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VSTOUPIT DO PŘÍBĚHU 

2. Mojžíšova (Exodus) 32, 1 – 6 

Slyšel jsem už mnohá kázání na tento oddíl, protože tento příběh je velice 

vděčným materiálem pro jejich přípravu. Dokonce si myslím, že Daniel 

nedávno na tento text kázal nebo částečně ho alespoň použil při kázání 

(nemyslím tím, že jeho kázání bylo špatné/povrchní, to bych si nedovolil říct). 

Převážně ale kazatelé se zaměřili na výklad, že podobně jako Izraelský lid, který 

si vyrobil sochu zlatého býčka a kterému obětovali a vzývali ho jako boha, 

máme i my v našich životech nemálo takových zlatých býčků (peníze, zábava, 

práce, rodina, atd.), kterým obětujeme mnoho našeho času, úsilí a financí. Je to 

jistě legitimní výklad, ale chtěl bych se podíval na tento oddíl z jiného úhlu 

pohledu. 

Chtěl bych si společně s vámi položit otázku: PROČ to Izraelský lid udělal, 

PROČ si vyrobil sochu zlatého býčka a PROČ ho nazývali bohem? Vždyť 

toho tolik společného prožili s Mojžíšem: 10 egyptských ran (důkaz, že jedině 

Hospodin je pravý Bůh), vyvedení z Egypta, přechod přes moře suchou nohou, 

pokrm z nebe (mana a křepelky), zázračný pramen vody ze skály, když trpěli 

žízní, manifestace Hospodinovy moci na hoře Sinai, atd. Jistě toho bylo ještě 

mnohem více. PROČ tedy najednou řekli: „To je tvůj bůh, Izraeli, který tě 

vyvedl z Egyptské země.“ (v. 4) Chtěl bych zde zmínit 4 důrazy, o kterých si 

myslím, že mohou být toho příčinou. A tyto důrazy také ztotožnit s naší dobou, 

s naší zkušeností s Ježíšem Kristem. 

1/ Mojžíš 

Paradoxně si myslím, že tou první příčinou může být osoba Mojžíše. Mojžíš byl 

vůdčí osobností. Možná nebyl tak výmluvný (na to měl svého bratra Árona), ale 

řekli bychom „že měl charizma“. Byl schopný vyjednávat s Egypťany i 

s vlastním lidem („politik“), vyvedl Izrael z Egypta, měl organizační 

schopnosti, rozsuzoval spory mezi Izraelci (soudce), byl prostředníkem mezi 

lidem a Hospodinem, dokonce v jednom momentu jeho obličej odrážel Boží 

slávu tak, že si ho musel zahalit. Prostě na Mojžíšovi to všechno stálo. Písmo 

mluví o Mojžíšovi jako o Božím muži. Když Mojžíše a jeho lid na poušti 

navštívil jeho tchán Jitro (medjánský kněz), tak mu ale řekl: „Není to dobrý 

způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je 

to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš.“ (2. Moj. 18, 17-18). A najednou 
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Mojžíš vystupuje do oblaku na hoře Sinai k Hospodinu a zůstává tam 40 dní a 

40 nocí (2. Moj. 24,18). Izraelský lid zůstává sám. Jejich vůdce je pryč. 

Někdy mám dojem, že podobně jako Izrael, očekáváme, že kazatel, obecně 

myšleno kazatel sboru, nebo konkrétně v našem případě Daniel, to za nás udělá. 

V poslední době jsem byl několikrát na staršovstvu a uvědomil jsem si, kolik 

toho stojí na kazateli, resp. kolik toho padá, když to kazatel neudělá. Jsme 

v období před volbou staršovstva. Minulou neděli Daniel říkal, že bychom 

chtěli nejen volit starší, ale také skupinku diakonek a hospodářskou skupinu. 

Máme kazatelský tým, sestry a bratry, kteří vedou nedělní školu, obry, pecku, 

mládež, starají se o kuchyňku, dvě chválící skupinky, organizují dovolenou, 

atd.. Možná, že jsem na něco nebo někoho zapomněl, za to se omlouvám. Zdá 

se, že je toho hodně. Nicméně si myslím, že to stále stojí na úzké skupině lidí a 

že za vším stojí Daniel. Pro Izrael se málem stalo osudné, že vše hodili na 

Mojžíše (2. Moj. 32, 7 a dále – Hospodin chtěl Izreal vyhubit a z Mojžíše si 

udělat velký národ). Mohlo by se nám stát osudným, kdyby duchovní a 

organizační život sboru stál na malé skupině lidí nebo pouze na kazateli. To nás 

přivádí k druhému bodu našeho uvažování. 

2/ Stát se součástí příběhu 

Izrealci toho hodně zažili, jak jsem již před chvílí říkal. Ale nestali se osobně, 

bytostně součástí příběhu. Sice vyšli z Egypta a přožili spoustu zkušeností s 

Hospodinem na poušti, ale chovali se jako diváci, nevstoupili do příběhu. Co 

tím chci říct? Jakmile se dostali do problémů (nedostatek jídla, pití, těžký život 

na poušti), tak ihned začínali Mojžíšovi nadávat, reptali proti Hospodinu, chtěli 

se vrátit do Egypta a vlastně pochybovali o Hospodinu jako o jediném  a 

pravém Bohu. 

Vstoupili jsme, vstoupili jste do příběhu? Tím příběhem myslím Bibli, Písmo, 

zvláště zprávu Nového Zákona. Jsme jako Izraelci pouze diváci, nebo spíše 

v našem případě posluchači, čitatelé, příběhů o Ježíši Kristu, prvotní církvi, o 

práci Ducha Svatého? Můžeme navštěvovat bohoslužby, dokonce být aktivně 

zapojeni ve službě, ale stále bytostně, osobně nevstoupit do příběhu. Co to 

v tomto případě prakticky představuje? Vstoupit do příběhu myslím být citlivý 

na zvěst Písma, být citlivý na vedení Ducha Svatého, potřebujeme vejít do 

vztahu s Ježíšem Kristem s úctou a porozuměním, potřebujeme odložit mnohé, 

co si neseme s sebou. (Příklad Dr. Hinsona – strávení jednoho týdne v roce 

v klášteru – ztišení, naslouchání vedení Ducha Svatého). Vstoupit do příběhu, 
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být citlivý na Písmo, být citlivý na vedení Ducha Svatého, znamená se ztišit 

osobně, vnitřně. V dnešní uspěchané době je to hodně složité. Já osobně mám 

s tím problém (práce, děti, povahově jsem zaměřen na organizaci a výkon). Ale 

i my v našem sboru máme příležitosti, jak se vnitřně zklidnit (modlitby 

v pondělí, modlitby 24/7, modlitby přes noc před nedělí, kdy máme večeři 

Páně). 

Zkusím, to popsat ještě jiným způsobem. Stát se součástí příběhu znamená, že 

můžeme vnitřně stát u jesliček při narození Ježíše, být s ním, když uzdravoval 

nemocné, být s ním v lodi, když utišil bouři, stát před jeho křížem, když umíral, 

setkat se s ním, jako s živým Kristem. Možná to zní až mysticky. Nicméně když 

se vnitřně ztišíme, budeme schopni naslouchat slovům Ducha Svatého a jeho 

vedení se stane každodenní praktickou zkušeností v našich životech. To 

znamená vstoupit do příběhu. Bible není historickou knihou, ale vyznáním 

zástupů o osobním setkání se s Pánem Bohem. A i my máme možnost se s ním 

osobně, bytostně setkat. 

3/ To zvládneme/vyřešíme sami 

Když byl Mojžíš tak dlouho pryč a Hospodin nemluvil k lidu, tak se Izraelci 

rozhodli to vyřešit po svém. Najednou je vidět, že Áron byl velice schopný a 

zručný. A Izraelci mu rádi pomáhali. Dali Áronovi zlaté šperky, Áron je 

dovedně roztavil, udělal sochu zlatého býčka a lid této soše sloužil. Izraelci a 

Áron mohli být na sebe pyšní, jak to dobře zvládli. „Konec konců toho Mojžíše 

ani nepotřebujeme!“ si mohli říct. Věřím, že mnozí z nich k tomu přistupovali 

s upřímnou vírou, že dělají dobrou věc. A málem je to stálo život. 

Naše společnost a naše generace si myslí, že tento život, tento životní příběh, 

zvládnou také sami. Myslí si, že nepotřebují žádného boha. Od mnohých 

nevěřících přátel často slýchám, „že k životu nepotřebují žádnou berličku“. 

Výsledkem tohoto spoléhání se na sama sebe je jedna z největších nejenom 

hospodářských krizí v Evropě, ale hlavně mravní a duchovní selhání 

evropských společností, které o sobě tvrdí, že vyrostli z křesťanské tradice. 

Obávám se, že ten postoj „to přece zvládnu sám“ prosakuje také do života 

věřících lidí. Někdy mám pocit, že život věřícího a i život sboru je rozdělen na 

část duchovní a část praktickou. Do té duchovní sféry samozřejmě Pána Boha 

pustíme (shromáždění, chvály, čtení z Písma, modlitby, atd.). Ale tu praktickou 

si raději často řídíme sami (škola, práce, zábava, …, finance, organizační 

záležitosti, atd.). Příklad: modlitba nad hokejkami před zápasem. Můj novoroční 
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verš: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 

předkládejte své žádosti Bohu.“ (Filipským 4, 6). U Boha není duchovní a 

praktický život. Buď žijeme s Bohem nebo z vlastních sil. 

4/ Krok/zkušenost víry 

Bez tohoto kroku víry, osobní zkušenosti s Bohem, byste mohli říct, že to bylo 

zajímavé kázání, možná netradiční pohled na vykládaný oddíl, ale něco tomu 

přece chybělo. Apoštol Pavel v dopise do Říma píše: „Byli jsme tedy křtem 

spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých 

slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového.“ (Řím. 6, 4) 

Profesor Halík tuto zkušenost víry zajímavě vystihuje ve své knížce Divadlo 

pro anděly: „Křesťanství je víra, v jejímž centru stojí kříž a která ani pro jásot 

ze vzkříšení nezapomíná na Ježíšův výkřik. Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to 

víra, pro niž Ježíšovo vzkříšení – opravdu klíčové tajemství křesťanského 

zvěstování – není laciným happyendem, návratem zmrtvýchvstalého zpátky do 

tohoto světa a života, nýbrž vskutku tajemstvím radikálně nového, jež se 

prolamuje do našich životů, jestliže v okamžiku konverze začínáme žít 

s Kristem úplně novým životem. Na křesťanství mne vzrušuje právě ono úplně 

nové, ono poznání otevřít se tomu: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani 

člověku na mysl nepřišlo. ( Kor. 2, 9).“ (strana 22-23). 

Závěr 

Co k tomu dodat na závěr. My máme mnohem větší výsadu a příležitost než 

Izraelský lid. Jejich prostředníkem k Hospodinu byl Mojžíš. My máme úplně 

jiného prostředníka – Ježíše Krista. Jsme vyzváni, abychom vstoupili do 

příběhu, do příběhu Písma. Ne jako litery, historického popisu, ale osobní 

zkušenosti s Pánem Bohem prostřednictví působení Ducha Svatého. Jsme 

vyzváni, abychom nerozdělovali mezi duchovním a praktickým životem, ale 

abychom vše v modlitbě a prosbě předkládali Bohu. Jsme vyzváni, abychom 

udělali krok víry, abychom mohli zažívat to nové. To prolomení Boží milosti do 

našeho života. Jak na to odpovíš? 

 

 

CB Kladno, 15.1. 2012 


