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18. 9. 2022 – Vždyť si to zaslouží! 
 
1. čtení: Ex 32, 1-14 
 
Píseň: NEZ752 – Tvá svoboda 

 
Základ kázání: 2Sam 24 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

ani vůči Davidovi si Bible nehraje na to, že by byl dokonalý. Ačkoli 
i v církvích se přirozený postoj hraní si na dokonalost znovu a znovu 
prosazuje. 

Místo pokání. Místo vyznávání vin. Přiznávání chyb a selhání. Což 
je stále skoro nepředstavitelné ve světském světě. Ale znovu a znovu 
také v církvích. Přestože to je jedním z nápadných rysů biblické lidské 
svatosti. Biblická lidská svatost nemá nic společného s morální čistotou 
nebo dokonalostí – to by pak nemohl být svatý nikdo. 

Biblická lidská svatost je o pravém opaku: O přiznávání vlastních 
vin a chyb a špatných rozhodnutí. Tak je škoda, že v západní Evropě, 
vlivem západního katolictví, se prosadil opačné chápání slova „svatý“ – 
jakožto „morálně dokonalý.“ 

Tak i David opakovaně a znovu přiznával své viny. Na rozdíl od 
Saula. Na rozdíl od Šalomouna. Na rozdíl od většiny dalších králů i 
účastníků Božího lidu. 

Dnešní Davidův příběh je tak příkladem z mnoha. Což může být 
překvapivé: Příkladný král, který dělá mnoho chyb? 

A copak jsou vládci a lidé, kteří za svůj život udělali chyb jen málo 
a jen malé? 

Tak je Davidova svatost snad nápadná nejen v jeho služebnosti a 
službě, ale také v jeho pokání. Stejně jako je snad i v tom nápadná jeho 
transcendence – jeho překročení, opuštění toho, co je přirozené a 
samozřejmé v lidském světě. Dodnes. Také kvůli řečem o pokroku a 
vyspělosti civilizací. 

V dnešním příběhu však může snadno strhnout pozornost něco 
jiného než Davidovo pokání. Vždyť David jen plnil Boží vůli – tak proč se 
kaje z plnění Boží vůle? Bůh sám přece vzplanul proti Israeli hněvem! 
Bůh sám podnítil Davida proti jeho lidu! 
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Přece právě Bible a křesťanství a židovství a faráři a kněží a rabíni 
neustále opakují, že máme hlavně činit Boží vůli! Že máme činit a plnit 
Boží vůli před vším ostatním! Někteří dokonce dodávají, že naprosto 
slepě, bez porozumění. 

Ale co potom ten Mojžíš? Ten Mojžíš, který se opakovaně a znovu 
přimlouval u Boha za změnu Boží vůle? A co potom Ježíš – nejen 
v Getsemane? Co Ježíš, který se za všechny vytrvale přimlouvá v Božím 
království po pravici Boží? Za co se přimlouvá, když ne za Boží 
milosrdenství a shovívavost? Když ne za změnu Božího soudu? 

Tak se nechme biblickými oddíly táhnout hlouběji do poslušnosti 
Bohu. Hlouběji do víry v Boha. Protože Hospodin rozhodně nechce 
slepou, nepoučenou víru. 

Protože taková víra velmi snadno a ráda ubližuje ostatním. Usiluje 
o lidské utrpení a bolest a smrt: „Vždyť jsou to hříšníci a darebáci, tak 
jim patří, co si zaslouží!“ Taková víra je tak opět jen pověrou, 
egocentrismem a nemá s biblickou, křesťanskou, mojžíšovskou ani 
kristovskou vírou mnoho společného. 

Protože Mojžíš se opakovaně přimlouval za změnu Božího soudu. 
Právě když Hospodin vzplanul hněvem proti svému vlastnímu lidu. 
Dokonce když vůči Israelcům vzplanul hněvem zcela oprávněně. A 
přesto se Mojžíš přimlouval za Boží shovívavost a milosrdenství. 
Rozmlouval Bohu oprávněný soud. Mojžíš Bohu opakovaně rozmlouval 
logický trest vyplývající ze smlouvy mezi Bohem a člověkem. 

Tak se ukazuje, že hlavním Davidovým hříchem v dnešním 
příběhu nebylo sčítání lidu samotné. To je jen projev, symptom hlubšího 
hříchu a selhání: Že se nechal podnítit hněvem proti svému lidu. Proti 
Božímu lidu. Proti bližním. 

Na devět měsíců totiž David uvěřil, že přece má způsobit zlo a 
utrpení a bolest. Vždyť si to ti Israelci nepochybně zasloužili! Ale to platí 
dodnes o každém člověku… Proto se tím David nijak nelišil od pohanů. 
Od jinověrců. Co svatého, co božského, co Hospodinovského je na 
souhlasu s přáním utrpení a smrti bližních? 

Tak je Mesiáš sice zaslíben z Davidova rodu, ale tou hlavní 
postavou Starého zákona je Mojžíš. Protože přinesl lidem desky Božího 
zákona, desky Boží vůle. Což bylo dopřáno právě jen Mojžíšovi proto, že 
se přimlouval za hříšníky. Prosil o změnu Boží vůle vůči zlým, 
darebákům, heretikům, zlým. Prosil za záchranu zrádců a podvodníků a 
pohanů. Přestože Boží vůle byla zcela opačná: „Skoncuji s nimi.“ 
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Přestože Božím soudem bylo dokonce: „Z tebe, Mojžíši, udělám 
veliký národ.“ Tedy nejenom, že Mojžíš se přimlouval za objektivně 
provinilé, zlé a hříšné, kteří si svůj trest očividně zasloužili. Ještě se 
přitom sám připravoval o velké požehání a dar: Že by byl praotcem 
velikého Božího národa! 

David to naštěstí také pochopil. Po devíti měsících. Pochopil, že 
jeho lid bude platit za jeho hřích. Také proto, že David je přece králem 
svého lidu. Také proto, že bylo Davidovým rozhodnutím dát sečíst lid. 
Bylo Davidovým rozhodnutím dát průchod Božímu hněvu a trestu. Bylo 
Davidovým svobodným rozhodnutím nechat se popudit Božím hněvem. 

Což bylo rozhodnutí, které Mojžíš opakovaně odmítl udělat. 
Naopak se rozhodoval vlastně proti Božímu soudu. Stejně jako i Kristus 
se opakovaně odmítl nechat popudit k oprávněnému trestu pro každého 
člověka. 

O to překvapivějším se tak může zdát takřka hned následující 
Davidovo rozhodnutí (v. 10+14). Hned poté, co si totiž David uvědomil 
svůj hřích, kdy s chutí souhlasil s Božím hněvem a chtěl, aby lidé trpěli a 
umírali – tedy vyznal svůj hřích nepřimlouvání se za bližní – plně se 
vydal do Božího rozhodnutí o podobě trestu. 

Tak máme plnit Boží vůli? Tak se máme vzpírat Boží vůli? Máme se 
plně spolehnout na Boha? Máme mu někdy odmlouvat? 

Odpovědí je, jako stále znovu, svatost. Svatost Boží, Hospodinova. 
A tak svatost Ježíšova a Mojžíšova: Svatý je ten, kdo se přimlouvá za své 
nepřátele. Svatý je ten, kdo se přimlouvá za hříšníky, zlé. Svatý je ten, 
kdo neusiluje o pomstu. Kdo netouží po „zasloužené“ odměně pro zlé a 
hloupé a zrádce a pohany a vrahy a zloděje a další. Na Boží svatost 
nestačí jen činit pokání za vlastní viny – ačkoli už to je obrovský nárok 
pro většinu lidí. Na Boží svatost je nezbytné se prosit o milost také za 
viny a hřích ostatních. 

Svatý je ten, kdo překračuje ten lidský cit pro spravedlnost: Zlý má 
přece trpět a zemřít. Hříšník má trpět a zemřít. Svatý překračuje, 
transcenduje toto pohanské, heretické a vlastně absurdní smýšlení. 
Také proto, že chápe, že všichni jsou hříšníci. Před Bohem není nikdo 
dobrý. I Kristus sám takový titul odmítal! 

A tak si všichni zasluhují utrpení, smrt, bolest, trest. Včetně 
každého strašně spravedlivého, který tak spravedlivě nechává bližní 
umírat a trpět hříchem a zlem. Ještě v přesvědčení, že to tak přece chce 
Bůh. Možná ještě s pocitem spravedlnosti a dobra. Jako David. 
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Ale svatý je ten, kdo chápe očividnou dějinnou pravdu: Zabíjením 
hříšníků hřích neporazíme. Nevyléčíme. Neodstraníme. Nezmenšíme. 
Ani tím, že zlé a hříšníky prostě necháme zemřít – „podle Boží vůle.“ 
Kdyby to fungovalo, už dávno by na světě hřích nemohl být. I jen za těch 
pár posledních tisíc let psané historie. 

A tak ani to druhé Davidovo rozhodnutí zdaleka nebylo dokonalé: 
Pln strachu a obav se plně vydal do Božích rukou v otázce trestu pro 
svůj lid za svůj vlastní hřích, zlo a chybu. Správnou odpovědí byly 
přímluvy! Přímluvné modlitby! Prosby za Boží smilování a odpuštění! 
Právě pro lid, který trpěl a umíral pro hřích svého vládce. 

A nebo měl David alespoň přijmout ten jediný z nabízených trestů, 
právě který David odmítl. Totiž ten jediný z Bohem nabídnutých trestů, 
který by se týkal pouze Davida: Utíkat tři měsíce před svými nepřáteli. 
Vždyť v tom už měl velikou praxi… 

Uprostřed vlastního strachu a hříchu David sám za svůj hřích platit 
nechtěl. Ale „ať to rozhodne Bůh sám!“ „Jen, Bože, netrestej za můj hřích 
mě!“ Typicky pohansky: „Já jsem hrozně blbej, hrozně se omlouvám – 
ale hlavně z mé chyby nikdo nevyvozujte žádné důsledky pro mě!“ „Ale 
klidně ať mými chybami trpí někdo jiný – tomu se ‚pokorně‘ podřídím!“ 
„Hlavně ať já nemusím nést důsledky vlastních rozhodnutí!“ 

Zřejmě také proto později David nechce přijmout nesobecký, 
obětavý dar Aravny Jebúsejského: Aby měl pocit, že se ze své viny 
vykoupil. Protože nic nebrání obětovat Hospodinu darovanou oběť. 
V dané situaci dokonce hlouběji: Explicitní pohan, protože Jebúsejec, tj. 
ne-Israelec, nabídl zadarmo vše potřebné k oběti Hospodinu. Tak 
explicitní pohan, že v Boha sám nevěřil, Hospodin nebyl jeho Bohem (v. 
23!)! A přesto nabídl zadarmo své pro dobro někoho jiného. Pro oběť 
cizímu božstvu na svém vlastním pozemku. Stejně jako není náhoda, že 
nabídl na podpal dřevo způsobující, symbolizující otroctví – smyky a jha. 

Protože počátkem a koncem Boží vůle je spása každého člověka 
(1Tim 2, 4). Tak se mají i Hospodinovy věrní přimlouvat za každého 
člověka. Usilovat o spásu každého člověka. I kdyby zřetelně zlého a 
zasluhujícího trest. Jako se opakovaně i Mojžíš přimlouval i za israelský 
lid, který ho chtěl opakovaně zabít. Jako to až do konce dějin dělá a bude 
dělat Ježíš Kristus. 

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


