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

Dt 5,8-10 totožné 
 
Jaký je Bůh, Hospodin? Stvořitel v kterého věříme? 
Je důležité si to uvědomit, protože podle toho se vyvíjí náš vztah k němu. 
Když se podíváme do Starého a Nového zákona, máme před sebou dva obrazy Boha: 
Starý zákon – přísný, spravedlivý soudce, před kterým se člověk třese, kterého se bojí, před kterým se 
schovává. Bůh, který nenávidí hřích a trestá ho. 
Nový zákon – milující, odpouštějící, trpělivý, laskavý, který na sebe bere lidský hřích, a člověku dává milost. 
 
Toto je samozřejmě povrchní pohled, protože i ve Starém zákoně čteme o Boží lásce a o odpuštění, Starý 
zákon je plný zaslíbení o tom, že Bůh přijde aby člověka zachránil. 
A naopak v Novém zákoně čteme nejen o milosti, lásce a odpuštění, ale i o soudu a Božím hrozném hněvu.  
 
Kdosi pověděl, že abychom pochopili Nový zákon, musíme nejprve pochopit zákon starý.  
Abychom pochopili hloubku Boží lásky, musíme nejdřív poznat hloubku jeho hněvu. 
 

Tak jako to prožil celník, který se v chrámě modlí: 
L 18,13-14  Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 
'Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu… 

Uvědomuje si svůj hřích, zná Boží svatost, ví že před Bohem nemůže obstát a přesto tolik touží po přijetí. 
Jeho jediná prosba zní:  „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ (kral.) 
 
Je zajímavé sledovat historii. Například ještě před sto – sto padesáti lety z kazatelen zaznívala většinou kázání 
o Božím soudu, létaly hromy a blesky, jedním z důležitých citovaných slov byla věta Pavlova: 

Žd 10,31 Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. 
Říkalo se o vzácném probuzeneckém kazateli Georgi Whitefieldovi, , že když kázal, lidé téměř mohli vidět 
plameny pekla a cítit síru… 
A tato kázání, tento důraz vedl lidi k pokání, k přijetí Krista a k proměněnému životu.¨Tito kazatelé se mimo 
jiné drželi slova, které napsal Juda (kral.překlad):   Ju 1,23 Jiné pak strašením k spasení přivozujte… 
Strašili, hrozili Božím soudem, a lidé přicházeli k Bohu. A pak, když prožili vztah s Ježíšem, poznávali, že 
Bůh je nejen přísný soudce, ale i milující Otec. 
 
Období posledních třiceti (možná padesáti) let přichází s jiným důrazem: v popředí je zvěst o Boží milosti, 
lásce a odpuštění. Toto poselství je neseno slovem:  

J 3,16-17 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

Klade se důraz na Boží lásku. Bohu na nás tolik záleží, že je vše ochoten prominout, jen aby nás zachránil. 
Ano, je to učení Bible, ale jak podotkl Dietrich Bonhoeffer – je třeba dávat pozor na to, aby se tato Boží 
milost nestala lacinou milostí. Vždyť stála život Božího Syna. Je to draze zaplacená milost! 
A toto učení o milosti a lásce vede lidi k pokání, k přijetí Krista, k proměněnému životu. Bůh se stává naším 
Otcem, tatínkem, Ježíš přítelem a Duch svatý potěšitelem…   Ale pozor – hrozí nám nebezpečí že 
zapomeneme, že Bůh je zároveň svatý, spravedlivý, hrozný ve svém hněvu. 
Nemohu nevzpomenout příběh ze Skutků 5, - Ananiáš a Safira obelhali církev a Ducha svatého a umírají 
potrestáni Bohem. Uprostřed Skutků, které na každé stránce popisují Boží milost a lásku čteme o hrozném 
Božím hněvu. 
 
Jaký je Bůh, Hospodin, náš Stvořitel? 
Je Bohem milujícím, odpouštějícím, velkorysým, ale také hrozným, žárlivým, před kterým nikdo a nic 
neobstojí. Dvě strany Boží tváře, které nikdy od sebe nelze oddělit. Jedna doplňuje druhou. Kdyby byl Bůh 
jen laskavý, byl by to neškodný bůžek s kterým si můžeme dělat co se nám zlíbí, slaboch, byl by lidem 
k smíchu.  
Kdyby byl jen nekompromisně tvrdý a spravedlivý, měli bychom k němu odpor a báli bychom se ho. 
Takového Boha bychom odmítali, schovávali se před ním, a nikdy bychom ho nemilovali. 
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Bible nám většinou ukazuje na obě strany Boží tváře. To my si občas vybíráme co se nám líbí. Proto je tak 
důležité číst Starý i Nová zákon. Vidět spravedlnost i milost.  
Většina z Vás si asi v Bibli místa, která ho oslovila podtrháváte. Já si rád výrazně podtrhávám místa, kde se 
hovoří o odpuštění, milosti, velkorysosti Boží. A opak když čtu Bibli, často mi tato podtržená místa přitahují 
oči, a stane se, že přehlédnu verše hned vedle – které hovoří například o Božím hněvu. Neříkám, že si máte 
podtrhávat jen zmínky o hněvu a soudu, ale pozor na to, abychom si Boha nepředělali po svém. 

Na 1,2 Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své 
protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele. 
3 Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou 
prach zvířený jeho nohama. 
4 Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek Libanónu. 
5 Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí. 
6 Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály 
se před ním drolí. 
7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. 

 
 
 
Vraťme se k našemu textu. 
Izrael stojí před horou Sinaj, kde Mojžíš dostal od Hospodina desky zákona. Jak to vše probíhalo? 
 

Ex 19,10-14 Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj; ať si vyperou pláště a ať jsou 
připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu na horu Sínaj. Vymezíš kolem lidu 
hranici a řekneš: Střezte se vystoupit na horu nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoli se hory dotkne, musí zemřít; 
nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zastřelen. Ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve 
až se dlouze zatroubí na roh, smějí na horu vystoupit." Mojžíš sestoupil z hory k lidu, posvětil lid a oni si vyprali 
pláště. 
 

16-20 Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, na hoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý 
zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí 
hory. Celá hora Sínaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a 
celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž 
sestoupil na horu Sínaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. 
 

Ex 20,18-21 Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a 
zůstal stát opodál. Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom 
nezemřeli." Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete 
bát a přestanete hřešit." Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. 

 

Hospodin vyhlašuje deset přikázání. Poté Mojžíš vystupuje na horu Sinaj, dostává desky zákona a veškeré 
instrukce ohledně způsobu života, vztahů, bohoslužby a dalších oblastí, kterými se má Izrael řídit. 
 

Ex 20,-31 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 
"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha 
mimo mne. 
Ex 20,4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod 
zemí. 
5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. 
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 
6 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 

 
Deset přikázání. Pět ve vztahu k Bohu a pět ve vztahu k lidem mezi sebou.  
V druhém přikázání jako by se Hospodin více otevřel a zároveň se zákazem uctíváním jakékoliv věci, která 
by znázorňovala, zhmotnila či vizualizovala Boha, nám říká jaký On Hospodin je: 
 

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.  
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,  
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 

Jsem Bůh který nenechá vinu bez trestu a to dokonce do 3 – 4 pokolení, 
ale jsem také Bůh, který prokazuje milosrdenství a to tisícům pokolení 
 

Od čeho se ovijí trest či milosrdenství? Od našeho postoje k Němu. Hospodin mluví o nenávisti a lásce. 
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Já jsem Hospodin, tvůj 
Bůh, Bůh žárlivě 
milující.  
Stíhám vinu otců na 
synech do třetího i 
čtvrtého pokolení těch, 
kteří mě nenávidí,  
ale prokazuji 
milosrdenství tisícům 
pokolení těch, kteří mě 
milují a má přikázání 
zachovávají. 

1. Z čeho vyplívá trest, nebo milosrdenství? 
Z jeho lásky k nám. Miluje nás a jeho láska k nám je žárlivá. Jsme jeho děti. A 
nechce nás nechat na pospas okolnostem, ani našim často naivním představám a 
rozhodnutím… 
My své děti milujeme a proto jim prokazujeme milosrdenství, ale také je hlídáme, 
varujeme a pokud to nestačí pak trestáme. Ne ze zlobou a nenávistí, s krutostí, ale 
proto, abychom je formovali, abychom je naučili správně jednat. 
Bůh nás stvořil. Vložil do nás kus sebe – jsme jeho obrazem. Neseme jeho geny. 
Jeho vztah k nám je daleko hlubší, než náš vztah k našim dětem. Sice jsme je 
počali, ženy je odnosily a porodily, společně jsme je vychovávali, ale popravdě 
život do nich vdechl Bůh. A Bohu je také dáváme zpět do rukou, když odchází 
z domova, aby založili svou vlastní rodinu. 
Bůh nás stvořil, připravil pro náš život plán, ale dal nám svobodu. A teď čeká, zda 
odpovíme láskou a poslušností. Především LÁSKOU. Poslušnost, po které touží Bůh totiž vychází 
z lásky.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Trest – na koho dopadá? 
Na ty, kteří nenávidí Boha. 
Když prožíváme něco těžkého, nebo když se něco dotýká našich dětí, satan často přichází a našeptává 
nám: to je pro Tvé hříchy. To je Boží trest! A půjde to s tebou do třetího a čtvrtého pokolení. 
To je lež! Bůh stíhá vinu do 3-4 pokolení těch, kteří ho nenávidí. Kteří se proti němu vědomě vzbouřili, 
kteří se mu vysmívají, kteří Ho a Jeho Syna zesměšňují, plivají na něj a proklínají ho. 
Jestliže zhřešíme, selžeme se, zapřeme Ježíše, nebo zarmoutíme Boha, to absolutně neznamená, že by na 
nás v tu chvíli dopadlo Boží prokletí, které by pak pokračovalo a zatěžovalo další generace. 
Jestliže zhřešíme, pak můžeme kdykoliv přijít k Ježíši, prosit o odpuštění a přijmout novou milost. 

1J 2,1 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše 
Krista spravedlivého. 
2 On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 

A On nám odpustí. On je věrný! 
2Tm 2,13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Milosrdenství – komu ho Bůh prokazuje? 
Těm, kdo Boha milují. Tam kde z našeho srdce vychází láska k Bohu, tam se od Boha snáší jako déšť, 
jako rosa, jako světlo, jako teplo, jako duha Boží milosrdenství. 

Ž 103,11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 
Tak jako lékaři dali malou Juditku do inkubátoru, aby byla chráněna opřed jakoukoliv infekcí, či jiným 
nebezpečím, tak Hospodin vkládá ty kdo ho milují do inkubátoru svého milosrdenství. 
Jeho milosrdenství se mohutně klene – je to klenba, která se nikdy nezřítí, která nám dává dostatek 
prostoru k životu, neomezuje nás, ale naopak chrání.  
A Jeho milosrdenství se netýká jen nás, ale jde dál – k tisícům dalších pokolení… 
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Já jsem Hospodin, tvůj 
Bůh, Bůh žárlivě 
milující.  
Stíhám vinu otců na 
synech do třetího i 
čtvrtého pokolení těch, 
kteří mě nenávidí,  
ale prokazuji 
milosrdenství tisícům 
pokolení těch, kteří mě 
milují a má přikázání 
zachovávají. 

 
4. Linie milosrdenství a linie trestu 

Všimněme si kam sahá linie trestu a kam linie milosrdenství. 
Trest – do třetího až čtvrtého pokolení… 
Milosrdenství – tisícům pokolení… 
Jak napsal Jakub:    Jk 2,13 … milosrdenství vítězí nad soudem… 
Linie soudu: Kain 
Linie milosrdenství: David 
 
Kain – linie hříchu, prokletí 
Gn 4,6 I řekl Hospodin Kainovi: "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? 
7 Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve 
dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout." 
8 I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. 
9 Hospodin řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr Ábel?" Odvětil: "Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?" 
10 Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. 
11 Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. 
12 Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem." 
13 Kain Hospodinu odvětil: "Můj zločin je větší, než je možno odčinit. 
 
Gn 4,23 Tu řekl Lámech svým ženám: "Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé řeči: Zabil 
jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. 
24 Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát." 
 
David -  linie milosrdenství 
1Kr 15,3 Chodil ve všech hříších svého otce, jichž se před ním dopouštěl, a jeho srdce nebylo cele při Hospodinu, 
jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. 
4 Ale pro Davida mu dal Hospodin, jeho Bůh, v Jeruzalémě planoucí světlo; vzbudil po něm jeho syna a upevnil 
Jeruzalém. 
5 To proto, že David činil to, co je správné v Hospodinových očích, a po celý svůj život se neodchýlil od ničeho, co 
mu on přikázal, kromě té věci s Chetejcem Urijášem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Je možné tuto linii přerušit? 
Ano, a to je naděje pro každého z nás. 
Můžeme stát v linii soudu, ale jestliže přijmeme Ježíše, pak on tuto linii přetne. 
On vzal na sebe naše hříchy, ale také na sebe vzal naše prokletí! 

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

 
Muž před padesátkou, jeho otec, děd, praděd – všichni zemřeli v padesáti na selhání srdce, které měli 
slabé. Genetická vada. Co tohoto muže čeká? 
Ale najde se dárce, dojde k transplantaci, povede se a tento muž může žít do 80,90 let… 
Linie genetického prokletí byla přerušena!  
Samozřejmě toto podobenství pokulhává – jak to dopadne s jeho synem?… 
 
Když Pán Ježíš vzal naše prokletí na sebe, dotýká se to nejen mne, ale i všech těch, kteří přichází po mě. 
Místo trestu do dalších pokolení přichází milosrdenství, které je tisícinásobně silnější než trest. 
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Je možné přerušit linii milosrdenství? 
Ano, jestliže se vědomě rozhodneme a odmítneme Boha. Ne že zhřešíme, selžeme, zradíme, pochybujeme 
(jako David, Petr, Tomáš…) 
Ale když se vědomě rozhodneme: Bože nechci žít s Tebou, odejdi, nechci mít s Tebou nic společného, 
přijímám za svého pána Satana. 
O těchto lidech je v Bibli napsáno: 

2P 2,21 Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím 
poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. 

 
Přesto Bůh linii milosrdenství zachovává. Takový člověk, který se vědomě zřekne Boha se z jeho 
milosrdenství vyřadí, ale často v dalších generacích Bůh o to víc svým milosrdenstvím naplní života jeho 
potomků. 
Zkušenost – lidé, kteří uvěřili, v jejich rodokmenu se vždy našel někdo, kdo miloval Boha. 
Možná to přeskočilo jednu generaci, ale milosrdenství se prodralo na povrch. 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr: 
Co necháme generaci, která jde po nás? 
Díky našemu životu a díky naší víře v Ježíše – milosrdenství, které bude obklopovat naše děti, vnoučata, 
pravnoučata… 
Miluj Boha a zachovávej jeho přikázání. 

1J 5,3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, 
4 neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 
5 Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 

 
 
 
 
 
Hora Gerazím a Ŕbal (požehnání a prokletí….) 
 
Dt 27,12 Až přejdete Jordán, postaví se na hoře Gerizímu, aby žehnali lidu: Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Josef a 
Benjamín. 
13 A tito se postaví na hoře Ébalu, aby zlořečili: Rúben, Gád, Ašer, Zabulón, Dan a Neftalí. 
14 Lévijci střídavě se všemi izraelskými muži budou pronášet zvýšeným hlasem: 
15 "Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka, a 
uloží ji v úkrytu." A všechen lid odpoví a řekne: "Amen." 
16 "Buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku." A všechen lid řekne: "Amen." 
 

Dt 27,26 "Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je." A všechen lid řekne: "Amen." 
Dt 28,1 Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti 
dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. 
2 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: 
3 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. 
4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu. 
 

Dt 28,6 Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 
 
Stojíme v údolí, na jedné straně je požehnání, na druhé prokletí. Kterou cestu se vydám? 
Nejde jen o mne, jde i o mé děti, potomky…. 
 
Jak jednoduché rozhodnutí. Miluj Hospodina, a Jeho milosrdenství naplní Tvůj život a potáhne se jako zlatá 
niť v životě těch, kteří přijdou po tobě. 
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Možná hledáš, otevři své srdce Ježíši! 


