není
Hospodin –, abyste neutrpûli poráÏku
od sv˘ch nepfiátel.“ (Nu 14,41.42) 

Kenaanci sly‰eli o tajemné moci,kte-
rá, jak se zdálo,chránila tento lid. Shro-
máÏdili silné vojsko,aby odrazili vetfiel-
ce. Útoãící izraelská armáda nemûla

vÛdce.Nebyla vyslána jediná modlitba,
aby je BÛh dovedl k vítûzství. Aãkoli
nebyli vycviãeni k boji, doufali, Ïe nelí-
tostn˘m útokem zlomí kaÏd˘ odpor.
Troufale provokovali nepfiítele, kter˘
se neodváÏil na nû zaútoãit. Kenaanci
zaujali pozici na skalnaté vyv˘‰ené ro-
vinû, jíÏ bylo moÏno dosáhnout jen
pfiíkr˘m a nebezpeãn˘m v˘stupem.
Obrovsk˘ poãet HebrejÛ uãinil poráÏ-
ku Izraele je‰tû hroznûj‰í.Velké a tûÏké
balvany s rachotem padaly dolÛ a svou
cestu poznamenávaly krví pobit˘ch.
Ti, kdo po vyãerpávajícím v˘stupu do-
sáhli vrcholu, byli nelítostnû odraÏeni
a s velk˘mi ztrátami zahnáni na útûk.
Izraelská armáda byla na hlavu pora-
Ïena.

Nepfiátelé Izraele, ktefií se strachem
ãekali na stfiet s tak mocn˘m vojskem,
se osmûlili k ráznému odporu. V‰ech-
ny zprávy o úÏasn˘ch zázracích, které
BÛh uãinil pro svÛj lid a o nichÏ sly‰e-
li, nyní povaÏovali za fale‰né. Nebylo
dÛvodu k obavám. Tato první poráÏka
Izraele, která Kenaance povzbudila
k odvaze a odporu, velmi ztíÏila po-
zdûj‰í dob˘vání zemû.

Izraeli nezb˘valo neÏ se pfied vítûzn˘-
mi nepfiáteli stáhnout na pou‰È. Vûdûli,
Ïe tam najde svÛj hrob celá generace.



Soudy, které dopadly na Izraelce, zpÛ-
sobily, Ïe se po urãitou dobu zdrÏeli
reptání a nepoddajnosti.Duch vzpoury
v‰ak byl stále v jejich srdci.Posléze bylo
zorganizováno chytfie vymy‰lené spik-
nutí, jehoÏ cílem bylo svrhnout autoritu
vÛdcÛ, které ustanovil sám BÛh.

Duchovním vÛdcem tohoto hnutí byl
MojÏí‰Ûv bratranec Kórach.Byl to schop-
n˘ a vlivn˘ muÏ.Nebyl spokojen se sv˘m
postavením a usiloval o získání hodnos-
ti knûze. Po nûjakou dobu se Kórach
tajnû stavûl proti MojÏí‰ovû a Áronovû
autoritû, aãkoli se neodváÏil otevfiené
vzpoury. Nakonec vymyslel nestoudn˘
plán na svrÏení obãanské i náboÏenské
autority. Dátan a Abíram, dvû kníÏata, se
ochotnû pfiipojili k jeho ctiÏádostiv˘m
intrikám a rozhodli se,Ïe se s Kórachem
podûlí o knûÏské tituly.

Lid byl Kórachovi naklonûn. V hofi-
kosti svého zklamání se vrátili ke své
dfiívûj‰í pochybovaãnosti, Ïárlivosti
a zá‰ti a jejich stesky se znovu obrátily
proti trpûlivému vÛdci.Zapomnûli,Ïe je
vede BÛh, pfiedchází je Kristova pfií-
tomnost a MojÏí‰ pfiijímá nafiízení od
Hospodina. Nechtûli zemfiít na pou‰ti,
a tak byli ochotni uvûfiit, Ïe to nebyl

BÛh, n˘brÏ MojÏí‰, kdo nad nimi vyne-
sl rozsudek smrti. Aãkoli pfied sebou
dosud mûli známky BoÏí nelibosti nad
jejich zatvrzelostí,nevzali si ponauãení
k srdci.

BÛh,kter˘ ãte tajemství v‰ech srdcí,
svÛj lid varoval a pouãil, aby mu umoÏ-
nil uniknout svodu tûchto intrikáfisk˘ch
muÏÛ.Vidûli BoÏí soud nad Mirjam kvÛ-
li její Ïárlivosti a stíÏnostem na MojÏí-
‰e. Hospodin prohlásil: „S ním mluvím
od úst k ústÛm.“ A dodal: „Jak to, Ïe se
tedy nebojíte mluvit proti mému slu-
Ïebníku MojÏí‰ovi?“(Nu 12,8) Tyto po-
kyny nebyly urãeny jen Mirjam a Áro-
novi, n˘brÏ celému Izraeli.

Kórach a jeho spoluspiklenci byli
mezi tûmi, kdo vy‰li s MojÏí‰em na ho-
ru a vidûli BoÏí slávu. Av‰ak poku‰ení,
které bylo zprvu slabé,zakotvilo v jejich
myslích, aÏ je ovládl satan. Nejdfiíve si
o své nespokojenosti ‰eptali mezi sebou
a potom o ní mluvili s pfiedáky Izraele.
Nakonec si opravdu mysleli, Ïe je k to-
mu pfiivedla horlivost pro Boha. Poda-
fiilo se jim získat na svou stranu dvû stû
padesát kníÏat. Nabyli pfiesvûdãení, Ïe
s tûmito vlivn˘mi pfiívrÏenci v˘raznû
zlep‰í MojÏí‰ovu a Áronovu správu.
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KÓRACHOVA VZPOURA
Dal‰í vzpoura – 

dal‰í obvinûní MojÏí‰e.



Îárlivost dala vzniknout závisti a zá-
vist vzpoufie. Oklamali sami sebe a je-
den druhého v tom,Ïe si mysleli,Ïe Moj-
Ïí‰ a Áron si sami pfiisvojili postavení,
které zastávají, Ïe se sami pov˘‰ili na
vÛdce, kdyÏ pfiijali knûÏsk˘ a vedoucí
úfiad. Nejsou svûtûj‰í neÏ ostatní lidé
a mûlo by jim staãit, kdyÏ budou na
stejné úrovni jako jejich bratfii, ktefií
byli stejnou mûrou poctûni BoÏí pfií-
tomností a ochranou.

OBVINùNÍ MOJÎÍ·E

Kórach a jeho spoleãníci si zajistili
podporu spoleãenství. Obvinûní, Ïe
reptání lidu zapfiíãinilo BoÏí hnûv,bylo
prohlá‰eno za omyl. Tvrdili, Ïe spole-
ãenství se neprovinilo, neboÈ neusilo-
valo o nic jiného neÏ o svá práva. Av‰ak
MojÏí‰ je panovaãn˘ vÛdce. Odsuzuje
lidi jako hfií‰níky, zatímco oni jsou sva-
t˘m lidem.

Kórachovi posluchaãi si mysleli, Ïe
je zcela zfiejmé,Ïe jejich tûÏkostem by se
dalo pfiedejít, kdyby MojÏí‰ zaujal jin˘
postoj.To,Ïe jim byl odepfien vstup do
zaslíbené zemû, bylo v˘sledkem ne-
správného vedení MojÏí‰em a Áronem.
Kdyby byl jejich vÛdcem Kórach a po-
vzbuzoval je, aby setrvali v konání do-
br˘ch skutkÛ, místo kárání jejich hfií-
chÛ, byla by jejich cesta velmi úspû‰ná.
Místo aby putovali po pou‰ti, ‰li by pfií-
mo do zaslíbené zemû.

S úspûchem, kterého dosáhl u lidí,
vzrostla Kórachova sebedÛvûra. Tvrdil,
Ïe BÛh ho povûfiil, aby zmûnil správu,
dfiíve neÏ bude pfiíli‰ pozdû.

Mnozí ov‰em nebyli ochotni pfiijmout
Kórachova obvinûní, která vznesl proti

MojÏí‰ovi. Pfii‰la jim na mysl jeho trpû-
livost a sebeobûtavá práce a ozvalo se
jejich svûdomí. Bylo proto nutné jej
nafiknout ze sobeck˘ch pohnutek. By-
lo oprá‰eno staré osoãení, Ïe je vyvedl
z Egypta, aby zahynuli na pou‰ti a on
se mohl zmocnit jejich majetku.

Jakmile hnutí zesílilo natolik, aby to
bylo dostateãnou omluvou pro otevfie-
nou vzpouru, Kórach vefiejnû osoãil
MojÏí‰e a Árona z uchvácení moci. Spik-
lenci tvrdili: „Pfiíli‰ mnoho si osobuje-
te.Celá pospolitost,v‰ichni v ní jsou sva-
tí a Hospodin je uprostfied nich. Proã
se povzná‰íte nad Hospodinovo shro-
máÏdûní?“ (Nu 16,3)

MojÏí‰ neãekal tak dobfie zosnované
spiknutí. Padl na svou tváfi v tiché nalé-
havé prosbû k Bohu. Povstal klidn˘ a sil-
n˘.Dostalo se mu uji‰tûní o BoÏím vede-
ní. ¤ekl: „Ráno oznámí Hospodin, kdo je
jeho a kdo je svat˘... Koho vyvolí, tomu
dovolí, aby k nûmu pfiistupoval.“ (Nu
16,5) Ti, kdo usilovali o získání knûÏství,
mûli pfiijít kaÏd˘ se svou kadidelnicí
a obûtovat kadidlo ve svatostánku.KnûÏí
Nádab a Abíhú byli dokonce zniãeni,
protoÏe se v rozporu s BoÏím pfiíkazem
odváÏili obûtovat „cizí oheÀ“. Nicménû
MojÏí‰ své osoãovatele vyzval, aby svou
záleÏitost pfiednesli Bohu, mají-li odvahu
vstoupit na tak nebezpeãnou pÛdu.

Samotnému Kórachovi a lévijcÛm,
ktefií ho následovali, MojÏí‰ fiekl: „Je
vám to málo,Ïe vás BÛh Izraele oddûlil
od pospolitosti Izraele a dovolil,abyste
k nûmu pfiistupovali,vykonávali sluÏbu
pfii Hospodinovû pfiíbytku, stáli pfied
pospolitostí a pfiisluhovali jí? Dovolil
pfiistupovat tobû i v‰em tv˘m bratfiím
LéviovcÛm s tebou. A vy se domáháte
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i knûÏského úfiadu. To znamená, Ïe ty
a celá tvoje skupina se srocujete proti
Hospodinu. Co je Áron, Ïe proti nûmu
reptáte?“ (Nu 16,9-11) 

Dátan a Abíram nezaujali tak odváÏ-
n˘ postoj jako Kórach.MojÏí‰ je vyzval,
aby se pfied nûj postavili, aby mohl vy-
slechnout jejich nafiãení vÛãi sobû. Ale
oni drze odmítli uznat jeho autoritu:
„CoÏ je to málo,Ïe jsi nás vyvedl ze ze-
mû opl˘vající mlékem a medem, abys
nás umofiil na pou‰ti? To se je‰tû opo-
vaÏuje‰ ze sebe dûlat nad námi velite-
le? Je‰tû jsi nás neuvedl do zemû opl˘-
vající mlékem a medem, je‰tû jsi nám
nedal do dûdictví pole ani vinice. To
chce‰ vyloupnout tûmto muÏÛm oãi?
Nepfiijdeme.“ (Nu 16,13.14)

Takto prohlásili, Ïe se mu uÏ nebu-
dou podfiizovat a nedají se vést jako sle-
pí muÏi nejdfiív do Kenaanu a potom
zase zpût na pou‰È podle toho, jak se
to nejlépe hodí MojÏí‰ov˘m ctiÏádosti-
v˘m cílÛm. Jeho charakter byl pfiedsta-
ven v nejãernûj‰ích barvách, jako by
byl uchvatitel a tyran. Odpovûdnost za
to,Ïe nemohli vstoupit do Kenaanu,by-
la pfiipsána na vrub jemu.

MojÏí‰ se nesnaÏil sám sebe obhájit.
Vpfiítomnosti spoleãenství se slavnost-
nû obrátil na Boha a odvolal se k nûmu
jako ke svému soudci.

ODSOUZENÍ

Nazítfií se se sv˘mi kadidelnicemi do-
stavilo dvû stû padesát kníÏat s Kóra-
chem v ãele, zatímco lid se sebûhl
v oãekávání, jak˘ bude v˘sledek.Nebyl
to MojÏí‰, kdo shromáÏdil spoleãen-
ství, aby pfiihlíÏelo poráÏce Kóracha

a jeho skupiny, ale sami vzboufienci ve
své slepé dom˘‰livosti svolali lid, aby
se stal svûdkem jejich vítûzství. Velká
ãást spoleãenství byla otevfienû na
Kórachovû stranû.

Kórach opustil shromáÏdûní a pfii-
pojil se k Dátanovi a Abíramovi, kdyÏ
MojÏí‰ v doprovodu sedmdesáti star‰ích
pfii‰el s posledním varováním k muÏÛm,
ktefií se k nûmu odmítli dostavit. Moj-
Ïí‰ na BoÏí pokyn prosil lid: „Odstupte
od stanÛ tûchto svévoln˘ch muÏÛ a ne-
dot˘kejte se niãeho,co je jejich,abyste
nebyli smeteni spolu se v‰emi jejich
hfiíchy.“ (Nu 16,26) Lidé uposlechli
varování, protoÏe na v‰ech spoãinula
pfiedtucha nadcházejícího soudu.Hlav-
ní vzboufienci vidûli, Ïe jsou opu‰tûni
tûmi,které svedli, av‰ak spolu se sv˘mi
rodinami se otevfienû postavili na od-
por BoÏímu varování.

MojÏí‰ teì pfied shromáÏdûním pro-
hlásil: „Podle toho poznáte, Ïe mû po-
slal Hospodin,abych ãinil v‰echny tyto
skutky, a Ïe nedûlám nic z vlastní vÛle:
JestliÏe tito lidé zemfiou, jako umírá kaÏ-
d˘ ãlovûk, a postihne je obecn˘ lidsk˘
údûl, neposlal mû Hospodin. JestliÏe
v‰ak Hospodin stvofií nûco mimofiádné-
ho a pÛda rozevfie svÛj chfitán a pohltí
je se v‰ím, co je jejich, takÏe sestoupí
zaÏiva do podsvûtí,poznáte,Ïe tito muÏi
zneváÏili Hospodina.“ (Nu 16,28-30)

Sotva domluvil, pevná zemû se roze-
vfiela a vzboufienci se v‰ím, co jim patfii-
lo, se zaÏiva propadli do propasti a„zmi-
zeli zprostfiedku shromáÏdûní“ (Nu
16,33).Lidé se rozutekli a sami sebe od-
suzovali jako spoluúãastníky hfiíchu.

Ov‰em soud je‰tû neskonãil. OheÀ,
kter˘ vy‰lehl z oblaku, spálil dvû stû pa-
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desát kníÏat,ktefií obûtovali kadidlo.Tito
muÏi nebyli zniãeni spolu s hlavními
spiklenci.Bylo jim dovoleno vidût jejich
konec, a tak jim byla dána pfiíleÏitost
k pokání. Av‰ak pro jejich sympatizová-
ní s rebely je stihl stejn˘ osud.

Celé spoleãenství se podílelo na je-
jich vinû,protoÏe v‰ichni s nimi ve vût‰í
nebo men‰í mífie sympatizovali. Pfiesto
byla lidem, ktefií se dali svést, stále je‰-
tû nabízena moÏnost pokání.

Andûl, kter˘ ‰el pfied Hebreji, se je
snaÏil zachránit pfied zniãením. BoÏí
soud byl velmi blízko a vyz˘val je k po-
kání. Kdyby byli v té chvíli odpovûdûli
BoÏí prozfietelnosti, mohli b˘t zachrá-
nûni. JenÏe oni se ze své vzpoury ne-
vyléãili. V noci se vrátili ke sv˘m sta-
nÛm ochromeni strachem, ale pokání
neãinili.

Kórach jim tak dlouho lichotil, aÏ si
skuteãnû mysleli,Ïe jsou velmi dobr˘m
lidem, kter˘ MojÏí‰ podvedl a zneuÏil.
Kojili se nadûjí, Ïe bude brzy ustaven
nov˘ fiád, v nûmÏ pochvala nahradí ká-
rání a pohoda úzkost a spor. Lidé, ktefií
zahynuli, proná‰eli lichotivá slova
a prohla‰ovali o sobû, Ïe o nû mají vel-
k˘ zájem a Ïe je mají rádi, a lid do‰el
k závûru,Ïe MojÏí‰ nûjak˘m zpÛsobem
zapfiíãinil jejich záhubu.

Izraelci mûli v úmyslu usmrtit Moj-
Ïí‰e i Árona. Pfiesto tuto noc zkou‰ky
nestrávili pokáním a vyznáním hfiíchÛ,
n˘brÏ vym˘‰lením zpÛsobu, jak vyvrá-
tit dÛkazy,které svûdãily o tom,Ïe jsou
velk˘mi hfií‰níky. Stále chovali nenávist
k muÏÛm, které BÛh ustanovil, a vzpí-
rali se jejich autoritû.

„Druhého dne reptala celá pospoli-
tost IzraelcÛ proti MojÏí‰ovi a Áronovi:

»Vy jste pfiíãinou smrti Hospodinova li-
du.«“ (Nu 17,6) Byli pfiipraveni dopus-
tit se násilí na sv˘ch vûrn˘ch a obûta-
v˘ch vÛdcích.

V oblaku nad stanem setkávání se
zjevila BoÏí sláva a k MojÏí‰ovi aÁrono-
vi promluvil hlas: „Vzdalte se od této
pospolitosti! Chci s nimi ráznû skonco-
vat.“ (Nu 17,10) 

MojÏí‰ v této hrozné krizi znovu pro-
jevil zájem pravého past˘fie o stádo,
které mu bylo svûfieno do péãe. Úpûn-
livû prosil, aby BÛh zcela nezniãil lid,
kter˘ si vyvolil.

Av‰ak posel hnûvu uÏ vy‰el. Pohro-
ma zaãala své dílo zkázy.Na bratrÛv po-
kyn vzal Áron kadidelnici a spûchal do-
prostfied shromáÏdûní, „aby vykonal
smírãí obfiady za lid. Postavil se mezi
mrtvé a Ïivé.“ (Nu 17,12.13) Pohroma
byla zastavena,ale zahynulo pfii ní pfies
ãtrnáct tisíc IzraelcÛ.

Lidé teì byli pfiinuceni uvûfiit nepo-
pulární pravdû, Ïe musí zemfiít na pou-
‰ti. Volali: „Ach, zajdeme, zhyneme, my
v‰ichni zhyneme.“ (Nu 17,27) Vyznali,
Ïe zhfie‰ili,kdyÏ se vzboufiili proti sv˘m
vÛdcÛm, a Ïe Kórach a jeho skupina
byli Bohem spravedlivû odsouzeni.

BEZMOCN¯ BÒH

Neexistují i dnes stejná zla, která byla
pfiíãinou zniãení Kóracha? P˘cha a cti-
Ïádost jsou velmi roz‰ífiené a otevírají
dvefie závisti a touze po moci. Takov˘
ãlovûk se odcizuje Bohu a nevûdomky
se dostává do satanov˘ch fiad. Mnozí
tak jako Kórach a jeho spoleãníci mys-
lí, plánují a dûlají v‰e pro sebepov˘-
‰ení, takÏe jsou ochotni pfiekrucovat
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a zkreslovat pravdu a nesprávnû pfied-
stavovat Hospodinovy sluÏebníky. Ne-
ustál˘m omíláním lÏí nakonec uvûfií, Ïe
je to pravda.

Hebrejové nebyli ochotni se podfiídit
Hospodinovu vedení a kázni. Nechtûli
pfiijmout napomenutí.To bylo tajemství
jejich reptání proti MojÏí‰ovi. V cel˘ch
dûjinách církve musí BoÏí sluÏebníci ãe-
lit stejnému duchu.

Odmítání svûtla zatemÀuje mysl
a zatvrzuje srdce,takÏe je snadnûj‰í po-
stoupit v hfiíchu dále, odmítat stále jas-
nûj‰í svûtlo, aÏ se nakonec návyky ne-
správného jednání upevní.Ten,kdo vûr-
nû káÏe BoÏí slovo a odsuzuje hfiích, je
velmi ãasto vystaven nenávisti.Îárlivci
a nespokojenci otupují své svûdomí
klamem a rozsévají v církvi nesoulad
a oslabují ruce tûch,které by mûli pod-
pírat.

KaÏd˘ pokrok uãinûn˘ tûmi, které
BÛh povolal,aby vedli jeho dílo,byl Ïár-
livostí a vyhledáváním chyb nesprávnû
pfiedstaven. Tak tomu bylo v dobû Lu-
thera, bratfií WesleyÛ a jin˘ch reformá-
torÛ. Tak je tomu i dnes.

Kórach a jeho spoleãníci odmítali
svûtlo, aÏ se stali tak zaslepen˘mi, Ïe

ani zfietelné projevy BoÏí moci nestaãi-
ly k tomu, aby je pfiesvûdãily. V‰echny
je pfiisuzovali lidskému nebo satanské-
mu pÛsobení. Stejnû si poãínal i lid.
Pfies nejpfiesvûdãivûj‰í dÛkazy BoÏí ne-
libosti se odváÏili pfiisuzovat jeho sou-
dy satanu a prohlásili, Ïe MojÏí‰ a Áron
zapfiíãinili smrt dobr˘ch a svat˘ch mu-
ÏÛ. Zhfie‰ili proti Duchu svatému. Kris-
tus fiekl: „Tomu, kdo by fiekl slovo pro-
ti Synu ãlovûka, bude odpu‰tûno; ale
kdo by fiekl slovo proti Duchu svatému,
tomu nebude odpu‰tûno.“ (Mt 12,32)
BÛh mluví s ãlovûkem prostfiednictvím
Ducha svatého. A ti, kdo zámûrnû od-
mítají BoÏí pÛsobení jako satanské,zne-
moÏÀují komunikaci mezi ãlovûkem
a nebesy.

JestliÏe ãlovûk dílo Ducha svatého
s koneãnou platností odmítne,BÛh pro
nûj uÏ nemÛÏe nic udûlat.Pfiestupník se
sám oddûlil od Boha. Hfiích se sám ne-
mÛÏe vyléãit. BÛh pak pfiikazuje:
„Nech ho b˘t.“ (Oz 4,17) „JestliÏe své-
volnû hfie‰íme i po tom, kdyÏ jsme uÏ
poznali pravdu, nemÛÏeme poãítat
s Ïádnou obûtí za hfiíchy, ale jen
s hrozn˘m soudem a »Ïárem ohnû,kte-
r˘ stráví BoÏí odpÛrce«.“ (Îd 10,26.27)



Témûfi na ãtyfiicet let se Izraelci ztratili
z dohledu v temnotû pou‰tû. Vzpou-
rou v Káde‰i odmítli Boha a BÛh je na
ãas zavrhl. ProtoÏe byli nevûrní smlou-
vû, kterou s Hospodinem uzavfieli, ne-
mûli provádût znamení této smlouvy –
obfiízku. Jejich touha vrátit se zpût do
zemû otroctví ukazovala, Ïe nejsou hod-
ni svobody, a tak nemûli slavit Veliko-
noce, které byly ustaveny proto, aby
pfiipomínaly osvobození z otroctví.

Pfiesto pokraãování sluÏeb ve stanu
setkávání svûdãilo o tom,Ïe BÛh svÛj lid
zcela nezavrhl. A jeho prozfietelnost stá-
le naplÀovala jejich potfieby. „Hospodin,
tvÛj BÛh,ti pfii ve‰keré práci tv˘ch rukou
Ïehnal; znal tvé putování touto velikou
pou‰tí. UÏ po ãtyfiicet let je Hospodin,
tvÛj BÛh, s tebou; v niãem jsi nestrádal.“
(Dt 2,7) BÛh o Izrael peãoval dokonce
i bûhem tûchto let vyhnanství. „Dával jsi
svého dobrého ducha, aby je pouãoval.
Neodnímal jsi jim od úst svou manu a dá-
val jsi jim vodu, kdyÏ Ïíznili. Po ãtyfiicet
let ses o nû na pou‰ti staral, nic jim ne-
scházelo, plá‰tû jim nezvet‰ely a nohy
jim neotekly.“ (Neh 9,20.21)

Pou‰È mûla poslouÏit jako v˘chovn˘
prostfiedek pro novou generaci, jako

pfiíprava na jejich vstup do zaslíbené
zemû. MojÏí‰ prohlásil: „Pfiipomínej si
celou tu cestu, kterou tû Hospodin,
tvÛj BÛh, vodil po ãtyfiicet let na pou-
‰ti,aby tû pokofiil a vyzkou‰el a poznal,
co je v tvém srdci, zda bude‰ dbát na
jeho pfiikázání, ãi nikoli. Pokofioval tû
a nechal tû hladovût,potom ti dával jíst
manu, kterou jsi neznal a kterou ne-
znali ani tvoji otcové. Tak ti dával po-
znat, Ïe ãlovûk neÏije pouze chlebem,
ale Ïe ãlovûk Ïije v‰ím,co vychází z Hos-
podinov˘ch úst. Uznej tedy ve svém
srdci, Ïe tû Hospodin, tvÛj BÛh, vycho-
vával, jako vychovává muÏ svého sy-
na.“ (Dt 8,2.3.5)

„KaÏd˘m jejich souÏením byl suÏo-
ván a andûl stojící pfied jeho tváfií je
zachraÀoval; svou láskou a shovívavos-
tí je vykupoval, bral je na svá ramena
a nosil je po v‰echny dny dávné.“ (Iz
63,9)

V˘sledkem Kórachovy vzpoury bylo
zniãení více neÏ ãtrnácti tisíc IzraelcÛ.
A v ojedinûl˘ch pfiípadech se projevil
stejn˘ duch pohrdání BoÏí autoritou.

Jednou se stalo, Ïe jeden z pfiimí‰en-
cÛ, ktefií vy‰li s Izraelci z Egypta, opus-
til své místo v tábofie a usadil se mezi
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odsoudilo Izrael k dal‰ímu putování.



Izraelci. Tvrdil, Ïe má právo rozbít tam
svÛj stan. Mezi ním a jist˘m Izraelcem
do‰lo k rozepfii. ZáleÏitost byla pfiedne-
sena soudcÛm, ktefií rozhodli v nepro-
spûch pfiestupníka.

Rozzufien tímto rozhodnutím, zlofie-
ãil soudci a rouhal se Bohu.Byl okamÏi-
tû pfiedveden pfied MojÏí‰e.MuÏ byl vzat
do vazby, dokud nebude jasná BoÏí
vÛle. BÛh sám vynesl rozsudek. Na Bo-
Ïí pfiíkaz byl rouhaã vyveden za tábor
a ukamenován k smrti. Ti, kdo byli
svûdky jeho hfiíchu,poloÏili ruce na je-
ho hlavu a takto slavnostnû dosvûdãili
pravdivost obvinûní, které proti nûmu
bylo vzneseno. Potom hodili první ka-
meny a poté se k vykonání rozsudku
pfiipojil lid, kter˘ stál v pozadí (viz Lv
24,14; Dt 17,7).

Kdyby hfiích tohoto muÏe nebyl po-
trestán,podkopalo by to morálku ostat-
ních. V dÛsledku toho by pak zfiejmû
mnozí pfii‰li o Ïivot.

Pfiimí‰enci,ktefií vy‰li s Izraelci z Egyp-
ta, tvrdili, Ïe se vzdali modláfiství a Ïe
uctívají pravého Boha. Byli v‰ak vícemé-
nû zkaÏeni modláfistvím a scházela jim
uctivost.Nakva‰ovali tábor modláfisk˘mi
praktikami a reptáním proti Bohu.

Brzy se objevil pfiípad pfiestoupení
soboty. Hospodinovo oznámení, Ïe
Izrael vydûdí, vyvolalo ducha vzpoury.
Jeden muÏ z lidu, naplnûn hnûvem, Ïe
nemÛÏe vstoupit do Kenaanu, se roz-
hodl, Ïe ukáÏe své pohrdání BoÏím zá-
konem. Troufl si otevfienû pfiestoupit
ãtvrté pfiikázání tím, Ïe ‰el v sobotu
sbírat dfiíví. Bûhem pobytu na pou‰ti
bylo zakázáno sedm˘ den rozdûlávat
oheÀ.Zákaz se nevztahoval na kenaan-
skou zemi, ale na pou‰ti nebyl oheÀ

nutn˘ k zaji‰tûní tepla.Bylo to vûdomé
a úmyslné pfiestoupení ãtvrtého pfiiká-
zání – hfiích troufalosti.

MojÏí‰ pfiednesl pfiípad Hospodinu,
kter˘ vydal tento pokyn:„Ten muÏ mu-
sí zemfiít. Celá pospolitost jej ukame-
nuje venku za táborem.“(Nu 15,35) Za
hfiích rouhání a hfiích zámûrného pfie-
stoupení soboty byl stanoven stejn˘
trest. Oba byly ve stejné mífie vyjádfie-
ním opovrÏení BoÏí autoritou.

Mnozí, kdo odmítají sobotu jako Ïi-
dovskou, uvádûjí námitku, Ïe kdyby
mûla b˘t zachovávána, museli by b˘t
její pfiestupníci postiÏeni trestem smrti.
Av‰ak rouhání bylo potrestáno stejn˘m
zpÛsobem jako pfiestoupení soboty.
PfiestoÏe BÛh nyní netrestá pfiestupníky
svého zákona ãasn˘mi tresty, na posled-
ním soudu bude smrt údûlem tûch,kdo
pfiestupovali jeho svatá pfiikázání.

Po cel˘ch ãtyfiicet let, která strávili
na pou‰ti, bylo lidem v zázraku padání
many kaÏd˘ t˘den pfiipomínáno,Ïe ma-
jí zachovávat sobotu. Pfiesto BÛh ústy
svého proroka prohlásil: „Dal jsem jim
také své dny odpoãinku, aby byly zna-
mením mezi mnou a jimi, aby vûdûli,
Ïe já Hospodin je posvûcuji. Ale dÛm
izraelsk˘ se mi na pou‰ti vzepfiel,m˘mi
nafiízeními se nefiídili a zneváÏili mé fiá-
dy, skrze nûÏ má ãlovûk Ïivot, kdyÏ je
plní, a hrubû znesvûcovali mé dny od-
poãinku.“ (Ez 20,12.13) Pfiestupování
soboty je vyjmenováno mezi dÛvody,
proã byla první generace IzraelcÛ vy-
louãena ze vstupu do zaslíbené zemû.

Období jejich putování po pou‰ti se
ch˘lilo ke konci. „Lid se usadil v Káde-
‰i.“ (Nu 20,1) Údûlem milionÛ lidí, ktefií
s velk˘mi nadûjemi vy‰li z Egypta, byla
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cesta od radostného v˘jevu na bfiehu
Rudého mofie k hrobu na pou‰ti,v nûmÏ
skonãilo jejich dlouhé putování. Hfiích

jim odtrhl od rtÛ pohár poÏehnání a roz-
tfií‰til ho.Vezme si z toho pfií‰tí genera-
ce ponauãení?



Poprvé vytryskl proud vody, kter˘ ob-
ãerstvil Izrael na pou‰ti,ze skály na Cho-
rébu,kdyÏ do ní MojÏí‰ uhodil.Kdekoli
bûhem celého jejich putování vznikla
potfieba, vypr˘‰tila vedle jejich tábora
zázraãnû voda.

Obãerstvující pramen dával Izraeli
Kristus. „Pili t˘Ï duchovní nápoj; pili
totiÏ z duchovní skály, která je dopro-
vázela, a tou skálou byl Kristus.“ (1 K
10,4) On byl zdrojem v‰ech ãasn˘ch
i duchovních poÏehnání. „Nebudou
Ïíznit, aÏ je povede vyschl˘mi kraji, vo-
du ze skály jim vyvede jak bystfiinu,
rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vo-
dy.“ (Iz 48,21) „Otevfiel skálu a vody
tekly proudem, valily se jako fieka vy-
prahl˘mi kraji.“ (Î 105,41)

Tak jako ze skály, do níÏ MojÏí‰ ude-
fiil, proudila Ïivotodárná voda, tak
z Krista,kter˘ byl „ranûn,ubit od Boha
a pokofien“ a „proklán pro na‰i nevûr-
nost,zmuãen pro na‰i nepravost“(Iz 53,
4.5), vytryskl proud spasení pro ztra-
cené lidstvo.Tak jako do skály bylo ude-
fieno jen jednou, tak byl Kristus „jen
jednou obûtován, aby na sebe vzal hfií-
chy mnoh˘ch“ (Îd 9,28). Ná‰ Spasitel
nemûl b˘t obûtován podruhé. Ti, kdo

hledají poÏehnání BoÏí milosti, potfie-
bují o nû pouze poÏádat v JeÏí‰ovû jmé-
nu. Pak vytryskne ãerstvá, Ïivotodárná
krev, symbolizovaná proudem vody, kte-
rá byla darována Izraeli.

Tûsnû pfied tím, neÏ se Hebrejové
dostali do Káde‰e, pfiestal téct Ïivoto-
dárn˘ pramen, kter˘ po mnoho let vy-
vûral vedle jejich tábora. Hospodin je
zkou‰el, zda budou dÛvûfiovat jeho ve-
dení, anebo budou pokraãovat v nevû-
fie sv˘ch otcÛ.

V té dobû uÏ mûli na dohled kena-
anské pahorky a nacházeli se jen kousek
cesty od Edómu, jehoÏ územím vedla
pfiímá cesta do Kenaanu. MojÏí‰ dostal
pokyn: „Lidu pfiikaÏ:Procházíte územím
sv˘ch bratfií EzauovcÛ,sídlících v Seíru.
Budou se vás bát,ale mûjte se na pozo-
ru. NedráÏdûte je, neboÈ z jejich zemû
vám nedám ani ‰lépûj pÛdy.Pohofií Seír
jsem dal do vlastnictví Ezauovi. Za stfií-
bro si od nich budete kupovat pokrm,
abyste mûli co jíst, za stfiíbro si od nich
budete opatfiovat vodu, abyste mûli co
pít.“ (Dt 2,4-6)

Tato nafiízení mûla staãit k vysvûtle-
ní, proã byla zastavena dodávka vody.
Bûhem pfiímé cesty do kenaanské ze-
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mû mûli projít úrodnou krajinou, která
byla dobfie zásobena vodou. Zastavení
zázraãného dodávání vody mûlo b˘t
proto pfiíãinou radosti, znamením, Ïe
jejich pobyt na pou‰ti uÏ konãí. Av‰ak
zdálo se, Ïe lidé se vzdali v‰ech nadûjí,
Ïe je BÛh pfiivede do Kenaanu, a volali
po poÏehnáních pou‰tû.

Voda pfiestala téci dfiíve, neÏ se do-
stali do Edómu.Byla to pfiíleÏitost k to-
mu, aby ‰li po urãit˘ ãas vírou, místo
aby spoléhali na to, co se vidí. Av‰ak
první tûÏkosti ukázaly,Ïe mají stejného
ducha jako jejich otcové. Zapomnûli
na ruku, která po mnoho let uspokojo-
vala jejich potfieby.Místo aby se obráti-
li o pomoc k Bohu, v zoufalém kfiiku
reptali: „KéÏ bychom byli také zahynu-
li, kdyÏ zahynuli na‰i bratfii pfied
Hospodinem!“(Nu 20,3 – Zde jsou mí-
nûni ti, kdo zahynuli pfii Kórachovû
vzpoufie.)

VÛdcové MojÏí‰ aÁron ‰li ke vchodu
do stanu setkávání a padli na své tváfie.
MojÏí‰ovi bylo fieãeno: „Vezmi hÛl, svo-
lej spolu se sv˘m bratrem Áronem po-
spolitost a pfied jejich oãima promluv-
te ke skalisku, aÈ vydá vodu. Vyvede‰
jim tak vodu ze skaliska a napojí‰ po-
spolitost i jejich dobytek.“ (Nu 20,8)

Oba bratfii uÏ byli starci.Dlouho sná-
‰eli vzpouru Izraele. Teì v‰ak nako-
nec MojÏí‰ovi do‰la trpûlivost. „Po-
sly‰te, odbojníci!“ zvolal. „To vám z to-
hoto skaliska máme vyvést vodu?“ (Nu
20,10) A místo aby ke skále promluvil,
jak mu BÛh pfiikázal,dvakrát do ní uho-
dil holí. Ze skály vytryskl mohutn˘
proud vody, jenÏe MojÏí‰ se dopustil
velké chyby.Promluvil podráÏdûnû.¤e-
kl: „Posly‰te, odbojníci!“ Toto obvinûní

bylo sice pravdivé, av‰ak ani pravda
nemá b˘t vyfiãena hnûvivû nebo netr-
pûlivû. KdyÏ je sám obvinil, zarmoutil
BoÏího Ducha. Bylo zfiejmé, Ïe se pfie-
stal ovládat. Dal tak lidem pfiíleÏitost
k pochybování, zda v minulosti jednal
pod BoÏím vedením. Nyní na‰li vytou-
Ïenou záminku k odmítnutí napome-
nutí, která BÛh prostfiednictvím svého
sluÏebníka sesílal.

MojÏí‰ projevil nedÛvûru k Bohu.„To
vám z tohoto skaliska máme vyvést vo-
du?“zeptal se. Jako by Hospodin nûkdy
neudûlal to,co slíbil. „Neuvûfiili jste mi,“
fiekl Hospodin obûma bratrÛm, „kdyÏ
jste mûli pfied syny Izraele dosvûdãit
mou svatost.“ (Nu 20,12) KdyÏ se ne-
dostávalo vody,jejich vlastní víra v BoÏí
slib se pod náporem vzpoury lidu za-
chvûla. První generace byla pro svou
nevûru odsouzena k zániku na pou‰ti.
Nevejdou ani tito? 

MojÏí‰ a Áron byli unaveni a zmalo-
myslnûni a nepokusili se usmûrnit v‰e-
obecnou náladu. Mohli lidem pfiedsta-
vit celou záleÏitost v takovém svûtle,aby
jim pomohli projít touto zkou‰kou.
Mohli uti‰it reptání dfiíve,neÏ Ïádali Bo-
ha,aby jim dal vodu. Jakému fietûzu zla
by se mohlo pfiedejít! 

Do skály,která symbolizovala Krista,
bylo uÏ jednou udefieno, tak jako Kris-
tus mûl b˘t jednou obûtován. Bylo tfie-
ba ke skále jen promluvit, tak jako my
musíme Ïádat o poÏehnání v JeÏí‰ovû
jménu. Druh˘m udefiením do skály byl
v˘znam tohoto krásného pfiedobrazu
na Krista zniãen.

Navíc si MojÏí‰ aÁron pfiisvojili moc,
která náleÏí jedinû Bohu. Izrael‰tí vÛd-
cové mûli pfiíleÏitost ovlivnit lid, aby
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k Bohu pfiicházel s úctou, a posílit víru
v Hospodinovu moc a dobrotu. KdyÏ
v hnûvu volali: „To vám z tohoto ska-
liska máme vyvést vodu?“postavili se na
BoÏí místo, jako by oni sami byli zdro-
jem moci. MojÏí‰ ztratil ze zfietele své-
ho V‰emocného pomocníka a BÛh ho
nechal, aby svou povûst poskvrnil lid-
skou slabostí. MuÏ, kter˘ mohl zÛstat
vûrn˘ a nesobeck˘ aÏ do konce svého
Ïivota, byl nakonec pfiemoÏen.

PROVINùNÍ A TREST

BÛh pfii této pfiíleÏitosti nevynesl soud
nad tûmi,ktefií MojÏí‰e aÁrona tak pro-
vokovali.Ve‰keré pokárání dopadlo na
hlavu vÛdcÛ. MojÏí‰ a Áron se cítili sa-
mi uraÏeni a ztratili ze zfietele skuteã-
nost, Ïe reptání nebylo namífieno proti
nim,n˘brÏ proti Bohu.Zamûfiili se na se-
be, a tak nevûdomky upadli do hfiíchu
a zanedbali svou povinnost pfiedstavit
lidem jejich provinûní proti Bohu.

„Hospodin v‰ak MojÏí‰ovi a Áronovi
fiekl: »ProtoÏe jste mi neuvûfiili, kdyÏ jste
mûli pfied syny Izraele dosvûdãit mou
svatost,neuvedete toto shromáÏdûní do
zemû, kterou jim dám.«“ (Nu 20,12)
Musí zemfiít, neÏ Izraelci pfiekroãí Jor-
dán. Nemohli b˘t obvinûni z vûdomé-
ho a úmyslného hfiíchu. Byli pfiemoÏe-
ni náhl˘m poku‰ením a okamÏitû svého
ãinu upfiímnû litovali. Hospodin jejich
pokání pfiijal, ale kvÛli ‰kodû, kterou
mohl jejich hfiích napáchat mezi lid-
mi, nemohlo jejich jednání zÛstat bez
trestu.

MojÏí‰ oznámil lidu, Ïe je nemÛÏe
dovést do zaslíbené zemû, protoÏe se-
lhal, kdyÏ jim mûl pfiedstavit BoÏí slá-

vu. Prosil je, aby si pov‰imli, jak pfiísn˘
trest na nûj dopadl, a aby pfiem˘‰leli
o tom, jak musí BÛh pohlíÏet na jejich
reptání,kdyÏ na nûj dopadl soud,kter˘
oni sami zapfiíãinili. ¤ekl jim, Ïe úpûn-
livû prosil Boha, aby zmûnil tento roz-
sudek, ale Ïe byl odmítnut.

KdyÏ si bûhem svého putování Izra-
elci stûÏovali na tûÏkosti,s nimiÏ se set-
kávali na cestû, MojÏí‰ jim fiekl: „Va‰e
reptání jsou namífiena proti Bohu. Ne-
byl jsem to já, ale BÛh, kdo vás vysvo-
bodil z otroctví.“ Av‰ak sv˘mi hnûviv˘-
mi slovy „To vám máme vyvést vodu?“
ve skuteãnosti souhlasil s reptáním lidí
a ospravedlÀoval je. Hospodin tento
dojem navÏdy vymaÏe z jejich myslí
tím, Ïe MojÏí‰ovi nedovolí vejít do za-
slíbené zemû. To byl nepochybn˘ dÛ-
kaz,Ïe jejich vÛdcem nebyl MojÏí‰.Hos-
podin fiekl: „Hle, posílám pfied tebou
posla, aby tû opatroval na cestû a aby
tû uvedl na místo, které jsem pfiipravil.
Mûj se pfied ním na pozoru a poslou-
chej ho, nevzdoruj mu, neboÈ pfiestup-
ky vám nepromine,ponûvadÏ v nûm je
mé jméno.“ (Ex 23,20.21)

MojÏí‰ fiekl: „KvÛli vám se Hospodin
rozhnûval i na mne.“ (Dt 1,37) O tomto
pfiestoupení vûdûlo celé spoleãenství.
Kdyby bylo vzato na lehkou váhu,vzbu-
dilo by to dojem, Ïe u lidí, ktefií zastá-
vají zodpovûdné postavení, lze omluvit
netrpûlivost, jestliÏe k ní byli silnû vy-
provokováni. KdyÏ v‰ak MojÏí‰ a Áron
kvÛli tomuto jedinému hfiíchu nemoh-
li vstoupit do Kenaanu, lid poznal, Ïe
BÛh není pfiijímaãem osob.

Lidé v‰ech budoucích dob musí vi-
dût, Ïe BÛh nebes nikomu nenadrÏuje
a v Ïádném pfiípadû neospravedlÀuje
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hfiích. Jeho dobrota a láska ho vede
k tomu, aby jednal s hfiíchem jako se
zlem,které niãí mír a ‰tûstí celého ves-
míru.

BÛh lidem odpustil vût‰í pfiestoupe-
ní, ale nemohl se k hfiíchu vedoucích
postavit stejnû jako k hfiíchu tûch, kdo
byli vedeni. BÛh poctil MojÏí‰e nad
v‰echny ostatní lidi na zemi. Skuteã-
nost,Ïe se mu dostalo tak velkého svût-
la a poznání, uãinila jeho hfiích ohav-
nûj‰ím. Vûrnost, kterou projevil v mi-
nulosti,nevyváÏí jeden ‰patn˘ ãin.âím
vût‰í svûtlo a pfiednosti jsou ãlovûku
darovány, tím hor‰í je jeho pád a tûÏ‰í
jeho trest.

MojÏí‰Ûv hfiích byl jedním z bûÏ-
n˘ch provinûní. Îalmista fiíká, Ïe „jeho
rty pronesly nerozváÏnost“ (Î 106,33).
Podle lidského soudu se to mÛÏe zdát
jako nezávaÏná záleÏitost. Av‰ak jestli-
Ïe BÛh zacházel s tímto hfiíchem tak
pfiísnû u svého nejvûrnûj‰ího a nejv˘‰e
poctûného sluÏebníka, neomluví ho
ani u ostatních. Duch sebepovy‰ování

a sklon kárat bratry se Bohu nelíbí.âím
dÛleÏitûj‰í postavení ãlovûk zastává,tím
je nutnûj‰í,aby pûstoval trpûlivost a po-
koru.

JestliÏe si ti,kdo zaujímají zodpovûd-
ná postavení, pfiisvojují slávu, která ná-
leÏí Bohu, satan dobyl vítûzství. KaÏdé
nutkání na‰í pfiirozenosti nebo sklon
srdce potfiebuje b˘t neustále pod kon-
trolou BoÏího Ducha. Proto aÈ máme
jakkoli velké poznání, aÈ se nám dostá-
vá sebevût‰í BoÏí pfiíznû, musíme zÛ-
stat pokorní a prosit ve vífie, aby BÛh
ovládal v‰echna na‰e hnutí mysli.

Na MojÏí‰e bylo vloÏeno velmi vel-
ké bfiemeno. Jen nûkolik muÏÛ bude
zkou‰eno tak tûÏce jako on. Pfiesto to
nemohlo omluvit jeho hfiích. Jakkoli
velk˘ tlak je na ãlovûka vyvíjen, pfie-
stoupení je jeho vlastním ãinem. Není
v moci zemû ani pekla pfiinutit nûko-
ho, aby se dopustil zla. AÈ jsou útoky
sebeostfiej‰í nebo sebeneoãekávanûj‰í,
BÛh poskytuje pomoc a v jeho síle mÛ-
Ïeme zvítûzit.



Tábor Izraele v Káde‰i leÏel jen kousek
od hranic Edómu a jak MojÏí‰, tak lid
velmi touÏili jít cestou do zaslíbené ze-
mû pfies toto území.Poslali tedy edóm-
skému králi poselství:

„Toto praví tvÛj bratr Izrael:Ty zná‰
v‰echny útrapy, které nás potkaly...
A tak jsme v Káde‰i, v mûstû na po-
mezí tvého území. Nech nás prosím
projít tvou zemí. Nepotáhneme pfies
pole ani vinice a nebudeme pít vodu
ze studní. PÛjdeme Královskou cestou
a neodboãíme napravo ani nalevo, do-
kud neprojdeme tv˘m územím.“ (Nu
20,14-17) 

Na tuto zdvofiilou Ïádost pfii‰la v˘-
hrÛÏná odmítavá odpovûì: „Mou zemí
procházet nebude‰,jinak proti tobû vy-
táhnu s meãem.“ (Nu 20,18) 

VÛdcové Izraele poslali králi druhou
Ïádost se slibem: „Potáhneme po silni-
ci. JestliÏe budeme pít tvou vodu, my
nebo ná‰ dobytek,zaplatíme ji.O nic ji-
ného nejde,neÏ abychom mohli pû‰ky
projít.“ (Nu 20,19) 

Odpovûì znûla: „Procházet nebu-
de‰.“(Nu 20,20) Na dÛleÏit˘ch místech
byly uÏ rozmístûny ozbrojené houfy
EdómcÛ a HebrejÛm bylo zakázáno

pouÏít násilí.Musí podniknout dlouhou
cestu kolem území Edómu.

Kdyby byl lid dÛvûfioval Bohu, VÛd-
ce Hospodinova vojska by je vedl pfies
Edóm.Obyvatelé zemû by jim místo ne-
pfiátelství projevili pfiízeÀ. Av‰ak Izra-
elci nejednali pohotovû podle BoÏího
slova a jedineãná pfiíleÏitost pominula.
KdyÏ byli koneãnû pfiipraveni pfiednést
svou prosbu králi, byla zamítnuta. Od
okamÏiku, kdy opustili Egypt, se satan
ãinil a stavûl jim do cesty pfiekáÏky,aby
nemohli zdûdit Kenaan. A Izraelci mu
svou vlastní nevûrou znovu a znovu
otevírali dvefie.

KdyÏ BÛh své dûti vybízí, aby ‰ly ku-
pfiedu, satan je pokou‰í, aby se sv˘m vá-
háním a odkládáním Hospodinu znelí-
bily. SnaÏí se rozdm˘chat sváry, reptání
nebo nevûru, a tak je pfiipravit o poÏeh-
nání, jimiÏ je BÛh touÏí obdarovat. BoÏí
sluÏebníci by mûli b˘t pohotoví. Jak˘-
koliv odklad z jejich strany poskytuje sa-
tanu ãas k práci na jejich poráÏce.

Edómci byli potomky Abrahama
a Izáka.KvÛli tûmto sv˘m sluÏebníkÛm
jim BÛh dal za dûdictví horu Seír. Ne-
mûli b˘t vyhnáni, ledaÏe by se sv˘mi
hfiíchy vylouãili z BoÏího milosrden-
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ství. Hebrejové mûli naprosto vyhubit
obyvatele Kenaanu, ktefií naplnili mí-
ru své bezboÏnosti. Ale Edómci byli
stále je‰tû kandidáty BoÏí milosti a mû-
lo se s nimi nakládat milosrdnû. BÛh
projevuje slitování, dfiíve neÏ pfiijdou
soudy.

IzraelcÛm bylo zakázáno, aby se – aÈ
uÏ nyní nebo nûkdy v budoucnosti – po-
mstili za uráÏku,které se jim dostalo od-
mítnutím povolení k projití edómskou
zemí. Nesmûjí oãekávat, Ïe budou vlast-
nit nûjakou ãást edómského území.

BÛh jim slíbil, Ïe jim dá dobré dû-
dictví, ale nemûli mít pocit, Ïe jen oni
sami mají právo na zemi,a snaÏit se utla-
ãovat v‰echny ostatní.Mûli se mít na po-
zoru, aby s Edómci nejednali nespra-
vedlivû. Mûli s nimi obchodovat, oka-
mÏitû zaplatit za v‰echno, co dostali.
Jako povzbuzení, aby dÛvûfiovali Bohu
a poslouchali jeho slovo, jim bylo pfii-
pomenuto: „Hospodin, tvÛj BÛh, ti pfii
ve‰keré práci tv˘ch rukou Ïehnal; ...
v niãem jsi nestrádal.“ (Dt 2,7) SlouÏili
Bohu, kter˘ vlastní bohaté zdroje. Mûli
b˘t pfiíkladem principu: „Bude‰ milo-
vat svého bliÏního jako sebe samého.“
(Lv 19,18)

Kdyby byli procházeli Edómem, jak
BÛh zam˘‰lel, pfiineslo by toto projití
obyvatelÛm zemû urãitû poÏehnání,
protoÏe by se seznámili s BoÏím lidem
a jeho bohosluÏbou a byli by svûdky,
jak JákobÛv BÛh Ïehná tûm, kdo ho
milují a bojí se ho. Av‰ak v‰emu tomu
zabránila nevûra Izraele. Znovu musí
cestovat pou‰tí a hasit ÏízeÀ vodou ze
zázraãného pramene, kter˘ by uÏ ne-
byl potfiebn˘, kdyby byli dÛvûfiovali
Bohu.

ÁRONOVA SMRT

Houfy Izraele tedy opût putovaly neú-
rodn˘mi pustinami,které se poté,co za-
hlédli zelená místa mezi pahorky a údo-
lími Edómu,zdály b˘t je‰tû vyprahlej‰í.
Z pohofií pfiehlíÏeli tuto bezútû‰nou
pou‰È, z níÏ se zvedá hora Hór, jejíÏ vr-
chol se mûl stát místem Áronovy smrti
a pohfibu.KdyÏ Izraelci pfii‰li k této ho-
fie, dostal MojÏí‰ od Boha pokyn:

„Vyveì Árona a jeho syna Eleazara
vzhÛru na horu Hór. Svlékni Áronovi
jeho roucho a oblec do nûho jeho syna
Eleazara.Áron bude pfiipojen k svému
lidu, zemfie tam.“ (Nu 20,25.26)

Tito dva starci a dal‰í o nûco mlad‰í
muÏ spolu vystupovali na vrchol hory.
Hlavy MojÏí‰e a Árona byly bílé. Jejich
dlouh˘ Ïivot bohat˘ na události byl po-
znamenán hlubok˘m strádáním a nej-
vy‰‰ími poctami, jaké kdy byly ãlovûku
udûleny.V‰echny jejich schopnosti by-
ly rozvinuty, povzneseny a zvelebeny
spoleãenstvím s Nekoneãn˘m. Jejich
tváfie prozrazovaly velk˘ intelektuální
potenciál, pevnost a vzne‰enost úmys-
lu i silné city.

Po mnoho let spolu procházeli ne-
spoãetn˘mi nebezpeãími, av‰ak nade-
‰el ãas,kdy se musí rozdûlit.Vystupova-
li velmi pomalu,protoÏe jim byla vzác-
ná kaÏdá chvíle strávená v pfiítomnosti
toho druhého. V˘stup byl pfiíkr˘ a na-
máhav˘,a tak kdyÏ se ãasto zastavili,aby
si odpoãinuli,mluvili spolu o minulosti
a budoucnosti. Rozvinuly se pfied nimi
scény jejich putování po pou‰ti.Vúdo-
lí pod nimi tábofiily obrovské zástupy
Izraele, jemuÏ tito vyvolení muÏi vûno-
vali nejlep‰í ãást svého Ïivota a pro nûjÏ



se velmi obûtovali. Nûkde za horami
Edómu byla stezka vedoucí do zaslíbe-
né zemû, té zemû, z jejíchÏ poÏehnání
se MojÏí‰ a Áron nebudou moci rado-

vat. Na jejich tváfiích spoãinul tûÏk˘
smutek, kdyÏ si vzpomnûli na ãin, kvÛ-
li nûmuÏ nemohou vstoupit do dûdic-
tví sv˘ch otcÛ.
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Tfietí ãást putování IzraelcÛ. Cesta zaãala v Káde‰ a pokraãovala na v˘chod.

KdyÏ byli koneãnû na konci putování, zamífiili k edómské krajinû, kde chtûli

pfiejít pfies Jordán.Na hofie Hór zemfiel Áron a odtud pokraãovali k Esjónu-ge-

ber a na jih k Rudému mofii. Dále pak kolem edómsk˘ch teritorií na v˘chod

od Jordánu.
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Áronova práce pro Izrael skonãila.
Pfied ãtyfiiceti lety, kdyÏ mu bylo osm-
desát tfii let, ho BÛh povolal, aby se
spojil s MojÏí‰em v jeho velkém poslá-
ní. Podpíral ruce velkého vÛdce, kdyÏ
hebrejské vojsko bojovalo proti Amá-
lekovi. Smûl vystoupit na horu Sínaj
a spatfiit BoÏí slávu.Hospodin ho poctil
tím,Ïe ho dal vysvûtit za nejvy‰‰ího knû-
ze. Podpofiil ho v jeho svatém úfiadû
hrozn˘m projevem soudu, pfii nûmÏ
zniãil Kóracha a jeho skupinu.KdyÏ je-
ho dva synové zahynuli, protoÏe zneu-
ctili BoÏí v˘slovné pfiikázání, Áron se
nevzpouzel, ba ani nereptal.

Pfiesto byl záznam o jeho ‰lechet-
ném Ïivotû poskvrnûn, kdyÏ na Sínaji
vyhovûl volání lidu po modle a udûlal
zlaté tele, a opût tehdy, kdyÏ se spojil
s Mirjam v reptání proti MojÏí‰ovi.
A spolu s MojÏí‰em urazili Hospodina
v Káde‰i, kdyÏ neuposlechli pfiíkazu,
aby promluvili ke skále, která mûla vy-
dat vodu.

Áron nosil jména izraelsk˘ch kme-
nÛ na sv˘ch prsou. Sdûloval lidu BoÏí
vÛli. V Den smífiení vstupoval za cel˘
Izrael jako prostfiedník s krví do svaty-
nû svat˘ch. Právû vzne‰en˘ charakter
tohoto svatého úfiadu,kter˘ pfiedstavo-
val poslání na‰eho Velkého veleknûze,
zpÛsobil, Ïe ÁronÛv hfiích v Káde‰i byl
tak nesmírnû závaÏn˘.

V hlubokém zármutku sÀal MojÏí‰
z Árona svaté roucho a oblékl do nûj
Eleazara, kterého BÛh ustanovil za Áro-
nova nástupce. KvÛli hfiíchu, kterého
se dopustil v Káde‰i, byla Áronovi
upfiena v˘sada slouÏit jako BoÏí nejvy‰-
‰í knûz v Kenaanu a pfiinést první obûÈ
v této krásné zemi. MojÏí‰ mûl pokra-

ãovat ve vedení lidu na samé hranice
Kenaanu, av‰ak nemûl do nûj vstoupit.
Jak jiná by byla budoucnost tûchto
BoÏích sluÏebníkÛ,kdyby byli nerepta-
li,kdyÏ byli zkou‰eni v Káde‰i! MÛÏe se
stát,Ïe celoÏivotní dílo nenahradí to,co
se ztratilo v jediném okamÏiku poku-
‰ení nebo bezmy‰lenkovitosti.

KdyÏ se lidé rozhlédli po svém vel-
kém spoleãenství, vidûli, Ïe témûfi
v‰ichni dospûlí, ktefií vy‰li z Egypta, za-
hynuli na pou‰ti. Vzpomnûli si na roz-
sudek vynesen˘ nad MojÏí‰em a Áro-
nem.Nûktefií si uvûdomovali dÛvod té-
to tajuplné cesty na vrchol hory Hór
a jejich úzkost zvy‰ovaly hofiké vzpo-
mínky a sebeobviÀování.

Koneãnû bylo moÏno rozeznat MojÏí-
‰e a Eleazara,jak pomalu sestupují z ho-
ry. Eleazar mûl na sobû knûÏské rou-
cho,které svûdãilo o tom,Ïe se stal otco-
v˘m nástupcem ve svatém úfiadû.KdyÏ
se kolem nich shromáÏdili lidé, MojÏí‰
jim fiekl, Ïe Áron zemfiel v jeho náruãí
na hofie Hór a Ïe ho tam pochovali. Shro-
máÏdûní propuklo v náfiek a pláã. „Ce-
l˘ dÛm izraelsk˘ Árona oplakával po tfii-
cet dní.“ (Nu 20,29) Písmo podává jen
jednoduch˘ záznam:„Tam zemfiel Áron
a byl tam pochován.“ (Dt 10,6) To je
v nápadném kontrastu s dne‰ní dobou,
kdy pohfiební slavnosti vysoce posta-
veného ãlovûka b˘vají ãasto pfiíleÏitos-
tí k v˘stfiední okázalosti. KdyÏ zemfiel
Áron, byli tam pouze dva jeho nejbliÏ-
‰í pfiátelé, ktefií se zúãastnili jeho po-
hfibu. Tento osamocen˘ hrob byl na-
vÏdy skryt pfied zrakem Izraele.BÛh ne-
ní poctûn velkolep˘mi projevy a pfie-
mr‰tûn˘mi v˘daji spojen˘mi s uloÏením
tûlesn˘ch ostatkÛ do hrobu.
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Áronova smrt MojÏí‰ovi dÛraznû pfii-
pomnûla,Ïe se blíÏí jeho vlastní konec.
Hluboce pociÈoval ztrátu ãlovûka,s nímÏ
se po tolik let dûlil o své radosti a sta-
rosti. MojÏí‰ teì musel pracovat sám.
Vûdûl v‰ak, Ïe BÛh je jeho pfiítelem,
a je‰tû více na nûj spoléhal.

LID SE OPùT BOU¤Í

Brzy poté, co opustili horu Hór,utrpûli
Izraelci poráÏku v bitvû s Aradem, jed-
ním z kenaansk˘ch králÛ. Ale kdyÏ hle-
dali pomoc u Boha,BÛh jim pfiispûchal
na pomoc a jejich nepfiátelé byli pora-
Ïeni.Místo aby v nich toto vítûzství vy-
volalo vdûãnost,vzbudilo v nich p˘chu
a pfiíli‰né sebevûdomí.

Pokraãovali v cestû smûrem na jih
pfies sluncem vyprahlé údolí,kde nebyl
Ïádn˘ stín ani vegetace. Trpûli únavou
a Ïízní. Znovu selhali, kdyÏ mûli zÛstat
pevní ve zkou‰ce víry a trpûlivosti.Tím,
Ïe se v my‰lenkách zab˘vali tûÏkostmi,
je‰tû více se vzdálili od Boha.Ztratili ze
zfietele skuteãnost, Ïe by byli u‰etfieni
cesty kolem Edómu, kdyby nereptali,
kdyÏ pfiestala téct voda v Káde‰i. Na-
mlouvali si, Ïe kdyby BÛh a MojÏí‰ ne-
zasáhli, mohla jim uÏ patfiit zaslíbená
zemû. Poté, co si svÛj údûl mnohoná-
sobnû ztíÏili oproti pÛvodnímu BoÏí-
mu plánu,pûstovali hofiké my‰lenky t˘-
kající se toho,jak s nimi BÛh jedná,a na-
konec nebyli s niãím spokojeni. Egypt
pro nû byl mnohem pfiitaÏlivûj‰í neÏ
svoboda a zemû, do níÏ je BÛh vedl.

„Lid propadl na té cestû malomyslnos-
ti a mluvil proti Bohu a proti MojÏí‰ovi:
»Proã jste nás vyvedli z Egypta? Abyste
nás na pou‰ti umofiili? VÏdyÈ tu není

chléb ani voda! Tato nuzná strava se
nám uÏ protiví.«“ (Nu 21,4.5)

MojÏí‰ lidem vûrnû pfiedstavil jejich
velk˘ hfiích.BÛh sám je svou mocí chrá-
nil. „Vodil tû velikou a hroznou pou‰tí,
kde jsou ohniví hadi a ‰tífii, Ïízniv˘m
krajem bez vody.“ (Dt 8,15) Na v‰ech
cestách na‰li vÏdy vodu, chléb z nebe
a pokoj a bezpeãí ve stínu oblakového
sloupu ve dne a ohnivého sloupu v no-
ci. Andûlé jim slouÏili,kdyÏ stoupali do
skalnat˘ch vrchÛ nebo se trmáceli po
hrbolat˘ch stezkách pou‰tû.Vjejich fia-
dách nebyl jedin˘ nemocn˘. Nohy jim
pfii dlouhém putování neotékaly a ani
jejich odûv nezvet‰el. BÛh pfied nimi
vyhnal divoké ‰elmy a jedovaté plazy,
Ïijící v lesích a na pou‰ti.

Chránûni BoÏí mocí si neuvûdomo-
vali nespoãetná nebezpeãí,která je ob-
klopovala.Ve své nevûfie si pfiáli zemfiít
a Hospodin nyní dovolil, aby na nû pfii-
‰la smrt. Jedovat˘m hadÛm, jimiÏ byla
zaplavena pou‰È, se fiíkalo ohniví, ne-
boÈ jejich u‰tknutí zpÛsobovalo boles-
tiv˘ zánût a rychlou smrt.KdyÏ BÛh od
IzraelcÛ odÀal svou ochrannou ruku,
byl velk˘ poãet lidí u‰tknut tûmito je-
dovat˘mi plazy.

BRONZOV¯ HAD

Témûfi v kaÏdém stanu nûkdo umíral
nebo byl mrtv˘. Ticho noci bylo ãasto
naru‰ováno pronikav˘m kfiikem, kter˘
vypovídal o nov˘ch obûtech.V‰ichni by-
li zamûstnáni sluÏbou trpícím nebo úsi-
lím ochránit ty,kdo je‰tû nebyli u‰tknu-
ti.Vporovnání se souãasn˘m utrpením
jejich dfiívûj‰í tûÏkosti a strádání nestá-
ly za fieã.
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Lidé teì pfii‰li k MojÏí‰ovi s vyzná-
ními a naléhav˘mi prosbami. „Zhfie‰ili
jsme,“fiekli,„kdyÏ jsme mluvili proti Hos-
podinu a proti tobû.“ (Nu 21,7) Teprve
pfiednedávnem ho osoãili,Ïe je pfiíãinou
v‰ech jejich tûÏkostí a ne‰tûstí. Av‰ak
jakmile pfii‰ly skuteãné nesnáze,utekli
se k nûmu jako k jedinému, kdo se za
nû mÛÏe u Boha pfiimluvit. „Modli se
k Hospodinu,aby nás tûch hadÛ zbavil.“
(Nu 21,7)

BÛh MojÏí‰ovi pfiikázal, aby zhotovil
bronzového hada a vyzdvihl ho mezi
lidmi. KaÏd˘, kdo byl u‰tknut hadem,
mûl na nûj pohlédnout, aby se mu ule-
vilo. Byla ohlá‰ena radostná novina, Ïe
v‰ichni, kdo byli u‰tknuti, mohou po-
hlédnout na bronzového hada a budou
Ïít. Mnozí uÏ zemfieli, a kdyÏ MojÏí‰
vyzvedl hada na kÛl, mnozí nevûfiili, Ïe
by je pouh˘ pohled na kovovou sochu
mohl uzdravit. Ti ve své nevûfie zahy-
nuli.

Pfiesto mnozí uvûfiili v opatfiení, které
BÛh uãinil. Otcové, matky, bratfii a ses-
try pomáhali sv˘m trpícím,umírajícím
pfiátelÛm, aby svÛj mdl˘ zrak upfieli na
hada. JestliÏe tito zesláblí a umírající
nemocní alespoÀ jednou pohlédli na
hada, byli dokonale uzdraveni.

Vyv˘‰ení bronzového hada mûlo
Izraelce nauãit nûãemu dÛleÏitému. Ne-
mohli se sami zachránit pfied jedem vû-
zejícím v jejich ranách. Jedinû BÛh byl
schopen je uzdravit.Pfiesto museli pro-
kázat svou víru v opatfiení, které BÛh
uãinil. Aby Ïili, museli pohlédnout. Je-
jich víra se projevila pohledem na ha-
da.Vûdûli, Ïe v hadovi samotném není
Ïádná uzdravující moc,n˘brÏ Ïe je pou-
ze symbolem Zachránce.

AÏ dosud mnozí pfiiná‰eli Bohu obû-
ti a mysleli si, Ïe tímto zpÛsobem do-
stateãnû usmífií své hfiíchy.Hospodin je
nyní pouãil, Ïe jejich obûti nemají vût‰í
moc neÏ bronzov˘ had. Mûly v‰ak vést
jejich mysl k Mesiá‰i – velké obûti za
hfiích.

„Jako MojÏí‰ vyv˘‰il hada na pou‰ti,
tak musí b˘t vyv˘‰en Syn ãlovûka, aby
kaÏd˘, kdo v nûho vûfií, mûl Ïivot vûã-
n˘.“ ( J 3,14.15) KaÏd˘, kdo kdy Ïil na
zemi, pocítil smrtelné u‰tknutí „veliké-
ho draka, toho dávného hada, zvaného
ìábel a satan“ (Zj 12,9). Smrtelné úãin-
ky hfiíchu mohou b˘t odstranûny pou-
ze opatfiením, které uãinil BÛh. Izraelci
zachránili své Ïivoty, protoÏe uvûfiili
BoÏímu slovu a dÛvûfiovali prostfiedku
danému k jejich uzdravení. Podobnû
hfií‰ník smí pohlédnout na Krista a bu-
de Ïít.Vírou ve smírãí obûÈ pfiijímá od-
pu‰tûní.Kristus má moc a sílu uzdravit
hfií‰níka, kter˘ ãiní pokání.

PfiestoÏe se hfií‰ník nemÛÏe sám za-
chránit, musí nûco udûlat, aby pfiijal zá-
chranu. Kristus fiíká: „V‰ichni, které mi
Otec dává,pfiijdou ke mnû;a kdo ke mnû
pfiijde,toho nevyÏenu ven.“( J 6,37) Mu-
síme k nûmu pfiijít, a kdyÏ ãiníme po-
kání,musíme vûfiit, Ïe nás pfiijímá a od-
pou‰tí nám.Víra je BoÏí dar. Ale na nás
je, abychom ji pouÏili.Víra je ruka, kte-
rou ãlovûk pfiijímá BoÏí nabídku milos-
ti a lásky.

Mnozí chovají my‰lenku, Ïe mohou
nûco udûlat pro to, aby si zaslouÏili
spasení. Neodvrátili svÛj zrak od sebe
a nevûfií, Ïe Kristus je Spasitel, kter˘
staãí na v‰echny hfiíchy. Nesmíme si
myslet, Ïe nás zachrání na‰e vlastní zá-
sluhy. Kristus je na‰í jedinou nadûjí.
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KdyÏ si uvûdomujeme svou hfií‰nost,
nemáme se bát, Ïe nám Spasitel není
naklonûn,aby nám projevil svou milost.
Právû v takové chvíli nás zve, abychom
k nûmu pfii‰li a byli zachránûni.

Mnozí z IzraelcÛ nevidûli Ïádnou
pomoc v opatfiení, které nebesa stano-
vila.Vûdûli,Ïe bez BoÏí pomoci je jejich
vlastní osud zpeãetûn. Av‰ak pokraão-
vali v náfiku nad svou jistou smrtí,dokud
jejich zrak nevyhasl.Mohli b˘t okamÏitû
uzdraveni. KdyÏ si uvûdomujeme svou
bezmocnost bez Krista,nemáme se pod-
dat sklíãenosti, ale máme se spolehnout
na zásluhy ukfiiÏovaného a vzkfií‰eného

Spasitele. Pohleì a Ïij! JeÏí‰ zachrání
v‰echny, kdo k nûmu pfiijdou. Nikdo,
kdo vûfií v jeho zásluhy, nezahyne.

Mnozí se prodírají bludi‰ti filozofie
a hledají dÛvody,které nikdy nenajdou,
zatímco odmítají svûdectví, které BÛh
laskavû poskytl. BÛh dává dostatek dÛ-
kazÛ, na nichÏ mÛÏeme postavit svou
víru. JestliÏe ov‰em nejsou pfiijaty,mysl
je ponechána v temnotû.Kdyby ti, kdo
byli u‰tknuti hadem, pfiestali pochy-
bovat a klást otázky, dfiíve neÏ budou
ochotni se podívat,nezahynuli by.Na‰í
povinností je pohlédnout. A pohled ví-
ry dává Ïivot.



KdyÏ minuli jiÏní ãást edómského úze-
mí,obrátili se Izraelci na sever smûrem
k zaslíbené zemi. Jejich cesta teì ved-
la ‰irokou vyv˘‰enou rovinou, kde vál
chladiv˘ ãerstv˘ vánek. To byla vítaná
zmûna oproti vyprahlému údolí. SviÏ-
nû a s nadûjí ‰li neochvûjnû za sv˘m cí-
lem. Dostali pfiíkaz: „Nedotírej na Moá-
ba a nedráÏdi ho k válce, neboÈ z jeho
zemû ti nedám do vlastnictví nic. Ar
jsem dal do vlastnictví synÛm Loto-
v˘m.“ (Dt 2,9) Stejné poselství dostali
ohlednû AmóncÛ, ktefií byli rovnûÏ
Lotov˘mi potomky.

Izraelci brzy dosáhli území Emorej-
cÛ. Tento siln˘ bojovn˘ lid pfiekroãil
Jordán, válãil s Moábci a uchvátil ãást
jejich území.Cesta k Jordánu vedla pfií-
mo pfies jejich území a MojÏí‰ poslal
emorejskému králi Síchonovi pfiátelské
poselství: „Rád bych pro‰el tvou zemí.
PÛjdu jenom po cestû, neodboãím na-
pravo ani nalevo. Za stfiíbro mi prodá‰
pokrm,abych mûl co jíst,a za stfiíbro mi
dá‰ vodu,abych mûl co pít.Chci pouze
pû‰ky projít.“ (Dt 2,27.28)

Odpovûdí bylo rozhodné odmítnutí
a bylo shromáÏdûno celé emorejské
vojsko,aby se postavilo proti vetfielcÛm.

Tato hrÛzu nahánûjící armáda vzbudila
v Izraelcích strach.Co se t˘ãe váleãnic-
kého umûní,byli jejich nepfiátelé ve v˘-
hodû. Z lidského pohledu ãekal Izrael
rychl˘ konec.

Ale MojÏí‰ upfiel svÛj zrak na obla-
kov˘ sloup.Projev BoÏí pfiítomnosti byl
stále s nimi. Souãasnû vedl Hebreje k to-
mu, aby udûlali v‰e, co je v lidsk˘ch si-
lách, aby se pfiipravili na válku. Jejich
nepfiátelé si byli jisti tím, Ïe Izraelce
vyhladí ze zemû. Av‰ak Ten, jemuÏ pat-
fií celá zemû,dal Izraeli pfiíkaz:„VzhÛru,
táhnûte dál a pfiejdûte potok Arnón.
Hleì, vydal jsem ti do rukou che‰bón-
ského krále Síchona, Emorejce, a jeho
zemi. Zaãni ji obsazovat a vydráÏdi je
tak k válce. Dne‰ním dnem zaãínám
nahánût strach a bázeÀ z tebe náro-
dÛm pod cel˘m nebem. AÏ o tobû usly-
‰í zprávu, budou se pfied tebou tfiást
a chvût úzkostí.“ (Dt 2,24.25)

Tyto národy na hranicích Kenaanu
by byly u‰etfieny záhuby,kdyby se byly
v otevfieném odporu vÛãi BoÏímu slo-
vu nepostavily proti Izraeli. Hospodin
dal Abrahamovi zaslíbení: „Sem se vrá-
tí teprve ãtvrté pokolení, neboÈ dosud
není dovr‰ena míra Emorejcovy nepra-
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vosti.“(Gn 15,16) BÛh je po ãtyfii sta let
uchovával,aby jim podal neklamn˘ dÛ-
kaz,Ïe je jedin˘m prav˘m Bohem.Vûdû-
li o v‰ech divech, které BÛh uãinil, kdyÏ
vyvádûl Izrael z Egypta. Mohli poznat
pravdu, av‰ak odmítli svûtlo a drÏeli se
sv˘ch model.

KdyÏ Hospodin podruhé pfiivedl svÛj
lid k hranicím Kenaanu,bylo tûmto po-
hansk˘m národÛm dáno dal‰í svûdectví
o jeho moci.Vidûli, Ïe BÛh byl s Izrae-
lem,kdyÏ jim dal vítûzství nad aradsk˘m
králem a Kenaanci a zázraãnû zachránil
ty,kdo hynuli v dÛsledku hadího u‰tknu-
tí. Pfii v‰em svém putování a tábofiení
Izraelci nikdy neutrpûli Ïádné zranûní
ani jejich majetek nedoznal újmy.KdyÏ
dorazili k hranicím zemû EmorejcÛ,
Izraelci poÏádali o povolení, aby smûli
pfiímou cestou pouze projít jejich úze-
mím. Slíbili, Ïe budou dodrÏovat tatáÏ
pravidla, jimiÏ se fiídili pfii styku s ostat-
ními národy. KdyÏ emorejsk˘ král od-
mítl a zpupnû shromáÏdil své vojsko
k boji, dovr‰il tím kalich své nepravos-
ti, a BÛh teì uplatní svou moc, aby by-
li poraÏeni.

VÍTùZSTVÍ

Izraelci pfiebrodili fieku Arnón a postu-
povali proti nepfiíteli. Do‰lo ke stfietu.
Izraelská armáda zvítûzila a Hebrejové
brzy ovládli celé území EmorejcÛ. Ve-
litel Hospodinova vojska rozprá‰il ne-
pfiátele svého lidu.B˘val by udûlal totéÏ
pfied tfiiceti osmi lety, kdyby mu byli
Izraelci dÛvûfiovali.

Izraelské vojsko dychtivû postupova-
lo vpfied a brzy dosáhlo zemû,která pro-
vûfií jejich odvahu a víru v Boha. Pfied

nimi se rozkládalo území mocného bá-
‰anského krále s mnoÏstvím velk˘ch
mûst obehnan˘ch kamenn˘mi hradba-
mi,která aÏ dodnes vzbuzují údiv svûta.
„V oné dobû jsme dobyli v‰echna jeho
mûsta. Nebylo Ïádné tvrze, kterou by-
chom jim nevzali,celkem ‰edesát mûst...
V‰echna tato mûsta byla opevnûna vy-
sok˘mi hradbami s branami a závora-
mi; mimoto jsme dobyli velmi mnoho
otevfien˘ch mûst.“(Dt 3,4.5) Domy byly
postaveny z obrovsk˘ch ãern˘ch kame-
nÛ takov˘ch rozmûrÛ,Ïe budovy neby-
lo moÏno dob˘t Ïádnou silou, která se
proti nim postavila. Byla to zemû plná
divok˘ch jeskyní a skalních tvrzí. Její
obyvatelé,potomci obrÛ,byli neobvyk-
le velcí a silní a sv˘m surov˘m násilím
a krutostí byli postrachem v‰ech okol-
ních národÛ.Král Óg vynikal svou veli-
kostí i uprostfied národa obrÛ.

Ov‰em oblakov˘ sloup se hnul vpfied
a hebrejské vojsko postupovalo do Edreí,
kde na stfiet s nimi ãekal obrovit˘ král.
Óg takticky zvolil místo bitvy – mûsto
Edreí, leÏící na hranici plo‰iny, která
náhle vystupovala z údolí a byla obklo-
pena ostr˘mi skalisky. Bylo pfiístupné
jen po úzk˘ch, strm˘ch a tûÏko do-
stupn˘ch stezkách. V pfiípadû poráÏky
mohlo jeho vojsko nalézt útoãi‰tû ve
zmûti skalisek, kde je cizinci nemohli
pronásledovat.

Král,kter˘ si byl jist úspûchem,vytáhl
s obrovsk˘m vojskem na otevfienou ro-
vinu. KdyÏ se Hebrejové dívali na to-
hoto obra obrÛ, kter˘ ãnûl nad vojáky
své armády, kdyÏ vidûli zdánlivû nedo-
bytné pevnosti,za nimiÏ se v zákopech
skr˘valy tisíce dal‰ích bojovníkÛ,srdce
mnoh˘ch se chvûla strachy. Av‰ak Moj-
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Ïí‰ zÛstal klidn˘ a pevn˘.Hospodin o bá-
‰anském králi fiekl:„Neboj se ho,neboÈ
jsem ti ho vydal do rukou, i v‰echen je-
ho lid a jeho zemi. NaloÏí‰ s ním, jako
jsi naloÏil s emorejsk˘m králem Sícho-
nem.“ (Dt 3,2) 

Pfied Velitelem Hospodinova vojska
nemohli obstát mocní obrové ani o-
pevnûná mûsta, ozbrojená armáda ani
skalní pevnosti. Hospodin vedl armá-
du, Hospodin porazil nepfiátele za
Izrael.Obrovsk˘ král a jeho armáda by-
li zniãeni a Izraelci brzy obsadili celou
zemi. Takto byl ze zemû vyhlazen ten-
to podivn˘ lid, kter˘ se oddal ohavné
modlosluÏbû.

Mnozí si vzpomnûli na události,které
pfied témûfi ãtyfiiceti lety odsoudily Izra-
el k dlouhému putování po pou‰ti.Zprá-
va zvûdÛ o zaslíbené zemi byla v mno-
hém ohledu pravdivá.Mûsta byla opev-
nûná a velká a ob˘vali je obfii.Nyní v‰ak
rozpoznali osudnou chybu, jíÏ se do-
pustili jejich otcové, kdyÏ nedÛvûfiova-
li BoÏí moci.To jim zabránilo v okamÏi-
tém vstupu do této krásné zemû.

BÛh svému lidu slíbil, Ïe kdyÏ upo-
slechnou jeho hlasu, pÛjde pfied nimi

a bude za nû bojovat.VyÏene obyvate-
le zemû.Teì v‰ak musí Izrael postupo-
vat proti ostraÏit˘m a mocn˘m nepfiá-
telÛm a bojovat s dobfie vycviãen˘mi
armádami, které jsou pfiipraveny klást
jim odpor.

Jejich otcové oãividnû selhali. Nyní
v‰ak byly tûÏkosti mnohem vût‰í neÏ
v dobû,kdy BÛh Izraeli pfiikázal,aby ‰el
vpfied. Problémy se velmi rozrostly od
okamÏiku, kdy odmítli obsadit zaslíbe-
nou zemi, kdyÏ k tomu byli vyzváni.

BÛh stále zkou‰í svÛj lid. KdyÏ lidé
selÏou, postaví je znovu do podobné
situace, av‰ak podruhé b˘vají tûÏkosti
mnohem nároãnûj‰í neÏ poprvé.

Mocn˘ BÛh Izraele je na‰ím Bohem.
Jemu mÛÏeme dÛvûfiovat,a kdyÏ se po-
drobíme jeho poÏadavkÛm, bude pro
nás pracovat, tak jako pracoval pro svÛj
starozákonní lid. Cesta bude nûkdy za-
hrazena zdánlivû nepfiekonateln˘mi
pfiekáÏkami, které vezmou odvahu tûm,
kdo se poddají sklíãenosti.BÛh tû v‰ak
vyz˘vá, abys ‰el kupfiedu. TûÏkosti, kte-
ré tû naplÀují strachem, se rozplynou,
kdyÏ v pokorné dÛvûfie v Boha vykro-
ãí‰ po stezce poslu‰nosti.



Izraelci se pfiipravovali na bezodkladn˘
vpád do Kenaanu. Utábofiili se u Jordá-
nu nad jeho ústím do Rudého mofie pfií-
mo naproti jeri‰ské pláni na moábské
hranici. Moábci nebyli Izraelem obtû-
Ïováni, pfiesto s obavami pozorovali
v‰echno, co se odehrávalo v okolních
zemích.Emorejci,pfied nimiÏ byli Moáb-
ci nuceni se stáhnout, byli Hebreji po-
raÏeni. Území, které Emorejci násilím
vzali MoábcÛm,bylo nyní v rukou Izra-
ele. Bá‰anské vojsko podlehlo tajuplné
moci, vycházející z oblakového slou-
pu, a jejich nedobytné tvrze obsadili
Hebrejové.

Moábci se neodváÏili riskovat útok na
Izrael,ale rozhodli se podobnû jako fara-
on postavit se proti BoÏímu dílu za po-
moci kouzel. Moábci byli úzce spjati
s Midjánci a moábsk˘ král Balák se sna-
Ïil zajistit si jejich spolupráci v boji pro-
ti Izraeli. Poslal jim poselství: „Teì toto
spoleãenství spase v‰echno kolem nás,
jako spásá vÛl zeleÀ na poli.“ (Nu 22,4)
O Bileámovi z Mezopotámie se ‰ífiila
zvûst, Ïe vlastní nadpfiirozenou moc,
a povûst o nûm se dostala aÏ do Moábu.
Proto byli vysláni poslové, aby zabezpe-
ãili jeho vû‰tûní a ãáry proti Izraeli.

Vyslanci se hned vydali na svou dlou-
hou cestu. KdyÏ Bileáma na‰li, vyfiídili
mu poselství svého krále: „Hle, z Egyp-
ta vy‰el lid a pokryl povrch zemû;usa-
zuje se naproti mnû. Pojì nyní prosím
a proklej mi tento lid,neboÈ je zdatnûj-
‰í neÏli já. Snad ho pak porazím a vyÏe-
nu ze zemû.Vím,Ïe komu ty poÏehná‰,
je poÏehnán, a koho ty prokleje‰, je
proklet.“ (Nu 22,5.6) 

Bileám byl kdysi BoÏím prorokem.
Odpadl v‰ak a oddal se Ïádostivosti.
KdyÏ mu poslové oznámili dÛvod své
náv‰tûvy,dobfie vûdûl,Ïe je jeho povin-
ností odmítnout BalákÛv úplatek a pro-
pustit jeho vyslance. Av‰ak odváÏil se
zahrávat si s poku‰ením a vybídl posly,
aby zÛstali pfies noc. Prohlásil, Ïe jim
nemÛÏe dát odpovûì, dokud se nepo-
radí s Hospodinem.Bileám vûdûl,Ïe je-
ho zlofieãenství nemÛÏe Izraeli u‰ko-
dit. Jeho p˘cha v‰ak byla polichocena
slovy: „Komu ty poÏehná‰, je poÏehnán,
a koho ty prokleje‰, je proklet.“Vidina
bohat˘ch darÛ podnítila jeho chamti-
vost, a tfiebaÏe pfiedstíral, Ïe je poslu-
‰en BoÏí vÛle, pokusil se vyhovût Balá-
kovu pfiání.Vnoci pfii‰el k Bileámovi Bo-
Ïí andûl s poselstvím:„NepÛjde‰ s nimi
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a neprokleje‰ ten lid, neboÈ je poÏeh-
nan˘!“ (Nu 22,12)

Ráno Bileám propustil posly, ale ne-
fiekl jim, co mu Hospodin sdûlil. Rozzlo-
ben tím,Ïe se rozplynula jeho vidina zis-
ku, kfiikl: „Jdûte do své zemû, Hospodin
odmítl pustit mû s vámi.“ (Nu 22,13) 

Bileámovi „se zalíbila mzda za ne-
pravost“ (2 Pt 2,15). Hfiích chamtivosti
z nûj udûlal prospûcháfie. Prostfiednic-
tvím této jediné slabosti nad ním satan
získal úplnou nadvládu. Poku‰itel stále
nabízí svûtsk˘ zisk a pocty, aby lidi od-
vedl od sluÏby Bohu.Takto jsou mnozí
svedeni,aby se odváÏili sejít z cesty pfiís-
né poctivosti. Jeden chybn˘ krok usnad-
Àuje dopou‰tûní se dal‰ích pokleskÛ
a ãlovûk se pak stává ãím dál troufalej-
‰ím.KdyÏ se uÏ jednou oddal hrabivos-
ti a touze po moci, opováÏí se udûlat
nejhor‰í vûci. Mnozí si namlouvají, Ïe
mohou na urãit˘ ãas opustit pfiísnou
poctivost a pak zase zmûnit své jedná-
ní,kdyÏ budou chtít.Tak se zaplétají do
satanovy léãky a jen zfiídkakdy se jim
podafií z ní vyváznout.

KdyÏ poslové Balákovi oznamovali,
Ïe prorok jeho nabídku odmítl,nefiekli
mu, Ïe mu to BÛh zakázal. Král proto
pfiedpokládal, Ïe Bileám si sv˘m otále-
ním chce zajistit bohat‰í odmûnu,a tak
vyslal více velmoÏÛ a je‰tû váÏenûj‰ích,
neÏ byli pfiedchozí, s tím, aby pfiistou-
pili na jakékoli Bileámovy podmínky
a poÏadavky. Balákovo naléhavé posel-
ství znûlo:„Nijak se nerozpakuj ke mnû
pfiijít.Pfievelice tû poctím a uãiním v‰e,
co mi fiekne‰. Jen pojì a zatraÈ mi ten
lid!“ (Nu 22,16.17)

Ve své odpovûdi Bileám pfiedstíral
velkou svûdomitost a ãestnost. Îádné

mnoÏství zlata a stfiíbra ho pr˘ nemÛÏe
pfiimût k tomu, aby jednal v rozporu
s BoÏí vÛlí.TouÏil v‰ak vyhovût královû
Ïádosti. Aãkoli uÏ znal BoÏí vÛli, nalé-
hal na posly, aby se zdrÏeli, Ïe se bude
dále dotazovat Boha.

V noci se Bileámovi zjevil Hospodin
a fiekl mu: „KdyÏ ti muÏi tû pfii‰li po-
zvat, jdi s nimi. Ale bude‰ dûlat jenom
to, co ti poruãím.“ (Nu 22,20) Hospo-
din dovolil Bileámovi zajít v prosazová-
ní své vÛle tak daleko, protoÏe se k to-
mu tento prorok rozhodl.Zvolil si svou
vlastní cestu a pak hledal zpÛsob, jak si
zajistit HospodinÛv souhlas.

Tisíce lidí v dne‰ní dobû jednají stej-
nû. Jejich povinnost je jim jasnû pfied-
stavena v Bibli nebo srozumitelnû na-
znaãena okolnostmi a zdrav˘m rozu-
mem. ProtoÏe jsou v‰ak tato svûdectví
v rozporu s jejich sklony,neberou na nû
zfietel a odvaÏují se Ïádat Boha,aby jim
ukázal, co mají dûlat. Dlouho a naléha-
vû se modlí o svûtlo. S Bohem si ov‰em
nelze zahrávat.âasto takov˘m jedincÛm
dovoluje,aby následovali své vlastní Ïá-
dosti a trpûli následky.„Neuposlechl mû
lid mÛj, Izrael mi povoln˘ b˘t nechtûl.
Nechal jsem je tedy b˘t s tím zarputi-
l˘m srdcem, aÈ si jdou za sv˘mi plány.“
(Î 81,12.13) KdyÏ ãlovûk zfietelnû vidí
svou povinnost, nemá k Bohu pfiichá-
zet s prosbou, aby mu prominul její
splnûní.

Poslové z Moábu byli rozzlobeni
Bileámov˘mi prÛtahy. Oãekávali dal‰í
odmítnutí,a tak se bez dal‰ího vyjedná-
vání vydali na zpáteãní cestu k domo-
vu.Tak byla odstranûna kaÏdá záminka
k vyhovûní Balákovû Ïádosti. JenÏe Bile-
ám byl rozhodnut, Ïe získá odmûnu.
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OSLICE A ANDùL

Vzal oslici,na níÏ obvykle jezdil,osedlal
ji a nedoãkavû a netrpûlivû ji popohánûl
kupfiedu,aby snad nepfii‰el o vytouÏen˘
v˘dûlek.

Av‰ak „HospodinÛv posel se mu
postavil do cesty jako protivník“ (Nu
22,22). Zvífie vidûlo BoÏího posla, kte-
rého ãlovûk nezpozoroval, a odboãilo
z cesty do pole. Krut˘mi ranami donu-
til Bileám oslici k návratu na cestu.
Ov‰em andûl se opût objevil, tentokrát
na úzkém místû mezi dvûma zdmi.Zví-
fie ve snaze vyhnout se hrozivé postavû
pfiimáãklo nohu svého pána ke zdi.Bile-
ám nevûdûl,Ïe mu BÛh stojí v cestû.Mûl
vztek a zaãal oslici nemilosrdnû bít,aby
ji pfiinutil pokraãovat v cestû.

„HospodinÛv posel opût pfie‰el a po-
stavil se v soutûsce,kde nebylo moÏno
uhnout napravo ani nalevo.“(Nu 22,26)
Ubohé zvífie se chvûlo strachem a kles-
lo pod sv˘m jezdcem k zemi.BileámÛv
hnûv neznal mezí. Svou holí mlátil zví-
fie je‰tû krutûji neÏ pfiedtím.V té chvíli
BÛh otevfiel oslici ústa a ona „promlu-
vila lidsk˘m hlasem, a tak zabránila
prorokovu bláznovství“(2 Pt 2,16).„Co
jsem ti udûlala,“ zeptala se, „Ïe mû jiÏ
potfietí bije‰?“ (Nu 22,28)

Rozzufien˘ Bileám oslici odpovûdûl,
jako by mluvil s inteligentní bytostí:
„ProtoÏe si ze mne dûlá‰ blázny! Mít
v ruce meã, byl bych tû uÏ zabil.“ (Nu
22,29)

Tu se Bileámovi otevfiely oãi a on
uvidûl BoÏího andûla, jak stojí s vytase-
n˘m meãem a je pfiipraven ho zabít.
V hrÛze „se poklonil a padl na tváfi“(Nu
22,31). Andûl fiekl:„Hle,to já jsem vy‰el

jako tvÛj protivník,protoÏe mám tu ces-
tu za pochybenou. Oslice mû spatfiila
a vyhnula se mi, teì uÏ potfietí. Kdyby
se mi nevyhnula,byl bych tû vûru zabil
a ji nechal naÏivu.“ (Nu 22, 32.33)

Bileám vdûãil za svÛj Ïivot ubohé-
mu zvífieti, které tak krutû t˘ral. MuÏ,
kter˘ o sobû tvrdil,Ïe je Hospodinov˘m
prorokem, byl tak zaslepen˘ chamtivos-
tí a ctiÏádostivostí, Ïe nepostfiehl BoÏí-
ho andûla, kterého vidûla jeho oslice.
„BÛh tohoto svûta oslepil jejich nevûfiící
mysl.“ (2 K 4,4) Kolik lidí se pfiestupo-
váním BoÏího zákona Ïene po zakáza-
n˘ch stezkách a nemohou rozeznat, Ïe
BÛh a jeho andûlé jsou proti nim! Stej-
nû jako Bileám se hnûvají na ty,ktefií se
snaÏí zabránit jejich zniãení.

„Spravedliv˘ cítí i se sv˘m dobytkem,
kdeÏto nitro svévolníkÛ je nelítostné.“
(Pfi 12,10) Jen málo lidí si náleÏitû uvû-
domuje, jak je hfií‰né t˘rat zvífiata nebo
je nechat trpût nedostateãnou péãí.Zví-
fiata byla stvofiena,aby ãlovûku slouÏila,
av‰ak ãlovûk nemá právo zpÛsobovat
jim hrub˘m zacházením bolest.

Ten, kdo ‰patnû nakládá se zvífiaty,
protoÏe je má ve své moci, je zbabûlec
a tyran.Mnozí si neuvûdomují,Ïe jejich
krutost jednou vyjde najevo.VÏdyÈ pfie-
ce ubohá nûmá zvífiata to nemohou pro-
zradit! Ale kdyby se tûmto lidem otevfie-
ly oãi, vidûli by BoÏího andûla, jak stojí
jako svûdek,aby proti nim svûdãil u ne-
beského soudu.Pfiichází den,kdy bude
vynesen soud proti tûm, kdo zneuÏíva-
li své moci nad BoÏími tvory.

KdyÏ spatfiil BoÏího posla, Bileám
v hrÛze zvolal: „Zhfie‰il jsem. Nevûdûl
jsem, Ïe ty ses mi postavil do cesty.
Av‰ak jestliÏe se ti to nelíbí, vrátím se
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zpátky.“ (Nu 22,34) Hospodin mu do-
volil,aby pokraãoval ve své cestû,av‰ak
jeho slova budou usmûrnûna BoÏí mo-
cí.BÛh podá MoábcÛm dÛkaz,Ïe Hebre-
jové jsou pod ochranou nebes. Toho
dosáhne,kdyÏ jim ukáÏe,Ïe není v Bileá-
movû moci pronést zlofieãenství nad
Izraelem.

U MOÁBSKÉHO KRÁLE

Jakmile moábskému králi oznámili Bileá-
mÛv pfiíchod, vy‰el prorokovi vstfiíc,
aby ho pfiivítal. KdyÏ vyjádfiil své pfie-
kvapení nad Bileámov˘m otálením pfii
pohledu na bohatou odmûnu,která ho
ãekala, prorok odpovûdûl: „Teì jsem
k tobû pfii‰el.Budu v‰ak vÛbec s to nû-
co promluvit? Budu moci mluvit jen
to,co mi vloÏí do úst BÛh.“(Nu 22,38)
Bileám velmi litoval, Ïe dostal takové
omezení. Obával se, Ïe nebude moci
provést svÛj zámûr.

Král spolu s nejvy‰‰ími hodnostáfii
království zavedli Bileáma „na Baalova
posvátná návr‰í“ (Nu 22,41), odkud
mohl pfiehlédnout hebrejsk˘ tábor. Jak
málo vûdûli Izraelci o tom, co se ode-
hrává tak blízko nich! Jak málo si uvû-
domovali, jakou péãi jim BÛh ve dne
v noci vûnuje!

Bileám mûl urãité znalosti o obût-
ních obfiadech HebrejÛ a doufal,Ïe kdyÏ
je drah˘mi dary pfiedãí,zajistí si tím ús-
pû‰né provedení sv˘ch hfií‰n˘ch zámû-
rÛ. Dal postavit sedm oltáfiÛ a na kaÏ-
dém z nich pfiinesl obûÈ.„Potom ode‰el
na holé návr‰í“(Nu 23,3),aby se setkal
s Bohem.

Král spolu s moábsk˘mi kníÏaty
a velmoÏi stáli vedle obûti a vyhlíÏeli

prorokÛv návrat. Koneãnû pfii‰el a lidé
ãekali na jeho slova,která navÏdy ochro-
mí tu tajuplnou moc,která pracuje pro
nenávidûné Izraelce. Bileám fiekl:

„Z Aramu pfiivedl mû Balák,z v˘chod-
ních hor moábsk˘ král:Pojì mi proklít
Jákoba, pojì zaklínat Izraele! Jak mám
zatratit,kdyÏ BÛh nezatracuje? Jak mám
zaklínat, kdyÏ Hospodin nezaklíná? Vi-
dím ho z temene skal,z pahorkÛ na nûj
hledím: Je to lid,kter˘ pfieb˘vá oddûle-
nû, nepoãítá se mezi pronárody. Kdo
seãte prach JákobÛv, kdo spoãítá byÈ
jen ãtvrtinu Izraele? KéÏ umfiu smrtí li-
dí pfiím˘ch, kéÏ je mÛj konec jako je-
ho!“ (Nu 23,7-10)

KdyÏ se Bileám díval na izraelsk˘ tá-
bor, vidûl s úÏasem dÛkaz jejich pro-
sperity. Byli mu pfiedstaveni jako divo-
k˘, neorganizovan˘ dav, jehoÏ potulné
bandy zaplavují zemi a jsou ‰kÛdci a po-
strachem okolních národÛ. Ale to, co
spatfiil, bylo prav˘m opakem toho v‰e-
ho. Uvidûl rozlehl˘ a bezvadnû organi-
zovan˘ tábor, v nûmÏ vládla dokonalá
disciplína a fiád. Bylo mu ukázáno, s ja-
k˘m zalíbením BÛh pohlíÏí na Izrael
a jak odli‰n˘m charakterem se Hebre-
jové vyznaãují jako BoÏí vyvolen˘ lid.
Nemûli b˘t stavûni na stejnou úroveÀ
s ostatními národy, ale mûli b˘t nad nû
nade v‰echny vyv˘‰eni.„Je to lid,kter˘
pfieb˘vá oddûlenû, nepoãítá se mezi
pronárody.“ (Nu 23,9) Jak zfietelnû se
toto proroctví naplnilo v pozdûj‰ích
dûjinách Izraele! Po v‰echna staletí zÛ-
stali odli‰n˘m lidem.

Bileám spatfiil rozmach a blahobyt
pravého BoÏího Izraele aÏ do konce ãa-
su, zvlá‰tní pfiízeÀ Nejvy‰‰ího, která pro-
vází ty,kdo ho milují a bojí se ho.Vidûl,
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jak je podpírá BoÏí paÏe, kdyÏ vstupují
do temného údolí stínu smrti. A spatfiil
je, jak vycházejí ze sv˘ch hrobÛ, koru-
nováni slávou,ctí a nesmrtelností.Vidûl
vykoupené, jak se radují v neutuchající
slávû pfietvofiené zemû.KdyÏ spatfiil ko-
runu slávy na hlavû kaÏdého z nich a hle-
dûl do budoucnosti na jejich vûãnû ‰Èast-
n˘ Ïivot,pronesl váÏnou modlitbu: „KéÏ
umfiu smrtí lidí pfiím˘ch,kéÏ je mÛj ko-
nec jako jeho!“ (Nu 23,10)

Kdyby byl Bileám pfiijal svûtlo,které
mu BÛh dal,okamÏitû by ráznû zpfietrhal
ve‰keré kontakty s Moábci a v hlubo-
kém pokání by se vrátil k Bohu. Av‰ak
Bileám miloval mzdu nepravosti.

Balák oãekával zlofieãení, které do-
padne jako zniãující rána na Izrael,a hnû-
vivû vykfiikl: „Cos mi to provedl? Vzal
jsem tû, abys mé nepfiátele zatratil, a ty
jen Ïehná‰!“(Nu 23,11) Bileám vyznal,
Ïe mluvil svûdomitû v souladu s BoÏí
vÛlí a Ïe slova, která splynula z jeho
rtÛ, byla vynucena BoÏí mocí. „CoÏ ne-
musím dbát toho, abych mluvil, co mi
vkládá do úst Hospodin?“ (Nu 23,12) 

BALÁKOVO ZKLAMÁNÍ

Balák se domníval, Ïe skvûl˘ pohled na
rozsáhl˘ tábor HebrejÛ Bileáma tak za-
stra‰il,Ïe se neodváÏil pouÏít proti nim
své ãáry.Král se tedy rozhodl,Ïe proro-
ka vezme na místo, odkud bude moci
vidût jen malou ãást izraelského spole-
ãenství. Znovu bylo postaveno sedm
oltáfiÛ, na nichÏ byly pfiineseny stejné
obûti jako poprvé. Král a jeho velmoÏi
zÛstali u obûtí, zatímco Bileám poode-
‰el, aby se setkal s Bohem. Prorok byl
opût naplnûn BoÏím poselstvím, které

nebyl s to pozmûnit nebo zadrÏet.
KdyÏ se objevil, Balák mu poloÏil

otázku: „Co mluvil Hospodin?“ (Nu
23,17) Odpovûì naplnila srdce krále
a velmoÏÛ hrÛzou.

„BÛh není ãlovûk,aby lhal,ani lidsk˘
syn, aby litoval. Zdali fiekne, a neuãiní,
promluví, a nedodrÏí? Hle, dostal jsem
úkol Ïehnat. On dal poÏehnání a já to
nezvrátím. Nehledí na kouzla proti Já-
kobovi,nedbá tûch,kdo pfiejí bídu Izrae-
li. Hospodin, jeho BÛh, je s ním, hlaho-
lí to v nûm královsk˘m holdem.“ (Nu
23,19-21)

Velk˘ mág vyzkou‰el sílu sv˘ch kou-
zel, ale pokud budou Izraelci pod BoÏí
ochranou, Ïádn˘ lid nebo národ je ne-
bude schopen porazit,a to ani s pomo-
cí v‰í satanovy moci. Cel˘ svût uÏasne
nad tím, Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t tak ovlád-
nut BoÏí mocí,aby místo proklínání vy-
slovil velkolepé a vzácné sliby, vyjádfie-
né pfiekrásnou poezií.

Sklíãen˘ a ne‰Èastn˘ moábsk˘ král
zvolal: „KdyÏ jej nemÛÏe‰ zatratit, aspoÀ
mu neÏehnej!“(Nu 23,25) Pfiesto se roz-
hodl,Ïe to zkusí je‰tû jednou.Tentokrát
Bileáma zavedl na horu Peór, kde stál
chrám zasvûcen˘ Baalovû smyslné mod-
losluÏbû. Zde pfiinesli stejn˘ poãet obû-
tí. Bileám v‰ak uÏ nepfiedstíral kouzle-
ní.PohlíÏel na stany Izraele a z jeho rtÛ
splynulo BoÏí poselství:

„Jak skvûlé jsou tvé stany, Jákobe,
tvé pfiíbytky, Izraeli! Rozprostírají se ja-
ko úvaly, jako zahrady nad fiekou, jako
vonné stromoví vysázené Hospodinem,
jako cedry pfii vodách. Z jeho vûder se
fiinou vody, jeho símû je hojnû zavlaÏo-
váno, jeho král bude vyv˘‰en nad Aga-
ga, jeho království bude povzneseno...
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Kdo ti bude Ïehnat,buì poÏehnán,kdo
tû bude proklínat, buì proklet.“ (Nu
24,5-9)

Bileám prorokoval, Ïe izraelsk˘ král
bude vût‰í neÏ Agag. Toto jméno bylo
dáváno králÛm AmálekovcÛ, ktefií byli
v té dobû velmi mocn˘m národem.
Av‰ak Izrael, pokud zÛstane vûrn˘ Bo-
hu, si podrobí v‰echny své nepfiátele.
Králem Izraele byl BoÏí Syn a jeho trÛn
bude jednoho dne ustaven na zemi a je-
ho moc bude vyv˘‰ena nad v‰echna po-
zemská království.

Balák byl naplnûn zklamáním, stra-
chem a hnûvem. Byl rozhofiãen, Ïe mu
Bileám nemohl dát sebemen‰í náznak
pfiíznivé odpovûdi. Díval se s opovrÏe-
ním na prorokovo kompromisní a ne-
upfiímné jednání a rozzlobenû kfiikl:
„Tak si bûÏ, odkud jsi pfii‰el! Pfiislíbil
jsem ti pfievelikou poctu,av‰ak Hospo-
din tû té pocty zbavil.“(Nu 24,11) Bile-
ám odpovûdûl, Ïe krále pfiece pfiedem
varoval, Ïe bude moci pronést jen to,
co mu dá BÛh.

BILEÁMOVO PROROCTVÍ

Dfiíve neÏ se vrátil ke svému národu,
pronesl Bileám pfiekrásné proroctví
o Vykupiteli svûta a koneãném zniãení
BoÏích nepfiátel:

„Vidím jej, ne v‰ak pfiítomného, hle-
dím na nûj,ne v‰ak zblízka.Vyjde hvûz-
da z Jákoba, povstane Ïezlo z Izraele.
Protkne spánky Moába, témû v‰ech
·étovcÛ.Bude podroben i Edóm,podro-
ben bude Seír, Jákobovi nepfiátelé. Izra-
el si povede zdatnû. Panovat bude ten,
jenÏ vzejde z Jákoba, a zahubí toho,kdo
vyvázne z mûsta.“ (Nu 24,17-19)

Bileám ukonãil své poselství pfiedpo-
vûìmi o úplném zniãení Moábu a Edó-
mu, AmálekovcÛ a KénijcÛ,a tak nepo-
nechal moábskému králi jedin˘ papr-
sek nadûje.

Zklamán ve sv˘ch nadûjích, Ïe získá
bohatství a poctu, a vûdom si toho, Ïe
na sebe pfiivolal BoÏí nelibost, vrátil se
Bileám ze své svévolné cesty. Moc Bo-
Ïího Ducha, která ho usmûrÀovala, ho
opustila a jeho chamtivost zvítûzila.Byl
pfiipraven za kaÏdou cenu získat od-
mûnu, kterou mu Balák slíbil. Bileám
vûdûl, Ïe zdar Izraele závisí na jeho po-
slu‰nosti vÛãi Bohu. Nebylo jiné cesty,
jak pfiivést Hebreje k pádu, ledaÏe je
svedou k hfiíchu.

OkamÏitû se vrátil do Moábu a pfied-
loÏil králi své plány na odlouãení Izra-
elcÛ od Boha tím, Ïe je zláká k modláfi-
ství.Budou-li moci b˘t svedeni k smysl-
né modlosluÏbû Baala a A‰torety, jejich
v‰emocn˘ Ochránce se stane jejich ne-
pfiítelem a oni padnou za kofiist kru-
t˘m bojovn˘m národÛm, které je ob-
klopují.Král tento plán okamÏitû pfiijal
a Bileám zÛstal, aby pomáhal pfii jeho
uskuteãÀování.

Bileám byl svûdkem úspûchu sv˘ch
ìábelsk˘ch intrik. Vidûl, jak na Hospo-
dinÛv lid dopadlo BoÏí zlofieãenství a jak
v dÛsledku BoÏích soudÛ zahynuly tisí-
ce lidí. Av‰ak BoÏí spravedlnost, která
ztrestala hfiích Izraele, nedovolila, aby
poku‰itel unikl. Ve válce Izraele proti
MidjáncÛm byl Bileám zabit. V pfiedtu-
‰e, Ïe se blíÏí jeho konec, zvolal: „KéÏ
umfiu smrtí lidí pfiím˘ch,kéÏ je mÛj ko-
nec jako jeho!“(Nu 23,10) Nevyvolil si
ov‰em Ïivot lidí spravedliv˘ch. Spojil
svÛj Ïivot s BoÏími nepfiáteli.
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BileámÛv osud byl podobn˘ údûlu
Jidá‰ovu. Oba muÏi se pokusili spojit
sluÏbu Bohu s touhou po mamonu a set-
kali se s mimofiádn˘m nezdarem.Bileám
znal pravého Boha. Jidá‰ vûfiil v JeÏí‰e.
Bileám doufal, Ïe si ze sluÏby Hospodi-
nu uãiní odrazov˘ mÛstek k získání bo-
hatství a svûtsk˘ch poct. Jidá‰ se do-
mníval, Ïe si spojením s Kristem zajistí
bohatství a postavení v pozemském krá-
lovství, které – jak vûfiil – Mesiá‰ brzy
zfiídí. Jak Bileám, tak Jidá‰ pfiijali velké

svûtlo, av‰ak jedin˘ hfiích, kter˘ pûsto-
vali, zkazil celou jejich povahu a zapfií-
ãinil jejich zkázu.

Jedin˘ hfiích, kter˘ pûstujeme, krÛ-
ãek za krÛãkem pokazí ná‰ charakter.
Poddávání se jedinému ‰patnému ná-
vyku podlamuje na‰i schopnost bránit
se a otevírá cestu satanu, aby nás svedl
na scestí. Jedinou bezpeãnou pomocí
je modlit se tak jako David:„DrÏ mé kro-
ky ve sv˘ch stopách, aby moje nohy
neuklouzly.“ (Î 17,5)



Vítûzná izraelská armáda se vrátila z Bá-
‰anu s novou vírou v Boha. Izraelci si
byli jisti tím, Ïe teì brzy dobudou Ke-
naan. Od zaslíbené zemû je dûlila pou-
ze fieka Jordán. Hned za fiekou se roz-
prostírala úrodná rovina, zavlaÏovaná
vodními prameny a zastiÀovaná bujn˘-
mi palmami. Na západní stranû se tyãi-
ly vûÏe a v˘stavné domy Jericha, „Pal-
mového mûsta“(Dt 34,3).Na v˘chodní
stranû Jordánu se do urãité vzdálenos-
ti podél fieky rozkládala rovina, která
byla ‰iroká nûkolik kilometrÛ.Toto chrá-
nûné údolí mûlo tropické podnebí.Zde
se Izraelci utábofiili. V akáciov˘ch há-
jích na‰li pfiíjemné útoãi‰tû.

Av‰ak v tomto krásném prostfiedí se
mûli setkat se zlem smrtonosnûj‰ím,neÏ
jaké pfiedstavují armády ozbrojen˘ch
muÏÛ nebo divoké pou‰tní ‰elmy. Tato
zemû, tak bohatá na pfiírodní krásy,
byla sv˘mi obyvateli poskvrnûna. Pfii
vefiejném uctívání Baala se odehrávaly
ty nejhanebnûj‰í scény.V‰ude byla mís-
ta zasvûcená modlosluÏbû a smysln˘m
praktikám, jejichÏ názvy prozrazovaly
mravní zkaÏenost.

Mysl IzraelcÛ, která byla neustále
podnûcována bezboÏností, si zvykla na

smyslné my‰lenky. Jejich pohodln˘ Ïi-
vot mûl za následek morální rozklad.
Témûfi nepozorovanû odcházeli od Boha
a dostávali se do situace, v níÏ mohli
snadno padnout za kofiist poku‰ení.

Bûhem jejich tábofiení u Jordánu se
MojÏí‰ pfiipravoval na obsazení Kena-
anu. Velk˘ vÛdce se plnû vûnoval této
práci.Ov‰em pro lid byla tato doba na-
pjatého oãekávání nejtûÏ‰í zkou‰kou
trpûlivosti, a uplynulo sotva pár t˘dnÛ,
kdyÏ byly jejich dûjiny poskvrnûny hroz-
n˘m odpadnutím od mravní ãistoty
a bezúhonnosti.

Do tábora se zaãaly vkrádat midján-
ské Ïeny. Jejich zámûrem bylo svést
Hebreje k pfiestoupení BoÏího zákona
a pfiivést je k modláfiství. Tyto pohnut-
ky byly velice peãlivû skr˘vány pod
rou‰kou pfiátelství.

Na BileámÛv návrh dal moábsk˘ král
vystrojit velkou slavnost na poãest ke-
naansk˘ch bohÛ.Bylo tajnû umluveno,
Ïe Bileám pfiemluví Izraelce k úãasti.
PovaÏovali ho za BoÏího proroka, a tak
mu nedûlalo Ïádné problémy uskuteã-
nit svÛj zámûr. Velké mnoÏství lidí se
spolu s ním pfii‰lo podívat na slavnost.
Omámeni hudbou a tancem a okouz-
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leni krásou pohansk˘ch vestálek,odloÏi-
li svou vûrnost Hospodinu.Víno otupilo
jejich smysly a strhlo zábrany.Pfiestali se
ovládat. Poté, co své svûdomí poskvrnili
pohledem na oplzlé v˘jevy, byli vedeni
k tomu, aby se poklonili modlám, pfii-
nesli obûÈ na pohansk˘ch oltáfiích a zú-
ãastnili se poniÏujících rituálÛ.

Tento jed se jako smrtelná nákaza
roz‰ífiil po celém izraelském tábofie.Mu-
Ïi, ktefií byli schopni vítûzit v bitvách,
byli poraÏeni lstí Ïen.Zdálo se,Ïe lid je
zaslepen.Vládcové a vedoucí byli mezi
prvními, kdo zhfie‰ili, a provinilo se to-
lik lidí, Ïe se odpadnutí stalo celoná-
rodní záleÏitostí. „Tak se Izrael spfiáhl
s Baal-peórem.“ (Nu 25,3) NeÏ si Moj-
Ïí‰ v‰iml ‰ífiícího se zla,nejenÏe se Izrael-
ci zúãastnili smyslné modlosluÏby na ho-
fie Peór,ale pohanské praktiky se dosta-
ly do izraelského tábora. Stafiiãk˘ vÛdce
byl naplnûn rozhofiãením a BÛh vzpla-
nul hnûvem.

Midjánské Ïeny sv˘mi bezboÏn˘mi
praktikami dosáhly toho,co v‰emi sv˘-
mi kouzly nemohl zpÛsobit Bileám –
oddûlily Izrael od Boha. Tábor zasáhla
hrozná morová rána,které padlo za obûÈ
více neÏ dvacet tisíc lidí. BÛh nafiídil,
aby byli vÛdcové odpadnutí usmrceni.
Tento pfiíkaz byl okamÏitû vykonán.Pak
byla jejich tûla povû‰ena, aby byla ce-
lému Izraeli na oãích.KdyÏ Izraelci uvi-
dí, jak pfiísnû bylo s pfiedáky naloÏeno,
snad pochopí, s jak˘m odporem BÛh
pohlíÏí na hfiích. V‰ichni cítili, Ïe trest
byl spravedliv˘,a lidé v slzách pokornû
vyznávali své hfiíchy.

Zatímco Izraelci takto plakali pfied
Hospodinem u dvefií stanu setkávání,
Zimrí, pfiedák jednoho izraelského ro-

du, troufale vstoupil do tábora v do-
provodu midjánské nevûstky a zavedl
ji do svého stanu. Dosud nikdy nebyla
nefiest páchána s takovou nestoudností
a svefiepostí.Zimrí podobnû jako obyva-
telé Sodomy vûdomû setrval v hfiíchu
a je‰tû se jím chvástal (viz Iz 3,9).

PINCHAS

KnûÏí a vÛdcové v hlubokém zármut-
ku a pokofie ãinili pokání a úpûnlivû
prosili Hospodina,aby svému lidu udû-
lil milost, kdyÏ tento izraelsk˘ pfiedák
pfied cel˘m shromáÏdûním dával oká-
zale najevo svÛj hfiích, jako by pohrdal
BoÏí odplatou a vysmíval se soudcÛm
národa. Pinchas, syn nejvy‰‰ího knûze
Eleazara, se vzchopil, „vzal do ruky
o‰tûp, ve‰el za izraelsk˘m muÏem do
Ïenské ãásti stanu a probodl je oba“
(Nu 25,7.8). Tak byla pohroma odvrá-
cena. Knûz, kter˘ vykonal BoÏí soud,
byl poctûn pfied cel˘m Izraelem.

Pinchas „odvrátil mé rozhofiãení od
IzraelcÛ tím, Ïe dal uprostfied nich prÛ-
chod mé Ïárlivosti, takÏe jsem ve své
Ïárlivosti s Izraelci neskoncoval. Proto
vyhlas:Hle,daruji mu svou smlouvu po-
koje. Ta bude pro nûho i pro jeho po-
tomstvo smlouvou trvalého knûÏství
za to,Ïe horlil pro svého Boha.Bude za
Izraelce vykonávat smírãí obfiady.“(Nu
25,11-13)

Soudy,které postihly Izrael, zahubily
ty,kdo je‰tû zÛstali naÏivu z onoho vel-
kého mnoÏství lidí, ktefií pfied ãtyfiiceti
lety sly‰eli neodvratn˘ rozsudek, Ïe ur-
ãitû zemfiou na pou‰ti.Bûhem jejich tá-
bofiení na jordánsk˘ch rovinách nezÛ-
stal „mezi nimi nikdo z tûch, ktefií byli

215(215)



povoláni do sluÏby tehdy, kdyÏ MojÏí‰
s knûzem Áronem sãítal Izraelce na Sí-
najské pou‰ti.Hospodin jim totiÏ fiekl,Ïe
urãitû zemfiou na pou‰ti.Nezbyl z nich
Ïádn˘, jenom Káleb, syn JefunÛv, a Jo-
zue, syn NúnÛv.“ (Nu 26, 64.65) 

BÛh seslal na Izrael soudy, protoÏe
se poddali svodÛm MidjáncÛ,av‰ak po-
ku‰itelé nemûli uniknout hnûvu BoÏí
spravedlnosti. BÛh rozkázal MojÏí‰ovi:
„Vykoná‰ za syny Izraele pomstu na Mid-
jáncích a pak bude‰ pfiipojen ke svému
lidu.“ (Nu 31,2) Z kaÏdého pokolení
bylo vybráno tisíc muÏÛ,které Pinchas
vedl do boje s Midjánci.„Vypravili se do
boje proti Midjánu, jak pfiikázal Hospo-
din MojÏí‰ovi, a pobili v‰echny muÏe.
Zabili také... pût midjánsk˘ch králÛ,mi-
mo ostatní skolené.I Bileáma,syna Beó-
rova, zabili meãem.“ (Nu 31,7.8)

Takov˘ byl konec tûch, kdo osnova-
li zniãení BoÏího lidu. „Napadají du‰i
spravedlivou, nevinnou krev viní ze své-
vole. Ale Hospodin... obrátí proti nim
jejich niãemnosti, umlãí je jejich vlast-
ní zlobou,umlãí je Hospodin,BÛh ná‰!“
(Î 94,21-23) 

SILNÍ MUÎI P¤EMOÎENI ÎENAMI

KdyÏ Hebrejové podlehli poku‰ení
a pfiestoupili BoÏí zákon, jejich ochra-
na od nich odstoupila. KdyÏ je BoÏí lid
vûrn˘ BoÏím pfiikázáním, pak Hospo-
din „nehledí na kouzla proti Jákobovi,
nedbá tûch, kdo pfiejí bídu Izraeli“ (Nu
23,21). Proto satan mobilizuje ve‰ke-
rou svou lstivou dovednost, aby ho
svedl k hfiíchu. JestliÏe ti, kdo o sobû
prohla‰ují, Ïe jsou nositeli BoÏího zá-
kona, zaãnou pfiestupovat jeho poÏa-

davky, nebudou schopni obstát proti
sv˘m nepfiátelÛm.

Izraelci, které nedokázaly porazit ar-
mády ani midjánská kouzla, se stali ko-
fiistí jejich prostitutek. Takovou moc
má Ïena, která se dá do sluÏeb satana
a snaÏí se hubit muÏe. „Mnohé uÏ sklá-
la, pfiivedla k pádu, v‰ichni, i ti nejzdat-
nûj‰í, byli od ní zavraÏdûni.“ (Pfi 7,26)
Takto byl pokou‰en Josef.Takto Samson
prozradil tajemství své síly Peli‰tejcÛm.
Zde klop˘tl David. A ·alomoun,nejmou-
dfiej‰í ze v‰ech králÛ, se stal otrokem
vá‰nû a obûtoval svou mravní neporu-
‰enost téÏe záludné moci.

Satan po nûkolik tisíciletí s ìábel-
skou zlomyslností usilovnû prom˘‰lel,
jak v dal‰ích pokoleních zniãit vÛdce
BoÏího lidu stejn˘m poku‰ením, které
tak úspû‰nû uplatnil pfii slavnosti Baal-
peóru. Jak se blíÏíme ke konci ãasu,
k hranicím nebeského Kenaanu, satan
znásobuje své úsilí,aby BoÏímu lidu za-
bránil vstoupit do této pfiekrásné zemû.
Pfiipravuje svá poku‰ení pro ty, kdo za-
stávají svat˘ úfiad. KdyÏ se mu podafií
svést je k tomu,aby se poskvrnili, jejich
prostfiednictvím pak mÛÏe zniãit mno-
hé.Pomocí svûtsk˘ch pfiátelství,kouzla
krásy,vyhledávání zábav,veselí, slavnos-
tí nebo pití vína se pokou‰í svést lidi
k pfiestoupení sedmého pfiikázání.

Ti, kdo zneuctí BoÏí obraz a poskvr-
ní chrám svého tûla,se nebudou rozpa-
kovat jakkoli jinak zhanobit Boha, jen
aby uspokojili touhy sv˘ch zkaÏen˘ch
srdcí.âlovûk,kter˘ se stal otrokem vá‰-
nû, si nemÛÏe uvûdomovat posvátnou
povinnost zachovávat BoÏí zákon, oce-
nit smírãí obûÈ JeÏí‰e Krista nebo pûs-
tovat pravé hodnoty. Dobrota, ãistota,
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pravda,úcta k Bohu a láska k svat˘m vû-
cem,to v‰e je spáleno Ïárem Ïádostivos-
ti. âlovûk se stává zarputil˘m zpustlí-
kem.Bytosti stvofiené k BoÏímu obrazu
jsou takto sníÏeny na úroveÀ zvífiat.

Nejúspû‰nûj‰í ve svádûní Kristov˘ch
následovníkÛ k hfiíchu je satan tehdy,
kdyÏ se mu podafií zlákat je,aby se spoji-
li s bezboÏn˘mi lidmi a zúãastnili se je-
jich zábav. BÛh od svého lidu dnes vy-
Ïaduje totéÏ, co poÏadoval od starého
Izraele, totiÏ aby se sv˘mi zvyky, jedná-
ním a zásadami jasnû odli‰oval od svûta.
Varování daná HebrejÛm,aby se nemísili
s pohany,nebyla tehdy vyjádfiena v˘slov-
nûji, neÏ jsou formulována ta, která kfies-
ÈanÛm zakazují jednat v duchu a podle
zvykÛ bezboÏn˘ch lidí. V odmítání pfiá-
telství, která se nás snaÏí ovlivnit, aby-
chom se odlouãili od Boha, nemÛÏeme
b˘t nikdy pfiíli‰ rozhodní.KdyÏ se modlí-
me „Neuveì nás v poku‰ení“,musíme se
od poku‰ení drÏet co nejdále.

KdyÏ Ïili Izraelci v pohodlí a bezpe-
ãí,byli svedeni k hfiíchu.Bezstarostnost
a neukáznûnost nechávají hradby na-
‰eho nitra nestfieÏené, takÏe do nûj ma-
jí pfiístup neãisté my‰lenky. Zrádci na
hradbách odhazují pevné zásady a vy-
dávají Izrael do satanovy moci. Takto
se satan snaÏí zniãit lidi. Dfiíve neÏ se
kfiesÈan dopustí otevfieného hfiíchu,ode-
hrává se v jeho srdci dlouh˘ pfiípravn˘
proces, kter˘ není svûtu zjevn˘. Mysl
se neobrátí od ãistoty a svatosti k ne-
mravnosti, zkaÏenosti a zloãinu najed-
nou. Pûstováním neãist˘ch my‰lenek
se hfiích, kter˘ si ãlovûk kdysi o‰klivil,
stává pfiíjemn˘m.

NemÛÏeme chodit ulicemi na‰ich
mûst, aniÏ bychom se nesetkali s kfiik-

lav˘mi reklamami na zloãin, kter˘ se
pfiedstavuje v rÛzn˘ch románech, fil-
mech nebo divadlech.Vulgárnost a ne-
mravn˘ zpÛsob Ïivota se lidem podává
v ãasopisech a v‰e, co podnûcuje smy-
slnost, je jim líãeno v poutav˘ch pfiíbû-
zích. Lidé toho sly‰í tolik o podl˘ch
zloãinech, Ïe se jejich svûdomí otupu-
je a oni se nakonec takov˘mi vûcmi za-
b˘vají s nenasytn˘m zájmem.

Mnohé populární zábavy pûstované
tûmi, kdo o sobû tvrdí, Ïe jsou kfiesÈa-
né, konãívají podobnû jako radovánky
pohanÛ. Prostfiednictvím divadelních
her satan po mnohá staletí probouzí
vá‰nû a oslavuje nemravnost. Satan po-
uÏívá oper, tance a karetních her, aby
otevfiel dvefie smyslnosti. V‰ude tam,
kde se lidé scházejí k zábavám, kde se
pûstuje p˘cha nebo se hoví chuti, kde
jsou lidé vedeni k tomu, aby zapomnû-
li na Boha a ztratili ze zfietele vûãné zá-
jmy, v‰ude tam satan svazuje ãlovûka
do sv˘ch okovÛ.

Srdce musí b˘t obnoveno BoÏí milos-
tí. Ten, kdo se snaÏí vybudovat ctnost-
n˘ charakter nezávisle na BoÏí milosti,
staví svÛj dÛm na sypkém písku.Vnelí-
tostn˘ch boufiích poku‰ení bude zcela
jistû pfiemoÏen.KaÏd˘ ãlovûk by se mûl
úpûnlivû modlit jako David: „Stvofi mi,
BoÏe, ãisté srdce, obnov v mém nitru
pevného ducha.“ (Î 51,12)

Pfiesto musíme nûco udûlat,abychom
odolali poku‰ení. Ti, kdo nechtûjí pad-
nout za kofiist satanov˘m léãkám,musí
stfieÏit cesty ke svému nitru.Musí se vy-
stfiíhat ãtení, sledování a naslouchání
tomu,co vyvolává neãisté my‰lenky.To
vyÏaduje upfiímné modlitby a vytrvalou
bdûlost. Stál˘ vliv Ducha svatého po-
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táhne mysl vzhÛru,aby ãlovûk pfiem˘‰-
lel o ãist˘ch a svat˘ch vûcech.Îalmista
fiíká: „Jak si mladík udrÏí svou stezku
ãistou? Musí se vÏdy drÏet tvého slova.
Tvou fieã uchovávám v srdci, nechci
proti tobû hfie‰it.“ (Î 119,9.11)

Hfiích Izraele pfii slavnosti Baal-peó-
ru pfiivolal na národ BoÏí soudy. Stejné
hfiíchy nemusí b˘t dnes potrestány tak
rychle,av‰ak jejich páchání pfiiná‰í hroz-
né dÛsledky.Dfiíve nebo pozdûji dopad-
ne na kaÏdého pfiestupníka trest. Tyto
hfiíchy více neÏ kterékoli jiné zpÛsobi-

ly hroznou degeneraci lidstva a pfiines-
ly stra‰né nemoci a bídu, které jsou
zlofieãenstvím svûta. Lidé mohou b˘t
úspû‰ní v zakr˘vání sv˘ch pfiestoupení
pfied jin˘mi lidmi,av‰ak sklidí jejich v˘-
sledky v podobû utrpení,nemoci nebo
smrti. A navíc Ïivot kaÏdého ãlovûka
bude nakonec postaven pfied soud.„Ti,
ktefií takové vûci dûlají, nebudou mít
podíl na království BoÏím“ (Ga 5,21),
ale budou spolu se satanem a zl˘mi an-
dûly uvrÏeni „do hofiícího jezera. To je
druhá smrt.“ (Zj 20,14)



Hospodin MojÏí‰ovi oznámil, Ïe nade-
‰la doba stanovená k obsazení Kenaanu.
KdyÏ stál stafiiãk˘ prorok na v˘‰inách
a pohlíÏel na zaslíbenou zemi, s hlubo-
kou upfiímností prosil: „Panovníku
Hospodine, ty jsi zaãal ukazovat svému
sluÏebníkovi svou velikost a svou pev-
nou ruku.V‰ak také kter˘ bÛh na nebi
nebo na zemi by dovedl vykonat takové
ãiny a takové bohat˘rské skutky jako
ty! KéÏ smím pfiejít Jordán a spatfiit tu
dobrou zemi, co je za Jordánem, dob-
rou hornatou zemi a Libanon!“ (Dt 3,
24.25)

Odpovûì znûla: „Má‰ dost. O této
vûci uÏ ke mnû nemluv. Vystup na vr-
chol Pisgy a rozhlédni se na západ, na
sever, na jih a na v˘chod; na vlastní oãi
se podívej. Tento Jordán v‰ak nepfie-
jde‰.“ (Dt 3, 26.27) 

MojÏí‰ se bez reptání podfiídil BoÏí-
mu rozhodnutí. Nyní mûl úzkostnou
starost o Izrael.Z hloubi jeho srdce vy-
tryskla modlitba: „NechÈ Hospodin,
BÛh duchÛ v‰ech tvorÛ, ustanoví nad
pospolitostí muÏe, kter˘ by pfied nimi
vycházel a vcházel a kter˘ by je vyvá-
dûl a pfiivádûl, aby Hospodinova po-
spolitost nebyla jako ovce bez past˘-

fie.“(Nu 27,16.17) Hospodin mu odpo-
vûdûl:„Vezmi k sobû Jozua,syna Núno-
va,muÏe,v nûmÏ je duch,a vloÏ na nûho
ruku. Postaví‰ ho pfied knûze Eleazara
i pfied celou pospolitost a dá‰ mu pfied
jejich zraky povûfiení. Pfiedá‰ mu díl
své velebnosti, aby ho celá pospolitost
synÛ izraelsk˘ch poslouchala.“(Nu 27,
18-20)

Za jeho nástupce byl vybrán Jozue,
moudr˘, schopn˘ a hluboce vûfiící muÏ.
Byl slavnostnû oddûlen za vÛdce Izrae-
le. MojÏí‰ celému spoleãenství vyfiídil
slova,která mu Hospodin fiekl o Jozuovi:
„Na jeho rozkaz budou vycházet a na
jeho rozkaz budou vcházet, on a s ním
v‰ichni Izraelci, tedy celá pospolitost.“
(Nu 27,21)

MojÏí‰ se postavil pfied lid, aby zo-
pakoval svá napomenutí a varování.Tváfi
mu záfiila svat˘m svûtlem.Vlasy mûl stá-
fiím bílé, ale jeho postava byla vzpfií-
mená a oãi jasné a nezkalené. S hlubo-
k˘m pohnutím jim líãil lásku a milost
jejich v‰emocného Ochránce: „Jen se
ptej na dfiívûj‰í ãasy,které byly pfied te-
bou,od chvíle,kdy BÛh stvofiil na zemi
ãlovûka. Ptej se od jednoho konce ne-
bes ke druhému,zda se stala tak veliká
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vûc anebo bylo o nûãem takovém sl˘-
cháno.Zdali kdy sly‰el lid hlas Boha mlu-
vícího zprostfiedku ohnû, jako jsi sly‰el
ty,a zÛstal naÏivu,anebo zdali se pokusil
nûjak˘ bÛh pfiijít a vzít pronárod zpro-
stfiedku jiného pronároda zkou‰kami,
znameními, zázraky a bojem, pevnou
rukou a vztaÏenou paÏí, velk˘mi hroz-
n˘mi ãiny, jak to v‰e s vámi uãinil Hos-
podin,vá‰ BÛh,v Egyptû tobû pfied oãi-
ma.“ (Dt 4,32-34)

„Ale protoÏe vás Hospodin miluje
a zachovává pfiísahu, kterou se zavázal
va‰im otcÛm, vyvedl vás Hospodin pev-
nou rukou a vykoupil tû z domu otroc-
tví, z rukou faraona, krále egyptského.
Poznej tedy, Ïe Hospodin, tvÛj BÛh, je
BÛh,BÛh vûrn˘,zachovávající smlouvu
a milosrdenství do tisícího pokolení
tûm, ktefií ho milují a dbají na jeho pfii-
kázání.“ (Dt 7,8.9)

Izraelsk˘ lid byl ãasto netrpûliv˘
a vzpurn˘,protoÏe dlouho putovali po
pou‰ti. Av‰ak Hospodin nemohl za ten-
to odklad vstupu do Kenaanu. Rmouti-
lo ho to víc neÏ je, protoÏe je nemohl
dovést pfiímo do zaslíbené zemû a pro-
jevit pfied v‰emi národy svou úÏasnou
moc.KvÛli své nedÛvûfie k Bohu neby-
li pfiipraveni vstoupit do Kenaanu.Kdy-
by se byli jejich otcové ve vífie poddali
BoÏímu vedení a fiídili se jeho nafiízení-
mi, uÏ dávno by jako prosperující, sva-
t˘ a ‰Èastn˘ národ Ïili v Kenaanu. Sv˘m
váháním zneuctili Boha a ubrali mu
v oãích okolních národÛ na slávû.

MojÏí‰ fiekl: „Hleì, uãil jsem vás na-
fiízením a právÛm, jak mi pfiikázal Hos-
podin, mÛj BÛh, abyste je dodrÏovali
v zemi, kterou pfiicházíte obsadit. Bed-
livû je dodrÏujte. To bude va‰e moud-

rost a rozumnost pfied zraky lidsk˘ch
pokolení. KdyÏ usly‰í v‰echna tato na-
fiízení, fieknou: »Jak moudr˘ a rozumn˘
lid je tento velik˘ národ!«“ (Dt 4,5.6)

Pak HebrejÛm poloÏil otázku:„A má
jin˘ velik˘ národ nafiízení a práva tak
spravedlivá jako cel˘ tento zákon, kte-
r˘ vám dnes pfiedkládám?“(Dt 4,8) Zá-
kony, které dal BÛh starozákonnímu li-
du, byly moudfiej‰í, lep‰í a lid‰tûj‰í neÏ
ty, které si ustanovily nejcivilizovanûj‰í
národy zemû. BoÏí zákon nesl peãeÈ
boÏskosti.

Jak se tato slova musela dotknout
srdcí IzraelcÛ,kdyÏ si vzpomnûli, Ïe to-
mu,kter˘ s takov˘m zápalem líãil poÏeh-
nání této krásné zemû, bylo pro jejich
hfiích zabránûno podílet se na dûdictví
jeho lidu.

„Zemû, do níÏ táhnete a kterou máte
obsadit, je zemû hor a plání. Pije vodu
z nebeského de‰tû. Je to zemû,o niÏ Hos-
podin, tvÛj BÛh,peãuje.Oãi Hospodina,
tvého Boha, jsou na ni neustále upfieny,
od zaãátku roku aÏ do konce.“ (Dt 11,
11.12) „VÏdyÈ Hospodin, tvÛj BÛh, tû
uvádí do dobré zemû,do zemû s potoky
pln˘mi vody, s prameny vod propast-
n˘ch tÛní, vyvûrajícími na pláni i v po-
hofií, do zemû, kde roste p‰enice i jeã-
men, vinná réva, fíkoví a granátová jabl-
ka, do zemû olivového oleje a medu, do
zemû, v níÏ bude‰ jíst chléb bez nedo-
statku, v které nebude‰ postrádat niãe-
ho,do zemû,jejíÏ kamení je Ïelezo a z je-
jíchÏ hor bude‰ tûÏit mûì.“ (Dt 8,7-9)

„AÏ tû Hospodin, tvÛj BÛh, pfiivede
do zemû, o které pfiísahal tv˘m otcÛm
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, Ïe ti ji
dá,a dá ti veliká a dobrá mûsta,která jsi
nestavûl,domy plné v‰eho dobrého,kte-

220 (220)



ré jsi nenaplnil,vykopané studny,které
jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi
nevysadil, a bude‰ jíst a nasytí‰ se, pak
si dávej pozor, abys nezapomnûl na
Hospodina.“ (Dt 6,10-12) „Dávejte si
pozor,abyste nezapomnûli na smlouvu
Hospodina, svého Boha, kterou s vámi
uzavfiel..., neboÈ Hospodin, tvÛj BÛh, je
oheÀ sÏírající,BÛh Ïárlivû milující.“(Dt
4,23.24) „Zvrhnete-li se v‰ak,“fiekl Moj-
Ïí‰, „a udûláte si tesanou sochu, zpodo-
bení ãehokoli, a dopustíte se toho, co
je zlé v oãích Hospodina,tvého Boha,co
ho uráÏí,beru si dnes proti vám za svûd-
ky nebe i zemi,Ïe v zemi,do níÏ pfiejde-
te pfies Jordán,abyste ji obsadili, rychle
a nadobro vyhynete.“ (Dt 4,25.26) 

MojÏí‰ dokonãil sepsání v‰ech záko-
nÛ, pfiikázání a nafiízení, která mu BÛh
dal,jakoÏ i pravidel t˘kajících se obûtní-
ho systému. Kniha obsahující v‰echny
tyto zákony byla umístûna vedle truhly
smlouvy, aby byla uchovávána v bez-
peãí.

ZÁVùREâNÁ ZASLÍBENÍ

Velk˘ vÛdce byl stále je‰tû naplnûn oba-
vami,Ïe lid odejde od Boha.Ve vzne‰e-
ném a horlivém proslovu pfied nû pfied-
stavil poÏehnání, která proÏijí za pod-
mínky poslu‰nosti,a zlofieãenství,která
dopadnou na pfiestupníky:

„JestliÏe bude‰ opravdovû poslou-
chat Hospodina, svého Boha, a bedlivû
dodrÏovat v‰echny jeho pfiíkazy, kte-
ré ti dnes udílím, vyv˘‰í tû Hospodin,
tvÛj BÛh, nad v‰echny pronárody ze-
mû. A spoãinou na tobû v‰echna tato
poÏehnání, kdyÏ bude‰ poslouchat
Hospodina, svého Boha:PoÏehnan˘ bu-

de‰ ve mûstû a poÏehnan˘ bude‰ na
poli. PoÏehnan˘ bude plod tvého Ïivo-
ta i plodiny tvé role, plod tvého dobyt-
ka, vrh tvého skotu a pfiírÛstek tvého
bravu. PoÏehnan˘ bude tvÛj ko‰ a tvá
díÏe. PoÏehnan˘ bude‰ pfii svém vchá-
zení a poÏehnan˘ pfii svém vycházení.
Hospodin dá, Ïe tvoji nepfiátelé, ktefií
proti tobû povstanou, budou pfied te-
bou poraÏeni. Jednou cestou proti to-
bû vytáhnou a sedmi cestami budou
pfied tebou utíkat. Hospodin pfiikáÏe,
aby s tebou bylo poÏehnání ve tv˘ch
s˘pkách a na v‰em,k ãemu pfiiloÏí‰ ru-
ku.“ (Dt 28,1-8)

„JestliÏe v‰ak nebude‰ Hospodina,
svého Boha,poslouchat a nebude‰ bed-
livû dodrÏovat v‰echny jeho pfiíkazy
a nafiízení, která ti dnes udílím, dopad-
nou na tebe v‰echna tato zlofieãení:Pro-
klet˘ bude‰ ve mûstû a proklet˘ bude‰
na poli.Proklet˘ bude tvÛj ko‰ a tvá dí-
Ïe. Proklet˘ bude plod tvého Ïivota
i plodiny tvé role,vrh tvého skotu i pfií-
rÛstek tvého bravu. Bude‰ pfiedmûtem
údûsu,pofiekadel a posmûchu mezi v‰e-
mi národy, kam tû Hospodin odvleãe.
Hospodin tû rozpt˘lí do v‰ech národÛ
od jednoho konce zemû do druhého...
Mezi tûmi pronárody nebude‰ mít kli-
du,ani tvá noha si neodpoãine.Hospo-
din ti tam dá chvûjící se srdce,pohaslé
oãi a zoufalou du‰i. TvÛj Ïivot bude vi-
set na vlásku, v noci i ve dne se bude‰
chvût strachem a nebude‰ jist sv˘m Ïi-
votem. Ráno bude‰ fiíkat: »KéÏ by byl
veãer!« a veãer bude‰ fiíkat: »KéÏ by by-
lo ráno!« pro strach svého srdce,kter˘m
se bude‰ chvût, a pro podívanou, na
kterou se bude‰ muset dívat.“ (Dt 28,
15-18.37.64-67)
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Duchem inspirace se MojÏí‰ zahle-
dûl daleko do budoucnosti a vylíãil hrÛz-
né scény koneãného zniãení Izraele ja-
ko národa a zpusto‰ení Jeruzaléma
fiímskou armádou. Îivû vylíãil hrozné
utrpení lidu bûhem obleÏení Jeruzalé-
ma Titem o mnoho století pozdûji:
„Sevfie tû ve v‰ech tv˘ch branách,dokud
nepadnou tvé vysoké a pevné hradby,
na nûÏ spoléhá‰ po celé své zemi...
A v tísni obleÏení, kter˘m tû bude tís-
nit tvÛj nepfiítel, bude‰ jíst plod svého
Ïivota,maso sv˘ch synÛ a dcer, které ti
dal Hospodin,tvÛj BÛh.Zmûkãil˘ a zh˘ã-
kan˘ mezi vámi bude nepfiejícnû hle-
dût na svého bratra i na svou vlastní Ïe-
nu a na syny, ktefií mu je‰tû zbyli, aby
nemusel nûkterému z nich dát z masa
sv˘ch dûtí, které pojídá, ze strachu, Ïe
by jemu nezbylo nic v tísni obleÏení,
kter˘m tû bude tísnit tvÛj nepfiítel ve
v‰ech tv˘ch branách.“ (Dt 28,52-55)

MojÏí‰ uzavfiel svou fieã tûmito pÛ-
sobiv˘mi slovy: „Dovolávám se dnes
proti vám svûdectví nebes i zemû:Pfied-
loÏil jsem ti Ïivot i smrt, poÏehnání
i zlofieãení; vyvol si tedy Ïivot, abys byl
Ïiv ty i tvé potomstvo a miloval Hospo-

dina, svého Boha,poslouchal ho a pfiim-
kl se k nûmu. Na nûm závisí tvÛj Ïivot
a délka tv˘ch dnÛ, abys mohl sídlit
v zemi,o které pfiísahal Hospodin tv˘m
otcÛm, Abrahamovi, Izákovi a Jákobo-
vi, Ïe jim ji dá.“ (Dt 30,19.20)

Aby tyto pravdy vtiskl v‰em co nej-
hloubûji do mysli,pronesl je velk˘ vÛdce
v posvátn˘ch ver‰ích.Lidé se mûli tûmto
dûjinám vyjádfien˘m poezií nauãit zpa-
mûti a uãit jim své dûti, vnuky a pravnu-
ky, aby nikdy nebyly zapomenuty.

KdyÏ se jich jejich dûti v budoucnu
zeptají: „Co to jsou ta svûdectví, nafií-
zení a práva,která vám pfiikázal Hospo-
din, ná‰ BÛh?“ (Dt 6,20), mají jim rodi-
ãe vyprávût dûjiny BoÏího milostivého
jednání s nimi – jak je Hospodin vysvo-
bodil,aby mohli zachovávat jeho zákon:
„Hospodin nám pfiikázal, abychom do-
drÏovali v‰echna tato nafiízení, báli se
Hospodina, svého Boha,aby s námi by-
lo dobfie po v‰echny dny,aby nás zacho-
val pfii Ïivotû,jak tomu je dnes.Bude se
nám poãítat za spravedlnost, budeme-
li bedlivû dodrÏovat kaÏd˘ tento pfiíkaz
pfied Hospodinem, sv˘m Bohem, jak
nám pfiikázal.“ (Dt 6,24.25)



Ve v‰em BoÏím jednání s jeho lidem se
pojí láska s milosrdenstvím,coÏ je zfietel-
né svûdectví o jeho nekompromisní a ne-
stranné spravedlnosti.Velk˘ Vládce náro-
dÛ prohlásil, Ïe MojÏí‰ nedovede Izrael
do oné krásné zemû, a upfiímné prosby
BoÏího sluÏebníka nemohly tento BoÏí
rozsudek zvrátit. Pfiesto se MojÏí‰ vûrnû
snaÏil pfiipravit lid na vstup do zaslíbené-
ho dûdictví.Na BoÏí pfiíkaz vstoupil spo-
lu s Jozuem do stanu setkávání,nad nûjÏ
se snesl oblakov˘ sloup a stál nad jeho
vchodem. Zde byl lid slavnostnû pfiedán
do Jozuovy zodpovûdnosti.Dílo MojÏí‰e
jako vÛdce Izraele skonãilo.

Ve svém zájmu o BoÏí lid zapomnûl
na sebe.V pfiítomnosti pospolitosti ad-
resoval MojÏí‰ v BoÏím jménu svému
nástupci tato slova svatého povzbuze-
ní: „Buì rozhodn˘ a udatn˘, neboÈ ty
vejde‰ s tímto lidem do zemû, kterou
Hospodin pfiísahal dát jejich otcÛm.Ty
jim ji pfiedá‰ do dûdictví. Sám Hospo-
din pÛjde pfied tebou,bude s tebou,ne-
nechá tû klesnout a neopustí tû; neboj
se a nedûs.“ (Dt 31,7.8) Pak se obrátil
ke star‰ím a pfiedákÛm lidu a slavnost-
nû je vyzval, aby vûrnû poslouchali na-
fiízení, která jim od Boha vyfiídil.

KdyÏ se lid díval na starce,kter˘ mûl
b˘t od nich brzy vzat, pfiipomnûli si
a novû ocenili jeho otcovskou láskypl-
nost, moudré rady a neúnavnou práci.
S hofikostí vzpomínali, jak jejich vlastní
zatvrzelost vyprovokovala MojÏí‰e
k hfiíchu, pro kter˘ musí zemfiít.

BÛh je vedl k tomu, aby si uvûdomi-
li, Ïe nemají svému budoucímu vÛdci
ztrpãovat Ïivot, tak jak ho ztrpãovali
MojÏí‰ovi. BÛh svému lidu udûluje po-
Ïehnání, kdyÏ v‰ak není docenûno, od-
nímá mu je.

TéhoÏ dne dostal MojÏí‰ pfiíkaz: „Vy-
stup zde na pohofií Abarím, na horu
Nebó, která je v moábské zemi, napro-
ti Jerichu, a pohleì na kenaanskou ze-
mi, kterou dávám synÛm Izraele do
vlastnictví. Vystup na tu horu, na ní
zemfie‰ a bude‰ pfiipojen ke svému li-
du.“ (Dt 32, 49.50) MojÏí‰ se mûl nyní
vydat na novou, tajuplnou cestu. Musí
odejít, aby svÛj Ïivot odevzdal do ru-
kou svého Stvofiitele. Vûdûl, Ïe zemfie
osamocen. Îádnému lidskému pfiíteli
nebude dovoleno, aby mu v jeho po-
sledních hodinách poslouÏil. Událost,
jíÏ se jeho srdce lekalo, byla tajemná
a hrozná. Nejvût‰ím utrpením pro nûj
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bylo, Ïe se musí oddûlit od lidu, s nímÏ
byl tak dlouho spojen jeho Ïivot. Av‰ak
s bezmeznou dÛvûrou svûfiil sebe a lid
do BoÏí lásky a milosti.

MojÏí‰ stál naposledy ve shromáÏdûní
svého lidu.Znovu na nûm spoãinul Bo-
Ïí Duch a on vzne‰en˘mi a dojemn˘mi
slovy vyslovil poÏehnání nad kaÏd˘m
kmenem. Svou fieã ukonãil poÏehná-
ním, které se vztahovalo na v‰echny:
„Domov je v odvûkém Bohu, na jeho
vûãn˘ch paÏích.Zahnal pfied tebou ne-
pfiítele a fiekl: »Vyhlaì ho!« Izrael pfie-
b˘vá bezpeãnû – jedineãn˘ je JákobÛv
Pramen – v zemi obilí a mo‰tu;téÏ jeho
nebesa kanou rosou. Blaze tobû, Izrae-
li! Kdo je ti roven, lide vysvobozen˘
Hospodinem? On je ‰títem tvé pomoci
a meãem tvé velebnosti.Pfied tebou se-
lÏe síla tv˘ch nepfiátel, po‰lape‰ jejich
posvátná návr‰í!“ (Dt 33,27-29) 

SÁM NA VRCHOLU HORY

MojÏí‰ opustil spoleãenství a v tichosti
sám vystoupil „na horu Nebó,na vrchol
Pisgy“ (Dt 34,1). Stál na tomto opu‰tû-
ném vrcholu a jasn˘m okem se díval na
v˘jev, kter˘ se pfied ním otevfiel.

Daleko na západû se rozprostíraly
modré vody Stfiedozemního mofie. Na
severu se k nebi tyãila hora Chermón.
Na v˘chodû se táhlo území moábské
roviny. Za ní leÏela zemû Bá‰an, dûji‰tû
slavného vítûzství Izraele. Na jihu se
rozkládala pou‰È,po níÏ tak dlouho pu-
tovali.

O samotû MojÏí‰ pfiehlíÏel svÛj Ïivot
pln˘ tûÏkostí od chvíle, kdy se vzdal
poct faraonova dvora a opustil perspek-
tivní egyptské království, aby svÛj údûl

spojil s BoÏím vyvolen˘m lidem.Vmys-
li se mu vybavila dlouhá léta strávená
na pou‰ti s Jitrov˘mi stády. Vzpomnûl
si na Toho, kdo se mu zjevil v hofiícím
kefii, a na své povolání k vysvobození
Izraele.Vduchu znovu spatfiil ony úÏas-
né zázraky BoÏí moci, které Hospodin
vykonal ve prospûch svého lidu,a BoÏí
trpûlivé milosrdenství bûhem let jejich
putování a vzpour. Pouze dva ze v‰ech
dospûl˘ch muÏÛ a Ïen z celého Izraele,
ktefií vy‰li z Egypta, byli shledáni tak
vûrn˘mi, Ïe mohli vstoupit do zaslíbe-
né zemû. Jeho Ïivot pln˘ tûÏkostí a se-
beobûtování se mu jevil jako témûfi
zbyteãn˘.

Vûdûl v‰ak,Ïe své poslání a práci ko-
nal z BoÏího povûfiení.KdyÏ byl poprvé
povolán, aby vyvedl Izrael z otroctví,
bál se zodpovûdnosti. Pfiesto neodmítl
vzít na sebe toto bfiemeno.Dokonce ani
kdyÏ mu Hospodin nabídl, Ïe ho toho-
to závazku zprostí a zniãí vzpurn˘ Izra-
el, MojÏí‰ s tím nesouhlasil. Radoval se
ze zvlá‰tních projevÛ BoÏí pfiíznû. Bû-
hem pobytu na pou‰ti získal bohaté
zku‰enosti ve styku s BoÏí láskou.Cítil,
Ïe uãinil moudré rozhodnutí, kdyÏ si
zvolil radûji sná‰et utrpení s BoÏím li-
dem neÏ se naãas tû‰it v hfií‰n˘ch ra-
dovánkách.

KdyÏ se díval zpût na své záÏitky, je-
ho minulost poskvrnil jeden ‰patn˘
ãin. Cítil, Ïe kdyby toto pfiestoupení
mohlo b˘t vymazáno,nebál by se smr-
ti. Byl uji‰tûn, Ïe v‰e, co BÛh vyÏadu-
je, je pokání a víra v zaslíbenou ObûÈ.
MojÏí‰ znovu vyznal svÛj hfiích a úpûn-
livû prosil Boha o odpu‰tûní.

Nato se k jeho velké radosti pfied je-
ho zrakem otevfiel panoramatick˘ po-
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hled na zaslíbenou zemi.Nebyl to obraz
zastfien˘ nebo nezfieteln˘ jako v mlha-
vé dálce, n˘brÏ jasn˘, urãit˘ a krásn˘.
V tomto v˘jevu mu nebyl pfiedstaven
souãasn˘ stav, ale budoucí zemû napl-
nûná BoÏím poÏehnáním. Byly tu hory
porostlé cedry, pahorky plné olivovní-
kÛ a pfiíjemné vÛnû vinné révy, ‰iré ze-
lené roviny poseté kvûtinami a bohaté
na úrodu, palmy, pole vlnící se p‰enicí
a jeãmenem, slunná údolí osvûÏovaná
bublajícími potÛãky a zpûvem ptákÛ,
krásná mûsta a nádherné zahrady, jeze-
ra s hojností vody, stáda pasoucí se na
horsk˘ch úboãích a mezi skalami do-
konce úly divok˘ch vãel plné medu.By-
la to vskutku taková zemû,jak ji MojÏí‰,
inspirován BoÏím Duchem, Izraeli po-
psal.

VIDùNÍ BUDOUCNOSTI

MojÏí‰ vidûl vyvolen˘ lid v Kenaanu,
kaÏd˘ kmen usazen˘ na svém vlastním
území. Byly mu ukázány jejich dûjiny –
onen dlouh˘ smutn˘ pfiíbûh jejich od-
padlictví a potrestání. Spatfiil, jak byli
rozpt˘leni mezi pohany a jak od Izrae-
le ode‰la sláva.Vidûl jeho krásné mûsto
leÏet v ruinách a jeho lid jako zajatce
v cizích zemích. Uvidûl, jak se Izraelci
vrátili zpût do zemû sv˘ch otcÛ a jak na-
konec Ïili pod nadvládou ¤ímanÛ.

Bylo mu dovoleno spatfiit první pfií-
chod na‰eho Spasitele. Vidûl JeÏí‰e ja-
ko dûÈátko v Betlémû. Sly‰el hlasy an-
dûlsk˘ch zástupÛ, jak radostnû zpívají
píseÀ chval Bohu a pfiejí zemi pokoj.
Vidûl na nebi hvûzdu, která vedla mu-
drce z v˘chodu k JeÏí‰i, a jeho mysl za-
plavilo velké svûtlo, kdyÏ si vzpomnûl

na Bileámova prorocká slova: „Vyjde
hvûzda z Jákoba,povstane Ïezlo z Izrae-
le.“ (Nu 24,17) Spatfiil KristÛv pokor-
n˘ Ïivot v Nazaretû, jeho sluÏbu lásky,
soucitu a uzdravování a jeho zavrÏení
py‰n˘m a nevûfiícím národem.
Ohromenû naslouchal jejich chvástání
se BoÏím zákonem, zatímco pohrdali
Tím, kter˘ tento zákon dal, a odmítali
ho. Vidûl JeÏí‰e na Olivové hofie ve
chvíli,kdy se s pláãem louãil s mûstem,
které tak miloval.

KdyÏ MojÏí‰ spatfiil koneãné odmít-
nutí tohoto lidu, pro kter˘ se tolik na-
máhal a obûtoval,za nûjÏ se tak úpûnlivû
modlil a pro kter˘ byl ochoten dát vy-
mazat své jméno z knihy Ïivota,kdyÏ na-
slouchal hrozn˘m slovÛm:„Hle,vá‰ dÛm
se vám ponechává pust˘“ (Mt 23,38), je-
ho srdce bylo naplnûno úzkostí. Z oãí
mu kanuly hofiké slzy soucitu s trpícím
BoÏím Synem.

Pak MojÏí‰ ve vidûní následoval Spa-
sitele do Getsemane a spatfiil jeho smr-
teln˘ zápas v zahradû, zradu,posmûch,
biãování a ukfiiÏování. MojÏí‰ vidûl, Ïe
tak jako on pov˘‰il hada na pou‰ti, tak
musí b˘t pov˘‰en BoÏí Syn, „aby Ïád-
n˘,kdo v nûho vûfií,nezahynul, ale mûl
Ïivot vûãn˘“ ( J 3,16). MojÏí‰ovo srdce
naplnil zármutek,rozhofiãení a dûs,kdyÏ
vidûl pokrytectví a satanskou nenávist,
kterou Ïidovsk˘ národ projevil vÛãi své-
mu Vykupiteli.

Sly‰el KristÛv srdcervoucí v˘kfiik:
„BoÏe mÛj,BoÏe mÛj,proã jsi mû opus-
til?“(Mk 15,34) Vidûl, jak jeho mrtvé tû-
lo leÏí v Josefovû novém hrobû. Zdálo
se, Ïe svût obklopila temnota beznadû-
je. KdyÏ se v‰ak podíval znovu, spatfiil,
jak Kristus jako vítûz v triumfálním prÛ-
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vodu andûlÛ,ktefií ho uctívají, vystupu-
je na nebesa a jako kofiist s sebou vede
zástup lidí, které vysvobodil z moci
smrti.

MojÏí‰ vidûl, jak JeÏí‰ovi uãedníci vy-
‰li, aby svûtu pfiinesli Kristovo evangeli-
um. Aãkoliv Izrael „podle tûla“nesplnil
svÛj úkol b˘t svûtlem svûta, a pfii‰el
o své privilegium b˘t vyvolen˘m ná-
rodem, BÛh Abrahamovy potomky ne-
zavrhl. V‰ichni, kdo se pfiijetím Krista
stanou dûtmi víry, se budou poãítat za
Abrahamovo símû, za dûdice smlouvy
zaslíbení. Byli stejnû jako Abraham po-
voláni k tomu, aby svût seznámili s Bo-
Ïím zákonem a s evangeliem BoÏího
Syna. MojÏí‰ spatfiil, jak díky JeÏí‰ov˘m
uãedníkÛm záfií svûtlo evangelia a jak
se k tomuto nabízenému svûtlu shro-
maÏìují tisíce lidí z pohansk˘ch zemí.
Zaradoval se z poãetního rÛstu a úspû-
chu Izraele.

Potom se pfied ním rozvinul dal‰í v˘-
jev.Bylo mu ukázáno satanovo dílo, jak
vedl Îidy k tomu, aby odmítli Krista,
pfiestoÏe tvrdili,Ïe ctí zákon jeho Otce.
Poté vidûl, Ïe svût propadl podobné-
mu svodu,kdyÏ vûfiící vyznávali, Ïe pfii-
jímají Krista, ale pfiitom odmítali BoÏí
zákon. Sly‰el zufiiv˘ kfiik knûÏí a star-
‰ích: „Pryã s ním! UkfiiÏuj ho, ukfiiÏuj
ho!“ A pak z úst tûch, kdo se prohla‰o-
vali za kfiesÈanské uãitele, usly‰el volá-
ní: „Pryã se zákonem!“

Vidûl, jak byla sobota po‰lapávána
a jak byl na její místo postaven padûlek.
MojÏí‰ byl naplnûn úÏasem a hrÛzou.
Jak mohli ti,kdo vûfiili v Krista,odstranit
zákon,kter˘ je základem BoÏí vlády v ne-
bi i na zemi? S radostí pohlíÏel na hrstku
vûrn˘ch, ktefií pfiesto respektovali a vy-

vy‰ovali BoÏí zákon. Vidûl, jak se v po-
sledním velkém sporu pozemské moc-
nosti snaÏily zniãit ty, kdo zachovávali
BoÏí zákon. Sly‰el slova smlouvy pokoje,
kterou BÛh uzavfiel s tûmi, kdo Ïijí podle
jeho zákona, kdyÏ ji pronesl sv˘m hla-
sem ze svatého místa svého pfieb˘vání.
Spatfiil KristÛv druh˘ pfiíchod ve slávû,
vidûl, jak byli spravedliví mrtví vzkfií‰eni
k vûãnému Ïivotu a Ïijící svatí promû-
nûni, aniÏ okusili smrt, a jak s písnûmi
vdûãnosti na rtech spoleãnû vystupova-
li vzhÛru k BoÏímu mûstu.

MojÏí‰ovi se naskytla je‰tû jiná podí-
vaná – pohled na zemi osvobozenou
od zlofieãenství, která byla mnohem
krásnûj‰í neÏ pÛvabná zaslíbená zemû,
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jiÏ pfied sebou nedávno spatfiil.Není na
ní hfiích a smrt tam nemÛÏe vstoupit.
MojÏí‰ s nepopsatelnou radostí pohlí-
Ïel na tento v˘jev, kter˘ pfiedstavoval
mnohem skvûlej‰í vysvobození, neÏ ja-
kého se nadál ve sv˘ch nejoptimistiãtûj-
‰ích pfiedstavách. Pozemské putování
vûfiících navÏdy skonãilo.BoÏí Izrael ko-
neãnû vstoupil do pfiekrásné zemû.

SMRT A VZK¤Í·ENÍ

Vidûní se rozplynulo a MojÏí‰ovy oãi
spoãinuly na kenaanské zemi rozpros-
tírající se v dálce. Potom jako unaven˘
váleãník ulehl k odpoãinku. „I zemfiel
MojÏí‰, sluÏebník HospodinÛv, tam
v moábské zemi podle Hospodinovy
v˘povûdi.Pochoval ho v údolí v moáb-
ské zemi naproti Bét-peóru. Nikdo aÏ
dodnes nezná jeho hrob.“ (Dt 34, 5.6)
Mnozí by se dostali do nebezpeãí mod-
losluÏebnictví nad jeho mrtv˘m tûlem,
kdyby byli znali místo, kde byl pocho-
ván.Z tohoto dÛvodu bylo lidem utaje-
no. BoÏí andûlé pohfibili tûlo BoÏího
vûrného sluÏebníka a stfieÏili jeho osa-
mûl˘ hrob.

Nemûl ov‰em zÛstat v hrobû dlouho.
Sám Kristus spolu s andûly, ktefií Moj-
Ïí‰e pochovali, sestoupil z nebe, aby
vzkfiísil spícího svatého muÏe. Satan se
chvástal sv˘m úspûchem, Ïe MojÏí‰e
svedl do hfiíchu,a ten se tak dostal pod
nadvládu smrti. Velk˘ nepfiítel prohlá-
sil, Ïe BoÏí v˘rok: „Prach jsi a v prach
se navrátí‰“ (Gn 3,19) mu dává právo
na mrtvého. Moc smrti nebyla nikdy
zlomena a podle satanova tvrzení jsou
v‰ichni mrtví jeho zajatci a nemohou
b˘t nikdy z hrobu propu‰tûni.

KdyÏ KníÏe Ïivota a záfiící andûlské
bytosti pfiistoupili k hrobu, satan se
obával o svou nadvládu.Zaãal se s Kris-
tem, kter˘ naru‰il území, jeÏ satan po-
vaÏoval za své vlastní, pfiít. Prohlásil, Ïe
dokonce ani MojÏí‰ nebyl schopen za-
chovávat BoÏí zákon.Dopustil se téhoÏ
hfiíchu, kter˘ zpÛsobil, Ïe byl satan vy-
vrÏen z nebe, totiÏ pfiivlastnil si slávu,
která náleÏí Hospodinu, a tímto pfies-
toupením se dostal pod satanovu nad-
vládu. Arcizrádce znovu opakoval svá
pÛvodní obvinûní, Ïe s ním BÛh jednal
nespravedlivû.

Kristus ho mohl volat k zodpovûd-
nosti za kruté dílo, které jeho svody
v nebi zpÛsobily,kdyÏ zapfiíãinily zkázu
velkého mnoÏství  jeho obyvatel.Mohl
poukázat na leÏ vyfiãenou v zahradû
Eden, která vedla k Adamovu hfiíchu
a pfiinesla lidstvu smrt. Mohl satanovi
pfiipomenout, Ïe to byl právû on sám,
kdo svádûl Izrael k reptání a vzpoufie,
která vyãerpala tak dlouho projevova-
nou trpûlivost jejich vÛdce, takÏe byl
v nestfieÏeném okamÏiku zaskoãen a do-
pustil se hfiíchu, kvÛli nûmuÏ se dostal
pod nadvládu smrti. Av‰ak Kristus fie-
kl: „Potrestej tû Hospodin.“ ( Ju 9) Tím
pfiedal v‰e k rozhodnutí svému Otci.
Spasitel nevstoupil se sv˘m nepfiítelem
do sporu,ale právû tehdy zaãal uskuteã-
Àovat své dílo: zlomil moc poraÏeného
nepfiítele a pfiivedl mrtvého k Ïivotu.To
byl dÛkaz nadvlády BoÏího Syna. Satan
o svou kofiist pfii‰el. Spravedliv˘ mrtv˘
byl znovu Ïiv.MojÏí‰ vy‰el z hrobu osla-
ven˘ a vystoupil se sv˘m Osvobodite-
lem vzhÛru do BoÏího mûsta.

BÛh MojÏí‰ovi nedovolil vstoupit do
Kenaanu,aby dal lidstvu ponauãení,na
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nûÏ nesmí nikdy zapomenout, totiÏ Ïe
vyÏaduje dÛslednou poslu‰nost a Ïe si
lidé musí dát pozor,aby si nepfiivlastÀo-
vali slávu, která patfií jejich Stvofiiteli.
Nemohl vysly‰et MojÏí‰ovu modlitbu
a dát mu podíl na dûdictví Izraele, ale
nezapomnûl na svého sluÏebníka a ne-
opustil ho. Na vrcholu Pisgy BÛh Moj-
Ïí‰e povolal k dûdictví nekoneãnû slav-
nûj‰ímu, neÏ byl pozemsk˘ Kenaan.

MojÏí‰ byl spolu s Eliá‰em,kter˘ byl
zaÏiva promûnûn a vzat do nebe,pfiíto-
men na hofie promûnûní. Takto byla
MojÏí‰ova modlitba nakonec vysly‰e-
na. Stál na „krásné hofie“uprostfied dû-
dictví svého lidu a vydával svûdectví
Kristu, kter˘ byl stfiedem v‰ech zaslí-
bení dan˘ch Izraeli. Toto je poslední
v˘jev, kter˘ byl lidem zjeven ze Ïivota
muÏe, jehoÏ nebesa tak vysoce poctila.



Teprve teì, kdyÏ jim byl jejich b˘val˘
vÛdce odÀat, si Izraelci plnû uvûdomili
hodnotu jeho moudr˘ch rad,jeho rodi-
ãovské lásky a jeho neoblomné víry.

MojÏí‰ byl mrtev,ale jeho vliv Ïil dál.
Tak jako záfi zapadajícího slunce osvû-
cuje vrcholky hor i poté,co samo uÏ za-
padlo za horizont, tak i dílo svat˘ch
a dobr˘ch lidí osvûcuje svût dlouho po-
té, co jeho tvÛrcové zemfieli. „Spraved-
liv˘ zÛstane v pamûti vûãnû.“(Î 112,6)
PfiestoÏe byli lidé naplnûni zármutkem
nad touto velkou ztrátou, nebyli pone-
cháni sami.Ve dne zÛstával nad stanem
setkávání oblakov˘ sloup a v noci sloup
ohniv˘. BÛh bude stále jejich vÛdcem
a pomocníkem, pokud se budou fiídit
jeho pfiikázáními.

Uznávan˘m vÛdcem Izraele byl nyní
Jozue. Byl to muÏ odváÏn˘ a vytrval˘,
nezakládal si na sobû a pfiedev‰ím byl
veden Ïivou vírou v Boha. Takov˘ byl
charakter ãlovûka, kterého BÛh vybral,
aby vedl izraelské zástupy. Za MojÏí‰e
pÛsobil jako „pfiedseda vlády“a jeho ti-
chá a opravdová vûrnost, jeho pevnost,
kdyÏ ostatní pochybovali, a jeho roz-
hodnost stát za pravdou uprostfied ne-
bezpeãí svûdãily o tom,Ïe je hoden stát

se MojÏí‰ov˘m nástupcem. Jozue po-
hlíÏel na práci,která ho v budoucnu ãe-
kala, s velkou úzkostí, av‰ak BÛh jeho
obavy rozpt˘lil uji‰tûním: „Jako jsem
byl s MojÏí‰em, budu i s tebou. Nene-
chám tû klesnout a neopustím tû. Buì
rozhodn˘ a udatn˘, neboÈ ty rozdûlí‰
tomuto lidu zemi v dûdictví, jak jsem
se pfiíseÏnû zavázal jejich otcÛm,Ïe jim
ji dám.“ ( Joz 1,5.6) „Dal jsem vám kaÏ-
dé místo, na které va‰e noha ‰lápne.“
( Joz 1,3) „Jen buì rozhodn˘ a velmi
udatn˘,bedlivû plÀ v‰e,co je v zákonû,
kter˘ ti pfiikázal MojÏí‰, mÛj sluÏebník.
Neodchyluj se od nûho napravo ani na-
levo; tak bude‰ jednat prozíravû v‰ude,
kam pÛjde‰.Kniha tohoto zákona aÈ se
nevzdálí od tv˘ch úst.Rozjímej nad ním
ve dne v noci, abys mohl bedlivû plnit
v‰e,co je v nûm zapsáno.Potom tû bude
na tvé cestû provázet zdar,potom bude‰
jednat prozíravû.“ ( Joz 1,7.8)

První BoÏí poselství k Jozuovi znû-
lo: „Nyní tedy vstaÀ a pfiejdi s ve‰ke-
r˘m tímto lidem pfies tento Jordán do
zemû, kterou dávám IzraelcÛm.“ ( Joz
1,2) Jozue vûdûl, Ïe aÈ BÛh pfiikáÏe co-
koliv, uprostraní cestu, aby to jeho lid
mohl splnit.Vtéto vífie zaãal neohroÏe-
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a vstoupil do zaslíbené zemû.



n˘ vÛdce okamÏitû s pfiípravami na po-
stup. Pfiímo naproti místu, kde Izraelci
tábofiili, stálo dobfie opevnûné mûsto
Jericho, klíã k celému území. To pro
Izrael pfiedstavovalo ohromnou pfiekáÏ-
ku. Jozue proto vyslal dva mladé muÏe
jako zvûdy,aby zjistili nûco o jeho oby-
vatelích, zdrojích a síle opevnûní. Vy-
stra‰ení a podezíraví obyvatelé mûsta
byli ve stfiehu a poslové se octli ve vel-
kém nebezpeãí. Byli v‰ak zachránûni
jeri‰skou Ïenou jménem Rachab,která
pro nû nasadila svÛj vlastní Ïivot. Na
oplátku za její laskavost jí dali slib, Ïe ji
ochrání, aÏ bude mûsto dobyto.

Zvûdové se vrátili s touto zprávou:
„Hospodin nám dal celou zemi do ru-
kou. V‰ichni obyvatelé zemû propadli
pfied námi zmatku.“ ( Joz 2,24) V Jeri-
chu jim bylo fieãeno: „Sly‰eli jsme, jak
Hospodin pfied vámi vysu‰il vody Ráko-
sového mofie,kdyÏ jste vycházeli z Egyp-
ta, a jak jste v Zajordání naloÏili se dvû-
ma emorejsk˘mi králi, se Síchonem
a Ógem, které jste zahubili jako klaté.
Jakmile jsme to usly‰eli,ztratili jsme od-
vahu a pozbyli jsme ducha, ponûvadÏ
Hospodin,vá‰ BÛh, je Bohem nahofie na
nebi i dole na zemi.“ ( Joz 2,10.11)

P¤EKROâENÍ JORDÁNU

Nyní byly vydány pfiíkazy k pfiípravû
na postup vpfied. Lidé mûli nachystat
jídlo na tfii dny a armáda se mûla pfii-
pravit na boj.Izraelci opustili svÛj tábor
a sestoupili k bfiehu Jordánu. V‰ichni
vûdûli, Ïe bez BoÏí pomoci nemohou
doufat, Ïe by ho pfie‰li.V této roãní do-
bû tající sníh z hor Jordán tak rozvodnil,
Ïe se fieka vylévala z bfiehÛ,coÏ znemoÏ-

Àovalo její pfiebrodûní. BÛh chtûl, aby
byl pfiechod pfies Jordán zázraãn˘.

Na BoÏí pokyn Jozue lidu pfiikázal,
aby vyznali své hfiíchy a oãistili se od
ve‰keré neãistoty. ¤ekl: „Hospodin zít-
ra mezi vámi uãiní podivuhodné vûci.“
( Joz 3,5) Schrána smlouvy,nesená knû-
Ïími ze stfiedu tábora k fiece, mûla uka-
zovat cestu.„Poznáte,Ïe uprostfied vás je
Ïiv˘ BÛh,“pokraãoval Jozue.„Ten pfied
vámi vyÏene Kenaance... Hle, pfied vá-
mi pfiejde Jordán schrána smlouvy Pá-
na celé zemû.“ ( Joz 3,10.11) 

V urãenou dobu se lid v ãele se schrá-
nou úmluvy,která spoãívala na ramenou
knûÏí, vydal na pochod.Mezi schránou
a lidem byl skoro kilometrov˘ odstup.
V‰ichni s velk˘m zájmem sledovali, jak
knûÏí sestupují po bfiehu k Jordánu.
Vidûli, jak se posvátná schrána bez za-
stavení pohybuje smûrem k rychle se
Ïenoucímu fiíãnímu proudu,aÏ se nohy
nosiãÛ pohrouÏily do vody. Pak proud
vody valící se shora náhle ustoupil vzad,
zatímco voda pod nimi odtekla a uká-
zalo se dno fieky.

KnûÏí do‰li doprostfied koryta a zÛ-
stali tam stát, dokud cel˘ Izrael nese-
stoupil do fieãi‰tû a nepfie‰el na dru-
hou stranu. Vody Jordánu zadrÏela táÏ
moc, která pfied ãtyfiiceti lety otevfiela
pfied jejich otci Rudé mofie. KdyÏ v‰e-
chen lid pfie‰el, byla na západní bfieh
vynesena i schrána úmluvy. Jakmile no-
hy knûÏí spoãinuly „nepohnutû na su-
ché zemi“, zadrÏovaná voda se bez zá-
bran zaãala proudem valit sv˘m pfiiro-
zen˘m korytem.

Dokud knûÏí, ktefií nesli schránu
úmluvy, je‰tû stáli uprostfied Jordánu,
vzal kaÏd˘ z dvanácti muÏÛ, ktefií k to-
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mu byli vybráni z jednotliv˘ch pokole-
ní Izraele, kámen z koryta fieky, kde stáli
knûÏí, a vynesl jej na západní bfieh.
Z tûchto kamenÛ byl v prvním tábofii‰ti
za fiekou postaven památník, „aby“, jak
fiekl Jozue, „poznaly v‰echny národy ze-
mû, jak mocná je ruka Hospodinova,
a abyste se báli Hospodina, svého Bo-
ha, po v‰echny dny“ ( Joz 4,24).

Tento zázrak byl pro Izrael uji‰tûním
o BoÏí stálé pfiítomnosti a ochranû, dÛ-
kazem,Ïe pro nû bude prostfiednictvím
Jozua pracovat tak, jak to dûlal skrze
MojÏí‰e. NeÏ pfiekroãili Jordán, Hospo-
din Jozuovi fiekl: „Dne‰ního dne jsem tû
zaãal pfied zraky celého Izraele vyvy‰o-
vat, aby poznali, Ïe jsem s tebou, jako
jsem byl s MojÏí‰em.“ ( Joz 3,7)

KdyÏ se zpráva o tom, Ïe BÛh pfied
Izraelci zadrÏel vody Jordánu, donesla
k emorejsk˘m a kenaansk˘m králÛm,
jejich srdce naplnil strach.KenaancÛm,
celému Izraeli i samotnému Jozuovi
byl podán jednoznaãn˘ dÛkaz, Ïe Ïiv˘
BÛh, Král nebe i zemû, je uprostfied
svého lidu. Neopustí je ani na nû neza-
pomene.Nedaleko Jordánu si Hebrejo-
vé zfiídili svÛj první tábor na území Ke-

naanu.To,Ïe neprovádûli obfiízku a ne-
slavili Velikonoce, bylo svûdectvím
o Hospodinovû nelibosti nad tím, Ïe si
pfiáli vrátit se zpût do zemû otroctví.
Teì v‰ak léta BoÏího zavrÏení skonãila.
Bylo obnoveno znamení smlouvy. Na
v‰ech,ktefií se narodili na pou‰ti,byl vy-
konán obfiad obfiízky a Hospodin Jozuo-
vi fiekl:„Dnes jsem od vás odvalil egypt-
skou potupu.“ ( Joz 5,9)

Pohanské národy hanobily Hospodi-
na a jeho lid, protoÏe Hebrejové selhali
a neobsadili Kenaan v krátké dobû po
svém odchodu z Egypta. Jejich nepfiáte-
lé jásali, protoÏe Izrael tak dlouho puto-
val po pou‰ti, a posmû‰nû prohla‰ovali,
Ïe BÛh HebrejÛ není schopen dovést je
do zaslíbené zemû. Hospodin nyní ná-
padnû projevil svou moc a pfiízeÀ, kdyÏ
pfied sv˘m lidem rozdûlil Jordán.

Hebrejové také opût slavili Veliko-
noce a „druhého dne, kdy zaãali jíst
z v˘tûÏku zemû, pfiestala také mana;
teì uÏ Izraelci manu nemûli, ale toho
roku jedli z úrody kenaanské zemû“
( Joz 5,12).Dlouhé roky jejich putování
po pou‰ti skonãily. Nohy IzraelcÛ ko-
neãnû vkroãily do zaslíbené zemû.



Hebrejové vstoupili do Kenaanu, ale
dosud ho neovládli. Zemi ob˘val siln˘
národ,kter˘ byl pfiipraven odrazit vpád
na své území.Kenaanci mûli konû a Ïe-
lezné váleãné vozy,znali tento kraj a by-
li vycviãeni k boji.To v‰e jim poskytova-
lo velkou v˘hodu. Navíc zemi stfieÏila
„mûsta veliká a opevnûná aÏ k nebi“
(Dt 9,1). Jen uji‰tûní, Ïe zvítûzí v síle,
která není jejich, mohlo dát IzraelcÛm
nadûji na úspûch v nadcházejícím kon-
fliktu.

Velké a bohaté mûsto Jericho leÏelo
kousek od jejich tábora v Gilgálu. Toto
py‰né mûsto,obehnané masivními hrad-
bami, se rozhodlo klást Bohu Izraele
otevfien˘ odpor. Jericho bylo zvlá‰tû za-
svûceno bohyni mûsíce A‰toretû. Zde
se soustfieìovalo v‰echno, co bylo nej-
ohavnûj‰í a nejhanebnûj‰í v náboÏen-
ství KenaancÛ.Izraelsk˘ lid,v jehoÏ mys-
li byly ãerstvé vzpomínky na hrozné
následky jejich hfiíchu v Bét-peóru, se
na toto pohanské mûsto díval s odpo-
rem a dûsem.

Dobytí Jericha povaÏoval Jozue za
první krok k obsazení Kenaanu. KdyÏ
se vzdálil z tábora,aby meditoval a mod-
lil se, spatfiil ozbrojeného bojovníka,

kter˘ vypadal jako velitel a mûl „v ruce
tasen˘ meã“ ( Joz 5,13). Na JozuÛv do-
taz: „Patfií‰ k nám nebo k na‰im protiv-
níkÛm?“ odpovûdûl: „Nikoli. Jsem veli-
tel Hospodinova zástupu, právû jsem
pfii‰el.“ ( Joz 5,13.14) Tajupln˘m cizin-
cem byl Kristus, Vyv˘‰en˘. Jozue padl
v hluboké úctû na svou tváfi a poklo-
nil se mu. Nato usly‰el uji‰tûní: „Hleì,
vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho
krále s udatn˘mi bohat˘ry.“ ( Joz 6,2)
Potom dostal instrukce ohlednû dob˘-
vání mûsta.

Jozue uposlechl BoÏí pfiíkaz a sefia-
dil izraelské vojsko.Nemûli ov‰em zaú-
toãit,n˘brÏ pouze obcházet mûsto,pfii-
ãemÏ mûli nést BoÏí schránu a troubit
na trumpety. KnûÏí, obleãeni do ‰atu,
kter˘ svûdãil o jejich svatém úfiadu,nes-
li schránu úmluvy obklopenou záfií BoÏí
slávy.Za nimi pochodovala izraelská ar-
máda. Tak vypadal prÛvod, kter˘ obchá-
zel odsouzené mûsto.

Nebylo sly‰et Ïádn˘ zvuk,pouze kro-
ky mocné armády a vzne‰en˘ hlahol tru-
bek,kter˘ se odráÏel od pahorkÛ a ozvû-
nou se nesl ulicemi Jericha.

S údivem a obavami podávali stráÏci
mûsta zprávu pfiedstavitelÛm Jericha.
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bylo bohaté Jericho.



KdyÏ vidûli, jak kolem jejich mûsta jed-
nou dennû pochoduje mocná armáda
s posvátnou schránou provázenou knû-
Ïími, naplÀovala tato záhadná podíva-
ná srdce knûÏí a lidu strachem. Znovu
prohlédli svá mohutná opevnûní a by-
li si jisti, Ïe mohou odrazit sebesilnûj‰í
útok. Mnozí se smáli nápadu, Ïe by jim
z tûchto jednotliv˘ch pochodÛ mohla
vzejít nûjaká ‰koda. Jin˘m to nahánûlo
hrÛzu,kdyÏ den co den pozorovali ten-
to prÛvod.Vzpomnûli si,Ïe se pfied tím-
to lidem kdysi rozdûlilo Rudé mofie a Ïe
jim byl nedávno umoÏnûn pfiechod pro-
stfiedkem fieky Jordánu.

ZKÁZA

Po ‰est dní Izrael obcházel mûsto.KdyÏ
nade‰el sedm˘ den, Jozue hned za sví-
tání sefiadil Hospodinovo vojsko. Ten-
tokrát mûli pochodovat okolo Jericha
sedmkrát a na silné zatroubení polnice
mûli vyrazit mohutn˘ váleãn˘ pokfiik,
protoÏe Hospodin jim vydal mûsto.

Ohromná armáda slavnostnû po-
chodovala kolem hradeb. Nebylo sly-
‰et nic neÏ rytmické kroky mnoha no-
hou. StráÏci na hradbách shlíÏeli dolÛ
se vzrÛstajícím strachem, kdyÏ po prv-
ní obchÛzce následovala druhá, pak
tfietí, ãtvrtá, pátá a ‰está. Jak˘ je asi zá-
mûr tûchto tajemn˘ch pochodÛ?

Na odpovûì nemuseli ãekat dlou-
ho. KdyÏ Izraelci dokonãili sedm˘ po-
chod kolem mûsta, dlouh˘ prÛvod se
zastavil. Trubky, které byly po urãitou
dobu zticha,teì zatroubily tak zvuãnû,
Ïe se zachvûla celá zemû.Pevné kamen-
né hradby se sv˘mi masivními vûÏemi
a cimbufiími se zakymácely,vych˘lily se

ze sv˘ch základÛ a pak se s velk˘m ra-
chotem zfiítily. Obyvatelé Jericha byli
ochromeni hrÛzou a izraelská armáda
vstoupila do mûsta a zmocnila se ho.

Izraelci nedobyli vítûzství svou
vlastní silou. Proto mûlo b˘t mûsto se
v‰ím,co obsahovalo – tak jako prvotiny
zemû –, zasvûceno jako obûÈ Bohu. Pfii
dob˘vání Kenaanu nemûli Izraelci bo-
jovat kvÛli sobû, nemûli dychtit po bo-
hatství a sebepov˘‰ení, ale mûli bojo-
vat za slávu Hospodina, svého Krále.
Jozue nafiídil: „Jenom se mûjte na po-
zoru pfied tím,co je klaté, abyste neby-
li vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali
nûco klatého. Pfiivolali byste na izrael-
sk˘ tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy.“
( Joz 6,18)

V‰ichni obyvatelé a v‰echno Ïivé
mûlo b˘t vyhubeno meãem.Pouze vûr-
ná Rachab se svou domácností mûla
b˘t u‰etfiena, aby byl splnûn slib, kter˘
dali zvûdové. Mûstské paláce a chrámy
i nádherné domy se v‰ím sv˘m kom-
fortním zafiízením, drahocenn˘mi zá-
vûsy a nákladn˘mi odûvy vzaly za své
v plamenech. To, co nemohlo b˘t zni-
ãeno ohnûm, „v‰echno stfiíbro a zlato
i bronzové a Ïelezné pfiedmûty“ ( Joz
6,19), mûlo b˘t zasvûceno sluÏbû ve
svatostánku. Jericho nemûlo b˘t uÏ ni-
kdy jako pevnost znovu vybudováno.
BoÏí soud hrozil kaÏdému, kdo by si
troufl obnovit jeho zdi,které BoÏí moc
strhla.

Úplná zkáza obyvatel Jericha byla
naplnûním pfiíkazu, kter˘ byl ohlednû
obyvatel Kenaanu vydán jiÏ dfiíve:
„Hospodin,tvÛj BÛh,ti je pfiedá,abys je
pobil. Vyhubí‰ je jako klaté.“ (Dt 7,2)
„Ale v mûstech tûchto národÛ, které ti
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dává Hospodin, tvÛj BÛh, do dûdictví,
nenechá‰ naÏivu naprosto nikoho.“
(Dt 20,16)

Mnoh˘m pfiipadá, Ïe tato nafiízení
jsou v rozporu s duchem lásky a milos-
ti, jak je pfiedstaven v jin˘ch ãástech Bib-
le. Ve skuteãnosti v‰ak byly diktovány
nekoneãnou moudrostí a dobrotou.BÛh
zaãal usazovat Izrael v Kenaanu.Hebre-
jové nemûli b˘t pouze dûdici pravého
náboÏenství,ale mûli rovnûÏ roz‰ifiovat
jeho zásady po celém svûtû. Kenaanci
se oddali poniÏujícímu pohanství a bylo
nutné oãistit zemi od v‰eho, co by ur-
ãitû zabránilo naplnûní BoÏích milosti-
v˘ch zámûrÛ.

ObyvatelÛm Kenaanu byla mnoho-
krát nabídnuta pfiíleÏitost k pokání.Pfied
ãtyfiiceti lety svûdãily soudy nad Egyp-
tem o moci Boha Izraele. PoráÏka oby-
vatel Midjánu, Gileádu a Bá‰anu dále
ukázala, Ïe Hospodin stojí nad v‰emi
bohy. Jak se mu hnusí neãistota, bylo
ukázáno soudy,které dopadly na Izrael
za jejich úãast na ohavn˘ch slavnostech
Baal-peóru. V‰echny tyto události byly
obyvatelÛm Jericha známy. Mnozí byli
stejnû jako Rachab pfiesvûdãeni,Ïe BÛh
Izraele „je Bohem nahofie na nebi i dole
na zemi“ ( Joz 2,11), ale odmítli se po-
dle toho zafiídit.Kenaanci Ïili tak jako li-
dé pfied potopou, jen aby se rouhali ne-
bi a poskvrÀovali zemi. Zniãení tûchto
vzboufiencÛ proti Bohu a nepfiátel ãlo-
vûka bylo nezbytn˘m projevem lásky
i spravedlnosti.

„Izrael‰tí vûfiili, a proto pfied nimi
padly hradby Jericha, kdyÏ je obcháze-
li po sedm dní.“ (Îd 11,30) Velitel Hos-
podinova zástupu mluvil pouze s Jo-
zuem.Nezjevil se celému spoleãenství,

a bylo na nich,zda uvûfií Jozuov˘m slo-
vÛm, nebo o nich budou pochybovat.
Nemohli vidût zástupy andûlÛ, ktefií je
pod vedením BoÏího Syna doprováze-
li. Mohli namítnout: „Pochodovat den-
nû kolem mûstsk˘ch hradeb a troubit
na beraní rohy je pfiece smû‰né.To ne-
mÛÏe mít Ïádn˘ dopad na toto opevnû-
né mûsto s mnoha vûÏemi.“Mûli si v‰ak
v‰típit do mysli,Ïe jejich síla nespoãívá
v lidské moudrosti nebo moci,ale pouze
v Bohu, kter˘ je jejich zachráncem. BÛh
dûlá velké vûci pro ty, kdo mu dÛvûfiu-
jí. PomÛÏe sv˘m dûtem, které mu vûfií,
v kaÏdé nouzi, pokud mu budou cele
dÛvûfiovat a vûrnû ho poslouchat.

PORÁÎKA U AJE

Brzy po pádu Jericha se Jozue rozhodl
zaútoãit na Aj, malé mûsto leÏící mezi
roklemi nûkolik kilometrÛ na západ
od jordánského údolí.Zvûdové pfiinesli
zprávu, Ïe má málo obyvatel a Ïe k je-
ho dobytí staãí malé vojsko.

Velké vítûzství, které pro nû BÛh vy-
dobyl, dodalo IzraelcÛm sebevûdomí.
Pfiestali si uvûdomovat, Ïe jen BoÏí po-
moc jim mÛÏe zajistit úspûch.Dokonce
i Jozue plánoval dobytí Aje,aniÏ hledal
BoÏí radu.

Izraelci zaãali pohlíÏet na své nepfiá-
tele s opovrÏením.Oãekávali snadné ví-
tûzství a mysleli si, Ïe na dobytí tohoto
sídli‰tû postaãí tfii tisíce muÏÛ.Ti se do-
stali témûfi aÏ k bránû mûsta,kde se v‰ak
setkali s rozhodn˘m odporem.Zachvá-
ceni panikou nad poãtem a dÛkladnou
pfiípravou sv˘ch nepfiátel, utíkali zma-
tenû z pfiíkrého svahu.Kenaanci „je pro-
následovali pfied branou aÏ k lomÛm
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a na stráni je pobíjeli“ ( Joz 7,5). Aãkoli
ztráta nebyla co do poãtu velká (bylo za-
bito jen tfiicet ‰est muÏÛ),poráÏka Izrael-
ce velice sklíãila.„Lid ztratil odvahu,roz-
plynula se jako voda.“ ( Joz 7,5)

Jozue spatfioval v jejich neúspûchu
v˘raz BoÏí nelibosti.V zoufalství a oba-
vách „roztrhl své roucho, padl pfied
Hospodinovou schránou tváfií k zemi,
leÏel tak aÏ do veãera spolu s izrael-
sk˘mi star‰ími a házeli si prach na hla-
vu“ ( Joz 7,6).

Volal: „Ach, Panovníku Hospodine,
proã jsi vlastnû pfievedl tento lid pfies
Jordán? Chce‰ nás vydat do rukou Emo-
rejcÛ, aby nás zahubili? KéÏ bychom by-
li radûji zÛstali na druhé stranû Jordánu!
Dovol prosím,Panovníku,co mám fiíci,
kdyÏ se Izrael dal na útûk pfied sv˘mi
nepfiáteli? AÏ to usly‰í Kenaanci a ostat-
ní obyvatelé zemû, obklíãí nás a vyhla-
dí na‰e jméno ze zemû. Co pak uãiní‰
pro své veliké jméno?“ ( Joz 7,7-9)

Hospodin mu odpovûdûl: „VstaÀ! Co
je s tebou,Ïe jsi padl na tváfi? Izrael zhfie-
‰il. Pfiestoupili mou smlouvu, kterou
jsem jim vydal.“ ( Joz 7,10.11) Bylo tfie-
ba okamÏitû a rozhodnû jednat,ne zou-
fat a nafiíkat.V tábofie se objevil skryt˘
hfiích,kter˘ musí b˘t odhalen a odstra-
nûn.„Nebudu uÏ s vámi, jestliÏe ze své-
ho stfiedu nevym˘títe to, co propadlo
klatbû.“ ( Joz 7,12)

URâENÍ VINÍKA

Jeden z tûch, kdo byli povûfieni vyko-
náním BoÏích soudÛ, pfiestoupil BoÏí
pfiíkaz a národ byl volán k zodpovûd-
nosti za pfiestupníkovu vinu. „Izrael
zhfie‰il. Pfiestoupili mou smlouvu, kte-

rou jsem jim vydal.Vzali z vûcí propad-
l˘ch klatbû, kradli, zatajili to a uloÏili
mezi své vûci.“( Joz 7,11) Mûl b˘t vrÏen
los, aby se zjistil viník. ZáleÏitost byla
po urãitou dobu nejistá,aby lid cítil svou
zodpovûdnost a aby je to vedlo ke zpy-
tování svého svûdomí a pokofiování se
pfied Bohem.

Brzy ráno Jozue shromáÏdil v‰echen
lid a slavnostní a pÛsobiv˘ obfiad zaãal.
Vy‰etfiování pokraãovalo krok za kro-
kem. Hrozné odhalení se stále víc blí-
Ïilo. Nejprve byl oznaãen kmen, poté
rodina,pak domácnost a nakonec kon-
krétní ãlovûk. Za toho, kdo zpÛsobil
Izraeli tûÏkosti,byl BoÏím prstem ozna-
ãen Akán, syn Karmího, z pokolení Ju-
dova.

Jozue slavnostnû vyzval Akána, aby
fiekl pravdu. Zdrcen˘ muÏ se plnû pfii-
znal ke svému zloãinu:„Ano,zhfie‰il jsem
proti Hospodinu, Bohu Izraele; uãinil
jsem toto:Vidûl jsem mezi kofiistí jeden
pûkn˘ ‰ineársk˘ plá‰È, dvû stû ‰ekelÛ
stfiíbra a jeden zlat˘ jazyk o váze pade-
sáti ‰ekelÛ.Vzplanul jsem Ïádostí a vzal
jsem si to. Je to ukryto v zemi uvnitfi
mého stanu a stfiíbro je vespod.“ ( Joz
7,20.21) Poslové kopali na udaném
místû „a hle,bylo to ukryto v jeho stanu
a stfiíbro bylo vespod. Vzali ty vûci ze
stanu, pfiinesli k Jozuovi a v‰em Izrael-
cÛm a pohodili je pfied Hospodinem.“
( Joz 7, 22.23)

Jozue fiekl: „Zkázu, kterou jsi uvalil
na nás, nechÈ uvalí Hospodin v tento
den na tebe.“( Joz 7,25) ProtoÏe lid byl
volán k zodpovûdnosti za AkánÛv hfiích
a trpûl jeho dÛsledky,mûl se podílet na
vykonání trestu. „V‰echen Izrael jej ka-
menoval.“ ( Joz 7,25) V knize Paralipo-
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menon je o nûm napsáno: „Akár (to je
Zkáza), kter˘ pfiivedl na Izraele zkázu
tím, Ïe se dopustil zpronevûry pfii pro-
vádûní klatby.“ (1 Pa 2,7)

AkánÛv hfiích byl vykonán v otevfie-
ném vzdoru vÛãi jasn˘m a váÏn˘m va-
rováním a mocn˘m projevÛm BoÏí mo-
ci. Skuteãnost,Ïe Izrael zvítûzil v˘hrad-
nû pÛsobením BoÏí moci, Ïe nedobyl
Jericho svou vlastní silou,dodávala vel-
kou váhu pfiíkazu, kter˘ jim zakazoval
vzít si cokoli z kofiisti. BÛh porazil tuto
pevnost a pouze jemu mûlo b˘t mûsto
se v‰ím, co obsahovalo, zasvûceno.

CHAMTIVOST

Z milionÛ IzraelcÛ se pouze jeden muÏ
odváÏil pfiestoupit BoÏí pfiíkaz. Akáno-
va chamtivost byla podnícena drah˘m
babylonsk˘m rouchem. I kdyÏ stál tvá-
fií v tváfi smrti, nazval ho „pûkn˘m ‰i-
neársk˘m plá‰tûm“.Vzal si zlato a stfiíb-
ro, které bylo urãeno do Hospodinovy
pokladnice. Oloupil Boha o prvotiny
kenaanské zemû. Jak zfiídka se pfiestou-
pení desátého pfiikázání trestá pfiísnûji
neÏ jen kázní! AkánÛv pfiíbûh je pro nás
pouãením o velikosti tohoto hfiíchu a je-
ho hrozn˘ch dÛsledcích.

Akán pûstoval nenasytnou touhu po
zisku tak dlouho, aÏ se stala zvykem,
kter˘ ho spoutával okovy tak pevn˘mi,
Ïe je nebylo moÏno zlomit. Pomy‰lení
na to, Ïe pfiivede Izrael do ne‰tûstí, by
ho bylo naplnilo hrÛzou. JenÏe jeho úsu-
dek byl hfiíchem otupen, a kdyÏ pfii‰lo
poku‰ení, stal se jeho snadnou kofiistí.
I nám BÛh zapovídá pûstovat chamti-
vost, právû tak jako Akánovi zakázal
pfiivlastnit si kofiist z Jericha. Jsme va-

rováni: „Nikdo nemÛÏe slouÏit dvûma
pánÛm.“ (Mt 6,24) „Mûjte se na pozo-
ru pfied kaÏdou chamtivostí.“ (L12,15)
„O smilstvu,jakékoliv nezfiízenosti nebo
chamtivosti aÈ se mezi vámi ani nemlu-
ví.“ (Ef 5,3) Máme pfied sebou hrozné
osudy Akána, Jidá‰e, Ananiá‰e a Safiry.
V pozadí v‰ech tûchto pfiípadÛ stojí Lu-
cifer. Navzdory v‰em tûmto varováním
je chamtivost velmi roz‰ífiená.

V‰ude je vidût její odpornou stopu.
Vyvolává rozkol v rodinách. Podnûcuje
Ïárlivost a nenávist chud˘ch vÛãi boha-
t˘m. Ponouká bohaté k vykofiisÈování
chud˘ch.A toto zlo není jen ve svûtû,ale
i v církvi. Jak bûÏnû se setkáváme se so-
bectvím, lakomstvím, nedostatkem dob-
roãinnosti a s okrádáním Boha o desát-
ky a dary.Mnoho lidí pfiichází do kostela
a usedá ke stolu Pánû, tfiebaÏe mezi tím,
co vlastní, jsou skryté nezákonné zisky,
vûci, které BÛh zatratil. Pro „pûkn˘ ‰ine-
ársk˘ plá‰È“ davy lidí obûtují svou nadû-
ji na získání nebe. Kfiik trpících a náfiek
chud˘ch zÛstává bez pov‰imnutí. Tako-
vé jednání je na pfiekáÏku svûtlu evange-
lia. Nesprávné chování vrhá na kfiesÈan-
ské náboÏenství fale‰né svûtlo. Pfiesto
chamtiv˘ vyznavaã pokraãuje v hroma-
dûní pokladÛ. Hospodin fiíká: „Smí ãlo-
vûk okrádat Boha? Vy mû okrádáte.Ptáte
se: »Jak tû okrádáme?« Na desátcích a na
obûtech pozdvihování.“ (Mal 3,8)

KvÛli hfiíchu jednoho ãlovûka spoãí-
vá na církvi BoÏí nelibost, dokud není
pfiestoupení odhaleno a z jejího stfiedu
odstranûno. Vliv, kterého se má církev
nejvíc obávat, nepfiichází od zjevn˘ch
odpÛrcÛ, nevûrcÛ a rouhaãÛ, n˘brÏ od
tûch, kdo jsou nedÛslední, kdo zadrÏu-
jí BoÏí poÏehnání Izraeli a oslabují BoÏí
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lid. S pokorou a zkoumáním srdce má
kaÏd˘ objevit skryté hfiíchy, které ho
zbavují BoÏí pfiítomnosti.

Akán vidûl poraÏené a zoufalé izrael-
ské vojsko vracející se z Aje.Pfiesto ne-
pfiedstoupil a nevyznal svÛj hfiích.Vidûl
Jozua a star‰í leÏet v nev˘slovném zár-
mutku na zemi. Pfiesto stále mlãel. Na-
slouchal vefiejnému oznámení, Ïe byl
spáchán velk˘ zloãin,a dokonce sly‰el,
o jak˘ konkrétní hfiích se jedná. Av‰ak
jeho rty byly zapeãetûny. Jeho nitro se
chvûlo hrÛzou,kdyÏ vidûl, jak byl ozna-
ãen jeho kmen,pak jeho rodina a jeho
domácnost. Pfiesto se ze svého pfie-
stoupení nevyznal,dokud BoÏí prst ne-
ukázal na nûj samotného. Teprve aÏ uÏ
nemohl svÛj hfiích déle skr˘vat, fiekl
pravdu.

Je obrovsk˘ rozdíl mezi pfiipu‰tû-
ním faktÛ poté, co byly prokázány, a vy-
znáním hfiíchÛ, o kter˘ch víme jen my

a BÛh. Akánovo vyznání slouÏilo pouze
k tomu, aby se ukázalo, Ïe byl potrestán
spravedlivû. Nebylo v nûm ani stopy po
pravém pokání, Ïádná lítost, Ïádná zmû-
na postoje, Ïádné zo‰klivení si zla.

Taková vyznání budou proná‰et vi-
níci,aÏ budou stát pfied BoÏím soudem
poté,co uÏ bylo rozhodnuto o údûlu kaÏ-
dého ãlovûka,zda získá vûãn˘ Ïivot,ne-
bo propadne vûãné smrti.Pfiiznání k hfií-
chu bude z lidí vynuceno hrozn˘m po-
citem odsouzení a stra‰nou vyhlídkou
na odsouzení. Av‰ak takováto vyznání
nemohou hfií‰níka zachránit.

AÏ budou otevfieny nebeské zázna-
my, Soudce neprohlásí ãlovûka za vin-
ného,ale vrhne na nûj pronikav˘,usvûd-
ãující pohled a hfií‰níkovi se v pamûti
Ïivû vybaví kaÏd˘ skutek a kaÏd˘ ãin je-
ho Ïivota. Pak budou hfiíchy, které pfied
lidmi skr˘val, vefiejnû oznámeny celé-
mu svûtu.



Po vykonání rozsudku nad Akánem do-
stal Jozue pfiíkaz, aby se‰ikoval v‰ech-
ny bojovníky a aby opût vytáhli proti
Aji. BÛh byl svou mocí se sv˘m lidem,
takÏe mûsto brzy dobyli.

Lidé touÏili usadit se v Kenaanu.Do-
sud nemûli domy ani pozemky pro své
rodiny, a aby je získali, museli vyhnat
Kenaance. Av‰ak v první fiadû mûli mít
na zfieteli vy‰‰í povinnost. Museli ob-
novit svou smlouvu vûrnosti Bohu.

MojÏí‰ ve sv˘ch závûreãn˘ch poky-
nech nafiídil, aby se lid shromaÏìoval
na horách Ébalu a Gerizímu v ·ekemu
a tam si pfiipomínal BoÏí zákon. Cel˘
Izrael „vãetnû Ïen a dûtí i tûch, kdo Ïi-
li mezi nimi jako hosté“ ( Joz 8,35) po-
slu‰nû opustili Gilgál a ‰li územím sv˘ch
nepfiátel do ‰ekemského údolí, které
se nacházelo témûfi ve stfiedu zemû.
Aãkoli byli obklopeni dosud neporaÏe-
n˘mi nepfiáteli, Hebrejové nebyli ni-
k˘m ru‰eni, protoÏe „na okolní mûsta
padl dûs BoÏí“ (Gn 35,5).

Zde rozbil své stany Abraham i Jákob,
kter˘ tu koupil pole, na nûmÏ Izraelci
pochovali Josefovo tûlo (viz Joz 24,32).
Tady se také nacházela studna, kterou
Jákob vykopal.

Vybrané místo bylo hodno toho, aby
se stalo jevi‰tûm,kde se mûla odehrát ta-
to strhující scéna pfiipomínání BoÏího
zákona.Toto pÛvabné údolí se zelen˘mi
poli osázen˘mi olivov˘mi háji, zavlaÏo-
vané potoky vyvûrajícími z Ïiv˘ch pra-
menÛ a poseté polními kvûty, se svÛdnû
táhne mezi pust˘mi pahorky. Hory Ébal
a Gerizím, leÏící na protûj‰ích stranách
údolí,se jedna druhé témûfi dot˘kají a je-
jich úpatí vytváfiejí jakoby pfiírodní ka-
zatelnu. KaÏdé slovo pronesené na jed-
né z nich je zfietelnû sly‰et na druhé.
SvaÏující se horská úboãí sk˘tají prostor
pro velké shromáÏdûní.

Na hofie Ébal byl postaven památník
z obrovsk˘ch kamenÛ. Na tûchto ka-
menech, které byly pfiedem speciálnû
upraveny, byl napsán zákon, a to nejen
deset pfiikázání vyhlá‰en˘ch z hory Sí-
naj a vyryt˘ch do kamenn˘ch desek,ale
i zákon pfiedan˘ MojÏí‰ovi a zapsan˘ do
knihy. Vedle tohoto památníku byl vy-
budován oltáfi z neotesaného kamene,
na nûmÏ se pfiiná‰ely obûti Hospodinu.
Pfiestupováním BoÏího zákona na sebe
Izraelci pfiivolali zaslouÏen˘ BoÏí hnûv.
Ten by na nû okamÏitû dopadl, neb˘t
Kristovy smírãí obûti, pfiedstavované
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ÉBAL A GERIZÍM
Na tûchto dvou horách si Izrael pravidelnû pfiipomínal,

co je pro nûj tím nejpodstatnûj‰ím.



obûtním oltáfiem.·est izraelsk˘ch kme-
nÛ se postavilo na horu Gerizím, ostat-
ní pak na horu Ébal. KnûÏí s truhlou
smlouvy zaujali postavení v údolí mezi
obûma pahorky. V pfiítomnosti tohoto
obrovského shromáÏdûní pfiedná‰el
Jozue poÏehnání, která vypl˘vají z po-
slu‰nosti BoÏího zákona. V‰echna po-
kolení stojící na hofie Gerizím odpovû-
dûla: „Amen.“Potom pfiedãítal zlofieãe-
ní a kmeny nacházející se na hofie Ébal
vyjádfiily svÛj souhlas stejn˘m zpÛso-
bem. Mnoho tisíc hlasÛ se tak spojilo
ve slavnostní odpovûdi. Potom se ãetl
BoÏí zákon spolu s nafiízeními a usta-
noveními, která jim sdûlil MojÏí‰.

Izrael sly‰el na hofie Sínaj zákon z úst
samotného Boha a tyto posvátné smûr-

nice, napsané jeho vlastní rukou, byly
uchovávány ve schránû úmluvy. Teì
byly napsány na místû, kde si je kaÏd˘
mohl pfieãíst. V‰ichni znali podmínky
smlouvy, za nichÏ si mohou udrÏet Ke-
naan ve vlastnictví. Teprve pfied pár
t˘dny pfiednesl MojÏí‰ lidu celou knihu
Deuteronomium, pfiesto nyní Jozue
pfieãetl zákon znovu.

Nejen izrael‰tí muÏi, ale také v‰ech-
ny Ïeny a dûti naslouchaly ãtení zákona,
protoÏe bylo dÛleÏité, aby i ony znaly
a plnily své povinnosti. MojÏí‰ nafiídil:
„KaÏdého sedmého roku, v roce urãe-
ném k promíjení dluhu, o slavnosti
stánkÛ,aÏ pfiijde cel˘ Izrael,aby se uká-
zal pfied tváfií Hospodina, tvého Boha,
na místû, které vyvolí, bude‰ pfiedãítat
tento zákon pfied cel˘m Izraelem, aby
jej sly‰eli. ShromáÏdi lid, muÏe i Ïeny
a dûti i hosta,kter˘ Ïije v tv˘ch branách,
aby sly‰eli a uãili se bát Hospodina, va-
‰eho Boha, a bedlivû dodrÏovali v‰ech-
na slova tohoto zákona.TéÏ jejich syno-
vé, ktefií ho je‰tû neznají, aÈ poslouchají
a uãí se bát Hospodina,va‰eho Boha,po
v‰echny dny,co budete Ïít v zemi,do níÏ
pfiejdete pfies Jordán, abyste ji obsadi-
li.“ (Dt 31,10-13)

Satan se neustále snaÏí pfiekroutit
to, co BÛh fiekl, znesnadnit porozumû-
ní a svést lidi k hfiíchu. BÛh stále usilu-
je o to, aby lidi pfiitáhl pod svou ochra-
nu, aby je satan nemohl svou svÛdnou
mocí podvádût. BÛh projevil svou bla-
hosklonnost a promluvil k lidem sv˘m
vlastním hlasem.Vlastnoruãnû také na-
psal Ïivotodárné v˘roky, které dal lidem
jako dokonalého prÛvodce.ProtoÏe sa-
tan tak ‰ikovnû odvádí na‰i pozornost
od BoÏích zaslíbení a poÏadavkÛ, po-
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tfiebujeme si je o to vytrvaleji v‰tûpo-
vat do své mysli.

Fakta a ponauãení z biblick˘ch dû-
jin musí b˘t pfiedstavena jednoduch˘m
jazykem, pfiizpÛsoben˘m chápání mla-
d˘ch lidí. Rodiãe mohou podnítit zá-
jem sv˘ch dûtí o bohaté znalosti, které
mohou získat ze stránek Písma svaté-
ho. Av‰ak musí se o nû sami zajímat.
Rodiãe,ktefií si pfiejí, aby jejich dûti mi-

lovaly a ctily Boha, musí mluvit o jeho
dobrotû, vzne‰enosti a moci, jak se zje-
vuje v BoÏím slovû a ve stvofiitelském
díle.

BÛh k ãlovûku promlouvá kaÏdou ka-
pitolou a kaÏdiãk˘m ver‰em Bible.KdyÏ
BoÏí lid studuje a poslouchá její rady,
BÛh ho vede právû tak, jako vedl Izrael
ve dne oblakov˘m sloupem a v noci slou-
pem ohniv˘m.



Ze ·ekemu se Izraelci vrátili do svého
tábofii‰tû v Gilgálu.Zde je nav‰tívilo ci-
zí poselstvo. Cizinci tvrdili, Ïe pfiichá-
zejí z daleké zemû. Jejich vzhled tomu
zdánlivû nasvûdãoval.Mûli na sobû sta-
ré obno‰ené ‰aty a záplatované sandály.
Jejich zásoby byly zplesnivûlé a koÏené
vaky na víno ztrouchnivûlé a ovázané
tak,jako by byly jen narychlo opraveny
po cestû.

Ve své „daleké“ domovinû, která se
podle jejich vlastního tvrzení mûla na-
cházet za hranicemi Palestiny, pr˘ sly-
‰eli o divech,které BÛh vykonal,a proto
pfii‰li, aby s Izraelem uzavfieli smlouvu.
Hebrejové byli obzvlá‰È varováni, aby
neuzavírali Ïádné smlouvy s kenaansk˘-
mi modláfii, a vÛdcÛm vstoupila na mysl
pochybnost, zda jsou slova tûchto cizin-
cÛ pravdivá.

¤ekli: „MoÏná,Ïe sídlíte mezi námi.“
( Joz 9,7) Nato vyslanci odpovûdûli:
„Jsme tvoji otroci.“ ( Joz 9,8) KdyÏ se
jich v‰ak Jozue pfiímo zeptal, kdo jsou
a odkud pfiicházejí, fiekli: „Z velmi dale-
ké zemû pfii‰li tvoji otroci za jménem
Hospodina, tvého Boha. Toto je ná‰
chléb.Byl je‰tû hork˘,kdyÏ jsme se jím
zásobili pfii odchodu z na‰ich domÛ,

neÏ jsme se vydali k vám. A teì se po-
dívejte: je vyschl˘ a rozdroben˘. A tyto
vinné mûchy byly nové, kdyÏ jsme je
plnili.Podívejte se, jak popraskaly. A to-
to jsou na‰e plá‰tû a stfievíce; zvet‰ely,
protoÏe cesta byla velmi dlouhá.“ ( Joz
9, 9.12.13)

„Izrael‰tí muÏi si tedy vzali z jejich
zásob, aniÏ se ptali na HospodinÛv v˘-
rok. Jozue sjednal mír a uzavfiel s nimi
smlouvu,Ïe je nechá naÏivu.Pfiedáci iz-
raelské pospolitosti jim to potvrdili pfií-
sahou.“ ( Joz 9,14.15) Smlouva byla uza-
vfiena. Za tfii dny vy‰la najevo pravda.
„Doslechli se, Ïe jsou z jejich blízkosti
a Ïe sídlí mezi nimi.“( Joz 9,16) GibeóÀa-
né pouÏili lsti, aby si zachránili Ïivot.

Rozhofiãení IzraelcÛ je‰tû vzrostlo,
kdyÏ po tfiech dnech cesty dorazili k mûs-
tÛm GibeóÀanÛ, která se nacházela té-
mûfi ve stfiedu zemû. Av‰ak pfiedáci
odmítli zru‰it smlouvu, tfiebaÏe byla po-
stavena na podvodu,protoÏe se „zaváza-
li pfiísahou pfii Hospodinu, Bohu Izrae-
le“( Joz 9,18).„Izraelci je nepobili.“( Joz
9,18) GibeóÀané slavnostnû slíbili, Ïe se
zfieknou modláfiství a budou uctívat
Hospodina. Proto nebyl zachováním je-
jich ÏivotÛ pfiestoupen BoÏí pfiíkaz zni-
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NA POSTUPU
Izrael nezadrÏitelnû postupoval zaslíbenou zemí 

a podroboval si jedno mûsto za druh˘m.



ãit modláfiské Kenaance. Aãkoli byl pfií-
seÏn˘ slib zaji‰tûn podvodem,nemûl b˘t
poru‰en. Ani zfietel na zisk, odplatu ãi
vlastní zájem nemÛÏe v Ïádném pfiípadû
zru‰it neporu‰itelnost pfiísahy nebo zá-
vazku. „Kdo vystoupí na Hospodinovu
horu? A kdo stanout smí na jeho svatém
místû? Ten,kdo má ãisté ruce a srdce ry-
zí..., ten,kdo nepfiísahá lstivû“(Î 24,3.4)
a „nemûní,co odpfiisáhl,byÈ i ke své ‰ko-
dû“ (Î15,4).

GibeóÀané byli ponecháni naÏivu,ale
byli pfiidûleni jako otroci k svatyni,aby
vykonávali pomocné práce. „Ale ono-
ho dne jim Jozue uloÏil, aby sekali dfií-
ví a ãerpali vodu pro pospolitost a pro
HospodinÛv oltáfi.“ ( Joz 9,27) Gibeó-
Àané vdûãnû pfiijali tyto podmínky.Byli
rádi,Ïe si zachránili Ïivot,a to za jakou-
koli cenu. „Teì jsme v tv˘ch rukou,“
fiekli Jozuovi. „NaloÏ s námi, jak uzná‰
za dobré a správné.“ ( Joz 9,25)

Gibeón, nejdÛleÏitûj‰í z jejich mûst,
„byl veliké mûsto jako jedno z mûst krá-
lovsk˘ch… a v‰ichni jeho muÏi byli
bohat˘fii“ ( Joz 10,2). Toto je jasné svû-
dectví o tom, jak˘ strach budili Izraelci
u obyvatel Kenaanu,kdyÏ se obyvatelé
takového mûsta uch˘lili k tomuto úsko-
ku, jen aby si zachránili Ïivot.

Pfiesto by se GibeóÀanÛm vedlo lé-
pe, kdyby byli s Izraelci jednali ãestnû.
Jejich podvod jim pfiinesl jen hanbu
a porobu. BÛh uãinil opatfiení, aby se
v‰ichni, kdo se vzdají pohanství a spo-
jí se s Izraelem,mohli podílet na poÏeh-
náních smlouvy. AÏ na pár v˘jimek se
tato tfiída lidí mûla tû‰it stejné pfiízni
a pfiednostem jako Izrael.

Takové postavení mohli získat i Gi-
beóÀané. Pro obyvatele královského
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mûsta, v nûmÏ „v‰ichni jeho muÏi byli
bohat˘fii“, nebylo vÛbec snadné poko-
fiit se a stát se ‰típaãi dfiíví a ãerpaãi vo-
dy. Takto bude jejich otrocké postave-
ní po v‰echny jejich generace svûdãit
o tom, Ïe BÛh nenávidí podvod.

DLOUH¯ DEN

Podfiízení se GibeóÀanÛ naplnilo krále
Kenaanu hrÛzou. OkamÏitû byly pod-
niknuty kroky k pomstû na tûch, kdo
uzavfieli mír s vetfielci.Pût kenaansk˘ch
králÛ vstoupilo do spojeneckého svaz-
ku proti Gibeónu. GibeóÀané nebyli
pfiipraveni k obranû a poslali Jozuovi do
Gilgálu poselství: „Nenechávej své ot-
roky bez pomoci! Pospû‰ rychle k nám
a zachraÀ nás. Pomoz nám, neboÈ se
proti nám srotili v‰ichni emorej‰tí krá-
lové,ktefií sídlí v pohofií.“( Joz 10,6) Ne-
bezpeãí nehrozilo jen obyvatelÛm Gi-
beónu,ale i Izraeli.Toto mûsto ovládalo
cesty do stfiední a jiÏní Palestiny a musí
si je udrÏet, jestliÏe mají dob˘t zemi.

Obyvatelé obleÏeného mûsta se bá-
li, Ïe Jozue kvÛli podvodu, kterého se
dopustili, jejich prosbu odmítne. Ale
protoÏe se podfiídili Izraeli a zaãali uctí-
vat Boha, cítil Jozue povinnost chránit
je. A Hospodin ho k tomu povzbudil.
BoÏí poselství znûlo: „Neboj se jich,
neboÈ jsem ti je vydal do rukou.Îádn˘
z nich pfied tebou neobstojí.“( Joz 10,8)
„I vytáhl Jozue z Gilgálu a s ním v‰e-
chen bojeschopn˘ lid, samí udatní bo-
hat˘fii.“ ( Joz 10,7)

Sotva spojenci shromáÏdili své ar-
mády kolem mûsta, Jozue na nû zaúto-
ãil. Obrovské vojsko prchalo horsk˘m
prÛsmykem k Bétchorónu, a kdyÏ do-

sáhlo vrcholu, hnalo se dolÛ po str-
mém srázu na druhou stranu.Tam se na
nû sesypalo stra‰livé krupobití. „Vrhal
na nû Hospodin z nebe balvany aÏ do
Azeky; tak umírali. Tûch, ktefií zemfieli
po kamenném krupobití,bylo více neÏ
tûch,které Izraelci pobili meãem.“( Joz
10,11) 

Zatímco Emorejci pokraãovali v bez-
hlavém útûku, Jozue shlíÏel dolÛ z hor-
ského hfiebene a uvûdomil si, Ïe den
bude pfiíli‰ krátk˘ na splnûní daného
úkolu. Nebudou-li jejich nepfiátelé zcela
rozprá‰eni,pustí se znovu do boje.„Teh-
dy mluvil Jozue k Hospodinu,v den,kdy
Hospodin vydal IzraelcÛm Emorejce.
Volal pfied oãima Izraele: »Zmlkni, slun-
ce, v Gibeónu, mûsíci, v dolinû Ajaló-
nu.« A slunce zmlklo a mûsíc stál, do-
kud lid nevykonal pomstu nad sv˘mi
nepfiáteli... Slunce stálo v polovinû ne-
bes a nepospíchalo k západu po cel˘
den.“ ( Joz 10,12.13)

NeÏ nastal veãer, BoÏí slib dan˘ Jo-
zuovi se splnil. Nepfiátelé byli vydáni
do jeho rukou. Toho dne, kter˘ zÛsta-
ne v pamûti Izraele, se dlouho bojova-
lo. „Nikdy pfiedtím ani potom nebylo
dne, jako byl onen, aby Hospodin tak
vysly‰el nûãí hlas, neboÈ Hospodin bo-
joval za Izraele.“( Joz 10,14) „Do svého
obydlí se stáhlo slunce i mûsíc, utek-
ly pfied svûtlem tv˘ch ‰ípÛ, pfied záfií
tvého bly‰tivého kopí. Rozlícen po ze-
mi kráãí‰, po pronárodech ve hnûvu
dupe‰. Vy‰el jsi spasit svÛj lid.“ (Abk
3,11-13)

Jozue dostal slib, Ïe BÛh porazí tyto
nepfiátele Izraele. Pfiesto vyvíjel maxi-
mální úsilí, jako by úspûch závisel jen
a jen na izraelské armádû. Udûlal v‰e,
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co bylo v lidsk˘ch silách, a pak ve vífie
prosil o BoÏí pomoc. Tajemství úspû-
chu spoãívá ve spojení BoÏí moci s lid-
sk˘m úsilím.MuÏ,kter˘ rozkázal: „Zmlk-
ni, slunce, v Gibeónu, mûsíci, v dolinû
Ajalónu“, je t˘Ï muÏ, kter˘ v Gilgálu le-
Ïel po celé hodiny na zemi a modlil se.
Lidé, ktefií se modlí, jsou silní.

Tento mocn  ̆ zázrak svûdãí o tom, Ïe
stvofiení je pod nadvládou Stvofiitele.
Tímto zázrakem jsou káráni v‰ichni,kdo
vyvy‰ují pfiírodu nad Boha pfiírody. BÛh
pouÏívá pfiírodní síly podle své vÛle

k tomu, aby porazil moc sv˘ch nepfiá-
tel. „OheÀ, krupobití, sníh i mlha, boufi-
n˘ vichr... plní jeho slovo.“ (Î 148,8)
VBibli je pfiedstavena velká bitva,která
se odehraje v závûru dûjin svûta: „Hos-
podin otevfiel svou pokladnici, vynesl
nástroje svého hrozného hnûvu.“ ( Jr
50,25)

Jan popisuje zkázu, k níÏ dojde, aÏ
mocn˘ hlas z nebeského chrámu ozná-
mí: „Stalo se!“ (Zj 16,17) Pí‰e: „Na lidi
padaly s nebe kroupy tûÏké jako cent.“
(Zj 16,21)



Po vítûzství u Bétchorónu brzy následo-
valo dobytí jiÏního Kenaanu.„Tak vybil
Jozue celou zemi, pohofií i Negeb, Pfií-
mofiskou níÏinu i srázy, a v‰echny je-
jich krále.Tak se zmocnil Jozue jedním
rázem v‰ech tûchto králÛ a jejich zemí,
neboÈ Hospodin, BÛh Izraele, bojoval
za Izraele.“ ( Joz 10,40.42)

Národy severní Palestiny byly napl-
nûny hrÛzou nad úspûchy,jichÏ dosaho-
vala izraelská armáda,a tak proti Izrael-
cÛm vytvofiily spolek.„Ti v‰ichni vytáh-
li se sv˘mi ‰iky.“ ( Joz 11,4) Tato armáda
byla mnohem poãetnûj‰í neÏ kterákoli
z tûch,s nimiÏ se Izraelci aÏ dosud v Ke-
naanu utkali. Byl to „lid poãetn˘ jako
písek na mofiském bfiehu“a mûl „velmi
mnoho koní a vozÛ.V‰ichni tito králo-
vé se spojili, pfiitáhli a spoleãnû se utá-
bofiili u vod Merómu,aby bojovali s Izra-
elem.“ ( Joz 11,4.5)

Jozue dostal znovu povzbuzující po-
selství: „Neboj se jich, neboÈ já je zítra
v tuto dobu vydám Izraeli v‰echny sko-
lené.“ ( Joz 11,6)

Jozue pfiepadl tábor spojencÛ blízko
vod Merómu „a Hospodin je vydal Izrae-
li do rukou. Pobíjeli je a pronásledova-
li..., Ïe z nich nezÛstal nikdo, kdo by

vyvázl.“ ( Joz 11,8) Na BoÏí pfiíkaz byly
váleãné vozy spáleny a konû byli ochro-
meni,takÏe se stali nezpÛsobil˘mi k vál-
ãení. Izraelci nemûli spoléhat na vozy
nebo konû, n˘brÏ mûli dÛvûfiovat jmé-
nu Hospodina, svého Boha.

Mûsta byla jedno po druhém dobyta
a Chasór, kter˘ byl ba‰tou spojencÛ, byl
vypálen. Válka pokraãovala nûkolik let,
ale nakonec Jozue ovládl Kenaan.„A ze-
mû Ïila v míru bez válek.“ ( Joz 11,23)

Aãkoli byla moc KenaancÛ zlomena,
nebyli ze zemû zcela vypuzeni. Jozue
v‰ak nemûl pokraãovat ve válce. Celé
území, jak to, které jiÏ Izraelci obsadili,
tak to, které dosud zÛstávalo nedoby-
té, mûlo b˘t rozdûleno mezi jednotlivé
kmeny. KaÏd˘ kmen mûl za povinnost
plnû ovládnout své dûdictví.Kdyby byl
lid zÛstal Bohu vûrn˘, BÛh by pfied ni-
mi jejich nepfiátele vyhnal.

O území kaÏdého kmene bylo roz-
hodnuto losem.MojÏí‰ sám urãil hrani-
ce zemû, která mûla b˘t rozdûlena mezi
jednotlivá pokolení, a jmenoval z kaÏ-
dého kmene pfiedáka, kter˘ se mûl zú-
ãastnit tohoto rozdûlování. LévijcÛm
bylo dáno do dûdictví ãtyfiicet osm mûst
v rÛzn˘ch ãástech zemû.
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KONEâNù DOMA
Po dobytí v‰ech dÛleÏit˘ch mûst si izraelské kmeny 

rozdûlily zaslíbenou zemi.



ROZDùLENÍ ZASLÍBENÉ ZEMù

Káleb a Jozue byli mezi zvûdy jediní,kdo
pfiinesli dobrou zprávu o zaslíbené zemi
a povzbuzovali lid, aby v BoÏím jménu
vy‰el a obsadil ji. Káleb teì Jozuovi pfii-
pomnûl zaslíbení,které tehdy v odmûnu
za svou vûrnost dostal: „Ano, zemû, na
niÏ stoupla tvá noha, bude navûky patfiit
tobû a tv˘m synÛm jako dûdiãn˘ podíl,
neboÈ ses cele oddal Hospodinu, mému
Bohu.“( Joz 14,9) Proto pfiedloÏil Ïádost,
aby mu byl dán za dûdictví Chebrón.Byl
to domov Abrahama, Izáka a Jákoba a tu
byli také tito patriarchové v makpelské
jeskyni pochováni.

Chebrón byl sídlem obávan˘ch Aná-
kovcÛ, jejichÏ hrÛzu nahánûjící vzhled
ohromil zvûdy a zbavil v‰echny Izrael-
ce odvahy. Toto místo si Káleb v dÛvûfie
v BoÏí sílu zvolil za své dûdictví.

¤ekl: „NuÏe hle,Hospodin mû ucho-
val naÏivu, jak pfiislíbil. âtyfiicet pût let
uplynulo od chvíle, co Hospodin takto
promluvil k MojÏí‰ovi, kdyÏ Izrael pu-
toval pou‰tí. A hle, je mi uÏ osmdesát
pût let. Ale je‰tû dnes jsem právû tak
siln˘ jako tenkrát, kdyÏ mû MojÏí‰ vy-
slal. Moje síla je dnes stejná, jako byla
tehdy, abych bojoval a vycházel i vchá-
zel.NuÏe,dej mi to pohofií,o nûmÏ mlu-
vil onoho dne Hospodin. Sly‰el jsi pfie-
ce v onen den, Ïe jsou tam Anákovci
a velká opevnûná mûsta. Snad bude
Hospodin se mnou a podafií se mi pod-
robit si je, jak mluvil Hospodin.“ ( Joz
14,10-12)

Jeho Ïádosti bylo okamÏitû vyhovû-
no.„Jozue mu poÏehnal a pfiidûlil Che-
brón jako dûdiãn˘ podíl Kálebovi, synu
Jefunovu...,ponûvadÏ se cele oddal Hos-

podinu, Bohu Izraele.“ ( Joz 14,13.14)
Káleb uvûfiil BoÏímu zaslíbení, Ïe Hos-
podin dá svému lidu do vlastnictví Ke-
naan. Trpûlivû sná‰el dlouhé putování
po pou‰ti a sdílel spolu s lidem zkla-
mání a tíhu viny. Pfiesto si nikdy nestû-
Ïoval, n˘brÏ vyvy‰oval BoÏí milosrden-
ství, které ho chránilo na pou‰ti, kdyÏ
jeho spolubratfii umírali. NeÏádal pro
sebe území, které uÏ bylo dobyté, ale
vybral si místo,o nûmÏ si zvûdové více
neÏ o kterémkoli jiném mysleli, Ïe je
nedobytné. Stateãn˘ star˘ váleãník chtûl
dát lidu pfiíklad,kter˘ poctí Boha a po-
vzbudí kmeny, aby si podmanily zemi,
kterou jejich otcové povaÏovali za ne-
dobytnou.

Káleb se spolehl na Boha, Ïe s ním
bude, a „vyhnal tfii Anákovce“ ( Joz 15,
14).KdyÏ si zajistil vlastnictví pro sebe
a svÛj dÛm,neusadil se, aby si uÏíval své-
ho dûdictví, ale pokraãoval dál v dob˘-
vání pro dobro národa a BoÏí slávu.

Zbabûlci a rebelové zahynuli na pou‰-
ti, ale vûrní zvûdové jedli hrozny z A‰-
kalónu.Nevûfiící vidûli, jak se jejich oba-
vy naplnily. Prohlásili, Ïe je nemoÏné
získat do dûdictví Kenaan, a tak ho ne-
zdûdili. Ale ti,kdo spoléhali na sílu své-
ho v‰emocného Pomocníka, vstoupili
do krásné zemû. „Svou vírou dob˘vali
království,uskuteãÀovali BoÏí spravedl-
nost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbe-
no; ... vedli si hrdinsky v boji, zahánûli
na útûk vojska cizincÛ.“ (Îd 11,33.34)
„NeboÈ kdo se narodil z Boha, pfiemá-
há svût. A to vítûzství, které pfiemohlo
svût, je na‰e víra.“ (1 J 5,4)

Vjiném poÏadavku se projevil duch,
kter˘ se diametrálnû li‰il od Kálebova
postoje. Josefovi potomci, kmen Efraji-
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movcÛ a polovina kmene Manasesova,
Ïádali dvojnásobn˘ díl území.Los jim ur-
ãil nejbohat‰í kraj v zemi vãetnû úrodné
‰áronské roviny. JenÏe mnoho dÛleÏi-
t˘ch mûst v údolí bylo dosud v drÏení
KenaancÛ a tyto kmeny se bály náma-
hy a nebezpeãí, které jim hrozilo pfii
dob˘vání jejich dûdictví, a tak poÏado-
valy dal‰í území, které uÏ bylo dobyté.
Kmen EfrajimovcÛ byl jedním z nejvût-
‰ích v Izraeli a bylo to pokolení, k nû-
muÏ náleÏel sám Jozue. „Proã jsi nám
dal za dûdictví jeden los a jednu oblast?“
vyt˘kali Jozuovi. „Jsme lid poãetn˘,pro-
toÏe Hospodin nám tak mnoho poÏeh-
nal.“ ( Joz 17,14) 

Neochvûjn˘ vÛdce jim v‰ak odpovû-
dûl: „Jste-li lid poãetn˘, vytáhnûte do
lesÛ, tam na území PerizejcÛ a RefájcÛ,
a vykácejte je, kdyÏ je pro vás Efrajim-
ské pohofií tûsné.“ ( Joz 17,15)

Jejich odpovûì odhaluje skuteãnou
pfiíãinu stíÏnosti. Mûli nedostatek víry
a odvahy k vyhnání KenaancÛ.Namítli:
„Pohofií nám nepostaãí. A v‰ichni Ke-
naanci,ktefií sídlí v dolinû,mají Ïelezné
vozy.“ ( Joz 17,16)

Kdyby byli mûli Efrajimovci Kálebovu
odvahu a víru,Ïádn˘ nepfiítel by pfied ni-
mi nemohl obstát. Jejich pfiání vyhnout
se tûÏkostem a nebezpeãím narazilo na
Jozuovu rozhodnost. „Jste poãetn˘ lid
a máte velkou sílu,“ fiekl jim. „Podrobíte
si Kenaance, tfiebaÏe mají Ïelezné vozy
a jsou silní.“ ( Joz 17,17.18)

Teì mûl b˘t pfiestûhován svatostánek
z Gilgálu na své trvalé místo v ·ílu. To-
to malé mûsteãko leÏelo v Efrajimu, te-
dy témûfi uprostfied zemû, a bylo snad-
no dosaÏitelné v‰emi kmeny. Tato ãást
zemû byla zcela podmanûna,takÏe ctite-

lé Boha nebudou nik˘m obtûÏováni.„Ce-
lá pospolitost IzraelcÛ se shromáÏdila do
·íla a postavili tam stan setkávání.Zemi
si uÏ podmanili.“ ( Joz 18,1)

Schrána úmluvy zÛstala v ·ílu po tfii
sta let, dokud kvÛli hfiíchÛm domu Élí-
ho nepadla do rukou Peli‰tejcÛ.

SvatyÀová sluÏba byla nakonec pfiene-
sena do chrámu v Jeruzalémû a ·ílo bylo
obráceno v trosky.Dlouho poté byl jeho
osud pouÏit jako v˘straha pro Jeruza-
lém.Hospodin Jeremjá‰ov˘mi ústy pro-
hlásil: „Jen jdûte do ·íla, na místo, kde
jsem dal zpoãátku pfieb˘vat svému jmé-
nu, a podívejte se, jak jsem s ním pro
zlobu svého izraelského lidu naloÏil.
Proto naloÏím s domem, kter˘ je naz˘-
ván m˘m jménem a na kter˘ spoléhá-
te, s místem, jeÏ jsem dal vám a va‰im
otcÛm, stejnû, jako jsem naloÏil se ·í-
lem.“ ( Jr 7,12.14)

KdyÏ Izraelci „ukonãili pfiidûlování
zemû do dûdictví podle jednotliv˘ch
území“ ( Joz 19,49), pfii‰el se sv˘m poÏa-
davkem Jozue. NeÏádal o rozsáhlé úze-
mí,n˘brÏ jen o jedno mûsto,totiÏ o Tim-
nat-serach, které mu dali ze zb˘vajícího
podílu. Místo aby si jako první vzal ko-
fiist z dobytého území, poãkal vÛdce se
sv˘m nárokem, dokud nebyl obslouÏen
ten nejposlednûj‰í z jeho lidu.

ÚTOâI·TNÁ MùSTA

Z mûst, která byla pfiidûlena lévijcÛm,
bylo ‰est urãeno za útoãi‰tná mûsta.
„Tam se uteãe ten,kdo zabil,pokud by
nûkoho zabil neúmyslnû.Ta mûsta vám
budou útoãi‰tûm pfied mstitelem, tak
aby ten, kdo zabil, nemusel zemfiít, do-
kud nebude stát na soudu pfied pospo-
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litostí.“ (Nu 35,11.12) Toto milosrdné
opatfiení bylo nutné,protoÏe potrestání
vraÏdy pfiipadlo podle tehdej‰ích zvyk-
lostí nejbliÏ‰ímu pfiíbuznému nebo dal-
‰ímu dûdici zemfielého.Vpfiípadech,kdy
byla vina nepochybnû zfiejmá, nebylo
nutné ãekat na soudní fiízení vedené
soudci. Krevní mstitel mohl zloãince
pronásledovat a usmrtit ho,kdekoli ho
na‰el.Hospodin tento zvyk nezru‰il,ale
udûlal opatfiení k zaji‰tûní bezpeãí tûch,
ktefií by snad nûkoho pfiipravili o Ïivot
neúmyslnû.

Útoãi‰tná mûsta byla rozmístûna tak,
aby jich z kterékoli ãásti zemû bylo moÏ-
no dosáhnout za pÛl dne,a cesty,které
k nim vedly,musely b˘t stále udrÏovány
v dobrém stavu.Na rovinách byly vztyãe-
ny ukazatele s v˘razn˘m nápisem ÚTO-
âI·Tù,aby se prchající ãlovûk nemusel
ani na okamÏik zdrÏovat. Tohoto opat-
fiení mohl vyuÏít kaÏd˘,aÈ to byl Hebrej,
cizinec nebo ãlovûk, kter˘ se pfiipojil
k vífie IzraelcÛ. Pfiípad kaÏdého uprch-
líka mûl b˘t povûfien˘mi soudci spraved-
livû posouzen,a jen kdyÏ byl shledán ne-
vinn˘m, protoÏe zabil neúmyslnû, byla
mu poskytnuta ochrana v útoãi‰tném
mûstû.Viník byl vydán do rukou mstite-
le. Av‰ak kdyÏ zemfiel veleknûz, v‰ich-
ni, kdo vyhledali úkryt v útoãi‰tném
mûstû, dostali svobodu a mohli se vrá-
tit do sv˘ch domovÛ.

Pfii soudním procesu zab˘vajícím se
vraÏdou nesmûl b˘t obÏalovan˘ odsou-
zen na základû svûdectví jednoho svûd-
ka, ani kdyby okolnosti události silnû
svûdãily proti nûmu. „KaÏdého vraha,
kter˘ nûkoho zabil, bude moÏno od-
soudit k smrti jen podle v˘povûdi nû-
kolika svûdkÛ; k jeho usmrcení nestaãí

v˘povûì jednoho svûdka.“ (Nu 35,30)
Tato nafiízení pro Izrael dal MojÏí‰ovi
Kristus. A kdyÏ tento velk˘ Uãitel osob-
nû pob˘val na na‰í zemi,zopakoval toto
ponauãení, Ïe svûdectví jednoho ãlo-
vûka není dostateãné k odsouzení ob-
vinûného. Vyjádfiení jednoho ãlovûka
nestaãí k osvûtlení sporn˘ch otázek.
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izraelské kmeny. Kmen Lévi neobdr-

Ïel konkrétní území, ale 48 mûst v rÛz-

n˘ch ãástech zemû. ·est z nich, která

jsou vyznaãena na mapû, byla mûsta

útoãi‰tná.

·IMEÓN

DAN

GÁD

M
AN

AS
ES

IS
A

C
H

A
R

ZABULÓN

BENJAMÍN

N
EF

TA
LÍ

A·ER

JUDA

MANASES

EFRAJIM

RÚBEN

Chebrón

Kede‰

Gólan

Rámot

·ekem

Beser

St
fie

d
o
ze

m
n

í 
m

o
fie

M
rt

v
é 

m
o
fie



„Nedá-li si fiíci, pfiiber k sobû je‰tû jed-
noho nebo dva,aby »ústy dvou nebo tfií
svûdkÛ byla potvrzena kaÏdá v˘po-
vûì«.“ (Mt 18,16)

JestliÏe byl ãlovûk postaven˘ pfied
soud kvÛli vraÏdû shledán vinn˘m, ne-
mohlo ho vysvobodit Ïádné odãinûní
viny nebo v˘kupné.„Za Ïivot vraha ne-
pfiijmete v˘kupné; jako svévolník je ho-
den smrti a musí zemfiít.NeposkvrÀujte
zemi, v níÏ jste. Právû krev poskvrÀuje
zemi a zemû nemÛÏe b˘t zpro‰tûna vi-
ny za krev,která byla na ni prolita, jinak
neÏ krví toho,kdo krev prolil.“(Nu 35,
31.33) Bezpeãí a ãistota národa vyÏa-
dovaly, aby byl hfiích vraÏdy pfiísnû po-
trestán.

Útoãi‰tná mûsta byla symbolem úto-
ãi‰tû nabízeného v Kristu. Prolitím své
vlastní krve zajistil Spasitel pro pfiestup-
níky BoÏího zákona bezpeãné útoãi‰-
tû,do nûhoÏ mohou utéct,aby se zachrá-
nili pfied druhou smrtí. Îádná moc ne-
mÛÏe z Kristov˘ch rukou vyrvat ty,kdo
u nûj hledají odpu‰tûní.

Ten, kdo utíkal do útoãi‰tného mûs-
ta, nesmûl otálet. Nemûl ãas rozlouãit
se se sv˘mi milovan˘mi. Zapomnûl na
únavu,nev‰ímal si pfiekáÏek.NeodváÏil
se zvolnit svÛj krok, dokud nebyl za
hradbami mûsta.

Tak jako otálení a nedbalost mohly
pfiipravit uprchlíka o jeho jedinou ‰anci
na Ïivot, tak mohou prÛtahy a vlaÏnost
zpÛsobit zkázu ãlovûka.Ná‰ velk˘ protiv-
ník satan je na stopû kaÏdého pfiestup-
níka BoÏího svatého zákona a ten, kdo
upfiímnû nehledá ochranu ve vûãném
Útoãi‰ti, se stane kofiistí zhoubce.

VûzeÀ, kter˘ na nûjakou dobu opus-
til útoãi‰tné mûsto,byl vydán napospas

krevnímu mstiteli. Stejnû tak nestaãí,
aby hfií‰ník uvûfiil v Krista a pfiijal od-
pu‰tûní hfiíchu.Musí v nûm vírou a po-
slu‰ností zÛstávat.

NEDOROZUMùNÍ

Dva kmeny,Gádovci a Rúbenovci,s po-
lovinou pokolení Manasesova dostaly
svá dûdictví, je‰tû neÏ Izraelci pfiekroãi-
li Jordán.Rozlehlé náhorní roviny a bo-
haté lesy Gileádu a Bá‰anu mûly pÛva-
by, jaké nebylo moÏno nalézt ani v sa-
motném Kenaanu. Dva a pÛl kmene si
pfiálo usadit se tam,av‰ak zapfiisáhli se,
Ïe urãitá ãást ozbrojen˘ch muÏÛ pÛjde
se sv˘mi bratry pfies Jordán a zúãastní
se jejich bitev,dokud i oni nezískají své
dûdictví. KdyÏ deset pokolení vstoupi-
lo do Kenaanu,ãtyfiicet tisíc vojákÛ z fiad
RúbenovcÛ,GádovcÛ a poloviny kmene
Manasesova „táhlo ve zbroji pfied Hos-
podinem do boje na Jeri‰ské pustiny“
( Joz 4,13). Nûkolik let stateãnû bojo-
vali po boku sv˘ch bratfií. ProtoÏe byli
spojeni se sv˘mi bratry v boji, pfiipadl
jim také podíl z kofiisti.Vrátili se „s ve-
lik˘mi poklady..., s velk˘m mnoÏstvím
dobytka, stfiíbrem, zlatem, mûdí a Ïele-
zem a s velk˘m mnoÏstvím rouch“( Joz
22,8). O to v‰e se mûli rozdûlit s tûmi,
ktefií zÛstali s rodinami a stády.

Jozue pozoroval jejich odchod s úz-
kostí v srdci.Vûdûl,jak silné bude v jejich
izolovanosti od ostatních a pfii jejich ko-
ãovném zpÛsobu Ïivota poku‰ení pfii-
jmout zvyky pohansk˘ch národÛ, které
se zdrÏovaly v blízkosti jejich hranic.

Zatímco Jozue a ostatní vedoucí by-
li dosud suÏováni neblah˘mi pfiedtu-
chami, donesly se jim zvlá‰tní zprávy.
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Dva a pÛl kmene vybudovalo u Jordá-
nu velk˘ oltáfi,podobn˘ oltáfii pro zápal-
nou obûÈ v ·ílu.BoÏí zákon pod trestem
smrti zakazoval zfiízení jiného místa pro
bohosluÏbu kromû svatynû. To by lid
odvedlo od pravé víry.

Bylo rozhodnuto, Ïe tam vy‰lou de-
legaci, aby jim pfiíslu‰níci dvou a pÛl
kmene vysvûtlili své poãínání. Bylo vy-
bráno deset pfiedákÛ, kaÏd˘ z jednoho
kmene.V jejich ãele stál Pinchas, kter˘
se horlivû zastal BoÏí vûci pfii slavnosti
Baal-peóru.

Vyslanci, ktefií samozfiejmû pfiedpo-
kládali, Ïe se jejich bratfii provinili, je
ostfie napomenuli. Îádali je, aby si uvû-
domili, jaké soudy dopadly na Izrael,
kdyÏ se spojil s modlosluÏebníky pfii
slavnostech Baal-peóru.Pinchas Gádov-
cÛm a RúbenovcÛm fiekl, Ïe pokud ne-
jsou ochotni zÛstat v této zemi bez oltá-
fie k obûtování,budou vítáni na druhém
bfiehu Jordánu,aby tam sdíleli vlastnic-
tví a v˘sady sv˘ch bratfií.

Obvinûní ve své odpovûdi vysvûtlili,
Ïe jejich oltáfi není urãen k obûtování,
ale je pouze památníkem,kter˘ jim má
pfiipomínat, Ïe aã jsou oddûleni fiekou,
mají stejnou víru jako jejich bratfii v Ke-
naanu.Obávali se,Ïe v budoucnu by je-
jich dûti mohly b˘t vylouãeny ze spo-
leãenství Izraele. Tento oltáfi, vybudo-
van˘ podle vzoru Hospodinova oltáfie
v ·ílu, bude svûdkem, Ïe jeho stavitelé
jsou také ctiteli Ïivého Boha. Vyslanci
pfiijali toto vysvûtlení s velkou radostí
a lid se spojil v oslavû a chválení Boha.

Gádovci a Rúbenovci poté na svÛj
oltáfi umístili nápis, kter˘ vysvûtloval
zámûr, s nímÏ byl postaven. ¤ekli: „Je
mezi námi svûdkem, Ïe Hospodin je

BÛh.“ ( Joz 22,34) Takto se snaÏili pfie-
dejít budoucímu nedorozumûní a od-
stranit to,co by se mohlo stát pfiíãinou
poku‰ení.

TûÏkosti ãasto povstávají z obyãej-
ného nedorozumûní a bez zdvofiilosti
a trpûlivosti mÛÏe dojít k váÏn˘m ná-
sledkÛm. Deset pokolení se rozhodlo
jednat rychle a naléhavû.Ov‰em místo
aby celou záleÏitost zdvofiile vy‰etfiili,
aby zjistili, jaká je skuteãnost, zahrnuli
své bratry kritikou a odsouzením.Kdy-
by byli Gádovci a Rúbenovci odpovû-
dûli ve stejném duchu, v˘sledkem by
byla válka. Je dÛleÏité,abychom se k hfií-
chu nestavûli laxnû. Je ov‰em stejnû
dÛleÏité,abychom nevyná‰eli ostr˘ soud
a vyvarovali se neopodstatnûného po-
dezírání.

Je‰tû nikdo nebyl ze svého ‰patného
postoje vyveden nepfiíznivou kritikou
a v˘ãitkou, ale mnozí jsou tak odvádû-
ni je‰tû dál od pravé cesty a zatvrzují
svá srdce proti usvûdãování z hfiíchu.
Zdvofiilé, trpûlivé jednání mÛÏe zachrá-
nit chybujícího.

Zatímco Rúbenovci a Gádovci se
skuteãnû snaÏili podporovat pravé ná-
boÏenství, jejich jednání bylo chybnû
posouzeno a pfiísnû kritizováno. Pfies-
to zdvofiile a trpûlivû naslouchali obvi-
nûní sv˘ch bratfií, dfiíve neÏ se pokusili
se obhájit. AÏ poté plnû vysvûtlili své
motivy a prokázali svou nevinu.

I kdyÏ jsou fale‰nû nafiãeni, mohou
ti,kdo jsou v právu,zÛstat klidní a ohle-
duplní. BÛh ví o v‰em, co je lidmi ne-
správnû pochopeno nebo fale‰nû vy-
svûtlováno, proto mÛÏeme svÛj pfiípad
bez rizika ponechat v jeho rukou. On
obhájí ty, kdo mu dÛvûfiují.
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Kristus se tûsnû pfied sv˘m ukfiiÏo-
váním modlil, aby jeho uãedníci byli
zajedno, tak jako on je zajedno s Ot-
cem, aby svût uvûfiil, Ïe ho BÛh poslal.
Tato dojemná modlitba proniká staletí-
mi aÏ do na‰ich dnÛ.PfiestoÏe nemáme
obûtovat ani jedinou zásadu pravdy,
má b˘t na‰ím stál˘m cílem dosáhnout
takovéto jednoty. JeÏí‰ fiekl: „Neprosím

v‰ak jen za nû, ale i za ty, ktefií skrze je-
jich slovo ve mne uvûfií;aby v‰ichni by-
li jedno jako ty, Otãe, ve mnû a já v to-
bû.“ ( J 17,20.21) „Nové pfiikázání vám
dávám, abyste se navzájem milovali; ja-
ko já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem. Podle toho v‰ichni poznají,
Ïe jste moji uãedníci, budete-li mít lás-
ku jedni k druh˘m.“ ( J 13,34.35)



Války a dob˘vání skonãily a Jozue se
odebral ke klidnému odpoãinku ve
svém domovû v Timnat-serachu. „Po
mnoha dnech, kdyÏ Hospodin dal Izra-
eli odpoãinout od v‰ech okolních nepfiá-
tel, Jozue,stafiec pokroãilého vûku,svo-
lal cel˘ Izrael, jeho star‰í a pfiedstavite-
le, soudce a správce.“ ( Joz 23,1.2)

KdyÏ Jozue cítil,Ïe mu vûkem ub˘vá
sil, a uvûdomil si, Ïe jeho práce brzy
skonãí, byl naplnûn úzkostí o budouc-
nost svého lidu. ¤ekl: „Sami jste vidûli
v‰echno, co uãinil Hospodin, vá‰ BÛh,
v‰em tûm pronárodÛm pfied va‰ima
oãima; neboÈ Hospodin, vá‰ BÛh, bo-
joval za vás.“ ( Joz 23,3) Aãkoli byli Ke-
naanci porobeni, stále je‰tû vlastnili
pomûrnû velkou ãást území slíbeného
Izraeli a Jozue vyzval svÛj lid, aby ne-
zapomnûli na HospodinÛv pfiíkaz vy-
hnat tyto modláfiské národy.

Kmeny se roze‰ly ke sv˘m dûdiã-
n˘m podílÛm, vojsko bylo rozpu‰tûno
a bylo povaÏováno za obtíÏné a pro-
blematické znovu obnovit válku. Av‰ak
Jozue prohlásil: „Hospodin, vá‰ BÛh, je
zapudí od va‰í tváfie a vyÏene je pfied
vámi;a vy obsadíte jejich zemi, jak vám
pfiislíbil Hospodin, vá‰ BÛh. A tak buì-

te zcela rozhodní a zachovávejte a ãiÀte
v‰echno,co je napsáno v knize MojÏí‰o-
va zákona,abyste se od nûho neuch˘li-
li napravo ani nalevo.“ ( Joz 23, 5.6) 

BÛh vûrnû splnil sliby, které jim dal.
Jozue lidu fiekl: „Uznejte tedy cel˘m srd-
cem a celou du‰í, Ïe nezapadlo ani jed-
no ze v‰ech dobr˘ch slov, která o vás
mluvil Hospodin, vá‰ BÛh. V‰echno se
vám uskuteãnilo, nezapadlo z toho je-
diné slovo.“ ( Joz 23,14)

Tak jako splnil svá zaslíbení, právû
tak Hospodin splní i své hrozby. „A tak
se i stane, Ïe jako se na vás uskuteãni-
lo v‰echno dobro, o nûmÏ k vám mlu-
vil Hospodin, vá‰ BÛh, tak na vás Hos-
podin uvede v‰echno zlo a vyhladí vás
z této dobré zemû, kterou vám Hospo-
din, vá‰ BÛh, dal. JestliÏe pfiestoupíte
smlouvu Hospodina..., vzplane proti
vám HospodinÛv hnûv a rychle vymi-
zíte z této dobré zemû,kterou vám dal.“
( Joz 23,15.16)

BÛh jedná se sv˘m stvofiením vÏdy
podle zásady spravedlnosti. Odhaluje
pravou povahu hfiíchu a ukazuje, Ïe je-
ho nevyhnuteln˘m dÛsledkem je utr-
pení a smrt. Nikdy neexistovalo a ni-
kdy nebude existovat bezpodmíneãné
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Slibem vûrnosti Hospodinu se Izrael rozlouãil s muÏem,

kter˘ jej vedl pfii dob˘vání zaslíbené zemû.



odpu‰tûní. Takové odpu‰tûní by bez-
hfií‰n˘ vesmír naplnilo zdû‰ením. BÛh
vûrnû poukazoval na následky hfiíchu,
a kdyby tato varování nebyla pravdivá,
jak bychom si mohli b˘t jisti, Ïe se na-
plní BoÏí zaslíbení?

NeÏ Jozue zemfiel, shromáÏdili se
pfiedstavitelé a star‰í v‰ech kmenÛ opût
v ·ekemu.Îádné jiné místo v celé zemi
se nepojilo s tolika posvátn˘mi vzpo-
mínkami. Zde se vypínaly hory Ébal
a Gerizím, mlãenliví svûdci slibÛ, které
teì mûli shromáÏdûní v pfiítomnosti
svého umírajícího vÛdce obnovit. BÛh
jim dal zemi,kterou neobdûlávali,mûs-
ta, která nepostavili, a vinice a olivové
háje, které nevysadili. Jozue je‰tû jed-
nou pfiipomnûl dûjiny Izraele a vylíãil
nádherné BoÏí skutky, aby si v‰ichni
uvûdomili BoÏí lásku a milost, a slouÏili
Bohu upfiímnû a vûrnû.

Na JozuÛv pokyn byla ze ·íla pfiine-
sena schrána úmluvy.Tento symbol Bo-
Ïí pfiítomnosti zdÛrazní poselství,které
si pfiál sdûlit lidu.Poté,co pfiedstavil Bo-
Ïí dobrotu projevenou Izraeli, vyzval
je, aby si vybrali, komu budou slouÏit.
Do urãité míry bylo je‰tû tajnû prak-
tikováno uctívání model a Jozue se je
nyní snaÏil pfiivést k rozhodnutí vym˘-
tit z Izraele tento hfiích.„JestliÏe se vám
zdá, Ïe slouÏit Hospodinu je zlé,“ fiekl,
„vyvolte si dnes,komu chcete slouÏit.“
( Joz 24,15) Jozue je chtûl vést k tomu,
aby slouÏili Bohu ne z donucení, ale
dobrovolnû. SlouÏit Bohu pouze kvÛli
nadûji na odmûnu nebo ze strachu
pfied trestem nemá smysl. Otevfiené
odpadnutí by nebylo Bohu odpornûj‰í
neÏ pokrytectví a pouze formální bo-
hosluÏba.

Star˘ vÛdce nabádal lid, aby uváÏili
moÏnosti, které jim pfiedloÏil. JestliÏe se
jim zdá zlé slouÏit Hospodinu, zdroji je-
jich moci a prameni poÏehnání, aÈ si
dnes vyberou,komu budou slouÏit,„zda
boÏstvÛm,kter˘m slouÏili jejich otcové“
v zemi, odkud vy‰el Abraham, „nebo
boÏstvÛm EmorejcÛ,v jejichÏ zemi sídlí“
( Joz 24,15), anebo pravému Bohu.

Tato poslední slova byla ostr˘m na-
pomenutím Izraele. Bohové EmorejcÛ
nebyli schopni ochránit své ctitele.KvÛ-
li sv˘m poniÏujícím hfiíchÛm byl tento
bezboÏn˘ národ zniãen a dobrá zemû,
kterou kdysi vlastnili,byla dána BoÏímu
lidu. Jaká by to byla po‰etilost,kdyby si
Izrael vybral boÏstva, kvÛli jejichÏ uctí-
vání byli Emorejci zniãeni! 

SLIB VùRNOSTI

Jozue prohlásil: „Já a mÛj dÛm budeme
slouÏit Hospodinu.“ ( Joz 24,15) Na lid
se pfieneslo totéÏ svaté nad‰ení, které
plnilo srdce vÛdce. Jeho v˘zva vyÏado-
vala jednoznaãnou odpovûì. „Jsme da-
leci toho, opustit Hospodina a slouÏit ji-
n˘m bohÛm!“ zvolali shromáÏdûní ( Joz
24,16).

Dfiíve neÏ mÛÏe dojít k reformaci,kte-
rá má trvalé následky, musí lidé cítit, Ïe
sami od sebe nejsou prostû schopni po-
slouchat Boha. Pokud spoléhají na svou
vlastní spravedlnost,nemohou pfiijmout
odpu‰tûní. Nejsou s to naplnit poÏadav-
ky BoÏího dokonalého zákona a jejich sli-
by,Ïe budou slouÏit Bohu,jsou prázdné.
Pouze vírou v Krista mohou pfiijmout
odpu‰tûní hfiíchÛ a obdrÏet sílu k poslu‰-
nosti BoÏího zákona.Musí cele spoléhat
na zásluhy zaslíbeného Spasitele.
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S hlubokou upfiímností Izraelci je‰tû
jednou vyjádfiili svÛj slib vûrnosti: „Bu-
deme slouÏit Hospodinu, svému Bohu,
a jeho budeme poslouchat.“( Joz 24,24)
„I uzavfiel Jozue onoho dne v ·ekemu
smlouvu s lidem a vydal mu nafiízení
a právní ustanovení. Tato slova zapsal
Jozue do knihy BoÏího zákona.Pak vzal
velik˘ kámen a postavil jej tam pfied
posvátn˘m stromem, kter˘ stál pfii Hos-
podinovû svatyni. Potom Jozue lid roz-

pustil, kaÏdého k jeho dûdiãnému po-
dílu.“ ( Joz 24,25.26.28)

Jeho práce byla u konce. Jozue „se
cele oddal Hospodinu“ ( Joz 14, 8). Nej-
vzácnûj‰ím svûdectvím o tom, jak˘m
byl vÛdcem, je záznam o generaci, kte-
rá zaÏila jeho pÛsobení: „Izrael slouÏil
Hospodinu po celou dobu Jozuovu i po
celou dobu star‰ích, ktefií Jozua pfieÏili
a znali celé Hospodinovo dílo,které pro
Izraele vykonal.“ ( Joz 24, 31)



V hebrejském ekonomickém systému
byla jedna desetina pfiíjmu obyvatel-
stva dávána stranou na podporu ãin-
nosti spojené s uctíváním Boha.„V‰ech-
ny desátky zemû z obilí zemû a z ovoce
stromÛ budou Hospodinovy; jsou sva-
té Hospodinu.“ (Lv 27,30)

Desátkov˘ systém ov‰em nemá svÛj
pÛvod u HebrejÛ. Od nejranûj‰ích dob
Hospodin tvrdil, Ïe desátek patfií jemu.
Abraham platil desátky BoÏímu knûzi
Malkísedekovi. „Tehdy mu dal Abram
desátek ze v‰eho.“(Gn 14,20) Jákob slí-
bil Hospodinu: „A ze v‰eho, co mi dá‰,
odvedu ti poctivû desátky.“ (Gn 28,22)
BÛh je zdrojem kaÏdého poÏehnání se-
slaného na jeho stvofiení a jemu patfií
vdûãnost lidí.

Hospodin prohla‰uje:„Mé je stfiíbro,
mé je zlato.“ (Ag 2,8) BÛh dává lidem
schopnost získat bohatství. Jako pro-
jev uznání, Ïe v‰echny vûci pocházejí
od nûho,nafiídil Hospodin,aby mu ãást
jeho darÛ byla vrácena.

„V‰echny desátky... budou Hospodi-
novy.“(Lv 27,30) „Ale sedm˘ den je den
odpoãinutí Hospodina, tvého Boha.“
(Ex 20,10) BÛh si vyhradil právo na ur-
ãitou ãást ãasu a prostfiedkÛ, které li-

dem dává,a Ïádn˘ ãlovûk si proto nemÛ-
Ïe pfiivlastÀovat to, co náleÏí Bohu.

Desátek mûl b˘t vûnován v˘hradnû
lévijcÛm, ktefií byli oddûleni ke sluÏbû
ve svatyni.Toto v‰ak nebyly jediné pro-
stfiedky, které se mûly dávat na nábo-
Ïenské úãely. Svatostánek, stejnû jako
pozdûji chrám,byl postaven jen z dob-
rovoln˘ch darÛ. Aby bylo na nutné opra-
vy a dal‰í v˘daje, MojÏí‰ nafiídil, Ïe má
kaÏd˘ pfiispût na sluÏby ve svatostánku
ãástkou pÛl ‰ekelu. âas od ãasu byly
Bohu pfiiná‰eny obûti za hfiích a obûti
vdûãnosti. A velkorysé opatfiení bylo
uãinûno rovnûÏ pro chudé.

Lidem bylo neustále pfiipomínáno,Ïe
skuteãn˘m vlastníkem jejich polí a je-
jich stád je BÛh. On jim seslal sluneãní
svit a dé‰È v dobû setí i Ïnû a on je usta-
novil za správce svého majetku.

KdyÏ se izrael‰tí muÏi,obtûÏkáni prv-
ní úrodou z polí,zahrad a vinic,shromáÏ-
dili u svatostánku,byl to vefiejn˘ projev
vdûãnosti za BoÏí dobrotu. KdyÏ knûz
pfiijímal dar, dárce fiekl: „MÛj otec byl
Aramejec bloudící bez domova.“ (Dt
26,5) Pak vylíãil pobyt IzraelcÛ v Egyp-
tû a tûÏkosti,z nichÏ je BÛh vysvobodil.
Nakonec prohlásil: „A pfiivedl nás na
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kdo je skuteãn˘m vlastníkem jejich majetku.
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toto místo a dal nám tuto zemi, zemi
opl˘vající mlékem a medem. Nyní te-
dy, hle, pfiinesl jsem prvotiny z plodÛ
role, kterou jsi mi dal, Hospodine.“ (Dt
26,9.10)

Moudr˘ muÏ fiíká: „Nûkdo rozdává
a pfiib˘vá mu stále, kdeÏto ten, kdo je
skoup˘, mívá nedostatek.“ (Pfi 11,24)
Stejné ponauãení dává v Novém záko-
nû apo‰tol Pavel: „VÏdyÈ kdo skoupû
rozsévá,bude také skoupû sklízet, a kdo
‰tûdfie rozsévá, bude také ‰tûdfie sklí-
zet.KaÏd˘ aÈ dává podle toho, jak se ve
svém srdci pfiedem rozhodl,ne s nechu-
tí ani z donucení;vÏdyÈ »radostného dár-
ce miluje BÛh«. BÛh má moc zahrnout
vás v‰emi dary své milosti,abyste vÏdyc-
ky mûli dostatek v‰eho, co potfiebuje-
te, a je‰tû vám pfieb˘valo pro kaÏdé
dobré dílo.“ (2 K 9,6-8)

BÛh chtûl, aby byl Izrael nositelem
svûtla pro cel˘ svût.Hospodin stanovil,
Ïe ‰ífiení svûtla a pravdy na zemi bude
závislé na úsilí a obûtech tûch,kdo pfii-
jímají nebeské dary. Mohl vyslanci své
pravdy uãinit andûly.On v‰ak ve své lás-
ce a moudrosti povolal lidi, aby se stali
jeho spolupracovníky.Vyvolil si je, aby
konali toto dílo.

V dobách Izraele bylo k podporová-
ní BoÏí sluÏby tfieba desátkÛ a dobro-
voln˘ch darÛ. Má dnes BoÏí lid dávat
ménû? Podle Kristovy zásady mají b˘t
na‰e obûti Bohu úmûrné svûtlu a pfied-
nostem, jichÏ se nám dostalo. „Komu

bylo mnoho dáno, od toho se mnoho
oãekává.“ (L 12,48) „Zadarmo jste do-
stali,zadarmo dejte.“(Mt 10,8) KdyÏ má-
me pfied sebou jedineãnou obûÈ slav-
ného BoÏího Syna,nemûli bychom svou
vdûãnost vyjádfiit bohat‰ími dary? 

Jak se dílo evangelia postupnû roz‰i-
fiuje, vyÏaduje ke svému dal‰ímu rÛstu
vût‰í finanãní podporu, neÏ tomu bylo
kdysi.Proto je dnes dodrÏování zákona
o desátcích a darech mnohem naléha-
vûj‰ím a nutnûj‰ím poÏadavkem. Kdy-
by BoÏí lid ochotnû podporoval BoÏí
dílo dobrovoln˘mi dary, BÛh by byl po-
ctûn a mnohem více lidí by bylo získá-
no pro Krista. MojÏí‰Ûv plán na opat-
fiení prostfiedkÛ ke stavbû svatostánku
byl velmi úspû‰n˘. Neuspofiádal Ïád-
nou velkolepou slavnost. Nepozval lidi
k radovánkám, tanci nebo zábavû, ani
nezfiídil loterii. Hospodin vedl MojÏí‰e
k tomu,aby pfiijal dary od kaÏdého,kdo
je dává dobrovolnû,od srdce. A dary pfii-
cházely v takové hojnosti,Ïe MojÏí‰ pro-
sil lidi,aby pfiestali dávat,protoÏe poskyt-
li víc, neÏ kolik mohlo b˘t pouÏito.

BÛh svûfiil lidem do správy svÛj ma-
jetek. Hospodin fiíká: „Ty, kdo mû ctí,
poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, bu-
dou zlehãeni.“ (1 S 2, 30) „Radostného
dárce miluje BÛh.“ (2 K 9,7) KdyÏ lidé
pfiiná‰ejí své dary a obûti Bohu s vdûã-
n˘m srdcem, „ne s nechutí ani z donu-
cení“ (2 K 9,7), bude je, jak zaslíbil,
provázet sv˘m poÏehnáním.



K zaji‰tûní shromaÏìování lidu k nábo-
Ïensk˘m slavnostem stejnû jako na pod-
poru chud˘ch byl vyÏadován druh˘
desátek ze v‰ech pfiíjmÛ.O prvním de-
sátku Hospodin prohlásil: „LéviovcÛm
dávám v Izraeli za dûdictví v‰echny de-
sátky za jejich sluÏbu.“ (Nu 18,21) 

Druh˘ desátek se mûl po dva roky
pfiiná‰et na místo,kde byla zfiízena sva-
tynû.Po pfiedloÏení obûti vdûãnosti Bo-
hu a odevzdání urãitého podílu knû-
zi mûli obûtující její zbytek pouÏít na
uspofiádání náboÏenské slavnosti, jíÏ
se mûli zúãastnit lévijci, cizinci, sirot-
ci a vdovy.

KaÏd˘ tfietí rok mûl b˘t tento druh˘
desátek pouÏit k podporování lévijcÛ
a chud˘ch v místû bydli‰tû. Tento de-
sátek tvofiil fond pro charitativní úãely
a pohostinnost.

Ve prospûch chud˘ch bylo uãinûno
je‰tû dal‰í opatfiení.Nic nevystihuje zá-
kony dané MojÏí‰em lépe neÏ dobro-
voln˘, laskav˘ a pohostinn˘ duch pro-
jevovan˘ ve vztahu k chud˘m. Aãkoli
BÛh slíbil, Ïe svému lidu poÏehná, pro-
hlásil, Ïe v zemi se vÏdy budou nachá-
zet chudí lidé. Tehdy, stejnû jako je to-
mu dnes, byli lidé vystaveni rÛzn˘m

ne‰tûstím, nemocem a ztrátû majetku.
Av‰ak pokud BoÏí lid dbal pokynÛ, kte-
ré jim BÛh dal,nebyli v jeho stfiedu Ïeb-
ráci ani nikdo, kdo by hladovûl.

BoÏí zákon dával chud˘m právo na
urãitou ãást úrody. KdyÏ mûl ãlovûk
hlad, smûl jít na pole, zahradu nebo vi-
nici svého souseda a dosyta se najíst.

Chud˘m náleÏely v‰echny pabûrky
po sklizni obilí, ovoce a hroznÛ. „KdyÏ
bude‰ sklízet ze svého pole a zapome-
ne‰ na poli snop, nevrátí‰ se pro nûj.
Bude patfiit bezdomovci, sirotku a vdo-
vû,aby ti Hospodin,tvÛj BÛh,poÏehnal
pfii kaÏdé práci tv˘ch rukou.KdyÏ oklá-
tí‰ plody ze své olivy, nebude‰ je‰tû se-
tfiásat zbylé. Ty budou patfiit bezdomov-
ci, sirotku a vdovû.KdyÏ bude‰ na vinici
sbírat hrozny,nebude‰ po sobû pabûrko-
vat.Bude to patfiit bezdomovci, sirotku
a vdovû. Pamatuj, Ïe jsi byl otrokem
v egyptské zemi.“ (Dt 24,19-22; viz ta-
ké Lv 19,9.10)

SEDM¯ ROK

KaÏd˘ sedm˘ rok bylo v zájmu chud˘ch
uãinûno zvlá‰tní opatfiení.V dobû setí,
která následovala po sklizni, lidé ne-
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která panovala ve starovûkém Izraeli.



mûli osévat pÛdu. Na jafie nemûli o‰et-
fiovat své vinice. A nemûli oãekávat úro-
du obilí ani hroznÛ.To,co vyrostlo,mû-
lo b˘t v tom roce k dispozici cizin-
cÛm, sirotkÛm a vdovám, a dokonce
i polní zvûfii. „Po ‰est let bude‰ osévat
svou zemi a sklízet z ní úrodu. Sedmého
roku ji nechá‰ leÏet ladem. Nebude‰ ji
obdûlávat, aby jedli uboÏáci z tvého li-
du, a co zbude, spase polní zvûfi. Tak
naloÏí‰ i se svou vinicí a se sv˘m oli-
vovím.“ (Ex 23,10.11) „Co po tvé Ïni
samo vyroste, nebude‰ sklízet, a hroz-
ny z vinice,kterou jsi neobdûlal, nebu-
de‰ sbírat. Zemû bude mít rok odpoãi-
nutí.“ (Lv 25,5)

JestliÏe v‰ak zemû obvykle rodila jen
tolik,aby byly uspokojeny potfieby lidí,
z ãeho mûli b˘t Ïivi v roce, kdy se ne-
sklízela Ïádná úroda? BÛh zaslíbil hoj-
nost potravy: „Na mÛj rozkaz sestoupí
na vás ‰estého roku mé poÏehnání,tak-
Ïe vydá úrodu na tfii roky. Osmého ro-
ku budete sít, ale jíst budete z pfied-
loÀské úrody aÏ do devátého roku; do-
kud se nesveze jeho úroda, budete jíst
ze staré.“ (Lv 25,21.22)

Sobotní rok mûl pfiinést prospûch
jak zemi, tak lidem. PÛda, která leÏela
po jednu sezonu ladem, poté pfiinesla
hojnûj‰í úrodu. Lidé byli osvobozeni
od dfiiny na poli. V‰ichni si mohli do-
pfiát více odpoãinku, a mûli tak pfiíleÏi-
tost obnovit své tûlesné síly. Mûli víc
ãasu na rozjímání a seznamování se
s Hospodinov˘m uãením i na vzdûlá-
vání sv˘ch rodin.

V sobotním roce mûli b˘t Ïidov‰tí
otroci propu‰tûni na svobodu. „KdyÏ
ho propustí‰ na svobodu, nepropustí‰
ho s prázdnou. ·tûdfie jej obdaruje‰ ze

svého stáda i humna a lisu.Vãem ti Hos-
podin, tvÛj BÛh, poÏehnal, z toho mu
dá‰.“ (Dt 15,13.14)

Najatému dûlníkovi mûla b˘t vãas vy-
plácena mzda. „Dá‰ mu jeho mzdu je‰-
tû téhoÏ dne,neÏ nad ním zapadne slun-
ce,neboÈ je zchudl˘ a sv˘m Ïivotem na
ní závisí, aby nevolal proti tobû k Hos-
podinu a aby na tobû nebyl hfiích.“(Dt
24,15)

Zvlá‰tní smûrnice byly dány také
o tom, jak se má zacházet s otroky, ktefií
utekli ze sluÏby: „Nevydá‰ otroka jeho
pánu,kdyÏ se k tobû pfied sv˘m pánem
uch˘lil. Bude bydlet s tebou uprostfied
tebe na místû, které si zvolí, v nûkteré
z tv˘ch bran, kde mu bude dobfie. Ne-
utiskuj ho.“ (Dt 23,16.17)

Sedm˘ rok byl rokem odpu‰tûní dlu-
hu chud˘m. Hebrejové mûli sv˘m po-
tfiebn˘m bratfiím pÛjãit peníze bezúroã-
nû. Brát od chudého ãlovûka úrok za
pÛjãku bylo v˘slovnû zakázáno: „KdyÏ
tvÛj bratr zchudne a nebude moci ved-
le tebe obstát, ujme‰ se ho jako hosta
a pfiistûhovalce a bude Ïít s tebou. Ne-
bude‰ od nûho brát lichváfisk˘ úrok,
ale bude‰ se bát svého Boha.TvÛj bratr
bude Ïít s tebou. Své stfiíbro mu nepÛj-
ãuj lichváfisky, na poskytované potravû
nechtûj vydûlávat.“(Lv 25,35-37) Jestli-
Ïe dluh zÛstal nezaplacen aÏ do sedmé-
ho roku,kter˘ byl rokem milosti,nemûl
b˘t vymáhán: „Bude-li u tebe potfiebn˘
nûkdo z tv˘ch bratfií..., nebude tvé srd-
ce zpupné a nezavfie‰ svou ruku pfied
sv˘m potfiebn˘m bratrem.Ochotnû mu
otvírej svou ruku a poskytni mu dosta-
teãnou pÛjãku podle toho, kolik ve
svém nedostatku potfiebuje. Dej si po-
zor, aby v tvém srdci nevyvstala ni-
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ãemná my‰lenka,Ïe se blíÏí sedm˘ rok,
rok promíjení dluhÛ; Ïe tedy bude‰ na
svého potfiebného bratra nevlídn˘
a nedá‰ mu nic. On by kvÛli tobû volal
k Hospodinu a na tobû by byl hfiích.“
(Dt 15,7-9) „Potfiebn˘ ze zemû nevymi-
zí. Proto ti pfiikazuji:Ve své zemi ochot-
nû otvírej ruku svému uti‰tûnému a po-
tfiebnému bratru.“ (Dt 15,11)

Nikdo nemusel mít strach,Ïe ho jeho
‰tûdrost pfiivede na mizinu. BÛh fiekl:
„VÏdyÈ ti Hospodin, tvÛj BÛh, poÏehná,
jak ti fiekl. Bude‰ poskytovat pÛjãky
mnoh˘m pronárodÛm,ale sám si nebu-
de‰ vypÛjãovat. Bude‰ ovládat mnohé
pronárody, ale tebe neovládnou.“ (Dt
15,6)

JUBILEJNÍ ROK

Po uplynutí údobí „sedmkrát sedmi let“
(Lv 25,8) pfiicházel velk˘ rok osvobo-
zení, tzv. jubileum. „Budete troubit na
polnici v celé va‰í zemi. Padesát˘ rok
posvûtíte a vyhlásíte v zemi svobodu
v‰em jejím obyvatelÛm. Bude to pro
vás léto milostivé, kdy se kaÏd˘ vrátíte
ke svému vlastnictví a v‰ichni se vrátí
ke své ãeledi.“ (Lv 25,9.10) 

„Desátého dne sedmého mûsíce dá‰
ryãnû troubit na polnici.“(Lv 25,9) Vden
smífiení zaznûla jubilejní trumpeta a vy-
z˘vala v‰echny Jákobovy potomky,aby
pfiivítali rok osvobození.

Stejnû jako v sobotním roce mûla
i v tomto roce zemû zÛstat neoseta a ne-
mûlo se sklízet.V‰e,co se urodilo,mûlo
b˘t povaÏováno za právoplatné vlast-
nictví chud˘ch. Tehdy mûli b˘t rovnûÏ
osvobozeni hebrej‰tí otroci, ktefií ne-
získali svobodu v sobotním roce.

Jubilejní rok se v‰ak zvlá‰È vyznaão-
val tím,Ïe v nûm byl ve‰ker˘ pozemko-
v˘ majetek navrácen rodinám pÛvod-
ního vlastníka. Nikdo nesmûl se sv˘mi
pozemky obchodovat. Ani nemûl svou
pÛdu prodat, ledaÏe by ho k tomu do-
nutila chudoba.Kdykoliv on nebo jeho
blízk˘ pfiíbuzn˘ chtûl svou pÛdu od-
koupit zpût, nov˘ majitel mu ji nesmûl
odmítnout prodat. Pokud nebyla vy-
koupena dfiív,pfiipadla pÛvodnímu ma-
jiteli nebo jeho dûdicÛm v jubilejním
roce.

Hospodin Izraeli fiekl: „Zemû nesmí
b˘t prodávána bez práva na zpûtnou
koupi, neboÈ zemû je má.Vy jste u mne
jen hosté a pfiistûhovalci.“ (Lv 25,23)
Právoplatn˘m vlastníkem, pÛvodním
majitelem je BÛh.V‰ichni si mûli v‰típit
do mysli, Ïe chudí lidé nebo ti,které po-
stihlo nûjaké ne‰tûstí, mají stejné právo
na místo v BoÏím svûtû jako bohatí.

Taková opatfiení uãinil ná‰ milostiv˘
Stvofiitel, aby zmen‰il utrpení lidí, ktefií
se nacházejí v bídû a ne‰tûstí, dal jim
paprsek nadûje a seslal do jejich Ïivota
trochu sluneãního jasu.

Pokraãující hromadûní bohatství
jednou tfiídou lidí a zbídaãování tfiídy
druhé má za následek velká spoleãen-
ská zla. Vûdomí tohoto vykofiisÈování
roznûcuje vá‰nû chud‰í tfiídy lidí. Pocit
beznadûje a zoufalství demoralizuje spo-
leãnost a otvírá dvefie zloãinÛm v‰eho
druhu. Smûrnice, které BÛh vydal, mû-
ly zajistit sociální rovnost. Sobotní a ju-
bilejní rok do velké míry napravily to,co
se ve spoleãnosti a národním hospo-
dáfiství pokazilo.

Tyto pfiedpisy,které mûly zajistit po-
Ïehnání bohat˘m právû tak jako chu-
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d˘m, drÏely na uzdû hrabivost a pod-
porovaly vzne‰eného ducha ‰tûdros-
ti. Pûstováním dobré vÛle mezi v‰emi
spoleãensk˘mi tfiídami je zaji‰tûna sta-
bilita vlády.

V‰ichni jsme navzájem spleteni ve
velké pavuãinû lidství.V‰echno,co udû-
láme ve prospûch druh˘ch, se odrazí
v poÏehnání pro nás. Zákon vzájemné
závislosti prostupuje v‰emi spoleãen-
sk˘mi tfiídami. Chudí nejsou více závislí
na bohat˘ch neÏ bohatí na chud˘ch.Za-
tímco jedna tfiída Ïádá podíl na poÏeh-
náních, jimiÏ BÛh zahrnul jejich zámoÏ-
nûj‰í bliÏní, ti druzí potfiebují vûrnou
sluÏbu a sílu mysli, kostí a svalÛ, které
jsou bohatstvím chud˘ch.

Mnozí s velk˘m nad‰ením proklamu-
jí, Ïe by se na ãasn˘ch poÏehnáních
mûli podílet v‰ichni lidé stejnou mû-
rou.To ov‰em nebylo Stvofiitelov˘m zá-
mûrem. RÛznost podmínek je jedním
z prostfiedkÛ, jimiÏ BÛh zam˘‰lí rozvíjet
charakter ãlovûka. Chce, aby se ti, kdo
mají pozemsk˘ majetek, povaÏovali za
správce BoÏího bohatství,které jim by-
lo svûfieno, aby je pouÏili ve prospûch
potfiebn˘ch.

Kristus fiekl, Ïe mezi námi vÏdy bu-
dou chudí lidé. Srdce na‰eho Vykupite-

le soucítí s tûmi nejnuznûj‰ími z jeho po-
zemsk˘ch dûtí. ¤íká nám, Ïe jsou jeho
pfiedstaviteli na zemi. Jsou mezi námi
proto,aby v na‰ich srdcích probudili lás-
ku,kterou Spasitel cítí k trpícím a utla-
ãovan˘m.KaÏdá krutost nebo nev‰íma-
vost vÛãi nim je posuzována tak, jako
bychom se jí dopustili vÛãi samotnému
Kristu.

Kdyby se stále postupovalo podle
zákona, kter˘ BÛh dal pro dobro chu-
d˘ch, jak jin˘ by byl ná‰ souãasn˘ svût
v morální, duchovní i finanãní oblasti!
Nebyla by tak hrozná chudoba, jakou
lze dnes v‰eobecnû vidût v mnoha ze-
mích svûta.

DodrÏování zásad, podle nichÏ BÛh
pfiikázal postupovat,by zabránilo hroz-
n˘m nefiádÛm, které jsou dÛsledkem
vykofiisÈování chud˘ch bohat˘mi a po-
dezírání a nenávisti chud˘ch vÛãi bo-
hat˘m. Místo aby hromadili ohromné
bohatství, mohli by zámoÏní pfiedejít
nevûdomosti a poniÏování desetitisícÛ
sv˘ch spolubliÏních, jejichÏ ‰patnû pla-
cená práce je nutná k vytvofiení jejich
obrovského majetku. Pfiinesli by po-
kojné fie‰ení problémÛ, které dnes tak
ohroÏují svût anarchií a krveprolévá-
ním.



Izraelsk˘ národ byl obklopen divok˘mi,
bojovn˘mi kmeny,dychtiv˘mi zmocnit
se jejich území.Pfiesto mûli v‰ichni lidé,
ktefií byli schopni cesty, tfiikrát do roka
opustit své domovy a odebrat se na mís-
to shromáÏdûní, které se nacházelo té-
mûfi ve stfiedu zemû.Co mûlo jejich ne-
pfiátele zadrÏet,aby se nevrhli na jejich
domácnosti ponechané bez ochrany
a nezpusto‰ili je ohnûm a meãem? Co
mûlo zabránit invazi,která by Izrael pfii-
vedla do podruãí? BÛh slíbil, Ïe bude
ochráncem svého lidu. „VyÏenu pfied te-
bou pronárody a roz‰ífiím tvé pomezí.
Nikdo nebude Ïádostiv tvé zemû, kdyÏ
se pÛjde‰ tfiikrát v roce ukázat pfied Hos-
podinem, sv˘m Bohem.“ (Ex 34,24)

Prvním z tûchto svátkÛ byly Veli-
konoce. Slavily se v mûsíci abíbu, kte-
r˘ je prvním mûsícem Ïidovského ro-
ku a odpovídá druhé polovinû bfiezna
a zaãátku dubna podle na‰eho kalen-
dáfie. Zimní chlad byl tentam, skonãilo
období pozdního de‰tû a celá pfiíroda
se radovala ze svûÏesti a krásy jara. Na
pahorcích a v údolích se zelenala trá-
va a v‰echna pole byla ozdobena pol-
ním kvítím. Mûsíc právû vstupoval do
úplÀku a veãery byly nádherné.

Po celé zemi putovaly skupiny pout-
níkÛ smûrem k Jeruzalému. Past˘fii,
majitelé stád,rybáfii od Galilejského je-
zera, rolníci od sv˘ch polí i proroãtí
Ïáci z posvátn˘ch ‰kol, v‰ichni zamífiili
k místu, kde se zjevovala BoÏí pfiítom-
nost.Mnozí ‰li pû‰ky.Karavany se mnoh-
dy velmi rozrostly,neÏ dorazily do Sva-
tého mûsta.

Krása pfiírody probouzela v srdcích
IzraelcÛ radost. Zpívali nádherné heb-
rejské Ïalmy, jimiÏ vyvy‰ovali Hospo-
dinovu slávu a velebnost. Na znamení
trubky zaznûl za doprovodu cimbálÛ
chvalozpûv díkÛ, k nûmuÏ se pfiipojily
stovky hlasÛ: „Zaradoval jsem se, kdyÏ
mi fiekli: PÛjdem do Hospodinova do-
mu!“ (Î 122,1)

KdyÏ kolem sebe vidûli pahorky,kde
na sv˘ch oltáfiích zapalovávali ohnû po-
hané, Izraelci zpívali:

„Pozvedám své oãi k horám: Odkud
mi pfiijde pomoc? Pomoc mi pfiichází
od Hospodina, on uãinil nebesa i ze-
mi.“ (Î 121,1.2)

KdyÏ vystoupili na návr‰í, odkud
mûli na dohled Svaté mûsto, pohlíÏeli
s posvátnou úctou na dlouhé prÛvody
BoÏích ctitelÛ, ubírajících se do chrá-
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RADOSTNÉ SVÁTKY VDùâNOSTI
Svátky, které Izrael slavil v prÛbûhu roku, byly projevem vdûãnosti 

za minulost i zaslíbením nadûje do budoucnosti.



mu. Jakmile usly‰eli trubky lévijcÛ,ohla-
‰ující bohosluÏbu,zmocnilo se jich nad-
‰ení slavnostního okamÏiku a oni zpí-
vali:

„Velik˘ je Hospodin, nejvy‰‰í chvály
hodn˘ ve mûstû na‰eho Boha,na své sva-
té hofie.Krásnû se vypíná k potû‰e celé
zemû Sijónská hora, ten nejzaz‰í Sever,
sídlo velkého Krále.“ (Î 48,2.3)

„Brány spravedlnosti mi otevfiete,vej-
du jimi vzdávat chválu Hospodinu.“ (Î
118,19)

PoutníkÛm byly otevfieny v‰echny
domy v Jeruzalémû a pokoje byly po-
skytovány zdarma. To ov‰em nedosta-
ãovalo, a tak byly na kaÏdém volném
prostranství ve mûstû i na okolních pa-
horcích postaveny stany.

Naveãer ãtrnáctého dne v mûsíci se
slavily Velikonoce. Jejich vzne‰ené a pÛ-
sobivé obfiady oslavovaly vysvobození
z egyptského otroctví a poukazovaly
na obûÈ, která je vysvobodí z otroctví
hfiíchu. KdyÏ Spasitel obûtoval svÛj Ïi-
vot na Golgotû, smysl Velikonoc se na-
plnil a byl ustanoven obfiad veãefie
Pánû jako památka na tutéÏ událost, je-
jímÏ pfiedobrazem byly Velikonoce.

Po Velikonocích následoval sedmiden-
ní svátek nekva‰en˘ch chlebÛ. Druh˘
den tohoto svátku byly Bohu pfiedlo-
Ïeny prvotiny roãní úrody. Knûz obra-
cel snopek jeãn˘ch klasÛ pfied BoÏím
oltáfiem na znamení, Ïe v‰echno patfií
Hospodinu.Dokud nebyl vykonán ten-
to obfiad, nemûla se sklízet úroda.

Za padesát dní po obûtování prvotin
nastaly letnice, svátek Ïnû. Jako v˘raz
vdûãnosti za obilí byly pfied Boha pfii-
neseny dva bochníky kynutého chleba.
Letnice se slavily pouze jeden den.

Vsedmém mûsíci pfii‰el na fiadu svá-
tek stánkÛ neboli skliznû.Touto slavnos-
tí byl BÛh chválen za hojnost, kterou
vydaly zahrady,olivové háje a vinice.Byl
to nejvût‰í svátek skliznû v roce. Obilí
bylo shromáÏdûno do s˘pek,ovoce,olej
a víno uskladnûny a lidé nyní pfii‰li se
sv˘mi dary vdûãnosti Bohu.

Tento svátek byl pfiíleÏitostí k rados-
ti. Slavil se hned po velkém Dni smífie-
ní, kdy lidé dostali uji‰tûní, Ïe BÛh uÏ
nebude vzpomínat na jejich pfiestou-
pení. Byli smífieni s Bohem, práce spo-
jené se sklizní skonãily a dfiina nového
roku je‰tû nezaãala, a tak se lidé mohli
oddat posvátn˘m a radostn˘m chvílím
odpoãinku. Pokud to bylo moÏné, mûla
se svátkÛ zúãastnit celá rodina a jako
hosty mûla ke svému stolu pozvat slu-
Ïebníky, lévijce, cizince a chudé.

Svátek stánkÛ byl podobnû jako Ve-
likonoce svátkem památn˘m. Aby si pfii-
pomnûli své putování po pou‰ti, mûli
lidé opustit své domovy a bydlet ve stán-
cích nebo pfiístfie‰cích zhotoven˘ch ze
zelen˘ch vûtví. „Prvého dne si vezme-
te plody u‰lechtil˘ch stromÛ, palmové
ratolesti, vûtve myrtov˘ch kefiÛ a potoã-
ních topolÛ a sedm dní se budete rado-
vat pfied Hospodinem, sv˘m Bohem.“
(Lv 23,40) 

V¯ZNAM SVÁTKÒ

Pfii tûchto kaÏdoroãních shromáÏdûních
byli mladí i stafií povzbuzováni k sluÏ-
bû Bohu. Spoleãenství lidí z rÛzn˘ch
ãástí zemû upevÀovalo pouta, která je
spojovala s Bohem i navzájem.Tak jako
Izrael slavil vysvobození, které BÛh vy-
konal pro jejich otce, a jejich zázraãné
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1. mûsíc NISAN (ABÍB)  14 den – Velikonoce

2. mûsíc ZÍV

3. mûsíc SÍVÁN 49 dnÛ po Velikonocích – letnice

4. mûsíc TAMÚZ

5. mûsíc AB

6. mûsíc ELÚL

7. mûsíc ÉTANÍM (TI·RÍ)

8. mûsíc BÚL

9. mûsíc KISLÉV

10. mûsíc TÉBÉT

11. mûsíc ·EBAT

12. mûsíc ADÁR
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pfieÏití bûhem jejich putování z Egyp-
ta, tak si i my máme vdûãnû pfiipomí-
nat cesty, jimiÏ nás Hospodin vedl, aby
nás vyvedl z temnoty do pfiedivného
svûtla své milosti a pravdy.

Tûm, kdo Ïili daleko od svatostán-
ku, zabrala úãast na v˘roãních svátcích
kaÏd˘ rok více neÏ mûsíc.Tento pfiíklad
zboÏnosti má zdÛraznit dÛleÏitost ná-
boÏenské bohosluÏby,nutnost podfiídit
na‰e sobecké svûtské zájmy zájmÛm
duchovním a vûãn˘m. Ztrácíme, kdyÏ
se spoleãnû nescházíme, abychom se
vzájemnû povzbuzovali k sluÏbû Bohu.
V‰ichni jsme dûtmi jednoho Otce a na-
‰e ‰tûstí závisí na dobr˘ch vzájemn˘ch
vztazích. Správné pûstování spoleãen-
ského Ïivota nás pfiivádí k soucitu s na-
‰imi duchovními sourozenci a odmû-
Àuje nás ‰tûstím.

Svátek stánkÛ neodkazoval jen zpût
na pobyt na pou‰ti,ale také do budouc-

nosti na velk˘ den koneãné Ïnû. Hos-
podin po‰le své Ïence,aby na jedné stra-
nû sebrali koukol a hodili ho na oheÀ
a na druhé stranû shromáÏdili p‰enici
do jeho s˘pky.Vté dobû budou bezboÏ-
ní zniãeni. „Zmizí, jako by nikdy neb˘-
vali.“(Abd 16) A v‰echny hlasy v celém
vesmíru se sjednotí v radostném osla-
vování Boha.

KdyÏ budou Hospodinovi vykoupe-
ní bezpeãnû shromáÏdûni do nebes-
kého Kenaanu a navÏdy osvobozeni od
omezujícího vlivu prokletí,budou jásat
„nev˘slovnou, vzne‰enou radostí“ (1 Pt
1,8).Kristovo velké dílo smífiení pak bu-
de dokonãeno a jejich hfiíchy navÏdy
vymazány.

„Ti, za nûÏ Hospodin zaplatil, se vrá-
tí. Pfiijdou na Sijón s plesáním a vûãná
radost bude na jejich hlavách. Dojdou
veselí a radosti, na útûk se dají starosti
a náfiek.“ (Iz 35,10)

Bfiezen
Duben

Kvûten

âerven

âervenec

Srpen 

Záfií 

¤íjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor
Bfiezen

IZRAELSK¯ ROK A JEHO T¤I NEJDÒLEÎITùJ·Í SVÁTKY

10 den – Den smífiení;
15-21den – svátky stánkÛ
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Kmeny, spokojeny s uÏ dobyt˘m úze-
mím, ochably ve svém nad‰ení a pfie-
staly bojovat. „Teprve kdyÏ se Izrael
vzmohl, podrobil Kenaance nucen˘m
pracím, ale nebyl s to podrobit si je
úplnû.“ (Sd 1,28)

Hospodin ze své strany vûrnû splnil
zaslíbení, která dal Izraeli. Bylo uÏ jen
na nich,aby dokonãili dílo vyhnání oby-
vatel zemû. Oni v‰ak selhali a neudûlali
to.Tím,Ïe se spolãili s Kenaanci,pfiestou-
pili BoÏí pfiíkaz a nesplnili podmínku,
pod níÏ jim BÛh slíbil dát Kenaan.

Na Sínaji byli varováni pfied modláfi-
stvím. „Nebude‰ se klanût jejich bohÛm
a nebude‰ jim slouÏit. Nebude‰ se do-
pou‰tût toho,co páchají.Úplnû je roz-
metá‰ a na kusy roztfií‰tí‰ jejich po-
svátné sloupy.“ (Ex 23,24) Dokud zÛ-
stanou poslu‰ni, BÛh bude pfiemáhat
jejich nepfiátele:„Po‰lu pfied tebou svou
hrÛzu a uvedu ve zmatek v‰echen lid,
k nûmuÏ pfiichází‰;obrátím pfied tebou
v‰echny tvé nepfiátele na útûk. Po‰lu
pfied tebou dûsy, aby pfied tebou vypu-
dili Chivejce,Kenaance a Chetejce.Ne-
vypudím je v‰ak pfied tebou za jeden
rok, aby zemû nezpustla a aby se k tvé
‰kodû nerozmnoÏila polní zvûfi. Vypu-
dím je pfied tebou postupnû, dokud se

nerozplodí‰ a nepfievezme‰ zemi do
dûdictví... Dám totiÏ do va‰ich rukou
obyvatele zemû a vypudí‰ je pfied se-
bou. Neuzavfie‰ smlouvu s nimi nebo
s jejich bohy.Nebudou v tvé zemi sídlit,
aby tû nesvedli ke hfiíchu proti mnû.
Kdybys slouÏil jejich bohÛm,stalo by se
ti to léãkou.“ (Ex 23,27-33)

BÛh pfiivedl svÛj lid do Kenaanu pro-
to,aby zastavil pfiíliv morální zkaÏenos-
ti,aby nemohla zaplavit svût.BÛh by jim
vydal do rukou vût‰í a silnûj‰í národy,
neÏ byli Kenaanci. „VyÏene Hospodin
pfied vámi v‰echny tyto pronárody, tak-
Ïe si podrobíte národy vût‰í a zdatnûj-
‰í,neÏ jste vy.KaÏdé místo,na nûÏ va‰e
noha ‰lápne, bude va‰e: od pou‰tû po
Libanon,od ¤eky, fieky Eufratu,aÏ k Zad-
nímu mofii, to v‰e bude va‰e území.“
(Dt 11,23.24) Oni si v‰ak zvolili bez-
starostnost a pohodlí. Nechali si ujít
pfiíleÏitost k dokonãení dobytí zemû.
A po mnoho generací byli suÏováni
zbytky tûchto modláfisk˘ch národÛ,
které jim byly „trnem v oãích a bod-
cem v boku“ (Nu 33,55).

Izraelci „se smísili s pronárody,uãili
se dûlat to,co ony“(Î106,35).Uzavírali
s Kenaanci manÏelství a modláfiství se
roz‰ífiilo po celé zemi jako morová rá-
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na. „SlouÏili jejich modláfisk˘m stvÛ-
rám a ty se jim staly léãkou; obûtovali
své syny a své dcery bûsÛm. Nevinnou
krev prolévali, krev sv˘ch synÛ a dcer,
které obûtovali modláfisk˘m stvÛrám
Kenaanu;proléváním krve zhanobili ze-
mi. Tak se poskvrnili sv˘mi ãiny, sv˘m
jednáním poru‰ili vûrnost. Hospodin
vzplál hnûvem proti svému lidu, svoje
dûdictví si zhnusil.“ (Î 106, 36-40)

Pokud Ïila generace, která pfiijala
nauãení od Jozua, modláfiství se ‰ífiilo
pomalu, ale rodiãe pfiipravili cestu pro
odpadnutí sv˘ch dûtí.Prosté zvyky He-
brejÛ jim zaji‰Èovaly tûlesné zdraví. Spo-
jení s pohany je v‰ak vedlo k hovûní
chuti a poddávání se vá‰ním, které po-
stupnû oslabovaly mentální a morální
síly. Izraelci se sv˘mi hfiíchy oddûlili od
Boha a uÏ nebyli s to pfiemoci své ne-
pfiátele. Tak se dostávali pod nadvládu
právû tûch národÛ, které si mûli pod-
robit.

„Opustili Hospodina,Boha sv˘ch ot-
cÛ, kter˘ je vyvedl z egyptské zemû.“
(Sd 2,12) „Na posvátn˘ch návr‰ích ho
uráÏeli, sv˘mi modlami ho podnítili
k Ïárlivosti.“ (Î 78,58) Proto Hospodin
„opovrhl sv˘m pfiíbytkem v ·ílu, sta-
nem, v nûmÏ pfieb˘val mezi lidmi. Vy-
dal do zajetí svoji sílu, svoji ãest do ru-
kou protivníka.“ (Î 78,60.61)

Hospodin v‰ak svÛj lid zcela nezavrhl.
VÏdy tu byl ostatek, kter˘ zÛstal Bohu
vûrn˘, a Hospodin ãas od ãasu povolá-
val vûrné a stateãné muÏe, aby uãinili
pfiítrÏ modláfiství a vysvobodili Izraelce
z rukou jejich nepfiátel. Av‰ak kdyÏ vy-
svoboditel zemfiel a lidé uÏ nepodléha-
li jeho autoritû, postupnû se vraceli ke
sv˘m modlám.Takto se dûjiny odpadnu-

tí a potrestání, vyznání hfiíchÛ a vysvo-
bození opakovaly znovu a znovu.

POVOLÁNÍ GEDEÓNA

Izrael byl postupnû utlaãován králem
Mezopotámie,králem Moábu a po nich
Peli‰tejci a Kenaanci z Chasóru, jimÏ
velel Sísera. BÛh povolal Otníela, ·am-
gara, Ehúda, Debóru a Báraka, aby se
stali osvoboditeli jeho lidu. Av‰ak „sy-
nové Izraele se dále dopou‰tûli toho, co
je zlé v Hospodinov˘ch oãích. Proto je
Hospodin vydal na sedm let do rukou
MidjáncÛ.“ (Sd 6,1)

Midjánci byli v MojÏí‰ovû dobû Izra-
elity témûfi vyhubeni,ale od té doby se
vzmohli poãetnû i mocensky.Prahli po
pomstû, a kdyÏ teì BÛh od Izraele stá-
hl svou ochrannou ruku, naskytla se
jim k ní pfiíleÏitost.Celá zemû trpûla je-
jich drancováním. Rozlezli se po kraji
jako zÏírající rána.Pfiitáhli, jakmile zaãa-
la dozrávat úroda, a zÛstali, dokud nese-
sbírali poslední plody.Plenili pole a okrá-
dali a tloukli obyvatele. Izraelci,ktefií Ïili
v otevfiené zemi,byli nuceni hledat úto-
ãi‰tû v opevnûn˘ch mûstech nebo se
dokonce skr˘vat v jeskyních v horách.
Tento útlak pokraãoval po sedm let.
KdyÏ pak lid ve svém souÏení vyznal
své hfiíchy,BÛh jim opût poslal pomoc-
níka.

BÛh povolal Gedeóna, aby osvobo-
dil svÛj lid.Ten právû mlátil p‰enici.Ne-
odvaÏoval se mlátit ji normálnû na mla-
tû, a tak se s ní uch˘lil na jedno místo
poblíÏ vinafiského lisu. Doba skliznû
hroznÛ byla je‰tû daleko a vinicím teì
byla vûnována malá pozornost. Bûhem
této tajné práce Gedeón smutnû pfie-
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m˘‰lel o situaci Izraele a o tom, jak by
mohlo b˘t jho jejich utlaãovatelÛ zlo-
meno.

Náhle se mu zjevil „HospodinÛv po-
sel“a oslovil ho tûmito slovy:„Hospodin
s tebou,udatn˘ bohat˘re!“ (Sd 6,12)

„Dovol,mÛj pane,“odpovûdûl Gede-
ón, „je-li s námi Hospodin,proã nás to-
hle v‰echno potkává? Kde jsou v‰echny
jeho podivuhodné ãiny, o nichÏ nám
vypravovali na‰i otcové? ... Ale teì nás
Hospodin zavrhl a vydal do rukou Mid-
jáncÛ.“ (Sd 6,13)

Nebesk˘ posel odvûtil: „Jdi v této
své síle a vysvobodí‰ Izraele z rukou
MidjáncÛ. Hle, já tû posílám.“ (Sd 6,14)

Gedeón si pfiál získat nûjak˘ dÛkaz,
Ïe muÏ,kter˘ ho oslovil, je oním Andû-
lem smlouvy,kter˘ v minulosti vedl Izra-
el.Pospíchal do svého stanu a pfiipravil
ze sv˘ch skromn˘ch zásob kÛzle a ne-
kva‰ené chleby.

Pak pokrm pfiinesl a pfiedloÏil jej po-
slovi. Av‰ak andûl ho vybídl: „Vezmi
maso a nekva‰ené chleby a poloÏ je na
toto skalisko;v˘var vylej.“(Sd 6,20) Ge-
deón tak uãinil a potom mu bylo dáno
znamení, po nûmÏ touÏil: holí, kterou
drÏel v ruce, se andûl dotkl masa a ne-
kva‰en˘ch chlebÛ, naãeÏ ze skály vy-
‰lehl oheÀ a pohltil obûÈ. Poté andûl
zmizel.
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Izraelci Ïili obklopeni mnoha nepfiátelsk˘mi národy.V dobû SoudcÛ byli tr˘z-

nûni mezopotámsk˘m králem, Moábity, Midjánci, Peli‰tejci a Amálekem.

Navíc zde Ïilo pÛvodní kenaanské obyvatelstvo a stále je svádûlo.
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GedeónÛv otec Jóa‰, kter˘ se podí-
lel na odpadnutí sv˘ch krajanÛ, posta-
vil v Offie velk˘ oltáfi Baalovi. Gedeón
dostal rozkaz, aby tento oltáfi zniãil a vy-
budoval na skále, na níÏ byla strávena
jeho obûÈ, oltáfi Hospodinu. Na nûm
mûl obûtovat Hospodinu.Pfiiná‰et obû-
ti bylo úkolem knûÏí a smûlo se tak dít
pouze na oltáfii v ·ílu. Av‰ak BÛh,kter˘
ustanovil obfiadní sluÏbu,mûl moc zmû-
nit tyto poÏadavky.NeÏ vytáhne do vál-
ky s nepfiáteli svého lidu,musí Gedeón
vyhlásit válku modláfiství.

Gedeón vykonal toto dílo tajnû. Za
pomoci sv˘ch sluÏebníkÛ provedl v‰e
bûhem jedné noci. MuÏi z Ofry vzpláli
hrozn˘m hnûvem, kdyÏ pfii‰li pfií‰tího
rána uctívat Baala. Jóa‰,kter˘ se dovûdûl
o náv‰tûvû andûla, se postavil na obra-
nu svého syna. „To vy chcete vést spor
za Baala? Copak vy ho zachráníte? Kdo
za nûj chce vést spor, aÈ do jitra ze-
mfie!“(Sd 6,31) JestliÏe Baal nebyl s to
ochránit svÛj vlastní oltáfi, jak mu mo-
hou vûfiit, Ïe ochrání své ctitele?

Bylo upu‰tûno od v‰ech zámûrÛ do-
pustit se na Gedeónovi násilí. KdyÏ za-
troubil na polnici vyz˘vající k boji,mu-
Ïi z Ofry byli mezi prvními,kdo se shro-
máÏdili pod jeho korouhev.Byli vysláni
poslové k jeho vlastnímu kmeni Ma-
nases a rovnûÏ k A‰erovi, Zabulónovi
a Neftalímu a v‰ichni uposlechli jeho
v˘zvy.

Gedeón se modlil: „Chce‰ mou ru-
kou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlá-
sil? Hle, rozprostírám na humnû ovãí
rouno. Bude-li rosa jenom na rounû
a v‰ude po zemi bude sucho, poznám,
Ïe mou rukou vysvobodí‰ Izraele, jak
jsi fiekl.“ (Sd 6, 36.37) Ráno bylo rouno

mokré, zatímco zemû byla suchá. Teì
v‰ak v Gedeónovû mysli vyvstala po-
chybnost, protoÏe vlna pfiirozenû ab-
sorbuje vzdu‰nou vlhkost. Zkou‰ka tak
nebyla zcela pfiesvûdãivá.Proto Gedeón
poÏádal o opaãné znamení. Jeho Ïá-
dosti bylo vyhovûno.

GEDEONOVO VOJSKO

Takto povzbuzen vedl Gedeón své
vojsko do boje s vetfielci. „Cel˘ Midján
spolu s Amálekem a syny v˘chodu se
spojili,pfie‰li Jordán a utábofiili se v do-
linû Jizreelu.“ (Sd 6,33) Celé vojsko
pod Gedeónov˘m velením ãítalo pou-
ze tfiicet dva tisíc muÏÛ. Av‰ak pfiesto-
Ïe proti nim stála obrovská armáda ne-
pfiítele, Hospodin Gedeónovi fiekl: „Je
s tebou pfiíli‰ mnoho lidu, neÏ abych
jim vydal Midjánce do rukou,aby se Izra-
el vÛãi mnû nevychloubal: »Vysvobodil
jsem se vlastní rukou.« NuÏe, provolej
teì k lidu: Kdo se bojí a tfiese, aÈ se
z Gileádského pohofií vrátí a vzdálí.“
(Sd 7, 2.3) Ti, ktefií nebyli ochotni sná-
‰et nebezpeãí a strádání, by izraelské
armádû nebyli Ïádnou oporou.

Gedeón uÏasl nad prohlá‰ením,Ïe je-
ho vojsko je pfiíli‰ velké. Hospodin v‰ak
vidûl v srdcích svého lidu p˘chu a ne-
víru. Vyburcováni Gedeónov˘mi v˘zva-
mi se sice dali ochotnû naverbovat, ale
kdyÏ spatfiili ohromnou armádu Mid-
jáncÛ, byli mnozí naplnûni strachem.
Kdyby Izrael zvítûzil, právû tito lidé by
si pfiivlastnili slávu,místo aby pfiifikli ví-
tûzství Bohu.

Gedeón uposlechl Hospodinova
pfiíkazu a s tûÏk˘m srdcem pozoroval,
jak více neÏ dvû tfietiny jeho vojska od-



cházejí do sv˘ch domovÛ.Znovu k nû-
mu zaznûlo Hospodinovo slovo:„Je‰tû
je lidu mnoho. Poruã jim, aÈ sestoupí
k vodû, tam ti je vyzkou‰ím. O kom ti
fieknu: PÛjde s tebou, ten s tebou pÛ-
jde. Ale nesmí jít s tebou nikdo,o kom
ti fieknu: Ten s tebou nepÛjde.“ (Sd
7,4)

Gedeón zavedl lid k fiece.Oãekávalo
se,Ïe budou okamÏitû pokraãovat v po-
chodu na nepfiítele. Nûkolik z nich si
v chvatu nabralo vodu do dlanû a za chÛ-
ze se napili. Ale témûfi v‰ichni si klekli
a beze spûchu pili pfiímo z fieky. Tûch,
ktefií si nabrali vodu do dlaní, bylo jen
tfii sta z celkového poãtu deseti tisíc.Ti
byli vybráni.V‰ichni ostatní byli poslá-
ni domÛ.

Na ty, ktefií se v dobû nebezpeãí za-
mûfiili na ukojení sv˘ch vlastních potfieb,
se v pfiípadû nouze nedalo spolehnout.
Onûch tfii sta vybran˘ch muÏÛ nejenÏe
bylo odváÏn˘ch a umûlo se ovládnout,
ale byli to také muÏi víry. Neposkvrnili
se modláfistvím. BÛh je mohl vést a je-
jich prostfiednictvím mohl vysvobodit
Izrael.BÛh je poctûn ani ne tak velk˘m
poãtem jako spí‰e charakterem tûch,
kdo mu slouÏí.

Izraelci se zastavili na vrcholu hory,
odkud mohli pfiehlédnout údolí,v nûmÏ
se utábofiili vetfielci.„Midjánci s Amále-
kem a se v‰emi syny v˘chodu leÏeli to-
tiÏ v dolinû v takovém mnoÏství jako
kobylky, i jejich velbloudÛ byl bezpo-
ãet, takové mnoÏství jako písku na
mofiském bfiehu.“ (Sd 7,12) Gedeón se
chvûl pfii pomy‰lení na zítfiej‰í bitvu.
Ale Hospodin ho vyzval, aby sestoupil
do tábora MidjáncÛ. Usly‰í tam nûco,
co ho povzbudí.

KdyÏ ve tmû a tichu vyãkával, sly‰el,
jak jeden voják vypráví svému druhovi
sen:„PovaÏ,jak˘ jsem to mûl sen! Na mid-
jánsk˘ tábor se valil pecen jeãného chle-
ba; pfiivalil se ke stanu a vrazil do nûho,
aÏ padl,úplnû jej pfievrátil, Ïe stan zÛstal
leÏet.“ (Sd 7,13) Jeho druh mu odpovû-
dûl slovy,která vzpruÏila srdce ukrytého
posluchaãe: „To nemÛÏe znamenat nic
jiného neÏ meã Izraelce Gedeóna, syna
Jóa‰ova. BÛh mu dal do rukou Midjánce
i s cel˘m táborem.“ (Sd 7,14)

Gedeón poznal BoÏí hlas,kter˘ k nû-
mu promluvil prostfiednictvím tûchto
midjánsk˘ch vetfielcÛ. KdyÏ se vrátil
k hrstce muÏÛ, jimÏ velel, fiekl: „VstaÀ-
te! Hospodin vám vydal do rukou tá-
bor MidjáncÛ!“ (Sd 7,15)

VÍTùZNÁ BITVA

Na BoÏí pfiíkaz byl navrÏen váleãn˘ plán.
Tfii sta muÏÛ bylo rozdûleno do tfií od-
dílÛ.KaÏd˘ bojovník dostal polnici a po-
chodeÀ ukrytou v hlinûném dÏbánu.
MuÏi byli rozestaveni tak, aby se mohli
k midjánskému táboru pfiiblíÏit z rÛz-
n˘ch stran. Uprostfied noci zatroubilo
na pokyn Gedeónova váleãného rohu
tfii sta muÏÛ na polnice.Poté rozbili své
dÏbány a s obnaÏen˘mi plápolajícími
pochodnûmi se s hrozn˘m váleãn˘m
pokfiikem „Meã za Hospodina a za Ge-
deóna!“ (Sd 7,20) hnali na nepfiítele.

Spící armáda byla náhle probuzena.
Na v‰ech stranách bylo vidût svûtlo plá-
polajících pochodní. Ze v‰ech stran se
oz˘val zvuk polnic s kfiikem útoãníkÛ.
Midjánci si mysleli,Ïe jsou vydáni na mi-
lost a nemilost ohromné pfiesile, a zpa-
nikafiili. S divok˘m fievem se dali na zbû-
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sil˘ útûk, aby si zachránili Ïivot. Své
vlastní spolubojovníky pfiitom omylem
pokládali za nepfiátele a vzájemnû se
pobíjeli.

KdyÏ se roz‰ífiila zpráva o vítûzství,ti-
síce izraelsk˘ch muÏÛ,ktefií byli propu‰-
tûni z armády a ode‰li do sv˘ch domo-
vÛ, se vrátili a pronásledovali prchající
nepfiátele. Gedeón vyslal posly k Efra-
jimovcÛm se Ïádostí, aby prchající za-
stavili na jiÏním brodu. On sám mezi-
tím se tfiemi sty bojovníky,„unaven˘mi
pronásledováním“ ( Joz 8,4), pfiebrodil
Jordán a stíhal ty, ktefií se uÏ dostali na
druhou stranu.Pfiemohl Zebacha a Sal-
munu,dva midjánské krále, ktefií utekli
s patnácti tisíci muÏi. Jejich vojsko zce-
la rozprá‰il a vÛdce zajal a zabil.

Zahynulo sto dvacet tisíc nepfiátel.
Moc MidjáncÛ byla zlomena. UÏ nikdy
nebyli schopni s Izraelem válãit.Okolní
národy naplnila nev˘slovná hrÛza, kdyÏ
se dovûdûly, jak˘mi jednoduch˘mi pro-
stfiedky Izraelci zvítûzili nad mocí toho-
to neohroÏeného bojovného národa.

V¯ZNAM POKORY

VÛdce, kterého BÛh vybral, aby porazil
Midjánce, nebyl Ïádn˘ velmoÏ, knûz
ani lévijec.PovaÏoval se za nejmen‰ího
z otcovského domu. Av‰ak nespoléhal
na sebe a ochotnû se fiídil Hospodino-
v˘mi radami. BÛh si vyvoluje takové li-
di, které mÛÏe co nejlépe pouÏít. „Slá-
vu pfiedchází pokora.“ (Pfi 15,33) BÛh
je uãiní siln˘mi tím, Ïe jejich slabost
spojí se svou mocí,a moudr˘mi tím,Ïe
k jejich tápání pfiidá svoji moudrost.

Je málo takov˘ch, jimÏ je moÏno svû-
fiit velkou míru odpovûdnosti a dopfiát

úspûch, aniÏ zapomenou na to, Ïe jsou
závislí na Bohu.Proto Hospodin pfii v˘-
bûru nástrojÛ pro své dílo opomíjí ty,
které svût ctí a povaÏuje za velké,talen-
tované a geniální. Jsou py‰ní a cítí se
b˘t kompetentní jednat, aniÏ by se po-
radili s Bohem.

DÛvûra v Boha a poslu‰nost jeho vÛ-
le jsou v na‰em duchovním boji právû
tak nezbytné,jak byly pro Gedeóna a Jo-
zua v jejich bojích s Kenaanci. BÛh je
i dnes stejnû ochoten podpofiit snahu
svého lidu a vykonat velké dílo prostfied-
nictvím slab˘ch nástrojÛ. Hospodin je
schopen „uãinit neskonale víc,neÏ zaã
prosíme a co si dovedeme pfiedstavit“
(Ef 3,20).

KdyÏ se na Gedeónovu v˘zvu izrael-
‰tí muÏi shromáÏdili proti MidjáncÛm,
Efrajimovci zÛstali doma. ProtoÏe jim
Gedeón neposlal zvlá‰tní povolávací roz-
kaz, vyuÏili to jako záminku, aby se ne-
pfiipojili ke sv˘m bratfiím.KdyÏ se k nim
v‰ak donesla zpráva o vítûzství Izraele,
Efrajimovci závidûli,protoÏe na nûm ne-
mûli podíl.

Po bezhlavém útûku MidjáncÛ se vy-
dali do bitvy a pomohli dovr‰it vítûzství.
Pfiesto Ïárlili a hnûvali se, jako by se Ge-
deón fiídil svou vlastní vÛlí a úsudkem.
Nepoznali BoÏí ruku ve vítûzství Izraele,
a to je uãinilo nehodn˘mi, aby byli vy-
bráni za zvlá‰tní BoÏí nástroje.KdyÏ se
vrátili s vítûzn˘mi trofejemi,rozzlobenû
se na Gedeóna osopili: „Cos nám to udû-
lal, Ïe jsi nás nepovolal,kdyÏ jsi táhl do
boje proti MidjáncÛm?“ (Sd 8,1)

Gedeón fiekl: „Copak jsem teì uãinil
nûco tak velikého jako vy? CoÏ není Efra-
jimovo pabûrkování lep‰í neÏ Abíezero-
vo vinobraní? Do va‰ich rukou vydal BÛh
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midjánské velmoÏe Oréba a Zéba. Mohl
jsem uãinit nûco tak velikého jako vy?“
(Sd 8,2.3) Gedeónova skromná odpovûì
otupila hnûv efrajimsk˘ch muÏÛ a oni se
v pokoji vrátili do sv˘ch domovÛ. Gede-
ón projevil vzácnou ohleduplnost, s ja-
kou se ãlovûk hned tak nesetká.

Izraelsk˘ lid z vdûãnosti za osvobo-
zení od MidjáncÛ nabídl Gedeónovi,aby
se stal jejich králem.To bylo v pfiímém
rozporu s principy teokracie. Králem
Izraele byl BÛh, a kdyby na trÛn posa-
dili ãlovûka,znamenalo by to,Ïe odmíta-
jí Boha jako svrchovaného Krále.Gede-
ón si uvûdomoval tuto skuteãnost. Jeho
odpovûì ukazuje, jak ryzí a ‰lechetné
byly jeho pohnutky:„Nebudu va‰ím vla-
dafiem,ani mÛj syn nebude va‰ím vlada-
fiem. Nad vámi bude vládnout Hospo-
din!“ (Sd 8,23)

GEDEÓNOVA CHYBA

Av‰ak Gedeón byl sveden k jinému hfií-
chu, kter˘ pfiinesl ne‰tûstí jeho domu
a celému Izraeli. Období neãinnosti,
které následuje po velkém boji, s se-
bou ãasto pfiiná‰í vût‰í nebezpeãí neÏ
doba zápasÛ. Tomuto nebezpeãí byl
nyní Gedeón vystaven.Ovládl ho vnitfi-
ní neklid. Místo aby ãekal na BoÏí ve-
dení, zaãal dûlat vlastní plány.

ProtoÏe mu bylo pfiikázáno,aby obûÈ
pfiinesl na skále,kde se mu zjevil andûl,
Gedeón uãinil závûr, Ïe byl ustanoven
za knûze. AniÏ ãekal na BoÏí svolení,
rozhodl se zavést tam formu bohosluÏ-
by podobné té, která se konala ve sva-
tostánku.

Díky své velké v‰eobecné populari-
tû nemûl problémy s uskuteãnûním své-

ho zámûru.Na jeho Ïádost mu byly jako
jeho váleãná kofiist odevzdány v‰echny
zlaté nosní krouÏky,které Izraelci ulou-
pili MidjáncÛm. Lidé rovnûÏ shromáÏ-
dili jiné drahocenné pfiedmûty spolu
s bohatû zdoben˘mi rouchy midján-
sk˘ch králÛ. Z takto opatfieného mate-
riálu dal Gedeón zhotovit efód a náprs-
ník, jaké nosil veleknûz. Jeho poãínání
se stalo léãkou jemu a jeho rodinû stej-
nû tak jako Izraeli.Nezákonná bohosluÏ-
ba pfiivedla nakonec mnohé lidi k tomu,
Ïe opustili Hospodina a slouÏili modlám.
Po Gedeónovû smrti se velké mnoÏství
lidí vãetnû jeho vlastní rodiny pfiipojilo
k odpadnutí od víry.Lidé tak byli odve-
deni od Boha t˘mÏ muÏem, kter˘ kdy-
si vym˘til jejich modláfiství.

I lidé, ktefií zaujímají nejvy‰‰í posta-
vení, mohou zavést na scestí. I ti nej-
moudfiej‰í chybují. I ti nejsilnûj‰í mohou
klop˘tnout a upadnout.Bezpeãní jsme
jedinû tehdy,vloÏíme-li svou cestu v plné
dÛvûfie do rukou toho, kter˘ fiekl: „Ná-
sleduj mne!“

NESTÁLOST IZRAELE

Po Gedeónovû smrti si izraelsk˘ lid
zvolil za svého vládce jeho nemanÏel-
ského syna Abímeleka,kter˘ aÏ na nej-
mlad‰ího syna vyvraÏdil v‰echny Ge-
deónovy zákonné dûti, aby si zajistil
moc. Kruté zacházení IzraelcÛ s Gede-
ónovou rodinou se dalo ãekat od lidí,
ktefií projevovali tak velk˘ nevdûk vÛãi
Bohu.

Po Abímelekovû smrti spravovali
zemi soudcové, ktefií se báli Hospodi-
na. Jejich vláda doãasnû uãinila pfiítrÏ
modláfiství. Av‰ak zakrátko se lid vrátil
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k praktikám okolních pohanÛ. Odpad-
nutí brzy pfiineslo trest. Amónci si pod-
robili v˘chodní kmeny a po pfiekroãe-
ní Jordánu napadli území Judy a Efra-
jima. Na západû vystupovali ze sv˘ch
rovin u mofie Peli‰tejci a ‰iroko daleko
vypalovali a plundrovali,co se dalo.Zdá-
lo se, Ïe Izrael je vydán moci zaryt˘ch
nepfiátel.

Lidé znovu hledali pomoc u Hospo-
dina, na nûhoÏ zapomnûli a kterého
uráÏeli. „I úpûli Izraelci k Hospodinu:
»Zhfie‰ili jsme proti tobû, opustili jsme
svého Boha a slouÏili baalÛm.«“ (Sd 10,
10) JenÏe lidé nafiíkali proto, Ïe jim je-
jich hfiíchy zpÛsobily utrpení,nikoli pro-
to, Ïe pfiestupováním BoÏího svatého
zákona zneuctili Boha. Pravé pokání je
rozhodné odvrácení se od zla.

Hospodin jim odpovûdûl prostfied-
nictvím jednoho ze sv˘ch prorokÛ:„CoÏ
jsem vás nevysvobodil od EgypÈanÛ,
EmorejcÛ, AmónovcÛ a Peli‰tejcÛ? Ta-
ké Sidónci, Amálek a Maónci vás utla-
ãovali,ale úpûli jste ke mnû a já jsem vás
vysvobozoval z jejich rukou.Vy jste mû
v‰ak zase opustili a slouÏíte jin˘m bo-
hÛm,proto vás uÏ nevysvobodím. Jdûte
si úpût k bohÛm,které jste si vybrali,aÈ
vás v ãas va‰eho souÏení vysvobodí!“
(Sd 10,11-14)

Tentokrát se Izraelci pfied Hospodi-
nem pokofiili.„Odstranili ze svého stfie-
du cizí bohy a slouÏili Hospodinu.“(Sd

10,16) A Hospodinovo láskyplné srd-
ce „se ustrnulo nad bídou Izraele“ (Sd
10,16). Jak trpûliv˘ a milosrdn˘ je ná‰
BÛh! Jakmile BoÏí lid odloÏil hfiíchy,kte-
ré bránily jeho pfiítomnosti, vysly‰el je-
jich modlitby a okamÏitû zaãal pracovat
v jejich prospûch.Do role vysvobodite-
le byl povolán Jiftách,kter˘ AmóncÛm
vyhlásil válku a úspû‰nû zlomil jejich
moc.Vté dobû trpûl Izrael pod útlakem
sv˘ch nepfiátel uÏ osmnáct let. Pfiesto
znovu zapomnûli na ponauãení, které
si mûli vzít z utrpení.

KdyÏ se BoÏí lid vrátil ke sv˘m zl˘m
cestám, Hospodin dovolil, aby je utis-
kovali jejich mocní nepfiátelé – Peli‰tej-
ci. Po mnoho let byli tímto krut˘m bo-
jovn˘m národem ustaviãnû napadáni
a nûkdy zcela podmanûni. St˘kali se s tû-
mito modláfii,spojovali se s nimi v jejich
zábavách a bohosluÏbách, aÏ se zdálo,
Ïe mají stejného ducha a stejné zájmy.
Pak se tito údajní pfiátelé Izraele stali je-
jich úhlavními nepfiáteli a snaÏili se je
úplnû zniãit.

Bible jasnû uãí,Ïe mezi BoÏím lidem
a svûtem nemÛÏe b˘t soulad. Satan se
snaÏí prostfiednictvím bezboÏn˘ch
pod rou‰kou zdánlivého pfiátelství
svést BoÏí lid k hfiíchu. KdyÏ se vûfiící
takto pfiipraví o BoÏí ochranu, ìábel
pak své pomahaãe vede k tomu, aby
se obrátili proti nim a dokonãili jejich
zkázu.



Uprostfied celonárodního odpadnutí ne-
pfiestávali vûrní ctitelé Boha úpûnlivû
prosit o vysvobození Izraele. Aãkoli se
zdálo, Ïe nepfiichází Ïádná odpovûì,
v ran˘ch letech peli‰tejského útlaku se
narodilo dítû, jehoÏ prostfiednictvím
chtûl BÛh pokofiit moc tûchto siln˘ch
nepfiátel.

Manóachovû bezdûtné manÏelce se
zjevil HospodinÛv posel a oznámil jí,
Ïe se jí narodí syn, jehoÏ prostfiednic-
tvím BÛh zaãne vysvobozovat Izrael.
Andûl ji pouãil, jak se má ona sama cho-
vat a jak má peãovat o své dítû: „Nepij
víno ani opojn˘ nápoj a nejez nic ne-
ãistého.“(Sd 13,4) Stejn˘ zákaz se vzta-
hoval i na dítû, jemuÏ navíc nemûli stfií-
hat vlasy,protoÏe mûlo b˘t od narození
zasvûceno jako nazír Bohu.

V obavách, aby neudûlali nûjakou
chybu, se manÏel modlil: „Dovol pro-
sím, Panovníku, nechÈ k nám znovu
pfiijde muÏ BoÏí,kterého jsi poslal,a po-
uãí nás,co máme dûlat s chlapcem,kte-
r˘ se má narodit.“ (Sd 13,8)

KdyÏ se andûl znovu zjevil, Manó-
ach se zeptal:„NuÏe,aÏ se splní tvá slo-
va, na co je nutno u toho chlapce dbát
a co s ním máme ãinit?“ (Sd 13,12) An-

dûl zopakoval pfiedchozí pokyny: „AÈ
se Ïena varuje v‰eho, o ãem jsem jí fie-
kl... AÈ bedlivû dbá na v‰echno,co jsem
jí pfiikázal.“ (Sd 13,13.14)

Aby byly zaslíbenému dítûti zaji‰tû-
ny pfiedpoklady nutné pro jeho dÛleÏi-
t˘ úkol, mûly b˘t zvyky matky i dítûte
peãlivû usmûrÀovány.Matãino chování
ovlivní sklony jejího dítûte k dobrému
nebo ke zlému.Pokud jí jde o blaho její-
ho dítûte,musí se fiídit zásadami,Ïít stfiíd-
mû a umût si odfiíkat.Nemoudfií rádci bu-
dou matku nabádat, aby vyhovûla kaÏ-
dému svému pfiání a nutkání, protoÏe
to pr˘ potfiebuje.Podle BoÏího pfiíkazu
je v‰ak matãinou vzne‰enou povinnos-
tí pûstovat sebeovládání.

Na otcích spoãívá stejná zodpovûd-
nost jako na matkách. Rodiãovská ne-
stfiídmost má za následek, Ïe se dûtem
ãasto nedostává tûlesné,mravní a men-
tální síly. JestliÏe rodiãe koufií a pijí al-
kohol,mohou na své dûti pfienést svou
nezkrotnou Ïádostivost, vznûtlivost
a pfiecitlivûlé nervy. Prostopá‰nost po-
tomkÛm ãasto zanechává pfiízemní tou-
hy a dokonce i odporné nemoci. A tak
je kaÏdá dal‰í generace slab‰í a slab‰í.
Rodiãe jsou do znaãné míry zodpovûd-
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ní za neduÏivost tisícÛ dûtí,které se na-
rodily hluché, slepé, nemocné nebo
mentálnû postiÏené.

Mnozí berou vliv matky na dítû pfied
jeho narozením na lehkou váhu,ale po-
uãení, které nebesa seslala tûmto heb-
rejsk˘m rodiãÛm,ukazuje, jak se na tuto
záleÏitost dívá ná‰ Stvofiitel.

Aby mohli rodiãe pfiedat dal‰í gene-
raci dobré dûdictví,musí se peãlivû cvi-
ãit v sebeovládání a vytváfiet si správné
návyky. BÛh nafiídil, aby mûl budoucí
soudce a vysvoboditel Izraele neustále
na zfieteli zákaz pití vína a opojn˘ch
nápojÛ. Stfiídmosti, sebezapfiení a sebe-
ovládání je tfieba se uãit od raného dût-
ství.

Vpozadí rozli‰ování mezi ãistou a ne-
ãistou stravou jsou zdravotní zásady.Pro-
spû‰nost dodrÏování tohoto rozdílu mÛ-
Ïe b˘t do znaãné míry doloÏena úÏasnou
vitalitou, kterou se po celá tisíciletí vy-
znaãuje Ïidovsk˘ národ.PoÏívání dráÏdi-
vé a tûÏko stravitelné potravy ãasto po-
‰kozuje zdraví a v mnoha pfiípadech na-
konec vede k opilství. Pravá stfiídmost
nás uãí, abychom se zcela zfiekli v‰eho
‰kodlivého a rozumnû pouÏívali to, co
je zdravé.Málo lidí si uvûdomuje, jak ve-
lice jejich stravovací zvyklosti ovlivÀu-
jí jejich zdraví, jejich charakter, jejich
uÏiteãnost v tomto svûtû a jejich vûãn˘
údûl. Tûlo má b˘t ve sluÏbách mysli,
a ne aby mysl slouÏila tûlu.

BoÏí slib dan˘ Manóachovi se po urãi-
té dobû splnil. Narodil se Samson. Jak
chlapec rostl, bylo zfiejmé, Ïe má mimo-
fiádnou fyzickou sílu.Ta nespoãívala, jak
Samson i jeho rodiãe dobfie vûdûli,v jeho
dobfie vyvinut˘ch svalech, n˘brÏ v jeho
postavení nazíra (ãlovûka cele zasvûce-

ného Bohu – pozn.pfiekl.),jehoÏ symbo-
lem byly jeho nestfiíhané vlasy. Kdyby
byl Samson poslouchal BoÏí pfiíkazy,byl
by jeho Ïivot slavnûj‰í a ‰Èastnûj‰í. Av‰ak
spojení s modláfii ho zkazilo.

PELI·TEJCI

Mûsto Sorea se nacházelo v blízkosti ze-
mû Peli‰tejcÛ a Samson se s nimi zaãal
pfiátelsky st˘kat. Jedna mladá Ïena,kte-
rá Ïila v peli‰tejském mûstû Timnatû,si
získala Samsonovy city a on se rozho-
dl, Ïe si ji vezme za Ïenu. Sv˘m boha-
bojn˘m rodiãÛm, ktefií se ho snaÏili od
jeho zámûru odvrátit, odpovûdûl: „Vez-
mi pro mne tuto, protoÏe to je v m˘ch
oãích ta pravá!“ (Sd 14,3) Nakonec by-
lo manÏelství uzavfieno.

Právû v dobû, kdy se stával muÏem
a mûl b˘t více neÏ kdy jindy vûrn˘ Bo-
hu,se Samson spojil s nepfiáteli Izraele.
Neptal se, zda mÛÏe lépe oslavit Boha,
kdyÏ se oÏení se Ïenou,kterou si vybral.
BÛh slíbil,Ïe dá moudrost v‰em,kdo se
snaÏí v první fiadû ctít jeho. Ale tûm,kdo
se oddávají samolibosti, nepatfií Ïádné
zaslíbení.

Jak ãasto pfievládá pfii v˘bûru man-
Ïela nebo manÏelky smyslnost! Ti, kte-
fií chtûjí vstoupit do manÏelství, se ne-
ptají na BoÏí radu ani nemají na mysli
BoÏí slávu. Satan se neustále snaÏí po-
sílit svou moc nad BoÏím lidem tím,Ïe
vûfiící svádí k uzavírání manÏelství s ne-
vûfiícími.Aby toho dosáhl,snaÏí se v nich
roznítit neposvûcené vá‰nû.

Av‰ak Hospodin svému lidu nafiídil,
aby se nespolãoval s tûmi, v nichÏ ne-
pfieb˘vá jeho láska:„Jak˘ souzvuk Kris-
ta s Beliálem? Jak˘ podíl vûfiícího s ne-
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vûfiícím? Jaké spojení chrámu BoÏího
s modlami?“ (2 K 6,15.16)

Pfii své svatbû se Samson blíÏe sezná-
mil s tûmi, kdo nenávidûli Boha Izrae-
le. Je‰tû neÏ skonãila svatební hostina,
jeho manÏelka ho podvedla. Popuzen
její proradností, Samson ji naãas opus-
til a ode‰el sám do svého domova v So-
reji. KdyÏ po nûjaké dobû jeho zloba
polevila a on se vrátil pro svou nevûstu,
shledal, Ïe je provdána za jiného. Po-
mstil se tím, Ïe zpusto‰il v‰echna pole
a vinice Peli‰tejcÛ, ãímÏ je vyprovoko-
val k tomu,Ïe jeho Ïenu zabili,pfiestoÏe
ji pfiedtím sami sv˘mi v˘hrÛÏkami pfii-
mûli ke lsti, která byla poãátkem tûch-
to nesnází.

Samson uÏ dfiíve podal dÛkaz o své
mimofiádné síle tím,Ïe sám zabil mladé-
ho lva a tfiicet a‰kalónsk˘ch muÏÛ. Teì,
rozhnûván barbarskou vraÏdou své Ïe-
ny, napadl Peli‰tejce „a zpÛsobil jim zdr-
cující poráÏku“ (Sd 15,8). ProtoÏe touÏil
po bezpeãném ústraní,„usadil se ve skal-
ní strÏi Étamu“ (Sd 15,8) v Judsku.

Peli‰tejci ho aÏ sem pronásledovali
a velice vypla‰ení obyvatelé Judska zba-
bûle souhlasili,Ïe ho vydají jeho nepfiá-
telÛm.Proto k nûmu pfii‰lo tfii tisíce jud-
sk˘ch muÏÛ. Samson jim dovolil, aby ho
spoutali dvûma nov˘mi provazy, a za
projevÛ velké radosti byl pfiiveden do
tábora sv˘ch nepfiátel. „Tu se ho zmoc-
nil duch HospodinÛv.“(Sd 15,14) Zpfie-
trhal nové silné provazy, jako by to byly
„nitû, které seÏehl oheÀ“. Pak uchopil
první zbraÀ,kterou mûl po ruce,oslí ãe-
list, a pobíjel jí Peli‰tejce. Zanechal na
boji‰ti tisíc mrtv˘ch muÏÛ.

Kdyby byli b˘vali Izraelci pfiipraveni
spojit se se Samsonem a dovést toto ví-

tûzství aÏ do konce,mohli se osvobodit
od sv˘ch utlaãovatelÛ. Stali se v‰ak zba-
bûl˘mi a nechtûli se zhostit úkolu, kte-
r˘m je BÛh povûfiil, kdyÏ jim pfiikázal,
aby vyhnali pohany. Osvojili si jejich
poniÏující zvyky. Ochotnû se podfiídi-
li poníÏení, jehoÏ mohli b˘t u‰etfieni,
kdyby byli poslouchali Boha. Dokonce
i kdyÏ jim Hospodin poslal vysvobodi-
tele,nezfiídka ho opustili a spojili se se
sv˘mi nepfiáteli.

Po Samsonovû vítûzství ho Izrealci
ustanovili za soudce.Vládl Izraeli dvacet
let.Ov‰em Samson pfiestoupil BoÏí pfií-
kaz a vzal si za Ïenu Peli‰tejku. Aby vy-
hovûl své hfií‰né vá‰ni, znovu se odvá-
Ïil jít mezi ty, ktefií teì byli jeho nepfiá-
teli na Ïivot a na smrt. Spoléhaje na svou
velkou sílu, ‰el do Gázy. Tam se zapletl
s prostitutkou. Obyvatelé mûsta se do-
vûdûli o jeho pfiítomnosti a dychtili po
pomstû. Jejich nepfiítel byl bezpeãnû
zavfien uvnitfi hradeb jednoho z jejich
nejlépe opevnûn˘ch mûst. Byli si jisti
svou kofiistí a jen ãekali do rána, aby
zavr‰ili své vítûzství.

O pÛlnoci naplnil obviÀující hlas svû-
domí Samsona lítostí,kdyÏ si uvûdomil,
Ïe poru‰il svÛj nazírsk˘ slib. Av‰ak Bo-
Ïí milost ho neopustila. Jeho ohromná
síla mu opût pomohla zachránit se.KdyÏ
pfii‰el k mûstské bránû,vytrhl ji z jejího
místa a zanesl ji na vrchol hory na ces-
tû smûrem k Chebrónu.

DELÍLA

NeodváÏil se jít znovu mezi Peli‰tejce,
ale nepfiestal vyhledávat smyslné roz-
ko‰e,které ho vedly do záhuby.„Potom
se zamiloval do Ïeny v Hroznovém úva-
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lu“ (Sd 16,4), kter˘ byl nedaleko jeho
rodi‰tû. Jmenovala se Delíla.RovnûÏ vi-
nice v Hroznovém úvalu byly poku‰e-
ním pro kolísavého nazíra, kter˘ se uÏ
oddal pití vína, ãímÏ pfietrhl dal‰í pou-
to,které ho vázalo k ãistotû a Bohu.Pe-
li‰tejci se rozhodli, Ïe ho prostfiednic-
tvím Delíly zniãí.

Netroufali si zaútoãit na nûj a zmoc-
nit se ho,dokud mûl velkou sílu. Jejich
zámûrem bylo odhalit tajemství jeho
síly. Proto podplatili Delílu, aby to zjis-
tila a prozradila jim to.

KdyÏ zrádkynû na Samsona neustále
doráÏela sv˘mi otázkami,oklamal ji tvr-
zením,Ïe by byl slab˘ jako jiní muÏi,kdy-
by na nûj pouÏili urãité metody. KdyÏ
to zkusila udûlat,vy‰el jeho podvod na-
jevo.Potom ho obvinila z klamu:„Vidí‰,
jak jsi mû obelstil a vykládals mi lÏi.Teì
mi v‰ak prozraì,ãím bys mohl b˘t spou-
tán.“ (Sd 16,10) Tfiikrát dostal Samson
naprosto jasn˘ dÛkaz o tom,Ïe se Peli‰-
tejci spojili s jeho kráskou, aby ho zni-
ãili. Ona mu v‰ak fiekla, Ïe ‰lo o Ïert,
a Samson slepû zapudil strach.

Den po dni ho k ní pfiipoutávala ta-
jemná moc.Nakonec ho udolala a on jí
vyzradil své tajemství: „Nikdy se nedo-
tkla mé hlavy bfiitva,protoÏe jsem od Ïi-
vota své matky BoÏí zasvûcenec. Kdy-
bych byl oholen, má síla by ode mne
odstoupila, zeslábl bych a byl bych ja-
ko kaÏd˘ ãlovûk.“ (Sd 16,17)

Delíla bezodkladnû vyslala k peli‰-
tejsk˘m kníÏatÛm posla a naléhavû Ïá-
dala, aby ihned pfii‰li. Zatímco bohat˘r
spal, tûÏké prameny vlasÛ padaly pod
bfiitvou z jeho hlavy.Pak Delíla zvolala:
„Samsone, jdou na tebe Peli‰tejci!“ (Sd
16,20) Samson náhle procitl. Myslel si,

Ïe pouÏije svou sílu jako pfiedtím,ale je-
ho ochablé paÏe odmítly uposlechnout
jeho rozkazÛ. Poznal, Ïe „Hospodin od
nûho odstoupil“ (Sd 16,20). Delíla ho
zaãala obtûÏovat a zpÛsobovat mu bo-
lest, aby vyzkou‰ela jeho sílu, protoÏe
Peli‰tejci se k nûmu neodváÏili pfiiblí-
Ïit,dokud se nepfiesvûdãili, Ïe jeho síla
je tatam. Pak se ho zmocnili, vypíchli
mu obû oãi a odvedli ho do Gázy. Tam
byl v jejich vûzení spoután okovy a od-
souzen k tûÏké práci.

Jaká zmûna! Slab˘, slep˘, uvûznûn˘,
poníÏen˘ a odsouzen˘ k nejpodfiadnûj‰í
práci! BÛh ho dlouho trpûlivû sná‰el. Ale
kdyÏ se tak poddal hfiíchu, Ïe vyzradil
své tajemství,Hospodin ho opustil.Vje-
ho dlouh˘ch vlasech nebyla Ïádná zvlá‰t-
ní moc.Ty byly jen znamením jeho vûr-
nosti Bohu.KdyÏ tento symbol obûtoval
smyslné vá‰ni,pfii‰el o poÏehnání, jehoÏ
byl znamením.
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NejdÛleÏitûj‰í místa ze Samsonova Ïi-

vota. âárkovan˘ prostor pfiedstavuje

území kmene Dan, Samsonova ro-

du. Sorea je místem, kde se Samson

narodil (Sd 13,2).
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V útrapách a pokofiení, kdyÏ se stal
terãem posmûchu a vtipÛ Peli‰tejcÛ,
Samson poznal svou vlastní slabost lépe
neÏ kdy pfiedtím. Jeho utrpení ho pfiived-
lo k pokání. Jak jeho vlasy rostly,postup-
nû se mu vracela síla. Jeho nepfiátelé ho
povaÏovali za spoutaného a bezmocné-
ho vûznû, a nemûli Ïádné obavy.

POKÁNÍ A TRAGICKÉ VÍTùZSTVÍ

Peli‰tejci jásali nad sv˘m vítûzstvím a po-
hrdali Bohem Izraele.Vystrojili slavnost
na poãest Dágona, boha ryb. Zástupy
peli‰tejsk˘ch uctívaãÛ Dágona naplnily
obrovsk˘ chrám a zcela zaplnily i stfie‰-
ní galerie.Byl to obraz oslav a veselé zá-
bavy.

Pak byl jako vrcholná trofej Dágonovy
moci pfiiveden Samson.Lid a velmoÏové
se vysmívali jeho bídû a oslavovali boha,
kter˘ porazil nepfiítele a pusto‰itele je-
jich zemû.Po chvíli Samson, jako by byl
unaven, poÏádal, aby mu dovolili odpo-
ãinout si u dvou hlavních pilífiÛ, které
podpíraly stfiechu chrámu.

Pak se ti‰e modlil: „Panovníku Hos-
podine, rozpomeÀ se na mne a dej mi
prosím jen je‰tû tentokrát sílu, BoÏe,
abych rázem mohl vykonat na Peli‰tej-
cích pomstu za svoje oãi!“ (Sd 16,28)
S tûmito slovy objal sv˘mi mohutn˘mi
paÏemi sloupy a za zvolání „AÈ zhynu
zároveÀ s Peli‰tejci!“ (Sd 16,30) se do
nich opfiel. Stfiecha se zfiítila a jedním
rázem bylo zahubeno velké mnoÏství
lidí. „TakÏe mrtv˘ch, které usmrtil umí-
raje,bylo víc neÏ tûch,které usmrtil za-
Ïiva.“ (Sd 16,30)

Modla a její uctívaãi,knûÏí i prostí li-
dé, váleãníci a kníÏata, ti v‰ichni byli

spoleãnû pohfibeni pod troskami Dágo-
nova chrámu. A mezi nimi leÏela i mo-
hutná postava toho, jehoÏ si BÛh vyvo-
lil, aby se stal vysvoboditelem BoÏího
lidu.

Zpráva o této události se donesla do
izraelské zemû a Samsonovi pfiíbuzní,
jimÏ nikdo nekladl odpor, vyprostili tû-
lo padlého hrdiny. „Pochovali ho mezi
Soreou a E‰taólem v hrobû jeho otce
Manóacha.“ (Sd 16,31)

Jak pochmurná a údûsná zpráva
o Ïivotû, kter˘ mohl b˘t oslavou Boha
a chloubou národa! Kdyby byl b˘val
Samson vûrn˘ BoÏímu povolání, mohl
se naplnit BoÏí zámûr. Poddal se v‰ak
poku‰ení a jeho poslání bylo splnûno
aÏ v otroctví a smrti.

Fyzicky byl Samson nejsilnûj‰ím mu-
Ïem na zemi, ale pokud jde o sebeovlá-
dání, poctivost a pevnost, byl jedním
z nejslab‰ích. âlovûk, kter˘ je ovládán
sv˘mi vá‰nûmi,je slaboch.Pravá velikost
se mûfií silou citÛ, které ãlovûk ovládá,
nikoli silou citÛ, které ho ovládají.

Ti, kdo jsou pfii plnûní své povin-
nosti pfiivedeni do zkou‰ky, si mohou
b˘t jisti,Ïe je BÛh ochrání.KdyÏ se v‰ak
lidé dobrovolnû vystavují moci poku-
‰ení,dfiíve nebo pozdûji mu podlehnou.
Satan útoãí na na‰e slabá místa a pro-
stfiednictvím vad na‰eho charakteru se
snaÏí získat nadvládu nad cel˘m ãlovû-
kem. Ví, Ïe pokud tyto chyby pûstuje-
me, dosáhne úspûchu.

Av‰ak nikdo nemusí b˘t pfiemoÏen.
KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ opravdovû touÏí
po pomoci, ji dostane.BoÏí andûlé,kte-
ré vidûl Jákob ve snu vystupovat a se-
stupovat po Ïebfiíku, pomohou kaÏdé-
mu, kdo se chce dostat do nebe.
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Elkána, lévijec z Efrajimského pohofií,
byl bohat˘ a vlivn˘ muÏ, kter˘ miloval
Hospodina a bál se ho. Jeho manÏel-
ka Chana byla Ïenou vroucí zboÏnosti
a u‰lechtilé víry.

Vjejich domovû se neoz˘valy radost-
né dûtské hlásky,a tak se Elkána znovu
oÏenil. Av‰ak tento krok, kter˘ uãinil
v nedostatku víry v Boha, jim nepfiinesl
‰tûstí. Domácnost byla sice obdafiena
syny a dcerami, ale radost a krása BoÏí
posvátné instituce manÏelství byla zni-
ãena a rodinná pohoda naru‰ena.

Penina,Elkánova nová manÏelka,by-
la Ïárlivá a úzkoprsá a chovala se py‰-
nû a pov˘‰enecky.Chanû se zdálo,Ïe se
zhroutily její nadûje a Ïivot se pro ni stal
tûÏk˘m bfiemenem. Pfiesto se k tûÏkos-
tem postavila s trpûlivou pokorou.

Elkána nemusel slouÏit jako lévijec
v ·ílu. Pfiesto chodíval se svou rodinou
v urãen˘ ãas uctívat Boha a obûtovat.
I bûhem posvátn˘ch slavností, které se
pojily se sluÏbou Bohu,se mezi nû vkrá-
dal ‰patn˘ duch, jímÏ byl suÏován jeho
dÛm. Po pfiedloÏení obûtí vdûãnosti se
celá jeho rodina podle zvyku spoleãnû
zúãastnila slavnostní,a pfiesto radostné
hostiny.Elkána dal matce sv˘ch dûtí je-
jí vlastní podíl a také pfiídûl pro kaÏdého

jejího syna a dceru.Chanû dal dvojitou
porci,ãímÏ dal najevo,Ïe jeho city k ní
jsou stejné, jako kdyby mûla syna.Nato
se druhá Ïena, naplnûna Ïárlivostí, do-
Ïadovala pfiednostního práva jako ta,
která je vysoce poctûna Bohem,a pfied-
hazovala Chanû její bezdûtnost.

To se opakovalo rok co rok,aÏ to Cha-
na jednou uÏ nemohla vydrÏet. Velice
se rozplakala a ode‰la od sváteãního
stolu. Její manÏel se ji marnû snaÏil utû-
‰it.„Chano,proã pláãe‰? Proã nejí‰? Proã
jsi tak ztrápená? CoÏ já pro tebe nezna-
menám víc neÏ deset synÛ?“ (1 S 1,8)

Chana mu nic nevyãítala. Bfiemeno,
o které se nemohla podûlit s Ïádn˘m
pozemsk˘m pfiítelem, svûfiila Bohu.
Upfiímnû a úpûnlivû se modlila, aby jí
Hospodin daroval syna, kterého by vy-
chovala pro nûho. Slíbila, Ïe bude-li je-
jí prosba vysly‰ena, zasvûtí svého syna
hned od jeho narození Bohu.

Chana se pfiibliÏovala stále víc ke
vchodu do svatostánku „a v hofikosti
du‰e se modlila k Hospodinu a useda-
vû plakala“ (1 S 1,10). V této bezboÏné
dobû bylo zfiídkakdy moÏno spatfiit ta-
kovéto projevy zboÏnosti. Élí, nejvy‰‰í
knûz,Chanu pozoroval a domníval se,Ïe
se opila vínem. Pokládal za nutné udû-
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lit jí zaslouÏenou v˘tku,a tak pfiísnû fie-
kl: „Jak dlouho bude‰ opilá? Zanech uÏ
vína!“ (1 S 1,14) 

S bolestí a pfiekvapením Chana mír-
nû odpovûdûla:„Nikoli,mÛj pane; jsem
Ïena hluboce zarmoucená.Nepila jsem
víno ani jin˘ opojn˘ nápoj,pouze jsem
vylévala pfied Hospodinem svou du‰i.
Nepokládej svou sluÏebnici za Ïenu ni-
ãemnou. VÏdyÈ aÏ dosud jsem mluvila
ze své velké beznadûje a Ïalosti.“ (1 S
1,15.16)

Veleknûz byl hluboce dojat,protoÏe
byl BoÏím muÏem. Místo napomenutí
vyslovil poÏehnání: „Jdi v pokoji. BÛh
Izraele ti dá, zaã jsi ho tak naléhavû
prosila.“ (1 S 1,17)

Chana dostala dar, o kter˘ tak upfiím-
nû prosila.KdyÏ hledûla na dítû,pojme-
novala ho Samuel – „VyÏádan˘ od Boha“.
Jakmile byl její maliãk˘ dost star˘, aby
mohl b˘t odlouãen od své matky, spl-
nila svÛj slib.Byl to její jedin˘ syn,vzác-
n˘ dar nebes. Ona ho v‰ak pfiijala jako
poklad zasvûcen˘ Bohu, a proto neode-
pfiela Dárci to, co mu patfií.

Chana ‰la se sv˘m manÏelem do ·í-
la a pfiedstavila knûzi svÛj vzácn˘ dar.
¤ekla: „Dovol,mÛj pane,pfii tvém Ïivo-
tû, mÛj pane, já jsem ta Ïena, která tu
stála u tebe a modlila se k Hospodinu.
Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hos-
podin mi dal, zaã jsem ho tak naléhavû
prosila. Vyprosila jsem si ho pfiece od
Hospodina, aby byl jeho po v‰echny
dny,co bude Ïiv. Je vypro‰en˘ pro Hos-
podina.“ (1 S 1,26-28) Élí, kter˘ sám ja-
ko otec své syny rozmazloval,byl napl-
nûn úctou a zahanben,kdyÏ vidûl úÏas-
nou obûÈ této matky,která byla ochotna
se rozlouãit se sv˘m jedin˘m dítûtem,

aby ho zasvûtila sluÏbû Bohu.PociÈoval
to jako v˘tku své vlastní sobecké lásce
a v pokofie a úctû se poklonil pfied Hos-
podinem a uctíval ho. Matãino srdce
bylo naplnûno radostí a chválou a ona
vdûãnû oslavovala Boha.

·ÍLO

Ze ·íla se Chana vrátila do svého domo-
va v Ramatajim-sófímu,zatímco Samue-
la zanechala v BoÏím domû,aby se tam
uãil slouÏit Bohu. Od nejranûj‰ího dût-
ství,kdy to mohl pochopit,vedla svého
syna k tomu, aby se pokládal za ãlovû-
ka,kter˘ patfií Bohu.KaÏd˘ den se za nûj
modlila. KaÏd˘ rok mu zhotovila rou-
cho pro sluÏbu ve svatostánku, a kdyÏ
se sv˘m manÏelem pfii‰la do ·íla uctívat
Boha, pfiedala svému synovi toto svû-
dectví své lásky.KaÏdá nitka tohoto ‰a-
tu byla utkána s modlitbou, aby byl ãis-
t˘, ‰lechetn˘ a ryzí.Upfiímnû prosila, aby
dosáhl velikosti, kterou hodnotí nebe-
sa,aby Ïil k BoÏí slávû a byl poÏehnáním
pro druhé.

Jaké odmûny se Chanû dostalo! A ja-
ké povzbuzení k vífie dala sv˘m pfiíkla-
dem! KaÏdé matce jsou svûfieny urãité
moÏnosti. Kolotoã v‰edních povinnos-
tí, které Ïeny pokládají za únavn˘ a ne-
pfiíjemn˘ úkol, by mûl b˘t povaÏován
za závaÏné a vzne‰ené dílo.Matka mÛÏe
urovnat Ïivotní stezky pro nohy sv˘ch
dûtí,vedoucí sluneãní záfií i stínem k slav-
n˘m nebesk˘m v˘‰inám. Doufat, Ïe se
jí podafií utváfiet povahu sv˘ch dûtí po-
dle BoÏího vzoru, v‰ak matka mÛÏe je-
dinû za pfiedpokladu, Ïe se ona sama
snaÏí ve svém Ïivotû následovat Krista.
AÈ kaÏdá maminka ãasto pfiichází ke
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svému Spasiteli s modlitbou: „Uã nás,
na co je nutno u toho dítûte dbát a co
s ním máme ãinit.“ (Viz Sd 13,12.) BÛh
jí dá moudrost.

„Mládeneãek Samuel v‰ak prospíval
a byl oblíben u Hospodina i u lidí.“ (1 S
2,26) Samuelovo mládí nebylo prosto
‰patn˘ch vlivÛ nebo hfií‰ného pfiíkla-
du. Élího synové se nebáli Boha a ne-
respektovali svého otce. Av‰ak Samuel
nevyhledával jejich spoleãnost a nefií-
dil se jejich ‰patn˘m pfiíkladem. Stále
se snaÏil stát se takov˘m,jakého ho chce
mít BÛh.

Samuel si svou pfiíjemnou povahou
získal vroucí lásku starého knûze. Byl
laskav˘, ‰tûdr˘, poslu‰n˘ a uctiv˘. Élí,
kterého trápila bezboÏnost jeho vlast-
ních synÛ, nacházel v pfiítomnosti své-
ho svûfience klid a poÏehnání. Îádn˘
otec nikdy nemiloval své dítû nûÏnûji
neÏ Élí tohoto chlapce.Naplnûn úzkos-
tí a v˘ãitkami svûdomí kvÛli prosto-
pá‰nému zpÛsobu Ïivota sv˘ch vlast-
ních synÛ, obracel se Élí k Samuelovi
o útûchu.

KaÏd˘m rokem byly Samuelovi svû-
fiovány dÛleÏitûj‰í zodpovûdnosti.Pfies-
toÏe byl je‰tû dítûtem,dostal na zname-
ní svého zasvûcení ke sluÏbû ve svatyni
lnûn˘ efód.UÏ kdyÏ ho jako malého pfii-
vedli, aby slouÏil ve svatostánku,musel

Samuel vykonávat rÛzné povinnosti po-
dle sv˘ch schopností. Nebyly vÏdycky
pfiíjemné, ale plnil je ochotnû. PovaÏo-
val se za BoÏího sluÏebníka a svou prá-
ci za práci BoÏí. Jeho úsilí bylo pfiijato,
protoÏe bylo vyvíjeno z lásky k Bohu
a z upfiímné touhy konat BoÏí vÛli. Tak
se stal Samuel spolupracovníkem Pána
nebe a zemû.

Rozhodnutí vykonávat kaÏdou povin-
nost tak,jako bychom ji konali pro Hos-
podina, dává urãité kouzlo i té nejpod-
fiadnûj‰í ãinnosti a spojuje dûlníky na
zemi se svat˘mi bytostmi,které plní Bo-
Ïí vÛli v nebi.Poctivost v mal˘ch vûcech,
nepatrná rozhodnutí k vûrnosti a ko-
nání drobn˘ch skutkÛ lásky naplní Ïi-
votní cestu radostí. A aÏ na‰e práce na
zemi skonãí, ukáÏe se, Ïe kaÏdá z tûch
mal˘ch povinností, které jsme vûrnû
vykonali, pfiispûla sv˘m vlivem k dob-
ru, které nemÛÏe b˘t zniãeno.

Dne‰ní mladí lidé se mohou stát
zrovna tak vzácn˘mi v BoÏích oãích,ja-
ko byl Samuel. ZÛstávají-li vûrni sv˘m
kfiesÈansk˘m zásadám, mohou silnû
ovlivnit dílo reformy.BÛh má práci pro
kaÏdého z nich. Lidé nikdy nedosáhli
vût‰ích v˘sledkÛ v práci pro Boha a lid-
stvo, neÏ jak˘ch mÛÏe b˘t dosaÏeno
v na‰ich dnech tûmi,kdo budou vûrnû
plnit úkol, kter˘ jim BÛh svûfiil.
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Élí,kter˘ byl knûzem a soudcem v Izra-
eli, mûl velk˘ vliv na izraelské kmeny.
Nefiídil v‰ak svou domácnost. Byl sho-
vívav˘m otcem. NeusmûrÀoval ‰patné
sklony a vá‰nû sv˘ch dûtí. Místo aby je
vedl, nechal je jít jejich vlastní cestou.
Izraelsk˘ knûz a soudce nebyl ponechán
v temnotû.Znal svou povinnost vycho-
vávat dûti, které BÛh svûfiil do jeho pé-
ãe. Ale Élí pfied touto svou povinností
ucouvl,protoÏe by musel odporovat vÛ-
li sv˘ch synÛ, coÏ by nutnû vedlo k to-
mu, Ïe by je musel trestat a káznit.Vy-
hovoval sv˘m dûtem ve v‰em,co si pfiá-
ly, a zanedbával svÛj úkol pfiipravit je
pro sluÏbu Bohu a plnûní Ïivotních po-
vinností.

Otec se podvoloval sv˘m dûtem. Je-
ho synové náleÏitû neoceÀovali BoÏí
charakter ani posvátnost BoÏího záko-
na. Od maliãka byli zvyklí na svatyni
a její sluÏby,ale ztratili ve‰ker˘ smysl pro
její svatost a v˘znam. Otec si jejich ne-
úcty k svat˘m sluÏbám nev‰ímal,a kdyÏ
dospûli,projevilo se u nich stra‰né ovo-
ce pochybovaãnosti a vzpoury.

Aãkoli pro to byli naprosto nevhod-
ní, byli ustanoveni za knûze ve svatyni,
aby slouÏili pfied Bohem. Tito bezboÏ-
ní muÏi vná‰eli svou neúctu k autoritû

do sluÏby Bohu. Obûti, které poukazo-
valy na Kristovu smrt,byly urãeny k to-
mu, aby v srdcích lidí uchovávaly víru
ve Vykupitele, kter˘ pfiijde. Proto bylo
nanejv˘‰ dÛleÏité, aby byly pfiesnû do-
drÏovány Hospodinovy smûrnice, kte-
ré se jich t˘kaly.Pfii pokojn˘ch obûtech
mûl b˘t na oltáfii spálen pouze tuk.Urãi-
té pfiesnû stanovené ãásti obûtních zvífiat
byly urãeny knûÏím, ale vût‰í ãást byla
vrácena tomu,kdo obûtoval, aby to pfii
obûtní hostinû spolu se sv˘mi pfiáteli
snûdl. Takto mûli b˘t v‰ichni naplnûni
vdûãností a vírou ve velkou ObûÈ, kte-
rá sejme hfiích svûta.

Élího synové nebyli spokojeni s ãástí
pokojné obûti, která jim byla urãena,
a poÏadovali dal‰í porci. Tyto obûti po-
skytovaly knûÏím pfiíleÏitost obohacovat
se na úkor lidu. NejenÏe Ïádali víc, neÏ
na co mûli právo, ale odmítali vyãkat, aÏ
shofií tuk jako obûÈ Hospodinu. Tvrdili,
Ïe si mohou vzít kteroukoli ãást,která se
jim líbí, a pokud jim v tom bylo bránû-
no, vyhroÏovali, Ïe si ji vezmou násilím.
Tato neúcta olupovala bohosluÏby o je-
jich svat˘ v˘znam a „lidé znevaÏovali
Hospodinovy obûtní dary“(1 S 2,17).UÏ
v nich nevidûli onu velkou pfiedobraz-
nou obûÈ, kterou mûli oãekávat. „Hfiích
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tûch mládencÛ byl pfied Hospodinem
nesmírnû velik˘.“ (1 S 2,17)

Tito nevûrní knûÏí sv˘m pohor‰li-
v˘m, hanebn˘m chováním zneuctívali
svÛj svat˘ úfiad.Mnozí lidé byli naplnû-
ni rozhofiãením nad zkaÏeností Chofní-
ho a Pinchasa a pfiestali se zúãastÀovat
bohosluÏeb. BezboÏnost, prostopá‰-
nost a dokonce i modláfiství se hrozivû
‰ífiily.

Élí velice pochybil, kdyÏ dovolil, aby
jeho synové zastávali svat˘ knûÏsk˘
úfiad. Omlouval jejich chování jednou
v˘mluvou za druhou, aÏ se stal k jejich
hfiíchÛm slep˘. Ale nakonec uÏ nemohl
zavírat oãi pfied zloãiny sv˘ch synÛ.Lidé
si stûÏovali na jejich násilné ãiny a ve-
leknûz se uÏ neodvaÏoval déle mlãet.
Synové vidûli zármutek svého otce, ale
jejich tvrdého srdce se to nedotklo. Sly-
‰eli jeho mírná napomenutí, ale nic si
z nich nedûlali. Nezmûnili svÛj hfií‰n˘
zpÛsob Ïivota. Kdyby mûl Élí jednat se
sv˘mi bezboÏn˘mi syny spravedlivû,
museli by b˘t zpro‰tûni knûÏského úfia-
du a potrestáni smrtí.Hrozil se toho,Ïe
by je mûl vefiejnû zostudit a odsoudit,
a proto je podpofiil tím, Ïe je ponechal
v nejsvûtûj‰ím úfiadû. Dovolil jim, aby
znehodnotili BoÏí sluÏbu a zasadili rá-
nu dílu obhajování pravdy do takové
míry, Ïe to nebude moÏné napravit ani
za mnoho let. BÛh v‰ak vzal celou zá-
leÏitost do sv˘ch rukou.

„Tu pfii‰el k Élímu muÏ BoÏí a fiekl
mu: »Toto praví Hospodin:… Ctil jsi své
syny více neÏ mne. Ztloustli jste z pr-
votin v‰ech obûtních darÛ Izraele, mé-
ho lidu.Proto sly‰ v˘rok Hospodina,Bo-
ha Izraele. Prohlásil jsem sice, Ïe tvÛj
dÛm a tvÛj rod budou pfiede mnou ko-

nat svÛj úfiad vûãnû. Ale nyní je toto
HospodinÛv v˘rok: Jsem toho dalek!
Ty,kdo mû ctí,poctím,ale ti,kdo mnou
pohrdají, budou zlehãeni... Sobû v‰ak
ustanovím vûrného knûze, kter˘ bude
konat,co mám na srdci a v mysli.Vybu-
duji mu trval˘ dÛm, kde bude vykoná-
vat po v‰echny dny svÛj úfiad pfied m˘m
pomazan˘m.«“ (1 S 2,27- 35)

ZODPOVùDNOST RODIâÒ

Ti, kdo ve slepé lásce ke sv˘m dûtem
vyhovují v‰em jejich sobeck˘m pfiáním
a nekárají hfiích a nenapravují zlo,uka-
zují, Ïe ctí více své bezboÏné dûti neÏ
Boha.Élí se mûl nejprve pokusit zamezit
zlu mírn˘mi prostfiedky. Kdyby ov‰em
tyto prostfiedky nestaãily, mûl se posta-
vit proti ‰patnosti pfiísnûji. Jsme zodpo-
vûdni za chyby druh˘ch, které mÛÏeme
pouÏitím rodiãovské nebo past˘fiské
autority napravit právû tak, jako kdyby-
chom se jich dopustili sami.

Élí pfiehlíÏel chyby a hfiíchy sv˘ch
synÛ v jejich dûtství a namlouval si, Ïe
ze sv˘ch ‰patn˘ch sklonÛ ãasem vyros-
tou. Mnozí se dnes dopou‰tûjí stejné
chyby.Podporují u sv˘ch dûtí nespráv-
né sklony s v˘mluvou: „Jsou pfiíli‰ ma-
lé na trestání. Poãkej, aÏ budou star‰í
a bude jim to moÏné vysvûtlit.“ Takto
dûti vyrÛstají s povahov˘mi vlastnost-
mi, které jsou jejich celoÏivotním pro-
kletím.

Pro rodiny není nic hor‰ího,neÏ kdyÏ
se dûtem dovolí, aby si dûlaly,co chtûjí.
Dûti brzy ztratí v‰echnu úctu ke sv˘m
rodiãÛm a ve‰ker˘ respekt k autoritû
a stávají se satanov˘mi zajatci.Vliv ‰pat-
nû vedené rodiny má katastrofální ná-
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sledky pro spoleãnost.Tak narÛstá pfiíliv
zla, které zachvacuje rodiny, spoleãnost
a vlády.

Rodinn˘ Ïivot Élího byl napodobo-
ván v tisíce domovech po celém Izrae-
li. âiny mluví hlasitûji neÏ sebekrásnûj-
‰í zboÏná vyznání. JestliÏe rodiãe nepl-
ní vûrnû své povinnosti, je to v kaÏdém
pfiípadû zlé.Dûje-li se tak v rodinách uãi-
telÛ BoÏího lidu, je to ov‰em je‰tû de-
setkrát hor‰í.

JestliÏe lidé pouÏívají své svaté povo-
lání jako plá‰tík pro uspokojování sv˘ch
sobeck˘ch a tûlesn˘ch zájmÛ,stávají se
úãinn˘mi nástroji satana. Jako Chofní
a Pinchas zpÛsobují, Ïe lidé „znevaÏují
Hospodinovy obûtní dary“.Po urãit˘ ãas
se jim mÛÏe dafiit své hfií‰né chování
ukr˘vat, ale kdyÏ se nakonec ukáÏe je-
jich prav˘ charakter, víra lidí utrpí ‰ok,
kter˘ ãasto vzbudí nedÛvûru ke v‰em
uãitelÛm BoÏího slova. Poselství pravé-
ho Kristova sluÏebníka je pfiijímáno
s pochybnostmi. Stále vyvstává otázka:
„NeukáÏe se, Ïe tento muÏ je stejn˘ ja-

ko tamten,o nûmÏ jsme si mysleli,Ïe je
svat˘, a pfiece byl tak zkaÏen˘?“

Élího pokárání jeho synÛ obsahuje
velice v˘znamná a stra‰ná slova:„Jestli-
Ïe hfie‰í ãlovûk proti ãlovûku, je rozhod-
ãím nad ním BÛh. Zhfie‰í-li v‰ak ãlovûk
proti Hospodinu, kdo nad ním bude
rozhodãím?“ (1 S 2,25) Kdyby byly je-
jich zloãiny zpÛsobily újmu jenom je-
jich bliÏním,soudce by to mohl vyfie‰it
uloÏením trestu a poÏadováním náhra-
dy. Takto by mohlo b˘t provinilcÛm
odpu‰tûno. Av‰ak jejich hfiíchy byly tak
úzce spjaty s jejich postavením knûÏí
Nejvy‰‰ího,Ïe bylo BoÏí dílo pfied lidmi
natolik zneváÏeno a zneuctûno, Ïe se
to nedalo niãím odãinit. Ani jejich vlast-
ní otec, tfiebaÏe byl sám veleknûzem,
se neodváÏil za nû pfiimlouvat.Nemohl
je chránit pfied hnûvem svatého Boha.
Ze v‰ech hfií‰níkÛ nesou nejvût‰í vinu
ti,kdo opovrhují prostfiedky,které nebe
nabízí pro záchranu lidí – ti,kdo „znovu
kfiiÏují BoÏího Syna a uvádûjí ho v po-
smûch“ (Îd 6,6).



BÛh nemohl b˘t ve styku s veleknû-
zem a jeho syny. Jejich hfiíchy bráni-
ly pfiítomnosti BoÏího svatého Ducha.
Av‰ak mladiãk˘ Samuel zÛstal vûrn˘ ne-
bi a bylo mu jako proroku Nejvy‰‰ího
svûfieno poselství odsouzení, které po-
stihne dÛm Élího.

„Jednoho dne leÏel Élí na svém mís-
tû.Oãi mu zaãaly pohasínat,takÏe nevi-
dûl. BoÏí kahan je‰tû nezhasl a Samuel
leÏel v Hospodinovû chrámû, kde byla
BoÏí schrána. Hospodin zavolal na
Samuela.“ (1 S 3,2-4)

Chlapec si myslel, Ïe hlas, kter˘ sly-
‰el, patfií Élímu, a tak bûÏel ke knûzovu
lÛÏku a fiekl: „Tu jsem, volal jsi mû.“ Élí
odpovûdûl:„Nevolal jsem,lehni si zase.“
(1 S 3,5) Tfiikrát byl Samuel volán a tfii-
krát odpovûdûl stejn˘m zpÛsobem.Poté
Élí nabyl pfiesvûdãení,Ïe tajupln˘ hlas je
hlasem BoÏím.Hospodin pominul svého
vyvoleného sluÏebníka,bûlovlasého mu-
Ïe, a ve‰el ve styk s dítûtem.UÏ to samo
o sobû bylo hofik˘m, nicménû zaslouÏe-
n˘m pokáráním Élího a jeho domu.

Élího srdce nenaplnila závist a Ïárli-
vost. Pouãil Samuela, aby odpovûdûl:
„Mluv, Hospodine, tvÛj sluÏebník sly-
‰í.“ (1 S 3,9)

Hlas se ozval je‰tû jednou a chlapec
odpovûdûl: „Mluv, tvÛj sluÏebník sly‰í.“
(1 S 3,10)

„Hospodin fiekl Samuelovi: »Hle, já
uãiním v Izraeli nûco takového,Ïe bude
znít v obou u‰ích kaÏdému, kdo o tom
usly‰í.Onoho dne uvedu na Élího v‰ech-
no,co jsem ohlásil jeho domu,od zaãát-
ku aÏ do konce. Oznámil jsem mu, Ïe
jeho dÛm odsuzuji navûky pro nepra-
vost, o které vûdûl: Jeho synové pfiivo-
lávají na sebe zlofieãení, on v‰ak proti
nim nezakroãil. Proto jsem o Élího do-
mu pfiísahal: DÛm Élího nebude nikdy
zbaven viny ani obûtním hodem ani
obûtním darem.«“ (1 S 3,11-14)

Samuel byl ohromen, kdyÏ si uvûdo-
mil, jak stra‰né poselství mu bylo svû-
fieno. Ráno ‰el za sv˘mi povinnostmi
jako obvykle, ale jeho mladé srdce by-
lo obtûÏkáno velk˘m bfiemenem. Hos-
podin mu nepfiikázal, aby vyjevil hroz-
n˘ odsudek. Proto mlãel. Chvûl se, aby
ho nûjaká otázka nedonutila vyslovit
BoÏí soudy proti tomu,kterého miloval
a k nûmuÏ choval úctu.Élí si byl jist, Ïe
poselství pfiedpovídá nûjaké hrozné
ne‰tûstí jemu a jeho domu. Zavolal si
Samuela a vyzval ho, aby mu poctivû
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fiekl, co mu Hospodin zjevil. Mladík
uposlechl a stafiec se poklonil v pokor-
ném podfiízení se dûsivému rozsudku.
¤ekl: „On je Hospodin. AÈ uãiní, co je
dobré v jeho oãích.“ (1 S 3,18)

Pfiesto Élí neprojevil pravé pokání.
Nevzdal se svého hfiíchu. Hospodin rok
od roku odkládal své hrozné soudy.By-
lo tfieba udûlat mnohé k odãinûní chyb
minulosti,ale star˘ knûz nepodnikl Ïád-
né úãinné kroky, aby napravil zlofiády,
které zneuctily Hospodinovu svatyni
a zavedly tisíce IzraelcÛ do záhuby.V˘-
sledkem BoÏí shovívavosti bylo,Ïe Chof-
ní a Pinchas zatvrdili svá srdce a byli
v pfiestupování BoÏího zákona je‰tû
troufalej‰í.

Élí seznámil s poselstvím varování
a napomenutí, jehoÏ se dostalo jeho
domu, cel˘ národ. Doufal, Ïe se tak za-
mezí ‰patnému vlivu jeho pfiehlíÏení
hfiíchÛ v minulosti. Av‰ak lidé i knûÏí
vzali varování na lehkou váhu.Lid okol-
ních národÛ si také poãínal ãím dál smû-
leji ve své modlosluÏbû a zloãinu.Necí-
tili Ïádnou vinu za své hfiíchy, kterou
by pociÈovali,kdyby byli Izraelci pocti-
vû zachovávali BoÏí pfiikázání.BÛh mu-
sel zasáhnout, aby byla obhájena ãest
jeho jména.

SCHRÁNA V ZAJETÍ

„Izrael vytáhl do boje proti Peli‰tejcÛm.
Utábofiili se u Eben-ezeru (tedy u Ka-
mene pomoci); Peli‰tejci se utábofiili
v Afeku.“ (1 S 4,1) Tuto v˘pravu Izra-
elci podnikli, aniÏ se poradili s Bohem,
bez souhlasu veleknûze nebo proroka.
Peli‰tejci „se sefiadili proti Izraeli. Roz-
poutal se boj a Izrael byl od Peli‰tejcÛ

poraÏen; ti pobili v bitvû na poli asi
ãtyfii tisíce muÏÛ.“ (1 S 4,2) KdyÏ se
rozprá‰ené a sklíãené vojsko vrátilo do
svého tábora, izrael‰tí star‰í fiekli: „Proã
nás Hospodin dnes pfied Peli‰tejci po-
razil?“ (1 S 4,3) Neuvûdomovali si, Ïe
pfiíãinou této hrozné poráÏky byly je-
jich vlastní hfiíchy.

A fiekli: „Vezmûme si ze ·íla schránu
Hospodinovy smlouvy, aÈ pfiijde mezi
nás a zachrání nás ze spárÛ na‰ich ne-
pfiátel.“(1S 4,3) Hospodin nedal pfiíkaz
ani povolení,aby byla schrána smlouvy
pfienesena do vojska. Izraelci byli pfies-
to pfiesvûdãeni, Ïe zvítûzí, a propukli
ve velk˘ jásot, kdyÏ ji Élího synové pfii-
nesli do tábora.

Peli‰tejci pohlíÏeli na schránu Hos-
podinovy smlouvy jako na boha Izrae-
le.Ptali se: „»Co znamená tento mohut-
n˘ váleãn˘ ryk v tábofie HebrejÛ?« Pak
zjistili, Ïe Hospodinova schrána pfii‰la
do tábora. Tu se Peli‰tejci zaãali bát.
¤ekli:»BÛh pfii‰el do jejich tábora.« A na-
fiíkali:»Bûda nám! Dosud se nic takového
nestalo. Bûda nám! Kdo nás vysvobodí
z rukou tûch vzne‰en˘ch bohÛ? To jsou
pfiece ti bohové,ktefií pobili Egypt v‰e-
lijak˘mi ranami na pou‰ti.Vzchopte se!
VzmuÏte se,Peli‰tejci, aÈ neotroãíte He-
brejÛm, jako oni otroãili vám.VzmuÏte
se a dejte se do boje!«“ (1 S 4,6-9)

Peli‰tejci nelítostnû zaútoãili, coÏ
vedlo k velkému vítûzství. Tfiicet tisíc
IzraelcÛ zÛstalo leÏet na bitevním poli
a BoÏí schrána byla vzata do zajetí.Oba
Élího synové padli v boji,kdyÏ se ji sna-
Ïili ochránit.

Izraelce postihlo nejstra‰nûj‰í ne‰tûs-
tí, jaké je mohlo potkat. BoÏí schrána
byla v moci nepfiítele.Byl jim vzat sym-
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bol Hospodinovy stálé pfiítomnosti a mo-
ci. Dfiíve dosahovali zázraãn˘ch vítûz-
ství, kdykoli se objevila.V nejsvûtûj‰ím
oddûlení stanu setkávání nad ní zÛstá-
val viditeln˘ symbol nejvy‰‰ího Boha.
Tentokrát jim v‰ak nepfiinesla vítûzství
a v celém Izraeli zavládl smutek.

Symbolem Hospodinovy pfiítom-
nosti byl BoÏí zákon, kter˘ byl uloÏen
ve schránû, av‰ak Izraelci pfiestupovali
BoÏí pfiikázání a zarmucovali Hospodi-
nova Ducha,kter˘ mezi nimi pfieb˘val.
KdyÏ lid nectil zjevenou BoÏí vÛli a ne-
Ïil v souladu s BoÏím zákonem, nebyla
jim schrána úmluvy o nic prospû‰nûj‰í
neÏ obyãejná bedna.PohlíÏeli na ni tak
jako modláfiské národy na své modly.
Pfiestupovali zákon, kter˘ obsahovala,
protoÏe jejich uctívání schrány vedlo
k pokrytectví a modláfiství.

SMRT ÉLÍHO

KdyÏ vojsko vytáhlo do boje, zÛstal Élí
v ·ílu. S tr˘znivou pfiedtuchou oãekával
v˘sledek bitvy, „neboÈ se v srdci tfiásl
o BoÏí schránu“ (1 S 4,13). Den co den
sedával u cesty pfied bránou svatostán-
ku a úzkostlivû vyhlíÏel pfiíchod posla
z bitevního pole.

Koneãnû do mûsta pfiispûchal „nûja-
k˘ Benjamínec“, kter˘ mûl „roztrÏen˘
‰at a na hlavû hlínu“ (1 S 4,12), a podal
dychtivému davu zprávu o poráÏce.
Hlasit˘ pláã a náfiek pronikl aÏ k slu-
chu stráÏce svatostánku. Pfiivedli k nû-
mu posla, kter˘ fiekl: „Izrael utekl pfied
Peli‰tejci. Lid utrpûl zdrcující poráÏku.
I oba tvoji synové, Chofní a Pinchas,
jsou mrtvi.“ (1 S 4,17) Aã to bylo hroz-
né,Élí to v‰echno dokázal snést,proto-

Ïe to ãekal. KdyÏ v‰ak posel dodal, Ïe
„BoÏí schrána byla vzata“(1 S 4,17),ob-
jevil se v jeho tváfii v˘raz nev˘slovné
sklíãenosti.My‰lenka,Ïe sv˘m hfiíchem
zneuctil Boha a zapfiíãinil,Ïe byla Izrae-
li odejmuta BoÏí pfiítomnost, bylo víc,
neÏ mohl snést. Élí spadl „nazad ze stol-
ce k pilífii brány,zlomil si vaz a zemfiel“
(1 S 4,18).

Pinchasova manÏelka se bála Hospo-
dina. Smrt jejího tchána a manÏela a pfie-
dev‰ím hrozná zpráva, Ïe byla uloupe-
na Hospodinova schrána, zpÛsobily její
smrt. Cítila, Ïe zmizela poslední nadûje
Izraele.Proto dala dítûti,které se jí v té-
to tûÏké hodinû narodilo, jméno Í-ká-
bód neboli „Je-po-slávû“. Se smrtí na
rtech za‰eptala: „Sláva se odstûhovala
z Izraele, vÏdyÈ BoÏí schrána je vzata.“
(1 S 4,22)

Ale Hospodin svÛj lid úplnû nezavrhl
a pouÏil schránu k potrestání Peli‰tej-
cÛ. Bude ji stále provázet BoÏí nevidi-
telná pfiítomnost, která vzbudí v pfie-
stupnících BoÏího svatého zákona hrÛ-
zu a zahubí je. BezboÏníci mohou po
urãitou dobu jásat,kdyÏ vidí, jak je Izra-
el utrpením vychováván, av‰ak pfiijde
doba, kdy se i oni setkají s rozsudkem
svatého Boha, kter˘ nenávidí hfiích.

SCHRÁNA A PELI·TEJCI

Peli‰tejci triumfálnû odnesli BoÏí schrá-
nu do A‰dódu a vystavili ji v chrámû
svého boha Dágona.Mysleli si, Ïe moc,
která schránu úmluvy provázela, teì
bude patfiit jim, a kdyÏ se spojí s mocí
Dágona, budou nepfiemoÏitelní.

KdyÏ ale následujícího dne vstoupili
do chrámu, naskytl se jim pohled, kte-
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r˘ je naplnil zdû‰ením.Dágon padl pfied
Hospodinovou schránou na tváfi.KnûÏí
uctivû zvedli modlu a vrátili ji na její
místo.

Av‰ak pfií‰tí den ráno zjistili, Ïe Dá-
gonova modla je neobyãejnû zohave-
na a opût leÏí na zemi pfied schránou
smlouvy. Horní ãást této modly mûla
podobu ãlovûka,dolní ãást podobu ry-
by. Teì byla lidská ãást sochy odlome-
na a zÛstalo pouze tûlo ryby.KnûÏí a lid
byli ochromeni hrÛzou.Vidûli v tom zlé
znamení, pfiedzvûst zniãení jich sam˘ch
i jejich model Bohem HebrejÛ.Odnesli
schránu ze svého chrámu a umístili ji
v samostatné budovû.

Obyvatelé A‰dódu byli postiÏeni bo-
lestivou a smrtelnou nemocí.Vzpomnû-
li si na rány, které postihly Egypt, a lid
pfiiãítal své utrpení tomu,Ïe je mezi ni-
mi pfiítomna BoÏí schrána.Bylo rozhod-
nuto, Ïe ji dopraví do Gatu. I sem v‰ak
pfii‰la ona rána a muÏi tohoto mûsta
odeslali BoÏí schránu do Ekrónu.Zde ji
obyvatelé pfiijali s velk˘m strachem.
Kfiiãeli:„Dopravili k nám schránu Boha
Izraele, aby umofiili nás i ná‰ lid!“ (1 S
5,10) Dílo zkázy pokraãovalo, aÏ „volá-
ní mûsta o pomoc stoupalo k nebe-
sÛm“ (1 S 5,12).

Lidé se báli nechat schránu dál mezi
lidsk˘mi pfiíbytky, a tak ji umístili na
pole. Následovala my‰í pohroma. My‰i
zaplavily zemi a niãily polní plodiny ve
stodolách i na polích. Národu teì hro-
zilo úplné zniãení.

BoÏí schrána zÛstala v peli‰tejské ze-
mi sedm mûsícÛ. Izraelci nijak neusilo-
vali o její navrácení. Zato Peli‰tejci si
dûlali starosti, jak se jí zbavit.Místo aby
jim byla zdrojem síly,byla jim bfiemenem

a velk˘m prokletím. Nevûdûli v‰ak, jak
to udûlat. Lidé povolali velmoÏe náro-
da,knûze a vû‰tce a zeptali se: „Co má-
me s Hospodinovou schránou udûlat?
Sdûlte nám, jak˘m zpÛsobem ji odeslat
na její místo.“ (1 S 6,2) Bylo jim dopo-
ruãeno,aby ji vrátili spolu se vzácn˘mi
obûÈmi za provinûní. „Teprve pak bu-
dete uzdraveni,“ (1 S 6,3) fiekli knûÏí.

SCHRÁNA POSLÁNA DO BÉT-·EME·E

Podle tehdej‰ího povûreãného zvyku
nafiídili peli‰tej‰tí velmoÏové lidem,aby
zhotovili symboly ran,které je postihly.
„Pût zlat˘ch nádorÛ a pût zlat˘ch my‰í
podle poãtu peli‰tejsk˘ch kníÏat,“ fiekli,
„neboÈ stejná pohroma postihla v‰ech-
ny, i va‰e kníÏata.“ (1 S 6,4)

Tito mudrci uznali tajuplnou moc,
která provázela schránu. Pfiesto lidem
neporadili, aby se odvrátili od svého
modláfiství a slouÏili Hospodinu. Stále
nenávidûli Boha Izraele, aãkoli byli sou-
dy pfiinuceni podfiídit se jeho autoritû.
Takové podfiízení se nemÛÏe hfií‰níka
zachránit. Srdce musí b˘t odevzdáno
Bohu, musí se poddat BoÏí milosti, neÏ
mÛÏe b˘t pfiijato pokání.

Jak velká je BoÏí trpûlivost s bezboÏ-
n˘mi! Desetitisíce projevÛ milosrden-
ství, které zÛstaly bez pov‰imnutí, ti‰e
dopadaly na stezky nevdûãn˘ch,vzpur-
n˘ch lidí.KdyÏ v‰ak odmítli naslouchat
BoÏímu hlasu promlouvajícímu v jeho
stvofiitelském díle a ve varováních, ra-
dách a napomenutích BoÏího slova,
byl nucen promluvit prostfiednictvím
soudÛ.

KnûÏí a vû‰tci varovali lid, aby nena-
podobovali zatvrzelost faraona a Egyp-
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ÈanÛ, aby si tak nezpÛsobili je‰tû vût‰í
utrpení. Pak byl navrÏen plán, s nímÏ
v‰ichni souhlasili. Schrána byla spolu
se zlat˘mi obûÈmi za provinûní naloÏe-
na na nov˘ vÛz, aby se tak zamezilo ja-
kémukoli nebezpeãí poskvrnûní. Do
tohoto vozu byly zapfiaÏeny dvû krávy
po otelení, na jejichÏ ‰íje nebylo je‰tû
nikdy vloÏeno jho.

Jejich telátka byla zavfiena doma a krá-
vy byly ponechány,aby si svobodnû ‰ly,
kam chtûjí. JestliÏe bude schrána takto
navrácena IzraelcÛm do Bét-‰eme‰e,nej-
bliÏ‰ího lévijského mûsta, Peli‰tejci to

pfiijmou jako dÛkaz, Ïe jim toto velké
ne‰tûstí zpÛsobil BÛh Izraele. „JestliÏe
nikoli,“ fiekli, „tedy poznáme,Ïe nás ne-
ranila jeho ruka,ale stalo se nám to ná-
hodou.“ (1 S 6,9)

KdyÏ krávy dostaly volnost, nevráti-
ly se ke sv˘m mláìatÛm, ale vydaly se
pfiímo do Bét-‰eme‰e. Aãkoli je neved-
la lidská ruka,udrÏovala zvífiata vytrvale
smûr své cesty.BoÏí pfiítomnost dopro-
vázela schránu a bezpeãnû ji dovedla
na pfiesnû urãené místo.

Obyvatelé Bét-‰eme‰e Ïali v údolí
p‰enici.„Tu se rozhlédli a spatfiili schrá-
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Pfii bitvû v Afeku a Eben-ezeru pfiinesli Izraelci schránu úmluvy ze ·íla a dali ji

do pfiedních fiad, protoÏe vûfiili, Ïe zpÛsobí vítûzství. Ale Peli‰tejci vyhráli, schrá-

nu ukofiistili a vzali ji do A‰dód, pak byla pfievezena do Gat, potom do Ekrónu,

ale vÏdy pÛsobila mezi Peli‰tejci ne‰tûstí a problémy, aÈ se nacházela kdekoli.

Nakonec Peli‰tejci poslali schránu úmluvy zpût do Izraele – do Bét-‰eme‰e a od-

tud byla pfiestûhována do Kirjat-jearímu, protoÏe také obyvatelé Bét-‰eme‰e pro-

Ïívali – pro své nevhodné chování – problémy.V Kirjat-jearímu byla schrána na-

stûhována do domu Abinadaba. Schrána úmluvy se nikdy nevrátila do ·íla,

pravdûpodobnû proto, Ïe Peli‰tejci toto mûsto zniãili pfiibliÏnû 1100 let pfied na-
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nu a zaradovali se, Ïe ji vidí. VÛz dojel
na pole Jó‰uy Bét‰eme‰ského a tam se
zastavil.

Byl tam velik˘ kámen.I roz‰típali dfií-
ví vozu a obûtovali krávy Hospodinu
v zápalnou obûÈ.“ (1 S 6,13.14) Peli‰tej-
ci doprovázeli schránu „aÏ k území Bét-
‰eme‰e“ (1 S 6,12) a byli svûdky jejího
pfiijetí. Rána ustala a oni byli pfiesvûd-
ãeni, Ïe pohromy, které je postihly, by-
ly soudem Boha Izraele.

Obyvatelé Bét-‰eme‰e rychle roz‰í-
fiili zprávu, Ïe schrána úmluvy je v je-
jich drÏení, a lidé z okolních území se
shromáÏdili, aby pfiivítali její návrat.
Byly pfiineseny obûti. Kdyby byli tito
vyznavaãi ãinili pokání ze sv˘ch hfií-
chÛ, provázelo by je BoÏí poÏehnání.
Ale i kdyÏ se radovali z návratu BoÏí
schrány jako posla dobra,nemûli správ-
nou pfiedstavu o její posvátnosti.Dovo-
lili, aby zÛstala na poli, kde se konala
sklizeÀ. KdyÏ se stále dívali na posvát-
nou schránu, zaãali pfiem˘‰let, v ãem
tkví její mimofiádná moc. Nakonec je
pfiemohla zvûdavost. Odkryli víko a do-
volili si ji otevfiít.

Izraelci byli pouãeni,Ïe mají na schrá-
nu pohlíÏet s posvátnou bázní. Pouze
jednou v roce smûl BoÏí schránu spatfiit
nejvy‰‰í knûz. Dokonce ani pohan‰tí
Peli‰tejci se neodváÏili odkr˘t její víko.
Na v‰ech jejích cestách ji vÏdy doprová-
zeli neviditelní nebe‰tí andûlé.Neuctivá
opováÏlivost obyvatel Bét-‰eme‰e byla
okamÏitû potrestána.Mnozí byli stiÏeni
náhlou smrtí.Ti,kdo pfieÏili,nebyli tím-
to soudem pfiivedeni k pokání za své
hfiíchy,n˘brÏ jen k tomu,Ïe na schránu
pohlíÏeli s povûrãiv˘m strachem. Hor-
livû se jí snaÏili zbavit. A tak Bét‰eme‰a-

né poslali vzkaz obyvatelÛm Kirjat-jea-
rímu a vyzvali je,aby si schránu odnesli.
Obyvatelé tohoto mûsta pfiijali svatou
schránu s radostí a uloÏili ji do domu
lévijce Abínádaba. Tento muÏ povûfiil
svého syna Eleazara, aby se o ni staral,
a schrána tam zÛstala po mnoho let.

SAMUEL SOUDCEM

Cel˘ národ mûl uznat Samuelovo povo-
lání k prorockého úfiadu. Poctiv˘m vy-
fiízením BoÏího varování domu Élího –
navzdory tomu,Ïe to byla velmi bolest-
ná a nepfiíjemná povinnost – Samuel
dokázal svou vûrnost. „Hospodin byl
s ním. Nedopustil, aby nûkteré z jeho
slov padlo na zem.Cel˘ Izrael od Danu
aÏ k Beer-‰ebû poznal, Ïe Samuel má
od Hospodina prorocké povûfiení.“(1 S
3,19.20)

Samuel nav‰tûvoval mûsta a vesni-
ce po celé zemi a snaÏil se obracet srd-
ce lidí k Bohu jejich otcÛ. Jeho úsilí
pfiineslo dobré ovoce.Po dvacetiletém
zakou‰ení útlaku ze strany sv˘ch ne-
pfiátel „cel˘ izraelsk˘ dÛm zatouÏil po
Hospodinu“ (1 S 7,2). Samuel jim radil:
„JestliÏe se chcete cel˘m srdcem obrá-
tit k Hospodinu, odstraÀte ze svého
stfiedu cizí bohy i a‰tarty,upnûte se srd-
cem k Hospodinu a sluÏte jenom je-
mu. On vás vysvobodí z rukou Peli‰tej-
cÛ.“ (1 S 7,3) 

V Samuelovû dobû se lidé uãili prak-
tickému náboÏenství, jakému uãil i Kris-
tus,kdyÏ Ïil na této zemi.Pokání je prv-
ním krokem, kter˘ musí udûlat kaÏd˘,
kdo se vrací k Bohu. Musíme osobnû
pokofiit své srdce pfied Bohem a vzdát
se sv˘ch model. KdyÏ jsme udûlali v‰e,
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co jsme mohli udûlat, Hospodin nás
ujistí o spasení.

Bylo svoláno velké shromáÏdûní do
Mispy. DrÏeli tam pfiedepsan˘ pÛst. Lid
v hluboké pokofie vyznával své hfiíchy
a uvedl Samuela do úfiadu soudce.

Peli‰tejci povaÏovali toto shromáÏdû-
ní za váleãnou poradu a rozhodli se roz-
prá‰it Izraelce dfiíve, neÏ jejich plány
uzrají. Zprávy o tom,Ïe se blíÏí, vyvolaly
v Izraeli velk˘ strach. Lid naléhal na Sa-
muela: „NepfiestaÀ za nás úpûnlivû volat
k Hospodinu, na‰emu Bohu, aÈ nás za-
chrání z rukou Peli‰tejcÛ.“ (1 S 7,8)

Právû kdyÏ Samuel obûtoval jehÀát-
ko jako zápalnou obûÈ, Peli‰tejci vyra-
zili k bitvû. Tu Mocn˘, kter˘ rozdûlil
Rudé mofie a otevfiel Izraeli cestu pfies
Jordán,znovu projevil svou moc.Pfiibli-
Ïující se armádu zastihla stra‰ná boufie
a zemû byla poseta tûly mocn˘ch vá-
leãníkÛ.

Izraelci stáli a chvûli se nadûjí a stra-
chem. KdyÏ vidûli poráÏku sv˘ch ne-
pfiátel,poznali,Ïe Hospodin pfiijal jejich
pokání. Aãkoli nebyli pfiipraveni na bit-
vu, chopili se meãÛ padl˘ch Peli‰tejcÛ
a pronásledovali prchající vojsko. Toto
vítûzství bylo dobyto na tomtéÏ boji‰ti,
kde byli Izraelci pfied dvaceti lety Pe-
li‰tejci poraÏeni, jejich knûÏí pobiti
a schrána Hospodinovy smlouvy zaja-
ta. Peli‰tejci teì byli zcela podrobeni,
takÏe vydali své pevnosti, které vzali
Izraeli,a na mnoho let upustili od nepfiá-
telsk˘ch útokÛ.Ostatní národy následo-
valy tohoto pfiíkladu a Izraelci Ïili aÏ do
konce Samuelova údobí v míru.

Aby se na toto vysvobození nikdy
nezapomnûlo, vztyãil Samuel jeden
velk˘ kámen a tento památník nazval
„Eben-ezer (to je Kámen pomoci)
a prohlásil: »AÏ potud nám Hospodin
pomáhal.«“ (1 S 7,12)
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BÛh HebrejÛm pfiikázal, aby své dûti
seznamovali s tím, jak jednal s jejich
pfiedky.Mûli jim ãasto pfiipomínat BoÏí
mocné ãiny a zaslíbení, Ïe pfiijde Vyku-
pitel.Pfiedobrazy a symboly napomáha-
ly tomu,aby se ponauãení pevnû vtisk-
la do pamûti. Mysl dûtí a mlad˘ch lidí
byla vedena k tomu,aby poznávali Boha
v pfiírodních dûjích i ve slovech zjeve-
ní.Hvûzdy, stromy a kvûtiny,hory, fieky –
to v‰e mluvilo o Stvofiiteli. BohosluÏba
ve svatyni a v˘roky prorokÛ zjevovaly
Boha.

Takto byl vychováván MojÏí‰ v Gó-
‰enu, Samuel Chanou v Ramatajim-só-
fimu,David v Betlémû,Daniel pfied sv˘m
zajetím, které ho odlouãilo od jeho ro-
diny a národa,i Kristus v Nazaretû.Tako-
vé v˘chovy se dostalo mladému Timo-
teovi, kdyÏ ho vyuãovaly jeho babiãka
Lóis a jeho matka Euniké (viz 2 Tm 1,5;
3,15).

Dal‰ím opatfiením pro vzdûlávání
mlad˘ch lidí bylo zfiizování ‰kol proro-
kÛ. JestliÏe mlad˘ muÏ touÏil pronik-
nout hloubûji do pravdy, aby se mohl
stát uãitelem v Izraeli, mûl pfiístup do
tûchto ‰kol. Samuel shromáÏdil zboÏné
inteligentní mladé muÏe s nadáním ke

studiu a vychovával z nich kvalifikova-
né vÛdce a uãitele. Tak se snaÏil zabrá-
nit rÛstu zkaÏenosti,peãovat o morální
a duchovní blaho mlad˘ch lidí a zajistit
prosperitu národa. ¤íkalo se jim „pro-
roãtí Ïáci“(napfi.2 Kr 1,7). Jejich uãitelé,
ktefií dobfie znali BoÏí pravdu, Ïili sami
ve spoleãenství s Bohem a pfiijali BoÏí-
ho Ducha. Tû‰ili se dÛvûfie lidu.

V Samuelovû dobû existovaly dvû ta-
kové ‰koly – v Rámû a v Kirjat- jearímu.
Ostatní byly zaloÏeny pozdûji.

Studenti si zaji‰Èovali obÏivu sami
obdûláváním pÛdy nebo jinou ãinnos-
tí.V Izraeli se povaÏovalo za zloãin ne-
chat dûti vyrÛstat, aniÏ by se seznámily
s uÏiteãnou prací. KaÏdé dítû se vyuãi-
lo nûjakému fiemeslu,dokonce i ti,kdo
byli vychováváni ke svatému úfiadu.
Mnozí náboÏen‰tí uãitelé se Ïivili ma-
nuální prací.Dokonce i v apo‰tolské do-
bû si Pavel a Akvila vydûlávali na Ïivo-
bytí v˘robou stanÛ.

Hlavními studijními pfiedmûty v tûch-
to ‰kolách byly BoÏí zákon, dûjiny Bo-
Ïího jednání s lidmi, duchovní hudba
a poezie.Vyuãování se li‰ilo od v˘uky na
fiadû dne‰ních teologick˘ch ‰kol,z nichÏ
mnozí studenti vycházejí s men‰í zna-
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lostí Boha a náboÏenské pravdy, neÏ
kdyÏ do nich vstupovali.Zámûrem ve‰-
kerého studia bylo nauãit se znát BoÏí
vÛli a povinnosti ãlovûka vÛãi Bohu.
Vcírkevních dûjinách Ïáci sledovali, jak
BÛh v minulosti jednal se sv˘m lidem
a se svûtem. Seznamovali se s velk˘mi
pravdami znázornûn˘mi pfiedobrazy
a vírou se chápali ústfiedního cíle ve‰-
kerého tohoto studia – BoÏího Berán-
ka, kter˘ má sejmout hfiích svûta.

Studenti se uãili, jak se modlit, jak se
pfiiblíÏit ke svému Stvofiiteli, jak pûsto-
vat víru v nûho,jak rozumût uãení Hos-
podinova Ducha a jak ho poslouchat.
BoÏí Duch se projevoval v proroctví
a duchovní písni.

Posláním hudby je povzná‰et my‰len-
ky k tomu,co je ãisté a vzne‰ené,a pro-
bouzet v ãlovûku oddanost a vdûãnost
vÛãi Bohu. Kolik lidí v‰ak tento dar vy-
uÏívá k vyvy‰ování sebe, místo aby ho
pouÏívali k oslavování Boha! Láska
k hudbû se stává jedním z nejúspû‰nûj-
‰ích nástrojÛ, jimiÏ satan odvádí mysl
od povinností a od hloubání nad vûã-
n˘mi vûcmi.

Hudba je souãástí uctívání Boha v ne-
bi, a mûli bychom usilovat o to, aby-
chom se ve sv˘ch písních chval co nej-
více pfiiblíÏili harmonii nebesk˘ch sbo-
rÛ.Zpûv je obdobn˘m bohosluÏebn˘m
úkonem jako modlitba. Srdce musí sou-
znít s duchem písnû, abychom jí mohli
dát správn˘ v˘raz.

SMYSL V¯CHOVY

Nebylo by prospû‰né,kdyby si dne‰ní
vychovatelé vzali nûkterá ponauãení
ze star˘ch hebrejsk˘ch ‰kol? Skuteã-

n˘ úspûch ve v˘chovû závisí na tom,
jak vûrnû lidé Ïijí podle Stvofiitelova
plánu.

Prav˘m smyslem v˘chovy je obnovit
v ãlovûku BoÏí obraz. Hfiích tento BoÏí
obraz v ãlovûku témûfi smazal.Velk˘m
Ïivotním úkolem je pfiivést ãlovûka zpût
k dokonalosti,v níÏ byl na zaãátku stvo-
fien. Rodiãe a uãitelé mají pfii v˘chovû
dûtí a mládeÏe spolupracovat s Bohem
a pomáhat mu uskuteãnit jeho zámûr.
To je jejich úkolem. KaÏdá schopnost,
kaÏdá vlastnost,kterou nás Stvofiitel vy-
bavil,má b˘t pouÏita k jeho slávû a k po-
vznesení na‰ich bliÏních.

Kdyby se této tak dÛleÏité zásadû
vûnovala náleÏitá pozornost, do‰lo by
k radikálním zmûnám v nûkter˘ch sou-
ãasn˘ch vzdûlávacích metodách.Místo
aby podporovali p˘chu a sobeckou cti-
Ïádost, snaÏili by se uãitelé probudit
lásku k dobru, pravdû a kráse. Student
by se nesnaÏil vyniknout nad ostatní,ale
naplnit StvofiitelÛv zámûr a podobat se
mu. Místo aby byl pohánûn touhou po
sebevyv˘‰ení, ãímÏ zakrÀuje a zeslabu-
je své schopnosti,byla by jeho mysl ve-
dena ke Stvofiiteli.

„Zaãátek moudrosti je bázeÀ pfied
Hospodinem a poznat Svatého je ro-
zumnost.“ (Pfi 9,10) Toto poznání by
mûl uãitel ÏákÛm pfiedávat a v souladu
s ním utváfiet jejich charakter.To by mû-
lo b˘t zámûrem jeho práce.Îalmista fií-
ká: „Z tv˘ch ustanovení jsem nabyl ro-
zumnosti..., v‰echna tvá pfiikázání jsou
spravedlivá.“ (Î 119,104.172) Poznání
Boha máme získat studiem inspirova-
ného Písma a knihy pfiírody.Mysl se po-
stupnû pfiizpÛsobuje tomu, ãím se za-
b˘vá. Pokud pfiem˘‰lí jen o v‰edních
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vûcech, zakrní a zeslábne. JestliÏe se
nemusí pot˘kat s obtíÏn˘mi problémy,
témûfi ztratí schopnost rÛst.

Pokud jde o v˘chovnou moc, je Bible
bezkonkurenãní.Vy‰la pfiímo ze zdroje
vûãné pravdy a BoÏí ruka po v‰echna
staletí chránila její ryzost.Osvûtluje dáv-
nou minulost, do níÏ se lidské bádání
marnû snaÏí proniknout. Jedinû v Bibli
jsou zaznamenány dûjiny lidstva bez
pfiímûsi lidsk˘ch pfiedsudkÛ nebo p˘-
chy. Jsou v ní zachyceny zápasy, poráÏ-
ky a vítûzství nejvût‰ích muÏÛ, ktefií
kdy Ïili na tomto svûtû. Je tu poodhrnut
závûs, kter˘ oddûluje viditeln˘ svût od
svûta neviditelného, a my pozorujeme
spor protichÛdn˘ch sil dobra a zla od
okamÏiku, kdy vznikl hfiích, aÏ po ko-
neãné vítûzství spravedlnosti. To v‰e
není niãím jin˘m neÏ zjevením BoÏího
charakteru. Student je tak ve spojení
s Nekoneãn˘m. Není moÏné, aby tako-
vé studium nerozvíjelo a neposilovalo
rozumové schopnosti.

Bible pfiedstavuje zásady, které jsou
ochranou rodiny a základním kame-
nem spoleãnosti. Kdyby lidé studovali
BoÏí slovo a fiídili se jím,dalo by jim sí-
lu, pevn˘ charakter, bystré vnímání
a zdrav˘ úsudek.Takoví lidé by byli po-
Ïehnáním pro svût.

¤Eâ P¤ÍRODY

Ve‰kerá pravá vûda je v˘kladem BoÏích
záznamÛ v hmotném svûtû. Vûda pfii-
ná‰í na základû sv˘ch v˘zkumÛ pouze
nové dÛkazy o BoÏí moudrosti a moci.
Kniha pfiírody i psané BoÏí slovo,pokud
se správnû vykládají,nás seznamují s Bo-
hem tím,Ïe nás zasvûcují do moudr˘ch

a prospû‰n˘ch zákonÛ, jejichÏ prostfied-
nictvím BÛh pracuje.

Uãitelé by mûli napodobovat pfiíklad
Velkého uãitele, kter˘ pouÏíval názor-
né pfiíklady, aby své uãení zjednodu‰il
a vtiskl je hloubûji do myslí sv˘ch po-
sluchaãÛ. Ptáci ve vûtvích stromÛ, kvû-
tiny v údolích, statné stromy, úrodná
pÛda, klíãící obilí, neplodná zemû, za-
padající slunce pozlacující nebe sv˘mi
záfiiv˘mi paprsky – to v‰e slouÏilo jako
vyuãovací prostfiedek. JeÏí‰ spojoval
Stvofiitelovo viditelné dílo se slovy Ïi-
vota, která proná‰el.

Pfiíroda k ãlovûku promlouvá o Stvo-
fiitelovû lásce.Tento svût není jen samé
utrpení a bída.„BÛh je láska“– je napsá-
no na kaÏdém rozvíjejícím se poupûti,
na kaÏdém lístku kvûtiny a na kaÏdém
stéble trávy.Na bodláãí rostou kvûty a tr-
ny jsou zakryty rÛÏemi. V‰e v pfiírodû
svûdãí o BoÏím pfiání uãinit své dûti ‰Èast-
n˘mi. BoÏí zákazy tu nejsou jen proto,
aby ukázaly BoÏí autoritu. BÛh má na
mysli dobro sv˘ch dûtí.NevyÏaduje,aby
se vzdaly nûãeho, co je v jejich nejvy‰-
‰ím zájmu.

Názor, Ïe náboÏenství nepfiispívá ke
zdraví nebo ‰tûstí, je jedním z nejzhoub-
nûj‰ích omylÛ.Písmo fiíká:„BázeÀ pfied
Hospodinem vede k Ïivotu; nasycen
pfieãká‰ noc a nic zlého tû nepostih-
ne.“ (Pfi 19,23) Slova moudrosti „dají
Ïivot tûm, ktefií je nalézají, a zdraví ce-
lému jejich tûlu“ (Pfi 4,22).

Pravé náboÏenství pfiivádí ãlovûka
do souladu s BoÏími zákony, a to v tû-
lesné, du‰evní i mravní oblasti. Uãí se-
bekázni, vyrovnanosti a stfiídmosti.
NáboÏenství zu‰lechÈuje mysl, tfiíbí vkus
a posvûcuje soudnost.Víra v BoÏí lásku
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a svrchovanou prozfietelnost ulehãuje
bfiemeno starostí a peãování. NaplÀuje
srdce radostí a spokojeností v pfiíjem-
n˘ch i nepfiíjemn˘ch Ïivotních situa-
cích.NáboÏenství upevÀuje zdraví,pro-
dluÏuje Ïivot a zvy‰uje na‰i radost ze
v‰ech poÏehnání,která nám poskytuje.
Otevírá spolehliv˘ pramen ‰tûstí. Sku-
teãnou radost nelze najít na cestû, po
níÏ zakazuje chodit Ten, kter˘ ví, co je
nejlep‰í.

Bylo by uÏiteãné studovat jak tûles-
nou, tak i náboÏenskou v˘chovu v nû-
kdej‰ích hebrejsk˘ch ‰kolách. Mezi
myslí a tûlem je úzk˘ vztah. Abychom
dosáhli vysokého stupnû morálních
a intelektuálních schopností, musíme
rozumût zákonÛm, jimÏ podléhá na‰e
tûlesná podstata, a respektovat je.

I dnes by se mûl – tak jako v dobách
Izraele – kaÏd˘ mlad˘ ãlovûk nauãit nû-
jakému druhu manuální práce. I kdyby
bylo jisté,Ïe se dotyãn˘ ãlovûk nikdy ne-
bude muset Ïivit manuální prací, pfiesto
by se mûl nauãit pracovat.Bez tûlesné-
ho cviãení nemÛÏe mít nikdo pevné
zdraví.Dobrá pracovní disciplína je ne-
zbytná k získání silné a ãinorodé mysli
a ‰lechetného charakteru.

KaÏd˘ student by se mûl kaÏd˘ den
po urãitou dobu vûnovat aktivní práci.

Takto by byli mladí lidé uchránûni pfied
mnoh˘m zlem a poniÏujícími praktika-
mi,které jsou ãasto v˘sledkem zahálky.
To v‰e pfiispívá k dosaÏení hlavního cí-
le v˘chovy.

UkaÏme mlad˘m nûÏnou lásku ne-
beského Otce, kterou jim projevuje,
a dÛstojnost i ãest, k níÏ jsou povoláni.
VÏdyÈ se mají dokonce stát BoÏími sy-
ny a dcerami! Pak se tisíce z nich s opo-
vrÏením odvrátí od sobeck˘ch cílÛ a zá-
bav, jimÏ dosud vûnovali ve‰kerou svou
pozornost.Nauãí se nenávidût hfiích ne
pouze kvÛli nadûji na odmûnu nebo ze
strachu pfied trestem, ale pro jeho níz-
kost a podlost.

BÛh nevyz˘vá mladé lidi,aby byli mé-
nû snaÏiví. Tak jako jsou nebesa vy‰‰í
neÏ zemû, tak mají b˘t BoÏí milostí ve-
deni k mnohem vy‰‰ím cílÛm neÏ jen
k sobeck˘m a ãasn˘m zájmÛm.

A v˘chova,která zaãala zde na zemi,
bude pokraãovat v nebi. „Co oko nevi-
dûlo a ucho nesly‰elo, co ani ãlovûku
na mysl nepfii‰lo,pfiipravil BÛh tûm,kdo
ho milují.“(1K 2,9) Plné radosti a plné-
ho poÏehnání bude dosaÏeno aÏ v bu-
doucnosti. AÏ vûãnost mÛÏe odhalit
nádhern˘ Ïivot, jehoÏ bude moci ãlo-
vûk, obnoven˘ k BoÏímu obrazu, do-
sáhnout.



Správa se v Izraeli provádûla ve jménu
BoÏím.Úkolem MojÏí‰e,sedmdesáti star-
‰ích, velmoÏÛ a soudcÛ bylo jednodu‰e
prosazovat zákony, které dal BÛh. Sami
nemûli oprávnûní vydávat národu záko-
ny.To byla podmínka existence Izraele
jako národa. Hospodin pfiedvídal, Ïe si
Izrael vyÏádá krále, ale nezmûnil zása-
dy, na nichÏ byl stát zaloÏen. Král mûl
b˘t zástupcem Nejvy‰‰ího. Hlavou ná-
roda byl BÛh.

KdyÏ se Izraelci ponejprv usadili v Ke-
naanu, národ pod Jozuov˘m vedením
vzkvétal. Av‰ak styk s ostatními národy
pfiinesl zmûnu. Lidé pfiijali mnohé zvyky
sv˘ch pohansk˘ch sousedÛ a pfiestali si
pokládat za ãest b˘t BoÏím lidem. Pfiita-
hovala je okázalost a nádhera pohan-
sk˘ch vládcÛ a znelíbila se jim jejich vlast-
ní jednoduchost. Mezi kmeny propukla
Ïárlivost.Vnitfiní neshody je zeslabily.Byli
vystaveni nájezdÛm pohansk˘ch nepfiá-
tel a lidé zaãali vûfiit, Ïe kmeny musí b˘t
sjednoceny pod silnou centrální vládou.
Chtûli se osvobodit od vlády svého svr-
chovaného Pána. Tak se zaãal po celém
Izraeli ‰ífiit poÏadavek monarchie.

Pod Samuelovou správou národ
vzkvétal. Byl obnoven pofiádek, prosa-

zovala se zboÏnost a na urãitou dobu
byl potlaãen duch nespokojenosti. Ale
s postupem let prorok ustanovil za své
pomocníky své dva syny. Tito mladí
muÏi byli posláni do Beer-‰eby, aby za-
ji‰Èovali spravedlnost mezi lidmi na ji-
hu zemû.

Ukázalo se, Ïe nejsou hodni zastávat
takov˘ úfiad. „Jeho synové v‰ak necho-
dili jeho cestou,ale propadli lakotû,bra-
li úplatky a pfievraceli právo.“ (1 S 8,3)
Nenapodobovali ãist˘, nesobeck˘ Ïivot
svého otce. Byl ke sv˘m synÛm do ur-
ãité míry pfiíli‰ shovívav˘ a v jejich po-
vaze byl patrn˘ v˘sledek.

To lidem poskytlo záminku, aby po-
Ïadovali zmûnu,po níÏ uÏ dlouho tajnû
touÏili. „V‰ichni izrael‰tí star‰í se tedy
shromáÏdili a pfii‰li k Samuelovi do Rá-
my. ¤ekli mu: »Hle, ty jsi uÏ star˘ a tvo-
ji synové nechodí tvou cestou. Dosaì
nyní nad námi krále,aby nás soudil, jako
je tomu u v‰ech národÛ.«“ (1 S 8,4.5) 

Kdyby byl Samuel vûdûl o ‰patném
zpÛsobu jednání sv˘ch synÛ,neprodle-
nû by je sesadil z úfiadu.O to ov‰em Ïa-
lobcÛm ne‰lo. Samuel poznal, Ïe jejich
skuteãnou pohnutkou je nespokojenost
a p˘cha.Proti Samuelovi nebyla vznese-
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PRVNÍ IZRAELSK¯ KRÁL
Lid Ïádá krále – 

vyvolen˘m se stává Saul.



na Ïádná stíÏnost.V‰ichni uznávali poc-
tivost a moudrost jeho vedení. Star˘
prorok nikoho nepokáral, ale pfiednesl
tuto záleÏitost na modlitbû Hospodinu
a hledal radu pouze od nûho.

VAROVÁNÍ

Hospodin Samuelovi fiekl: „Uposlechni
lid ve v‰em,co od tebe Ïádají.VÏdyÈ ne-
zavrhli tebe,ale zavrhli mne,abych nad
nimi nekraloval.V‰ím,co dûlali ode dne,
kdy jsem je vyvedl z Egypta,aÏ dodnes,
dokazují, Ïe mû opustili a Ïe slouÏí ji-
n˘m bohÛm; tak jednají i vÛãi tobû.“
(1 S 8,7.8)

Izrael nejvíc prosperoval v dobách,
kdy uznávali Hospodina za svého Krá-
le,kdy povaÏovali zákony a správu,kte-
rou ustanovil,za lep‰í neÏ zákony a vlá-
du jin˘ch národÛ. Av‰ak odch˘lením
se od BoÏího zákona Hebrejové selhali
a nestali se lidem,jak˘ si z nich BÛh pfiál
udûlat. Nakonec v‰echno zlo, které by-
lo dÛsledkem jejich hfiíchu a odpadnu-
tí, svalovali na BoÏí vládu.

Hospodin lid nechal, aby uskuteãni-
li své vlastní rozhodnutí, protoÏe od-
mítli dát se vést jeho radou. KdyÏ si li-
dé vyberou svou vlastní cestu, BÛh jim
velmi ãasto plní jejich pfiání, aby je pfii-
vedl k poznání,Ïe jejich volba byla blá-
hová. To, co si srdce pfieje v rozporu
s BoÏí vÛlí, se nakonec stává zlofieãen-
stvím místo poÏehnáním.

Samuel dostal pokyn,aby Ïádosti lidu
vyhovûl. Mûl je v‰ak zároveÀ seznámit
s Hospodinov˘m nesouhlasem a upo-
zornit je na dÛsledky jejich rozhodnu-
tí. Vûrnû jim pfiedstavil bfiemena, která
na nû budou vloÏena, a rozdíl mezi ta-

kov˘m útlakem a jejich nynûj‰í svobo-
dou a blahobytem. Jejich král bude na-
podobovat okázalost a pfiepych jin˘ch
králÛ. Bude nutné vybírat vysoké po-
platky z osob a majetku. Ty nejurost-
lej‰í z jejich mlad˘ch muÏÛ si vyÏádá
do sv˘ch sluÏeb. Stanou se z nich jezd-
ci na vozech a na koních a budou pfied
ním bûhat. Budou muset doplÀovat ‰i-
ky jeho armády,budou nuceni pracovat
na jeho polích, sklízet jeho úrodu a vy-
rábût váleãnou zbroj pro jeho vojsko.
K vydrÏování svého královského dvora
zabere jejich nejlep‰í pÛdu.Vezme jim
ty nejhodnotnûj‰í z jejich sluÏebníkÛ
a dobytka a bude je uÏívat pro sebe.Kro-
mû toho v‰eho bude král vybírat desátek
ze v‰ech jejich pfiíjmÛ, v˘sledky jejich
práce nebo plody zemû.Prorok zakon-
ãil svou fieã slovy: „Stanete se jeho ot-
roky. A pfiijde den, kdy budete úpût
kvÛli svému králi,kterého jste si vyvoli-
li, ale Hospodin vám onoho dne neod-
poví.“(1S 8,17.18) KdyÏ uÏ bude jednou
zfiízeno království,nebude moÏné je dle
libosti zru‰it.

LID ÎÁDÁ KRÁLE

Av‰ak lid odpovûdûl: „Nikoli. AÈ je nad
námi král! I my chceme b˘t jako v‰ech-
ny ostatní národy. Ná‰ král nás bude
soudit a bude pfied námi vycházet a po-
vede na‰e boje.“ (1 S 8,19.20)

„Jako v‰echny ostatní národy.“ Ne-
b˘t v tomto ohledu jako ostatní národy
bylo zvlá‰tní pfiedností. BÛh Izraelce
oddûlil od kaÏdého jiného národa, aby
je uãinil sv˘m vlastním mimofiádn˘m
klenotem. Ale oni touÏili napodobovat
pohany! KdyÏ lidé, ktefií vyznávají, Ïe
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patfií Bohu, odcházejí od Hospodina,
zaãnou touÏit po poctách svûta.Mnozí
tvrdí, Ïe spojením se svûtem a pfiijetím
jeho zvykÛ mohou mít na bezboÏné
vût‰í vliv. Av‰ak v‰ichni, kdo se vydají
tímto smûrem,se oddûlují od Zdroje své
síly. Tím, Ïe se stávají pfiáteli svûta, stá-
vají se nepfiáteli Boha.

Samuel naslouchal lidu s hlubok˘m
zármutkem. Ale Hospodin mu fiekl:
„Ustanov jim krále.“ (1 S 8,22) Prorok
vûrnû pfiedstavil varování, ale bylo od-
mítnuto. S tûÏk˘m srdcem ode‰el, aby
pfiipravil tuto velkou zmûnu ve správû
zemû. SamuelÛv Ïivot, vyznaãující se
bezúhonností a nesobeckou oddaností
Bohu, byl napomenutím jak samolib˘m
knûÏím,tak py‰nému a pfiízemnímu spo-
leãenství Izraele. Jeho práce nesla peãeÈ
nebes. Byl ctûn Vykupitelem svûta, pod
jehoÏ vedením spravoval Ïidovsk˘ ná-
rod. Ale lid, jemuÏ byla jeho zboÏnost
v˘ãitkou, pohrdl jeho pokornou autori-
tou a odmítli ho. Zvolili si jiného muÏe,
kter˘ jim bude vládnout jako král.

V Samuelovû povaze mÛÏeme vidût
odlesk Kristovy podoby. Byla to právû
Kristova svatost,co proti nûmu vyvola-
lo nejkrutûj‰í odpor fale‰n˘ch vyzna-
vaãÛ zboÏnosti. Îidé oãekávali Mesiá-
‰e,kter˘ zlomí jho utlaãovatele.Pfiitom
v‰ak pûstovali hfiíchy, kvÛli nimÏ toto
jho na jejich ‰íjích spoãívalo.Kdyby byl
Kristus souhlasil s jejich pojetím zboÏ-
nosti, pfiijali by ho za svého krále. Jeho
nebojácné napomínání jejich bezboÏ-
nosti v‰ak nesnesou. Tak tomu bylo na
svûtû ve v‰ech dobách. KdyÏ jsou po-
krytci napomínáni pfiíkladem tûch,kdo
nenávidí hfiích, stávají se satanov˘mi
nástroji k pronásledování vûrn˘ch.

VYVOLENÍ SAULA

BÛh si pro sebe vyhradil právo vybrat
jim krále. Volba padla na Kí‰ova syna
Saula.

„Mezi Izraelci nebylo hezãího muÏe
nad nûj.“ (1 S 9,2) Mûl vzne‰ené a dÛ-
stojné chování, byl pohledn˘ a vysok˘
a vypadal jako rozen˘ vÛdce.Pfiesto Sau-
lovi chybûly právû ony vy‰‰í vlastnosti,
které jsou podstatou pravé moudrosti.
Nenauãil se ovládat své prudké vá‰nû.
Nikdy nepocítil obnovující moc BoÏí
milosti.

Saul byl synem bohatého velmoÏe.
Pfiesto plnil v‰ední povinnosti rolníka.
Nûkolik zvífiat, která patfiila jeho otci,
zabloudilo v horách a Saul je ‰el se sv˘m
sluÏebníkem hledat.ProtoÏe nebyli da-
leko od Rámy, Samuelova domova, slu-
Ïebník navrhl, aby se zeptali proroka,
kde je jejich ztracen˘ dobytek.

KdyÏ se blíÏili k mûstu, bylo jim fieãe-
no, Ïe se tam má právû pofiádat nábo-
Ïenská slavnost a Ïe prorok uÏ pfii‰el.Vté
dobû se uctívání Boha provádûlo po ce-
lé zemi.ProtoÏe se bohosluÏby nekonaly
ve svatostánku,byly obûti po urãitou do-
bu pfiiná‰eny jinde.K tomuto úãelu byla
vybrána mûsta knûÏí a lévijcÛ, kam lid
pfiicházel pro pouãení. Nejv˘‰e poloÏe-
ná místa v tûchto mûstech byla obûtním
místem, a proto byla nazvána „posvát-
n˘m návr‰ím“(viz 1 S 9,13.14).

V mûstské bránû Saul potkal samot-
ného proroka.BÛh Samuelovi zjevil, Ïe
se k nûmu v té dobû vyvolen˘ král
Izraele sám dostaví.KdyÏ teì stáli tváfií
v tváfi,Hospodin Samuelovi fiekl: „To je
ten muÏ, o nûmÏ jsem ti fiekl, Ïe bude
spravovat mÛj lid.“ (1 S 9,17)
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Samuel Saula uklidnil, Ïe ztracené
oslice se na‰ly. Poté ho vybídl, aby zÛ-
stal a zúãastnil se slavnosti.ZároveÀ mu
také naznaãil nûco o jeho velkém poslá-
ní, které má pfied sebou. „Koho si v‰ak
Izrael tolik Ïádá? Zdalipak ne tebe a cel˘
dÛm tvého otce?“ (1 S 9,20) Touha po
králi se stala hlavním zájmem celého
národa, leã Saul odpovûdûl se skrom-
n˘m sebepodceÀováním: „CoÏ nejsem
Benjamínec? Z tûch nejmen‰ích izrael-
sk˘ch kmenÛ? A má ãeleì je ze v‰ech
ãeledí Benjamínova kmene nejnepatr-
nûj‰í! Jak mi mÛÏe‰ fiíkat nûco takové-
ho?“ (1 S 9,21)

Samuel vedl cizince k místu shro-
máÏdûní. Na prorokÛv pokyn byl Saul
posazen na ãestné místo a na slavnosti
mu byla pfiedloÏena nejvybranûj‰í por-
ce.Po skonãení hostiny vzal Samuel své-
ho hosta do svého vlastního domu a tam
s ním rozmlouval.Vysvûtlil mu velké zá-
sady,na nichÏ je postavena správa Izrae-
le. Tak se ho snaÏil pfiipravit pro jeho
vysoké spoleãenské postavení.

KdyÏ Saul pfií‰tího rána odcházel,
prorok ‰el s ním. KdyÏ pro‰li mûstem,
pobídl sluhu, aby ‰el napfied. Pak Saula
poÏádal, aby zÛstal ti‰e stát a pfiijal po-
selství,které mu BÛh seslal.„Samuel vzal
nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu,
políbil ho a fiekl: »Sám Hospodin tû po-
mazává za vévodu nad sv˘m dûdic-
tvím.«“ (1 S 10,1) Ujistil Saula, Ïe bude
BoÏím Duchem uschopnûn k úfiadu,kte-
r˘ ho ãeká. „Vtom se tû zmocní duch
HospodinÛv... AÏ se u tebe tato znamení
dostaví, uãiÀ, co se tvé ruce naskytne,
neboÈ BÛh bude s tebou.“ (1 S 10,6.7)

KdyÏ Saul pokraãoval ve své cestû,
v‰echno se stalo tak, jak prorok fiekl.

VGibeji, jeho vlastním mûstû, se vrace-
la skupina prorokÛ z posvátného návr-
‰í. Zpívali k oslavû Boha za doprovodu
pí‰Èaly, harfy, bubnu a citary. KdyÏ se
k nim Saul pfiiblíÏil,zapÛsobil Duch Hos-
podinÛv i na nûj a on se pfiipojil k jejich
písni chval a prorokoval s nimi. Mluvil
velice plynnû a moudfie a upfiímnû se
pfiipojil k jejich bohosluÏbû.Ti, kdo ho
znali,fiekli v úÏasu:„Co se to s Kí‰ov˘m
synem dûje? CoÏ také Saul je mezi pro-
roky?“ (1 S 10,11)

Duch svat˘ jej velmi zmûnil. Svûtlo
BoÏí svatosti zazáfiilo do temnoty jeho
pfiirozeného srdce. Vidûl se tak, jako
kdyby stál pfied Bohem.Vidûl krásu sva-
tosti.Byl povolán k tomu,aby zaãal bojo-
vat proti hfiíchu, a bylo mu dáno pocí-
tit, Ïe v tomto konfliktu musí jeho síla
vycházet cele z Boha.Bylo mu dáno po-
rozumût plánu spasení,kter˘ se mu dfií-
ve zdál b˘t zamlÏen˘ a nejist˘.Hospodin
ho obdafiil odvahou a moudrostí, aby
mohl zastávat svÛj vysok˘ úfiad.

SAUL PROHLÁ·EN KRÁLEM

Pomazání Saula za krále nebylo národu
oznámeno. BoÏí volba mûla b˘t vefiejnû
dána najevo losem.Za tímto úãelem svo-
lal Samuel lid do Mispy. Byla pronesena
modlitba za BoÏí vedení.Potom následo-
val slavnostní obfiad losování. ShromáÏ-
dûní mlãky oãekávalo v˘sledek. Postup-
nû bylo oznaãeno pokolení,rodina a do-
mácnost a nakonec byl za vyvoleného
jedince vybrán Kí‰Ûv syn Saul.

Av‰ak Saul nebyl ve shromáÏdûní.
ObtíÏen pocitem velké odpovûdnosti,
která na nûj mûla b˘t vloÏena, tajnû se
vytratil. Byl pfiiveden zpût do shromáÏ-
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dûní,které s p˘chou pozorovalo,Ïe má
královské vystupování a impozantní
postavu, neboÈ „od ramen vzhÛru pfie-
vy‰oval v‰echen lid“ (1 S 9,2).

Samuel prohlásil: „Hleìte,koho vyvo-
lil Hospodin, není mu rovného ve v‰em
lidu!“ (1 S 10,24) V odpovûì dav propu-
kl v dlouhotrvající hlasité radostné pro-
volávání: „AÈ Ïije král!“ (1 S 10,24)

„Samuel potom promluvil k lidu
o právu královském“ (1 S 10,25) a vy-
svûtlil zásady, na nichÏ je postavena mo-
narchická vláda. Král nemûl b˘t svrcho-
van˘m panovníkem, ale mûl svou moc
podfiizovat vÛli Nejvy‰‰ího. Tato pro-
mluva byla zapsána do knihy. Aãkoli ná-
rod pohrdl Samuelov˘m varováním,vûr-
n˘ prorok se stále snaÏil,nakolik to bylo
moÏné, ochránit jejich svobody.

TfiebaÏe vût‰ina národa byla pfiipra-
vena uznat Saula za svého krále, byla
zde velká skupina, která stála v opozi-
ci. Skuteãnost,Ïe král byl vybrán z Ben-
jamínovcÛ,nejmen‰ího izraelského po-
kolení, zatímco nejvût‰í a nejmocnûj‰í
kmeny JudÛv a EfrajimÛv byly opome-
nuty, povaÏovali za uráÏku, kterou ne-
mohli snést. Ti, ktefií nejvíc volali po
králi, byli tûmi, kdo odmítli pfiijmout
muÏe, kterého urãil BÛh.

Saul ponechal správu zemû nadále
Samuelovi a vrátil se do Gibeje. Nepo-
kou‰el se získat své právo na trÛn nási-
lím. Ti‰e plnil své povinnosti rolníka
a nechal ujmutí se své pravomoci zce-
la na Bohu.

VÍTùZSTVÍ NAD AMÓNOVCI

Brzy nato napadli území v˘chodnû od
Jordánu Amónci a ohroÏovali mûsto

Jábe‰ v Gileádu. Obyvatelé se snaÏili
zajistit si mír nabídkou, Ïe se stanou
poplatníky AmóncÛ.Krut˘ král souhla-
sil jen za podmínky, Ïe kaÏdému muÏi
vyloupne pravé oko.

OkamÏitû byli vysláni poslové, aby
hledali pomoc u kmenÛ sídlících na zá-
pad od Jordánu. Saul, kter˘ se pozdû
veãer právû vracel s dobytkem z pole,
sly‰el hlasit˘ náfiek, kter˘ svûdãil o nû-
jaké velké katastrofû.KdyÏ mu zopako-
vali tuto hanebnou zprávu, probudily
se v nûm v‰echny dosud dfiímající síly.
„Zmocnil se ho duch BoÏí. Vzplanul
nesmírn˘m hnûvem. Vzal spfieÏení do-
bytka, rozsekal je na kusy a rozeslal po
poslech do celého izraelského území
se vzkazem: »Tohle se stane s dobyt-
kem kaÏdému, kdo nevytáhne za Sau-
lem a Samuelem.«“ (1 S 11,6.7)

Pod Saulov˘m velením se shromáÏ-
dilo tfii sta tfiicet tisíc muÏÛ. Rychl˘m
noãním pochodem pfiekroãil Saul se
svou armádou Jordán a „za jitfiní hlíd-
ky“dorazil k Jábe‰i.Rozdûlil své vojsko
do tfií oddílÛ a pfiepadl tábor AmóncÛ
brzy ráno, kdy neoãekávali nebezpeãí
a byli nejménû ostraÏití.Vnastalé pani-
ce byli na hlavu poraÏeni. „Ti, ktefií zÛ-
stali, se rozprchli, ani dva z nich nezÛ-
stali pospolu.“ (1 S 11,11)

Saulova pohotovost a stateãnost, ja-
koÏ i jeho vojevÛdcovská zdatnost by-
ly kvality, které mûl podle pfiání izrael-
ského lidu panovník mít, aby se mohli
vypofiádat s ostatními národy. Teì ho
vítali jako svého krále. Slávu vítûzství
pfiifikli lidsk˘m nástrojÛm a zapomnûli,
Ïe bez zvlá‰tního BoÏího poÏehnání by
v‰echno jejich úsilí bylo marné.Nûkte-
fií navrhli, aby byli usmrceni ti, ktefií
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zprvu odmítli uznat Saulovu autoritu.
Av‰ak král zakroãil.¤ekl:„Dne‰ního dne
nebude nikdo usmrcen, neboÈ dnes
Hospodin pfiipravil Izraeli vysvoboze-
ní.“ (1 S 11,13) Místo aby sám pfiijal
hold, oslavil Boha. Místo aby projevil
pomstychtivost, ukázal ochotu odpus-
tit. To byl neklamn˘ dÛkaz, Ïe v jeho
srdci pfieb˘vá BoÏí milost.

SHROMÁÎDùNÍ V GILGÁLU

Samuel teì navrhl, aby bylo do Gilgálu
svoláno celonárodní shromáÏdûní, aby
mohlo b˘t království vefiejnû pfiedáno
Saulovi. Stalo se tak a „slavili tam pfied
Hospodinem hody pokojné a Saul se
tam se v‰emi izraelsk˘mi muÏi pfieveli-
ce radoval“ (1 S 11,15).

Samuel a Saul stáli na této pláni,kte-
rá byla spojena s tolika vzru‰ujícími
vzpomínkami. A kdyÏ doznûly ovace
na uvítanou králi, pronesl star˘ prorok
fieã,kterou se s nimi louãil jako soudce
národa.

Samuel uÏ dfiíve pfiedstavil zásady, ji-
miÏ se má fiídit jak král, tak lid, a touÏil
podepfiít svá slova váhou svého osob-
ního pfiíkladu. Od dûtství byl spjat
s BoÏím dílem. Po cel˘ svÛj dlouh˘ Ïi-
vot sledoval vÏdy jen jedin˘ cíl – osla-
vit Boha a pÛsobit pro nejvy‰‰í dobro
Izraele.

V dÛsledku hfiíchu Izrael ztratil ví-
ru v Boha i v jeho moc a moudrost
vládnout národu.Ztratili dÛvûru v jeho
schopnost obhájit svou vûc. Dfiíve neÏ
budou moci najít prav˘ pokoj, musí vi-
dût a vyznat hfiích, jímÏ se provinili.

Samuel vylíãil dûjiny Izraele ode dne,
kdy je BÛh vyvedl z Egypta. Král králÛ

za nû bojoval v bitvách.âasto se sv˘mi
hfiíchy zaprodali moci sv˘ch nepfiátel,
ale jakmile se odvrátili od sv˘ch zl˘ch
cest,Hospodin jim ve svém milosrden-
ství vzbudil vysvoboditele. Hospodin
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DÛleÏitá místa Saulova vzestupu.

V Gibeji se Saul narodil, v Ráma pot-

kal Samuele, kter˘ ho pomazal za

krále. Královská volba se odehrála

v Mispû. Nad Amónem Saul zvítûzil

v Jábe‰ Gileádském – na v˘chod od

Jordánu. V Gilgál byla celonárodní

slavnost, kde Samuel promluvil k ná-

rodu, vzdal se svého vÛdcovství a Saul
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poslal Gedeóna, Báraka, Jiftácha a Sa-
muela a vysvobodil je z rukou jejich
okolních nepfiátel, takÏe sídlili v bez-
peãí (viz 1 S 12,11). Pfiesto kdyÏ jim
hrozilo nebezpeãí, doÏadovali se: „AÈ
nad námi kraluje král!“ (1 S 12,12) „Aã-
koli,“ dodal prorok, „va‰ím králem je
Hospodin, vá‰ BÛh.“ (1 S 12,12)

Lidé nyní v pokofie vyznali svÛj hfiích,
právû ten hfiích, jímÏ se provinili.„Mod-
li se k Hospodinu, svému Bohu, za své
sluÏebníky, abychom nezemfieli za to,
Ïe jsme ke v‰em sv˘m hfiíchÛm pfiidali
je‰tû to zlé, Ïe jsme si vyÏádali krále.“
(1 S 12,19)

Samuel neponechal lid ve stavu zou-
falství, protoÏe by to zabránilo ve‰ke-
rému úsilí o lep‰í Ïivot. Kdyby se na
Boha dívali jako na pfiísného a neod-
pou‰tûjícího Boha, vystavilo by je to

ãetn˘m poku‰ením.BoÏí poselství pro-
nesené ústy proroka znûlo: „Nebojte
se. Ano,dopustili jste se v‰eho toho zla,
av‰ak neodchylujte se od Hospodina
a sluÏte Hospodinu cel˘m srdcem. Ne-
uchylujte se k nicotám, které nepro-
spûjí a nevysvobodí; vÏdyÈ jsou jen ni-
cotou. Hospodin pro své veliké jméno
svÛj lid nezavrhne.“ (1 S 12, 20-22)

Samuel nevyslovil jedinou v˘ãitku
za nevdûãnost, kterou se mu Izrael od-
platil za jeho celoÏivotní odevzdanou
sluÏbu, ale ujistil je o svém neutuchají-
cím zájmu o nû. „Jsem dalek toho,
abych proti Hospodinu hfie‰il a pfiestal
se za vás modlit. I nadále vás budu vy-
uãovat dobré a pfiímé cestû. Jen se boj-
te Hospodina a vûrnû mu sluÏte cel˘m
srdcem.Hleìte,co velikého s vámi uãi-
nil.“ (1 S 12, 23.24)



Po shromáÏdûní v Gilgálu rozpustil Saul
armádu, která se na jeho rozkaz shro-
máÏdila, aby porazila Amónce. Zde se
dopustil velké chyby. Jeho vojsko bylo
naplnûno nadûjí a odvahou z nedávné-
ho vítûzství, a kdyby byl okamÏitû po-
kraãoval v boji proti ostatním nepfiáte-
lÛm Izraele,mohl jim zasadit pofiádnou
ránu, která by vedla k osvobození ná-
roda.

Mezitím se ãinili Peli‰tejci. Stále drÏeli
nûkteré horské pevnosti v izraelské ze-
mi a teì se usazovali v samém srdci ze-
mû. Bûhem dlouhého období své tyran-
ské nadvlády se Peli‰tejci snaÏili posílit
svou moc tím,Ïe IzraelcÛm zakázali pro-
vozovat kováfiské fiemeslo,aby nevyrábû-
li váleãné zbranû. Pro takovéto v˘robky
chodívali Hebrejové dosud do peli‰tej-
sk˘ch pevností,kdyÏ je potfiebovali zho-
tovit.Izrael‰tí muÏi,ovládaní poddajn˘m
duchem, vypûstovan˘m dlouhodob˘m
útlakem,do znaãné míry zanedbali po-
tfiebu obstarat si váleãnou v˘zbroj. Luky
a praky si Izraelci mohli opatfiit, ale ni-
kdo z nich kromû Saula a jeho syna Jó-
natana nemûl o‰tûp nebo meã.

AÏ do druhého roku Saulovy vlády
nebyl uãinûn Ïádn˘ pokus podrobit si

Peli‰tejce. První ránu jim zasadil Jóna-
tan,kter˘ pfiemohl jejich posádku v Ge-
bû. Popuzení Peli‰tejci se pfiipravili na
rychl˘ útok proti Izraeli. Saul vyhlásil vál-
ku a zvukem polnice povolal v‰echny
bojovníky vãetnû kmenÛ sídlících za Jor-
dánem, aby se shromáÏdili v Gilgálu.

Peli‰tejci soustfiedili ohromnou armá-
du v Mikmásu – „tfiicet tisíc muÏÛ, ‰est
tisíc jezdcÛ a lidu takové mnoÏství jako
písku na mofiském bfiehu“ (1 S 13,5).
Saul a jeho vojsko v Gilgálu byli zdû‰e-
ni pomy‰lením na mocnou armádu,
s níÏ se musí utkat v bitvû. Mnozí byli
tak vystra‰eni,Ïe odmítli zúãastnit se to-
hoto stfietnutí. Jiní se skr˘vali v jesky-
ních a mezi skalami v této krajinû. Jak
se blíÏil ãas bitvy, dezertérství rapidnû
vzrostlo a ti,ktefií neutekli,byli naplnû-
ni hrÛzou.

KdyÏ byl Saul pomazán za krále, do-
stal od Samuela jasné smûrnice, jak má
v této chvíli postupovat.Prorok mu fie-
kl: „Potom sestoupí‰ pfiede mnou do
Gilgálu a já sestoupím k tobû, abych
obûtoval zápalné obûti a pfiipravil ho-
dy obûti pokojné. Sedm dní bude‰ ãe-
kat, neÏ k tobû pfiijdu. Pak ti dám vû-
dût, co má‰ udûlat.“ (1 S 10,8)
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VELKÉ SELHÁNÍ

Saul ãekal den co den, ale nepovzbuzo-
val lid a neprobouzel v nich dÛvûru v Bo-
ha. NeÏ zcela vypr‰el ãas urãen˘ pro-
rokem,nechal se nastal˘mi okolnostmi
zmalomyslnit.Místo aby se snaÏil pfiipra-
vit lid na bohosluÏbu,kterou mûl pfiijít
Samuel vykonat, poddal se nevífie. âin
hledání Boha obûtí byl nejvzne‰enûj‰ím
skutkem. BÛh vyÏadoval, aby jeho lid
zkoumal svá srdce a litoval sv˘ch hfií-
chÛ, aby mohla b˘t obûÈ pfiijata a aby
jejich úsilí porazit nepfiítele provázelo
BoÏí poÏehnání. Av‰ak Saul byl ãím dál
netrpûlivûj‰í. A lid, místo aby dÛvûfio-
val v BoÏí pomoc, vzhlíÏel ke králi, aby
je vedl a usmûrÀoval.

Pfiesto o nû Hospodin stále peãoval
a nevzdal se jich. Pfiivedl je do úzk˘ch,
aby se pfiesvûdãili, jak je bláhové spo-
léhat na ãlovûka, a aby se obrátili k nû-
mu jako ke své jediné pomoci.

Nade‰el ãas Saulovy zkou‰ky. Spo-
lehne se na Boha a bude podle jeho
pfiíkazu trpûlivû ãekat jako ãlovûk, kte-
rému BÛh mÛÏe v nároãn˘ch situacích
dÛvûfiovat jako vÛdci svého lidu? Anebo
zakolísá, a nebude hoden svaté zodpo-
vûdnosti,která na nûj byla vloÏena? Upo-
slechne král Vládce v‰ech králÛ? Obrá-
tí pozornost sv˘ch zbabûl˘ch vojákÛ
k Bohu, v nûmÏ je vûãná síla a vysvo-
bození?

Saul oãekával SamuelÛv pfiíchod se
stále vzrÛstající netrpûlivostí a úzkost
a dezerci sv˘ch vojákÛ pfiipisoval pro-
rokovû nepfiítomnosti. Urãen˘ ãas na-
de‰el, ale BoÏí muÏ se neobjevil. BoÏí
prozfietelnost zdrÏela Hospodinova slu-
Ïebníka. Saul cítil,Ïe je tfieba nûco udû-

lat,aby lid uklidnil,a tak se rozhodl svo-
lat shromáÏdûní a obûtí si zajistit BoÏí
pomoc. BÛh dal pokyn, Ïe mu mohou
pfiedkládat obûti pouze ti, kdo byli od-
dûleni ke knûÏskému úfiadu. Av‰ak Saul
nafiídil:„Pfiineste ke mnû obûÈ zápalnou
a pokojnou.“(1S13,9) Pfiistoupil k oltá-
fii a obûtoval obûÈ.

„Sotva skonãil obûtování zápalné obû-
ti, pfii‰el Samuel.“ (1 S 13,10) Samuel
okamÏitû poznal, Ïe Saul jednal v roz-
poru s v˘slovn˘mi pfiíkazy,které mu by-
ly dány. Kdyby byl Saul splnil podmín-
ky, na jejichÏ základû byla slíbena BoÏí
pomoc, Hospodin by Izraeli zpÛsobil
skvûlé vítûzství. Ov‰em Saul byl se se-
bou tak spokojen, Ïe vy‰el prorokovi
vstfiíc jako nûkdo, kdo by mûl b˘t po-
chválen, a ne odsouzen.

Na SamuelÛv dotaz: „Cos to udûlal?“
(1 S 13,11) pfiedloÏil Saul v˘mluvy za
svÛj opováÏliv˘ ãin. „KdyÏ jsem vidûl,
Ïe se lid ode mne rozprchává,neboÈ tys
k urãenému dni nepfiicházel,a Ïe se Pe-
li‰tejci shromáÏdili v Mikmásu,fiekl jsem
si:Peli‰tejci teì sejdou proti mnû do Gil-
gálu a já jsem si nenaklonil Hospodina.
A tak jsem se opováÏil zápalnou obûÈ
obûtovat sám.“ (1 S 13,11.12)

„Samuel nato Saulovi fiekl: »Poãínal
sis jako pomatenec. Nedbals pfiíkazu,
kter˘ ti dal Hospodin, tvÛj BÛh. Tak by
byl Hospodin upevnil tvé království nad
Izraelem navûky.Teì v‰ak tvé království
neobstojí. Hospodin si vyhledal muÏe
podle svého srdce. Jemu Hospodin pfii-
káÏe, aby byl vévodou nad jeho lidem,
protoÏe ty jsi nedbal toho,co ti Hospo-
din pfiikázal.« A Samuel hned vystoupil
z Gilgálu do Gibeje Benjamínovy.“ (1 S
13,13-15)
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Buì musí Izrael pfiestat b˘t BoÏím li-
dem,anebo musí b˘t království a národ
fiízeny BoÏí mocí.VIzraeli nemÛÏe pro-
spívat Ïádné království, které ve v‰ech
vûcech neuzná svrchovanou BoÏí au-
toritu.

Saulovo selhání v této dobû zkou‰ky
ukázalo, Ïe není hoden b˘t BoÏím zá-
stupcem pro HospodinÛv lid. Zavedl by
Izrael na scestí.Rozhodující silou by se
místo BoÏí vÛle stala jeho vÛle.ProtoÏe
selhal,BoÏí zámûr musí b˘t uskuteãnûn
nûk˘m jin˘m. Vláda v Izraeli musí b˘t
svûfiena nûkomu, kdo bude vládnout
v souladu s vÛlí nebes.

PfiestoÏe Saul ztratil BoÏí pfiízeÀ, ne-
byl ochoten pokofiit své srdce a ãinit po-
kání.Vûdûl o poráÏce Izraele,kdyÏ Chofní

a Pinchas pfiinesli do tábora BoÏí schrá-
nu. I kdyÏ toto v‰echno vûdûl, rozhodl
se poslat pro svatou schránu a knûze,
kter˘ ji mûl na starosti.Doufal, Ïe takto
znovu shromáÏdí své rozprchlé voj-
sko a svede bitvu s Peli‰tejci. Zbaví se
Samuelovy pfiítomnosti a osvobodí se
od prorokovy nepfiíjemné kritiky a v˘-
tek.

Saulovi byl dán Duch svat˘,aby osví-
til jeho rozum a obmûkãil jeho srdce.
A pfiesto – jak velká byla jeho zvráce-
nost! Jeho prudká povaha, která neby-
la záhy cviãena k podfiizování se, byla
vÏdy pfiipravena vzdorovat BoÏí autori-
tû. Lidé nemohou po léta zneuÏívat sí-
ly, které jim BÛh dal, a myslet si, Ïe aÏ
se pozdûji rozhodnou zmûnit se, na-
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Bitva v Mikmás mezi Izraelem a Peli‰tejci. Saul a jeho muÏi byli shromáÏdûni

v Mikmás a Jónatan se sv˘mi muÏi v Gibeji. Jónatan zabral peli‰tejskou zá-

kladnu v Gebû. Peli‰tejci shromáÏdili obrovskou armádu v Mikmás a Izraelci

pod vedením Saule v Gilgál.Zde Saul poru‰il BoÏí pfiíkaz a dfiíve neÏ ‰li do vál-

ky – bez knûze – obûtoval.KdyÏ se rozpoutala bitva, Saul ustoupil do pevnosti

v Gebû, odkud Jónatan napadl peli‰tejské vojsko, které bylo poraÏeno.
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jdou dostatek nov˘ch sil vydat se jin˘m
smûrem.

Saulovy snahy zburcovat lid byly mar-
né. Své vojsko,zredukované na ‰est set
muÏÛ, zavedl do pevnosti v Gibeji, na-
cházející se na jiÏní stranû hluboké di-
voké rokle nûkolik kilometrÛ severnû
od Jeruzaléma. Na severní stranû údolí
v Mikmásu se utábofiila peli‰tejská ar-
máda, zatímco její oddíly vy‰ly rÛzn˘-
mi smûry, aby pusto‰ily zemi.

JÓNATANOVO VÍTùZSTVÍ

BÛh dopustil krizi, aby mohl napome-
nout Saula a nauãit svÛj lid pokofie a ví-
fie.KvÛli Saulovu hfiíchu troufalého obû-
tování mu Hospodin neprokáÏe tu ãest,
aby porazil Peli‰tejce.Byl k tomu vybrán
králÛv syn Jónatan,kter˘ se bál Hospo-
dina. Z BoÏího podnûtu navrhl svému
zbrojno‰i, aby tajnû zaútoãili na nepfiá-
telsk˘ tábor. Naléhal: „Pojì, pronikne-
me k postavení tûch neobfiezancÛ. Snad
pro nás Hospodin nûco udûlá.VÏdyÈ Hos-
podinu nemÛÏe nic zabránit,aby zachrá-
nil aÈ skrze mnoho nebo skrze málo.“
(1 S 14,6)

Zbrojno‰,kter˘ byl také muÏem víry
a modlitby, tento plán podpofiil. Spo-
leãnû se potají vytratili z tábora, proto-
Ïe jinak by byl jejich zámûr zmafien.
S upfiímnou modlitbou k VÛdci sv˘ch
otcÛ se domluvili na znamení,podle kte-
rého se rozhodnou,jak mají pokraãovat.
KdyÏ sestupovali do rokle,oddûlující od
sebe obû armády,ti‰e si razili cestu pod
útesem, ãásteãnû kryti okrajem údolí.
KdyÏ se blíÏili k pevnosti,byli odhaleni
sv˘mi nepfiáteli, ktefií posmû‰nû fiekli:
„Hle, Hebrejové vylézají z dûr, kam se

ukryli... Pojìte k nám nahoru, nûco
vám povíme!“(1 S14,11.12) To zname-
nalo,Ïe oba Izraelce potrestají za jejich
troufalost. Tato v˘zva byla znamením,
na nûmÏ se Jónatan a jeho druh do-
hodli jako na dÛkazu, Ïe Hospodin po-
Ïehná jejich podniku.Bojovníci si vybra-
li skrytou a nároãnou stezku.Vydali se
cestou pfies útes, kter˘ se zdál b˘t ne-
dobytn˘ a nebyl silnû stfieÏen. Takto
pronikli do nepfiítelova tábora a pobi-
li stráÏe, které – pfiemoÏeny pfiekvape-
ním a strachem – nekladly Ïádn˘ od-
por.

Nebe‰tí andûlé chránili Jónatana a je-
ho spoleãníka. Bojovali po jejich boku
a Peli‰tejci pfied nimi padali. Zemû se
chvûla,jako by se blíÏilo velké mnoÏství
jezdcÛ a vozÛ. Jónatan poznal znamení
BoÏí pomoci a dokonce i Peli‰tejci vû-
dûli, Ïe BÛh pracuje pro vysvobození
Izraele. Jejich vojsko zachvátil hrozn˘
strach.Peli‰tejci zaãali ve zmatku pobí-
jet jeden druhého.

Brzy bylo bitevní vfiavu sly‰et v izrael-
ském tábofie.Králova hlídka podala zprá-
vu o velkém zmatku mezi Peli‰tejci a hlá-
sila, Ïe se jejich poãet zmen‰uje. KdyÏ
Saul poznal, Ïe se Peli‰tejci setkali s od-
porem, vedl své vojsko, aby se pfiipojilo
k útoku. Hebrejové, ktefií zbûhli k nepfií-
teli, se teì obrátili proti nûmu. Velké
mnoÏství jich také vy‰lo z míst, kde se
skr˘vali. KdyÏ Peli‰tejci utíkali, Saulova
armáda prchající stra‰nû pobíjela.

LID SE STAVÍ PROTI KRÁLI

Rozhodnut vytûÏit ze svého úspûchu co
nejvíc, král ukvapenû zakázal sv˘m vo-
jákÛm po cel˘ den jíst. „Buì proklet
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muÏ, kter˘ by do veãera, dokud se ne-
pomstím sv˘m nepfiátelÛm, pojedl nû-
jak˘ pokrm.“(1 S14,24) Vítûzství uÏ by-
lo dosaÏeno, aniÏ se o nû Saul zasadil
nebo se na nûm podílel,ale doufal,Ïe se
vyznamená úpln˘m zniãením rozprá-
‰ené armády.Rozkaz,aby se vojsko zdr-
Ïelo jídla,ukázal,Ïe král je lhostejn˘ k po-
tfiebám svého lidu, kdyÏ tyto potfieby
stály v cestû jeho touze po sebevyv˘‰e-
ní. Jeho slova prozrazují jeho zámûr.Ne-
fiekl:„Dokud se Hospodin nepomstí nad
sv˘mi nepfiáteli,“ ale: „Dokud se (já) ne-
pomstím sv˘m nepfiátelÛm.“

Lidé cel˘ den bojovali, byli zesláblí
a potfiebovali se najíst. Jakmile doba
omezení pominula, vrhli se na maso
s krví, ãímÏ poru‰ili zákon, kter˘ zaka-
zoval jíst krev.

Bûhem dne, kdy probíhala bitva, Jó-
natan, kter˘ nesly‰el králÛv pfiíkaz, ho
nevûdomky poru‰il tím, Ïe pojedl tro-
chu medu, kdyÏ procházel lesem. Saul
prohlásil, Ïe pfiestoupení jeho nafiízení
bude potrestáno smrtí. Aãkoli se Jóna-
tan nedopustil vûdomého hfiíchu a aã-
koli BÛh jeho prostfiednictvím zpÛso-
bil vysvobození, král prohlásil, Ïe roz-
sudek musí b˘t vykonán. Jeho hrozn˘
v˘rok znûl: „AÈ se mnou BÛh udûlá, co
chce! Jónatane, ty musí‰ zemfiít!“ (1 S
14,44)

Saul se nemohl py‰nit vítûzstvím,
ale doufal,Ïe bude poctûn za horlivost,
s jakou bude chtít dodrÏet posvátnost
své pfiísahy. Lid nedovolil, aby byl roz-
sudek vykonán. Stateãnû se postavili

proti královu hnûvu a prohlásili: „Jóna-
tan Ïe by mûl zemfiít? VÏdyÈ pfiipravil
Izraeli takové veliké vysvobození! Buì
toho dalek! JakoÏe je Ïiv Hospodin,ani
vlásek z hlavy mu nesmí spadnout na
zem. S pomocí BoÏí jednal dne‰ního
dne.“ (1 S 14,45) 

Jónatanovo vysvobození bylo pfiís-
n˘m pokáráním královy ukvapenosti.
Saul mûl pfiedtuchu, Ïe jeho zlofieãen-
ství se vrátí na jeho vlastní hlavu.Vrátil
se domÛ rozmrzel˘ a nespokojen˘.

Ti,kdo jsou nejpohotovûj‰í k omlou-
vání svého hfiíchu,b˘vají ãasto nejpfiís-
nûj‰í v odsuzování druh˘ch. Mnozí si
poãínají jako Saul. KdyÏ jsou pfiesvûd-
ãeni, Ïe s nimi není Hospodin, odmíta-
jí najít pfiíãinu sv˘ch tûÏkostí v sobû.Li-
bují si v krutém odsuzování ostatních,
ktefií jsou lep‰í neÏ oni.

Lidé usilující o sebevyv˘‰ení se ãasto
dostanou do postavení, kde se odhalí
jejich prav˘ charakter. Tak tomu bylo
v pfiípadû Saula.Královské pocty mu by-
ly pfiednûj‰í neÏ spravedlnost, milosr-
denství nebo shovívavost.

Takto byli lidé pfiivedeni k poznání
svého omylu.Vymûnili zboÏného proro-
ka,kter˘ se modlil za jejich poÏehnání,za
krále,kter˘ na nû svolával zlofieãenství.

Kdyby byli izrael‰tí muÏi nezasáhli,
Jónatan, jejich vysvoboditel, by na krá-
lÛv rozkaz zemfiel. S jak˘mi obavami se
pak musel tento lid podrobovat Saulo-
vu vedení! Jak hofiké bylo pomy‰lení,
Ïe byl dosazen na trÛn z jejich vlastní-
ho rozhodnutí!



Saulovy chyby nebyly je‰tû nenapravi-
telné. Hospodin mu poskytl dal‰í pfií-
leÏitost, aby se nauãil lekci bezmezné
víry v jeho slovo a poslu‰nosti jeho pfií-
kazÛ.

KdyÏ ho prorok v Gilgálu napome-
nul, Saul mûl pocit, Ïe s ním bylo ne-
správnû nakládáno,a omlouval svou chy-
bu. Samuel Saula miloval jako svého
vlastního syna, zatímco Saul Samuelo-
vo napomenutí odmítal,a proto se mu,
pokud to bylo moÏné, vyh˘bal.

Av‰ak Hospodin poslal svého slu-
Ïebníka k Saulovi s dal‰ím poselstvím:
„Toto praví Hospodin zástupÛ: Mám
v patrnosti, co uãinil Amálek Izraeli; po-
loÏil se mu do cesty, kdyÏ vystupoval
z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka; ja-
ko klaté zniãíte v‰e,co mu patfií.Nebu-
de‰ ho ‰etfiit, ale usmrtí‰ muÏe i Ïenu,
pachole i kojence,b˘ka i ovci,velblouda
i osla!“ (1 S 15,2.3) Hospodin prostfied-
nictvím MojÏí‰e vynesl nad Amálekovci
soud.Záznam o jejich krutosti spáchané
na Izraeli byl doplnûn pfiíkazem: „Vy-
maÏe‰ památku Amálekovu zpod ne-
bes. NezapomeÀ!“ (Dt 25,19) 

Po ãtyfii sta let bylo vykonání tohoto
rozsudku odkládáno. Ale Amálekovci se

od sv˘ch hfiíchÛ neodvrátili. Teì nade-
‰el ãas, aby byl tak dlouho oddalovan˘
rozsudek vykonán.

Na‰emu milosrdnému Bohu je akt
trestání nûãím cizím. „JakoÏe jsem Ïiv, je
v˘rok Panovníka Hospodina, nechci, aby
svévolník zemfiel,ale aby se odvrátil od
své cesty a byl Ïiv.“(Ez 33,11) Hospodin
je „BÛh pln˘ slitování a milostiv˘, shoví-
vav˘, nejv˘‰ milosrdn˘ a vûrn˘, kter˘
osvûdãuje milosrdenství tisícÛm poko-
lení, kter˘ odpou‰tí vinu, pfiestoupení
a hfiích; av‰ak viníka nenechává bez
trestu.“ (Ex 34,6.7) PfiestoÏe si nelibu-
je v odplatû, vykoná soud nad pfiestup-
níky svého zákona. Je nucen tak jednat,
aby obyvatele zemû ochránil pfied úpl-
nou zkaÏeností a záhubou. Aby mohl
zachránit nûkteré, musí odstranit ty,
ktefií zatvrzele setrvávají v hfiíchu.

Av‰ak BÛh jedná milosrdnû,i kdyÏ vy-
ná‰í rozsudek. Amálekovci mûli b˘t zni-
ãeni,ale Kénijci,ktefií mezi nimi bydleli,
byli uchováni.Tento národ, aãkoli nebyl
zcela opro‰tûn od modláfiství,uctíval Bo-
ha a choval se k Izraeli pfiátelsky.

KdyÏ dostal rozkaz, aby vytáhl proti
AmálekovcÛm, Saul okamÏitû vyhlásil
válku. Na v˘zvu k boji se izrael‰tí mu-
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zpeãetilo jeho odsouzení.



Ïi shromáÏdili pod jeho korouhev.
Izraelci nemûli získat slávu vítûzství
ani kofiist sv˘ch nepfiátel. Jejich úãast ve
válce mûla b˘t pouze v˘razem poslu‰-
nosti vÛãi Bohu. BÛh chtûl, aby v‰ech-
ny národy spatfiily údûl tohoto lidu,kte-
r˘ pohrdl jeho svrchovaností.

„A Saul Amáleka pobíjel... Amálec-
kého krále Agaga chytil Ïivého... Saul
a jeho lid u‰etfiil Agaga a nejlep‰í kusy
z bravu a skotu, z druhého vrhu, a ze
skopcÛ a vÛbec ze v‰eho pûkného,a ne-
chtûli je vyhubit jako klaté. Jako klaté
zniãili jen to, co bylo podfiadné a bez-
cenné.“ (1 S 15,7-9)

Toto vítûzství poslouÏilo k tomu, Ïe
v Saulovi znovu vzplála p˘cha,která by-
la jeho nejvût‰ím nebezpeãím.Ve ctiÏá-
dostivé snaze zv˘‰it slávu svého trium-
fálního návratu si Saul dovolil napodo-
bit zvyklosti okolních národÛ a u‰etfiil
Agaga. Lid si ponechal nejpûknûj‰í ku-
sy bravu, skotu a taÏn˘ch zvífiat a svÛj
hfiích omlouvali tím,Ïe dobytek má b˘t
pfiinesen jako obûÈ Hospodinu.Mûli v‰ak
v úmyslu pouÏít ho jen jako náhradu,
aby u‰etfiili svÛj vlastní dobytek.

Saulovo troufalé nerespektování Bo-
Ïí vÛle prokázalo, Ïe mu nemÛÏe b˘t
svûfiena královská moc jako Hospodi-
novu zástupci. Zatímco Saul a jeho ar-
máda opojeni vítûzstvím pochodovali
domÛ, Samuel ve svém domû proÏíval
muãivou úzkost. Dostal od Hospodina
poselství: „Lituji, Ïe jsem ustanovil Sau-
la králem, neboÈ se ode mne odvrátil
a m˘mi slovy se nefiídí.“(1 S15,11) Pro-
rok celou noc plakal a modlil se za zru-
‰ení tohoto stra‰ného rozsudku.

BoÏí lítost není jako lítost ãlovûka.
Pokání ãlovûka v sobû zahrnuje zmûnu

sm˘‰lení.BoÏí pokání je vyvoláno zmû-
nou okolností a vztahÛ. âlovûk mÛÏe
zmûnit svÛj vztah k Bohu tím,Ïe pfiijme
podmínky,na jejichÏ základû mÛÏe b˘t
pfiiveden do BoÏí pfiíznû, anebo mÛÏe
na základû svého vlastního rozhodnutí
od tûchto pfiízniv˘ch podmínek odstou-
pit. Saulova neposlu‰nost zmûnila jeho
vztah k Bohu. Ale podmínky pfiijetí u Bo-
ha zÛstaly nezmûnûny,protoÏe „u nûho
není promûny ani stfiídání svûtla a stí-
nu“ ( Jk 1,17).

ROZSUDEK

S tûÏk˘m srdcem se prorok pfií‰tího rá-
na vydal na cestu, aby se setkal s krá-
lem, kter˘ se‰el z pravé cesty. Samuel
doufal, Ïe snad Saul bude ãinit pokání
a bude znovu pfiijat na BoÏí milost. Ale
Saul, zatvrzel˘ svou neposlu‰ností, vy-
‰el Samuelovi vstfiíc se lÏí na rtech:„Buì
poÏehnán od Hospodina. ¤ídil jsem se
Hospodinov˘m slovem.“ (1 S 15,13)

Na prorokovu pfiímou otázku: „A co
to beãení ovcí, jeÏ doléhá k m˘m u‰ím,
a to buãení dobytka,které sly‰ím?“ Saul
vysvûtloval:„Pfiivedli je od Amáleka.Lid
u‰etfiil nejlep‰í kusy z bravu a skotu,aby
je obûtoval Hospodinu, tvému Bohu.
Ale zbytek jsme vyhubili jako klat˘.“
(1 S 15,14.15) Aby kryl sám sebe, byl
ochoten z hfiíchu neposlu‰nosti obvi-
nit lid.

Poselství o Saulovû zavrÏení muselo
b˘t vysloveno pfied izraelsk˘m vojskem,
kdyÏ byli naplnûni p˘chou nad vítûz-
stvím,které pfiifikli udatnosti a váleãnic-
kému umûní svého krále, protoÏe Saul
nespojoval Boha s úspûchem Izraele v té-
to válce. KdyÏ prorok vidûl dÛkaz Sau-
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lovy vzpoury, vzplanul rozhofiãením,
Ïe svedl Izrael k hfiíchu.

S pocitem, v nûmÏ se mísil smutek
s nevolí, prohlásil: „PfiestaÀ! Musím ti
oznámit, co ke mnû této noci Hospo-
din promluvil... CoÏpak nejsi vÛdcem
izraelsk˘ch kmenÛ, aãkoli sis dfiíve pfii-
padal nepatrn˘? Hospodin tû pomazal
za krále nad Izraelem.“ (1 S 15,16.17)
Zopakoval HospodinÛv pfiíkaz ohled-
nû Amáleka a ptal se na dÛvod královy
neposlu‰nosti.

Saul tvrdo‰íjnû pokraãoval v sebeo-
spravedlÀování: „VÏdyÈ jsem Hospodina
uposlechl.·el jsem cestou,na kterou mû
Hospodin poslal.Pfiivedl jsem amálecké-
ho krále Agaga a Amáleka jsem zniãil ja-
ko klatého. Ale lid si vzal z kofiisti, z bra-
vu a skotu,to nejlep‰í z klatého,aby mûl
co obûtovat v Gilgálu Hospodinu, tvé-
mu Bohu.“ (1 S 15,20.21)

Prorok vzne‰en˘mi slovy smetl tvrz
lÏí a vynesl neodvratn˘ rozsudek: „Líbí
se Hospodinu zápalné obûti a obûtní
hody víc neÏ poslouchat Hospodina?
Hle,poslouchat je lep‰í neÏ obûtní hod,
pozornû rozvaÏovat je víc neÏ tuk be-
ranÛ.Vzdor je jako hfií‰né vû‰tûní a své-
hlavost jako kouzla a ctûní domácích
bÛÏkÛ.ProtoÏe jsi zavrhl Hospodinovo
slovo, i on zavrhl tebe jako krále.“ (1 S
15,22.23)

KdyÏ král usly‰el tento dûsiv˘ rozsu-
dek, zvolal: „Zhfie‰il jsem, neboÈ jsem
pfiestoupil HospodinÛv rozkaz i tvá
slova. Bál jsem se lidu, proto jsem je
uposlechl.“ (1 S 15,24) Vydû‰en˘ Saul
vyznal své provinûní, ale stále svaloval
vinu na lid.

Nebyl to zármutek nad hfiíchem,n˘-
brÏ strach z trestu,co vedlo krále Izrae-

le k tomu,Ïe prosil Samuela:„Nyní v‰ak
sejmi ze mne prosím mÛj hfiích a vraÈ
se se mnou; chci se poklonit Hospodi-
nu.“ (1 S 15,25) Kdyby byl Saul ãinil
opravdové pokání, byl by svÛj hfiích
vyznal vefiejnû. Av‰ak jeho hlavní sta-
rostí bylo udrÏet si své postavení a za-
chovat si vûrnost lidu. Chtûl b˘t po-
ctûn Samuelovou pfiítomností, aby tím
posílil svÛj vlastní vliv.

Prorok odpovûdûl:„Nevrátím se s te-
bou.Zavrhl jsi Hospodinovo slovo,pro-
to Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl
králem nad Izraelem.“ (1 S 15,26) KdyÏ
se Samuel obrátil k odchodu, uchopil
král v panickém strachu cíp jeho plá‰-
tû, aby ho zadrÏel, ale ten mu zÛstal
v rukou. Samuel nato fiekl:„Dnes od te-
be Hospodin odtrhl izraelské králov-
ství a dal je tvému bliÏnímu, lep‰ímu,
neÏ jsi ty.“ (1 S 15,28)

Zb˘valo je‰tû vykonat jeden pfiísn˘
a hrozn˘ ãin spravedlnosti. Samuel roz-
kázal, aby pfied nûj pfiedvedli amálec-
kého krále.

Na prorokÛv pfiíkaz tedy pfii‰el pro-
vinil˘ a nemilosrdn˘ Agag,kter˘ si libo-
val,Ïe nebezpeãí smrti pominulo. Samu-
el prohlásil: „»Jako tvÛj meã zbavoval
Ïeny dûtí, tak aÈ je tvá matka bezdûtná
nad jiné Ïeny.« A Samuel rozsekal Aga-
ga na kusy pfied Hospodinem v Gilgá-
lu.“ (1 S 15,33) KdyÏ to udûlal, vrátil se
do Rámy.

SAULOVA HO¤KÁ ZKU·ENOST

KdyÏ byl Saul povolán na trÛn, nedo-
stávalo se mu znalostí a mûl váÏné po-
vahové nedostatky. Av‰ak Hospodin mu
dal svého svatého Ducha a postavil ho
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tam, kde mohl rozvíjet vlastnosti ne-
zbytné pro vládce Izraele. Kdyby byl
zÛstal pokorn˘, kaÏdá dobrá vlastnost
by se posílila, kdeÏto ‰patné sklony by
ztratily na síle.To je dílo,které chce Hos-
podin vykonat pro v‰echny,kdo se mu
odevzdají. Odhalí jim jejich povahové
vady a dá jim sílu, aby napravili své
chyby.

Aãkoli byl Saul zpoãátku pokorn˘
a nezakládal si na sobû, kdyÏ byl povo-
lán na trÛn,úspûch ho uãinil pfiíli‰ sebe-
vûdom˘m. Udatnost a vojenské umûní,
které prokázal pfii osvobozování Jábe‰e
v Gileádu,podnítily nad‰ení celého ná-
roda. Nejprve pfiipsal slávu Bohu, ale
pozdûji si pocty pfiisvojil.Ztratil ze zfie-
tele svou závislost na Bohu a srdcem
ode‰el od Hospodina.Takto byla pfiipra-
vena cesta k jeho troufalému hfiíchu
v Gilgálu.TáÏ slepá sebedÛvûra ho ved-
la k odmítnutí Samuelova napomenutí.
Kdyby uznal svou chybu,tato hofiká zku-
‰enost by ho v budoucnu dokázala
ochránit. Kdyby se byl Hospodin po
události v Gilgálu od Saula zcela odvrá-
til, nemluvil by s ním opût prostfiednic-
tvím svého proroka a nepovûfiil by ho
splnûním urãitého úkolu, jímÏ mohl
napravit chyby minulosti.

KdyÏ Saul setrvával ve svém zatvrze-
lém sebeospravedlÀování, odmítl jedin˘
prostfiedek,kter˘m ho BÛh mohl zachrá-
nit pfied ním sam˘m.NáboÏensk˘mi ob-
fiady vykonan˘mi v Gilgálu v pfiímém
rozporu s BoÏím pfiíkazem se Saul po-
stavil mimo pomoc,kterou mu BÛh chtûl
poskytnout.Pfii v˘pravû proti Amáleko-
vi se Hospodinu nelíbila ãásteãná po-
slu‰nost.BÛh nedal lidem svobodu,aby
se odchylovali od jeho poÏadavkÛ.

„Poslouchat je lep‰í neÏ obûtní hod.“
(1 S 15,22) Bez trpûlivosti, víry a po-
slu‰ného srdce byly pfiinesené obûti
bezcenné.KdyÏ Saul navrhl,Ïe obûtuje
to,co BÛh odsoudil k záhubû,otevfienû
pohrdl BoÏí autoritou.Taková bohosluÏ-
ba by byla uráÏkou nebes. Pfiesto mnozí
jednají podobnû. Aãkoli odmítají vûfiit
a plnit nûkteré Hospodinovy poÏadavky,
nabízejí Bohu svou formální bohosluÏbu.
Hospodin je nemÛÏe pfiijmout, jestliÏe
setrvávají ve vûdomém pfiestupování byÈ
jen jednoho z jeho pfiikázání.

„Vzdor je jako hfií‰né vû‰tûní a svéhla-
vost jako kouzla a ctûní domácích bÛÏ-
kÛ.“ (1 S 15,23) Ti, kdo se stavûjí proti
BoÏí vládû,se spolãují s arciodpadlíkem.
Satan zpÛsobí,aby se v‰echno jevilo ve
fale‰ném svûtle. Ti, kdo jsou pod jeho
okouzlující mocí, se podobnû jako na-
‰i první rodiãe domnívají, Ïe pfiestou-
pením BoÏího zákona získají pouze vel-
ké v˘hody.

Mnozí jsou takto satanem svedeni
k sebeklamu a Ïijí ve vífie, Ïe slouÏí Bo-
hu. V Kristovû dobû projevili Ïidov‰tí
zákoníci a star‰í velkou horlivost pro
BoÏí ãest tím,Ïe ukfiiÏovali BoÏího Syna.
T˘Ï duch stále vládne v srdcích tûch,
kdo se rozhodli Ïít podle vlastní vÛle
v rozporu s vÛlí BoÏí.

Saulovu osudnou troufalost je nut-
no pfiiãíst satansk˘m kouzlÛm. Ve své
neposlu‰nosti vÛãi BoÏímu pfiíkazu
byl skuteãnû inspirován satanem, tak
jako jsou jím ovlivnûni ti, kdo provo-
zují kouzelnictví. A kdyÏ byl pokárán,
pfiidal ke vzpoufie zatvrzelost. Nemohl
by více urazit BoÏího Ducha, ani kdy-
by se byl otevfienû spojil s modloslu-
Ïebníky.
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V Saulovi dal BÛh Izraeli krále podle
jejich vlastního srdce, jak fiekl Samuel:
„NuÏe tady je král,kterého jste si zvoli-
li a vyÏádali.“ (1 S 12,13) Jeho vzezfiení
bylo v souladu s jejich pfiedstavami o krá-
lovské vzne‰enosti. Jeho osobní stateã-
nost a vojevÛdcovské schopnosti byly
vlastnosti, které povaÏovali za nejlep‰í
pro zaji‰tûní úcty ostatních národÛ.Ne-
poÏadovali vÛdce se skuteãnû ‰lechet-
n˘m charakterem, kter˘ pûstoval lásku
a BoÏí bázeÀ. Nevyhledávali BoÏí ces-

tu,n˘brÏ svou vlastní.Proto jim dal BÛh
takového krále, jakého si pfiáli – takové-
ho, jehoÏ charakter byl odrazem jejich
vlastní povahy. Kdyby byl Saul spolé-
hal na Boha,BÛh by byl s ním.KdyÏ se
v‰ak rozhodl jednat nezávisle na Bohu,
Hospodin byl nucen ho pominout.Po-
tom povolal na trÛn „muÏe podle své-
ho srdce“(1 S13,14),muÏe,kter˘ bude
spoléhat na Boha a dá se vést BoÏím
Duchem, muÏe, kter˘ kdyÏ zhfie‰í, pfii-
jme napomenutí a napraví se.



Jako mlad˘ chlapec stfieÏil David svá
stáda, která se pásla na pahorcích ko-
lem Betléma. Prost˘ past˘fi zpíval pís-
nû,které sám skládal,a zvuk jeho harfy
pfiíjemnû doprovázel melodii jeho zvuã-
ného mladého hlasu. Hospodin pfiipra-
voval Davida pro dílo, které mu chtûl
pozdûji svûfiit.

„Hospodin fiekl Samuelovi:»Jak dlou-
ho je‰tû bude‰ nad Saulem truchlit? Já
jsem ho zavrhl,aby nad Izraelem nekra-
loval. NaplÀ svÛj roh olejem a jdi, posí-
lám tû k Ji‰ajovi Betlémskému.Vyhlédl
jsem si krále mezi jeho syny. PomaÏe‰
mi toho, o nûmÏ ti povím.« Samuel vy-
konal, co fiekl Hospodin. KdyÏ pfii‰el
do Betléma, vydû‰ení star‰í mûsta mu
spûchali vstfiíc s otázkou: »Pfiiná‰í‰ po-
koj?« Odvûtil:»Pokoj.«“(1S16,1.3-5) Star-
‰í pfiijali pozvání k obûtování a Samuel
povolal Ji‰aje a jeho syny. Byla pfiítom-
na celá Ji‰ajova domácnost s v˘jimkou
Davida, nejmlad‰ího syna, kter˘ zÛstal
hlídat ovce.

Je‰tû neÏ se pustili do obûtního ho-
du, zaãal si Samuel prorock˘m zrakem
prohlíÏet Ji‰ajovy statné syny. Elíab byl
nejstar‰í a postavou i krásou se podo-
bal Saulovi více neÏ ostatní. KdyÏ se

Samuel díval na jeho královské chová-
ní, pomyslel si: „Jistû tu stojí pfied Hos-
podinem jeho pomazan˘.“ (1 S 16,6)
A ãekal na BoÏí pokyn, aby ho mohl
pomazat.

JenÏe Elíab se nebál Hospodina. Byl
by py‰n˘m a panovaãn˘m vládcem.
Hospodin Saulovi fiekl: „Nehleì na je-
ho vzhled ani na jeho vysokou posta-
vu,neboÈ já jsem ho zamítl.Nejde o to,
naã se dívá ãlovûk. âlovûk se dívá na
to, co má pfied oãima, Hospodin v‰ak
hledí na srdce.“ (1 S 16,7) MÛÏeme se
pouãit ze Samuelovy chyby, jak lich˘ je
odhad postaven˘ na kráse tváfie nebo
vzne‰enosti postavy. BoÏí my‰lení ve
vztahu k jeho stvofiení pfiesahuje na‰e
omezené sm˘‰lení. Av‰ak mÛÏeme si
b˘t jisti, Ïe pokud BoÏí dûti podfiídí
svou vÛli Bohu, bude jim dáno posta-
vení, pro nûÏ mají pfiedpoklady, a bu-
dou uschopnûny splnit úkol, kter˘ jim
byl svûfien.

Samuel si prohlédl Elíaba a po nûm
postupnû i jeho ‰est bratrÛ,ktefií se zú-
ãastnili bohosluÏby. Av‰ak Hospodin
nevyvolil ani jednoho z nich. Samuel
s bolestn˘m napûtím pohlédl na po-
sledního z mladíkÛ.Zmaten a ohromen
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se zeptal: „To jsou v‰ichni mládenci?“
(1 S16,11) Otec odpovûdûl: „Je‰tû zb˘-
vá nejmlad‰í, ten v‰ak pase stádo.“ (1 S
16,11) Samuel ho poÏádal, aby pro nûj
poslal. ¤ekl: „Nebudeme stolovat, do-
kud sem nepfiijde.“ (1 S 16,11)

Osamûl˘ past˘fi byl pfiekvapen nena-
dálou náv‰tûvou posla, kter˘ mu ozná-
mil, Ïe do Betléma pfii‰el prorok a posílá
pro nûj. Proã by si ho prorok a soudce
Izraele pfiál vidût? Ale bezodkladnû v˘-
zvy uposlechl.

„Byl ry‰av˘, s krásn˘ma oãima a pûk-
ného vzhledu.“ (1 S 16,12) KdyÏ si Sa-
muel prohlíÏel tohoto hezkého, muÏ-
ného a skromného mladého past˘fie,
zaznûl HospodinÛv hlas: „NuÏe,pomaÏ
ho! To je on.“ (1 S 16,12) David se ve
svém skromném povolání past˘fie
ukázal jako odváÏn˘ a vûrn˘, a teì ho
BÛh vybral, aby se stal vÛdcem BoÏího
lidu. „Samuel tedy vzal roh s olejem
a pomazal ho uprostfied jeho bratrÛ.
A Duch HospodinÛv se Davida zmoc-
Àoval od onoho dne i nadále.“ (1 S
16,13) Prorok se s lehk˘m srdcem vrá-
til do Rámy.

Obfiad pomazání Davida byl vykonán
tajnû.Pro mladého muÏe to byl náznak
vysoké odpovûdnosti,která ho ãeká.To-
to poznání ho mûlo uprostfied v‰ech ne-
bezpeãí nadcházejících let povzbuzo-
vat k vûrnosti BoÏímu zámûru,kter˘ má
ve svém Ïivotû uskuteãnit.

Velká ãest, která byla Davidovi pro-
kázána, ho nenaplnila p˘chou. Mlad˘
past˘fi se vrátil na pahorky ke sv˘m stá-
dÛm stejnû pokorn˘ a skromn˘, jako
byl pfied sv˘m pomazáním. Av‰ak s no-
v˘m tvÛrãím nad‰ením skládal své pís-
nû a hrál na svou harfu.

Pfied ním se rozprostírala krajina ne-
v‰ední a rozmanité krásy.Pozoroval slun-
ce zaplavující nebe svûtlem,kdyÏ vychá-
zelo „jak Ïenich z komnaty...,vesele jako
rek,kdyÏ bûÏí k cíli“(Î19,6).Vidûl statné
vrcholy hor tyãící se k obloze. A nad
tím v‰ím byl BÛh. Denní svûtlo, pozla-
cující lesy, hory, louky a fieky, povzná-
‰elo mysl vzhÛru,aby vidûl TvÛrce ve‰-
kerého dobra a kaÏdého dokonalého
daru. KaÏdodenní odhalování charak-
teru Stvofiitele naplÀovalo básníkovo
mladé srdce chválou a radostí.Davidovy
rozumové schopnosti se rozvíjely a je-
ho mysl a srdce se dostávaly do stále
uÏ‰ího spoleãenství s Bohem. Jeho my-
sl neustále pronikala do nov˘ch hlou-
bek, z nichÏ ãerpal ãerstvá témata pro
své písnû a které rozeznívaly hudbou
jeho harfu. Jeho bohatû melodick˘ hlas
se nesl voln˘m prostorem, jako by od-
povídal na písnû andûlÛ v nebi.

Kdo mÛÏe posoudit ovoce onûch let
námahy a putování po opu‰tûn˘ch pa-
horcích? Îalmy oblíbeného izraelské-
ho pûvce mûly v budoucích vûcích roz-
nûcovat lásku a víru v srdcích BoÏího
lidu a pfiivádût jej do uÏ‰ího spoleãen-
ství s laskav˘m srdcem Boha,kter˘ dává
Ïivot v‰emu stvofiení.

David se pfiipravoval, aby mohl za-
ujmout vysoké postavení mezi nejvzne-
‰enûj‰ími zemû. Otevfiely se pfied ním
jasnûj‰í pfiedstavy o Bohu. Nejasná té-
mata byla osvûtlena, sloÏité záleÏitosti
objasnûny a rozpory uvedeny v soulad.
KaÏd˘ paprsek nového svûtla vyvolal
lahodnûj‰í chvalozpûv oddanosti k slá-
vû Boha a Vykupitele.KdyÏ David vidûl
projevy BoÏí lásky ve svém Ïivotû, jeho
srdce se rozechvûlo je‰tû nad‰enûj‰í osla-
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vou a vdûãností. Jeho hlas znûl bohat-
‰ími melodiemi a jeho harfa se rozezvu-
ãela je‰tû jásavûj‰í radostí. A mlad˘ pas-

t˘fi byl ãím dál silnûj‰í a jeho poznání
se neustále prohlubovalo, protoÏe na
nûm spoãíval HospodinÛv Duch.



KdyÏ si král Saul uvûdomil, Ïe ho BÛh
odmítl, byl naplnûn hofikou vzpourou
a zoufalstvím. Nemûl správnou pfied-
stavu o svém hfiíchu a nenapravil svÛj
Ïivot, n˘brÏ stále pfiem˘‰lel o tom, co
povaÏoval z BoÏí strany za nespravedli-
vé jednání vÛãi sobû, kdyÏ bylo jeho
potomkÛm upfieno nástupnické právo
na trÛn. Ustaviãnû se zab˘val pfiedpo-
vûdûnou zkázou, která postihne jeho
dÛm. Nepfiijal BoÏí trest s pokorou, ale
ve své nadutosti si tak zoufal,aÏ málem
ztratil rozum.

Jeho rádcové mu radili,aby vyhledal
dobrého hudebníka v nadûji, Ïe konej-
‰ivé tóny nûjakého melodického nástro-
je uklidní jeho nepokojného ducha.
Pfied krále byl jako znamenit˘ hráã na
harfu pfiedveden David. Jeho nebem
inspirované melodie mûly poÏadovan˘
úãinek. Temn˘ mrak nad Saulovou mys-
lí byl jako zázrakem rozehnán.

Kdykoli bylo tfieba, byl David znovu
povolán, aby upokojil mysl neklidné-
ho panovníka. Aãkoli Saul nacházel
v Davidovi a jeho hudbû zalíbení, mla-
d˘ past˘fi se vracel z královského palá-
ce na pastviny polí a pahorkÛ s poci-
tem úlevy.

David získával stále vût‰í oblibu
u Boha i u lidí. Pob˘val na královském
dvofie a poznával vladafiské povinnosti.
Pronikl do nûkter˘ch tajÛ v povaze prv-
ního izraelského krále. Poznal, Ïe Sau-
lova domácnost není ve svém soukro-
mém Ïivotû vÛbec ‰Èastná.To naplÀova-
lo jeho mysl obavami. Ale sáhl po své
harfû a vyluzoval melodie, které jeho
mysl povzná‰ely k PÛvodci ve‰kerého
dobra, a temné mraky, které zdánlivû
zahalovaly budoucnost stínem,byly roz-
pt˘leny.

Tak jako byl pro svÛj úkol vychová-
ván MojÏí‰, tak podobnû Hospodin pfii-
pravoval Ji‰ajova syna, aby se stal vÛd-
cem BoÏího vyvoleného lidu.Liduprázd-
né pahorky a divoké rokle, jimiÏ David
se sv˘mi stády procházel, byly místy,
kde se zdrÏovala dravá zvûfi. Nezfiídka
se stávalo, Ïe jeho stáda napadli hlado-
ví lvi nebo medvûdi.David byl vyzbro-
jen pouze prakem a past˘fiskou holí.
Pfiesto prokázal velkou odvahu, kdyÏ
chránil své stádo. KdyÏ pozdûji popi-
soval tato stfietnutí, fiekl: „KdyÏ pfii‰el
lev anebo medvûd, aby odnesl ze stá-
da ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem
ho a vyrval mu ji z tlamy. KdyÏ se pro-
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na lidské síle ãi velikosti.



ti mnû postavil, chytil jsem ho za dol-
ní ãelist a bil jsem ho,aÏ jsem ho usmr-
til.TvÛj sluÏebník ubil jak lva, tak med-
vûda.“ (1 S 17,34-36) Jeho zku‰enost
v nûm rozvinula odvahu, pevnost a ví-
ru.

KdyÏ Izrael vyhlásil Peli‰tejcÛm vál-
ku, tfii z Ji‰ajov˘ch synÛ vstoupili do
Saulovy armády,ale David zÛstal doma.
Po urãité dobû v‰ak ‰el nav‰tívit tábor.
Na otcÛv pfiíkaz mûl pfiinést vzkaz a jíd-
lo sv˘m star‰ím bratrÛm. Ji‰aj ov‰em
nevûdûl,Ïe izraelská armáda je v nebez-
peãí a Ïe David je veden andûlem, aby
zachránil svÛj lid.

KdyÏ se David pfiiblíÏil k vojsku,Izra-
elci a Peli‰tejci stáli proti sobû v bojo-
vém postavení, armáda proti armádû.
Tu vystoupil do popfiedí hrdina Peli‰-
tejcÛ Goliá‰ a uráÏliv˘mi slovy vyz˘val
Izraelce,aby ze svého stfiedu vybrali mu-
Ïe, kter˘ by se s ním utkal v boji. KdyÏ
se David dovûdûl, Ïe peli‰tejsk˘ po-
smûch na nû dopadá den co den, aniÏ
se nûjak˘ bojovník odváÏí vychlouba-
ãe umlãet, vzplanul horlivostí obhájit
BoÏí ãest.

Izrael‰tí vojáci byli sklíãeni. ¤íkali si
navzájem:„Vidûli jste toho muÏe,co vy-
stoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele.“
(1 S 17,25) S pocitem studu a rozhofi-
ãení David zvolal: „Kdo je ten neobfie-
zan˘ Peli‰tejec, Ïe tupí fiady Ïivého Bo-
ha?“ (1 S 17,26)

I jako past˘fi projevoval David nevída-
nou odvahu, stateãnost a sílu a Samue-
lova tajemná náv‰tûva v domû jejich
otce vzbudila v Davidov˘ch bratrech
podezfiení o skuteãném úãelu proro-
kovy náv‰tûvy. Probudila se v nich Ïár-
livost.

A teì Elíab povaÏoval Davidovu otáz-
ku za v˘tku své osobní zbabûlosti, Ïe
se nepokusil obra umlãet. Star‰í bratr
Davida hnûvivû okfiikl: „Proã jsi sem
pfii‰el? Komu jsi nechal ten houfeãek
ovcí na stepi? V‰ak znám tvou drzost
i tvé zlé srdce! Pfii‰el jsi sem dolÛ, aby
ses mohl dívat na bitvu.“ (1 S 17,28)
David odpovûdûl uctivû, ale rozhodnû:
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Davidova bitva s Goliá‰em a rodná

místa obou muÏÛ.Betlém byl Davido-

v˘m rodn˘m mûstem. Goliá‰ovo rod-

né mûsto bylo Gat. Peli‰tejci se shro-

máÏdili na kopci mezi Azeka a Sóko,

a Izraelci na severov˘chod od nich.

Mezi nimi se nacházelo údolí, kde se

odehrála vlastní bitva.
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M
rt

v
é 

m
o
fie

Izraelci

Peli‰tejci



„Copak jsem udûlal? Nejde o královo
slovo?“ (1 S 17,29)

DAVID P¤ED KRÁLEM

Davidova slova byla ohlá‰ena králi,kte-
r˘ k sobû mladíka povolal. Past˘fi fiekl:
„âlovûk nesmí klesat na mysli.TvÛj slu-
Ïebník pÛjde s tím Peli‰tejcem bojo-
vat.“ (1 S 17,32) Saul se pokusil Davida
od jeho zámûru odradit,ale mlad˘ muÏ
stál nepohnutû na svém: „»Hospodin,
kter˘ mû vytrhl ze spárÛ lva a medvûda,
ten mû vytrhne i ze spárÛ tohoto Peli‰-
tejce.« Saul tedy Davidovi fiekl: »Jdi;Hos-
podin buì s tebou!«“ (1 S 17,37)

Po ãtyfiicet dnÛ se Izrael tfiásl pfied
peli‰tejsk˘m obrem. Goliá‰ mûl na hla-
vû bronzovou pfiilbu a byl odûn do ‰u-
pinatého pancífie, kter˘ váÏil pût tisíc
‰ekelÛ bronzu. Na nohou mûl bronzo-
vé holenice.Pancífi byl zhotoven z bron-
zov˘ch plátÛ, které se vzájemnû pfiekr˘-
valy jako rybí ‰upiny, takÏe jím nemoh-
lo proniknout Ïádné kopí. Obr nosil
tûÏké kopí, vyrobené rovnûÏ z bronzu.
„Násada jeho kopí byla jako tkalcovské
vratidlo a hrot jeho kopí váÏil ‰est set
‰ekelÛ Ïeleza. Pfied ním chodíval ‰títo-
no‰.“ (1 S 17, 7) 

KaÏdé ráno a kaÏd˘ veãer se Goliá‰
pfiiblíÏil k izraelskému táboru a volal:
„Vyberte si nûkoho, aÈ ke mnû sestou-
pí.KdyÏ mû v boji pfiemÛÏe a zabije mû,
budeme va‰imi otroky. Av‰ak jestliÏe já
pfiemohu jeho a zabiji ho, budete vy
na‰imi otroky a budete nám slouÏit...
Dneska jsem potupil izraelské fiady.“(1 S
17,8-10)

Král pfiíli‰ nedoufal,Ïe bude David ve
svém odváÏném podniku úspû‰n˘. Dal

pfiíkaz, aby mladíka odûli do jeho osob-
ní královské zbroje. Na hlavu mu nasa-
dili tûÏkou bronzovou pfiilbu a oblékli
ho do pancífie.Po boku mu visel panov-
níkÛv meã. Takto vyzbrojen se vydal za
sv˘m posláním. Ale zakrátko své kroky
obrátil nazpût.Zneklidnûní diváci si mys-
leli, Ïe se David rozhodl neriskovat svÛj
Ïivot. Na nûco takového v‰ak stateãn˘
mlad˘ muÏ vÛbec nepomyslel.

VÍTùZSTVÍ ODVAHY A VÍRY

KdyÏ se vrátil, odloÏil královu zbroj
a místo toho si vzal jen hÛl a obyãejn˘
prak. Z potoka vybral pût vhodn˘ch ka-
menÛ, vloÏil je do své past˘fiské torby
a s prakem v ruce se blíÏil k Peli‰tejci.
Obr odváÏnû vykroãil vpfied v oãekává-
ní,Ïe se utká s nejsilnûj‰ím z izraelsk˘ch
bojovníkÛ. Pfied ním kráãel jeho ‰títo-
no‰, takÏe Goliá‰ vzbuzoval dojem, Ïe
mu nikdo nemÛÏe odolat.KdyÏ se pfiiblí-
Ïil, spatfiil pouhého v˘rostka. Davidova
dobfie urostlá postava nechránûná v˘-
strojí byla v˘hodou. Mezi jeho mladist-
vou siluetou a mohutn˘mi rozmûry Pe-
li‰tejce byl nápadn˘ rozdíl.

Goliá‰ byl pfiekvapen a rozzloben.Vy-
kfiikl: „Copak jsem pes, Ïe na mû jde‰
s holí?“(1 S17,43) Zasypal Davida stra‰-
n˘mi kletbami a pak posmû‰nû kfiiãel:
„Pojì ke mnû,aÈ vydám tvé tûlo nebes-
kému ptactvu a polnímu zvífiectvu.“
(1 S 17,44) 

David nezakolísal. Vykroãil vpfied
a svému protivníkovi fiekl: „Ty jde‰ proti
mnû s meãem,kopím a o‰tûpem, já v‰ak
jdu proti tobû ve jménu Hospodina zá-
stupÛ, Boha izraelsk˘ch fiad, kterého jsi
potupil. Je‰tû dnes mi tû Hospodin vydá
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do rukou.Zabiji tû a srazím ti hlavu. Je‰tû
dnes vydám mrtvoly z peli‰tejského tá-
bora nebeskému ptactvu a zemské zvû-
fii. Cel˘ svût pozná, Ïe pfii Izraeli stojí
BÛh. A celé toto shromáÏdûní pozná, Ïe
Hospodin nezachraÀuje meãem a ko-
pím. VÏdyÈ boj je HospodinÛv. On vás
vydá do na‰ich rukou.“ (1 S 17,45-47)

Tato slova,která byla pronesena zvuã-
n˘m hlasem, se nesla vzduchem, takÏe
je zfietelnû sly‰ely tisíce naslouchajících
vojákÛ. Rozzufien˘ Goliá‰ nadzvedl
pfiilbu, která chránila jeho ãelo, a vyra-
zil kupfiedu. „KdyÏ Peli‰tejec vykroãil
a pfiibliÏoval se k Davidovi,David rych-
le vybûhl z fiady proti Peli‰tejci. David
sáhl rukou do mo‰ny,vzal odtud kámen,
vymr‰til jej z praku a zasáhl Peli‰tejce
do ãela.Kámen mu prorazil ãelo a on se
skácel tváfií k zemi.“ (1 S 17,48.49)

Obû armády byly pfiesvûdãeny, Ïe
bude David usmrcen. KdyÏ ale vzdu-
chem zasvi‰tûl kámen a zasáhl pfiímo
cíl, v‰ichni uvidûli, jak se mohutn˘
bojovník zapotácel a napfiáhl ruce, ja-
ko by byl stiÏen slepotou. Pak zavrá-
voral a jako podÈat˘ dub se skácel na
zem.

David na nic neãekal.Pfiiskoãil k Pe-
li‰tejcovû leÏící postavû, obûma ruka-
ma uchopil Goliá‰Ûv meã, zvedl jej do
vzduchu a oddûlil vychloubaãovu hla-
vu od trupu. Z izraelského tábora se
ozval radostn˘ jásot.

Peli‰tejce zachvátilo zdû‰ení.Vítûzní
Hebrejové se hnali za sv˘mi prchající-
mi nepfiáteli „aÏ k branám Ekrónu“(1 S
17,52). „Pak Izraelci pfiestali Peli‰tejce
stíhat a vyplenili jejich tábory.“ (1 S
17,53)



Po poráÏce Goliá‰e si Saul ponechal
Davida u sebe a nedovolil mu vrátit se
do otcovského domu. A „Jónatan pfii-
lnul celou du‰í k Davidovi, zamiloval si
ho jako sebe sama“ (1 S 18,1). Jónatan
a David uzavfieli smlouvu, Ïe pfii sobû
budou drÏet jako bratfii, a králÛv syn
„svlékl plá‰È, kter˘ mûl na sobû, a dal
jej Davidovi, téÏ své odûní i s meãem,
lukem a opaskem“(1 S18,4).Pfiesto zÛ-
stal David skromn˘ a získal si náklon-
nost jak lidu, tak i královského dvora.
Bylo zfiejmé, Ïe mu BÛh Ïehná.

Saul cítil, Ïe království bude bezpeã-
nûj‰í, spojí-li se s ním ãlovûk, kter˘ do-
stává pouãení od Hospodina.Davidova
pfiítomnost mÛÏe b˘t Saulovi ochranou,
kdyÏ s ním bude vycházet do války.

BoÏí prozfietelnost spojila Davida se
Saulem. Davidovo postavení na dvofie
mu dovolí seznámit se s královsk˘mi
záleÏitostmi a umoÏní mu získat si dÛ-
vûru národa.Útrapy,které ho postihnou
v dÛsledku Saulova nepfiátelství,ho po-
vedou k tomu, aby cítil svou závislost
na Bohu. A JónatanÛv pfiátelsk˘ postoj
byl rovnûÏ opatfiením BoÏí prozfietel-
nosti, aby byl uchován Ïivot budoucí-
ho vládce Izraele.

KdyÏ se Saul a David vraceli z bitvy
s Peli‰tejci, „vy‰ly ze v‰ech izraelsk˘ch
mûst zpívající a tanãící Ïeny vstfiíc králi
Saulovi s radostí, s bubínky a loutnami“
(1 S 18,6). Jedna skupina zpívala: „Saul
pobil své tisíce,“zatímco jin˘ sbor odpo-
vídal: „Ale David své desetitisíce.“ (1 S
18,7) Král se velice rozzlobil,protoÏe Da-
vid byl nad nûho vyv˘‰en.Místo aby pfie-
mohl pocity Ïárlivosti, zvolal: „Davidovi
pfiifikli desetitisíce, a mnû jen tisíce. UÏ
mu chybí jen to království.“ (1 S18,8) 

Saulova touha po oblibû mûla roz-
hodující vliv na jeho ãiny a zpÛsob my‰-
lení. Jeho mûfiítkem pro to,co je správné
a co ‰patné, byla popularita. Saulovou
ctiÏádostí bylo b˘t první v oãích lidí.
Do královy mysli vstoupilo pevné pfie-
svûdãení, Ïe David si získá srdce lidu
a bude vládnout místo nûho.

Saul otevfiel své srdce duchu Ïárli-
vosti,která otrávila jeho nitro.Izraelsk˘
král se svou vÛlí postavil proti vÛli Neko-
neãného.Dovolil,aby jeho sklony ovlá-
daly jeho úsudek,aÏ se nakonec utápûl
ve vá‰niv˘ch návalech vzteku. Upadal
do záchvatÛ zufiivosti, kdy byl schopen
pfiipravit o Ïivot kohokoliv, kdo se od-
váÏil postavit se proti jeho vÛli. Od to-
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hoto ‰ílenství pfiecházel do malomysl-
nosti a pocitÛ sebeopovrÏení a jeho
nitro naplÀovala sebelítost.

Rád naslouchal Davidovû hfie na har-
fu a zdálo se, Ïe v tûch chvílích je zl˘
duch zahnán pryã. Av‰ak jednoho dne,
kdyÏ mladík ze svého nástroje vyluzo-
val krásnou hudbu, která doprovázela
jeho hlas,kdyÏ zpíval chvály Bohu, Saul
znenadání mr‰til po hudebníkovi sv˘m
kopím. BÛh Davida chránil a ten pfied
hnûvem ‰íleného krále utekl.

Jak Saulova nenávist vÛãi Davidovi
rostla, stále usilovnûji hledal pfiíleÏitost,
aby ho pfiipravil o Ïivot. Av‰ak Ïádn˘
z jeho úkladÛ proti Hospodinovu po-
mazanému nebyl úspû‰n˘. David spo-
léhal na Boha,kter˘ je dost siln˘,aby ho
zachránil. „Zaãátek moudrosti je bázeÀ
pfied Hospodinem.“ (Pfi 9,10) A David
se modlil,aby vedl dokonal˘ Ïivot pfied
Bohem.

Lidé brzy poznali,Ïe David je schop-
n˘m ãlovûkem.ZáleÏitosti,které mu by-
ly svûfieny, vykonával moudfie a obrat-
nû.Radami mladého muÏe bylo moÏno
se spolehlivû fiídit, kdeÏto SaulÛv úsu-
dek byl ãasto nehodnovûrn˘.

LÉâKY

Saul se Davida bál, protoÏe bylo zfiej-
mé,Ïe je s ním Hospodin.Králi se zdálo,
Ïe DavidÛv Ïivot ho kárá,protoÏe v po-
rovnání s ním se ukazovaly vady jeho
vlastního charakteru. Závist udûlala ze
Saula uboÏáka. Kolik nev˘slovného ne-
‰tûstí zpÛsobilo toto zlo v na‰em svû-
tû! Závist je ovoce p˘chy, a je-li chová-
na v srdci, mÛÏe ãlovûka nakonec pfii-
vést aÏ k vraÏdû.

Král Davida pozornû sledoval v na-
dûji, Ïe najde nûjak˘ prohfie‰ek, kter˘
mu poslouÏí jako záminka k tomu, aby
mohl mladého muÏe pfiipravit o Ïivot,
a pfiitom byl jeho zl˘ ãin pfied národem
ospravedlnûn.Zosnoval léãku,pfiiãemÏ
Davida nabádal,aby bojoval proti Peli‰-
tejcÛm s je‰tû vût‰í houÏevnatostí. Za
odmûnu mu slíbil dát za Ïenu svou nej-
star‰í královskou dceru. Na tuto nabíd-
ku David skromnû odpovûdûl: „Kdo
jsem já a co je mÛj Ïivot a má otcovská
ãeleì v Izraeli, Ïe mám b˘t králov˘m
zetûm?“ (1 S 18,18) Panovník projevil
své pokrytectví tím, Ïe princeznu pro-
vdal za jiného.

Saul nabídl mladému muÏi svou mlad-
‰í dceru Míkal za podmínky, Ïe pfiinese
dÛkaz o tom, Ïe zabil urãit˘ poãet jejich
nepfiátel. „Saul si myslel, Ïe David padne
Peli‰tejcÛm do rukou.“ (1 S18,25) Av‰ak
David se z bitvy vrátil jako vítûz a stal se
králov˘m zetûm. Saulova dcera Míkal
Davida milovala (viz 1 S18,28) a rozzufie-
n˘ panovník byl je‰tû více pfiesvûdãen,
Ïe je to muÏ, o nûmÏ BÛh fiekl, Ïe je lep-
‰í neÏ on a Ïe bude vládnout místo nûho.
Odhodil v‰echno pfiedstírání a nafiídil
hodnostáfiÛm svého dvora, aby vzali Ïi-
vot tomu,kterého nenávidûl.

Jónatan králi pfiipomnûl,co v‰echno
David udûlal, aby zachránil ãest a Ïivot
národa, a jak hrozná vina by spoãinula
na vrahovi ãlovûka, jehoÏ BÛh pouÏil,
aby rozprá‰il jejich nepfiátele.To zasáh-
lo královo svûdomí.„A král se zapfiisáhl:
»JakoÏe Ïiv je Hospodin, nebude usmr-
cen.«“ (1 S 19,6) David byl pfiiveden
k Saulovi a slouÏil mu jako pfiedtím.

Znovu byla vyhlá‰ena válka a David
vedl armádu proti jejich nepfiátelÛm.
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Hebrejové dobyli velkého vítûzství a lid
vychvaloval Davidovu moudrost a hr-
dinství.To vyvolalo Saulovu dfiívûj‰í hofi-
kost vÛãi nûmu. KdyÏ mlad˘ muÏ hrál
a naplÀoval palác pfiíjemnou hudbou,
pfiemohl Saula hnûv a on mr‰til po Da-
vidovi kopím. HospodinÛv andûl v‰ak
odklonil smrtící zbraÀ. David vyvázl
a utekl do svého domu. Saul poslal zvûdy,
ktefií ho mûli ráno chytit a usmrtit.

V RÁMù

Míkal Davida informovala o zámûru
svého otce. Naléhala na nûj, aby utekl,
a spustila ho z okna, aby mohl uprch-
nout. Utekl k Samuelovi do Rámy, kde
prorok uprchlíka pfiijal.

Právû zde uprostfied hor HospodinÛv
váÏen˘ sluÏebník pokraãoval ve své prá-
ci. Skupina prorokÛ s ním dÛkladnû
studovala BoÏí vÛli a uctivû nasloucha-
la nauãením, která vycházela ze Samu-
elov˘ch úst. David se od uãitele Izraele
nauãil vzácn˘m ponauãením. Av‰ak Da-
vidovo spojení se Samuelem jitfiilo krá-
lovu Ïárlivost, protoÏe prorok sv˘m vli-
vem podpofiil jeho rivala. Král poslal
svou stráÏ, aby pfiivedla Davida do Gi-
beje, kde chtûl provést svÛj vraÏedn˘
plán.

Poslové vy‰li na cestu se zámûrem
pfiipravit Davida o Ïivot, ale Ten, kter˘
je vût‰í neÏ Saul, je usmûrÀoval. KdyÏ
se setkali s neviditeln˘mi andûly, zaãali
prorokovat a vzdávat slávu Hospodi-
nu. Takto BÛh projevil svou moc, aby
zamezil zlu. Saul mûl vztek a vyslal jiné
posly. I ti byli pfiemoÏeni BoÏím Du-
chem a pfiipojili se k prvním v proro-
kování. Král poslal tfietí vyslance, av‰ak

rovnûÏ je BoÏí Duch ovlivnil, takÏe pro-
rokovali.

Poté se Saul rozhodl, Ïe pÛjde sám.
Mûl v úmyslu bez ohledu na následky
Davida usmrtit svou vlastní rukou, jak-
mile ho dostihne.

Av‰ak setkal se s ním BoÏí andûl
a zmocnil se ho HospodinÛv Duch.Po-
kraãoval v cestû,modlil se k Bohu,pro-
rokoval a zpíval.KdyÏ pfii‰el do proroko-
va domu v Rámû, odloÏil svÛj svrchní
‰at, kter˘ byl znamením jeho postave-
ní, a pod vlivem BoÏího Ducha leÏel na
zemi pfied prorokem a jeho Ïáky. Lidé
se shromaÏìovali, aby se podívali na
tento zvlá‰tní v˘jev, a o královû zku‰e-
nosti se vyprávûlo ‰iroko daleko.

JÓNATANOVO P¤ÁTELSTVÍ

Pronásledovatel Davida ujistil, Ïe je me-
zi nimi v‰e v pofiádku,av‰ak David krá-
lovu pokání pfiíli‰ nedÛvûfioval. TouÏil
se je‰tû jednou setkat se sv˘m pfiítelem
Jónatanem. Vûdom si své vlastní nevi-
ny, vyhledal králova syna a naléhavû si
stûÏoval:„Co jsem provedl? Jak˘ je mÛj
zloãin? Jak˘ je mÛj hfiích vÛãi tvému
otci, Ïe mi ukládá o Ïivot?“ (1 S 20,1)

Jónatan se domníval,Ïe jeho otec uÏ
neusiluje o DavidÛv Ïivot. „Toho buì
dalek! Nezemfie‰. VÏdyÈ mÛj otec neu-
dûlá ani to nejmen‰í, aniÏ se mi svûfií.
Proã by tohle mÛj otec pfiede mnou
skr˘val? Není tomu tak.“ (1 S 20,2)

Jónatan nemohl uvûfiit, Ïe by po tak
v˘znamném projevu BoÏí moci chtûl
jeho otec Davidovi ublíÏit. To by byla
vzpoura proti Bohu.

Av‰ak David nebyl pfiesvûdãen. ¤ekl
Jónatanovi: „Nicménû, jakoÏe Ïiv je
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Hospodin a jakoÏe Ïiv jsi ty, od smrti
mû dûlí jen krÛãek.“ (1 S 20,3)

V dobû novoluní se v Izraeli slavily
náboÏenské svátky. Oãekávalo se, Ïe
jak David, tak Jónatan se objeví u krá-
lovské tabule. Ale David se bál pfiijít
a bylo dohodnuto, Ïe nav‰tíví své brat-
ry v Betlémû. Pfii svém návratu se mûl
ukr˘t na poli nedaleko hodovní sínû
a po tfii dny se nemûl objevit pfied krá-
lem. Jónatan si bude v‰ímat Saulovy re-
akce. JestliÏe král neprojeví Ïádn˘ hnûv,
pak bude pro Davida bezpeãné vrátit
se na králÛv dvÛr.

KdyÏ bylo Davidovo místo druh˘ den
prázdné, král se zeptal: „»Proã Ji‰ajÛv
syn vãera ani dnes nepfii‰el k hodu?«
Jónatan Saulovi odpovûdûl: »David mû
naléhavû prosil, aby smûl do Betléma.
¤ekl: ‘PropusÈ mû, na‰e ãeleì má ve
mûstû obûtní hod. MÛj bratr mi pfiiká-
zal pfiijít. JestliÏe jsem tedy získal tvou
pfiízeÀ, rád bych se uvolnil a podíval se
na své bratry.’ Proto se nedostavil ke
královu stolu.«“ (1 S 20,27-29)

KdyÏ Saul usly‰el tato slova, byl pfie-
moÏen hnûvem. Prohlásil, Ïe dokud je
David naÏivu, Jónatan nemÛÏe used-
nout na trÛn. Je tfieba okamÏitû povo-
lat Davida a zabít ho. Jónatan se za nûj
opût pfiimlouval: „Proã má zemfiít? Co
provedl?“(1S 20,32) To krále v jeho zu-
fiivosti jen je‰tû víc popudilo, takÏe ko-
pím,které bylo urãeno pro Davida,mr‰-
til po svém vlastním synovi.

Princ byl zarmoucen a pokofien.
Opustil královskou rezidenci a ve smlu-
venou dobu ode‰el na místo,kde se mûl
David dovûdût o králov˘ch zámûrech.
Hofice plakali. KrálÛv zlovûstn˘ hnûv vr-
hl stín na tyto mladé muÏe a jejich zár-

mutek byl nev˘slovn˘.KdyÏ se rozchá-
zeli, znûla Davidovi v u‰ích Jónatanova
poslední slova:„Jdi v pokoji.Co jsme si
my dva v Hospodinovû jménu pfiísaha-
li, toho aÈ je Hospodin navûky svûdkem
mezi mnou a tebou i mezi m˘m a tv˘m
potomstvem.“ (1 S 20,42)

U ACHÍMELEKA

David spûchal do Nóbu. Sem byl ze ·í-
la pfienesen svatostánek a jako vele-
knûz tu slouÏil Achímelek. Knûz pohlí-
Ïel na Davida uÏasle,kdyÏ pfii‰el ve spû-
chu a zcela sám.Chtûl vûdût,co ho sem
pfiivedlo. Mlad˘ muÏ se ve své nouzi
uch˘lil k podvodu. ¤ekl knûzi, Ïe byl
vyslán králem, aby splnil tajn˘ úkol.

David tu projevil nedostatek víry
v Boha a jeho hfiích zapfiíãinil veleknû-
zovu smrt.Kdyby se byl Achímelek do-
vûdûl celou pravdu, vûdûl by, co má
udûlat, aby si zachránil Ïivot.BÛh Ïádá,
aby se jeho lid vyznaãoval pravdomluv-
ností, a to dokonce i v tûch nejtûÏ‰ích
zkou‰kách.

Dóeg, nejpfiednûj‰í ze Saulov˘ch pas-
t˘fiÛ, plnil své sliby na bohosluÏebném
místû.Tento muÏ byl svûdkem Davido-
va rozhodnutí utéct na jiné bezpeãné
místo.David Achímeleka poÏádal o meã,
a ten mu fiekl, Ïe Ïádn˘ nemá, ov‰em
kromû meãe Goliá‰ova, kter˘ je ucho-
váván jako památka ve svatostánku.Da-
vid odpovûdûl: „Není nad nûj, dej mi
jej.“ (1 S 21,10)

David utekl ke králi Gatu Akí‰ovi.
Mûl totiÏ pocit, Ïe bude ve vût‰ím bez-
peãí uprostfied nepfiátel svého lidu neÏ
na území ovládaném Saulem. Av‰ak Akí-
‰ovi bylo oznámeno, Ïe David je oním
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muÏem, kter˘ pfied nûkolika lety zabil
peli‰tejského bohat˘ra.Nyní se ten,kte-
r˘ hledal útoãi‰tû mezi nepfiáteli Izrae-
le,nacházel ve velkém nebezpeãí. Av‰ak
pfiedstíran˘m ‰ílenstvím oklamal nepfiá-
tele, a tak jim unikl.

Davidovou první chybou bylo, Ïe
nedÛvûfioval Bohu v Nóbu. Druhé chy-
by se dopustil podvedením Akí‰e.KdyÏ
na nûj pfii‰la zkou‰ka,jeho víra se otfiás-
la a projevila se lidská slabost. V kaÏ-
dém ãlovûku vidûl zvûda a zrádce.KdyÏ
ho honili a pronásledovali jako divokou
zvûfi,zmatek a úzkost mu málem zastfie-
ly pohled na nebeského Otce.

KaÏdé selhání BoÏích dûtí je zpÛso-
beno nedostatkem víry.KdyÏ nás zaha-
lují stíny, musíme se dívat nahoru. Nad
tmav˘mi mraky záfií svûtlo. David ne-
mûl nedÛvûfiovat Bohu. Byl Hospodi-
nov˘m pomazan˘m. Kdyby byl odvrá-
til svou mysl od obtíÏné situace,do níÏ
se dostal,a pfiem˘‰lel o BoÏí moci a ma-
jestátnosti, proÏíval by pokoj i upro-
stfied stínÛ smrti.

ÚKRYT V JESKYNI

David vyhledal útoãi‰tû v judsk˘ch ho-
rách. Udûlal dobfie, Ïe se ukryl v jesky-
ni Adulámu, na místû, kde mohlo i malé
vojsko odolat velké armádû. „KdyÏ
o tom usly‰eli jeho bratfii a cel˘ dÛm je-
ho otce, sestoupili tam k nûmu.“ (1 S
22,1) Davidova rodina se nemohla cítit
bezpeãnû,protoÏe vûdûla,Ïe proti nim
mohou b˘t Saulem kdykoli vznesena
nerozumná podezfiení kvÛli jejich vzta-
hu k Davidovi. Teì se dovûdûli to, co
se v Izraeli uÏ v‰eobecnû vûdûlo, totiÏ
Ïe BÛh vybral Davida za budoucího

vládce svého lidu. Vûfiili, Ïe s ním bu-
dou bezpeãnûj‰í.

Vjeskyni Adulámu se rodina sjedno-
tila v soucitu a lásce. Ji‰ajÛv syn zpíval
a hrál na harfu.Okusil hofikost nedÛvû-
ry ze strany sv˘ch vlastních bratrÛ a sou-
lad, kter˘ nyní nastal, vlil do uprchlíko-
va srdce radost.

Mnozí ztratili dÛvûru k vládci Izrae-
le,protoÏe vidûli,Ïe uÏ není veden Hos-
podinov˘m Duchem. Kolem Davida se
shromáÏdili „v‰ichni utlaãovaní, v‰ich-
ni stíhaní vûfiitelem a v‰ichni, jejichÏ Ïi-
vot byl pln˘ hofikosti. Stal se jejich veli-
telem.Bylo s ním na ãtyfii sta muÏÛ.“(1 S
22,2) Zde mûl David své malé králov-
ství,kde vládl pofiádek a disciplína. Ale
ani tam nebyl v bezpeãí,protoÏe se mu
stále dostávalo dÛkazÛ o tom,Ïe král se
nevzdal svého vraÏedného zámûru.

HospodinÛv prorok ho varoval pfied
nebezpeãím,proto utekl ze svého úkry-
tu do lesa Cheretu.BÛh Davida uãil sebe-
ovládání, aby byl pfiipraven stát se jak
moudr˘m generálem,tak i spravedliv˘m
a milosrdn˘m králem.

Saul se chystal chytit Davida do pas-
ti v jeskyni Adulámu, a kdyÏ se ukáza-
lo, Ïe David toto útoãi‰tû opustil, zufiil.
DavidÛv útûk byl záhadou. Informovali
snad nûjací zrádci v jeho tábofie Ji‰ajo-
va syna o jeho plánu?

Saul sv˘m poradcÛm tvrdil, Ïe proti
nûmu bylo zosnováno spiknutí, a nabíd-
kou bohat˘ch darÛ a poct je podplatil,
aby mu prozradili, kdo z jeho lidu Davi-
dovi pomáhá. Udavaãem se stal Dóeg
Edómsk˘. Veden ctiÏádostí, lakomstvím
a nenávistí ke knûzi, kter˘ napomenul
jeho syny, podal Dóeg zprávu o Davido-
vû náv‰tûvû u Achímeleka a postavil ji do
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takového svûtla,Ïe Saul vzplanul hnûvem
proti BoÏímu muÏi. ·ílen˘ zufiivostí pro-
hlásil, Ïe musí b˘t vyhubena celá knûzo-
va rodina. Na králÛv rozkaz vyhladila
Dóegova vraÏedná ruka nejen Achímele-
ka, ale i ãleny jeho otcovského domu,
„osmdesát pût muÏÛ nosících lnûn˘

efód“(1S 22,18).Toho byl Saul schopen,
kdyÏ se vydal do satanovy moci.

Tento ãin naplnil cel˘ Izrael hrÛzou.
Takové krutosti se dopustil král, které-
ho si vybrali.Mûli BoÏí schránu,ale knû-
Ïí, ktefií zde slouÏili, byli povraÏdûni
meãem.



„Unikl jen jeden syn Achímeleka, syna
Achítúbova, jménem Ebjátar.Uprchl za
Davidem. Ebjátar oznámil Davidovi, Ïe
Saul Hospodinovy knûze povraÏdil.Da-
vid Ebjátarovi fiekl: »Vûdûl jsem onoho
dne,Ïe je tam Dóeg Edómsk˘ a Ïe to ur-
ãitû oznámí Saulovi. To jako bych sám
napadl v‰echny pfiíslu‰níky tvého rodu.
ZÛstaÀ se mnou, neboj se. Kdo ukládá
o Ïivot mnû,ukládá o Ïivot tobû.U mne
jsi pod ochranou.«“ (1 S 22,20-23)

ProtoÏe byl stále honûn králem,uch˘-
lil se DavidÛv odváÏn˘ oddíl na pou‰È
Zíf.V této dobû, kdy David proÏíval tak
málo pfiíjemn˘ch okamÏikÛ, ho nena-
dále nav‰tívil Jónatan. Oba pfiátelé si
vzájemnû vyprávûli své rÛzné zku‰e-
nosti a Jónatan Davidovi dodal odvahy
slovy: „Neboj se, ruka mého otce Saula
tû nenajde. Ty bude‰ kralovat nad Izra-
elem a já budu druh˘m po tobû. Také
mÛj otec Saul to ví.“ (1 S 23,17) Proná-
sledovan˘ ‰tvanec byl velmi povzbu-
zen. „Oba uzavfieli pfied Hospodinem
smlouvu. David zÛstal v Chore‰i a Jó-
natan se odebral ke svému domu.“ (1 S
23,18) 

Zífejci poslali Saulovi do Gibeje vzkaz,
Ïe vûdí,kde se David ukr˘vá, a Ïe krále

zavedou k jeho úkrytu. Av‰ak David byl
pfied jejich zámûry varován, a tak zmû-
nil místo svého pobytu a vyhledal úto-
ãi‰tû v horách mezi pou‰tí Maónem
a Mrtv˘m mofiem.

Saulovi opût pfii‰el vzkaz: „»Hle, Da-
vid je v pou‰ti Én-gedí.« Saul tedy vzal
tfii tisíce muÏÛ vybran˘ch z celého Izra-
ele a vydal se hledat Davida a jeho mu-
Ïe po KozoroÏãích skalách.“(1 S 24,2.3)
DavidÛv oddíl ãítal pouze ‰est set mu-
ÏÛ. Ji‰ajÛv syn ãekal v odlehlé jeskyni
na BoÏí vedení, aby se dovûdûl, co má
dûlat.

KdyÏ Saul vystupoval do hor, vstou-
pil sám do téÏe jeskynû,v níÏ byl ukryt
David se sv˘m oddílem. KdyÏ to Davi-
dovi muÏi uvidûli, nabádali svého vÛd-
ce, aby Saula zabil. Král byl nyní v je-
jich moci. To byl jasn˘ dÛkaz, Ïe BÛh
sám vydal nepfiítele do jejich rukou,
aby ho zniãili.David byl pokou‰en,aby
pfiijal tento pohled na vûc, ale promlu-
vil k nûmu hlas svûdomí. „Je to pfiece
HospodinÛv pomazan˘!“ (1 S 24,7)

Davidovi muÏi svému veliteli pfiipo-
mnûli BoÏí slova: „Vydám ti do rukou
tvého nepfiítele.“ A naléhali: „»MÛÏe‰
s ním naloÏit, jak se ti zlíbí.« David se
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pfiikradl a odfiízl cíp Saulova plá‰tû.“
(1 S 24,5)

Saul se postavil a vy‰el z jeskynû,aby
pokraãoval v pátrání,kdyÏ tu ke svému
pfiekvapení usly‰el hlas: „Králi, mÛj pa-
ne!“(1S 24,9) Kdo ho volá? Ji‰ajÛv syn.
MuÏ,kterého si uÏ tak dlouho pfieje za-
bít. David se poklonil a pak Saulovi fie-
kl: „Hle, na vlastní oãi dnes vidí‰, Ïe tû
dnes v jeskyni vydal Hospodin do m˘ch
rukou. ¤íkali, abych tû zabil. Já jsem tû
v‰ak u‰etfiil. ¤ekl jsem: Na svého pána
nevztáhnu ruku. Je to pfiece Hospodi-
nÛv pomazan˘. Pohleì, mÛj otãe! Po-
hleì na cíp svého plá‰tû v mé ruce.Od-
fiízl jsem cíp tvého plá‰tû a nezabil jsem
tû. UvaÏ a pohleì, Ïe na mé ruce nelpí
Ïádné zlo ani nevûrnost. Já jsem se
proti tobû neprohfie‰il, ale ty mi uklá-
dá‰ o Ïivot, chce‰ mi jej vzít.“ (1 S 24,
10-12)

Saul byl hluboce dojat, kdyÏ si uvû-
domil,jak byl zcela v moci muÏe,o jehoÏ
Ïivot usiloval. Saul roztál a zvolal:„»CoÏ
to není tvÛj hlas, mÛj synu Davide?«
A Saul se dal do hlasitého pláãe.“ (1 S
24,17) Pak Davidovi fiekl: „Jsi spravedli-
vûj‰í neÏ já. Ty mi odplácí‰ dobr˘m, ale
já jsem ti odplácel zl˘m.Dals mi to dnes
najevo,kdyÏ jsi mi prokázal dobro.Hos-
podin mû vydal do tv˘ch rukou, ale tys
mû nezabil. Kdypak nûkdo najde svého
nepfiítele a nechá ho odejít v dobrém?
KéÏ tû Hospodin odmûní dobr˘m za to,
cos mi dnes uãinil! Vûru, teì uÏ vím, Ïe
kralovat bude‰ urãitû ty. Izraelské krá-
lovství bude v tv˘ch rukou stálé.“ (1 S
24,18-21) A David uzavfiel se Saulem
smlouvu, Ïe nevyhladí jeho jméno.

David nemohl dÛvûfiovat králov˘m
uji‰tûním, proto kdyÏ Saul odtáhl do-

mÛ, zÛstal v horách. I poté, co zlomysl-
ní lidé dûlají a fiíkají o‰klivé vûci proti
Hospodinov˘m sluÏebníkÛm, BoÏí Duch
s nimi zápasí,a oni nûkdy pokofií svá srd-
ce pfied tûmi, které chtûli zniãit. Av‰ak
kdyÏ znovu otevfiou dvefie Zlému, pro-
budí se staré nepfiátelství a oni se vrátí
k témuÏ postoji, z nûhoÏ ãinili pokání.
Satan mÛÏe takové lidi pouÏít s vût‰í mo-
cí neÏ dfiíve, protoÏe se postavili proti
vût‰ímu svûtlu.

SAMUELOVA SMRT

„KdyÏ Samuel zemfiel,v‰echen Izrael se
shromáÏdil a oplakával ho.Pochovali ho
v jeho domû v Rámû.“ (1 S 25,1) Zemfiel
velk˘ a dobr˘ prorok a vynikající soud-
ce.Od svého dûtství chodil Samuel pfied
Izraelem v poctivosti svého srdce. Aã-
koli Saul byl králem, Samuel mûl mno-
hem vût‰í vliv neÏ on,protoÏe Ïil vûrnû
a byl oddan˘ Bohu.

Lidé vidûli, jaké chyby se dopustili
tím,Ïe si pfiáli mít krále,aby se neli‰ili od
okolních národÛ. Mnozí pohlíÏeli s oba-
vami na situaci ve spoleãnosti,která by-
la brzy prokva‰ena bezboÏností. Izrael
právem truchlil nad smrtí Hospodino-
va proroka Samuela.

Národ ztratil toho,k nûmuÏ byli lidé
zvyklí pfiicházet se sv˘mi velk˘mi ne-
snázemi. Ztratil ãlovûka, kter˘ se za nû
u Boha stále pfiimlouval a mûl na mys-
li jejich nejvy‰‰í blaho.„Velkou moc má
vroucí modlitba spravedlivého.“ ( Jk
5,16) Zdálo se, Ïe král je témûfi ‰ílen˘.
Spravedlnost byla pfievrácena a fiád se
zmûnil ve zmatek.

Lidem se honily hlavou hofiké úvahy,
kdyÏ se dívali na Samuelovo tiché mís-
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to odpoãinku a pfiipomnûli si, jak byli
po‰etilí, kdyÏ ho odmítli za svého vÛd-
ce. Samuel mûl totiÏ tak úzké spojení
s nebesy, Ïe se zdálo, Ïe poutá cel˘
Izrael k Hospodinovu trÛnu.Uãil je mi-
lovat a poslouchat Boha. Teì byl v‰ak
mrtev. Lidé cítili, Ïe jsou vydáni na mi-
lost a nemilost králi, kter˘ se postavil
na stranu satana a kter˘ odvede lid od
Boha a nebes.

David vûdûl,Ïe Samuelovou smrtí by-
lo zlomeno dal‰í pouto, které Saula brz-
dilo v jeho ãinech, a cítil se ménû bez-
peãn˘, neÏ kdyÏ prorok Ïil. Proto utekl
do Páranské stepi.Vtéto bezútû‰né pus-
tinû, kdyÏ si uvûdomil, Ïe prorok je mr-
tev a král je jeho nepfiítelem, zpíval:

„Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedfiíme ten, jenÏ tû chrání. Ano,nedfií-
me a nespí ten, jenÏ chrání Izraele.Hos-
podin je tvÛj ochránce, Hospodin je ti
stínem po pravici. Ve dne tû nezasáh-
ne slunce ani za noci mûsíc. Hospodin
tû chrání ode v‰eho zlého, on chrání
tvÛj Ïivot. Hospodin bude chránit tvé
vycházení a vcházení nyní i navûky.“
(Î 121,3-8) 

NÁBAL A ABÍGAJIL

David a jeho muÏi chránili dobytek
a stáda bohatého muÏe jménem Nábal,
kter˘ mûl ohromn˘ majetek v Páranu.
Nábal byl grobián a skrblík.

Nade‰el ãas stfiíÏe ovcí,doba pohos-
tinnosti. David a jeho muÏi potfiebovali
zásoby jídla a Ji‰ajÛv syn poslal k Nába-
lovi deset mlad˘ch muÏÛ, jimÏ nafiídil,
aby ho pozdravili slovy: „Buì zdráv!
Pokoj tobû, pokoj tvému domu, pokoj
v‰emu,co má‰.Právû jsem sly‰el,Ïe sla-

ví‰ stfiíÏ. NuÏe, tvoji past˘fii b˘vali s ná-
mi. NeubliÏovali jsme jim. Nepohfie‰ili
nic po v‰echny dny, co byli na Karme-
lu*. Zeptej se sv˘ch mládencÛ, povûdí
ti o tom... Dej prosím sv˘m otrokÛm
a svému synu Davidovi nûco z toho,co
má‰ po ruce.“ (1 S 25,6-8)

Bohat˘ muÏ byl poÏádán,aby dal nû-
co ze své hojnosti, a naplnil tak potfie-
by tûch, ktefií mu prokázali tak cenné
sluÏby. Nábalova odpovûì vyjevila je-
ho povahu: „Kdo je David? Kdo je to
Ji‰ajÛv syn? Dnes pfiib˘vá otrokÛ, ktefií
se odtrhují od sv˘ch pánÛ. Mám snad
vzít svÛj chléb,svou vodu a zvífiata,kte-
rá jsem porazil pro své stfiihaãe,a dát je
muÏÛm,o nichÏ ani nevím,odkud jsou?“
(1 S 25,10.11)

David byl rozhofiãen. Rozhodl se, Ïe
potrestá muÏe, kter˘ mu odepfiel po-
skytnout to, na co má právo, a je‰tû ho
nespravedlivû urazil. Tato prudká reak-
ce odpovídala spí‰e Saulovû neÏ Davi-
dovû povaze. Ji‰ajÛv syn se je‰tû musí
nauãit trpûlivosti.

AniÏ se poradila se sv˘m manÏelem,
pfiipravila Abígajil hojné zásoby jídla,
které po sluÏebnících poslala napfied.
Pak se sama vydala na cestu,aby se set-
kala s Davidem.„Jakmile Abígajil uvidûla
Davida, rychle sesedla s osla,padla pfied
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* Nejedná se zde o známou horu Karmel, n˘brÏ o místo na území Judy – pozn. pfiekl.

Davidovo putování na útûku pfied

Saulem. Místa, kudy se David pohy-

boval, jsou na mapû oznaãena a oãís-

lována.V tabulce jsou jejich jména,

která odpovídají jednotliv˘m ãíslÛm,

a biblické texty, jeÏ popisují, co se zde

odehrálo. Zde jsou také vyznaãeny

Ïalmy, které David napsal po proÏi-

t˘ch zku‰enostech.
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Davidem na tváfi a poklonila se k zemi.
Padla mu k nohám a zvolala: »Má,má je
to vina, mÛj pane. NechÈ smí tvá otro-
kynû k tobû promluvit, vyslechni slova
své otrokynû.«“ (1 S 25,23.24) Abígajil
Davida oslovila s takovou uctivostí, ja-
ko kdyby mluvila s korunovan˘m vlád-
cem. Laskav˘mi slovy se snaÏila uti‰it
jeho zjitfiené city. Plna BoÏí moudrosti
a lásky vysvûtlila,Ïe ne‰lechetné jedná-
ní jejího manÏela nebylo v˘razem uvá-
Ïeného nepfiátelského postoje, ale jen
projevem jeho ne‰Èastné sobecké po-
vahy. Pak Davidov˘m muÏÛm na usmí-
fienou nabídla své bohaté zásoby po-
travin.

¤ekla: „VÏdyÈ Hospodin jistû zbudu-
je mému pánu trval˘ dÛm.MÛj pán ve-
de boje Hospodinovy a po v‰echny tvé
dny se na tobû nena‰lo nic zlého.“ (1 S
25,28) Abígajil naznaãila, Ïe David má
bojovat BoÏí bitvy. Nemá hledat po-
mstu za osobní kfiivdy, aãkoli je proná-
sledován jako zrádce. „AÏ Hospodin
uãiní mému pánu v‰echno to dobré,
jeÏ ti pfiislíbil, a povûfií tû, abys byl vé-
vodou nad Izraelem,nebude‰ mít újmu
ani v˘ãitky, mÛj pane, Ïe jsi zbyteãnû
prolil krev, aby sis pomohl.“ (1 S 25,
30.31)

Tak jako kvûtina vydechuje vÛni, tak
Abígajilina zboÏnost zcela mimodûk vy-
zafiovala z její tváfie i z jejích slov a ãi-
nÛ. Její nitro naplÀoval BoÏí Duch. Její
fieã, okofienûná milostí, prozrazovala
nebesk˘ vliv. David se zachvûl, kdyÏ se
zamyslel nad sv˘m zbrkl˘m zámûrem.
„Blaze tûm,kdo pÛsobí pokoj,neboÈ oni
budou nazváni syny BoÏími.“ (Mt 5,9)
KéÏ by bylo mnohem víc lidí podob-
n˘ch této izraelské Ïenû, lidí, ktefií by

rozváÏn˘mi a moudr˘mi slovy ti‰ili roz-
jitfiené city, pfiedcházeli ukvapen˘m ãi-
nÛm a bránili velk˘m hfiíchÛm!

Pod mocí Abígajilina vlivu a jejích
argumentÛ DavidÛv hnûv vyprchal.Byl
pfiesvûdãen, Ïe nad sebou ztratil kon-
trolu. Pfiijal napomenutí s pokorn˘m
srdcem, v souladu se sv˘mi vlastními
slovy:„Spravedliv˘ aÈ mû tfieba bije,po-
kládám to za milosrdenství, aÈ mû tres-
tá, je to pro mou hlavu olej.“ (Î 141,5)
Projevil vdûãnost a poÏehnal Abígajile,
protoÏe mu správnû poradila. Jak málo
lidí pfiijímá napomenutí s vdûãností
a blahofieãí tûm, kdo se je snaÏí uchrá-
nit pfied ‰patn˘m jednáním!

KdyÏ se Abígajil vrátila domÛ, na‰la
Nábala a jeho hosty opilé pfii hluãné zá-
bavû. AÏ pfií‰tího dne fiekla svému man-
Ïelovi,co se pfiihodilo pfii jejím rozhovo-
ru s Davidem. KdyÏ si uvûdomil, Ïe ho
jeho bláznivé jednání málem stálo Ïivot,
ranila ho mrtvice. Byl naplnûn hrÛzou
a upadl do beznadûjné neteãnosti. Po
deseti dnech zemfiel. Uprostfied jeho
veselí mu BÛh fiekl tak jako bohatému
muÏi v podobenství: „Blázne! Je‰tû této
noci si vyÏádají tvou du‰i.“(L 12,20) Da-
vid se pak s Abígajilou oÏenil.Mûl uÏ jed-
nu Ïenu, av‰ak zvyky národÛ jeho doby
pfievrátily jeho úsudek. Hofik˘ dÛsledek
toho, Ïe si vzal nûkolik Ïen, David bo-
lestnû pociÈoval po cel˘ svÛj Ïivot.

DAVIDOVA VELKORYSOST

Zífejci Saula znovu informovali o Davi-
dovû úkrytu v nadûji, Ïe si tak zajistí
královu pfiízeÀ. Saul je‰tû jednou shro-
máÏdil své bojovníky a vedl je pfii pro-
následování Davida. Av‰ak spojeneãtí
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zvûdové o tom Ji‰ajova syna zpravili
a David ‰el s nûkolika sv˘mi muÏi zjis-
tit pozice svého nepfiítele.

Byla noc, kdyÏ narazili na stany krá-
le a jeho spoleãníkÛ. Nepozorováni vi-
dûli, Ïe tábor odpoãívá ve spánku. Na
Davidovu otázku: „Kdo se mnou se-
stoupí k Saulovi do tábora?“ okamÏitû
odpovûdûl Abí‰aj: „Já s tebou sestou-
pím.“ (1 S 26,6)

Kryti stíny pahorkÛ, vstoupili David
a jeho spoleãník do tábora. Pfii‰li aÏ
k spícímu Saulovi. Jeho kopí bylo za-
bodnuto do zemû a u hlavy mûl dÏbá-
nek s vodou.Vedle nûj leÏel Abnér, ge-
nerál jeho vojska, a v‰ude kolem nich
spící vojáci. Abí‰aj vzal Saulovo kopí
a fiekl: „BÛh ti dnes vydal do rukou tvé-
ho nepfiítele. Teì dovol, aÈ ho jedinou
ranou pfiirazím kopím k zemi, druhé
rány nebude tfieba.“(1 S 26,8) âekal na
svolení,ale k jeho uchu dolehla tichá slo-
va: „»Neodpravuj ho! VÏdyÈ kdo vztáh-
ne ruku na Hospodinova pomazaného
a zÛstane bez trestu? ... JakoÏe Ïiv je
Hospodin, jistû jej Hospodin zasáhne;
buì nadejde jeho den,kdy zemfie, ane-
bo odejde do boje a bude smeten.ChraÀ
mû v‰ak Hospodin,abych vztáhl ruku na
Hospodinova pomazaného.Vezmi tady
to kopí, které má v hlavách, i dÏbánek
na vodu a odejdûme.« Nikdo nic nevi-
dûl,nikdo nic nevûdûl,nikdo se nepro-
budil, v‰ichni spali; padla na nû mráko-
ta od Hospodina.“ (1 S 26,9-12)

KdyÏ byl David v bezpeãné vzdále-
nosti od tábora, zavolal siln˘m hlasem
na Abnéra: „»Jestlipak odpoví‰, Abné-
re? ... Jsi pfiece muÏ. Kdo je ti v Izraeli
roven? Proã jsi nestfieÏil krále,svého pá-
na? Nûkdo z lidu pfii‰el krále, tvého pá-

na,odpravit.Nepoãínal sis dobfie. JakoÏe
Ïiv je Hospodin, jste syny smrti, proto-
Ïe jste nestfieÏili svého pána, Hospodi-
nova pomazaného. Podívej se teì, kde
je královo kopí a dÏbánek na vodu,kte-
r˘ mûl v hlavách!« Saul poznal po hlase
Davida. Otázal se: »Je to tvÛj hlas, mÛj
synu Davide?« David fiekl:»Je to mÛj hlas,
králi,mÛj pane.« Dále fiekl: »Proã vlastnû
mÛj pán pronásleduje svého otroka?
VÏdyÈ ãeho jsem se dopustil? Co je na
mnû zlého?«“ (1 S 26,14-18)

Z králov˘ch rtÛ znovu splynulo vy-
znání: „Zhfie‰il jsem. VraÈ se, mÛj synu
Davide. Nic zlého ti uÏ neudûlám, pro-
toÏe sis dnes cenil mého Ïivota. Poãí-
nal jsem si jako pomatenec, pfievelice
jsem chybil.“ (1 S 26,21)

David odpovûdûl: „Tu je královo ko-
pí. AÈ sem pfiijde nûkdo z druÏiny a od-
nese je.“(1S 26,22) Aãkoli Saul slíbil,Ïe
mu neudûlá nic zlého,David se nevydal
do jeho moci.

U PELI·TEJCÒ

KdyÏ se rozcházeli, Saul fiekl: „Buì po-
Ïehnán,mÛj synu Davide! Jistû mnoho
vykoná‰ a dokáÏe‰.“ (1 S 26,25) Av‰ak
Ji‰ajÛv syn nedoufal, Ïe král dlouho se-
trvá v takovém rozpoloÏení mysli.

David ztratil nadûji na usmífiení.Zdá-
lo se,Ïe se nakonec pfiece jen stane obû-
tí králov˘ch bezboÏn˘ch intrik. Se ‰esti
sty muÏi, jimÏ velel, pfiebûhl k Akí‰ovi,
králi Gatu.

David uãinil závûr, Ïe Saul uskuteãní
svÛj vraÏedn˘ zámûr,aniÏ se poradil s Bo-
hem.PfiestoÏe Saul osnoval jeho zniãe-
ní, Hospodin pracoval na tom, aby Da-
vidovi zajistil království.KdyÏ se lidé dí-
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vají na vnûj‰í okolnosti, pak si tûÏkosti
a zkou‰ky,které na nû BÛh dopou‰tí,vy-
svûtlují jako nûco,co jen zpÛsobí jejich
zkázu. David se díval na vnûj‰í situaci
a nemûl na zfieteli BoÏí sliby.Pochyboval,
Ïe by vÛbec nûkdy mohl usednout na
trÛn.Dlouhotrvající tûÏkosti oslabily je-
ho víru a vyãerpaly jeho trpûlivost.

Hospodin neposlal Davida, aby hle-
dal pomoc u Peli‰tejcÛ, nejzarytûj‰ích
nepfiátel Izraele. Pfiesto se David, kter˘
ztratil ve‰kerou dÛvûru k Saulovi a tûm,
kdo mu slouÏili,vydal na milost a nemi-
lost nepfiátelÛm svého lidu.BÛh ho povo-
lal, aby vztyãil svou korouhev v judské
zemi,ale nedostatek víry ho pfiivedl k to-
mu, Ïe zapomnûl na své zodpovûdné
postavení.

Peli‰tejci se Davida báli víc neÏ Saula.
Tím,Ïe vyhledal jejich ochranu,odkryl
David Peli‰tejcÛm slabost svého vlast-
ního národa. Tak tyto neoblomné ne-
pfiátele povzbudil k utlaãování Izraele.
David byl pomazán, aby se postavil na
obranu BoÏího lidu.

Hospodin sv˘m sluÏebníkÛm nedo-
voluje,aby povzbuzovali nevûfiící tím,Ïe
jim odhalí nedostatky BoÏího lidu. Mi-
moto tím u sv˘ch souvûrcÛ vzbudil do-
jem,Ïe ‰el k pohanÛm,aby slouÏil jejich
bohÛm. Tento ãin zpÛsobil, Ïe mnozí
proti nûmu získali pfiedsudky. Udûlal
pfiesnû to, co si pfiál satan. David se ne-
vzdal uctívání pravého Boha ani odda-
nosti BoÏí vûci, ale pro své osobní bez-
peãí obûtoval svou dÛvûru k Bohu.

Peli‰tejsk˘ král pfiijal Davida srdeã-
nû. Obdivoval ho a byl polichocen, Ïe
Hebrej hledá jeho ochranu. David s se-
bou pfiivedl svou rodinu,své sluÏebnic-
tvo a ve‰ker˘ svÛj majetek a totéÏ uãi-

nili i jeho muÏi.V‰echno nasvûdãovalo
tomu, Ïe se pfii‰el natrvalo usadit v pe-
li‰tejské zemi. To Akí‰e potû‰ilo a slí-
bil, Ïe izraelsk˘m uprchlíkÛm poskyt-
ne ochranu.

Na Davidovu Ïádost mu král blaho-
sklonnû vûnoval Siklag.Ve mûstû,které
jim bylo dáno zcela k dispozici, mohl
David a jeho muÏi uctívat Boha svobod-
nûji neÏ v Gatu, kde se mohly pohan-
ské obfiady stát zdrojem zla.

KdyÏ pob˘val v tomto oddûleném
mûstû,David podnikal v˘pravy proti Ge-
‰úrejcÛm, GirzejcÛm a AmálekovcÛm.
Nikoho nenechal naÏivu,aby se zprávy
o tom nedonesly do Gatu. Akí‰ovi dal
na srozumûnou, Ïe bojuje proti svému
vlastnímu národu, proti judsk˘m mu-
ÏÛm. Tímto pokrytectvím posiloval se-
bevûdomí Peli‰tejcÛ, protoÏe král si fií-
kal: „Vzbudil velikou nelibost u svého
lidu, Izraele; navÏdy zÛstane m˘m slu-
Ïebníkem.“(1 S 27,12) David se ov‰em
nefiídil BoÏími radami, kdyÏ podvádûl.

„Vonûch dnech shromáÏdili Peli‰tej-
ci své váleãné ‰iky, aby bojovali proti
Izraeli. Akí‰ fiekl Davidovi: »Jistû ví‰, Ïe
potáhne‰ se mnou v ‰iku ty i tvoji mu-
Ïi.«“ (1 S 28,1) David králi odpovûdûl
vyh˘bavû: „V‰ak pozná‰ sám, co tvÛj
sluÏebník udûlá!“ (1 S 28,2) Akí‰ se za-
pfiisáhl, Ïe dá Davidovi vysoké posta-
vení na peli‰tejském dvofie.

Av‰ak pfiestoÏe David plnû nedÛvû-
fioval BoÏím slibÛm, stále si uvûdomo-
val, Ïe ho Samuel pomazal za izraelské-
ho krále. Pfiipomnûl si BoÏí milost, která
ho uchovala pfied Saulem,a rozhodl se,
Ïe nezradí svat˘ úfiad. I kdyÏ mu izrael-
sk˘ král ukládal o Ïivot,nespojí své síly
s nepfiáteli svého lidu.



„Peli‰tejci se shromáÏdili, vtrhli do ze-
mû a utábofiili se v ·únemu“(1 S 28,4),
zatímco Saul a jeho vojsko se utábofiili
nûkolik kilometrÛ od úpatí hory Gil-
bóa. Saul se cítil osamûl˘ a bezbrann˘,
protoÏe ho BÛh opustil. KdyÏ se díval
na peli‰tejské vojsko, „strachy se cel˘
roztfiásl“ (1 S 28,5).

Saul ãekal,Ïe se Ji‰ajÛv syn chopí té-
to pfiíleÏitosti, aby mu odplatil za v‰ech-
no zlo, které vytrpûl. Král se dostal do
hrozn˘ch nesnází. Jeho vlastní nero-
zumná touha zniãit BoÏího vyvolené-
ho zavedla národ do velkého nebezpeãí.
Zatímco pronásledoval Davida, zaned-
bával obranu svého království. Peli‰tejci
vyuÏili této situace, kdy král nestfieÏil
své území, a pronikli do samého srdce
zemû. Zatímco satan podnûcoval Sau-
la, aby zniãil Davida, t˘Ï zlovoln˘ duch
ponoukal Peli‰tejce, aby zahubili Sau-
la. Jak ãasto arcinepfiítel pohne srdcem
nûkterého neposvûceného ãlovûka, aby
v církvi vyvolal neshody, a pak tohoto
rozdûlení BoÏího lidu vyuÏije a podnû-
cuje své nástroje, aby jej zniãili.

Nazítfií se mûl Saul utkat s Peli‰tejci
v bitvû. Stíny blíÏící se záhuby kolem
nûj zlovûstnû houstly. TouÏil po vede-

ní. Marnû hledal BoÏí radu. „I doptával
se Saul Hospodina, ale Hospodin mu
neodpovídal ani skrze sny ani skrze
urím ani skrze proroky.“ (1 S 28,6)

Hospodin se nikdy neodvrací od ãlo-
vûka, kter˘ k nûmu pfiichází v upfiím-
nosti. Proã neodpovídal Saulovi? Král
odmítl Samuelovu radu jako proroka.
Vyhnal Davida,BoÏího vyvoleného.Za-
vraÏdil Hospodinovy knûze. Mohl do-
stat odpovûì, kdyÏ zpfietrhal v‰echny
komunikaãní kanály, které nebesa na-
bízejí? Saul nehledal odpu‰tûní hfiíchÛ
a usmífiení s Bohem,ale osvobození od
sv˘ch nepfiátel. Svou vzpourou se od-
dûlil od Boha. Neexistuje jiná moÏnost
návratu neÏ prostfiednictvím lítosti nad
hfiíchem a pokání.

„Tu fiekl Saul sv˘m sluÏebníkÛm: »Vy-
hledejte mi Ïenu,která vyvolává duchy
zemfiel˘ch. PÛjdu k ní a dotáÏu se jí.«“
(1 S 28,7) Vû‰tûní s pomocí duchÛ ze-
mfiel˘ch bylo Hospodinem zakázáno
a nad v‰emi, kdo provozovali toto ne-
svaté fiemeslo,byl vyhlá‰en trest smrti.
Saul nafiídil, aby byli v‰ichni kouzelníci
a ti,kdo vû‰tily,usmrceni. Ale teì se ve
svém zoufalství uch˘lil k tomu,co sám
odsoudil k zatracení.
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konãí první izraelsk˘ král svÛj Ïivot sebevraÏdou.



VÉn-dóru Ïila Ïena,která se tajnû za-
b˘vala vû‰tûním. Uzavfiela smlouvu se
satanem, Ïe bude provádût jeho zámû-
ry, a kníÏe zla jí na oplátku vyjevoval
tajné vûci.

Saul se pfiestrojil a v noci ‰el se sv˘-
mi dvûma sluhy vyhledat vû‰tkyni. Jak
politováníhodn˘ pohled! Král Izraele
jako satanÛv zajatec! Víra v Boha a po-
slu‰nost BoÏí vÛle byly jedin˘mi pod-
mínkami, za nichÏ mohl b˘t Saul krá-
lem Izraele.

Kdyby byl Ïil v souladu s tûmito
podmínkami, jeho království by bylo
bezpeãné. BÛh by byl jeho prÛvodcem
a V‰emohoucí jeho ‰títem. PfiestoÏe je-
ho vzpoura a tvrdohlavost témûfi uml-
ãely BoÏí hlas v jeho nitru, byla tu je‰-
tû pfiíleÏitost k pokání. KdyÏ se v‰ak
v nebezpeãí obrátil k satanovi, pfieÈal
poslední pouto, které ho vázalo k jeho
TvÛrci.Cele se vydal pod nadvládu dé-
monsk˘ch sil,které ho po léta pfiivádû-
ly na pokraj zniãení.

U Vù·TKYNù V ÉN-DÓRU

Pod plá‰tûm tmy pro‰el Saul a jeho do-
provod bezpeãnû kolem peli‰tejského
vojska. Pfiekroãili horsk˘ hfieben a vstou-
pili do osamûlého domu vû‰tkynû v Én-
dóru. TfiebaÏe byl v pfiestrojení, Saulova
statná postava a jeho královské chování
svûdãily o tom, Ïe se nejedná o obyãej-
ného vojáka.A jeho bohaté dary je‰tû po-
sílily její podezfiení. Na jeho Ïádost Ïena
odpovûdûla: „V‰ak ty ví‰, co udûlal Saul,
Ïe vyhladil ze zemû vyvolávaãe duchÛ
zemfiel̆ ch a jasnovidce. Proã mi strojí‰
léãku? Chce‰ mû vydat na smrt?“ (1 S
28,9) Nato se jí Saul pfii Hospodinu za-

pfiisáhl: „JakoÏe Ïiv je Hospodin, Ïádn˘
trest tû za to nestihne.“(1S 28,10) A kdyÏ
se zeptala:„Koho ti mám pfiivolat?“,odpo-
vûdûl: „Pfiivolej mi Samuela.“ (1 S 28,11)

Po pronesení sv˘ch zaklínadel fiekla:
„»Vidím boÏsk˘ zjev, jak vystupuje ze
zemû... Vystupuje star˘ muÏ, zahalen˘
plá‰tûm.« Saul poznal, Ïe to je Samuel,
padl na kolena tváfií k zemi a klanûl
se.“ (1 S 28,13.14)

To,co se objevilo,nebyl BoÏí prorok.
Samuel nebyl pfiítomen v tomto dou-
pûti zl˘ch duchÛ. Satan na sebe mohl
vzít podobu Samuela právû tak snadno,
jako kdyÏ se pfii pokou‰ení Krista na
pou‰ti pfievlékl za andûla svûtla.

Domnûl˘ prorok pfiinesl Saulovi to-
to poselství: „Proã ru‰í‰ mÛj klid? Proã
jsi mû dal pfiivolat?“(1 S 28,15) Saul od-
povûdûl: „Jsem ve velk˘ch úzkostech.
Bojují proti mnû Peli‰tejci a BÛh ode
mne odstoupil. VÛbec mi neodpovídá
ani prostfiednictvím prorokÛ ani skrze
sny. Proto jsem zavolal tebe, abys mi
oznámil, co mám dûlat.“ (1 S 28,15)

KdyÏ byl Samuel naÏivu, Saul pohrdl
jeho radou.Teì se v‰ak kvÛli tomu,aby
mohl mluvit s nebesk˘m poslem,obrátil
o pomoc k vyslanci pekla! Saul se zce-
la vydal do satanovy moci. A ten, kter˘
si libuje jedinû v bídû a niãení, teì co
nejvíce vyuÏil této pfiíleÏitosti, aby ne-
‰Èastného krále zniãil.V odpovûì sply-
nulo údajnû ze Samuelov˘ch rtÛ hroz-
né poselství:

„Proã se ptá‰ mne, kdyÏ Hospodin
od tebe odstoupil a stal se tv˘m protiv-
níkem? ... Hospodin vytrhl království
z tvé ruky a dal je tvému bliÏnímu,Davi-
dovi.Îes neuposlechl Hospodina a ne-
stal se vykonavatelem jeho planoucího
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hnûvu proti Amálekovi, za to ti dnes
Hospodin udûlá toto: Spolu s tebou vy-
dá Hospodin do rukou Peli‰tejcÛ téÏ
Izraele.“ (1 S 28,16-19)

Satan vedl Saula k sebeospravedlÀo-
vání, kdyÏ pohrdl Samuelov˘mi napo-
menutími a varováním.Teì v‰ak na nûj
zaútoãil. Aby ho dohnal k zoufalství,

pfiedstavil mu obludnost jeho hfiíchu
a tvrdil, Ïe nemá nadûji na odpu‰tûní.
Nic ho nemohlo lépe pfiivést k zoufal-
ství a sebevraÏdû.

Saul byl zeslábl˘ pÛstem, vydû‰en˘
a pronásledovan˘ v˘ãitkami svûdomí.
Zakymácel se a padl jak dlouh˘ tak ‰iro-
k˘ na zem.Vû‰tkynû se polekala. Izrael-
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sk˘ král pfied ní leÏel jako mrtv˘. SnaÏnû
ho prosila, aby pojedl. ZdÛraznila, Ïe
podstoupila nebezpeãí Ïivota, kdyÏ vy-
hovûla jeho pfiání. Proto by mûl nyní
on splnit její Ïádost, aby uchoval svÛj
vlastní Ïivot. Saul se podfiídil a Ïena mu
pfiedloÏila vykrmeného b˘ãka a chléb,
které spû‰nû pfiipravila.

Jak˘ to v˘jev! V divoké jeskyni vû‰t-
kynû v pfiítomnosti satanova posla se
ten, kter˘ byl Bohem pomazán za krá-
le nad Izraelem, posadil a jedl, aby se
pfiipravil na smrtelné stfietnutí násle-
dujícího dne.

SEBEVRAÎDA

Tím, Ïe se radil s duchem tmy, zniãil
Saul sám sebe.Deptán hrozn˘m zoufal-
stvím, nebude moci povzbuzovat svou
armádu k odvaze. Nebude moci vést
mysl IzraelcÛ k tomu, aby se dívali na
Boha jako na svou pomoc. Takto pfied-
povûì zla povede k jejímu skuteãné-
mu naplnûní.

Izraelské vojsko a peli‰tejská armá-
da se stfietly v boji na Ïivot a na smrt.
Aãkoli mu stra‰ná scéna v jeskyni v Én-
dóru vzala ve‰kerou nadûji, Saul bojo-
val se zoufalou stateãností.Bylo to v‰ak
marné.„Izrael‰tí muÏi pfied Peli‰tejci utí-
kali a padali pobiti v pohofií Gilbóa.“(1 S
31,1) Saul vidûl, jak kolem nûho pada-
jí jeho vojáci. Jeho tfii králov‰tí synové
byli probodeni meãem. On sám byl ra-
nûn a nemohl ani bojovat, ani utéct.

Únik byl nemoÏn˘. Saul se rozhodl, Ïe
se nevydá Ïiv˘ do rukou Peli‰tejcÛ.Na-
lehl na svÛj meã a vzal si Ïivot.

Tak zahynul první izraelsk˘ král. Pro-
vinil se sebevraÏdou.Ve svém Ïivotû se-
lhal a zemfiel beze cti a v zoufalství.

Zpráva o poráÏce se roznesla ‰iroko
daleko a vyvolala v celém Izraeli
strach. Lidé prchali z mûst a Peli‰tejci
je bez odporu obsazovali. Saulova vlá-
da, provádûná nezávisle na Bohu, má-
lem zapfiíãinila zkázu jeho lidu.

Následujícího dne Peli‰tejci objevili
tûla Saula a jeho tfií synÛ. Usekli
Saulovi hlavu a zbavili ho jeho zbroje.
Potom jeho hlavu a krví potfiísnûnou
zbroj nechali jako vítûznou trofej kolo-
vat po celé peli‰tejské zemi „jako ra-
dostné poselství pro dÛm sv˘ch mod-
láfisk˘ch stvÛr i pro lid“ (1 S 31,9). Tak-
to byla sláva vítûzství pfiifiãena moci fa-
le‰n˘ch bohÛ a Hospodinovo jméno
bylo zneuctûno.

Mrtvoly Saula a jeho tfií synÛ v fietû-
zech byly povû‰eny v Bét-‰anu jako ko-
fiist pro dravé ptáky. Av‰ak stateãní mu-
Ïi z Jábe‰e v Gileádu, ktefií nezapo-
mnûli, jak Saul jejich mûsto v dfiívûj-
‰ích ‰Èastnûj‰ích letech osvobodil, teì
projevili svou vdûãnost tím, Ïe se zmoc-
nili tûl krále a princÛ a fiádnû je po-
chovali. ·lechetn˘ ãin, vykonan˘ pfied
ãtyfiiceti lety, tak zajistil Saulovi a jeho
synÛm pohfieb proveden˘ laskav˘ma
a soucitn˘ma rukama v temné hodinû
jeho poráÏky a zneuctûní.



Biblick˘ popis Saulovy náv‰tûvy u Ïeny
v Én-dóru mate mnohé studenty Písma
svatého.Nûktefií zastávají názor, Ïe pro-
rok Samuel byl skuteãnû pfiítomen.Av‰ak
Bible poskytuje podklady pro opaãn˘
závûr.

JestliÏe byl Samuel v nebi, musel by
b˘t odtud povolán buì Bohem, nebo
satanem. Nikdo v‰ak pfiece ani na oka-
mÏik nemÛÏe vûfiit, Ïe by mûl satan
moc pfiivolat proroka z nebe, aby od-
povûdûl na zaklínání bezboÏné Ïeny.
RovnûÏ nemÛÏeme uãinit závûr, Ïe by
ho do vû‰tecké jeskynû v Én-dóru po-
slal BÛh, protoÏe Hospodin uÏ odmítl
mluvit se Saulem prostfiednictvím snÛ,
urímu nebo prorokÛ.

Samotné poselství je dÛkazem o je-
ho pÛvodu. Jeho zámûrem nebylo pfii-
vést Saula k pokání, ale vehnat ho do
zkázy. To není BoÏí, n˘brÏ satanovo dí-
lo. Navíc je Saulova porada s vû‰tkyní
v Písmu uvedena jako jeden z dÛvodÛ,
proã byl Bohem odmítnut:„Tak zemfiel
Saul pro svoji zpronevûru; zpronevûfiil
se Hospodinu, protoÏe nedbal na Hos-
podinovo slovo. Dokonce se dotazoval
vû‰tího ducha. Hospodina se nedota-
zoval,proto jej Hospodin usmrtil a pfie-

vedl království na Davida, syna Ji‰ajo-
va.“ (1 Pa 10,13.14) Saul nemluvil s Bo-
Ïím prorokem Samuelem,n˘brÏ se sata-
nem. Satan nemohl pfiivést skuteãného
Samuela, ale jen jeho napodobeninu,
která poslouÏila jeho úmyslu oklamat
Saula.

Starodávná magie a ãarodûjnictví by-
ly zaloÏeny na vífie, Ïe lze komunikovat
s mrtv˘mi.Ti,kdo vyvolávali duchy mrt-
v˘ch, tvrdili, Ïe prostfiednictvím duchÛ
zemfiel˘ch dostávají poznání o budou-
cích událostech. „¤eknou vám: »Dota-
zujte se duchÛ zemfiel˘ch a jasnovid-
cÛ, ktefií sípají a mumlají.« CoÏ se lid
nemá dotazovat svého Boha? Na Ïivé
se má ptát mrtv˘ch?“ (Iz 8,19)

Lidé vûfiili, Ïe pohan‰tí bohové jsou
zboÏ‰tûlí duchové zemfiel˘ch hrdinÛ.
Takto bylo pohanské náboÏenství uctí-
váním mrtv˘ch. KdyÏ Ïalmista mluví
o odpadnutí IzraelcÛ,fiíká:„Pak se spfiáh-
li s Baal-peórem, jedli pfii obûtních ho-
dech k poctû mrtv˘ch model.“ (Î106,
28) Zde se mluví o obûtech,které byly
pfiiná‰eny mrtv˘m.

Témûfi v kaÏdém pohanském nábo-
Ïenství se vûfiilo, Ïe mrtví sdûlují svou
vÛli lidem a Ïe jim také mohou pora-
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dit,kdyÏ jsou dotázáni.Dokonce i v tak-
zvanû kfiesÈansk˘ch zemích se roz‰ífiila
praxe dorozumívání se s bytostmi,které
tvrdí, Ïe jsou duchy zemfiel˘ch.Duchov-
ní bytosti se nûkdy zjevují v podobû
zemfiel˘ch pfiátel a pfiíbuzn˘ch, líãí udá-
losti spojené s jejich Ïivoty a konají ãiny,
které dûlali bûhem Ïivota. Takto vedou
lidi k vífie, Ïe jejich mrtví pfiátelé jsou
andûlé.Pro mnohé má jejich slovo vût-
‰í váhu neÏ BoÏí slovo.

Mnozí povaÏují spiritismus za pouh˘
podvod. Jeho projevy jsou pokládány za
klam. Av‰ak i kdyÏ je pravda, Ïe se za
pravé nadpfiirozené projevy ãasto vydá-
vají v˘sledky rÛzn˘ch trikÛ,existují také
zfietelné dÛkazy pÛsobení nadpfiirozené
moci. A mnozí, kdo odmítají spiritismus
jako mazan˘ lidsk˘ vynález,jsou svedeni
k uznání jeho tvrzení, kdyÏ se setkají
s projevy, které nemohou vysvûtlit.

Moderní spiritismus a starovûké ãa-
rodûjnictví, jejichÏ hlavním principem
je komunikace s mrtv˘mi, jsou zaloÏe-
ny na oné první lÏi, kterou satan svedl
Evu v ráji: „Nikoli,nepropadnete smrti.
BÛh v‰ak ví, Ïe v den, kdy z nûho pojí-
te, otevfiou se vám oãi a budete jako
BÛh znát dobré i zlé.“ (Gn 3,4.5) Obojí
spoãívá na tomto podvodu, obojí po-
chází od otce lÏi.

BÛh fiekl:„Îiví totiÏ vûdí,Ïe zemrou,
mrtví nevûdí zhola nic... Jak jejich lás-
ka, tak jejich nenávist i jejich horlení
dávno zanikly a nikdy se jiÏ nebudou
podílet na niãem, co se pod sluncem
dûje.“ (Kaz 9,5.6) „Jeho duch odchází,
on se vrací do své zemû, tím dnem be-
rou za své jeho plány.“ (Î 146,4) Hos-
podin fiekl Izraeli: „Kdyby se nûkdo
uchyloval k duchÛm zemfiel˘ch a k vûd-

mám,aby s nimi smilnil,proti takovému
se obrátím a vyobcuji jej ze spoleãen-
ství jeho lidu.“ (Lv 20,6)

„Duchové zemfiel̆ ch“(Iz 8,19) nejsou
duchové mrtv˘ch,n˘brÏ zlí andûlé, sata-
novi poslové.KdyÏ Ïalmista mluví o Izra-
eli, fiíká: „Obûtovali své syny a své dcery
bûsÛm.“(Î106,37) A v následujícím ver-
‰i vysvûtluje,Ïe je obûtovali„modláfisk˘m
stvÛrám Kenaanu“(Î106,38).Domnívali
se, Ïe uctívají mrtvé lidi, ve skuteãnosti
v‰ak uctívali démony.

Moderní spiritismus je znovuoÏivení
ãarodûjnictví a uctívání démonÛ, které
BÛh ve starovûku zakázal. V Písmu je
pfiedpovûdûno, Ïe „v posledních do-
bách nûktefií odpadnou od víry a pfii-
drÏí se tûch, ktefií svádûjí démonsk˘mi
naukami“ (1 Tm 4,1). V posledních
dnech vystoupí fale‰ní uãitelé (viz 2 Pt
2,1.2).Uãitelé okultismu odmítají uznat
Krista za BoÏího Syna. O takov˘ch uãi-
telích milovan˘ Jan prohla‰uje:„Kdo je
lháfi, ne-li ten, kdo popírá, Ïe JeÏí‰ je
Kristus? To je ten antikrist, kter˘ popí-
rá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá
ani Otce.Kdo vyznává Syna,má i Otce.“
(1 J 2,22.23) Popíráním Krista spiritis-
mus popírá jak Otce,tak Syna. A to Bib-
le prohla‰uje za projev antikrista.

Lákadlem, jímÏ spiritismus pfiitahuje
spoustu lidí, je jeho domnûlá moc po-
odhrnout oponu budoucnosti.BÛh nám
ve svém slovû odhalil velké budoucí
události – v‰echno, co je pro nás pod-
statné, abychom vûdûli. Satanov˘m zá-
mûrem v‰ak je zniãit dÛvûru lidí v Bo-
ha. Vede je k tomu, aby se snaÏili po-
znat to,co pfied nimi BÛh ve své moud-
rosti zakryl, a aby pohrdli tím, co BÛh
ve svém svatém slovû zjevil.
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Mnozí jsou nervózní,kdyÏ nemohou
vûdût, jak dopadnou jejich záleÏitosti.
NedokáÏou snést nejistotu a odmítají
ãekat na BoÏí spásu.Oddávají se vzpur-
n˘m pocitÛm a ve vá‰nivém zármutku
pobíhají sem a tam a snaÏí se poznat
to,co nebylo zjeveno.Kdyby jen dÛvû-
fiovali Bohu a byli bdûlí na modlitbû,
nalezli by u Boha útûchu.

Tento spûch,kter˘ nás nutí odkr˘t zá-
voj budoucnosti, zjevuje nedostatek víry
v Boha,a satan vzbuzuje dÛvûru ve svou
moc pfiedpovídat budoucí vûci. Na zá-
kladû zku‰eností, které získal bûhem
dlouh˘ch tisíciletí, mÛÏe ãasto do urãité
míry pfiesnû pfiedpovídat jisté budoucí
události, aby svedl oklamané lidi a pfiive-
dl je pod svou moc. BÛh sám je svûtlem
svého lidu.Nabádá své syny a dcery, aby
svÛj zrak víry upfieli na slávu nebes, kte-
rá je lidskému zraku skryta. Pfiijmou-li
svûtlo od nebeského trÛnu, nebudou
touÏit po tom, aby se uchylovali k sata-
nov˘m nástrojÛm.

ëáblovo poselství urãené Saulovi ne-
mûlo za cíl ho napravit, n˘brÏ dohnat
k zoufalství a zkáze. âastûji je v‰ak sa-
tan ve svém zámûru úspû‰nûj‰í, láká-li
lidi do záhuby lichotkami. Pravda je
brána na lehkou váhu a neãistota po-
volena. Okultismus prohla‰uje, Ïe ne-
existuje smrt, hfiích, soud ani odplata.
Nejvy‰‰ím zákonem je pfiání a ãlovûk je
zodpovûdn˘ jen sám sobû.Zákony,kte-
ré BÛh ustanovil na ochranu pravdy,ãis-
toty a úcty, jsou pfiestupovány, a mnozí
se tak osmûlují hfie‰it.

BÛh svÛj lid odvádí od svûtsk˘ch
ohavností, aby mohl zachovávat jeho
zákon. KvÛli tomu hnûv „Ïalobce na-
‰ich bratfií“ nezná mezí. „Sestoupil
k vám ìábel, pln˘ zlosti, protoÏe ví, jak
málo ãasu mu zb˘vá.“ (Zj 12,10.12)
Satan je rozhodnut zniãit BoÏí lid a za-
bránit mu v pfiijetí jeho dûdictví.V˘zva
„Bdûte a modlete se, abyste neupadli
do poku‰ení“ (Mk 14,38) nebyla nikdy
aktuálnûj‰í neÏ dnes.



David a jeho muÏi se nezúãastnili boje
mezi Saulem a Peli‰tejci,pfiestoÏe s Pe-
li‰tejci vytáhli do bitevního pole.KdyÏ se
obû armády chystaly utkat se v bitvû, Ji-
‰ajÛv syn proÏíval velké dilema.Má opus-
tit místo,které mu bylo urãeno,a odejít
z bitevního pole jako nevdûãník a zrád-
ce Akí‰e, kter˘ ho ochraÀoval? Takov˘
ãin by zhanobil jeho jméno a vystavil
by ho hnûvu nepfiátel, kter˘ch by se
musel obávat víc neÏ Saula.

Pfiesto nemohl ani na okamÏik sou-
hlasit s tím, Ïe by bojoval proti Izraeli,
zradil svou zemi a stal se nepfiítelem Bo-
ha a svého lidu. To by mu navÏdy uza-
vfielo cestu na izraelsk˘ trÛn. A kdyby
byl Saul v bitvû zabit, jeho smrt by by-
la pfiifiãena Davidovi.

Bylo by b˘valo mnohem lep‰í, kdy-
by hledal útoãi‰tû v BoÏích mocn˘ch
pevnostech v horách neÏ u zapfiisáh-
l˘ch nepfiátel BoÏího lidu. Hospodin
v‰ak ve svém velkém milosrdenství ne-
potrestal svého sluÏebníka tím, Ïe by
ho v jeho beznadûji a zmatku opustil.
TfiebaÏe se David pfiestal opírat o BoÏí
moc a odvrátil se od cesty,po které ho
BÛh vedl,ve svém srdci stále touÏil b˘t
vûrn˘ Bohu. Hospodinovi andûlé pod-

nítili peli‰tejské velmoÏe k protestu pro-
ti tomu, aby se David a jeho vojsko zú-
ãastnili spolu s jejich armádou nadchá-
zející bitvy.

„Co s tûmi Hebreji?“ptali se peli‰tej-
‰tí velitelé a dotírali na Akí‰e. Ten od-
povûdûl: „VÏdyÈ je to David, sluÏebník
izraelského krále Saula, kter˘ je u mne
uÏ rok, ba léta. Neshledal jsem na nûm
nic zlého ode dne, kdy odpadl od Sau-
la, aÏ dodnes.“ (1 S 29,3)

Av‰ak velitelé hnûvivû naléhali: „Po-
‰li toho muÏe zpût, aÈ se vrátí tam na
své místo, které jsi mu urãil. S námi aÈ
do boje netáhne, aby se v boji nestal
na‰ím protivníkem. âímpak by se více
svému pánu zalíbil,neÏ hlavami tûchto
muÏÛ? CoÏpak to není David, kterého
opûvovali v taneãním reji: »Saul pobil
své tisíce, ale David své desetitisíce«?“
(1 S 29,4.5) Nevûfiili, Ïe by David bojo-
val proti svému vlastnímu lidu.Vbitev-
ní vfiavû by mohl Peli‰tejcÛm zpÛsobit
vût‰í ‰kody neÏ celá Saulova armáda.

„Akí‰ si zavolal Davida a fiekl mu:
»JakoÏe Ïiv je Hospodin, ty jsi pfiím˘
a tvé vycházení a vcházení u mne v tá-
bofie se mi líbí.Neshledal jsem na tobû
nic zlého ode dne, kdy jsi ke mnû pfii-
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‰el,aÏ dodnes. Ale nelíbí‰ se kníÏatÛm.«“
(1 S 29,6) Takto bylo odstranûno osid-
lo, do nûhoÏ se David zapletl.

Po tfiídenní cestû dorazil David a je-
ho ‰estisetãlenn˘ oddíl do Siklagu,své-
ho peli‰tejského domova. Jejich zraku
se v‰ak naskytl hrozn˘ v˘jev. Amálekov-
ci se pomstili za v˘pady na své území.
Pfiepadli nestfieÏené mûsto,a kdyÏ je vy-
drancovali a vypálili, odtáhli, pfiiãemÏ
spolu s velkou kofiistí odvedli jako za-
jatce v‰echny jejich Ïeny a dûti.

Onûmûlí hrÛzou a ohromením,zírali
David a jeho muÏi na doutnající trosky.
KdyÏ si pak tito bitvami otrlí váleãníci
uvûdomili rozsah hrozného zpusto‰e-
ní, „dali se do hlasitého pláãe a plakali
aÏ do úplného vysílení“ (1 S 30,4).

Zde David opût pocítil následky ne-
dostatku víry, kter˘ ho vedl k tomu, Ïe
se usadil mezi nepfiáteli Boha a BoÏího
lidu.David Amálekovce provokoval sv˘-
mi v˘pady proti nim. Byl si pfiíli‰ jist
sv˘m bezpeãím uprostfied nepfiátel,tak-
Ïe nechal mûsto nestfieÏené. ·ílení zár-
mutkem a hnûvem chtûli teì jeho vo-
jáci svého vÛdce ukamenovat.

David pfii‰el o v‰echno, co mu bylo
na zemi drahé. Saul ho vyhnal z jeho
zemû, Amálekovci zpusto‰ili jeho mûs-
to, jeho Ïeny a dûti byly zajaty a jeho
pfiátelé mu vyhroÏovali smrtí.

Vtéto hodinû nejvy‰‰í nouze volal Da-
vid upfiímnû k Bohu o pomoc.Vzpomnûl
si na mnohé dÛkazy BoÏí pfiíznû a „na-
‰el posilu v Hospodinu, svém Bohu“
(1 S 30,6).V jeho srdci znûlo: „Pfiichází
den strachu, já v‰ak doufám v tebe.“ (Î
56,4) PfiestoÏe nevidûl zpÛsob, jak se
dostat z tûÏkostí, BÛh mu fiekne, co má
dûlat.

Poslal pro knûze Ebjátara. „David se
doptával Hospodina: »Mám pronásle-
dovat tu hordu? Dostihnu ji?« On mu
fiekl: »Pronásleduj! Jistû dostihne‰ a jis-
tû v‰echny vysvobodí‰.«“ (1 S 30,8) 

VYSVOBOZENÍ

David a jeho bojovníci se okamÏitû dali
do pronásledování prchajícího nepfiítele.
Jejich pochod byl tak rychl˘,Ïe dvû stû
jeho vojákÛ bylo tak vyãerpáno,Ïe zÛsta-
li pozadu. Av‰ak se zb˘vajícími ãtyfimi
sty muÏi David postupoval kupfiedu.

Cestou narazili na egyptského otroka,
kter˘ oãividnû umíral vysílením a hlady.
KdyÏ dostal najíst a napít, oÏil. Byl tam
ponechán napospas smrti oddílem ve-
tfielcÛ. KdyÏ dostal slib, Ïe nebude zabit
ani vydán svému pánovi, souhlasil s tím,
Ïe Davida zavede k tábofii‰ti jejich ne-
pfiátel.

KdyÏ se dostali do blízkosti tábora
AmálekovcÛ,jejich zraku se naskytl po-
hled na hluãné h˘fiení. Vítûzní Amále-
kovci „byli roztaÏeni po celé zemi, jed-
li, pili a oslavovali v‰echnu tu velikou
kofiist,kterou pobrali v peli‰tejské a jud-
ské zemi“ (1 S 30,16). David vydal po-
vel k okamÏitému útoku. Amálekovci
byli pfiekvapeni a propadli zmatku.Bit-
va pokraãovala, dokud nebyla témûfi
celá nepfiátelská armáda pobita. „Tak
vysvobodil David v‰echno, co Amále-
kovci pobrali; i obû své Ïeny David vy-
svobodil.Nikdo z nich nechybûl,mladí
ani stafií, synové ani dcery, kofiist ani
cokoli jim pobrali. V‰echno David zís-
kal zpût.“ (1 S 30,18.19)

Neb˘t BoÏí ochranné moci, Amále-
kovci by obyvatele Siklagu pobili. Roz-
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hodli se u‰etfiit zajatce, protoÏe si pfiáli
zv˘‰it svÛj triumf tím, Ïe domÛ pfiive-
dou velké mnoÏství vûzÀÛ a prodají je
jako otroky. Takto nevûdomky naplnili
BoÏí zámûr a uchovali zajatce, aby se
mohli vrátit ke sv˘m manÏelÛm a ot-
cÛm.

Vítûzové se s velkou radostí vydali na
pochod domÛ.Mezi ãtyfimi sty vojáky se
na‰li sobci a vzpurníci,ktefií naléhali,aby
ti, ktefií se nezúãastnili bitvy, nedostali
Ïádn˘ podíl z kofiisti. Av‰ak David nûco
takového nedovolil. ¤ekl: „Nenakládejte
tak,moji bratfii, s tím,co nám dal Hospo-
din. OchraÀoval nás a vydal nám do ru-
kou tu hordu,která na nás pfiitrhla.Kdo-
pak vás v této vûci uposlechne? Podíl to-
ho, jenÏ vy‰el do boje, bude stejn˘ jako
podíl toho, jenÏ zÛstal u v˘stroje; dosta-
nou stejn˘ díl.“ (1 S 30,23.24)

David a jeho oddíl ukofiistili obrov-
ská stáda dobytka, kter˘ patfiil Amále-
kovcÛm. Tuto kofiist oznaãili za „Davi-
dovu kofiist“ (1 S 30,20). KdyÏ se vrátili
do Siklagu, David z ní poslal dary star-
‰ím svého vlastního judského kmene.
Pamatoval na v‰echny, kdo se k nûmu
a k jeho druhÛm chovali pfiátelsky,kdyÏ
byl nucen prchat a skr˘vat se v ho-
rách,které mu poslouÏily jako tvrz,aby
si zachránil Ïivot.

DAVID OPLAKÁVÁ SAULA

KdyÏ David a jeho bojovníci pracovali
na obnovû sv˘ch zpusto‰en˘ch domo-
vÛ,ãekali na zprávy z bitvy mezi Izrael-
ci a Peli‰tejci.Pojednou vstoupil do mûs-
ta posel „s roztrÏen˘m ‰atem a s prstí
na hlavû“ (2 S 1,2). Byl okamÏitû pfied-
veden pfied Davida. Poklonil se pfied

ním jako pfied mocn˘m vladafiem, po
jehoÏ pfiízni touÏí.Uprchlík podal zprá-
vu o Saulovû poráÏce a smrti a o smrti
Jónatana.Av‰ak ‰el v líãení dál – za pou-
hé konstatování faktÛ. Cizinec doufal,
Ïe si jako královrah pro sebe zajistí poc-
tu. S velk˘m chvástáním vyprávûl,Ïe na-
‰el izraelského krále zranûného a Ïe ho
na jeho vlastní Ïádost zabil. Pfiinesl Da-
vidovi korunu z jeho hlavy a zlaté ná-
ramky z jeho paÏí. Sebejistû oãekával
bohatou odmûnu za to, co udûlal.

Ale „David uchopil svÛj ‰at a roztrhl
jej, stejnû tak i v‰ichni muÏi, ktefií byli
s ním. Nafiíkali, plakali a postili se aÏ do
veãera pro Saula a pro jeho syna Jónata-
na i pro HospodinÛv lid, pro dÛm izra-
elsk˘, Ïe padli meãem.“ (2 S 1,11.12)

KdyÏ se David vzpamatoval z první-
ho ‰oku po vyslechnutí hrozn˘ch zpráv,
vrátil se ve sv˘ch my‰lenkách k cizímu
poslovi a ke zloãinu, jímÏ se podle jeho
úsudku tento muÏ provinil. „»Odkud
jsi?« On fiekl: »Jsem syn amálekovského
bezdomovce.« David se na nûj rozkfii-
kl: »Jak to, Ïe ses nebál vztáhnout ruku
a zahubit Hospodinova pomazané-
ho?«“ (2 S 1,13.14) David dvakrát od-
mítl vztáhnout ruku na muÏe,kter˘ byl
na HospodinÛv pfiíkaz pomazán, aby
vládl nad Izraelem. Ale tento Amáleko-
vec se sám obÏaloval ze zloãinu, pro
kter˘ byl hoden smrti.David fiekl:„Krev,
kterou jsi prolil, aÈ padne na tvou hla-
vu. Tvá ústa tû usvûdãila, kdyÏ jsi fiekl:
»Já jsem usmrtil Hospodinova pomaza-
ného.«“ (2 S 1,16)

DavidÛv zármutek nad Saulovou
smrtí byl upfiímn˘ a hlubok˘. Svûdãil
o velkorysosti jeho ‰lechetné povahy.
Nejásal nad pádem svého nepfiítele.Pfie-
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káÏka,která bránila jeho nástupu na iz-
raelsk˘ trÛn, byla odstranûna, av‰ak z to-
ho se neradoval. Teì nevzpomínal na
nic ze Saulova Ïivota neÏ na to,co bylo
u‰lechtilé a hodné krále. Saulovo jmé-
no bylo spojeno s Jónatanem,jehoÏ pfiá-
telství bylo tak ryzí a nesobecké.

PíseÀ, v níÏ David vyjádfiil pocity své-
ho srdce, se stala pokladem jeho náro-
da a BoÏího lidu ve v‰ech následujících
generacích.

„Ozdoba tvá, Izraeli, na tv˘ch návr-
‰ích skolena leÏí. Tak padli bohat˘fii!
Neoznamujte to v Gatu, nezvûstujte to
v ulicích A‰kalónu, aÈ se neradují dce-
ry peli‰tejské, dcery neobfiezancÛ aÈ
nejásají.Hory v Gilbóe, rosa ani dé‰È aÈ
na vás nesestoupí, aÈ se v obûÈ nepo-

zdvihuje nic z va‰ich polí, neboÈ tam
byl pohozen ‰tít bohat˘rÛ, ‰tít SaulÛv,
nepomazán olejem, n˘brÏ krví skole-
n˘ch a tukem bohat˘rÛ. JónatanÛv luk
neselhal nikdy, SaulÛv meã doprázdna
nebil. Saul a Jónatan, v Ïivotû hodni lí-
bezné lásky, neodlouãili se od sebe ani
v smrti. B˘vali nad orly bystfiej‰í a nad
lvy udatnûj‰í.Dcery izraelské,plaãte pro
Saula,kter˘ vás odíval karmínem a roz-
ko‰emi, jenÏ zlatou okrasou zdobil vá‰
odûv. Tak padli bohat˘fii uprostfied bo-
je, Jónatan na tv˘ch návr‰ích skolen!
St˘ská se mi po tobû, mÛj bratfie Jóna-
tane,byls ke mnû pln nûhy,tvá láska ke
mnû byla podivuhodnûj‰í nad lásku Ïen.
Tak padli bohat˘fii, v zmar pfii‰la váleã-
ná zbroj!“ (2 S 1,19-27)



Saulova smrt odstranila nebezpeãí,kte-
ré z Davida uãinilo vyhnance. Teì se
mu otevfiela cesta k návratu do vlasti.
„David se doptával Hospodina: »Mám
vystoupit do nûkterého judského mûs-
ta?« Hospodin mu fiekl: »Vystup.« David
se tázal: »Kam mám vystoupit?« On fie-
kl: »Do Chebrónu.«“ (2 S 2,1)

David a jeho následovníci se nepro-
dlenû pfiipravovali k uposlechnutí.KdyÏ
karavana vstoupila do mûsta,jud‰tí mu-
Ïi uÏ ãekali, aby Davida uvítali jako bu-
doucího krále Izraele. Ihned se konaly
pfiípravy k jeho korunovaci. „A poma-
zali tam Davida za krále nad domem
judsk˘m.“ (2 S 2,4) Nebyl v‰ak uãinûn
Ïádn˘ pokus o ustavení jeho vlády nad
ostatními kmeny.

KdyÏ se David dovûdûl o odváÏném
ãinu muÏÛ z Jábe‰e v Gileádu,ktefií za-
chránili Saulovo a Jónatanovo tûlo a vy-
strojili jim dÛstojn˘ pohfieb,vzkázal jim:
„Jste Hospodinovi poÏehnaní. Prokázali
jste milosrdenství svému pánu Saulovi
tím, Ïe jste ho pochovali. NechÈ nyní
Hospodin prokáÏe milosrdenství a vûr-
nost vám.I já vám budu prokazovat do-
bro za to,co jste uãinili.“(2 S 2,5.6) Pe-
li‰tejci se nepostavili proti poãínání jud-

ského kmene, kdyÏ tam ustanovili Da-
vida za krále.Doufali,Ïe kvÛli jejich dfií-
vûj‰í laskavosti, kterou prokázali Davi-
dovi, bude pro nû roz‰ífiení jeho moci
v˘hodné. Ale Davidova vláda se neo-
be‰la bez tûÏkostí.

BÛh vyvolil za krále nad Izraelem Da-
vida. Nicménû sotva byla jeho vláda
uznána judsk˘mi muÏi,byl na izraelsk˘
trÛn jako rival dosazen SaulÛv syn Í‰-bó-
‰et. Ten byl slab˘m, neschopn˘m pfied-
stavitelem Saulova domu,zatímco David
byl nanejv˘‰ zpÛsobil˘. Abnér, hlavní
osnovatel pov˘‰ení Í‰-bó‰eta do králov-
ského postavení, byl nejv˘znaãnûj‰ím
muÏem v Izraeli. Vûdûl, Ïe David byl
na trÛn povolán Hospodinem, ale ne-
chtûl, aby Ji‰ajÛv syn pfievzal králov-
ství.

Abnér byl ctiÏádostiv˘ a bezzásado-
v˘. Byl ovlivnûn Saulem, aby pohrdal
muÏem, kterého BÛh vybral, aby vládl
nad Izraelem. Jeho nenávist vzrostla po
ostrém napomenutí, které mu David
u‰tûdfiil, kdyÏ vzal dÏbánek na vodu
a královo kopí, které leÏely vedle spící-
ho Saula.

Rozhodl se, Ïe zpÛsobí v Izraeli roz-
kol, aby mohl b˘t sám pov˘‰en. PouÏil
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pfiedstavitele odstupující královské ro-
diny, aby prosadil své vlastní sobecké
cíle. Vûdûl, Ïe vojsko nezapomnûlo na
Saulova první úspû‰ná taÏení. Tento
odbojn˘ velitel uãinil rozhodné kroky
k uskuteãnûní sv˘ch plánÛ.

Za královskou rezidenci bylo vybrá-
no mûsto Machanajim na druhé stranû
Jordánu. Zde se uskuteãnila korunova-
ce Í‰-bó‰eta. Jeho vláda se vztahovala
na cel˘ Izrael kromû Judy. SaulÛv syn se
po dva roky tû‰il poctám ve svém odleh-
lém hlavním mûstû. Av‰ak Abnér chtûl
jeho moc roz‰ífiit na cel˘ Izrael a pfii-
pravoval útoãnou válku. „Boj mezi do-
mem Saulov˘m a Davidov˘m se prota-
hoval, David se stále vzmáhal, zatímco
dÛm SaulÛv stále upadal.“ (2 S 3,1) 

Nakonec se Abnér na neschopné-
ho Í‰-bó‰eta rozzlobil, zbûhl k Davido-
vi a nabídl mu, Ïe získá na jeho stranu
v‰echny izraelské kmeny. Jeho návrhy
byly pfiijaty. Av‰ak pfiíznivé pfiijetí tak
vûhlasného bojovníka vzbudilo Ïárlivost
u Jóaba, vrchního generála Davidova
vojska.Vztah mezi Abnérem a Jóabem
byl zatíÏen krevní mstou,protoÏe Abnér
za války mezi Izraelem a Judou zabil
Jóabova bratra Asáela. Jóab teì podle
vyuÏil pfiíleÏitosti,poãíhal si na Abnéra
a zavraÏdil ho.

KdyÏ se David dovûdûl o tomto pro-
radném útoku, prohlásil: Já i mé krá-
lovství jsme pfied Hospodinem navûky
nevinni prolitou krví Abnéra, syna Né-
rova.Ta aÈ dopadne na hlavu Jóabovu.“
(2 S 3,28.29) Vsituaci,kdy jeho králov-
ství nebylo zaji‰tûno a vrazi byli vlivní,
nemohl David tento zloãin potrestat.
Pfiesto vefiejnû vyjádfiil svÛj odpor.Král
kráãel za Abnérov˘mi márami jako hlav-

ní truchlící a nad hrobem pronesl Ïa-
lozpûv,kter˘ byl ostr˘m napomenutím
vrahÛ:„CoÏ musel zemfiít Abnér, tak ja-
ko umírá bloud? Nebyly spoutány tvé
ruce ani do okovÛ sevfieny tvé nohy.
Padl jsi jako ten, kdo rukou bídákÛ pa-
dá.“ (2 S 3,33.34)

Uznáním muÏe,kter˘ byl jeho zapfii-
sáhl˘m nepfiítelem, si David získal ob-
div celého Izraele. „V‰echen lid a cel˘
Izrael onoho dne poznal, Ïe Abnér, syn
NérÛv,nebyl usmrcen z popudu krále.“
(2 S 3,37) Vúzkém kruhu sv˘ch dÛvûr-
n˘ch poradcÛ a sluÏebníkÛ král pfiiznal
svou neschopnost potrestat vrahy, jak
by si pfiál. Pfienechal je BoÏí spravedl-
nosti: „AÈ Hospodin odplatí tomu, kdo
páchá zlo, podle zla, jeÏ spáchal.“ (2 S
3,39)

„KdyÏ usly‰el SaulÛv syn, Ïe Abnér
v Chebrónu zemfiel,ochably jeho ruce.
I cel˘ Izrael se zhrozil.“ (2 S 4,1) Brzy
nato jin˘ zrádn˘ ãin zcela zlomil jeho
slábnoucí moc. Í‰-bó‰et byl zavraÏdûn
dvûma sv˘mi veliteli,ktefií mu ufiízli hla-
vu a pospíchali s ní k judskému králi
v nadûji, Ïe si tím získají jeho pfiízeÀ.

David si v‰ak nepfiál ustavit svou moc
za pomoci intrik. ¤ekl tûmto vrahÛm,
jak˘ osud stihl ãlovûka, kter˘ se chvá-
stal tím, Ïe zabil Saula. Dodal: „»Jakpak
kdyÏ svévolníci zavraÏdí spravedlivého
v jeho domû a na jeho lÛÏku? To bych
vás teì nemûl volat k odpovûdnosti za
jeho krev? To bych vás nemûl vym˘tit
ze zemû?« David pfiikázal druÏinû, aby
je popravili.“ (2 S 4,11.12)

Po Í‰-bó‰etovû smrti si vÛdcové Izrae-
le v‰eobecnû pfiáli,aby se David stal krá-
lem nad v‰emi kmeny. Prohlásili:„»Tobû
Hospodin fiekl: ‘Ty bude‰ pást Izraele,
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mÛj lid, ty bude‰ vévodou nad Izrae-
lem.’« Pfii‰li i v‰ichni izrael‰tí star‰í ke
králi do Chebrónu a král David s nimi
v Chebrónu uzavfiel pfied Hospodinem
smlouvu.“ (2 S 5,2.3) Takto mu byla
BoÏí prozfietelností otevfiena cesta,aby
usedl na trÛn.

V citech lidu nastala rozhodná zmû-
na. Revoluce probûhla ti‰e a dÛstojnû
a byla hodna díla, které uskuteãÀovali.
Do Chebrónu pfii‰lo témûfi pÛl milionu
lidí, b˘val˘ch Saulov˘ch poddan˘ch.
Byla urãena hodina korunovace. MuÏ,
kter˘ byl vypovûzen ze Saulova dvora
a utekl do hor,pahorkÛ a jeskyní zemû,
aby si zachránil Ïivot,mûl nyní pfiijmout
nejvy‰‰í poctu, jakou mohou ãlovûku
udûlit jeho bliÏní. KnûÏí a star‰í, velite-

lé a vojáci s nabl˘skan˘mi kopími a hel-
mami a cizinci z dalek˘ch krajin tu stáli
a pfiihlíÏeli korunovaci.

David byl odûn do královského rou-
cha.Veleknûz mu mûl pomazat ãelo sva-
t˘m olejem, protoÏe pomazání Samue-
lem bylo prorock˘m pfiedobrazem to-
ho, co se odehraje pfii korunovaci na
krále. Nade‰el ãas a David byl oddûlen
ke svému úfiadu jako BoÏí zástupce.Do
rukou mu bylo dáno Ïezlo.Byla sepsána
smlouva o jeho právní svrchovanosti
a lid mu slíbil svou vûrnost.Izrael dostal
krále, kterého ustanovil BÛh.

Ten, kter˘ trpûlivû ãekal na Hospo-
dina, vidûl, jak se naplnil BoÏí slib.„Da-
vid se stále více vzmáhal a Hospodin,
BÛh zástupÛ, byl s ním.“ (2 S 5,10)



Za budoucí hlavní mûsto království by-
lo vybráno vhodné místo vzdálené asi
tfiicet kilometrÛ od Chebrónu. Jmeno-
valo se Sálem. Pfied osmi sty lety bylo
domovem Malkísedeka,knûze Boha Nej-
vy‰‰ího. Nacházelo se ve stfiedu zemû
a bylo chránûno pahorky.LeÏelo na hra-
nici mezi Benjamínem a Judou, bylo
v blízkosti Efrajima a snadno dostupné
ostatním kmenÛm.

Aby si toto místo zajistili, museli He-
brejové vypudit zbytek KenaancÛ, ktefií
zaujímali v˘hodné pozice v pevnostech
na horách Sijónu a Mórija.Tato tvrz byla
naz˘vána Jebús a jeho obyvatelé Jebúsej-
ci. Po staletí se na Jebús pohlíÏelo jako
na nedobytné mûsto. Bylo v‰ak dobyto
a ovládnuto Jóabem, kter˘ byl za odmû-
nu jmenován vrchním velitelem izrael-
ské armády. Jebús se stal hlavním mûs-
tem celého národa a jeho pohanské jmé-
no bylo zmûnûno na Jeruzalém.

T˘rsk˘ král Chíram nabídl Davidovi
svou pomoc pfii stavbû jeruzalémského
paláce.Z T˘ru byli vysláni vyslanci,kte-
ré doprovázeli architekti a fiemeslníci,
a vzácn˘ materiál.

Sílící moc Izraele sjednoceného pod
Davidovou vládou vzbudila nepfiátelství

Peli‰tejcÛ. Znovu napadli zemi a zauja-
li postavení jen kousek od Jeruzaléma.
David se se sv˘mi bojovníky stáhl do
sijónské pevnosti. „David se doptával
Hospodina: »Mám proti Peli‰tejcÛm vy-
táhnout? Vydá‰ mi je do rukou?« Hospo-
din Davidovi odpovûdûl: »Vytáhni.Urãi-
tû ti vydám Peli‰tejce do rukou.«“ (2 S
5,19) 

David proti nim okamÏitû vytáhl,
porazil je a vzal jim bohy, které si s se-
bou pfiinesli, aby jim zajistili vítûzství.
Popuzeni svou poráÏkou, shromáÏdili
Peli‰tejci vût‰í vojsko a znovu zaútoãi-
li. David se opût doptával Hospodina
a velk˘ JÁ JSEM vydal pokyny pro izra-
elskou armádu.

BÛh Davida pouãil: „Netáhni za ni-
mi. Obejdi je a napadni je smûrem od
balzámovníkÛ. Jakmile usly‰í‰ v koru-
nách balzámovníkÛ ‰elest krokÛ, vyra-
zí‰ do boje,neboÈ BÛh vyjde pfied tebou
a pobije tábor Peli‰tejcÛ.“(1Pa 14,14.15)
Kdyby si David tak jako Saul zvolil svou
vlastní cestu,neprovázel by ho úspûch.
On v‰ak jednal podle Hospodinova pfií-
kazu a „pobili tábor Peli‰tejcÛ od Gibeó-
nu aÏ do Gezeru.David se stal proslul˘m
ve v‰ech zemích. Hospodin zpÛsobil,
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Ïe strach z nûho dolehl na v‰echny ná-
rody.“ (1 Pa 1,16.17)

P¤ENESENÍ SCHRÁNY

KdyÏ David upevnil svÛj trÛn, zamûfiil
se na uskuteãnûní plánu, kter˘ choval
v srdci – pfienést BoÏí schránu do Jeru-
zaléma. Slu‰elo se,aby bylo hlavní mûs-
to národa poctûno znamením BoÏí pfií-
tomnosti.

David chtûl z této pfiíleÏitosti udûlat
velice radostnou událost a velkolepou
podívanou. Lid jásal. Veleknûz, kníÏata
a pfiedstavitelé jednotliv˘ch kmenÛ se
shromáÏdili v Kirjat-jearímu.David záfiil
svat˘m nad‰ením. Schrána byla vyzved-
nuta z Abínádabova domu a poloÏena
na nov˘ vÛz taÏen˘ voly. Tento povoz
fiídili dva Abínádabovi synové.

Za ním ‰li s radostn˘mi v˘kfiiky a pís-
nûmi izrael‰tí muÏi. MnoÏství hlasÛ se
spojilo ve zpûvu za doprovodu hudeb-
ních nástrojÛ. „David a v‰echen izrael-
sk˘ dÛm kfiepãili pfied Hospodinem za
doprovodu rÛzn˘ch nástrojÛ z cypfii‰o-
vého dfieva,citar,harf,bubínkÛ,chfiestí-
tek a cymbálÛ.“ (2 S 6,5) Dlouh˘ prÛ-
vod lidí ve slavnostní náladû se vinul
cestou pfies pahorky a údolí ke Svaté-
mu mûstu.

Av‰ak „kdyÏ pfii‰li k Nákonovu hum-
nu,vztáhl Uza ruku k BoÏí schránû a za-
chytil ji,protoÏe spfieÏení vyboãilo z ces-
ty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hnû-
vem.BÛh ho tam pro neúctu zabil a on
tam pfii BoÏí schránû zemfiel.“(2 S 6,6.7)
Na rozradostnûn˘ dav padla hrÛza. Da-
vid se hroznû vydûsil a ve svém srdci po-
chyboval o BoÏí spravedlnosti.Proã byl
seslán tento stra‰n˘ soud, aby zmûnil

veselí v zármutek a náfiek? ProtoÏe cítil,
Ïe není bezpeãné mít schránu ve své
blízkosti, rozhodl se ponechat ji tam,
kde byla.Vblízkosti se pro ni na‰lo mís-
to v domû Obéd-edóma.

Uzova smrt byla BoÏím rozsudkem
nad pfiestoupením velmi jasnû formu-
lovaného zákazu. Nikdo kromû knûÏí,
potomkÛ Árona, se nesmûl dotknout
schrány, ba ani se na ni jen podívat,
jestliÏe nebyla zakryta. BoÏí pfiíkaz
znûl: „Áron a jeho synové úplnû pfii-
kryjí svaté pfiedmûty...; teprve potom
pfiijdou Kehatovci, aby to nesli. Ne-
dotknou se svat˘ch pfiedmûtÛ,aby ne-
zemfieli.“ (Nu 4,15) KnûÏí mûli pfii-
kr˘t schránu a Kehatovci ji pak muse-
li zvednout pomocí tyãí, které byly
umístûny v kruzích na kaÏdé stranû
schrány. Mûli nosit schránu „na rame-
nou“(Nu 7,9). Jednalo se tu o neomlu-
vitelné pfiehlíÏení Hospodinov˘ch na-
fiízení.

David a jeho lid se zúãastnili svaté-
ho díla s radostí a ochotn˘m srdcem,
ale nekonali ho v souladu s Hospodi-
nov˘mi pfiíkazy. Peli‰tejci, ktefií neznali
BoÏí zákon, poloÏili schránu na vÛz,
kdyÏ ji vraceli do Izraele. Ov‰em Izra-
elci mûli jasné smûrnice o BoÏí vÛli
v této záleÏitosti a jejich nedbalost
tûchto ustanovení byla zneuctûním
Boha. Poru‰ení BoÏího zákona zpÛso-
bilo, Ïe si Uza dostateãnû neuvûdomo-
val posvátnost schrány. S nevyznan˘mi
hfiíchy, které na nûm spoãívaly, se pro-
ti BoÏímu zákazu opováÏlivû dotkl sym-
bolu BoÏí pfiítomnosti. BÛh nemÛÏe
pfiijmout jen ãásteãnou poslu‰nost,
pouze nedbalé zachovávání sv˘ch pfii-
kázání. Smrt jednoho muÏe, pokud
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pfiivede lid k pokání,mÛÏe zabránit od-
souzení tisícÛ.

David cítil, Ïe jeho vlastní srdce není
zcela ve správném vztahu k Bohu. Bál
se schrány,aby na nûj pro nûjak˘ hfiích
nedopadl také soud. Ale Obéd-edóm
pfiivítal svat˘ symbol jako pfiíslib BoÏí-
ho poÏehnání poslu‰n˘m.Cel˘ Izrael po
zoroval, jak se bude dafiit jeho domác-
nosti. „Hospodin Obéd-edómovi i celé-
mu jeho domu Ïehnal.“(2 S 6,11) David
byl veden k tomu, aby si lépe neÏ kdy
pfiedtím uvûdomil svatost BoÏího záko-
na a nutnost dÛsledné poslu‰nosti.

Po tfiech mûsících se rozhodl,Ïe uãi-
ní nov˘ pokus pfiemístit schránu. Ten-
tokrát vûnoval velkou pozornost tomu,
aby se v‰e konalo podle Hospodinov˘ch
nafiízení. Znovu se shromáÏdilo velké
mnoÏství lidí u Obéd-edómova domu.
Schrána byla s uctivou pozorností vlo-
Ïena na ramena Bohem urãen˘ch mu-
ÏÛ a obrovsk˘ prÛvod se s chvûjícím se
srdcem vydal na cestu.Na DavidÛv po-
kyn byly pfiineseny obûti. Pak strach
a hrÛzu vystfiídala radost. Král odloÏil
královské roucho a oblékl se do lnûné-
ho efódu, jak˘ nosili knûÏí. (Efód, ‰at
zhotoven˘ z jednoho kusu látky,nûkdy
nosili i jiní lidé neÏ knûÏí.) Pfii tomto
svatém obfiadu se David pfied Hospodi-
nem postavil na stejnou úroveÀ se sv˘-
mi poddan˘mi. Mûl b˘t uctíván jen
Hospodin.

Znovu k nebi stoupala hudba harfy,
rohu, polnice a cimbálu spolu se zpû-
vem mnoha hlasÛ. „A David poskako-
val pfied Hospodinem ze v‰í síly“ (2 S
6,14) v rytmu hudby.

Davidovo tanãení v jásavé radosti
pfied Hospodinem se ãasto uvádí na

ospravedlnûní moderního tance, av‰ak
v dne‰ní dobû je tanec spojen s po‰e-
tilostí a h˘fiením.

Morální zásady jsou obûtovány tû-
lesné rozko‰i.Lidé nemyslí na Boha.Ne-
ní tam místo pro modlitbu.KfiesÈané ne-
mají vyhledávat zábavy, které oslabují
lásku k svat˘m vûcem. Hudba a tanec
spojené s radostn˘m chválením Boha
pfii stûhování schrány se ani v nejmen-
‰ím nepodobaly zábavû, která doprová-
zí moderní tance. DavidÛv tanec vyvy-
‰oval BoÏí svaté jméno. Moderní tanec
vynalezl satan jako prostfiedek k tomu,
aby lidé zapomínali na Boha a zneuctí-
vali ho.

VSTUP DO JERUZALÉMA

Triumfální prÛvod se pfiibliÏoval k hlav-
nímu mûstu.Pak zaznûla píseÀ,Ïádající
stráÏce na hradbách,aby otevfieli brány
mûsta:

„Brány, zvednûte v˘‰e svá nadpraÏí,
v˘‰e se zvednûte,vchody vûãné,aÈ mÛ-
Ïe vejít Král slávy.“ (Î 24,7) 

A sbor zpûvákÛ a hudebníkÛ odpo-
vídal:

„Kdo to je Král slávy?“ (Î 24,8) 
Od jiné skupiny pfii‰la odpovûì:
„Hospodin, mocn˘ bohat˘r, Hospo-

din, bohat˘r v boji.“ (Î 24,8) 
Nato se stovky hlasÛ spojily v trium-

fálním sboru:
„Brány, zvednûte v˘‰e svá nadpraÏí,

v˘‰e je zvednûte,vchody vûãné, aÈ mÛ-
Ïe vejít Král slávy.“ (Î 24,9) 

Znovu bylo sly‰et: „Kdo to je Král
slávy?“ (Î 24,10) A ve strhující odpo-
vûdi zaznûl hlas velkého mnoÏství lidí,
podobající se zvuku mnoh˘ch vod:
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„Hospodin zástupÛ, on je Král slá-
vy!“ (Î 24,10)

Potom byly brány dokofián otevfieny
a schrána byla s uctivou bázní vnesena
do stanu, kter˘ byl pro ni pfiipraven.
Obfiad skonãil a král svému lidu po-
Ïehnal.

Tato oslava byla nejposvátnûj‰í udá-
lostí, která doposud poznamenala Da-
vidovu vládu. KdyÏ poslední paprsky
zapadajícího slunce zaplavily svato-
stánek pfiíjemn˘m svûtlem, královo
srdce vdûãnû chválilo Boha za to, Ïe
poÏehnan˘ symbol jeho pfiítomnosti
se nyní nachází tak blízko izraelského
trÛnu.

Byl tu v‰ak nûkdo, kdo radostnému
v˘jevu pfiihlíÏel ve zcela jiném duchu.
„KdyÏ Hospodinova schrána vstupova-
la do Mûsta Davidova,Míkal,dcera Sau-
lova, se právû dívala z okna.Vidûla krále
Davida,jak se toãí a vyskakuje pfied Hos-
podinem, a v srdci jím pohrdla.“ (2 S
6,16) Vy‰la mu naproti a vychrlila na
nûj proud hofik˘ch, ostr˘ch a zraÀují-
cích slov: „Jak se dnes proslavil izrael-
sk˘ král! Pro oãi otrokyÀ sv˘ch sluÏeb-
níkÛ se dnes odhaloval jako nûjak˘ blá-
zen.“ (2 S 6,20)

David cítil, Ïe Míkal pohrdla BoÏím
obfiadem, a odpovûdûl: „Pfied Hospodi-
nem,kter˘ mû vyvolil místo tvého otce
a místo celého jeho domu a ustanovil mû
vévodou Hospodinova lidu,Izraele,pfied
Hospodinem jsem tak dovádûl. I kdyÏ
budu je‰tû víc zlehãován neÏ teì a budu
docela maliãk˘ i ve vlastních oãích,bu-
du váÏen právû u tûch otrokyÀ,o nichÏ
jsi mluvila.“ (2 S 6,21.22) K Davidovu
napomenutí bylo pfiidáno Hospodino-
vo pokárání. KvÛli své p˘‰e a arogant-
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mounovû dobû.Davidovo mûsto bylo

prostou pevností na hofie Sijón. ·alo-

moun roz‰ífiil tuto pevnost na sever

na hfieben mezi údolí S˘rafiÛ a Ki-

drónsk˘ úval. Nejvy‰‰ím bodem to-

hoto hfiebenu byla hora Mórija, kde

Abraham obûtoval svého syna Izáka.

Zde ·alomoun zbudoval chrám.

David jiÏ dfiíve pfiivezl do Jeruzalé-

ma schránu úmluvy. Pozdûji se mûs-

to roz‰ífiilo smûrem na západ pfies

údolí S˘rafiÛ a smûrem severov˘chod-

ním do kopcovité oblasti, která na

západû sousedí s údolím Hinnóm.
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nosti Míkal „nemûla dûti aÏ do dne své
smrti“ (2 S 6,23).

ZÁMùR POSTAVIT CHRÁM

Pfienesení schrány udûlalo na izraelsk˘
lid hlubok˘ dojem a znovu roznítilo je-
ho horlivost pro Hospodina. David se
snaÏil tyto dojmy prohloubit. PíseÀ se
stala bûÏnou souãástí bohosluÏby a Da-
vid skládal Ïalmy, které mûl lid zpívat
pfii sv˘ch cestách k v˘roãním svátkÛm.
Tento vliv mûl za následek, Ïe se lid
osvobodil od modláfiství. Mnohé okol-
ní národy byly pfiivedeny k tomu, aby
pfiíznivû sm˘‰lely o Bohu Izraele,kter˘
pro svÛj lid uãinil tak velké vûci.

David si dal postavit palác a cítil,Ïe se
nehodí, aby BoÏí schrána pfieb˘vala ve
stanu. Rozhodl se, Ïe pro ni vybuduje
chrám tak vzne‰en˘, aby vyjadfioval, jak
si Izrael váÏí trvalé pfiítomnosti Hospo-
dina, svého Krále. KdyÏ o svém zámûru
fiekl proroku Nátanovi, dostal odpovûì:
„Jen udûlej v‰e, co má‰ na srdci, neboÈ
Hospodin je s tebou.“ (2 S 7,3) 

Ale téÏe noci k Nátanovi promluvil
Hospodin a dal mu pro krále toto posel-
ství:„Hospodin ti oznamuje,Ïe on vybu-
duje dÛm tobû... Dám po tobû povstat
tvému potomku... Ten vybuduje dÛm
pro mé jméno a já upevním jeho krá-
lovsk˘ trÛn navûky.“ (2 S 7,11-13) 

BÛh uvedl i dÛvod,proã nemá David
stavût chrám: „Prolil jsi mnoho krve,
vedl jsi velké války. Nebude‰ budovat
dÛm pro mé jméno, protoÏe jsi na ze-
mi pfiede mnou prolil mnoho krve.Hle,
narodí se ti syn. Ten bude muÏem od-
poãinutí. Jemu dám odpoãinout ode
v‰ech jeho okolních nepfiátel.VÏdyÈ je-

ho jméno bude ·alomoun (to je Pokoj-
n˘). Za jeho dnÛ poskytnu Izraeli po-
koj a mír. On vybuduje dÛm pro mé
jméno.“ (1 Pa 22,8-10)

TfiebaÏe mu bylo odepfieno uskuteã-
nit zámûr, kter˘ choval ve svém srdci,
David pfiijal poselství s vdûãností.Vûdûl,
Ïe by to bylo ke cti jeho jména, kdyby
vykonal dílo,které touÏil udûlat,ale byl
pfiipraven podfiídit se BoÏí vÛli. Jak
ãasto se ti, které uÏ opustila muÏná sí-
la, Ïiví nadûjí, Ïe vykonají nûjaké velké
dílo, pro nûÏ se nehodí! BoÏí prozfie-
telnost jim mÛÏe fiíct,Ïe na nich je,aby
pfiipravili cestu pro druhé, ktefií to vy-
konají. Av‰ak místo aby se vdûãnû pod-
dali BoÏímu vedení, mnozí se stáhnou,
jako by byli pfiehlíÏeni a podceÀováni.
JestliÏe nemohou udûlat právû to, co
touÏí vykonat, neudûlají nic. Mnozí se
zbyteãnû snaÏí vykonat práci, pro kte-
rou nemají schopnosti, zatímco dílo,
které by mohli udûlat, leÏí nedotãeno.
A tím zabraÀují uskuteãnûní vût‰ího
díla.

Ve své smlouvû s Jónatanem David
slíbil, Ïe prokáÏe laskavost Saulovu do-
mu. Pamûtliv svého slibu, král vznesl
dotaz: „Zdalipak zÛstal je‰tû nûkdo ze
Saulova domu? Rád bych mu kvÛli Jó-
natanovi prokázal milosrdenství.“ (2 S
9,1) Bylo mu fieãeno o Jónatanovu sy-
nu Mefíbó‰etovi, kter˘ byl od dûtství
chrom˘. Jako dítû spadl chÛvû a to ho
poznamenalo na cel˘ Ïivot. David tedy
povolal mladého muÏe na královsk˘
dvÛr a pfiedal mu Saulovo osobní vlast-
nictví, aby byla zabezpeãena jeho do-
mácnost. Ale sám JónatanÛv syn mûl
b˘t stál˘m králov˘m hostem. Mefíbó-
‰et byl veden k tomu,aby mûl vÛãi Da-
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vidovi silné pfiedsudky a pokládal ho
za uchvatitele. Ale král si svou stálou
laskavostí získal srdce mladého muÏe.
Podobnû jako jeho otec Jónatan cítil,
Ïe jeho zájmy se shodují se zájmy krá-
le, kterého BÛh vyvolil.

Po dosazení Davida na izraelsk˘ trÛn
se národ tû‰il dlouhému období míru.
Okolní národy brzy zjistily,Ïe je rozum-
nûj‰í upustit od otevfieného nepfiátel-
ství, a David se zdrÏel dobyvaãn˘ch vá-
lek.Nakonec v‰ak vyhlásil válku star˘m
nepfiátelÛm Izraele – Peli‰tejcÛm a Mo-
ábcÛm – a udûlal z nich vazaly.

VÁLKA S AMÓNCI

Potom byla proti Davidovi vytvofiena vel-
ká koalice okolních národÛ, která dala
podnût k nejvût‰ím válkám a nejslavnûj-
‰ím vítûzstvím jeho vlády a k nejrozsáh-
lej‰ímu roz‰ífiení jeho moci. Tato nepfiá-
telská spojenecká smlouva jím nebyla
vÛbec vyprovokována. Stalo se to za
tûchto okolností:

Do Jeruzaléma se dostala zpráva
o smrti Nácha‰e, krále AmóncÛ, kter˘
Davidovi prokázal laskavost,kdyÏ prchal
pfied Saulem. David touÏil vyjádfiit svou
vdûãnost za pfiízeÀ,kterou mu amónsk˘
král projevil v tûÏkostech,a tak poslal je-
ho synu Chanúnovi poselství,ve kterém
mu vyjádfiil svou soustrast.

Chanúnovi poradci si Davidovo po-
selství ‰patnû vyloÏili. Amón‰tí velitelé
„svého pána Chanúna podnûcovali:»To-
bû se zdá,Ïe David chce uctít tvého ot-
ce? Îe k tobû poslal tû‰itele? Neposlal
David své sluÏebníky k tobû proto,aby
prozkoumal mûsto, aby je mohl obleh-
nout a vyvrátit?«“ (2 S10,3) Nemûli ani

ponûtí o ‰lechetném duchu, jímÏ bylo
inspirováno Davidovo poselství.Chanún
naslouchal sv˘m poradcÛm a zaãal Da-
vidovy posly povaÏovat za zvûdy. Za-
hrnul je v˘smûchem a uráÏkami.

BÛh dopustil, aby Amónci odhalili
zámûry svého srdce, aby David poznal
jejich skuteãnou povahu. Nebylo BoÏí
vÛlí,aby Izrael uzavfiel smlouvu s tímto
pohansk˘m národem.

Amónci vûdûli, Ïe uráÏka, které se
dopustili na Izraelcích, bude brzy od-
placena, a tak se pfiipravovali na válku.
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Obyvatelé krajiny mezi fiekou Eufratem
a Stfiedozemním mofiem se smluvnû
spojili s Amónci, aby zniãili Izrael.

Hebrejové neãekali na útok. Pod ve-
dením Jóaba postupovali k hlavnímu
mûstu AmóncÛ. V první bitvû byla ali-
anãní vojska spojencÛ poraÏena, ale
hned v následujícím roce válku obnovi-
li. David osobnû vytáhl do boje a díky
BoÏímu poÏehnání zasadili Izraelci sv˘m
nepfiátelÛm tak katastrofální poráÏku,
Ïe Syfiané od Libanonu aÏ k Eufratu ne-
jenÏe se vzdali války,ale stali se poplat-
níky Izraele.

Nebezpeãí,která hrozila národu zni-
ãením, se stala prostfiedkem k rÛstu je-
ho velikosti. Na pfiipomínku svého vy-
svobození David zpívá:

„Îiv je Hospodin! Buì poÏehnána
moje skála,vyv˘‰en buì BÛh,má spása!
BÛh, jenÏ mû povûfiil vykonáním po-
msty,národy mi podrobuje.Vysvobodi-

teli od nepfiátel, pozvedá‰ mû nad ty,
kdo proti mnû povstávají, ty mû násil-
níku vyrve‰.“ (Î 18,47-49)

Davidovy písnû v‰tûpovaly lidu my‰-
lenku, Ïe Hospodin je jejich silou a vy-
svoboditelem:„Jedni se honosí vozy, ji-
ní koÀmi, ale my pfiipomínáme jméno
Hospodina, svého Boha.“ (Î 20,8)

Království Izraele v té dobû dosáhlo
takové rozlohy, Ïe se naplnilo zaslíbe-
ní, které dal BÛh Abrahamovi: „Tvému
potomstvu dávám tuto zemi od fieky
Egyptské aÏ k fiece veliké, fiece Eufratu.“
(Gn 15,18) Izrael se stal mocn˘m náro-
dem,respektovan˘m a obávan˘m okol-
ními národy. David vládl tak, jak bylo
schopno vládnout jen málo panovní-
kÛ.NáleÏely mu city a vûrnost jeho lidu.
Ctil Boha a BÛh teì poctil jeho.

Av‰ak v dobû svého nejvût‰ího vnûj-
‰ího triumfu utrpûl David poráÏku,
která ho nejvíc pokofiila.
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Bible málokdy chválí lidi.V‰echny dob-
ré vlastnosti, které lidé projevují, jsou
BoÏím darem. Jejich dobré skutky jsou
vykonány BoÏí milostí prostfiednictvím
Krista. Oni jsou jen nástroji v jeho ru-
kou.

V‰echny biblické pfiíbûhy nás uãí,
jak je nebezpeãné chválit ãlovûka,pro-
toÏe kdyÏ ztratí ze zfietele svou závis-
lost na Bohu, urãitû padne. Bible nám
neustále v‰tûpuje, abychom nedÛvûfio-
vali lidské síle, a povzbuzuje nás, aby-
chom spoléhali na BoÏí moc.

Duch sebevyvy‰ování pfiipravil ces-
tu pro DavidÛv pád. Lichocení, moc
a blahobyt nezÛstaly bez úãinku na je-
ho charakter.Podle zvykÛ bûÏn˘ch me-
zi v˘chodními panovníky se král mohl
beztrestnû dopou‰tût zloãinÛ,které ne-
byly trpûny jeho poddan˘m.Tohle v‰ech-
no otupilo Davidovo vûdomí nesmírné
ohavnosti hfiíchu. Zaãal se spoléhat na
svou vlastní moudrost a sílu.

Jakmile se satanovi podafií oddûlit ãlo-
vûka od Boha, probudí v nûm nesvaté
Ïádosti nebo hfií‰nou lidskou pfiiroze-
nost. Dílo nepfiítele není zpoãátku ná-
hlé a hrozivé. Zaãíná zdánlivû mal˘mi
vûcmi – zanedbáváním plného spoléhá-

ní se na Boha a náchylností fiídit se svût-
sk˘mi zvyklostmi.

David se vrátil do Jeruzaléma. Syfia-
né uÏ byli podrobeni a úplná poráÏka
AmóncÛ se zdála b˘t jistá.David vychut-
nával ovoce vítûzství a poct za svou
schopnost dobfie vládnout. Právû v té
chvíli se poku‰itel chopil pfiíleÏitosti
a zaujal jeho mysl.

Vpohodlí a sebejistotû se David pod-
dal satanovi a poskvrnil se provinûním.
Ten, kterého nebesa ustanovila za vÛd-
ce národa, ten, jehoÏ BÛh vybral, aby
prosazoval jeho zákon, sám pfiestoupil
BoÏí pfiikázání. Ten, kter˘ mûl b˘t po-
strachem zloãincÛ,sv˘m vlastním skut-
kem posílil jejich ruce.

Provinil˘ David neãinil pokání a ne-
Ïádal nebesa o vedení, ale snaÏil se vy-
motat se sám z nebezpeãí,do nûhoÏ ho
hfiích zavlekl. Bat-‰eba, jejíÏ velká krása
se stala králi osidlem, byla Ïenou Che-
tejce Urijá‰e, jednoho z Davidov˘ch nej-
stateãnûj‰ích a nejvûrnûj‰ích velitelÛ.
BoÏí zákon vyná‰el nad cizoloÏníkem
trest smrti a hrd˘ velitel,kter˘ byl tak ha-
nebnû zostuzen,by se mu mohl pomstít
tím, Ïe ho pfiipraví o Ïivot nebo vybur-
cuje národ ke vzpoufie.
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VRAÎDA

KaÏdé úsilí,které David vyvinul,aby za-
kryl svÛj prohfie‰ek, bylo bezv˘sledné.
Vydal se do moci satana. Obklíãilo ho
nebezpeãí, hrozilo mu zneuctûní dale-
ko hor‰í neÏ smrt. Zdálo se, Ïe existuje
jen jedna úniková cesta – pfiidat k cizo-
loÏství vraÏdu. David se domníval, Ïe
kdyby byl Urijá‰ zabit rukou nepfiítele
v boji,vina za jeho smrt by nemohla b˘t
svalena na krále.Bat-‰eba by tak byla vol-
ná a mohla by se stát Davidovou man-
Ïelkou.Zabránilo by se podezfiení a krá-
lovská ãest by byla zachránûna.

Urijá‰ se stal doruãovatelem rozsud-
ku smrti nad sebou sam˘m.Král rozká-
zal Jóabovi:„Postavte Urijá‰e do nejtuÏ-
‰ího boje a pak od nûho ustupte, aÈ je
zabit a zemfie.“ (2 S 11,15) Jóab, po-
skvrnûn˘ uÏ jedním zloãinem vraÏdy,
neotálel s uposlechnutím králova poky-
nu a Urijá‰ padl meãem AmóncÛ.

Davidovo dosavadní kralování si získa-
lo dÛvûru národa.Av‰ak kdyÏ ode‰el od
Boha,stal se na urãitou dobu satanov˘m
nástrojem.Pfiesto mûl stále autoritu,kte-
rou mu BÛh dal, a proto vyÏadoval po-
slu‰nost,která mohla ohrozit duchovní
Ïivot toho,kdo se jí poddá. Jóab,kter˘ byl
více oddán králi neÏ Bohu, pfiestoupil
BoÏí zákon, protoÏe to poruãil král.

KdyÏ David vydal rozkaz, kter˘ byl
v rozporu s BoÏím zákonem, bylo hfií-
chem takov˘ pfiíkaz uposlechnout.
Apo‰tol Pavel prohla‰uje, Ïe „není mo-
ci, leã od Boha“ (¤ 13,1), av‰ak vládce
nemáme uposlechnout, je-li nafiízení
v rozporu s BoÏím zákonem. Tent˘Ï
apo‰tol vyhla‰uje zásadu,kterou se má-
me fiídit: „Jednejte podle mého pfiíkla-

du, jako já jednám podle pfiíkladu Kris-
tova.“ (1 K 11,1)

Davidovi byla poslána zpráva o vyko-
nání jeho pfiíkazu, ale byla formulována
tak peãlivû, aby nevyzradila Jóaba ani
krále. „Také tvÛj sluÏebník Chetejec Uri-
já‰ je mrtev.“ (2 S 11,21)

Král odpovûdûl:„Vyfiiì Jóabovi: »Ne-
pokládej to za nic zlého,vÏdyÈ meã po-
Ïírá tak i onak.Zesil svÛj boj proti mûs-
tu a zbofi je.«“ (2 S 11,25)

Bat-‰eba dodrÏela obvyklé údobí smut-
ku nad sv˘m manÏelem a na jeho konci
„David pro ni poslal, pfiijal ji do svého
domu a ona se stala jeho Ïenou“ (2 S
11,27). Ten, kter˘ dokonce ani v ne-
bezpeãí Ïivota nevztáhl ruku proti po-
mazanému Hospodinovu, klesl tak, Ïe
dokázal zneuctít a zavraÏdit jednoho
ze sv˘ch nejvûrnûj‰ích a nejstateãnûj-
‰ích vojákÛ,a doufal,Ïe bude neru‰enû
uÏívat ovoce svého hfiíchu.

·Èastní jsou ti, kdo – aãkoli se vydali
takovouto cestou – poznají, jak hofiké
je ovoce hfiíchu,a odvrátí se od nûj.BÛh
ve svém milosrdenství nedopustil, aby
byl David klamnou odmûnou hfiíchu
vlákán do úplné záhuby.

NÁTANOVO OBVINùNÍ

BÛh musel zasáhnout. DavidÛv hfiích
s Bat-‰ebou se stal znám˘m a vzniklo
podezfiení, Ïe zosnoval Urijá‰ovu smrt.
Hospodin byl zneuctûn.Pov˘‰il Davida
a DavidÛv hfiích poskvrnil BoÏí jméno.
ZpÛsobil, Ïe se v Izraeli sníÏila úroveÀ
zboÏnosti a mnozí lidé uÏ na hfiích ne-
pohlíÏeli s takov˘m odporem.

BÛh vyzval proroka Nátana, aby Da-
vida napomenul. PfiestoÏe se jednalo
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o velice pfiísné napomenutí,Nátan vyfií-
dil BoÏí soud s takovou nebeskou moud-
rostí, Ïe vzbudil králÛv soucit,probudil
jeho svûdomí a vyloudil z jeho rtÛ roz-
sudek smrti nad sebou sam˘m. Prorok
vyprávûl pfiíbûh o zlu a násilí, které by-
lo hodno odsouzení.

¤ekl: „V jednom mûstû byli dva mu-
Ïi, jeden boháã a druh˘ chudák. Boháã
mûl velmi mnoho bravu a skotu.Chudák
nemûl nic neÏ jednu malou oveãku,kte-
rou si koupil.Îivil ji, rostla u nûho spo-
lu s jeho syny, jedla z jeho sk˘vy chle-
ba a pila z jeho poháru, spávala v jeho
klínû a on ji mûl jako dceru. Tu pfii‰el
k bohatému muÏi náv‰tûvník. Jemu by-
lo líto vzít nûjak˘ kus ze svého bravu ãi
skotu, aby jej pfiipravil poutníkovi, kte-
r˘ k nûmu pfii‰el.Vzal tedy oveãku to-
ho chudého muÏe a pfiipravil ji muÏi,
kter˘ k nûmu pfii‰el.“ (2 S 12,1-4) 

Král vzplanul hnûvem:„JakoÏe Ïiv je
Hospodin, muÏ, kter˘ tohle spáchal, je
synem smrti! A tu oveãku nahradí ãtyfi-
násobnû zato,Ïe nûco takového spáchal
a nemûl soucitu.“ (2 S 12,5.6)

Nátan upfiel svÛj pohled na krále
a pak slavnostnû prohlásil: „Ten muÏ jsi
ty! Proã jsi pohrdl Hospodinov˘m slo-
vem a dopustil ses toho, co je v jeho
oãích zlé?“ (2 S 12,7.9) Viník se mÛÏe
tak jako David pokusit zakr˘t své hfií-
chy pfied lidmi, pohfibít navÏdy zl˘ ãin
pfied lidsk˘m zrakem,av‰ak „nahé a od-
halené je v‰echno pfied oãima toho, je-
muÏ se budeme ze v‰eho odpovídat“
(Îd 4,13).

Nátan prohlásil:„Chetejce Urijá‰e jsi
zabil meãem a jeho Ïenu sis vzal za
manÏelku, zavraÏdils ho meãem Amó-
novcÛ...Hle, já zpÛsobím,aby proti tobû

povstalo zlo z tvého domu.Pfied tv˘ma
oãima vezmu tvé Ïeny a dám je tomu,
kdo je ti blízk˘;ten bude s tv˘mi Ïenami
spát za bílého dne. A aãkoli tys to spá-
chal tajnû,já tuto vûc uãiním pfied cel˘m
Izraelem, a to za dne.“ (2 S 12,9-12)

POKÁNÍ

Prorokovo napomenutí se dotklo Davi-
dova srdce. Svûdomí se probudilo. Jeho
vina vyvstala v celé své velikosti. Tfie-
soucími se rty vyznal:„Zhfie‰il jsem pro-
ti Hospodinu.“ (2 S 12,13) David spá-
chal odporn˘ hfiích jak proti Urijá‰ovi,
tak proti Bat-‰ebû, ale nekoneãnû víc
se prohfie‰il proti Bohu.

David se chvûl hrÛzou,aby nebyl ja-
ko viník bez odpu‰tûní hfiíchÛ okamÏi-
tû smeten BoÏím soudem. Av‰ak posel-
ství tlumoãené prorokem znûlo: „T˘Ï
Hospodin hfiích s tebe sÀal.Nezemfie‰.“
(2 S 12,13) Pfiesto musí b˘t uãinûno
zadost spravedlnosti. Rozsudek smrti
byl pfienesen z Davida na dítû, které
bylo zplozeno v hfiíchu.Takto byla krá-
li dána pfiíleÏitost k pokání, protoÏe
utrpení zpÛsobené smrtí dítûte, která
byla souãástí jeho trestu,bylo mnohem
hor‰í, neÏ by byla b˘vala jeho vlastní
smrt.

KdyÏ jeho dítû tûÏce onemocnûlo,
David se postil a v hlubokém pokofie-
ní úpûnlivû prosil o jeho Ïivot.Noc co
noc leÏel v srdcervoucím zármutku
a prosil za dítû, které nevinnû trpûlo
kvÛli jeho provinûní.KdyÏ se dovûdûl,
Ïe dítû zemfielo, ti‰e se podfiídil Bo-
Ïímu ortelu. Tak na nûj dopadla první
rána odplaty, kterou on sám prohlásil
za spravedlivou.
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VAROVN¯ P¤ÍKLAD

Mnozí se pfii ãtení pfiíbûhu o Davido-
vû pádu ptají: „Proã BÛh povaÏoval za
vhodné odhalit pfied svûtem tuto tem-
nou epizodu ze Ïivota muÏe, kterého
nebesa tak vysoce poctila?“ Nevûfiící
poukazují na DavidÛv charakter a po-
smû‰nû prohla‰ují: „To je muÏ podle
BoÏího srdce!“ Takto jsou BÛh a BoÏí
slovo zneuctûni a mnozí se pod plá‰tí-
kem zboÏnosti osmûlují hfie‰it.

Av‰ak DavidÛv pfiíbûh není omluvou
pro hfiích. MuÏem podle BoÏího srdce
byl David nazván tehdy,kdyÏ se fiídil Bo-
Ïími radami.KdyÏ zhfie‰il,pfiestal tento
v˘rok platit,dokud neãinil pokání a ne-
navrátil se k Hospodinu. „Ale v oãích
Hospodinov˘ch bylo zlé,co David spá-
chal.“ (2 S 11,27) Aãkoli se David ze
svého hfiíchu kál, sklidil neblahou ÏeÀ
setby, kterou zasel. Soudy, které na nûj
dopadly, svûdãí o BoÏí nenávisti a od-
poru k hfiíchu.

David sám byl zcela zdeptán vûdo-
mím svého hfiíchu a jeho dalekosáhl˘-
mi následky. Cítil se pokofien v oãích
sv˘ch sluÏebníkÛ. Jeho vliv byl osla-
ben.KdyÏ teì jeho podfiízení vûdí o je-
ho provinûní, budou snadnûji svedeni
k hfiíchu. Jeho autorita v jeho vlastní
domácnosti byla podlomena. Jeho vi-
na ho umlãovala, kdyÏ mûl odsoudit
hfiích. Jeho ‰patn˘ pfiíklad ovlivnil je-
ho syny, a BÛh nezasáhne, aby zabránil
tûmto následkÛm.Takto byl David pfiís-
nû potrestán. Odplata, kterou nebylo
moÏno odvrátit Ïádn˘m pokáním,zou-
falství a stud zatemÀovaly cel˘ jeho
dal‰í Ïivot. Ti,kdo se poukazováním na
DavidÛv pfiíklad pokou‰ejí omluvit vi-

nu sv˘ch vlastních hfiíchÛ, by se mûli
z biblického záznamu pouãit, Ïe cesta
pfiestoupení je tvrdá. DÛsledky hfiíchu,
které ãlovûk zakou‰í uÏ bûhem Ïivota,
jsou hofiké a tûÏko se sná‰ejí.

BÛh si pfiál, aby pfiíbûh Davidova pá-
du poslouÏil jako varování, Ïe ani lidé,
které BÛh vysoce poctil, si nemají mys-
let, Ïe jsou mimo nebezpeãí. O tom se
pfiesvûdãují ti, kdo v pokofie touÏí po-
chopit,ãemu je chce BÛh nauãit. Selhá-
ní Davida, kter˘ okusil tak hojné BoÏí
poÏehnání, v nich vyvolává nedÛvûru
v sebe. Vûdí, Ïe jedinû v Bohu je jejich
síla a bezpeãí,a bojí se udûlat první krok
na satanovu pÛdu.

Dokonce uÏ pfiedtím, neÏ byl nad
Davidem vynesen BoÏí rozsudek, zaãal
sklízet ovoce svého pfiestoupení. Zou-
falství,které proÏíval,vylíãil v Î 32,3.4:
„Mlãel jsem a moje kosti chfiadly, celé
dny jsem pronafiíkal.Ve dne v noci na
mnû tûÏce leÏela tvá ruka,vys˘chal mnû
morek jako v letním Ïáru.“

A v Î 51,12.13.16 David vyjadfiuje
své pokání poté, co ho BÛh napome-
nul: „Stvofi mi, BoÏe, ãisté srdce, obnov
v mém nitru pevného ducha. Jen mû
neodvrhuj od své tváfie, ducha svého
svatého mi neber! Vysvoboì mû,abych
nebyl vinen krví,BoÏe,BoÏe,moje spá-
so, aÈ plesá mÛj jazyk pro tvou sprave-
dlnost.“ Takto se izraelsk˘ král znovu
zmínil o svém hfiíchu, pokání a nadûji
na odpu‰tûní skrze BoÏí milost. TouÏil,
aby se ostatní pouãili ze smutného pfií-
bûhu jeho pádu.

Davidovo pokání bylo upfiímné. Ne-
snaÏil se ospravedlnit svÛj hfiích,nechtûl
uniknout soudÛm,které mu hrozily.Vi-
dûl své poskvrnûné nitro.Nenávidûl svÛj
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hfiích.Neprosil jen za odpu‰tûní, ale za
ãistotu srdce.VBoÏím slibu hfií‰níkÛm,
ktefií ãiní pokání, vidûl dÛkaz o svém
odpu‰tûní a pfiijetí. „Zkrou‰en˘ duch,
to je obûÈ Bohu. Srdcem zkrou‰en˘m
a zdeptan˘m ty, BoÏe, nepohrdá‰!“
(Î 51,19)

Aãkoli David zhfie‰il, Hospodin ho
pozdvihl. V radosti nad sv˘m vysvo-
bozením zpíval: „SvÛj hfiích jsem pfied
tebou pfiiznal, svoji nepravost jsem ne-
zakr˘val, fiekl jsem: »Vyznám se Hospo-
dinu ze své nevûrnosti.« A ty jsi ze mne
sÀal nepravost,hfiích mÛj.“(Î 32,5) Da-
vid se pokofiil a vyznal svÛj hfiích, za-
tímco Saul pohrdl napomenutím, za-

tvrdil své srdce a neãinil pokání. Ten-
to oddíl o Davidovû hfiíchu je jednou
z nejpÛsobivûj‰ích ilustrací, které nám
byly dány,o zápasech a poku‰eních lid-
stva i o opravdovém pokání. Ve v‰ech
dobách tisíce BoÏích dûtí, které byly
svedeny k hfiíchu, si vzpomnûly na Da-
vidovo upfiímné pokání a vyznání a by-
ly povzbuzeny, aby ãinily pokání a sna-
Ïily se znovu Ïít podle BoÏích pfiiká-
zání.

Kdokoli se pokofií, vyzná svÛj hfiích
a bude ãinit pokání tak jako David,smí
mít jistotu,Ïe je pro nûj nadûje.Hospo-
din nikdy nezavrhne ãlovûka, kter˘ ãi-
ní opravdové pokání.



„Nahradí ãtyfinásobnû.“ (2 S 12,6) Tak
znûl DavidÛv bezdûãn˘ ortel nad se-
bou sam˘m,kdyÏ naslouchal podoben-
ství proroka Nátana. âtyfii z jeho synÛ
padnou a ztráta kaÏdého z nich bude
dÛsledek otcova hfiíchu.

Hanebn˘ zloãin svého prvorozené-
ho syna Amnóna nechal David bez po-
trestání. Zákon odsuzoval cizoloÏníka
na smrt. Amnón znásilnil svou nevlast-
ní sestru, ãímÏ se provinil dvojnásob-
nû. Ale David, kter˘ se sám odsuzoval
za svÛj vlastní hfiích, nechal násilníka
bez spravedlivého odsouzení. Ab‰alóm,
pokrevní ochránce své sestry,která by-
la tak odpornû poníÏena, po dva roky
osnoval plán pomsty.Pfii jedné slavnos-
ti byl opil˘ krvesmilník Amnón na bra-
trÛv rozkaz zavraÏdûn.

Královi synové,ktefií se vrátili rozhofi-
ãeni do Jeruzaléma,fiekli svému otci,Ïe
Amnón byl zabit. „A pfievelice usedavû
plakali; také král a v‰ichni jeho sluÏeb-
níci pfievelice plakali.“ (2 S 13,36) Ale
Ab‰alóm uprchl. David zanedbal svou
povinnost potrestat Amnóna a Hospo-
din nezabránil tomu, aby události na-
braly svÛj pfiirozen˘ spád. KdyÏ rodiãe
nebo vládcové nesplní svou povinnost

a nepotrestají nepravost, vyvolá to fie-
tûzovou reakci, pfii níÏ bude hfiích po-
trestán hfiíchem.

Zde zaãalo Ab‰alómovo odcizování
se otci.David,kter˘ cítil,Ïe Ab‰alómÛv
zloãin vyÏaduje potrestání, mu odmítl
dát povolení k návratu. Sv˘m vyhnan-
stvím vylouãen ze záleÏitostí králov-
ství,zaãal Ab‰alóm vym˘‰let nebezpeã-
né intriky.

Po uplynutí dvou let se Jóab rozho-
dl,Ïe otce se synem usmífií.Najal do slu-
Ïeb Ïenu z Tekóje, která byla proslulá
svou moudrostí. Îena se Davidovi pfied-
stavila jako vdova, jejíÏ dva synové byli
její jedinou útûchou a podporou.Vhád-
ce jeden z nich zabil druhého a pfií-
buzní teì Ïádali,aby byl ten Ïiv˘ vydán
krevní mstû. „Tak,“ fiekla matka, „chtûjí
uhasit i tu jiskfiiãku,která mi zb˘vá,aby
po mém muÏi nezÛstalo na zemi ani
jméno ani potomstvo.“ ( 2 S14,7) Krá-
le se to dotklo a ujistil Ïenu o královské
ochranû pro jejího syna.

PoÏádala krále o shovívavost a pro-
hlásila,Ïe sv˘m v˘rokem obvinil sám se-
be,neboÈ nedovolil, aby se jeho vyhna-
n˘ syn mohl vrátit domÛ. ¤ekla: „VÏdyÈ
jsme smrtelní, jsme jako po zemi rozli-
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které proti nûmu zosnoval jeho vlastní syn.



tá voda, která se nedá sebrat. BÛh v‰ak
nechce Ïivot odejmout a velmi se roz-
m˘‰lí, aby zapuzeného od sebe zapudil
nadobro.“ (2 S 14,14) Toto laskavé a do-
jemné zobrazení BoÏí lásky k hfií‰níko-
vi je pozoruhodn˘m svûdectvím o tom,
Ïe Izraelci znali velké pravdy o vykoupe-
ní.Král této v˘zvû nemohl odolat. Jóab
dostal rozkaz: „Jdi, pfiiveì mládence
Ab‰alóma zpátky.“ (2 S 14,21)

Ab‰alómovi bylo dovoleno vrátit se do
Jeruzaléma,ale nesmûl se objevit na krá-
lovském dvofie ani se setkat se sv˘m
otcem. Aãkoli David svého krásného
a nadaného syna nûÏnû miloval, pova-
Ïoval za nutné projevit odpor k tako-
vému zloãinu. Ab‰alóm Ïil dva roky ve
svém domû a mûl zakázán vstup na krá-
lovsk˘ dvÛr.Pfiítomnost jeho sestry mu
stále pfiipomínala nenapravitelné zlo,
které utrpûla. Podle v‰eobecného mí-
nûní lidu byl princ spí‰e hrdinou neÏ
pfiestupníkem. Rozhodl se, Ïe si naklo-
ní srdce lidu.

UÏ sv˘m zevnûj‰kem si získával ob-
div v‰ech. „Vcelém Izraeli nebyl nikdo
pro svou krásu tak vyhlá‰en˘ jako Ab‰a-
lóm. Od hlavy k patû nebylo na nûm
poskvrny.“(2 S14,25) Davidovo opatfie-
ní, kter˘m mu sice dovolil vrátit se do
Jeruzaléma, ale odmítl ho osobnû pfii-
jmout,naklonilo sympatie lidu na Ab‰a-
lómovu stranu.

David byl teì slab˘ a váhav˘,kdeÏto
pfied sv˘m hfiíchem b˘val odváÏn˘ a roz-
hodn˘. To se jeho synovi hodilo do je-
ho plánÛ.

Díky Jóabovu vlivu byl Ab‰alóm sv˘m
otcem opût pfiijat.Pokraãoval ve sv˘ch
intrikách, horlivû se ucházel o popula-
ritu a náklonnost a dovednû obracel kaÏ-

d˘ projev nespokojenosti ve svÛj vlast-
ní prospûch. Den co den bylo moÏno
tohoto muÏe s krásnou tváfií vidût
u mûstské brány, kde ãekal zástup lidí,
aby pfiedloÏili k od‰kodnûní své kfiivdy.
Ab‰alóm naslouchal a vyjadfioval soucit
s jejich utrpením a lítost nad neschop-
ností vlády.Pak dodal:„»Kdybych já byl
ustanoven v zemi soudcem,zjednal bych
spravedlnost kaÏdému, kdo by ke mnû
se sv˘m sporem a právní záleÏitostí
pfii‰el.« KdyÏ se pak nûkdo pfiiblíÏil,aby
se mu poklonil,vztáhl ruku,uchopil ho
a políbil.“ (2 S 15,4.5)

SKRYTÁ VZPOURA

Nespokojenost s vládou, podnûcovaná
princem, se rychle ‰ífiila. Ab‰alóm byl
v‰eobecnû povaÏován za dûdice králov-
ství a lidé touÏili, aby uÏ mohl nastou-
pit na trÛn. „Tak Ab‰alóm lstivû získá-
val srdce izraelsk˘ch muÏÛ.“ (2 S 15,6)
Pfiesto král nic netu‰il. David si myslel,
Ïe pfiijetím postavení prince Ab‰alóm
sleduje ãest královského dvora.

Ab‰alóm tajnû vyslal vybrané muÏe
ke v‰em kmenÛm,aby dojednali jednot-
livé kroky vzpoury.Nato se odûl plá‰tûm
zboÏné oddanosti, aby zamaskoval své
zrádné úmysly. Ab‰alóm fiekl králi: „Do-
vol mi jít do Chebrónu splnit slib, kter˘
jsem uãinil Hospodinu. TvÛj sluÏebník
totiÏ,kdyÏ bydlel v Ge‰úru v Aramu,uãi-
nil takov˘to slib:Dá-li Hospodin,abych
se vrátil do Jeruzaléma, budu slouÏit
Hospodinu.“ (2 S 15,7.8)

Milující otec,potû‰en dÛkazem syno-
vy zboÏnosti, ho propustil se sv˘m po-
Ïehnáním.Tímto vrcholnû pokryteck˘m
ãinem se Ab‰alóm nesnaÏil zaslepit pou-
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ze krále, ale chtûl si jím rovnûÏ získat
dÛvûru lidí, a tak je vést do vzpoury
proti Bohem vyvolenému králi.

Ab‰alóm se vydal do Chebrónu a spo-
lu s ním „‰lo z Jeruzaléma dvû stû mu-
ÏÛ.Byli pozváni, ‰li bezelstnû,nic netu-
‰ili.“(2 S15,11) Tito muÏi ‰li,aniÏ si uvû-
domovali, Ïe je jejich láska ke královu
synovi zavádí do vzpoury proti jeho ot-
ci. V Chebrónu Ab‰alóm povolal Achí-
tofela,muÏe,kter˘ byl vysoce váÏen pro
svou moudrost. Achítofelova podpora
zpÛsobila, Ïe se Ab‰alómova vûc jevila
jako jist˘ úspûch,protoÏe pod jeho ko-
rouhev pfiivábila mnohé vlivné muÏe.
KdyÏ polnice ohlásila propuknutí vzpou-
ry,princovi zvûdové roz‰ífiili po celé ze-
mi zprávu, Ïe Ab‰alóm se stal králem.
ShromáÏdilo se k nûmu mnoho lidí.

Mezitím se do Jeruzaléma dostaly po-
pla‰né zprávy.David náhle prohlédl a po-
chopil, jaká vzpoura propukla v blízkos-
ti jeho trÛnu. Jeho vlastní syn se chtûl
intrikami zmocnit jeho koruny a bezpo-
chyby ho také pfiipravit o Ïivot.V tomto
velkém nebezpeãí ze sebe David setfiásl
depresi, v níÏ se uÏ dlouho nacházel,
a chystal se ãelit této hrozné nepfiedví-
dané situaci. Ab‰alóm byl vzdálen pou-
ze asi tfiicet kilometrÛ. Rebelové budou
brzy v jeruzalémsk˘ch branách.

David se zachvûl pfii pomy‰lení, Ïe
by mûl své hlavní mûsto vystavit krve-
prolévání a pusto‰ení. Má dovolit, aby
se Jeruzalém utápûl v krvi? Rozhodl se.
Opustí Jeruzalém a pak svÛj lid provû-
fií tím,Ïe jim dá pfiíleÏitost,aby se k nû-
mu znovu shromáÏdili a podpofiili ho.
Bylo jeho povinností vÛãi Bohu i vÛãi
svému lidu setrvat v postavení, jímÏ ho
nebesa vyznamenala.

DAVID OPOU·TÍ JERUZALÉM

V pokofie a zármutku pro‰el David je-
ruzalémskou branou. Lidé ho následo-
vali v dlouhém smutném prÛvodu jako
o pohfibu.Krále doprovázela jeho osob-
ní tûlesná stráÏ,sloÏená z KeretejcÛ,Pe-
letejcÛ a GaÈanÛ,kterou vedl Itaj. Av‰ak
David ve své pfiísloveãné nesobeckosti
nemohl souhlasit s tím, aby byli tito ci-
zinci zapleteni do jeho problémÛ. Král
fiekl Itajovi: „Proã jde‰ s námi i ty? VraÈ
se a zÛstaÀ s králem. Jsi pfiece cizinec,
vyho‰tûn˘ ze svého domova. Vãera jsi
pfii‰el a dnes bych mûl chtít, abys jako
‰tvanec ‰el s námi? Já jdu, protoÏe jít
musím, ty v‰ak se vraÈ se sv˘mi bratry
zpátky. Milosrdenství a vûrnost buì
s tebou.“ (2 S 15,19.20)

Itaj odpovûdûl: „JakoÏe Ïiv je Hos-
podin a jakoÏe Ïiv je král,mÛj pán,kde-
koli bude král, mÛj pán, aÈ mrtev nebo
Ïiv, tam bude i jeho otrok.“ (2 S 15,21)
Tito muÏi se obrátili z pohanství a vel-
koryse dokázali svou vûrnost Bohu
a svému králi. David pfiijal jejich odda-
nost jeho zdánlivû beznadûjné vûci.
V‰ichni pfie‰li Kidrónsk˘ úval a ubírali
se cestou do pou‰tû.

PrÛvod se znovu zastavil.„A hle,i Sá-
dok a v‰ichni lévijci s ním nesli schrá-
nu BoÏí smlouvy.“ (2 S 15,24) Pfiítom-
nost tohoto posvátného symbolu byla
pro Davidovy následovníky zárukou vy-
svobození a vítûzství. Její nepfiítomnost
v Jeruzalémû vzbudí u Ab‰alómov˘ch
stoupencÛ hrÛzu.

Pfii pohledu na schránu naplnila Da-
vidovo srdce na krátkou chvíli radost
a nadûje. Ale brzy se dostavily jiné my‰-
lenky. Jako ustanoven˘ správce BoÏího
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dûdictví mûl na mysli pfiedev‰ím BoÏí
slávu a dobro svého lidu.BÛh fiekl o Je-
ruzalému: „To je místo mého odpoãin-
ku navÏdy“(Î132,14) a ani knûz ani král
nemá právo odnést odtamtud symbol
BoÏí pfiítomnosti. A David mûl pfied se-
bou vÏdycky svÛj velk˘ hfiích.Nepfiíslu-
‰elo mu, aby z hlavního mûsta národa
odnesl svatá pfiikázání, která ztûlesÀo-
vala vÛli jejich svrchovaného Boha,pod-
statu ústavy a základ úspûchu.

Nafiídil Sádokovi:„Dones BoÏí schrá-
nu zpût do mûsta. Naleznu-li u Hospo-
dina milost a on mû pfiivede zpût,dá mi
spatfiit ji i svÛj pfiíbytek. ¤ekne-li: »Ne-
líbí‰ se mi«, aÈ se mnou naloÏí, jak uzná
za dobré.“ (2 S 15,25.26)

KdyÏ se knûÏí obrátili na cestu k Je-
ruzalému, padl na odcházející zástup
hlubok˘ stín. Jejich král je uprchlík,oni
sami jsou vyvrÏenci,opu‰tûní dokonce
i BoÏí schránou. Budoucnost byla tem-
ná. „David pak stoupal po svahu Olivo-
vé hory, stoupal a plakal, hlavu mûl za-
halenou a ‰el bos. I v‰echen lid, kter˘
byl s ním,stoupal se zahalenou hlavou,
stoupal a plakal. David dostal zprávu:
»Achítofel je mezi spiklenci s Ab‰aló-
mem.«“(2 S15,30.31) David opût poznal
dÛsledky svého vlastního hfiíchu.Dezer-
ce Achítofela, nejschopnûj‰ího z poli-
tick˘ch vÛdcÛ, byla pomstou za poní-
Ïení jeho vnuãky Bat-‰eby.

David se modlil: „Hospodine, zhaÈ
prosím to, k ãemu bude Achítofel ra-
dit!“ (2 S 15,31) KdyÏ dosáhli vrcholu
hory, král se sklonil k modlitbû, v níÏ
své bfiemeno uvrhl na Boha,a pokornû
prosil o BoÏí milost.

Tu pfii‰el Chú‰aj Arkijsk˘, DavidÛv
moudr˘ a schopn˘ rádce a vûrn˘ pfiítel,

aby svÛj údûl spojil se svrÏen˘m a prcha-
jícím králem. David jakoby z BoÏího
vnuknutí rozpoznal, Ïe tento muÏ bu-
de potfiebn˘, aby slouÏil zájmÛm krále
v radû v hlavním mûstû. Na Davidovu
Ïádost se Chú‰aj vrátil do Jeruzaléma,
aby nabídl své sluÏby Ab‰alómovi a pfie-
kazil Achítofelovu úskoãnou radu.

VùDOMÍ VINY

S tímto paprskem svûtla v temnotû se-
stupoval král a jeho stoupenci cestou
z v˘chodní strany Olivetské hory pfies
skalnaté bezútû‰né pustiny smûrem
k Jordánu. „KdyÏ král David pfiicházel
k Bachurímu, právû odtamtud vychá-
zel muÏ z ãeledi Saulova domu jmé-
nem ·imeí, syn GérÛv. Vy‰el a zlofieãil
a házel kamením po Davidovi a po
v‰ech sluÏebnících krále Davida, aãko-
li po jeho pravici i levici byl ve‰ker˘
lid a v‰ichni bohat˘fii. Pfii svém zlofie-
ãení volal ·imeí takto: »Táhni, táhni,
vrahu, niãemníku! Na tebe Hospodin
obrátil v‰echnu krev Saulova domu.Na
jeho místû stal ses králem, Hospodin
v‰ak dal království do rukou tvého sy-
na Ab‰alóma.To má‰ za v‰echno to zlo,
vÏdyÈ jsi vrah!«“ (2 S 16,5-8)

Vdobû Davidova úspûchu mu ·imeí
nebyl nevûrn˘. Dokud sedûl na trÛnu,
choval se k nûmu uctivû, ale kdyÏ byl
pokofien, zlofieãil mu. Inspirován sata-
nem, vychrlil svÛj hnûv na toho, koho
BÛh vychovával.

David se neprovinil proti Saulovi
ani proti jeho rodinû. Velkou ãást své-
ho Ïivota strávil uprostfied násilí, ale ze
v‰ech, kdo pro‰li takov˘mi Ïivotními
okolnostmi,bylo jen pár lidí ovlivnûno
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zl˘m, demoralizujícím vlivem tak málo
jako David.

DavidÛv synovec Abí‰aj nedokázal
klidnû naslouchat uráÏliv˘m slovÛm ·i-
meího a zvolal:„Copak tento mrtv˘ pes
smí zlofieãit králi, mému pánu? Nejra-
dûji bych ‰el a srazil mu hlavu.“ (2 S
16,9) Král mu to v‰ak zakázal. ¤ekl:
„Hle,mÛj syn,kter˘ vy‰el z mého lÛna,
ukládá mi o Ïivot. Oã vût‰í dÛvod má
k tomu ten Benjamínec! Nechte ho, aÈ
zlofieãí, neboÈ mu to nafiídil Hospodin.
Snad Hospodin pohlédne na mé poní-
Ïení,snad mi Hospodin za to jeho dne‰-
ní zlofieãení odplatí dobrem!“ (2 S 16,
11.12)

Zatímco jeho vûrní poddaní se podi-
vovali tomuto náhlému osudovému zvra-
tu,králi to nebylo Ïádnou záhadou.Mûl
ãasto zlé pfiedtuchy, Ïe pfiijde taková
chvíle. Divil se, Ïe BÛh tak dlouho sná-
‰el jeho hfiíchy. A teì pfii svém spû‰ném
a smutném útûku pfiem˘‰lel o svém mi-
lovaném hlavním mûstû, o místû, které
se stalo dûji‰tûm jeho hfiíchu. KdyÏ si
vzpomnûl na BoÏí trpûlivost, cítil, Ïe
Hospodin s ním bude stále jednat mi-
losrdnû.

David vyznal svÛj hfiích a snaÏil se
splnit své povinnosti jako BoÏí vûrn˘
sluÏebník. Pracoval na roz‰ífiení svého
království. ShromáÏdil bohat˘ materiál
na stavbu BoÏího domu. Mají teì v˘-
sledky jeho dlouholeté poÏehnané dfii-
ny pfiejít do rukou jeho nezodpovûd-
ného, vlastizrádného syna?

Pfiíãinu sv˘ch tûÏkostí spatfioval ve
svém vlastním hfiíchu. A Hospodin Davi-
da neopustil.KdyÏ na nûj dopadlo kru-
té zlo a uráÏky, projevil se jako ãlovûk
pokorn˘, nesobeck˘, velkorys˘ a pod-

dajn˘. Opravdu nikdy nebyl izraelsk˘
vládce v oãích nebes vût‰í neÏ v této
chvíli svého nejhlub‰ího pokofiení.

Ve zku‰enosti,kterou provádûl Davi-
da, Hospodin ukazuje, Ïe nemÛÏe tole-
rovat nebo ospravedlÀovat hfiích.Davi-
dÛv pfiíbûh nám umoÏÀuje rozpoznat,
Ïe BÛh projevuje svou milost i uprostfied
hrozn˘ch soudÛ.ZpÛsobil,Ïe David pro-
‰el kázní, ale nezniãil ho. Ohnivá pec
má proãistit, ne zahubit.

AB·ALÓM V JERUZALÉMù

Brzy poté, co David opustil Jeruzalém,
Ab‰alóm se svou armádou obsadil hlav-
ní mûsto Izraele. Chú‰aj byl mezi prv-
ními,kdo pfiivítal ãerstvû korunovaného
vládce, a princi zalichotilo, Ïe si získal
otcova starého pfiítele a poradce. Ab‰a-
lóm vûfiil v úspûch.TouÏil zajistit si dÛ-
vûru národa a uvítal Chú‰aje na svém
dvofie.
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Ab‰alómovo povstání. KdyÏ Ab‰alóm

zavraÏdil Amnóna, utekl do Ge‰úru

(1). Za pomoci Joába se v‰ak vrátil

do Jeruzaléma (2). Poté, co svedl lid,

aby ho následoval, ode‰el do Chebró-

nu, kde nechal sám sebe prohlásit za

krále (3).Pak zaútoãil se sv˘mi pfiívr-

Ïenci na Jeruzalém (4). Následoval

DavidÛv útûk (5). V Mechanajimu

obdrÏel zásoby od ãlenÛ kmenÛ na

v˘chodním bfiehu Jordánu (6).Ab‰a-

lón na nûj zaútoãil (7), ale utrpûl po-

ráÏku v Efrajimském lese.KdyÏ se Da-

vid vracel do Jeruzaléma (8), muÏi

z Judy a Izraele ho vy‰li pfiivítat

(9, 10), a pak se David navrátil do

Jeruzaléma (11).
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Ab‰alóm mûl k dispozici velké voj-
sko.To v‰ak sestávalo pfieváÏnû z muÏÛ
nevycviãen˘ch v boji. Achítofel dobfie
vûdûl, Ïe velká ãást národa je stále vûr-
ná Davidovi. David byl obklopen ostfií-
len˘mi bojovníky, jimÏ veleli schopní
a zku‰ení vojevÛdci. Achítofel vûdûl,
Ïe po prvním v˘buchu nad‰ení pro no-
vého krále dojde ke zvratu. Kdyby se
vzpoura nezdafiila, Ab‰alóm by se mo-
hl smífiit se sv˘m otcem. Potom by byl
Achítofel jako jeho vrchní poradce po-
vaÏován za hlavního viníka a stihl by
ho nejtûÏ‰í trest.

Aby Ab‰alómovi zatarasil cestu zpût,
poradil mu Achítofel skutek, kter˘ na-
dobro znemoÏní usmífiení. Tento bezzá-
sadov˘ státník s ìábelskou chytrostí na-
bádal Ab‰alóma,aby ke své vzpoufie pfii-
dal hfiích krvesmilství.Pfied zraky celého
Izraele si mûl vzít konkubíny svého otce,
a takto vyhlásit, Ïe je následníkem otco-
va trÛnu. A Ab‰alóm tento niãemn˘
návrh uskuteãnil. Tak se naplnilo BoÏí
slovo, tlumoãené Davidovi ústy proro-
ka: „Toto praví Hospodin: Hle, já zpÛso-
bím,aby proti tobû povstalo zlo z tvého
domu. Pfied tv˘ma oãima vezmu tvé Ïe-
ny a dám je tomu, kdo je ti blízk˘; ten
bude s tv˘mi Ïenami spát za bílého dne.
A aãkoli tys to spáchal tajnû, já tuto vûc
uãiním pfied cel˘m Izraelem, a to za
dne.“ (2 S 12,11.12) Ne Ïe by BÛh vedl
k takovému jednání, ov‰em nepouÏil
svou moc, aby tomu zabránil.

Achítofelovi se nedostávalo boÏské-
ho osvícení,neboÈ jinak by úspûch zrady
nezakládal na zloãinu krvesmilství.Mu-
Ïi zvráceného srdce osnovali zlo, jako by
neexistovala v‰emocná Prozfietelnost,
která mÛÏe zmafiit jejich zámûry.

Aby si zajistil svou vlastní bezpeã-
nost,Achítofel vyzval Ab‰alóma:„Dovol,
abych vybral dvanáct tisíc muÏÛ a hned
této noci se vydal pronásledovat Davi-
da. Dostihnu ho, aÏ bude zemdlen˘
a sklesl˘, a pfiekvapím ho.V‰echen lid,
kter˘ je s ním,uteãe a já osamoceného
krále zabiji. V‰echen lid obrátím k to-
bû.“ (2 S 17,1-3) Kdyby byl tento plán
proveden, David by byl urãitû zabit.
Av‰ak „Hospodin pfiikázal pfiekazit dob-
rou radu Achítofelovu, aby na Ab‰aló-
ma uvedl zkázu“ (2 S 17,14).

CHÚ·AJOVA RADA

Chú‰aj nebyl k této poradû pfiizván.
Av‰ak kdyÏ se shromáÏdûní roze‰lo,
Ab‰alóm, kter˘ si vysoce váÏil úsudku
otcova poradce,mu pfiedloÏil Achítofe-
lÛv plán.

Chú‰aj poznal, Ïe bude-li plán pro-
veden, je David ztracen.¤ekl tedy:„»Ra-
da, kterou dal Achítofel, není v tomto
pfiípadû dobrá.« A Chú‰aj pokraãoval:
»Ty zná‰ svého otce i jeho muÏe, Ïe to
jsou bohat˘fii a Ïe jsou rozhofiãeni jak
osifielá medvûdice v poli. TvÛj otec je
bojovník, ten nebude nocovat s lidem.
Jistû je uÏ ukryt v nûjaké strÏi nebo na
jiném místû.«“ (2 S 17,7-9) Bude-li Ab-
‰alómovo vojsko Davida pronásledovat,
nezajme krále. Utrpí-li poráÏku, zmalo-
myslní je to a zpÛsobí to Ab‰alómovi
velikou ‰kodu. „Cel˘ Izrael pfiece ví,“
fiekl Chú‰aj,„Ïe tvÛj otec je bohat˘r a Ïe
ti, ktefií jsou s ním, jsou muÏi stateãní.“
(2 S 17,10)

Chú‰aj navrhl plán, kter˘ byl pfiitaÏ-
liv˘ pro je‰itnou a sobeckou povahu:
„Proto ti radím: NechÈ se k tobû shro-
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máÏdí cel˘ Izrael od Danu aÏ k Beer-‰e-
bû. Bude jich jak mofiského písku. A ty
táhni do bitvy osobnû. Pfiitrhneme na
jedno z tûch míst, kde se on zdrÏuje,
a padneme na nûho jako rosa na roli.
Nezbude z nûho a ze v‰ech muÏÛ, kte-
fií jsou s ním, ani jeden. Stáhne-li se do
mûsta, snesou v‰ichni Izraelci k tomu
mûstu provazy. Budeme vláãet jeho
znamení aÏ do úvalu, Ïe se z nûho ne-
najde ani oblázek.“ (2 S 17,11-13)

„Ab‰alóm a v‰ichni izrael‰tí muÏi
prohlásili: »Rada Chú‰aje Arkijského je
lep‰í neÏ rada Achítofelova.«“(2 S 17,14)
Byl tam v‰ak jeden, kter˘ pochopil dÛ-
sledek této Ab‰alómovy osudné chyby.
Achítofel vûdûl,Ïe záleÏitost vzboufien-
cÛ je ztracena.Vûdûl také, Ïe aÈ uÏ bu-
de osud prince jak˘koliv, není zde Ïád-
ná nadûje pro rádce, kter˘ ho navádûl
k jeho nejvût‰ím zloãinÛm. Achítofel
povzbuzoval Ab‰alóma k odboji. Pora-
dil mu nejodpornûj‰í ohavnost,aby zne-
uctil svého otce. Radil, aby zabili Davi-
da.Zhatil i tu sebenepatrnûj‰í moÏnost
jeho usmífiení s králem. A teì dal Ab‰a-
lóm pfied ním pfiednost jinému porad-
ci. Pln Ïárlivosti, hnûvu a zoufalství se
Achítofel vydal „na cestu do svého domu
ve svém mûstû. Udûlal pofiízení o svém
domû a obûsil se.“(2 S 17,23) Takov˘ byl
v˘sledek moudrosti ãlovûka, kter˘ se
neradil s Bohem.

DAVID P¤EKRAâUJE JORDÁN

Chú‰aj neztrácel ãas a neprodlenû va-
roval Davida,aby bezodkladnû utekl za
Jordán: „NezÛstávej pfies noc ve step-
ních pustinách. Musí‰ pfiejít Jordán. Ji-
nak ti, králi,hrozí záhuba, i v‰emu lidu,

kter˘ je s tebou.“(2 S17,16) David,kte-
r˘ byl po tomto prvním dni útûku vy-
ãerpan˘ namáhav˘m pochodem a zár-
mutkem,dostal poselství, Ïe musí je‰tû
té noci pfiekroãit Jordán, protoÏe jeho
syn mu usiluje o Ïivot. Jaké pocity mûl
asi otec a král uprostfied tohoto hroz-
ného nebezpeãí? V hodinû svého nej-
hlub‰ího utrpení se David spoléhal na
Boha a zpíval:

„Hospodine, jak mnoho je tûch, kte-
fií mû souÏí, mnoho je tûch, kdo proti
mnû povstávají! Mnoho je tûch, ktefií
o mnû prohla‰ují: »Ten u Boha spásu
nenalezne.« Ze v‰ech stran jsi mi v‰ak,
Hospodine, ‰títem, tys má sláva, ty mi
zvedá‰ hlavu. Pozvedám hlas k Hospo-
dinu, a on ze své svaté hory mi uÏ od-
povídá. Ulehnu, usnu a probudím se,
neboÈ Hospodin mû podepírá. Nebo-
jím se davu desetitisícÛ, ktefií kolem
proti mnû se kladou.“ (Î 3,2-7)

Vnoãní tmû pfiekroãil David s celou
svou druÏinou hlubokou a rychle prou-
dící fieku.„Do ranního úsvitu pfie‰li Jor-
dán. KdyÏ Jordán pfie‰li, nechybûl ani
jeden.“ (2 S 17,22) David a jeho stou-
penci se uch˘lili do Machanajimu, Í‰-
bó‰etova královského sídla. Toto silnû
opevnûné mûsto obklopené horami by-
lo vhodn˘m útoãi‰tûm v pfiípadû války.
Území bylo dobfie zásobeno a lidé se
k Davidovi chovali pfiátelsky.

ROZHODUJÍCÍ BITVA

NerozváÏn˘ a zbrkl˘ princ Ab‰alóm se
brzy vydal pronásledovat svého otce. Je-
ho vojsko bylo velké, ale neukáznûné
a ‰patnû pfiipravené k boji s vycviãen˘-
mi vojáky jeho otce.
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David rozdûlil své vojsko do tfií oddílÛ
pod vedením Jóaba, Abí‰aje a Itaje.

Z machanajimsk˘ch hradeb bylo
dobfie vidût dlouhé ‰iky vzboufienecké
armády. Uchvatitel byl doprovázen ob-
rovsk˘m vojskem.Vporovnání s tím by-
lo Davidovo vojsko nepatrné.KdyÏ jeho
armáda vycházela z mûstské brány, Da-
vid své vûrné vojáky povzbuzoval a vy-
bízel je, aby ‰li kupfiedu ve vífie, Ïe BÛh
Izraele jim dá vítûzství. KdyÏ kolem krá-
le procházel v ãele svého oddílu Jóab,tu
tento muÏ, kter˘ zvítûzil ve stovkách bi-
tev, hrdû vztyãil hlavu, aby sly‰el vlada-
fiÛv poslední rozkaz:„S ohledem na mne
jednejte s mládencem Ab‰alómem ‰etr-
nû.“(2 S18,5) A Abí‰aj a Itaj dostali stej-
n˘ úkol. Av‰ak králova péãe, která – jak
se zdálo – ukazovala, Ïe Ab‰alóm je mu
milej‰í neÏ vûrní stoupenci jeho trÛnu,
pouze zv˘‰ila rozhofiãení vojákÛ proti
jeho zvrácenému synovi.

Dûji‰tûm bitvy se stal les poblíÏ Jor-
dánu.V lesních hou‰tinách a moãálech
byli nevycviãení vojáci Ab‰alómovy ar-
mády zmateni a dali se tûÏko ovládat.
Nepomohlo,Ïe mûli velkou poãetní pfie-
vahu. „Izraelsk˘ lid tam byl Davidov˘-
mi sluÏebníky poraÏen.Vten den do‰lo
k velké poráÏce, bylo dvacet tisíc pad-
l˘ch.“ (2 S 18,7)

KdyÏ Ab‰alóm vidûl, Ïe bitva je ztra-
cena, dal se na útûk, kdyÏ tu uvízl hla-
vou ve vûtvích ko‰atého stromu. Jeho
mezek mu utekl a on zde zÛstal bez-
mocnû viset jako kofiist vydaná napos-
pas sv˘m nepfiátelÛm. Na‰el ho voják,
kter˘ ho u‰etfiil. Podal v‰ak o tom, co
vidûl, hlá‰ení Jóabovi.

Jóab nemûl Ïádné zábrany. Spfiátelil
se s Ab‰alómem, dvakrát se postaral

o jeho usmífiení s Davidem a jeho dÛ-
vûra byla nestoudnû zrazena.Neb˘t v˘-
hod, které Ab‰alóm díky Jóabovi zís-
kal, nemohlo by k této vzpoufie nikdy
dojít. „Popadl tfii o‰tûpy a vrazil je Ab-
‰alómovi do srdce... Ab‰alóma vzali,
hodili ho v lese do veliké strÏe a navr-
‰ili na nûj pfievelikou hromadu kame-
nÛ.“ (2 S 18,14.17)

DAVID OPLAKÁVÁ AB·ALÓMA

Tak zahynuli osnovatelé vzpoury v Izra-
eli. Achítofel zemfiel svou vlastní rukou.
KrálÛv syn Ab‰alóm, jehoÏ krása byla
p˘chou Izraele, byl v muÏném vûku za-
bit a jeho mrtvé tûlo bylo na znamení
vûãné hanby hozeno do strÏe a pfiikryto
hromadou kamení. VÛdce vzpoury byl
zabit.OkamÏitû byli vysláni dva poslové,
aby králi donesli zprávu o vítûzství.

Pfii‰el druh˘ posel a volal:„Krále,mé-
ho pána,ãeká dobrá zvûst;Hospodin ti
dnes zjednal právo a vysvobodil tû z ru-
kou v‰ech,ktefií proti tobû povstali.“(2 S
18,31) Z otcov˘ch rtÛ splynula otázka:
„Je s mládencem Ab‰alómem v‰e v po-
fiádku?“ (2 S 18,32) Posel nemohl zata-
jit hroznou zprávu.Odpovûdûl: „NechÈ
se stane nepfiátelÛm krále,mého pána,
jako tomu mládenci, i v‰em,ktefií proti
tobû zlovolnû povstávají!“ (2 S 18,32)
David se uÏ na nic neptal. Se svû‰enou
hlavou „vystoupil do pfiístfie‰ku nad bra-
nou a plakal. ·el a nafiíkal: »MÛj synu
Ab‰alóme, mÛj synu Ab‰alóme! KéÏ
bych byl umfiel místo tebe, Ab‰alóme,
synu mÛj, synu mÛj!«“ (2 S 19,1)

Vítûzné vojsko se pfiiblíÏilo k mûstu.
Jejich vítûzn˘ kfiik se odráÏel od hor. Ale
kdyÏ vojáci vstoupili do mûstské brány,

365(365)



366 (366)

radostn˘ jásot utichl a ruce s korouhve-
mi jim poklesly, neboÈ král je neoãeká-
val, aby jim vzdal hold. Z pfiístfie‰ku nad
branou bylo sly‰et plaãtiv˘ náfiek: „MÛj
synu Ab‰alóme,mÛj synu Ab‰alóme! KéÏ
bych byl umfiel místo tebe, Ab‰alóme,
synu mÛj, synu mÛj!“ (2 S19,1)

Jóab byl naplnûn rozhofiãením. BÛh
jim dal dÛvod k nad‰ení a radosti. Nej-
vût‰í vzpoura, jakou kdy Izrael zaÏil,by-
la potlaãena.Pfiesto se toto velké vítûz-
ství zmûnilo v náfiek nad tím, za jehoÏ
zloãin zaplatily tisíce stateãn˘ch muÏÛ
svou krví. Drsn˘, neomalen˘ generál
vnikl násilím ke králi a neohroÏenû fie-
kl:„Dnes jsi zpÛsobil hanbu v‰em sv˘m
sluÏebníkÛm, ktefií dnes zachránili Ïi-
vot tvÛj i Ïivoty tv˘ch synÛ a tv˘ch dcer
i Ïivoty tv˘ch Ïen a Ïivoty tv˘ch Ïenin.

Miluje‰ ty, kdo tû nenávidí, a nenávidí‰
ty, kdo tû milují. VÏdyÈ jsi dnes dal na-
jevo, Ïe ti nejsou niãím ani velitelé ani
sluÏebníci.Dnes jsem poznal,Ïe kdyby
zÛstal naÏivu Ab‰alóm a my v‰ichni byli
dnes mrtvi,mûl bys to za správné.VstaÀ
nyní, vyjdi a vlídnû promluv ke sv˘m
sluÏebníkÛm! Pfiísahám pfii Hospodi-
nu:Nevyjde‰-li,nebude této noci s tebou
nocovat ani jeden muÏ. A bude to pro
tebe hor‰í neÏ v‰echno zlo,které na te-
be dolehlo od tvého mládí aÏ do ny-
nûj‰ka.“ (2 S 19,6-8)

Jakkoli tvrdé a strohé bylo toto na-
pomenutí, David to Jóabovi nemûl za
zlé. Pochopil, Ïe jeho generál má prav-
du. Sestoupil dolÛ k bránû a pochval-
n˘mi slovy zdravil své stateãné vojáky,
ktefií pfied ním pochodovali.



PoráÏka Ab‰alóma nepfiinesla hned mír.
ProtoÏe se k odboji pfiipojila velká ãást
národa, David se nevrátil do hlavního
mûsta a neobnovil svou vládu, dokud ho
k tomu kmeny nevyzvaly. Král nebyl po-
volán zpût na trÛn Ïádn˘m rychl˘m a roz-
hodn˘m ãinem. KdyÏ se koneãnû kmen
Juda pokusil pfiivést Davida zpátky,vzbu-
dilo to Ïárlivost ostatních kmenÛ.Vypuk-
la kontrarevoluce.Ta v‰ak byla rychle po-
tlaãena a do Izraele se vrátil mír i král.

Má-li ãlovûk moc, bohatství nebo
svûtské pocty,hrozí mu nebezpeãí.Da-
vidova raná léta, v nichÏ se jako past˘fi
uãil pokofie, trpûlivé práci a nûÏné péãi
o stádo, jeho styk s pfiírodou v samotû
hor, kdy byly jeho my‰lenky obraceny
ke Stvofiiteli, i jeho dlouhodobé odfiíká-
ní bûhem Ïivota ve vyhnanství – to v‰e
bylo Hospodinem stanoveno jako pfií-
prava, aby mohl usednout na izraelsk˘
trÛn. A pfiesto svûtsk˘ úspûch a pocty
tak oslabily DavidÛv charakter, Ïe byl
pfiemoÏen poku‰itelem.

Styk s pohansk˘mi národy vedl k tou-
ze napodobit zvyky jin˘ch národÛ
a podnítil ctiÏádost dosáhnout svûtské
velikosti. S v˘hledem na územní zisk se
David rozhodl zvût‰it svou armádu za-

vedením povinné vojenské sluÏby pro
v‰echny, kdo dosáhli urãitého vûku.
Aby to mohl provést,bylo nutné seãíst
obyvatelstvo. K tomuto ãinu pfiivedla
Davida p˘cha a ctiÏádostivost. Sãítání
lidu ukáÏe rozdíl mezi slabostí králov-
ství v dobû, kdy David usedl na trÛn,
a jeho silou a prosperitou pod jeho vlá-
dou. Písmo fiíká: „Proti Izraeli povstal
satan a podnítil Davida, aby seãetl
Izraele.“ (1Pa 21,1) Blahobyt Izraele za
Davidovy vlády pramenil z BoÏího po-
Ïehnání. Av‰ak zvût‰ení vojenské moci
království vzbudí u okolních národÛ
dojem, Ïe Izrael dÛvûfiuje armádû, ni-
koli Hospodinu.

Izraelsk˘ lid nepohlíÏel na DavidÛv
plán tak znaãného roz‰ífiení vojenské
sluÏby pfiíznivû. NavrÏené sãítání lidu
vyvolalo velkou nespokojenost. Proto
David povaÏoval za nutné,aby tento akt
provedli vojen‰tí velitelé místo knûÏí
a úfiedníkÛ, ktefií sãítali lid v minulosti.
Tento zámûr byl v pfiímém rozporu se
zásadami teokracie.Dokonce i Jóab na-
mítal: „»CoÏ nejsou ti v‰ichni,králi,mÛj
pane, sluÏebníky mého pána? Proã to
chce mÛj pán zjistit? Proã se má Izrael
provinit?« Královo rozhodnutí bylo v‰ak

(367) 367

73

DAVIDOVO STÁ¤Í
·alomoun stfiídá na trÛnu svého otce 

a zaãíná naplÀovat DavidÛv sen – v˘stavbu chrámu.



pro Jóaba nezvratné. Jóab vy‰el a pro-
‰el cel˘ Izrael. Pak pfii‰el do Jeruzalé-
ma.“ (1 Pa 21,3.4)

TREST

David byl posléze usvûdãen ze svého
hfiíchu. Sám se odsuzoval a volal k Bo-
hu: „Velmi jsem zhfie‰il, Ïe jsem uãinil
tuto vûc. Nyní pfienes prosím vinu své-
ho sluÏebníka,neboÈ jsem si poãínal ja-
ko velk˘ pomatenec.“ (1 Pa 21,8) 

Pfií‰tího rána pfiinesl prorok Gád po-
selství: „Toto praví Hospodin: Chystám
na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já
tak s tebou naloÏím... Zvol si: Tfii roky
hladu, nebo tfii mûsíce b˘t niãen pro-
tivníky a stíhán meãem nepfiátel, ane-
bo po tfii dny HospodinÛv meã, totiÏ
mor v zemi, a HospodinÛv andûl bude
‰ífiit zkázu po celém izraelském území.“
(1 Pa 21,10-12)

Král odpovûdûl: „Je mi velmi úzko.
NechÈ prosím upadnu do rukou Hos-
podinu, neboÈ jeho slitování je pfiene-
smírné, jen aÈ nepadnu do rukou lid-
sk˘ch.“ (1 Pa 21,13)

Zemû byla zasaÏena morem, kter˘
zahubil sedmdesát tisíc IzraelcÛ. „Da-
vid se rozhlédl a uvidûl Hospodinova
andûla, jak stojí mezi zemí a nebem.
V ruce mûl tasen˘ meã, napfiaÏen˘ na
Jeruzalém.“ (1 Pa 21,16) Král úpûnlivû
prosil Boha za Izrael: „CoÏ jsem sãítá-
ní lidu nenafiídil já sám? Já sám jsem
zhfie‰il, já sám jsem se dopustil takové-
ho zla! Co v‰ak uãinily tyto ovce? Hos-
podine, mÛj BoÏe, buì tedy tvá ruka
proti mnû a proti domu mého otce,
jen aÈ ta pohroma nestíhá tvÛj lid!“(1Pa
21,17)

Lidé pûstovali stejné hfiíchy, které
pfiivedly Davida k tomuto ãinu. Tak ja-
ko prostfiednictvím Ab‰alómovy vzpou-
ry nav‰tívil Hospodin soudem Davida,
tak Davidovou chybou potrestal hfiíchy
Izraele.

Hubící andûl stál na hofie Mórija
„u humna Ornána Jebúsejského“ (1 Pa
21,15). Na prorokÛv pokyn David vy-
stoupil na horu a „obûtoval zápalné
a pokojné obûti a vz˘val Hospodina.
Ten mu odpovûdûl ohnûm seslan˘m
z nebe na oltáfi pro zápalné obûti.“(1Pa
21,26) „Hospodin prosby za zemi pfii-
jal a pohroma byla od Izraele odvráce-
na.“ (2 S 24,25)

Místo, na nûmÏ byl postaven oltáfi,
bude od té doby provÏdy povaÏováno
za svatou zemi. Bylo to místo, na nûmÏ
Abraham vybudoval oltáfi, aby zde obû-
toval svého syna, a pozdûji bylo vybrá-
no za místo pro v˘stavbu chrámu.

·ALOMOUN KRÁLEM

David dovr‰il sedmdesát˘ rok svého Ïi-
vota. TûÏkosti a námaha jeho potulné-
ho Ïivota v mládí, mnohé války a utr-
pení pozdûj‰ích let podkopaly pramen
Ïivota. Slabost a stáfií spolu s touhou
po ústraní mu bránily v pohotovém po-
chopení toho, co se dûje v království,
a v bezprostfiední blízkosti trÛnu opût
propukla vzpoura.

Tím, kdo nyní baÏil po trÛnu, byl
Adónijá‰. „Byl velmi pûkné postavy“
(1Kr 1,6),ale bezzásadov˘ a lehkomysl-
n˘.KdyÏ vyrÛstal, „otec ho po cel˘ ten
ãas nezarmoutil otázkou: »Co to dû-
lá‰?«“ (1 Kr 1,6) V dûtství byl málo káz-
nûn a teì se vzboufiil proti autoritû
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Boha, kter˘ jmenoval na trÛn ·alo-
mouna.

·alomoun byl zpÛsobilej‰í neÏ jeho
star‰í bratr. PfiestoÏe byla BoÏí volba
zfietelnû dána najevo, Adónijá‰ nepole-
voval v získávání stoupencÛ. Jóab, kte-
r˘ byl aÏ dosud vÏdy vûrn˘ trÛnu,se teì
stejnû jako knûz Ebjátar pfiipojil k od-
boji proti ·alomounovi.

Vzpoura uzrála. Vzboufienci se se‰li
k velké slavnosti, aby prohlásili Adóni-
já‰e králem, kdyÏ tu byly jejich plány
pfiekaÏeny rychlou akcí knûze Sádoka,
proroka Nátana a ·alomounovy matky
Bat-‰eby. Ti králi pfiedstavili celou situ-
aci a pfiipomnûli mu BoÏí nafiízení, Ïe
jeho nástupcem na trÛnû má b˘t ·alo-
moun. David se okamÏitû vzdal úfiadu
ve prospûch ·alomouna,kter˘ byl ihned
pomazán a prohlá‰en za krále.Vzpoura
byla zlomena.

EbjátarÛv Ïivot byl s ohledem na jeho
úfiad a dfiívûj‰í vûrnost Davidovi u‰et-
fien, av‰ak byl sesazen z úfiadu nejvy‰-
‰ího knûze,kter˘ pfie‰el na Sádoka a je-
ho potomky. Jóab a Adónijá‰ byli po
nûjakou dobu ponecháni naÏivu, ale
po Davidovû smrti byli za svÛj zloãin
potrestáni.Vykonání rozsudku na Davi-
dovu synovi zavr‰ilo ãtyfinásobn˘ trest,
kter˘ svûdãil o tom, jak si BÛh o‰klivil
DavidÛv hfiích.

P¤ÍPRAVA NA BUDOVÁNÍ CHRÁMU

Jedním z prvofiad˘ch plánÛ, které Da-
vid od zaãátku svého kralování peãlivû
choval ve svém srdci, bylo vybudování
Hospodinova chrámu. Opatfiil k tomu
mnoÏství drahocenného materiálu – zla-
ta, stfiíbra, onyxov˘ch kamenÛ, drahoka-

mÛ rÛzn˘ch barev, mramoru a vzácné-
ho dfieva. A teì musí jiné ruce vystavût
chrám pro schránu smlouvy, symbol
BoÏí pfiítomnosti.

Král cítil, Ïe se blíÏí jeho konec. Po-
volal tedy pfiedstavitele v‰ech ãástí krá-
lovství, aby jim odevzdal tento odkaz.
ProtoÏe byl tûlesnû velmi sláb, neoãe-
kávalo se, Ïe se tohoto pfiedání osobnû
zúãastní. Sestoupilo v‰ak na nûj BoÏí
vnuknutí a on byl schopen se zápalem
a mocí naposledy oslovit svÛj lid. ¤ekl
jim o své osobní touze vybudovat chrám
i o Hospodinovû pfiíkazu, Ïe toto dílo
bude svûfieno jeho synu ·alomounovi.
David vyznal: „¤ekl mi: »TvÛj syn ·alo-
moun, ten vybuduje mÛj dÛm a má ná-
dvofií, neboÈ jsem si ho vyvolil za syna.
Já mu budu Otcem. Jeho království
upevním navûky, jestliÏe bude rozhod-
nû dodrÏovat mé pfiíkazy a právní usta-
novení tak jako dnes.« A nyní pfied zraky
celého Izraele, Hospodinova shromáÏ-
dûní,a pfied sluchem na‰eho Boha:Bed-
livû se vÏdy dotazujte na v‰echny pfií-
kazy Hospodina, svého Boha, abyste si
udrÏeli tu dobrou zemi a mohli ji pfie-
dat sv˘m synÛm do dûdictví navûky.“
(1 Pa 28,6-8)

Celé Davidovo nitro se chvûlo sta-
rostí, aby byli vedoucí Izraele vûrní Bo-
hu a aby ·alomoun poslouchal BoÏí zá-
kon a varoval se hfiíchÛ, které oslabily
otcovu autoritu, ztrpãily mu Ïivot a zne-
uctily Boha. Pak se obrátil na svého sy-
na, kter˘ jiÏ byl uznán za jeho násled-
níka,a fiekl:„Ty pak,mÛj synu ·alomou-
ne,poznávej Boha svého otce a sluÏ mu
cel˘m srdcem a ochotnou myslí. Hos-
podin zkoumá srdce v‰ech, postfiehne
kaÏd˘ v˘tvor mysli.Bude‰-li se ho dota-
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zovat, dá se ti najít, jestliÏe ho opustí‰,
odvrhne tû navÏdy.Nyní hleì,Hospodin
tû vyvolil,abys mu vybudoval dÛm,sva-
tyni.“ (1 Pa 28,9.10)

David dal ·alomounovi pfiesné in-
strukce ohlednû budování chrámu. ·a-
lomoun byl je‰tû mlad˘ a lekal se velké
odpovûdnosti spojené s v˘stavbou chrá-
mu a vedením BoÏího lidu. David fiekl:
„Buì rozhodn˘ a udatn˘, jednej! Neboj
se a nedûs! Hospodin BÛh,mÛj BÛh,bu-
de s tebou. Nenechá tû klesnout a ne-
opustí tû, dokud ve‰keré dílo prací na
Hospodinovû domû nedokonãí‰.“ (1Pa
28,20)

David se znovu obrátil ke shromáÏ-
dûn˘m. „Mého syna ·alomouna si vy-
volil BÛh jako jediného, aã je mladíãek
útlého vûku a dílo je obrovské. Nejde
totiÏ o hrad pro ãlovûka, ale pro Boha
Hospodina. Pro dÛm svého Boha jsem
pfiipravil, co jsem mohl,“ (1 Pa 29,1.2)
fiekl a vyjmenoval stavební materiál,kte-
r˘ shromáÏdil. „Kdo by chtûl dnes,“ze-
ptal se shromáÏdûného lidu, „nûco ze
svého dobrovolnû obûtovat pro Hos-
podina?“ (1 Pa 29,5) 

ShromáÏdûní pohotovû odpovûdûlo
a lidé pfiiná‰eli své ‰tûdré dary. „Lid se
radoval z toho, co bylo dobrovolnû da-
rováno, Ïe z celého srdce se odevzdá-
valy dobrovolné dary Hospodinu.Také
král David se pfievelice radoval.“ (1 Pa
29,9)

„I dobrofieãil David Hospodinu
pfied zraky celého shromáÏdûní. ¤ekl:
»PoÏehnán jsi,Hospodine,BoÏe Izraele,
na‰eho otce,od vûkÛ aÏ na vûky.Nyní,
BoÏe ná‰, vzdáváme ti chválu a oslavu-
jeme tvé skvûlé jméno. VÏdyÈ co jsem
já a co je mÛj lid, Ïe máme moÏnost

takto pfiiná‰et dobrovolné dary? Od
tebe pochází v‰echno. Dáváme ti, co
jsme pfiijali z tv˘ch rukou. Dej, aÈ mÛj
syn ·alomoun z celého srdce dbá na
tvé pfiíkazy, na tvá svûdectví a na tvá
nafiízení, aby vykonal v‰echno, co je
tfieba k vybudování hradu, k nûmuÏ
jsem vykonal pfiípravy.«“ (1 Pa 29,10.
13.14.19)

S hlubok˘m zaujetím shromaÏìoval
král velké mnoÏství vzácného materiá-
lu na stavbu a v˘zdobu chrámu. Skládal
nádherné hymny,které budou v pozdûj-
‰ích letech zaznívat na jeho nádvofiích.
Davidovo srdce se teì radovalo v Hos-
podinu. Pfiedáci rodÛ izraelsk˘ch kme-
nÛ, velitelé i králov‰tí úfiedníci pfiiná‰eli
dobrovolné dary ze svého majetku do
chrámové pokladnice. Sám BÛh zpÛso-
bil tuto ochotu svého lidu.On,ne ãlovûk,
musí b˘t oslaven. Jeho Duch zpÛsobil,
Ïe byli tak ‰tûdfií. Kdyby byla jeho láska
nepohnula srdcem lidu, chrám by ne-
byl nikdy postaven.

DAVIDÒV ODKAZ

I kdyÏ uÏ David cítil, Ïe se blíÏí jeho
smrt, leÏel mu stále na srdci ·alomoun
a Izrael, jehoÏ blaho bude do velké míry
záviset na vûrnosti jejich krále. „Pfiiká-
zal svému synu ·alomounovi: »Odchá-
zím cestou v‰eho pozemského.Ty v‰ak
buì rozhodn˘ a muÏn˘. Dbej na to, co
ti svûfiil Hospodin, tvÛj BÛh: Choì po
jeho cestách a dodrÏuj jeho nafiízení
a pfiikázání, jeho práva a svûdectví, jak
jsou zapsána v zákonû MojÏí‰ovû, a tak
bude‰ mít úspûch ve v‰em, co bude‰
konat, aÈ se obrátí‰ kamkoli. A Hospo-
din splní své slovo, které mi dal: ‘Bu-
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dou-li tvoji synové dbát na svou cestu
tak, aby chodili pfiede mnou vûrnû ce-
l˘m srdcem a celou du‰í, nebude z iz-
raelského trÛnu vyhlazen následník
z tvého rodu.’«“ (1 Kr 2,1-4)

DavidÛv pád byl velk˘. âinil v‰ak
hluboké pokání,vroucnû miloval Boha
a pevnû mu vûfiil. Davidovy Ïalmy pfie-
cházejí z hlubin viny a sebeodsouzení

k nejdÛvûrnûj‰ímu spoleãenství s Bo-
hem. Jeho Ïivotní pfiíbûh ukazuje, Ïe
hfiích pfiiná‰í jen hanbu a nesnáze, ale
také zvûstuje, Ïe BoÏí láska a milosr-
denství dosáhnou i do tûch nejhlub-
‰ích hlubin.

Víra pozvedne ãlovûka, kter˘ ãiní
pokání, aby proÏíval pfiijetí za BoÏího
syna nebo dceru!


