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Co p°edcházelo

Otevíráme dnes knihu moºná málo £tenou, která je p°esto ozna£ována za skute£nou poklad-
nici biblické teologie. Jedná se o Deuteronomium (Pátou Mojºí²ovu). Chceme-li z jejího
pokladu £erpat Boºí slovo, které má promluvit i do na²í dne²ní situace, musíme nejprve
porozum¥t ²ir²ím souvislostem knihy.

[�íst Dt 10,12�11,9]
Písmo nás touto knihou p°ivádí do okamºiku, kdy Izrael, po svém zázra£ném vysvobo-

zení z Egypta, stojí na hranicích zaslíbené zem¥, chystá se do ní vejít, obsadit ji a usadit se
v ní. Nemáme zde ov²em p°ímo ú£astníky vyjití z Egypta. Jedná se jiº o druhou generaci,
o lidi, kte°í p°i exodu byli d¥tmi, nebo se narodili p°ímo p°i putování Izraele pustinou
(Nu 26,64). Otcové této nové generace tedy pamatují velké Hospodinovy £iny, p°ímo je
zakusili (vyjití z Egypta, Hospodinovo zjevení na ho°e Sínaj). Zárove¬ první generace m¥la
tragickou zku²enost s d·sledky své vzpoury proti Bohu: reptání, zlatý bý£ek, odmítnutí
obsadit zemi. D·sledkem této neposlu²nosti bylo prost¥ to, ºe celá první generace nemohla
vejít do zaslíbené zem¥. Hospodin je potrestal tím, ºe vysly²el jejich p°ání: �Nechcete zemi,
kterou vám dávám, tedy ji nedostanete.� Jedinou alternativou je v²ak pro tuto generaci
ºivot v pou²ti. Ale pozor, tento trest není poslední Boºí slovo. Pán B·h nep°estává jed-
nat. Neskoncoval s Izraelem do£ista, nevyhubil je. Následující generaci dovoluje bojovat
o zaslíbenou zemi.

Nová generace

Tato nová generace stojí na rozhraní mezi vyvolením a napln¥ním, Izrael v knize Dt se
nalézá v �mezi£ase� . Mají p°ed Boºí £iny s jejich otci, mohou si p°ipomínat velké události
v p°edchozí generaci. Mohou si p°ipomínat a vzít si ponau£ení i ze selhání svých otc·. Tato
nová generace v²ak má sv·j úkol teprve p°ed sebou.

A zde je hlavní zájem knihy Dt: A´ Izrael neprome²ká Hospodinovo povolání. A´ ne-
prome²kají p°íleºitost, která je dána výhradn¥ jejich generaci. A´ vyuºijí Boºí milosti, kdy

∗Pouze £áste£n¥ redigované poznámky ke kázání.
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Hospodin se rozhodl neskoncovat v pou²ti s nevd¥£ným a neposlu²ným lidem a dává mu
(by´ v dal²í generaci) novou ²anci.1

Cíl

Úkolem je obsadit zemi. Cílem je pak v této zemi ºít dle Hospodinových p°ikázání, být
zde, práv¥ v zemi zaslíbené, oním kn¥ºským národem, ve kterém kaºdý jednotlivec je
sv¥dectvím o mocném, úºasném a svatém Bohu Izraele. Zem¥ tedy není Izraeli dána prost¥
proto, aby m¥li kde ºít. Je jim sv¥°ena jako úkol, jako zodpov¥dnost. �ivot v zemi je vlastn¥
bohosluºba. Obd¥lávání zem¥, °e²ení mezilidských vztah·, otázky soudnictví, instituce jako
král, kn¥z, prorok � to v²e se probírá v knize Dt (a nejen zde) a tím v²ím m¥l Izrael
ukazovat na Boºí svatost, jedine£nost. Proto dostal zemi � nejednalo se o samoú£elný akt.
Cíl je tedy jasný: ºivot v zemi jako sv¥dectví o Hospodinu.

P°ekáºky cestou do zem¥

1. Vn¥j²í: zem¥ je obsazená mocnými pronárody.
2. Vnit°ní:

• Strach z úkol·, z p°ekáºek (strach p°ed mocí pronárod·, �obr·� , v knize Nu,
opakováno v Dt 1,27nn, pro novou generaci viz Dt 7,17).
Odpov¥¤: �Neboj se jich, vzpome¬ si jak naloºil Hospodin s Egyptem� (Dt 7,18).
�Nesmí² mít z nich strach, nebo´ Hospodin. . . je uprost°ed tebe� (Dt 7,21).

• Zapomínání Boºí pomoci (spásy) v minulosti. Deuteronomium je kniha p°ipo-
mínání Boºího jednání v minulosti, které se tak stává i zaslíbením do budouc-
nosti. Neustále se opakuje: �Vzpome¬ si� , �P°ipomínej si� . Pokud by Izrael p°es
v²echnu Boºí pomoc na Hospodina zapomn¥l (a v d·sledku jej p°estal poslou-
chat), hrozí mu úplné vyhynutí (Dt 8,19). Biblická víra je víra v Boha, který
jedná, který se zjevuje v d¥jinách. Boºí záchrana se stává sv¥dectvím o Bohu,
zjevením, p°íslibem pomoci, ale i výzvou k následování, k poslu²nosti. V p°ípad¥
tohoto pokolení Izraele se p°itom nejednalo pouze o záchranu z nebezpe£í, ale
o neustále prokazovanou kaºdodenní pé£i p°i putování pustinou (Dt 8,4).
Tato generace je ohroºena ztrátou historické pam¥ti. Musí si proto neustále
p°ipomínat Boºí p·sobení v minulosti. Jedná se o tradici, ale ne lidskou tradici.
Nejde o p°idrºování se lidských zvyklostí, ani o nostalgické vzpomínky. Jde
o kritický pohled na minulost, kde hodnotící pohled má vyhrazen B·h. Ztrát¥
pam¥ti je nutné £elit p°edáváním zprávy o Boºí záchran¥ v minulosti.

[�íst �Aº se t¥ tv·j syn zeptá. . . � Dt 6,20�25.]
• Pýcha. Kniha Dt se zajímavým zp·sobem dotýká toho, jak má Izrael sám sob¥
rozum¥t.

[�íst Dt 9,4�6.]
D·vody vyvolení: láska k otc·m, v¥rnost, ne kvality Izraele (nejste lep²í, v¥t²í
neº ostatní národy).

1Zajímavé je, ºe �nová generace� zde ve vypráv¥ní Dt nenápadn¥ nahrazuje onu p·vodní, Dt 10,11 je

je²t¥ o staré generaci, Dt 10,12 je náhle jiº o nové � je tak zd·razn¥na jednota a návaznost obou generací.
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• Hledání jiných boh· po p°íchodu do zem¥. Zde je podobná situace, jako p°i
jiº zmín¥né ztrát¥ pam¥ti. Pokud v²ak Izrael zapomene na Hospodina, pak se
Bohem uprázdn¥né místo rychle zaplní cizími bohy, tedy modlami. Nepoºadují
svatost, jsou hned k dispozici, je moºné si je zhotovit (jako Izraelité zlatého
bý£ka), vlastn¥ tito bohové slouºí lidským pot°ebám v daný okamºik.

Východisko i p°ikázání

To tedy byly jednotlivé p°ekáºky a nástrahy na cest¥ do zaslíbené zem¥. U n¥kterých jsme
nazna£ili východisko £i Boºí odpov¥¤. Na druhou stranu jsme jist¥ neobsáhli v²e. Chci
se dostat ke ko°eni problému, k té nejpodstatn¥j²í odpov¥di, k základu pro v²echny dal²í
odpov¥di. Co má tedy Izrael d¥lat, aby se neminul s Boºím povoláním? Odpov¥¤ nalézáme
v textu, který jsme £etli hned na úvod:

�Hospodina, svého Boha se bude² bát, jemu bude² slouºit, k n¥mu se p°imkne² a v jeho
jménu bude² p°ísahat. On je tvá chvála. On je tv·j B·h, který s tebou u£inil tyto veliké
a hrozné v¥ci, které jsi vid¥l na vlastní o£i� (Dt 10,20n). A pokud jde o Izrael, jedinou
moºností jak nepromarnit nad¥ji, je vnit°ní obnova � obnova srdce: �Ob°eºte tedy svá
neob°ezaná srdce a uº nebu¤te tvrdo²íjní� (Dt 10,16). Izraeli má být v tuto chvíli jasné,
ºe jinak, neº s �ob°ezaným srdcem� do zem¥ zaslíbené nem·ºe. Ob°ízka, to bylo znamení
smlouvy na t¥le £lov¥ka (muºe). Velice konkrétní, fyzické znamení. Bylo to znamení, kterým
Abraham a jeho muº²tí potomci na svém t¥le potvrzovali, ºe p°ijímají zvlá²tní smlouvu,
kterou s nimi Hospodin uzav°el. Bylo to tedy d·leºité znamení, ale p°ece jen pouze znamení
t¥lesné. Ne vºdy Abrahamovi potomci jednali v souladu s touto ob°ízkou t¥la. Proto je
zde nyní °e£ o ob°ezaném srdci. Ob°ezané srdce, to je znamení smlouvy mezi £lov¥kem a
Hospodinem, které proniká celou na²í osobností. Ob°ezané srdce je lidská odpov¥¤ na Boºí
milost. Má to být odpov¥¤ Izraele na skute£nost, ºe pouze a jedin¥ Hospodin je vyvedl
z Egypta, kde jim hrozilo vyhubení, ºe Hospodin je zachránil p°ed pronásledovateli, ºe je i
nadále po v²ech stránkách chránil a zaopat°oval, a ºe se jim dokonce chystá dát zemi, kde
by mohli pokojn¥ ºít, mít pokoj od nep°átel a svým ºivotem ukazovat na Boha a sv¥d£it
o n¥m.

Situace k°es´anského sboru

Velice d·leºitá je nyní otázka, jak má Kristova církev sama sob¥ rozum¥t ve sv¥tle slov
Páté knihy Mojºí²ovy. Máme zde samoz°ejm¥ SZ, nem·ºeme asi dát rovnítko mezi Izrael a
církev, mezi SZ a NZ. M·ºeme a musíme v²ak dát rovnítko mezi Boha SZ a Boha NZ. Je
to po°ád stejný B·h, pokud v¥°íme biblickému sv¥dectví a sv¥dectví Pána Jeºí²e Krista.
Nejsme tedy ºidé, B·h s námi jedná na základ¥ jiné smlouvy � av²ak tato smlouva stojí
na stejných principech, jako smlouva Hospodina s Izraelem. Proto zásadní principy SZ
platí i pro nás, i kdyº pro nás jist¥ neplatí v²echna jednotlivá p°ikázání ur£ená Izraeli
(a ºid·m). Pavel dokonce °íká, ºe jako k°es´ané z pohan· jsme plá¬ata naroubována na
ko°en, na kterém jiº d°íve byly u²lechtilé ratolesti, tzn. Izrael, ºidé. Co tedy m·ºeme mít
jako Kristova církev spole£né s onou �druhou generací exodu�, s t¥mi d¥tmi tvrdo²íjných
rodi£·, které v²ak nakonec skute£n¥ byly dovedeny aº na hranici zaslíbené zem¥?

3



P°ekáºky pro Kristovu církev

1. Vn¥j²í p°ekáºky (pouze stru£n¥): sv¥t není dokonalý, bojujeme s v¥cmi, jejichº exis-
tenci nem·ºeme ovlivnit, a které jsou mocn¥j²í neº my sami. Obrazn¥ °e£eno, stojí
proti nám Anákovci, ob°i, kte°í nahán¥li hr·zu i starým Izraelit·m. V posledku proti
církvi (ale vlastn¥ proti v²em lidem) stojí satan, síla hrozná, strach nahán¥jící, nevy-
po£itatelná. Sta°í Izraelité m¥li za úkol (i za odm¥nu) obsadit zemi, m¥li také Boºí
zaslíbení, ºe budou moci vyhnat daleko mocn¥j²í pronárody. Podobn¥ církev má za
úkol vstoupit do duchovního boje, kaºdý máme za úkol boj s protivníkem daleko
mocn¥j²ím, neº jsme sami � a máme také zaslíbení, ºe v tomto boji p°i nás bude
stát nejv¥t²í existující síla, B·h.
Jestliºe izraelské pokolení v knize Dt stálo na rozhraní, na hranici mezi zaslíbením
a napln¥ním, jsme jako církev ve velice podobné situaci. Zakusili jsme Boºí spásu,
vid¥li jsme, ºe B·h m·ºe konat zázraky, vysvobozovat lidi ze zajetí r·zných závis-
lostí, nenávisti, strachu � nebo jsme alespo¬ o n¥£em z toho sly²eli. Nyní ale stojíme
p°ed úkolem, který se týká nás samotných: jít do boje, obsadit zemi. Co pro Kris-
tovu církev znamená �obsazování� zem¥? Znamená to jít na místo, kde budu slouºit
Hospodinu, a kde mi B·h chce ºehnat. Konkrétní událost v d¥jinách Izraele si tak
m·ºeme p°ivlastnit kaºdý do své situaci, jednotlivec, sbor i celá církev.
Jestliºe autor Dt proºíval úzkost, aby nová generace Izraelit· nepromarnila tu novou
p°íleºitost, m¥li bychom se s podobnou naléhavostí podívat i na vlastní situaci. Nabízí
se nám ²ance se dostat tam, kde nás B·h chce mít? Hrozí nebezpe£í, ºe sejdeme
z cesty? Co by tedy mohlo být na²imi �vnit°ními� p°ekáºkami?

2. Vnit°ní p°ekáºky, aneb �stejní jako d¥ti izraelské� .
• Strach z úkol·, z p°ekáºek: I nás ob£as na cest¥ do zaslíbené zem¥ ochromí
strach. Máme strach z nového úkolu. Máme strach z vn¥j²ích p°ekáºek (mohou
to p°itom být skute£né p°ekáºky). M·ºeme mít chu´ dezertovat, opustit úkol
(nap°. ve Skutcích 15,37n £teme o Janu Markovi, jak opustil Pavla na misijní
cest¥). Strach se m·ºe dostavit, aniº ho zveme (skoro vºdy je tomu tak). Co
s tím?
Odpov¥¤ je stejná jako u d¥tí izraelských: �Neboj se jich, vzpome¬ si jak naloºil
Hospodin s Egyptem� (Dt 7,18). �Nesmí² mít z nich strach, nebo´ Hospodin. . . je
uprost°ed tebe� (Dt 7,21). Odpov¥dí na strach je p°edev²ím Boºí p°ítomnost
v na²ich ºivotech. B·h je s námi � vºdy byl s lidmi, v Pánu Jeºí²i jsme pak
mohli vid¥t, ºe B·h je s lidmi i na míst¥, kde v²echna lidská nad¥je kon£í.
B·h je s £lov¥kem i v úplném konci, na popravi²ti � není tam jako n¥jaký
mlhavý pocit, B·h v Jeºí²i Kristu skute£n¥ do²el na popravi²t¥ a dle starého
k°es´anského vyznání sestoupil aº do pekel. Není tedy místa, kde by B·h v na²em
strachu nestál p°i nás. Je s námi vºdy: `immanu-el, �B·h s námi� . Nedopus´me
tedy, abychom kv·li strachu odmítli Boha následovat, kam nás on volá.

• Zapomínání Boºí pomoci (spásy) v minulosti. Stejn¥ jako starý Izrael, i my
máme zodpov¥dnost za uchovávání památky Boºích £in·. Biblická víra je za-
loºená na Boºím p·sobení v d¥jinách. �Jestliºe Kristus nebyl vzk°í²en, pak je
na²e zv¥st klamná, a klamná je i va²e víra, a my jsme odhaleni jako ºiví sv¥d-
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kové o Bohu: dosv¥d£ili jsme, ºe B·h vzk°ísil Krista, ale on jej nevzk°ísil, není-li
vzk°í²ení z mrtvých� , pí²e apo²tol Pavel (1. K 15,14n) a nazna£uje tak d·le-
ºitost skute£ného Boºího p·sobení ve sv¥t¥. Kristovo vzk°í²ení byla skute£ná
událost, ze které £erpáme v²echnu svou nad¥ji, s ní stojí a padá na²e víra. Po-
kud na toto zapomeneme, pak jsme Izrael, který zapomn¥l na svou záchranu
z Egypta, na p°echod mo°e, na manu, na vodu vyvedenou ze skály. A není zde
pouze Kristovo vzk°í²ení, i kdyº to je zásadní. Kaºdý v¥°ící proºil sv·j exodus,
kdy se p°ipojil k zástupu zachrán¥ných � pokud v²ak zapomeneme, pro co
jsme se rozhodli, pokud zap°eme Boºí skutky v na²em ºivot¥, pak jsme k°es´ané
(kristovci) bez Krista � a to je nesmysl, to je s·l, která pozbyla slanosti, tedy
zbyte£ná, neuºite£ná v¥c, která se zrovna m·ºe vyhodit.
Izraelité m¥li za úkol vypráv¥t svým d¥tem o tom, jak je B·h vyvedl z Egypta.
K°es´ané zde nemohou z·stat pozadu. Za£ít musíme u vlastních d¥tí, ale ná²
úkol jde dál � k°es´ané zde mají zodpov¥dnost v·£i �v²em národ·m�. Existuje
výrok, ºe k°es´anskou církev d¥lí od zániku vºdy jen jedna generace v¥°ících, tj.
práv¥ ti v¥°ící, kte°í jsou naºivu. Moºná je to trochu p°ehnané, hlavn¥ pokud
si p°ipomeneme výrok Jana K°titele, ºe B·h m·ºe stvo°it Abrahamovi d¥ti
z kamení v pou²ti (Mt 3,9). Av²ak zv¥stování Boºích £in· na zemi (a hlavn¥
osoby a £in· Jeºí²e Krista) je skute£n¥ hlavním úkolem církve na zemi.

• Jako jeden moºný problém zmi¬ovaného pokolení Izraele jsme uvedli pýchu.
I kdyº jako k°es´ané se snaºíme mít p°ed ní velice na pozoru, zdaleka nejsme
proti ní imunní. V daném p°ípad¥ se jedná o p°edstavu, ºe na²e velikost, d·-
leºitost n¥jak souvisí s velikostí Boºích £in·. Tedy, ºe v d·sledku jsme si zá-
chranu n¥jakým zp·sobem zaslouºili. Odpov¥¤ je op¥t velice podobná: Ne pro
na²i velikost, ne pro na²e kvality, ale jen a jen kv·li Boºí lásce jsme tím, £ím
jsme. Nebu¤me tedy py²ní. �Kdo stojí, a´ dává pozor, aby napadl� , pí²e Pavel.
Bu¤me rádi, ºe jakº takº stojíme. Bu¤me rádi, ºe ve srovnání s nev¥°ícími lidmi
p·sobíme v pr·m¥ru poctiv¥ji, slu²n¥ji, laskav¥ji. Ale nemáme v·bec na co být
py²ní. To v²e je maximáln¥ d·sledek Boºí milosti, to je Boºí práce v nás, a £asto
proti na²í p°irozenosti. Ne tedy pro na²i zboºnost, ale kdyº jsme byli h°í²ní a
p°ímo nep°átelé Boºí � tehdy nás B·h zachránil (� 5,6nn). Navíc, na jiném
míst¥ °íká Pavel: �Kde z·stala chlouba? Byla vylou£ena� (� 3,27).

• Jestliºe jsme jako kámen úrazu a svod v knize Dt uvedli hledání jiných boh· po
p°íchodu do zem¥, jako k°es´ané moºná máme dojem, ºe se nás tyto výstrahy
p°íli² netýkají. Primitivním modlám se jist¥ doma neklaníme, jednozna£n¥ se
jednalo o Izrael v konkrétní historické situaci. Je tedy pro nás skute£n¥ velká £ást
knihy Dt nepodstatná? Jsme i my v nebezpe£í, ºe zam¥níme pravého, jediného
a jedine£ného Boha za jiné bohy, za modly?
Problém k°es´an· je, ºe si spí²e pravého a svrchovaného Boha p°ed¥lají k obrazu
svému. Boha n¥jakým zp·sobem omezíme, zmen²íme. A pak uº je to jenom b·h.
Tak n¥kdo má boha, který vyºaduje oblek a kravatu, nesmí mít dlouhé vlasy,
nevybo£uje z pr·m¥ru, poslouchá pouze decentní hudbu � a tím se tak vy£erpá,
ºe uº se nestará o skute£n¥ prom¥n¥ný ºivot. Jinde je to b·h�workoholik: je
d·leºitý, aby ºehnal v práci. Je to taková manaºerská modli£ka. Oblast p·sobení
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tohoto b·ºka je £ist¥ pracovní, boºstvo se v·bec nestará o rodinné problémy,
o d¥ti, o manºela £i manºelku. Asi bychom mohli pokra£ovat dlouho. Ano, i
k°es´ané si m¥ní Boha k obrazu svému, místo aby se sami prom¥¬ovali k obrazu
Boºímu.

Shrnutí

V Dt i církvi platí:
• naléhavost volání, neopakovatelnost Boºí nabídky,
• vn¥j²í i vnit°ní p°ekáºky
• Jediné (spole£né) východisko: ob°ízka srdce. Ob°ízka srdce to je smrt starého £lov¥ka.
Zakopání a spálení svých vlastních boh·, kte°í mi vyhovují. Odhození pýchy na sebe
samotného, pýchy, která °íká: neº abych p°ijal pomoc, to rad²i um°u. Ob°ízka srdce
je p°ijetí dokonalé lásky, která zabíjí strach. Proºívám-li Boºí lásku a p°ijetí, pak to
m·j strach zabije. P°ekonám strach, vykro£ím na novou cestu za Bohem � a zjistím,
ºe B·h jde se mnou, ºe nejsem sám, ºe se nemusím bát.

Ob°eºme tedy svá srdce, zbavme se tvrdosti, dávejme pozor, a´ nepromarníme, ne-
p°eslechneme Boºí volání. P°ipome¬me si, co B·h pro sv·j lid jiº vykonal, vykro£íme do
nebezpe£í, do nejistoty, do strachu � a zjistíme, ºe to co se o Bohu pí²e v Písmu, je pravda.
�e je s námi, ºe je v¥rný, spolehlivý, milosrdný, ºe odpou²tí, pokud chceme v cest¥ za ním
pokra£ovat.

�St°ezme se, aby o n¥kom z vás neplatilo, ºe v £ase, dokud zaslíbení trvá, prome²kal
vstup do Boºího odpo£inutí. I nám se p°ece dostalo zaslíbení jako t¥m na pou²ti� (�d 4,1).

Amen
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