
ZLATÉ TELE  
 

I. ČTENÍ Z BIBLE Exodus 32,1–24.30–34  
 

II. ČTENÍ Z BIBLE  Exodus 32,5  
Áron provolal: „Zítra bude Hospodinova slavnost.“  
 

KÁZÁNÍ    
V příběhu o zlatém teleti je řada motivů a podnětů, o kterých bychom mohli 

mluvit: Bůh se hněvá na svůj vyvolený a vysvobozený lid. Mojžíš se přimlouvá a 
je ochoten obětovat sám sebe za lid. Mojžíš rozbije desky s Desaterem, které dostal 
od Boha. Zajímavé je třeba také to, že zlaté tele spálí a prach z něho nasype do 
vody, kterou pak musí Izraelci vypít. Zvláštní je Áronova alibistická odpověď: „Já 
za to nemůžu. Nasypal jsem to zlato do ohně – a samo od sebe z toho vzniklo tohle 
zlaté tele.“ 

Chci se dnes ale zaměřit na jinou věc, která je v tom příběhu velmi podstatná. 
Když je zlatý býček odlitý, Áron před ním postaví oltář a říká: „Zítra bude Hospo-
dinova slavnost.“  

Izraelci dole pod horou Sínaj neplánují vzývat nějaké cizí bohy. Plánují osla-
vovat Hospodina, který je skrze Mojžíše vyvedl z Egypta. Nechtějí odvrhnout 
Boha, který je vysvobodil z otroctví. Nic takového. Zlatý býček, kterého tam mají, 
není náhražka Hospodina, není to nějaké jiné božstvo.  

Co nahrazují, je Boží služebník Mojžíš. Mojžíš byl mocným symbolem a ztě-
lesněním Boží přítomnosti a moci a ochrany. Na dvou místech v knize Exodu se 
dokonce říká, že Bůh si při vysvobozování Izraele z Egypta použije Mojžíše tak, 
že bude „jako Bůh“ pro druhé (kap. 4 a 7).  

Díky všem znamením a mocným činům, které skrze něho Bůh dělal, se Mojžíš 
pro faraona a Egypťany opravdu stal viditelným znamením Boží moci a přítom-
nosti. Stejně tak byl viditelným a jasným znamením a ztělesněním Boží přítom-
nosti a moci, síly a vůle pro Izraelce.  

Jenže teď je už delší dobu pryč, není jasné, co s ním je a jestli se vůbec vrátí. 
V předchozích případech jeho návrat nikdy netrval tak dlouho. Ale teď je už čty-
řicet dní pryč.  

A v této chvíli vzniklá zlatý býček. Lidé očekávají, že pro ně bude tím, čím 
dříve (teď nezvěstný) Mojžíš. Že to bude mocný symbol a obraz Boží síly a moci, 
vítězství nad faraonem i všemi dalšími nepřáteli, které ještě potkají. Že to bude 
znamení Boží přítomnosti mezi nimi.  

Zlaté tele není příběhem o tom, že by Izraelci cíleně a plánovitě zavrhli nebo 
odmítli Hospodina a vyměnili ho za jiného boha, nebo začali uctívat zlatou sochu. 
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A přesto to je příběh o odmítnutí Hospodina, které ale probíhá mnohem rafinova-
něji.  

Izraelci tam sice slaví Hospodinovu slavnost, ale nechtějí Hospodina takového, 
jaký je. Tím, co dělají, je vyjádřeno, že touží po Bohu takovém, jakého ho sami 
chtějí sami mít, po Bohu, který vyhovuje jim. Nechtějí poslušně naslouchat tomu, 
co říká Bůh, řídit se jeho příkazy a jeho vůlí.  

Zlaté tele, symbol Hospodina, se výborně hodí: nic samo neříká, nic samo ne-
dělá. A protože samo od sebe nic neříká, můžou do jeho úst (vlastně do Božích 
úst, protože to zlaté tele je přece Hospodinovým symbolem tady na zemi a mezi 
námi) vložit slova, která chtějí slyšet.  

S Mojžíšem (také Božím symbolem a znamením) to nešlo. Od něho slyšeli, co 
Bůh opravdu říká, co Bůh opravdu žádá, co je jeho vůle. Tomu ale naslouchat 
nechtěli. A řídit se tím už vůbec ne.  

Příběh zlatého telete z pod hory Sínaj se znovu a znovu opakuje. Opakuje se 
vždycky a všude tam, kde se lidé soustředí na to, čím a jak má Bůh sloužit jim, 
místo aby sami sloužili Božím cílům. Opakuje se vždycky a všude tam, kde lidé 
chtějí, aby Bůh chtěl, co chtějí oni sami, místo aby oni chtěli to, co chce Bůh a 
poslušně plnili jeho vůli.  

Boží myšlení je totiž výzvou pro naše lidské myšlení, Boží cesty jsou výzvou 
pro naše lidské rozhodování a sklony. Boží nároky jsou vyšší, než jaké bychom si 
kdy sami dali. Boží přikázání vyžadují sebedisciplinu a mohou být nesnadná a ná-
ročná.  

Příběh zlatého telete se opakuje se vždycky a všude tam, kde se lidé snaží mít 
Hospodina, ale takového, jaký se líbí jim, jaký vyhovuje jim, místo aby ctili a po-
slouchali Boha takového, jaký je. Ten příběh se opakuje se vždycky a všude tam, 
kde lidé chtějí, aby jim Bůh žehnal a zahrnoval je dobrými věcmi, přitom na ně ale 
neměl žádné požadavky. 

Na tohle všechno je zlaté tele výborná věc. Hezké znamení, které nás utvrzuje, 
že přece věříme v Hospodina – protože to tele je přece jeho znamením. Hezkým 
znamením, které ale Boha karikuje a zkresluje, protože mlčí a souhlasí se vším, co 
si do něj vložíme za představy. Je to ideální znamení, které po nás nic nežádá a 
nechce.  

S Mojžíšem to bylo jinak. Ten přinášel skutečného Boha. Ten věděl a připomí-
nal, že Bůh si nevyvolil svůj lid, aby si Izraelci mysleli a dělali, co se jim líbí, aby 
si žili, jak se jim líbí, ale aby se nechali proměňovat a formovat Bohem sloužil 
Bohu.  

Mojžíš věděl a připomínal, že Bůh si nevyvolil svůj lid pro jeho vlastní pro-
spěch, aby se mu dobře vedlo, byl šťastný a bohatý a úspěšný (vyjádřeno termíny 
tohoto světa), ale že Hospodin si svůj lid vyvolil, aby nesl Boží požehnání, poznání 
Boha a službu Bohu, ke všem čeledím země. Toto určení a úkol pro Boží lid mu 
byl dán do vínku už při povolání Abrahama.  
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Mojžíš věděl a připomínal, že Bůh si nevyvolil svůj lid, aby si žil snadno a 
lehce, ale aby byl svatý a osvěcený pro Boha. Že si ho Bůh nevyvolil, aby druhým 
panoval a vládl, ale aby se vždy a ve všem podřizoval Boží vládě, sloužil. Mojžíš 
věděl a připomínal, že Bůh si nevyvolil svoje lidi, aby si žili v blahobytu a přepy-
chu, ale aby byli kvůli Bohu ochotni snášet útrapy, vzdát se všeho, třeba i vlastního 
života.  

Lidé po horou Sínaj měli výhrady k tomu, jak je vedl Mojžíš. Díky jeho vedení 
se sice dostali z Egypta, z faraonova otroctví. Mojžíš jim teď ale tu jejich představu 
svobody narušuje tím, že neustále opakuje: Bůh vás nevysvobodil jen pro vaše 
vlastní potěšení, nevysvobodil vás proto, abyste si žili život podle své vůle, jak se 
vám zlíbí. Vysvobodil vás proto, abyste žili podle jeho vůle, podle řádů jeho svo-
body.  

Mojžíš neustále připomínal: Bůh vás nevysvobodil proto, abyste si žili podle 
svého. Vysvobodil vás, abyste se jím nechali formovat a proměňovat a byli lidmi, 
kteří slouží Božím plánům. To je služba sebezapření a nesení kříže, jak to vyjádřil 
Ježíš.  

Jenže tohle všechno ty lidi znervózňuje a straší, toho se bojí. Chtějí to mít jinak. 
Chtějí, aby jejich Bůh byl vstřícný a milý, aby plnil jejich vlastní přání a potřeby. 
Aby co nejvíc dával a co nejméně – nebo nejlépe nic – nechtěl.  

Mojžíš jim říká: Bůh vás osvobodil, ne aby on sloužil vám, ale abyste vy slou-
žili jemu. Izraelci ale chtějí – vysvobození a svobodní – sloužit především sami 
sobě, sledovat své cíle a zájmy. Chtějí použít svobodu k tomu, aby měli pohodlný 
a zajištěný život – ne k tomu, aby sloužili Bohu, protože to vyžaduje kázeň, disci-
plínu a oběť.  

Pod horou Sínaj šlo o otázku: Když Bůh jedná a mluví, vezmeme si z toho 
selektivně jen to, co se nám líbí, jen to, co chceme slyšet? Nebo eventuálně do-
konce sami vložíme Bohu do úst, co chceme slyšet? A nahradíme ty, kdo předávají 
Boží slovo a vůli (Mojžíše) něčím či někým, kdo říká, co se nám líbí a hodí (pod 
Sínají to bylo zlaté tele).  

Nebo – to je druhá možnost – vezmeme vážně Boha, který říká, že nás vysvo-
bodil proto, abychom změnili svůj život, přijali jeho pověření a poslání, žili podle 
jeho vůle a jeho řádů svobody. Vezmeme to vážně, když víme, že to někdy bude 
nesnadné, nepohodlné, nákladné, náročné a třeba dokonce i nebezpečné?  

 
2.  
Otázka z pod hory Sínaj je otázkou i pro nás. Otázkou, na niž musíme odpově-

dět. Víme, že Ježíš byl ukřižován pro naši spásu. Šel na kříž, aby nás, hříšné lidi, 
oddělené od Boha, vysvobodil z otroctví hříchu a ďábla, zla a smrti. Táboříme pod 
Golgotou, jako tenkrát Izraelci pod Sínají.  
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A jde o stejnou otázku: Vezmeme si z toho, co Ježíš říká, selektivně jen to, co 
se nám líbí a co chceme slyšet? Eventuálně mu vložíme do úst, co chceme slyšet, 
i když to vůbec neříká?  

Nebo – a to je ona druhá možnost – jsme připraveni slyšet a ochotni poslech-
nout, co říká o proměně našeho života, slyšet a poslechnout jeho povolání ke 
službě, i když víme, že to někdy bude nesnadné, nepohodlné, nákladné, náročné a 
někdy třeba dokonce nebezpečné?  

Chceme a budeme žít, tak zní ta otázka, jako kdyby Ježíš řekl: „Jste blahosla-
vení, hezky si to užívejte a žijte blaze, jak je vám milé a příjemné a jak se vám to 
hodí?“  

Nebo chceme a budeme žít podle toho, jak to Ježíš doopravdy řekl: „Blaze 
chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť 
oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, 
kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrd-
ným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni 
uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království 
nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám 
všecko zlé kvůli mně“ (Mt 5,3–11).  

Chceme a budeme žít, jako kdyby Ježíš řekl: „Pojďte, požehnaní, užívejte si 
života, já vám zařídím všecko, co chcete a oč si řeknete, abyste měli snadný a 
nenáročný život?“  

Nebo chceme a budeme žít podle toho, jak to Ježíš doopravdy řekl: „Kdo chce 
jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl 
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne 
jej“ (Mt 16,24–26).  

Ježíš tě zve: Já jsem tvůj Spasitel a Pán. Já jsem tě svou smrtí na kříži vysvo-
bodil z domu otroctví, z otroctví hříchu a smrti. Pojď za mnou, následuj mne.  

 
MODLITBA PO KÁZÁNÍ    

Pane Ježíši Kriste, děkuji za svobodu, kterou jsi mi získal svým křížem. Chci 
ti dát svůj život, zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a jít za tebou. Posilni mne, prosím, 
svým svatým Duchem. Amen.  

 
 

Michal Šourek, 19. 3. 2023 
 


