
VELKÁ LISTINA SVOBODY  
 

MODLITBA  
Hospodine, svatý Bože, děkujeme ti, že jsi nás nenechal ve tmě nejistot a ne-

vědomosti, ale dal ses nám poznat.  
Děkujeme za zákon, kterým jsi zjevil svou vůli: za tvůj zákon, vyrytý na ka-

menných deskách, tvůj zákon na stránkách Bible, i za tvůj zákon vyrytý Duchem 
v našich srdcích.  

Probuď v nás lásku ke tvému zákonu. Ukaž nám krásu tvého zákona. Proměňuj 
nás, ať je pro nás tvůj zákon potěšením a radostí.  

Tobě, náš Spasiteli a Pane, svatý Zákonodárce, buď sláva a chvála, čest i ve-
lebnost, nyní i na věky věků. Amen.   

 
I. ČTENÍ  Exodus 19,1-8; 20,1-17 

 
II. ČTENÍ Z BIBLE Exodus 20,1-2 

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 2 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě 
vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.  

 
KÁZÁNÍ  

Je pozoruhodné, že Boží pravidla pro život, Desatero, nezačíná žádným záka-
zem ani příkazem. Je to začátek „Zákona“ a přece tam není jako první řečeno nic, 
co nesmíme nebo musíme dělat. Nemluví se tam o žádných povinnostech.  

Když přicházívali mocní tohoto světa, když se zmocnili vlády, začali nařizovat. 
Příkazy a zákazy jen létaly. Lidé nesmí to, lidé musí ono. Protože tam nahoře je 
někdo, kdo si přeje to a nepřeje ono.  

Všimněte si dobře, jak jedná Hospodin, Stvořitel nebe a země. Je svrchovaným 
Pánem všeho. Všechno a všichni mu patří. A přece jeho cesta za člověkem není 
cestou nařizování, zakazování a přikazování.  

Jistě, on také něco zakazuje a přikazuje. Ale není to na počátku. Na počátku je 
něco docela jiného. Na začátku je čin jeho lásky a milosrdenství: „Já jsem Hospo-
din, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“  

To je na počátku, to je první. Dávno před jakýmkoli příkazem nebo zákazem. 
Dávno před jakýmkoli požadavkem a nárokem. Dávno před tím, než něco chtěl, 
Bůh sám něco udělal.  

V Egyptě žije zubožený, zotročený lid. Už téměř ani nejsou lidmi. Každý den 
nad jejich hlavami práská a na jejich záda dopadá bič dozorců. Jsou to otroci, živé 
nástroje. Co je na nich zvláštního? Zmučení, ubití, zubožení. Zvyklí jen na příkazy, 
povely a rozkazy. A za neposlechnutí trest, rány holí nebo bičem. To je Izrael 
v Egyptě. 
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A pak přišla zvláštní chvíle, kdy se v jejich srdcích objevila naděje. Bůh za 
nimi přišel a ústy Mojžíše jim řekl: „Vyvedu vás z trápení v Egyptě a dovedu vás 
do zaslíbené země“ (Ex 3,17). A Bůh to splnil, vyvedl je. Jaká podivuhodná milost, 
jaká úžasná láska.  

Co na nich bylo, že Bůh shlédl na jejich trápení? Bylo na nich něco zvláštního? 
Byli statečnější? Byli chytřejší? Byli lepší? Byli početnější?  

Ne, nic takového se o této zbídačené skupině otroků nedá říci. Nebyli lepší. 
Nebyli statečnější. Nebyli chytřejší. Nebyli početnější. Nebyli vzdělanější. Jen je-
dinou věcí byli zvláštní: Bůh se nad nimi ve své lásce smiloval, Bůh je vzal a 
vyvedl z otroctví. Proč? Tomu nerozuměli. Jen nad tím stáli v údivu. V ohromení, 
v nekonečném úžasu.  

 
2.  
Tohle je Boží cesta za člověkem stále, až dodnes. Tak jedná náš Bůh.  
Mýlí se ti, kdo si tvrdí, že Bůh je jako policajt, který nad člověkem stojí a hlídá, 

jestli dodržuje všechny jeho příkazy a zákazy, a kterého je nutné se bát a hrozit. A 
že hlavní je dodržovat přikázání.  

Ne, není to tak. Bůh k člověku přichází docela jinak. Nepřichází s vyhlašová-
ním: „Musíš, nesmíš, já ti přikazuji, já ti zakazuji.“  

Co hrozného se to stalo, že křesťané bývají často považováni za lidi, kteří pořád 
jen něco zakazují a přikazují? Vždyť Boží pravidla pro život začínají docela jinak. 
Boží cesta k člověku je docela jiná: Bůh pro člověka nejprve něco úžasného dělá. 
Z milosti, z lásky.  

Udělal pro mne tak úžasnou věc, že si mě zamiloval a že mě přišel v Pánu Ježíši 
Kristu vysvobodit z otroctví hříchu a smrti. Udělal to také pro tebe, udělal to pro 
všechny lidi. Přišel, když jsem byl svázaný okovy hříchu a rozbil tyto okovy. Prolil 
za mne svou krev na kříži, prolil ji za tebe, za každého člověka na světě.  

Jaká úžasná věc. Nepřišel, aby mi zakázal, co nesmím dělat, a přikázal, co mu-
sím dělat. On mne přišel osvobodit. Vyvést mě z otroctví.    

Tohle je zážitek a zkušenost víry. Ten nejsilnější, nejhlubší zážitek víry vůbec. 
Nejpodstatnější a zásadní zkušenost víry. Víra je radostný prožitek: Jsem svo-
bodný, haleluja, moje pouta jsou zlámaná, Ježíš mě vysvobodil!  

Víra není přesvědčení o tom, že je Bůh. Víra je radostný úžas a nekonečný údiv 
nad tím, jak to, že mě, právě mě si všimnul můj Pán a vysvobodil mne. Co na mně 
bylo lepšího? Co dokonalejšího? Co obdivuhodného a zvláštního? Jak to, že si mě 
všiml? To je údiv a úžas víry: Jak to, že si mě všiml můj Pán? Čím jsem si to 
zasloužil, že za mne dal svůj život?  Teprve tohle je opravdová víra, hluboká víra.  

Tuto víru doprovází nejhlubší pokora. Neboť ona otázka čím jsem si právě já 
zasloužil, že si mne Pán všiml, přece znamená: Jak bych se mohl povyšovat? Jak 
bych mohl pohrdat bratrem nebo sestrou? Kdo mi k tomu dal právo? Copak je to 
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má zásluha, že si mě Pán všiml, že mne vysvobodil z hříchu? Copak je to má zá-
sluha, že věřím?   

Je to hrozné, když jsou věřící lidé pyšní, povýšení a nafoukaní. Je to děsivé, 
protože opravdová víra a pýcha spolu nemohou být, nesnesou se, vylučují se. 
Opravdová víra je pokorná, nesmírně pokorná. Víra ví: „Můj Pán mě vysvobodil 
z milosti.“ Není tu místo pro jakoukoli nadutost a nafoukanost. A kde je povyšo-
vání a pýcha, tam mizí víra.  

Víra je přece úžas nad tím, co pro mne udělal můj Pán. A kdo žasne, ten nemůže 
být pyšný. Může se jen modlit, aby tento div potkal i toho, kdo je vedle něho a 
zatím neví nic o vysvobození z otroctví hříchu. Nebo toho, kdo o vysvobození 
věděl, něco z něj i zakusil, ale vrátil se zase do Egypta, do hříchu.  

 
3.  
Začátek Desatera je milost. Z milosti vše roste. Milost je na počátku. A z mi-

losti pak vyrůstá vše další. Jen si všimněte, jak zní slova Desatera. Zní i jako za-
slíbení: Kdo žije z Boží milosti, ten nemá jiného Boha, nedělá si modly, nebere 
nadarmo Boží jméno, má jednou týdně spoustu času na Boha i bližní. Kdo žije 
z Boží milosti, ten žije v pokoji s bližními, ctí rodiče, chrání život, má úctu k ma-
jetku druhých, není nevěrný, žije v čistotě, nemluví křivě o druhých, nezávidí.  

Protože žije v úžasu nad Boží milostí, která ho vysvobodila, protože žije 
v údivu z Boží lásky, které důvěřuje, proto rád jedná podle řádů této milosti a 
lásky. Ne z donucení, ale svobodně a s radostí. Kdo přijal Boží milost vysvobození 
z otroctví, kdo přijal Kristovu milost vysvobození z hříchu, žije touto milostí a 
svobodou od hříchu.  

Na začátku je úžas nad Boží nezaslouženou milostí, která vysvobozuje a pak 
přichází radost ze života podle Božích ustanovení a značek svobody. K Boží mi-
losti, která vysvobozuje z otroctví hříchu, ze spárů ďábla, k úžasu nad ní a životu 
z ní, k radosti vysvobození Kristovým křížem a radostnému životu ve svobodě 
s ním vás zvu.  

 
MODLITBA PO KÁZÁNÍ  

Pane Ježíši Kriste, žasneme nad tím, že ty, všemohoucí a svatý Bůh ses vydal 
za námi. Žasneme nad tím, že ses k nám sklonil se svojí láskou a milosrdenstvím. 
Žasneme nad svobodou, kterou nám přinášíš a nabízíš. Žasneme nad tím, že sis 
nás vyvolil a přijal jsi nás za své děti. Žasneme nad tvou milostí, kterou vše začíná. 
Chceme žít tvojí milostí a nechat ji, aby formovala náš život. Amen.  

 
 

Michal Šourek, 12. 3. 2023 
 


