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8. 5. 2022 – Důvěřování s Mojžíšem 
 
1. čtení: Ex 2, 1-15a 
 
Píseň (Svítá): S50 – Divné to věci dnes 

 
Základ kázání: Nu 14, 1-20 + Nu 20, 1-13 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

o Mojžíšově výsadním postavení v Bibli není diskuse (Dt 34). 
Také Mojžíš tedy patří mezi lidi příkladné a následováníhodné. Stejně 
jako praotcové před ním. A to ačkoli Mojžíš byl vrah. Podobně jako 
Kain. Také proto jsme i my začínali tuto řadu kázání právě Kainem. 
Také vrahem. 

Podobností Mojžíše a Kaina je pak víc. Kain se rodí do dost 
hrozné situace – jako prvorozený syn rodičů sebe-vyhnaných z ráje. 
A hned je instrumentalizován, je pro svou vlastní matku nástrojem, 
prostředkem k něčemu jinému (Gn 4, 1). Rodiče, pro které je i vlastní 
dítě prostředkem, nástrojem, jsou velkými hříšníky. 

Mojžíš se rodí do situace, kdy jsou narození chlapci v egyptském 
otroctví zabíjeni. Jeho vlastní matka se ho zřekne, vzdá, odloží ho. 
Nemůže do babyboxu, tak ho pošle naslepo po Nilu. De facto tedy 
Mojžíšova matka poslala Mojžíše na smrt. Mojžíšova šance na přežití 
byla takřka nulová. Košík se snadno převrátí, zatížený asfaltem 
potopí, naplní vodou – a nebo ho najdou Egypťané, kteří hebrejské 
děti zabíjeli. 

Podobně příšerný začátek života, jako byl Kainův. Ale jako to 
známe také z příběhu Izáka – toho připravil jako oběť Hospodinu 
jeho otec Abraham. Jako to známe z příběhu Jákobova – vlastní matka 
ho navedla, aby podvedl starého, slepého otce Izáka. Jako to známe 
z příběhu Josefova – jeho bratři ho nenáviděli. Také ho chtěli zabít. 
Také to málem udělali. A pak ho ještě prodali do otroctví. 

Tak i Mojžíš pokračuje v zástupu biblických svědků 
Hospodinovy milosti. Milosti, která má zvláštní slabost pro 
zotročované, utlačované, rodící se do hrozných situací. I těm 
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Hospodin nabízí zásadní změnu životní situace, nasměrování života – 
navíc k zásadně lepšímu. 

Mojžíše zachránilo podivné rozhodnutí egyptské princezny, 
faraónovy dcery. Která nejen, že Mojžíše nevydala k popravě – jak jí 
nařizovaly zákony jejího otce a země. Místo toho se nad plačícím 
Mojžíšem smilovala. Boží milost pak působila dál – jako kojnou si pro 
malého Mojžíška vybrala právě jeho biologickou matku. A ta za to 
ještě dostala zaplaceno! 

Tak je možná překvapivé, že první příběh, v němž se Mojžíš sám 
rozhoduje, je příběh jeho vlastnoruční vraždy nějakého Egypťana. Že 
ten Mojžíš, který je tak zásadní postavou Starého Zákona, jako je Ježíš 
v Novém, je vrahem. 

Navíc vrahem, o jehož pokání se v Bibli nedočteme nic. Možná i 
proto chce Mojžíše opakovaně zabít vysvobozený israelský lid. 

A Mojžíš se za právě takový israelský lid přimlouval. 
Opakovaně. Znovu a znovu. Za ten lid, který ho opakovaně chtěl zabít. 
V Nu 14 dokonce ještě ve stejné chvíli: Lid se děsil Zaslíbené země. 
Do čeho je to, už zase, ten Mojžíš s Hospodinem zavedli?! Kéž by 
raději dál žili v Egyptě, kde jim „jen“ zabíjeli děti! Vždyť tam měli 
hrnce masa, melouny, pórek, vodu… Kam se na otroctví v Egyptě 
hrabou křepelky a mana na poušti od Hospodina! Svoboda od 
Hospodina! Nezabíjení jejich dětí! 

Šílenství Israelců je v tom snad zřejmé. Snad také pohanství, 
egocentrismus, hříšnost, zrůdnost. Tak nepřekvapuje, že dalším 
krokem je ukamenování Mojžíše, Arona, Jozua a Káleba. Těch čtyř 
proti všem ostatním, kteří jako „šílenci“ volali k důvěře Hospodinu. 
Který přece bil Egypt oněmi deseti ranami. A přemohl jej. Tak co je 
pro Hospodina nějaký Kenaan? Ale to ve své hříšnosti, 
sebestřednosti, ve svém pohanství, Israelci neviděli. Nechtěli vidět. 
Dělali, že se nestalo. 

Tak i Hospodin odpověděl stejně: „Tak když chcete zabít tu 
malou hrstečku mezi vámi, která jediná je mi věrná, tak já pozabíjím 
vás!“ A nebylo to poprvé. I tentokrát se však Mojžíš za lid přimlouval. 
Modlil se proti Hospodinovu rozhodnutí. Které přece bylo zcela 
logické, spravedlivé a oprávněné! 

A Hospodin se Mojžíšem přemluvit nechal. Zase. Tím Mojžíšem, 
kterého chtěli před krátkou chvílí právě ti Israelci zavraždit. Blízkost 
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Mojžíše ke Kristu nejen na golgotském kříži je tak snad nápadná: 
Přimlouval se za své vrahy! Přimlouval se za zlé, nevěrné, pohanské, 
sebestředné, líné, šílené. Za ty, kteří ho chtěli zabít. A nebýt 
Hospodina, tak by Mojžíše taky zabili. 

Tak je snad zřejmá Mojžíšova transcendence. Mojžíšovo 
překročení, vymanění z toho, co je obecně lidské. Z vlivu a vlády 
hříchu, zla, normálnosti, zkřivené přirozenosti. A tak i z vlády a 
diktátu sebestřednosti, sobectví, arogance, pýchy, lenosti, nezájmu, 
lhostejnosti. Protože z diktátu lidské společnosti. Nakonec jedinou 
lidskou postavou SZ, která se může s Mojžíšem trochu rovnat, je 
prorok Elijáš. Nikdo jiný. Ani ten David, z jehož rodu bude o mnoho 
později po Mojžíšovi zaslíben Mesiáš. Ani žádný z proroků. Ani žádný 
ze soudců. Ani žádný z králů. Ani z kněží. 

A přitom je Mojžíš vrah. Který se modlil proti Božímu 
rozhodnutí. Aby zachránil ty, kteří chtěli právě Mojžíše zavraždit. 
Přímluvami, které byly okamžitě v rozporu s Božím soudem – 
v lidských očích tak spravedlivém a logickém! Proč se přece ten Bůh 
pořád patlá s těmi nevěrnými Israelci? Co víc by ještě chtěli, po všech 
těch zázracích? Vždyť v Boha nevěří, spoléhají sami na sebe, 
přednější je jim vlastní pohled na věc! Proč se s nimi patlat? Ať si 
Hospodin raději stvoří, nebo vybere, jiný národ, než tuhle nevděčnou, 
pohanskou, arogantní a zlou bandu bývalých otroků! 

A Mojžíš se přesto opakovaně přimlouval za změnu Božího 
soudu nad takovýmhle lidem. Stále znovu pomáhal takovému lidu. Co 
už je Kristovštější? Co už je božštější? 

A přesto Mojžíš nakonec do Zaslíbené země nevstoupil. Tak co 
už měl udělat ten Mojžíš víc? To bylo jeho provinění v Nu 20 opravdu 
tak velké? Opravdu udělal Mojžíš něco tak strašně hrozného, když na 
Boží příkaz vyvedl opět reptajícímu lidu vodu ze skály – jenom ne 
slovem, ale údery své hole? Fakt to je takový problém, že převážil 
opakované přímluvy za nevěrný lid? Opakovanou a vytrvalou 
Mojžíšovu věrnost? (Dt 32, 48-52) 

Tak je Mojžíš výsostně podivnou postavou. Je Hospodin 
opravdu takhle malicherný? Opravdu stačí takhle drobná nedověra 
jen ve formě – a spása je fuč? Ale vždyť na Mojžíšovy přímluvy 
odpustil Hospodin mnohem horší a větší zla! Tím podivnější je 
Mojžíš, že jde o zcela výsadního člověka Starého Zákona – a nevíme 
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ani, kde byl pohřben. A jediné, co o místo hrobu tohoto Mojžíše víme, 
je, že to bylo v Moábu (Dt 34)! Tj. v zemi pohanské, v zemi vytrvalých 
nepřátel Israelců. Ani Mojžíšovy ostatky nesměly vstoupit do 
Zaslíbené země! 

To se opravdu ten Mojžíš tak strašně prohřešil u té Meríby? 
Ne. 
To určitě ne. 
Tak proč ten Mojžíš, který přijal Boží vysvobození z příšerné 

situace svého dětství a mládí, nesměl vstoupit do Zaslíbené země? 
Vždyť překonal zkřivenost lidské přirozenosti víc, než kdokoli jiný. 
S výjimkou křesťanského vyznání Ježíše. 

A ještě důležitější otázka: Proč tohle Hospodinovo rozhodnutí 
Mojžíš přijal a dodržel? Vždyť neměl důvod! Pokud pro své 
malilililinkaté přestoupení, které jakoby zneplatnilo obrovské 
množství dobra, která Mojžíš konal, nesměl vstoupit do Zaslíbené 
země – proč v tom Hospodina poslechl? Vždyť neposlušnost by mu 
umožnila přejít hranici Zaslíbené země. A poslušnost mu už nemohla 
přinést nic dobrého! 

Právě proto. Mojžíš zcela opustil, překročil, překonal toto 
výsostně sebestředné, sobecké, a tak pohanské, lidské uvažování. 
Ačkoli je pokládáno za zcela přirozené a normální. To je přece jádro 
Boží svobody, transcendence lidského hříchu – nežít, ba dokonce ani 
nepřemýšlet, sebestředně. S ohledem hlavně na sebe. Na prospěch a 
dobro svůj a nebo své skupiny. Často navíc krátkodobé. Opustit ono: 
A co z toho budu mít já? 

A zejm. tím se stávat Božím obrazem. Hospodin si přece 
takovou otázku také neklade. V Bohu by to, konec konců, ani 
nedávalo smysl. A tak Mojžíš vytrval ve věrnosti Hospodinu, ačkoli to 
znamenalo přijmout zákaz vstoupit do země Zaslíbené. Kvůli naprosté 
malichernosti a banalitě. Také tím dosvědčil svou blízkost Bohu. Svou 
transcendenci. Svou víru a důvěru Bohu před vším ostatním. A tak 
své vymanění z hříchu a sebestřednosti. A tak, že byl spíš Božím 
obrazem než hříšným člověkem. 

Amen. 
 
Píseň: NEZ716 – Z tvé ruky, Pane můj 


