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22. 5. 2022 – Neschopnost s Jozuem 

1. čtení: Nu 11, 24-29 
 
Píseň (Svítá): S79 – Hříchy (NEZ334) – bez závěrečného refrénu 

 
Základ kázání: Joz 24, 1-23 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
i Jozue patří mezi podivné lidi v zástupu svědků Hospodinovy 

věrnosti. Skoro jakoby Hospodinovu věrnost a dobrotu 
nedosvědčoval nikdo normální! 

Nejprve je podivný tím, že se, jako první z postav, o které 
hovoříme v této řadě kázání, nedopustil ničeho významně zlého. 
Nebo to alespoň nikdo nedochoval. Není pohanskou prostitutkou 
jako Rachab. Není vrahem jako Mojžíš. Neokradl vlastního bratra ani 
nepodvedl svého slepého otce jako Jákob – atd. 

Jediné, co lze na Jozuovi nalézt, je ten oddíl z Nu 11. Tedy 
jakousi žárlivost a závist – ale drobnou a chvilkovou. Možná za takto 
pozitivní obrázek o Jozuovi může také skutečnost, že jeho úkolem 
bylo vést lid při zabydlování se v Zaslíbené zemi – což se soustředilo 
zejm. na jeho rozhodnutí vojenská než jakákoli jiná. 

Přesto však i kniha Joz zdůrazňuje náboženský rozměr 
zabydlování Israelců v Zaslíbené zemi. Fakticky, archeologicky 
dokázáno, k žádnému vybíjení ani válkám nedocházelo. Maximálně 
šlo o velmi lokální a malé potyčky. Jak to, koneckonců, reflektuje také 
shrnutí v úvodu knihy Sd. Ale nenápadně také Joz 24, 12. A další texty 
(např. Ž 44, 4). 

Tak by bylo možné říct, že Jozue je v podstatě dokonalým 
příkladem v Bibli. Že patří k těm, skrze které se v křesťanství vytvořil 
nádech morální nadřazenosti vůči ostatním lidem. Jenže křesťané-
laici toho o Jozuovi neví mnoho. Přestože se mu věnuje celá jedna 
kniha. Obvykle znalosti začínají a končí jeho „dobytím“ Jericha. Tedy 
ani odtud nelze biblicky odvodit iluzi morální nadřazenosti 
křesťanských církví. Tím méně od postav významnějších a 
známějších – ani od Ježíše Krista. 

A to vše ačkoli Jozue s Ježíšem sdílejí jméno. Z nějakého důvodu 
je však řecké Iesous u jednoho zkomoleno v češtině do Jozue, u 
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druhého do Ježíše. Z nějakého důvodu je jejich hebrejské Jehošua 
zkomoleno jednou do Jozue, podruhé do Ježíše. Možná křesťané 
nechtějí vidět podobnosti mezi Jozuem a Ježíšem? 

Tak má Ježíš svou knihu už ve Starém Zákoně. Knihu o vlastně 
dokonalém člověku – protože na „Jozua“ se vlastně nic negativního, 
co by stálo za řeč, nedozvíme. Zatímco v evangeliích se o „Ježíšovi“ 
dozvíme ledacos – zejm. Markovo podání hovoří např. o Ježíšovi 
velmi ostrém, drsném, útočném (např. Mk 7, 1-8). Ale podobně také 
podání Matoušovo (např. Mt 12, 34) nebo Lukášovo (Lk 3, 7). 

Další zvláštností Jozua je konec jeho příběhu a života – ona Joz 
24. Jozue hovoří k té generaci Israelců, kterou bychom mohli označit 
za „zlatý věk“ Israelců. Jsou to ti, jimž bylo méně než 20, když zbytek 
pospolitosti chtěl ukamenovat Mojžíše a Arona. Když se zbytek 
israelské komunity chtěl z hranic Zaslíbené země vrátit do 
egyptského otroctví. Když si zbytek Israelců, v drtivé většině rodičů 
této „zlaté“ generace, přál raději smrt. A Hospodin jim splnil jejich 
přání. 

Tato generace vedená Jozuem je vykreslena podobně, jako 
prvotní církev v knize Sk. Nebyl žádný problém, všechno bylo skvělé, 
úžasné, perfektní. Všichni byli věrní a sloužili Hospodinu. Dokud se 
člověk nezačte do epištol ze stejné doby prvotní církve. Podobně i 
s knihou Jozue – dokud se člověk nezačte zejm. do úvodu knihy 
Soudců. 

Tak Jozue vypadá také jako dobrý vůdce israelského lidu – 
dokonce lepší než Mojžíš. Proti Mojžíšovi přece lid neustále reptal. 
Proti Jozuovi nikdo. Že by ta generace, jež hleděla na své vymírající 
rodiče a prarodiče na poušti, byla o tolik lepší? 

Čímž podivnost Jozua nekončí. Jakkoli je hlavně schopným 
vojenským velitelem, setkáme se u něj také s událostmi jak 
vystřiženými z Mojžíšova příběhu. Např. v Joz 5, 13-15 se s Jozuem 
setkal velitel Hospodinova zástupu, který vůči Jozuovi udělá jediné: 
Přikázal mu „zuj si opánky, neboť místo na němž stojíš, je svaté.“ Jak 
vystřižené z Ex 3, 5, kde se v hořícím keři setkal Hospodin 
s Mojžíšem! 

Podobně také v závěru Jozuova života. Lid se zdá být věrný, 
dokonalý, skvělý a úžasný. Jozue mu, po Mojžíšově vzoru v Dt, 
zopakoval, čím vším prošli (Joz 24). Lid se, stejně jako tváří v tvář 
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Mojžíšovi, vyzná z víry Hospodinu. Vysloví, že jen Hospodina bude 
poslouchat – jako v závěru Mojžíšova života. 

Ale Jozue zakončuje svou řeč naprosto nečekaným: Nebudete 

moci sloužit Hospodinu. Nebudete toho schopni. Nejste toho schopni. 
Jako blesk z čistého nebe! Ta dokonalá generace „zlatého věku 

Israelců“ slyší, že nebude moci sloužit Hospodinu. Nedokáže to. 
Nebude schopna Bohu sloužit. V odpovědi na své vyznání víry 
v Hospodina! 

To je až Ježíšovsky drsné! Představme si, že by faráři takto 
reagovali na vyznání víry křtěnců, nebo rodičů žádajících o křest dětí. 
Tím spíš, když u některých žadatelů o křest dětí je zřejmé, že Bohu 
sloužit nebudou. Že je po daném křtu nejspíš neuvidíme nikdy – nebo 
jen na Velikonoce a Vánoce. Takže by to bylo docela dobře 
opodstatněné… 

Ale proč to řekl Jozue na konci svého života těm věrným, 
oddaným, poslušným Israelcům? Vždyť i ten lid zareagoval trváním 
na své víře, odstraněním cizích božstev, které byly mezi nimi a 
opakovaným vyznáním, že jsou svědky samy proti sobě (Joz 24, 21-
25). 

Zřejmě právě proto. Israelský lid se hlasitě a viditelně přiznával 
k víře a poslušnosti Hospodinu. Dokonce se o ní i hádal s Jozuem, 
který jim na rovinu řekl, že jsou to spíš prázdné pokrytecké kecy. 
Protože při tom všem u sebe Israelci měli různé modly a bůžky. 
Amulety a magické předměty. Které jsou v neskloubitelném rozporu 
s vírou, kterou tak halasně vyznávali. O kterou se skoro hádali. 

To je přece naprosto směšná situace! „Já věřím v biblického 
Boha – jen nechodím do žádného kostela!“ „Já jsem poslušný 
Hospodinu – ale přeci jen na těch tarotových kartách, amuletech, 
krystalech a dalších může také něco být.“ „Nemůžu přece vsadit 
všechno na jednu kartu – na Hospodina. Ačkoli nahlas říkám pravý 
opak: Ano, jen Hospodina budu poslouchat.“ „Kristus je má síla a 
spasení – dokud tedy nedojde na následování Krista vlastní obětí.“ 
„Ježíš je mým Pánem natolik, že mu zasvětím své dítě ve křtu, ale ani 
v navštěvováním Hospodinových svatyň ho následovat nebudu.“ 

Tak to byla za Jozua stejně absurdní situace, jakou je dodnes. A 
bude až do Kristova příchodu. Proto lid, v takto zřetelně a hluboce 
pokrytecké a paradoxní situaci slyšel od Jozua: Nemůžete sloužit 
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Hospodinu. Nejste toho schopni. Protože si nevidíte do vlastní pusy. 
Ani do vlastní kapsy, kde máte vyřezanou sošku nějakého toho Baala, 
Aštorety, Dágona, Milkóma, Kémoše, Moleka a dalších. 

Jako to na rovinu řekne o dvě kapitoly později Sd 2, 13. Jako se 
to vrátí mohutně za Šalomounovy vlády, kdy i Šalomoun sám jim 
bude chodit obětovat (1Kr 11, 1-10). A to ke kultu Moleka patřilo 
upalování vlastních dětí zaživa. Ještě za Jóšijaše budou tyto a další 
kulty a náboženství velice rozšířeny v Božím lidu (2Kr 23, 1-15). 

Tak je snad nápadná také Jozuova transcendence. Jeho 
překročení vlastního stínu, hříchem pokřivené přirozenosti. Ačkoli to 
znamenalo postavit se proti všem ostatním. Protože řekl Israelcům 
„zlatého věku:“ Nejste schopni sloužit Hospodinu. Ačkoli jste 
přesvědčeni o opaku. Ačkoli věříte opak. Ačkoli vám situace připadá 
přesně obrácená – totiž že vy jste konečně ti skvělí a úžasní. Na rozdíl 
od svých rodičů. Místo aby hlásal, že „už jsme blízko Božího 
království!“ 

Tak možná nejsou Jozuova drsná slova tak velkým 
překvapením. V kontextu dalších a předchozí staletí a tisíciletí. 
V kontextu dokonce krále Šalomouna a doby Jóšijášovy. V kontextu 
předchozí generace Israelců, která chtěl raději zemřít, než aby 
zápasila o Zaslíbenou zemi, do které je Bůh vyvedl deseti ranami 
egyptskými a Rudým mořem. Stejně jako v kontextu naší současnosti. 

Protože platí dodnes: Nejsme schopni sloužit Hospodinu. 
Nemůžeme sloužit Hospodinu. Vždyť vše dobré, co máme a čím jsme, 
je od Hospodina. Není nic, co bychom mu mohli dát, čím mu prospět. 
Čím mu přispět. 

I v tom je křesťanství zcela podivným, nepřirozeným 
náboženstvím: Nemůžeme svému Bohu sloužit. Nejsme toho schopni. 
Jsme hříšníci. Je to Hospodin Bůh, kdo slouží nám. Tak nápadně 
v Kristu. Tak nápadně lidu na cestě života v Zaslíbené zemi. 

Hospodin Bůh slouží nám. Ne my jemu – dokonce toho nejsme 
ani schopni. Protože on je Ten Svatý – my ne. A proto nám Hospodin 
věrně slouží – ten Svatý slouží nesvatým hříšníkům.  

Amen. 

 
Píseň: NEZ118 – Zpívejte Pánu nové písně  
 


