
 PŘED CÍLEM  
 

MODLITBA  
Hospodine, milosrdný a slitovný Bože, plný lásky a dobroty, smiluj se nad 

námi a slyš naše hlasy, když k tobě voláme. Obětí velikonočního Beránka, svého 
Syna Ježíše Krista, jsi nás vysvobodil z moci zatracení a skrze svého Ducha sva-
tého jsi v nás probudil víru.  

Prosíme, ukazuj nám svoji cestu a veď nás po ní. Posiluj a povzbuzuj nás, když 
přicházejí překážky a protivenství na cestě víry a následování. Daruj nám radost 
z toho, že smíme trpět pro tvé jméno.  

Sešli nám Ducha pravdy, který nám bude zpřítomňovat Krista a obnovovat tak 
naši víru. Žehnej nám, abychom umírali starému hříšnému lidství a oslavovali tě 
novým životem tvých vykoupených dětí.  

Pomoz nám zachovat víru až do konce našich dní, abychom nezůstali před bra-
nami tvého království, ale směli vejít do věčné slávy, kterou jsi připravil pro své 
věrné.   

Tobě, Otče, spolu se Synem a Duchem svatým, buď sláva a chvála na věky 
věků. Amen.  

 
I. ČTENÍ Z BIBLE Numeri 13,1–3.17–33 a 14,1–4 

 
II. ČTENÍ Z BIBLE Numeri 14,26–35 

26 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 27 „Jak dlouho mám snášet tuto 
zlou pospolitost, která proti mně stále reptá? Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti 
mně reptají. 28 Vyřiď jim: Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi 
tak, jak jste si o to říkali. 29 Na této poušti padnou vaše mrtvá těla. (…) 34 Podle 
počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den 
jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli. 35 Já Hospodin jsem 
promluvil. S celou touto zlou pospolitostí, která se proti mně spikla, naložím 
vskutku tímto způsobem: na této poušti do posledního vymřou.“  

 
KÁZÁNÍ  

Četl jsem kdysi příběh o maratónském běhu. Po více než čtyřiceti kilometrech 
přiběhl na stadion první závodník. Na stadionu mu zbývalo uběhnout už jen něko-
lik set metrů. Všichni na stadiónu už v něm viděli vítěze. Měl dostatečný náskok. 
A tu se naráz zapotácel, klopýtl a vyčerpáním padl. Zůstal ležet. Dál už to nešlo, 
neměl sílu se zvednout a pokračovat. Zůstal ležet uprostřed dráhy a kolem něho 
probíhali další. On nedoběhl.  
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Když jsem četl to vyprávění, bylo mi toho muže velice líto. Tak dlouho běžet, 
být vpředu, vytvořit si náskok a nakonec těsně před cílem zůstat ležet a nedoběh-
nout. Není to opravdu smutné? Kousek před cílem, jen pár kroků před cílem mu 
došly síly. Jen tak maličko chybělo a byl by první. Takto nedoběhl vůbec.  

Izraelcům zbývalo na jejich pouti z Egypta do zaslíbené země už jen pár po-
sledních kilometrů. Dva roky putování pouští, dva roky nouze, dva roky prachu 
cest a pouště, dva roky many, které už možná měli mnozí dost. Ale také dva roky 
zkušeností s Bohem. Vyvedení z Egypta, přechod přes Rudé moře a zkáza jejich 
pronásledovatelů, podivuhodná Boží péče, právě mana, voda ze skály. A také kou-
řící a chvějící se Boží hora Sinaj a Boží zákon, desky s desaterem. To všechno 
mají za sebou.  

Před nimi leží zaslíbená země. Země otců, země Abrahama, Izáka a Jákoba. 
Země zaslíbená Bohem. Země místo putování po poušti. Země, o které snili, o 
které si vyprávěli, na kterou se těšili, která byla v jejich myslích obestřena zvlášt-
ním kouzlem. Jak blízko jsou k cíli svého putování. Jak blízko konci cesty. Jen 
několik kilometrů, jen několik dnů cesty.  

Náš život se podobá jejich putování. Jak známě zní vyprávění o putování pouští 
našim uším. Prodíráme se pouští života, nehostinnou pustinou vyprahlosti a sucha. 
Co všechno jsme zakusili na své cestě víry: nepohoda, těžkosti, trápení, pochyb-
nosti. Ale také kolik podivuhodných zkušeností. Jaké přesvědčivé Boží činy za-
koušela církev na cestě dějinami. Stopy Boží milosti, lásky a ochrany.  

I my stojíme před zaslíbenou zemí, Božím královstvím. A kus oné zaslíbené 
země smíme zakoušet už zde: být v Kristu, odpuštění hříchů, to je zaslíbená země.  

 
2.  
Jsou kousek před cílem, na poušti Páran, několik kroků od zaslíbené země. A 

posílají průzkumníky, aby zjistili, jak to tam vlastně vypadá. Aby vše důkladně 
prohlédli a přinesli zprávy. A průzkumníci zemí procházejí, čtyřicet dní prohlížejí 
a rozhlížejí se. Je to nádherná země: plno mléka a medu, plno ovoce, plno krásy. 
Tím je těch dvanáct mužů uchváceno.  

Ale vidí také jinou věc: nebude to procházka růžovým sadem. Místní lidé jsou 
silní, mají ohrazená města. Jsou tam obři. Zvědové jmenují tři z nich, Anákovce: 
Achíman, Šešaj a Talman. Jejich jména znamenají: Strašlivý, Ukrutný a Střelec. 
A jména, která jim zvědové dali, vyjadřují postoj jejich srdce. Jejich srdce totiž 
začíná plnit strach a úzkost: „Co je platná krása a bohatství země, když se tam 
nikdy nedostaneme? Nepustí nás tam, jsou silnější, porazí nás!“  

Deset průzkumníků z dvanácti to vidí tímto způsobem. Jen dva to vidí jinak. 
Většina z nich, z vůdců lidu, vidí hlavně a především sílu těch, se kterými mají 
bojovat, vidí hlavně a především obrovské překážky na cestě. Všechno je krásné, 
země je nádherná, ale síla nepřátel a velikost překážek se zdá nezdolatelná. Nemá 
to cenu. Nejde to. Není tu žádná šance.  
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Těch deset se nechá infikovat svým strachem a obavami. A svým strachem, 
svojí malomyslností, svým poraženectvím pak infikují ostatní.  

A když to pak líčí ostatním, obři i ostatní překážky jim narůstají před očima. A 
země už není tak lákavá. Je to čím dál neřešitelnější: „Ta země hubí své obyva-
tele.“  

Všimněme si toho pozorně. Nejdříve je tam jenom silný lid. Na konci „země 
požírá své obyvatele“, lidé nejsou jen silní, ale jsou to obři. A navíc jsou tam ještě 
Anákovci, obři větší a horší než jiní obři, proti kterým jsme jako kobylky. Strach 
má velké oči a hrůza zvětšuje a zvětšuje. Z normálních lidí jsou obři, z trochu vět-
ších nadobři. Jsou to obři, kteří nás rozšlápnou jako kobylky.  

Takto se dívají na situaci naše oči, oči církve dnes. A poměr 10:2 zůstal asi 
zachován. Víra a láska jsou krásné věci, ale všechny ty obtíže na cestě? Vidíme 
překážky, vidíme nesnáze, vidíme těžkosti a problémy. Vidíme obry a ještě větší 
obry, proti kterým jsme jako kobylky. Jen šlápnou a je po nás. A hned se objevuje 
otázka: Má cenu usilovat o zaslíbenou zemi? Má cenu bojovat se všemi těmi obry 
nevěry, pověry a lhostejnosti?  

„Kam nás to jen Bůh přivedl? Do jaké doby?“ naříkají Izraelci. „Jak to bylo 
krásné sedět u hrnců plných masa v Egyptě. Tam nebyla starost a bída, tam byla 
pohoda.“  

Čím větší strach, tím větší zvětšení a zkreslení. Z malých překážek se stali obři. 
Nejhorší duch je duch těchto mužů, jejichž srdce zemdlela, jejichž srdce podlehla 
strachu a úzkosti, poraženectví a malodušnosti.   

 
3.  
Ale mezi těmi dvanácti jsou dva, kteří to vidí jinak. Stejné zkušenosti, stejná 

fakta, stejné poznatky, stejná situace. A oni to vidí úplně jinak. Žádná beznaděj. 
„Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme,“ říká Káleb. „Pojďme 
přece, Bůh je s námi.“ Je to docela jiný pohled, docela jiná slova. Ti dva jsou jiní, 
než většina ostatních. Protože vidí Boží skutečnost. Protože počítají s Bohem. A 
to úplně mění perspektivu.  

Dva muži, Jozue a Káleb to se zaslíbenou zemí vidí jinak. Proto obři nejsou 
nadobři, ale jsou jen tak velicí, jak opravdu jsou.  

Nenechejme se ovládat strachem a úzkostí. Jít za Kristem, jít za jeho králov-
stvím jistě znamená řadu překážek na cestě. Některé jsou menší, jiné větší. Ale 
není to ztraceno. Jen se nevzdávat předem. Jen už předem neutíkat zpátky k egypt-
ským hrncům. Tam se sice člověk vyhne boji, ale nedostane se do zaslíbené země. 
„Pojďme a opanujme zemi!“  

Kolik Jozuů a Kálebů vidí mezi námi věci jinak? Jen nevěšet hlavu. Jen neztrá-
cet víru. Nic není ztraceno. Jen to, čeho se člověk sám vzdá. Dokud se nevzdá, 
není nic ztraceno.  
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4.  
Před zaslíbenou zemí stojíme jako Boží lid, ale před zaslíbenou zemí stojí i 

každý z nás osobně. Zaslíbená země, to je život s Kristem, srdce naplněné Kristem. 
Tolik lidí stálo těsně před zaslíbenou zemí – a nakonec nedošli.  

„Málem jsi mne přesvědčil, abych se stal křesťanem,“ říká král Agrippa apoš-
tolu Pavlovi po rozhovoru s ním (Sk 26,28). Ještě jen malý kousek – ale on se 
polekal.  

Kolik lidí zůstalo stát těsně před cílem. Už už otevírali ústa, aby řekli: „Pane 
Ježíši Kriste, tady jsem, vezmi si můj život“ – a pak se polekali obrů a překážek. 
Kolik lidí přešlo pouští – a nedošlo. Zůstali kousek před zaslíbenou zemí. Chyběl 
jim jenom kousek. Posledních pár metrů.  

Je to veliká bolest, vidět takového člověka. Jak málo chybělo. Již otevíral ústa, 
aby řekl: „Já také věřím“, ale neotevřel je. A možná už nikdy neotevře. Zůstane 
stát před cílem.  

Možná, že někomu z vás chybí už jen takový malinký kousek, možná jen po-
slední krůček. Všechna krása zaslíbené země leží před vámi, krása víry, lásky a 
naděje, krása radosti a pokoje. Chybí poslední krůček. Vykročte. Nebojte se. Ne-
nechejte si ujít zaslíbenou zemi kvůli obrům a překážkám, které rostou ve vašich 
očích.  

Pro toho, kdo vykročí, platí Boží zaslíbení: Všechny překážky a všichni obři 
jsou malí pro toho, kdo ví: Ježíš jde se mnou. Bůh je na mé straně. S Bohem zví-
tězím.  

 
MODLITBA PO KÁZÁNÍ  

Pane, naplň moje srdce odvahou víry a důvěrou v tvoji moc. Nechci se nechat 
ovládat strachem a úzkostí, nedověrou a pochybností. Nechci zůstat stát před cí-
lem. Chci vejít do zaslíbené země víry, do zaslíbené země tvého věčného králov-
ství. Amen.  
 

Michal Šourek, 26. 3. 2023 
 


