
Kladno 2. října 2011   strana 1 

 
Ekumenická 
Exodus 32:7  I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy. 
8  Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: »To je tvůj bůh, 
Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. «„ 
9  Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. 
10  Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ." 
11  Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: "Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi 
vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? 
12  Proč mají Egypťané říkat: »Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu země. « 
Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. 
13  Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: 
Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky 
mělo v dědictví." 
14  A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. 
 

 
 
Hospodin vyvedl Izrael z Egypta, provedl Rudým mořem, zničil Egyptskou armádu, a nyní táboří pod horou 
Sinaj. Mojžíš na Boží povel vystoupil na horu a Hospodin mu tam dal desatero přikázání, vytesané na 
kamenných deskách Božím prstem. 
Izrael dole v táboře čeká, ale zdá se mu to dlouhé, a tak se obrátí na Árona, který Mojžíše zastupuje s žádostí: 

Exodus 32:1  Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a 
udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z 
egyptské země." 
2  Áron jim řekl: "Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!" 
3  I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. 
4  On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z 
egyptské země." 
5  Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: "Zítra bude Hospodinova slavnost." 
6  Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se 
dali do nevázaných her. 
 

Chtějí mít magickou záruku, že je bůh s nimi, že je povede, že ho budou vidět. 
Rabín Raši ve svých poznámkách říká, že je pravděpodobně chtěl Áron nějak zadržet, nebo odradit od jejich 
záměru a tak volí tvrdou podmínku: požaduje velikou obětavost. Strhejte zlaté náušnice z uší žen, synů a 
dcer…    STHEJTE vzbuzuje hrubou představu, tedy bude Vás to něco stát! 
Možná si myslel, že nebudou ochotni takové oběti… ale oni je přinesli rádi, protože touha mít zhmotnělého 
boha, kterého se mohou dotknout, byla silnější.  
Áron odlije zlaté tele a postaví je před ně. "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země." - 
nadšeně lidé volají a začínají se mu klanět.  
Pak dochází k něčemu, čemu úplně nerozumím. Áron před tímto teletem vybuduje oltář a řekne, že zítra 
budou slavit slavnost – zlatému teleti? – ne Hospodinu!  A skutečně druhý den slaví slavnost, obětují zápalné 
a pokojné oběti… 
 

Zápalná oběť – byla celé spálená pro Hospodina, a kouř stoupající vzhůru byl nazýván „příjemnou vůní 
Hospodinu“, byla projevem vděčnosti, anebo také symbolizovala celé oddání se Bohu.  
Pokojná oběť – v ní člověk vyjadřoval buď dík, nebo zvláštní přání…  
 

Otázka pro mne zůstává – jak může Áron, jako kněz obětovat tyto oběti zlatému teleti? 
Jakému bohu se oddává Izrael?  Jaké přání lid měl? 
 
Je zajímavé, jak se k celému příběhu staví TALMUD 
(TALMUD = základní soupis rabínských výkladů a diskusí ohledně židovského zákona a etiky) 

 Když Mojžíš odcházel na horu (Ex 24:12-14), řekl pouze, že lid má čekat, dokud se nevrátí. Nikde 
však nebylo řečeno, jak dlouho to má trvat. Když už se lidu zdálo, že je pryč příliš dlouho, řešili 
otázku, co udělají. Jaké asi měli možnosti? 
Dál čekat na poušti? Už ne, čekali dost dlouho. 
Vrátit se do Egypta? To rozhodně ne! To by bylo proti Boží vůli a přímému přikázání. 
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Pokračovat dál do zaslíbené země? Ano, ale pak potřebují nového vůdce, protože není jisté, co se 
stalo s Mojžíšem. Ve verši 32:1 vyjadřují, že chtějí do zaslíbené země dojít a potřebují někoho, kdo je 
povede. Srovnejme větu: „Vstaň a udělej nám bohy, kteří by šli před námi!“ s veršem 23:20: „Hle, já 
před tebou posílám Anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.“ Dále 
ve verši 23:23 čteme: „můj Anděl půjde před tebou“. Srovnání tohoto obratu s žádostí lidu ve verši 
32:1 vede bezprostředně k názoru, že lid se zde odvolává na toto zaslíbení a dožaduje se onoho 
anděla. Skandální prohlášení zapsané v 32:4: „Toto jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli 
z egyptské země!“ lze tedy pochopit i tak, že lid považuje tele, které Áron právě zhotovil, za toho 
posla, který je vyvedl z Egypta a nyní povede dále. Měl tedy sloužit jako symbol skutečného Boha, 
nikoli jako jeho náhrada.  

 Áronovy další činy dávají za tohoto předpokladu dobrý smysl: připravil ceremoniál velmi podobný 
tomu, který se zhruba o 40 dnů dříve na Boží pokyn pod horou odehrál:  
Srovnejte 24:4-5 a 32:5-6: 

24:4-5 Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář 
a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Potom poslal mládence ze synů 
Izraele, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky k pokojným obětem. 
32:5-6 Když to Áron uviděl, postavil před ním oltář. Áron tehdy provolal: „Zítra bude Hospodinova 
slavnost!“  Nazítří tedy vstali časně ráno, obětovali zápaly a přinesli pokojné oběti.  

Paralely jdou ještě dál. Také při první slavnosti lidé jedli a pili (24:11). Oltář byl v obou případech 
postaven před nějakým symbolem (v prvém případě dvanácti sloupů). Ostatně i později ve stánku 
byla Boží přítomnost symbolizována truhlou úmluvy s dvěma cheruby.  

 Proč si ale vybrali za symbol Boží přítomnosti právě tele? Chizkuni nabízí toto zajímavé vysvětlení: Ve 
verši 24:10 čteme, jak Áron a další „spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové 
dláždění, jasné jako samo nebe.“  
O Mojžíšovi je napsáno, že mluvil s Hospodinem „tváří v tvář“, ale úroveň zjevení, kterého se dostalo 
Áronovi a oněm sedmdesáti starším nižší – viděli, co je „pod jeho nohama“.  
 Ezechiel popisuje bytost, kterou viděl (Ez 1:7), takto: „Nohy měla rovné, ale chodidla byla jako 
chodidla býčka…“ Také „safírový kámen“ (Ez 1:26) posiluje paralelu se zjevením v Ex 24:10.  
Áron tedy mohl v dobrém úmyslu vytvořit symbol posla, jehož Bůh zaslíbil, a při jeho zhotovení 
vycházet ze zjevení, kterému byl také osobně přítomen.  
 

(Ale popravdě řečeno, Ezechiel mluví o čtyřech bytostech, každá z nich byla podobná člověku, měla čtyři 
tváře a čtyři křídla, lidské ruce a nohy rovné, jen chodila připomínala báčka, nicméně chodidla byla 
vyleštěná a připomínala bronz…)  

 
Uvedené paralely mezi chováním Árona a slavností vedenou Mojžíšem však mají také významnou 
odchylku. Zatímco ve verši 24:11 čteme, že účastníci jedli a pili, v druhém případě je něco navíc: 
Ex 32:6 Lid se posadil k jídlu a pití a pak vstali k zábavě. Slovo zábava ( , lecachek), znamená smát 
se, ale přisuzuje se mu i význam nemravného, bezuzdného chování. Stejné slovo se vyskytuje v Gen 
39:17, kde Potífarova žena lživě obviňuje Josefa: Tehdy k němu promluvila těmito slovy: „Ten hebrejský 
otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel, aby se mnou laškoval!“ 
Rabín Raši zmiňuje, že slovo lecachek znamená prostopášnost nebo dokonce až vraždu. Talmud je 
v každém případě zajedno v tom, že jde o více než pouhý tanec. Áron, který podle našeho výkladu vytvořil 
v dobrém úmyslu symbol posla, musel být nyní šokován, když viděl, že se události „vymkly kontrole“. 
Rovněž Mojžíš „vzplanul hněvem, jakmile spatřil tele a tance“ (32:19).  
 
Všimněte si také, že Bůh neřekl Mojžíšovi, aby sestoupil, hned v den, kdy Áron vytvořil tele, nýbrž až 
druhého dne – těsně poté, co čteme, že lid „vstal k zábavě (lecachek)“. Kdyby byl hlavní hřích lidu v tom, 
že si udělali tele, proč by Hospodin neposlal Mojžíše zpět okamžitě? Skutečnost, že mu přikázal sestoupit 
až poté, co se lid oddal nemravnosti, podporuje názor, že právě to byl hlavní hřích v této situaci. 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Vraťme se k příběhu… 
Ať už chtějí rabíni jakkoli zjemnit a vysvětlit tuto situaci, Hospodin jedná jinak. Je pobouřený. A tak posílá 
Mojžíše zpátky z hory do tábora. 
 
Exodus 32:7  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal 
zvrácenost. 
8  Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: `Toto je 
tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta! ´“ 
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9  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! 
10  Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" 
11  Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť 
jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. 
12  Proč mají Egypťané říkat: `Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? 
Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! 
13  Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: 
`Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji 
zdědili navěky! ´“ 
14  A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. 
 
Je to velice zajímavá událost. Jako by se v ní obrátily role. 
Hospodin se rozhodl Izrael zničit, a Mojžíš se za něho přimlouvá. 
Hospodin v roli mstitele, a Mojžíš v roli slitovníka, spasitele, přímluvce. 
  
Myslel to Hospodin opravdu, anebo jen Mojžíše zkoušel? 
Zničím národ, stejně jen pořád reptají, bouří se, neposlouchají. Je to národ k ničemu. A ty Mojžíši – ty se 
staneš praotcem nového národa. Máš na to, aby z tvých genů povstal národ, který bude jiný, které mi bude 
sloužit, který se stane mým lidem. 
Pro každého člověka by tento Boží návrh byl velikým pokušením. Vzpomeňte na Adama a Evu v ráji – budete 
jako bohové, a oni tomuto pokušení podlehli.  
Ale Mojžíš říká: NE! Hospodine, nemůžeš přeci svůj lid zničit, smiluj se nad ním, dej mu šanci, zachraň ho. 
 
Bůh říká: 
7  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. 
Rozumíme tomu, co říká Hospodin. Vždyť důvodem, proč si udělali zlaté tele, je podle mínění lidu fakt, že 
Mojžíš, ten člověk, který je vyvedl z Egypta je pryč, neví, co se mu stalo. Nemá je kdo vést, a tak si udělají 
boha, který půjde před nimi. 
 
 
 
 
 
 

Jak komunikuje Mojžíš s Hospodinem? 
Mojžíš argumentuje: 
 

11  Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit 
11  Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost 
11  Mojžíš se snažil udobřit Hospodina, svého Boha 

Doslova: chlácholil tvář… 
Mojžíš se snaží Boha uklidnit. Přesvědčit, že to není to správné – zničit Izrael! 
 
1. Je to přeci Boží vyvolený národ 

11  Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? 
Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. 
Není to můj lid, já jsem ho nevyvedl z Egypta. To je tvůj národ, ty jsi ho vyvedl, já jsem jen tvůj služebník, 
nástroj.  

2. Dal jsi mu Bože zaslíbení 
Mojžíš se dovolává Božího slibu: 
13  Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš!  Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své 
služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: `Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. 
Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky! ´“ 

3. Jde o Tvou pověst, Hospodine 
Nedovol, aby si pohané řekli: vyvedl je na poušť, aby je zabil! Vždyť takový nejsi! 
12 Proč mají Egypťané říkat: `Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? 
Zastav plamen svého hněvu! 
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Mojžíš zde stojí v roli přímluvce, zastánce, bojuje za ostatní. 
A Hospodin se nechal přemluvit. Nechal se „pohnout“ k lítosti a svému lidu odpustil. 
 
Jsou chvíle v našem životě, kdy si přejeme, aby se něco stalo, aby Hospodin zasáhl, aby přišel Boží trest. 
Jsme v pokušení modlit se a svolávat Boží soud, hněvat se, (když jsme zklamaní, když nám někdo ublížil, když 
jsme frustrovaní atd.), ale to není postoj duchovního člověka. 
Petr a Jan chtějí svolat oheň z nebe na městečko, které Ježíše nepřijalo, ale Pán Ježíš jim říká, že neví jakého 
jsou ducha. 

L 9,52-56 …Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je 
nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, 
máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?" Obrátil se a pokáral je: "Nevíte, jakého jste 
ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." A šli do jiné vesnice. 

 
Mojžíš měl Boží srdce. Byl tak blízko Bohu, že byl naplněn Boží láskou, milosrdenstvím, odpuštěním, 
trpělivostí, laskavostí… 
40 dnů byl s Hospodinem na hoře Sinaj, to ho proměnilo. Prostoupil ho Hospodinův charakter. Je sjednocen 
s Bohem. A to je tajenství Mojžíšova postoje. Nejhlubší vztah, který proměňuje. 
Jeho přání je stejné jako přání Hospodina, jeho srdce tepe stejným rytmem… 
 

Vzpomínáte na slova Pána Ježíše:  
J 15,7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 

 

Mojžíš je v Bohu a Bůh je v něm. A proto je jeho modlitba vyslyšena, vždyť koresponduje s Boží vůlí. 
Byla-li to zkouška, pak Mojžíš obstál. A Hospodin může být spokojen – Mojžíš je ten pravý vůdce, muž, který 
rozumí mým cestám, mému myšlení, má mé srdce. 
 
Ano, někdy si přejeme, aby přišel Boží soud, Boží spravedlnost, Boží trest… 
Když mi asi před půl rokem vykradli auto, rozbili okýnko a vzali nějaké nářadí a dobrý foťák, který jsem tam 
měl, bylo mé srdce plné hněvu. Hněval jsem se na sebe, že jsem byl tak naivní, a hněval jsem se na ty, kteří 
mi to udělali. Jak může někdo vzít kamen, vymlátit okýnko a vykrást auto. Udělat tak ohromnou škodu pro 
pár věcí. Ta hrubost, lidé bez svědomí, srdce plné násilí… Bože potrestej, je… 
Ale najednou ke mně začal mluvit Duch svatý. Potrestej je? Je to opravdu to, co bys po Bohu chtěl? A já jsem 
se musel pokořit. Ano, udělali špatnou věc, štvalo mne to, nedá se to nijak omluvit, ale jak se dívá na tyto lidi 
Boží srdce? Rozhodl se je Bůh potrestat, anebo je chce přivést k pokání a k poznání pravdy? 

1Tm 2,3-4 … Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 
Musel jsem dělat pokání z toho, že se mé srdce nechalo unést hněvem – jako srdce Jana a Jakuba.  
 

Určitě jste prožili něco podobného. Snadno řekneme: Bože potrestej, ale když se nás Bůh zeptá? Mám vylít 
svůj hněv, najednou v sobě cítíme závan Božího Ducha, který říká: NE, v žádném případě NE! Smiluje se! Nad 
nimi i nade mnou! Nejde o to zůstat vždy se stoickým klidem, ale jde o to nastavit se na tlukot Božího srdce. 
 

Mojžíš se také rozzlobí na národ a rozbije desky zákona, které pro ně Hospodin napsal. Nemusíme v sobě svůj 
hněv potlačovat, ale nesmíme dovolit, aby nad námi vládnul. Je důležité nechat Ducha svatého, aby nás 
upokojil, a aby nám ukázal Boží srdce. Aby nás proměnil v podobu Ježíše. Mojžíš byl s Hospodinem na hoře 
Sinaj – pokud trávíme čas s Hospodinem, pak naše srdce bije v Božím rytmu. 
 
 
Jak tedy rozumět Hospodinovým slovům: 
 

9  Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. 
10  Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ." 
11  Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: "Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému 
lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? 
12  Proč mají Egypťané říkat: »Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z 
povrchu země. « Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu 
zamýšlíš. 
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13  Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a 
vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu 
potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví." 
14  A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. 
 
Vidíme zde Hospodina jako toho, který je rozzlobený, naštvaný, přetekla jeho trpělivost,  

Protož nyní nech mne, abych v hněvě prchlivosti své vyhladil je 
Nyní mě nech, abych vzplanul hněvem proti nim a skoncoval s nimi 
Nyní mě nech, abych vzplanul hněvem proti nim a skoncoval s nimi 
Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu; 
Proto mi nebraň, abych je ve svém, spravedlivém hněvu smetl se zemského povrchu 

 
Ale Hospodin chce, aby ho Mojžíš přemluvil! A přemluvit se nechal! 
 
To je něco úžasného. Hospodin chce, abychom se za druhé modlili, abychom se s ním dohadovali, abychom 
se dovolávali zaslíbení, která nám dal. 
Chce se nechat pohnout k lítosti! 
Není to nádherné! 
 
A Pán Ježíš – jeho příchod na tento svět, jeho oběť na Golgotě – to je vyvrcholení Boží touhy.  
 
 
 

1. Nejde o to, přehlížet hřích 
Ve svém životě i církvi i ve společnosti. Rabíni se snažili vysvětlit a obhájit jednání Árona a Izraele, ale 
Hospodin to viděl jinak. Hřích je třeba vyznat, prosit za odpuštění a toto pokání uvolní Boží milost a 
požehnání. Pokud hřích zakrýváme, jednou nás zničí. 
Př 28,13 Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. 

 
 
 
 

2. Poznali jsme Boha a přijali jsme spasení z rukou Pána Ježíše 
Jsme Boží lid, máme zaslíbení, přijali jsme milost a žijeme z ní, ale nejsme nic víc, než druzí lidé. My 
křesťané máme tendenci myslet si, že jsme výjimeční. Povyšovat se nad ty, kteří Boha neznají. 
Zakládat si na poznání, které máme, případně nad způsobem svého života. 
Ale komu je více dáno, od toho je víc požadováno. Mojžíš pro banálnost nevešel do zaslíbené země…. 
Ne pýcha, ale pokora nás má zdobit. 
Ne povyšovat se nad svět, ale svým životem jim nést obraz Boha. Mojžíšova tvář zářila, protože se 
s Bohem setkával. A to vedlo Izrael k bázni před Hospodinem. 
Jak vypadá naše tvář? 

 
 
 
 

3. Naším úkolem je, přimlouvat se před Boží tváří za společnost. 
Často slyším, jak se křesťané pohoršují nad tím, co se ve společnosti děje. Kolik je hříchu, jak je zvrácená 
a nejraději by na ni svolali Boží sod. 
Ano, je to pravda, ale naším úkolem není svolávat Boží hněv, naším úkolem je přimlouvat se. Prosit Boha 
o milost, o vylití Ducha svatého, který by usvědčil společnost a vedl ji ke Kristu. 
Vzpomeňte na příběh z evangelia: Petr a Jan chtějí svolat oheň z nebe na městečko, které Ježíše 
nepřijalo, ale Pán Ježíš jim říká, že neví, jakého jsou ducha. 

L 9,52-56 …Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam 
je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: 
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"Pane, máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?" Obrátil se a pokáral je: 
"Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." A šli do jiné vesnice. 

Bůh se nerozhodl svět zatratit, ale zachránit. Proto poslal Pána Ježíše. 
Jsme stejného ducha, myšlení, máme stejné srdce? Chlácholíme jako Mojžíš Hospodina, dovoláváme se 
jeho slibů, připomínáme mu, že tato společnost je jeho lid, že on je stvořil, a i když ho odmítla, rozhodla 
se pro cestu bez Boha, stejně jeho lidem být nepřestávají. 
Možná, že Bůh čeká na naše modlitby, na náš zápas, že je připravený nechat se pohnout k lítosti a 
jednat. Jen jestli najde v dnešní generaci Mojžíše, lidi kteří by byli ochotni se s Bohem pustit do diskuse, 
zápasit za dnešní generaci a prosil o Boží smilování. 
Podívejme se, jak zápas Mojžíše pokračoval:  
Ex 32,31-32 Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: "Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si 
zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš!" 
Je ochoten se za ně obětovat. To nebylo třeba. Protože Hospodin měl připravený plán. Nebyl to Mojžíš, 
ale byl to Boží Syn – Pán Ježíš, který se za Izrael, ale i za nás obětoval. Díky němu je naše jméno v knize 
života. Díky Němu a jeho oběti jsme zachráněni. 
Přimlouvej se za společnost, národ, svět, bez ohledu na to, jak velký je jejich hřích. Potřebují milost a 
Bůh se chce nechat pohnout k lítosti a svou milost tomuto světu dát!!! 
Přimlouvejme se tak, jako se Abraham přimlouval za Sodomu a Gomoru, jako Mojžíš za Izrael, jako se 
přimlouval zahradník za strom, který nenesl ovoce… 

L 13,6-9 Potom jim pověděl toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro 
jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: 'Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto 
fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?' On mu odpověděl: 'Pane, ponech ho 
ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit'." 

 
 
 
Hospodin čeká na naše modlitby. Čeká na toho, kdo je ochoten vstoupit do trhliny mezi Něj – svatého Boha a 
hříšnou společnost. 

Ez 22,29-30 Lid země tvrdě utlačuje kdekoho, odírá ho, poškozuje utištěného ubožáka a protiprávně 
utlačuje bezdomovce.  Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou 
tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem. 

Našim úkolem je volat: Pane, smiluj se. 
Protože On je ochoten a připraven se smilovat. 
 
 
 


