
CB Kladno 1. Května 2011  strana 1 

Ve středu tento týden zemřel jeden z velkých Božích současnosti: David Wilkerson. Byl to 
muž víry, dal svůj život k dispozici Bohu a On si ho výjimečným způsobem použil. Věnoval se 
drogově závislým, a organizace Teen Challenge, kterou založil, působí v mnoha zemích po 
celém světě. Mnozí znáte jeho knihu Dýka a kříž, která byla také zfilmována. Ale napsal řadu 
dalších knih. V roce 2003 kázal v Praze a v Bratislavě. Jeho život nebyl lehký, ale ať se dostal 
do jakékoliv situace, vždy nakonec zvítězil jeho pohled víry.  
Nevím, jaké bylo jeho životní krédo, ale myslím si, že by jeho život mohl charakterizovat verš 
z Žalmu 37,4-5: 

Žalm 37,4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. 
5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 

 
Není to lehké svěřit svou cestu Hospodinu a doufat mu. Pokud se daří, tak je to jednoduché, 
ale když přijdou komplikace, překážky, když se vše vyvíjí jinak, než bychom si přáli, není to 
samozřejmé zachovat víru, doufat v Boží pomoc, a čekat na Hospodinovo jednání. 
Vzpomeňte na známý příběh muže jménem Jairos (Marek 5,21-43). Má dvanáctiletou dceru, 
která umírá. Jde za Ježíšem a prosí ho, aby k němu přišel a uzdravil ji. Ježíš jde, ale po cestě 
se zdrží v rozhovoru s jednou ženou. V té chvíli se Jairos dozvídá, že jeho dcera již zemřela.  
Je pozdě, Ježíš se zbytečně zdržel a veškerá naděje, kterou do něj vkládal je pryč. Už je 
zbytečné, aby k Tobě chodil, říkají mu, ti kteří se smutnou zprávou přišli. Jeho naděje se 
rozplynula jako ranní obláček, jeho důvěra v Ježíše utrpěla velkou ránu, jeho víra stojí na 
křižovatce… 
V tu chvíli se na něj Ježíš obrací a říká mu:  

Mar 5,36 Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!" 
Víme, jak příběh dopadl. Ježíš přichází do jeho domu, všechny posmívače a kritiky vyžene 
ven, jeho milovanou dcerku vzkřísí a vrací mu ji živou a zdravou.  
 
Prožili jste někdy něco podobného? Chvíli, kdy jste se rozhodli, že navzdory všem 
okolnostem budete důvěřovat Bohu! Vložili jste svou cestu, svou budoucnost, své blízké do 
Jeho rukou, doufali jste a čekali, co se stane, kdy Bůh začne jednat. A ono nic! 
Nebo možná čekáte dodnes. Modlíte se, prosíte a vyhlížíte, kdy už konečně přijde ten den 
s velkým „D“ a Bůh Vaši situaci dramaticky promění ve Váš prospěch. Kdy začne jednat. 
 
Mohl bych teď říct pár povzbudivých slov, k tomu přidat několik příběhů s dobrým koncem a 
pak udělat výzvu: budeme se teď modlit, věřit a čekat (a třeba slavit Večeři Páně, nebo Vás 
vyzvat, abyste přišli dopředu, kde na Vás budu vkládat ruce a modlit se…) a vy musíte věřit – 
teď, právě teď se to stane, Bůh se konečně probudí a vezme Vaši situaci do svých rukou… 
Ale to by bylo laciné, manipulační, povrchní a lidské. 
Modlit se mohu, ale nemohu Vám nic slíbit. Protože Náš Bůh je naprosto svrchovaný, 
suverénní, jemu není možné diktovat, není možné s ním manipulovat, není možné ho 
k něčemu přinutit, dotlačit.  
Ale na druhé straně – miluje nás, jeho myšlení o nás je o pokoji, ne o trápení, slyší naše 
volání, vidí naše slzy, zná naší bolest, naše příběhy mu nejsou lhostejné. Je Bohem, který rád 
dává, je štědrý, dává dobré věci, záleží mu na tom, abychom byli šťastní, blahoslavení, 
požehnaní. A to nejen tady na této zemi, jeho přáním je, prožít s námi věčnost. V jeho slávě! 
 

Ale zatím jsme na zemi… vraťme se k našim pozemským zápasům a starostem. 
Dnes dopoledne bych Vás i sebe rád povzbudil k nové důvěře a k novému očekávání na Boží 
vedení, ochranu a pomoc. Ať už prožíváte cokoliv, byl bych moc rád, abyste odsud odešli 
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s novým rozhodnutím: budu čekat na Hospodina, opět mu budu důvěřovat! A začnu vyhlížet 
jeho pomoc. 
 
Chci Vám připomenout starozákonní příběh, který se stal v době, kdy Izrael, vysvobozený 
Hospodinem z Egyptského otroctví po několika měsíční cestě pouští stojí před cílem – před 
zemí, kterou jim Hospodin slíbil dát. Kannán. Zaslíbená zem. Místo, kde budou oni a jejich 
děti žít ve svobodě, v míru, v bezpečí. 
Svěřili svou cestu Hospodinu (a Mojžíši, který je vedl), očekávali na něj a teď stojí s vnitřním 
napětím, s chvěním v srdci před cílem. Jaká to bude země, kterou jim Bůh připravil? Bude 
dobrá, úrodná, krásná, nebo to bude zem, kde budou zápasit o přežití?  
 
Když jsem se rozhodl opustit svou životní cestu a následovat Krista, jaký bude můj život? 
Jakou zem pro mne Bůh připravil? Co mohu čekat? To je přeci logická otázka každého 
člověka, který se rozhodne pro Ježíše.  
 
4. Mojžíšova 13+14 kapitola… 
Hospodin dal Mojžíšovi radu: pošli do zaslíbené země zvědy, kteří zjistí, jak to tam vypadá, a 
budou o tom celý národ informovat. Ať víte kam jdete, ať víte na, co se máte těšit. 
Mojžíš tedy vybírá 12 schopných mužů, velitele jednotlivých rodu, a vysílá je do země před 
nimi. Jejich úkolem je:  

17-20 Mojžíš je poslal prozkoumat kenaanskou zemi a řekl jim: "Jděte vzhůru Negebem, 
vystupte pak na pohoří a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí; zda je silný nebo slabý, 
zda ho je málo nebo mnoho; a zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v 
nichž sídlí, otevřená nebo opevněná; též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy 
nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země!"  

 
40 dnů prochází zemi křížem krážem, aby mohli přinést co nejpodrobnější zprávy. Když se 
vrátí, celý národ dychtivě čeká, jaké informace jim přinesou. 
Co nás tam čeká? Co je to za zem? Máme se těšit, nebo bát? Bude to ráj anebo peklo? 
 
Myslím si, že to co je před námi má vždy rysy ráje i pekla. Žijeme na zemi, kde prožíváme 
krásné, ale i těžké chvíle. Kde se nad námi klene Boží milost a požehnání, ale dopadají na nás 
i problémy způsobenými lidskou zkažeností a hříchem.  
Jde o úhel pohledu. Jde o to, na co je zaostřen náš zrak. Zda vnímáme jen to bolestivé, zda 
žijeme se stálým strachem z toho, co může přijít, anebo jestli se rozhodneme důvěřovat 
Bohu, který má moc nás vším provést a zjevit svou milost, lásku a moc i v těch nejtěžších a 
nejdramatičtějších okolnostech života. 
 
Kdy se 12 zvědů vrátilo zpět, jejich hlášení bylo rozporuplné. 

 27-30 Ve svém vyprávění mu řekli: "Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku 

oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a 

města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy. Na 

jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebúsejci a Emorejci, při moři a 

podél Jordánu Kenaanci." 

Ano, země je to krásná, úrodná, je to opravdu ráj. Jenomže… 
Toto „JENOMŽE“ odhaluje jejich vztah k Bohu.  Jenomže nemáme šanci. Jsou tam opevněná 
města, žijí tam bojovné a silné národy, dokonce jsou tam obři, takže nemáme šanci tuto zem 
získat! 
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Bůh nám jí slíbil, ale to nevyjde. Je to nad naše možnosti a síly. Lepší bude se obrátit a vrátit 
zpátky! 
A víte, jak to v takové chvíli chodí. Strach, obavy – spojené s nedůvěrou v Boha – nakonec 
všechny těžkosti zveličí. Přestaneme vidět to dobré, krásné a zjistíme, že všechno je zlé, 
nepřijatelné a nemožné. 

31-33  … "Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my."  Pomluvami zhaněli 
Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: "Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která 

požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli 
jsme tam zrůdy - Anákovci totiž patří ke zrůdám - a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako 

kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví." 
 

Když velitelé, předáci, vůdčí osobnosti jednotlivých rodů předali takovouto zprávu, není divu, 
že se celý národ dal do pláče, byli zmatení a plní strachu a začali se bouřit. Postavili se proti 
těm, kteří je vedli – proti Mojžíši a Áronovi, rozhodli se je sesadit a vrátit se zpět do Egypta. 
Začali vyčítat Bohu proč je sem dovedl a obviňovat ho, že je zde chce nechat zemřít… 
 
V této situaci ale čteme o dvou mužích – Jozue a Káleb, kteří patřili do skupiny vyzvědačů, ale 
jejich zpráva je jiná. Proč je jiná? Viděli něco jiného, než ostatní?  
Jiná je proto, že to byli muži, kteří znali Boha a důvěřovali mu.  
Tito dva muži národ uklidňují a říkají mu: 

6 -9Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá 
roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců: "Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, 

je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá 

nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. 

Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s 

námi je Hospodin. Nebojte se jich!" 
 

Jejich pohled je objektivní, není zatemněn strachem. Umí se dívat realisticky a konstruktivně, 
místo aby podlehli panice a obavám. To je pohled víry! 
Je to nádherná a úrodná zem. Ano, kmeny, které tam bydlí, jsou silné, ale my se jich 
nemusíme bát, protože s námi je Hospodin, kdežto s nimi není nikdo. Sníme je jako chleba… 
Nebojte se, ale důvěřujte Hospodinu, který vás dovedl až sem a který nám jistě dá to, co 
slíbil. Pro něho je to hračka.  
 

Když se Pán Ježíš loučí se svými učedníky říká jim (Jan 16,33): Na světě budete mít soužení, 
ale doufejte, já jsem přemohl svět. 
Je to o pohledu víry, důvěry v Hospodina. Jestliže Bohu nevěříme, tak jakákoliv těžkost se pro 
nás stane nepřekonatelnou překážkou. Malý kamének na cestě se pro nás stane 
nepřekročitelným pohořím. 
Ale pokud důvěřujeme Bohu, pak se i skutečné pohoří pro nás stane výzvou. S Tebou, 
Hospodine, ho zdolám. 
Tak jak to vyjádřil básník David: 

Ž 18,29-31 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. 
S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, (k: přeskočím i zeď) 
s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! 

 

Není překážka, kterou bychom nezdolali – s Bohem! 
Není situace v životě, kterou bychom neprošli – s Ježíšem! 
Bůh nám neslibuje život bez těžkostí, ale slibuje nám svou pomoc. On chce a bude jednat – 
když mu důvěřujeme a dáme mu k tomu prostor! 
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Vzpomínáte, jak Izrael Kanaánskou zemi získal? Na jejich první vítězní kroky? 
Nejprve je Hospodin převedl přes řeku Jordán (Jozue 3), a to tak, že voda, která tekla, se 
zastavila, vytvořila hráz, a oni přešli po suchu. A to byl v té době Jordán rozvodněný… 
Pak stály před opevněným městem Jerichem. Bylo nedobytné. Hospodin způsobil, že jeho 
hradby padly… 
 
Ale to bylo o 40 let později, to byly děti této generace, o které dnes hovoříme. Bible říká, že 
tato nevěřící generace do zaslíbené země nevešla, pro nevěru. 
 
 
Vraťme se k našemu příběhu. 
 

Před národem stojí 10 mužů, kteří říkají: získat tuto zem je nemožné! 

A proti nim 2 muži, kteří říkají: s Bohem to zvládneme! 
 

Jak se lid rozhodne? 
 
Bible zde popisuje okamžik zásadního rozhodnutí, podle kterého se bude dál ubírat jejich 
život. Je to ŽIVOTNÍ OKAMŽIK, jde o vše. 
K tomuto okamžiku je Hospodin dlouho připravoval. Vychovával. 

• Egyptské rány 

• Dramatické vyvedení z Egypta 

• Přechod přes Rudé moře, kde zahynula vojska nepřítel 

• Manna, voda ze skály, maso 

• Vítězství nad nepřáteli 

• Setkání s Hospodinem na hoře Sinaj 

• Boží sláva, kterou vídali, když Hospodin sestupoval a hovořil s Mojžíšem 

• Sloup ohnivý a oblakový, který je vodil po poušti 
Tím vším je Bůh připravoval na stěžejní okamžik, který dnes nastal. Stojí před zaslíbenou 
zemí, krásnou, úrodnou a dobrou. Jsou tam opevněná města, a silní nepřátelé, ale snad již 
pochopili, že s Hospodinem to zvládnou. Snad je jejich důvěra v Boha dostatečně silná, aby 
se rozhodli jít. 
 
Reakce lidí byla jednoznačná: je to nemožné! Je to past, Všichni tady zemřeme! Vrátíme se 
zpátky! 
A co s Vámi, kteří jste naším svědomím, kteří tvrdíte, že to s Bohem dokážeme – Vás 
ukamenujeme! 

10 Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Vtom se všem Izraelcům ukázala při 

stanu setkávání Hospodinova sláva. 

 
Je snadné toto jednání odsoudit. Ale nechováme se často stejně? Převálcují nás obavy, 
strach, rezignujeme, a i když ústy nesměle říkáme: s Bohem je možné vše, naše srdce a mysl 
křičí: tohle ani Bůh nezvládne! 
A to i nás Bůh vychovává. Nikdy to není tak, že by zásadní okamžik v našem životě přišel 
náhle. Z čista jasna se máme rozhodnout. Ne, Bůh nás připravuje dopředu, abychom v den 
„D“ obstáli. Jde o to, zda se v každodenním životě naučíme spoléhat na Hospodina. Zda i 
v těch nejmenších rozhodnutí svěřujeme svou cestu do jeho rukou, doufáme v Něj a čekáme 
na Jeho jednání. 
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Bohužel, často všechny zkušenosti, které jsme s Bohem prožili jako by ztratili svou aktuálnost 
a sílu. Nebezpečí a obavy nás ochromí, náš Bůh se stává malým, nebo příliš vzdáleným, než 
aby mohl zasáhnout… 
 

Jozue, Káleb, Mojžíš, Áron – stojí před námi jako muži pevné důvěry v Hospodina. 
Obdivujeme je. Ale i je samotné čeká zkouška, osobní zkouška důvěry v Hospodina. 
Tito muži stojí před rozvášněným davem, který se shýbá pro kameny, aby je zabili. Teď 
ukažte svou důvěru! Vysvobodí je Hospodin, kterého se zastávali? 
 

10 Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Vtom se všem Izraelcům ukázala při 

stanu setkávání Hospodinova sláva. 
 

Hospodin zasáhl přesně a včas. Způsobem, který by nikdo nečekal. 
Nepohnul svědomím lidi, nedal jim výřečnost, aby národ přemluvili, neotevřela se zem, aby 
pohltila rebely, nezastavil letící kameny… 
Podobně jako v době Nového Zákona, kdy Židé přivedli před Ježíše ženu přistiženou při 
cizoložství, a s kameny v rukou čekají na Ježíšův příkaz, aby ji ukamenovali. Místo toho sylší: 
kde je z Vás bez hříchu, hoď na ni první kamenem. Kameny jim vypadly z rukou, a postupně 
se vytrácí. Přítomnost Ježíše je zastavila… 
 

Hospodin, s kterým národ nepočítal, se najednou ocitl mezi nimi. Hospodinova sláva, Boží 
přítomnost se objevila nad stánkem setkávání. 
 

Hospodin se přiznal k víře těchto mužů. 
Tak jako se přiznal k Jairovi, když mu vrátil Ježíš jeho dcerku živou a zdravou… 
 
Příběh pokračuje. 
Hospodin vyřkl soud: nevěřili jste mi, obvinili jste mne, že jsem Vás sem přivedl proto, abych 
Vás zabil, aby zde zemřely Vaše děti. Dobře, pro Vaši nevěru do zaslíbené země nevejdete. 
Získají ji až Vaše děti, o kterých jste řekli, že zde zemřou. Budete 40 let chodit po poušti, 
postarám se tam o Vás, neopustím Vás. Ale za těch 40 let Vaše generace zemře. A co, co 
jsem slíbil Vám, dostanou až Vaše děti. 
 
Lidem to došlo. Uvědomili si svůj hřích a tak se rozhodli, že to napraví. Dobře tak my 
půjdeme a zemi obsadíme, dobijeme ji. 
Mojžíš říká – už je pozdě, nechoďte, Hospodin s Vámi nepůjde. Jdou a utrpí porážku! Zase 
nepochopili… 
 
 
Bůh od nás nečeká hrdinské činy, ale prostou důvěru v něj. 
 

Žalm 37,5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 
 
Svěř mu svou cestu 
Důvěřuj mu 
On bude jednat 
 
Jak prosté, ale jak těžké. 
A přesto, pokud se rozhodneme touto cestou jít, budeme znovu a znovu zakoušet, že Bůh je 
věrný.  
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Texty ke kázání: 

 
Žalm 37,4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. 
5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 
 
 
Mk 5,21 Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu veliký 
zástup, když byl ještě na břehu moře. 
22 Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl 
mu k nohám 
23 a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" 
24 Ježíš odešel s ním. 
 

Mk 5,35 Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagógy a řekli: "Tvá dcera 
zemřela; proč ještě obtěžuješ mistra?" 
36 Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!" 
 
 
 
Nu 13,1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 
2 "Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po 
jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka!" 
3 Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci 
Izraelců. 
4-16 Toto jsou jejich jména: z Rúbenova pokolení Šamúa, syn Zakúrův, z Šimeónova pokolení Šafat, syn 

Chóríův, z Judova pokolení Káleb, syn Jefunův, z Isacharova pokolení Jigál, syn Josefův, z Efrajimova pokolení 
Hóšea, syn Núnův, z Benjamínova pokolení Paltí, syn Rafúův, ze Zabulónova pokolení Gadíel, syn Sódíův, z 
Josefova pokolení, z pokolení Manasesova, Gadí, syn Súsíův, z Danova pokolení Amíel, syn Gemalíův, z Ašerova 
pokolení Setúr, syn Míkaelův, z Neftalíova pokolení Nachbí, syn Vofsíův, z Gádova pokolení Geúel, syn Makíův. 
To jsou jména mužů, které poslal Mojžíš prozkoumat zemi. Hóšeu, syna Núnova, nazval Mojžíš Jozue. 

17 Mojžíš je poslal prozkoumat kenaanskou zemi a řekl jim: "Jděte vzhůru Negebem, vystupte 
pak na pohoří 
18 a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí; zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo 
mnoho; 
19 a zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v nichž sídlí, otevřená nebo 
opevněná; 
20 též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a 
přineste něco z ovoce té země!" Byl totiž čas raných hroznů. 
21 Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště Sinu až k Rechóbu při cestě do Chamátu. 
22 Šli vzhůru Negebem a jeden z nich přišel až do Chebrónu, kde žili Achíman, Šešaj a Talmaj, 
zplozenci Anákovi; Chebrón byl vystavěn sedm let před egyptským Sóanem. 
23 Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem, dva ji museli nést na 
sochoru, a několik granátových jablek a fíků. 
24 To místo se nazývá Eškolský úval (to je Úval hroznů) podle hroznu, který tam Izraelci 
odřízli. 
25 Po čtyřiceti dnech průzkumu země se vrátili zpět. 
26 Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do 
Kádeše, podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. 
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27-30 Ve svém vyprávění mu řekli: "Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku 

oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a 

města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy. Na 

jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebúsejci a Emorejci, při moři a 

podél Jordánu Kenaanci." 
30 Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal: "Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu 

zemi a jistě se jí zmocníme." 

31 Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili: "Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je 

silnější než my." 

32-33 Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: "Země, kterou jsme při 

průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, 

jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy - Anákovci totiž patří ke zrůdám - a zdálo 

se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví." 

Nu 14,1 Celá pospolitost se pozdvihla; dali se do křiku a lid tu noc proplakal. 
2 Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala: "Kéž bychom 
byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti! Kéž bychom zemřeli! 
3 Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti 
staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta?" 
4 I řekli si vespolek: "Ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta!" 
5 Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. 
6 -9Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá 
roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců: "Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, 

je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá 

nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. 

Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s 

námi je Hospodin. Nebojte se jich!" 

10 Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Vtom se všem Izraelcům ukázala při 

stanu setkávání Hospodinova sláva. 

 
 
 
Nu 14,39 Když Mojžíš oznámil všem Izraelcům tato slova, začal lid velice truchlit. 
40 Za časného jitra vystoupili nahoru na pohoří. Řekli: "Jsme připraveni vystoupit k místu, o 
němž Hospodin mluvil. Víme, že jsme zhřešili." 
41 Ale Mojžíš je varoval: "Proč zase přestupujete Hospodinův rozkaz? Nezdaří se vám to. 
42 Nevystupujte tam - vždyť ve vašem středu není Hospodin -, abyste neutrpěli porážku od 
svých nepřátel. 
43 Amálekovci a Kenaanci tam budou proti vám a vy padnete mečem, protože jste se 
odvrátili od Hospodina. Hospodin s vámi nebude." 
44 Přesto opovážlivě vystoupili nahoru na pohoří; ale schrána Hospodinovy smlouvy ani 
Mojžíš se nehnuli ze středu tábora. 
45 Vtom sestoupili Amálekovci a Kenaanci, kteří sídlili v onom pohoří, a bili je a pobíjeli až do 
Chormy. 
 
 
 


