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Kniha Deuteronomium je knihou lásky. Možná vás toto tvrzení překvapí nebo ohromí, já jsem však přesvědčen, že je to pravda. Zamysleme
se nad fakty. Bohem Izraele je Hospodin, který se představuje jako
láska. Mojžíš v Dt 7‚8 hovoří o lásce Hospodina ke svému lidu. Kniha
Deuteronomium silně zdůrazňuje Boží lásku a naši lásku k Bohu. Patrně
více než jiná místa v Pentateuchu, ale i jinde v Bibli. Celá kniha podává
svědectví o Boží lásce k lidem. Ve skutečnosti se v knize Deuteronomium poprvé Hospodinova láska k jeho lidu vyjadřuje podstatným jménem. Hebrejské podstatné jméno „láska“ (ahava) se ve Starém zákoně
vyskytuje 40krát, ale pouze 5krát popisuje Boží lásku. Tuto základní
a jedinečnou Boží vlastnost popisují texty Dt 7‚8; Iz 63‚9; Jr 31‚3; Oz 11‚4
a Sf 3‚17 (srov. s jedinečným výrokem Nového zákona v 1J 4‚16). O Boží
lásce hovoří také texty 1Kr 10‚9; 2Pa 2‚10 a 9‚8; Oz 3‚1 a 9‚15. Vždy používají sloveso „milovat“ (ahav), ne podstatné jméno. Sloveso „milovat“
(ahav) se v knize Deuteronomium vyskytuje celkem 22krát, z toho se
6krát týká Boží lásky k lidem (Dt 4‚37; 7‚13; 10‚15.18; 23‚6; 33‚3). Tato
kniha v rámci Mojžíšova kázání lidem 7krát připomene, že Bůh lidi
skutečně miluje! Lidé na tuto skutečnost nikdy nemají zapomenout.
Mojžíš zdůrazňuje, že Bůh stojí na jejich straně a nikdy se nestaví proti
nim. Kniha Deuteronomium je opravdu knihou o lásce. Kromě zmíněných sedmi výskytů v ní Mojžíš 2krát zmiňuje Boží smlouvu o lásce
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(Dt 7‚9.12), i když v této větě používá jiný výraz – chesed (trvalá láska).
Ten je v hebrejštině také synonymem pro „lásku“.
Na druhou stranu Mojžíš také velmi působivě vybízí věřící, aby
Boha milovali, protože to je jediná správná odpověď Bohu lásky. My
lidé milujeme Boha proto, že on nejprve miloval nás (1J 4‚19). Mojžíš
10krát vybízí Izraelity, aby milovali Boha (Dt 6‚5; 10‚12; 11‚1.13.22;
13‚4; 19‚9; 30‚6.16.20), a přitom zdůrazňuje, že Bůh žehná lidem, kteří
ho milují (Dt 5‚10; 7‚9).
Lidé, kteří čtou Bibli, se běžně domnívají, že kniha Deuteronomium
se zabývá zákonem, protože její název znamená „druhý zákon“ nebo
„opakování zákona“. Tento název však byl doplněn až v pozdější době,
je zavádějící a nevystihuje skutečnost. Kniha se nezabývá především
příkazy a zákony. Její pojmenování je vlastně chybné a vede k zásadnímu nepochopení skutečného obsahu knihy Deuteronomium. Ve
skutečnosti kniha hovoří o pozitivním postoji Boha k jeho lidu a o tom,
jak my reagujeme na Boží lásku. Právě tuto myšlenku měl Mojžíš na
mysli při svém posledním rozloučení s Božím lidem. Byl to lid, který
si vyvolil a povolal Hospodin, aby ho následoval a stal se světlem pro
okolní svět.
Chci vás vyzvat, abyste se seznámili se strukturou knihy Deuteronomium (je uvedena v příloze na konci této knihy). Pomůže vám
porozumět celkovému poselství a tématům knihy a vyložit jednotlivé
části knihy v souladu s daným kontextem. Tato struktura vám umožní
sledovat myšlenkový směr autora a pochopit celkový obraz, jak Bůh
zjevuje svoji lásku.

VÝZNAM KNIHY DEUTERONOMIUM
Kniha Deuteronomium patří mezi nejdůležitější literární části hebrejských Písem. Systematicky popisuje víru Božího lidu v živého Boha.
Je to mistrovské literární dílo, skutečný klenot a hlavní zdroj učení
Izraele. Zároveň je to dobře uspořádaný dokument, který odhaluje, jaký
je Hospodin, a vysvětluje, jak by mu měli věřící důvěřovat. Tato věro-
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učná kniha jako první metodicky učí, jak má člověk správně reagovat
na Boží povolání. Koncept vyučování (který popisují hlavně hebrejská
slova lamad, jada, jara) se nachází v Dt 1‚5; 4‚1.5.9.10.14; 5‚31; 6‚1.7; 8‚3;
11‚19; 17‚11; 20‚18; 24‚8; 31‚19.22; 33‚10. Je to vlastně základní příručka
víry a je jakousi náboženskou ústavou pro Boží lid, která je vrcholem
Pentateuchu a uděluje Tóře pečeť nejvyšší důležitosti a významu Božího
zákona. Deuteronomium představuje hlavní témata a obsah biblického
náboženství – judaismu i křesťanství.
Význam knihy dále podtrhují i následující skutečnosti (zmíníme
alespoň ty nejdůležitější):
1.

Ježíš citoval texty z knihy Deuteronomium v době, kdy čelil
satanovým pokušením (Mt 4‚1–11). Kristus znal velmi dobře
obsah tohoto dokumentu. Pomohl mu zvítězit nad jeho úhlavním
nepřítelem.
2. Deuteronomium je jedinou knihou hebrejského kánonu, ve které se nachází příkaz číst (tikra) knihu (doslovně et ha-tora hazot,
což znamená „tento zákon“ nebo ještě lépe – učení, směr nebo
návod). Nařizuje, že ji Levité měli číst celému izraelskému shromáždění během slavnosti stánků (Dt 31‚11). Bůh vyzval Jozua,
aby nad Božím zákonem rozjímal ve dne i v noci (Joz 1‚8), a tento
příkaz platí i pro nás. Člověk, který takto nad Božím slovem rozjímá, obdrží Boží požehnání a „vše, co podnikne, se (mu) zdaří“
(Ž 1‚1–3). V této knize nelze nic změnit, nic k ní přidat ani z ní
ubrat (Dt 4‚2; 13‚1; srov. se Zj 22‚18.19).
3. V Dt 6‚5 se nachází největší přikázání lásky: „Budeš milovat
Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší
a celou svou silou.“ (ČEP)1

1

Pokud není uvedeno jinak, biblický text je převzatý z Českého ekumenického překladu.
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4. V Dt 6‚4 nacházíme základní vyznání víry, které definuje jedinečnost Boha a monoteismu: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh,
Hospodin jediný.“
5. Deuteronomium je první knihou, která systematicky popisuje,
kdo je Hospodin, a zabývá se smyslem opravdové víry v živého
Boha. Tato kniha obsahuje klíčové základy věrouky a etiky a je
nezbytná pro pochopení starozákonního poselství. Její klíčová
témata se zabývají láskou, poslušností, bázní před Hospodinem,
Božím zákonem, připomínáním a zapomínáním, zemí, časem,
svátky, odplatou, Božím jménem, Hospodinem v roli válečníka,
Desaterem přikázání a šemou (vyznáním víry). Mojžíš důrazně
vyzývá Izrael, aby odmítl jiné bohy a uctíval pouze Hospodina
(např. Dt 5‚8–10; 6‚14; 7‚25.26; 12‚2–4).
6. Tato kniha byla tak významná, že Mojžíš chtěl, aby byla umístěna
vedle schrány smlouvy (Dt 31‚26).
7. Izraelští králové měli za povinnost tuto knihu přečíst, nechat ji
opsat, poznat to, co učí, a mít ji vždycky po ruce (Dt 17‚18–20),
aby ukázali, že jsou oddaní, poslušní a závislí na nejvyšším Králi,
který měl být jejich průvodcem. Král se nesměl uchýlit od jejího
„příkazu napravo ani nalevo“ (Dt 17‚20), protože měl být vzorem
oddanosti a poslušnosti (stejný příkaz ovšem platil také pro
všechny další lidi, viz Dt 5‚32).
8. Tato kniha zásadně ovlivňovala Izrael jako starodávné společenství víry. Jejich život v zaslíbené zemi měl být totiž organizován
podle pokynů této knihy (Dt 4‚40).
9. Když Izraelci překročili řeku Jordán a vstoupili do zaslíbené
země, museli napsat „všechna slova tohoto zákona“ na velké
kameny obílené vápnem (Dt 27‚1–8), aby si mohli připomínat
Boží pokyny a učení a aby je také následující generace mohly
dodržovat.
10. Kniha obsahuje mnoho zaslíbení požehnání a bohatého života
pro ty, kdo přijímají její učení do svých srdcí, zachovávají je
a uplatňují ve svém životě. Dodržování jejích pokynů jim za-
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slibovalo hlubší poznání Boha a jeho vůle, získání moudrosti,
kázně, lepšího zdraví. Navíc jim bude darována země a budou
patřit mezi přední národy (Dt 4‚6.36; 5‚33; 6‚18; 7‚15; 11‚8). Tyto
posvátné pokyny obsahují návod, jak je možné prožívat užitečný,
úspěšný a skutečně bohatý život (Dt 4‚1.40; 5‚33; 6‚2.24; 8‚1; 11‚9;
32‚47). Proto bylo potřeba, aby lidé „slyšeli“ a „poslouchali“ Boží
pokyny. Toto téma se v 5. Mojžíšově často opakuje (Dt 4‚1; 5‚1;
6‚4; 9‚1; 20‚3). Požehnání totiž závisí jak na hlubokém vztahu
s Hospodinem, tak i na poslušnosti Boha a jeho zákonů. Sloveso
šama v hebrejštině znamená „slyšet“ i „poslouchat“, protože
když člověk naslouchá, znamená to, že může pochopit otázky
života, zachovat se správně a řídit se Božími pokyny a Božím
hlasem (Dt 6‚3; 4‚30; 12‚28; 27‚10; 30‚2.8). Hospodin bude pečovat
o blaho Izraele, pokud s ním lidé budou udržovat živý vztah
a budou žít v důvěře a poslušnosti.

ÚČEL KNIHY
Kniha Deuteronomium se zaměřuje na dvě věci. Zaprvé obsahuje biblické poselství, které bylo zjeveno už dříve. Zahajuje však novou fázi
výkladu dřívějších zjevení tím, že rozšiřuje Boží pokyny a poskytuje
praktické rady, jak má Izrael žít na novém území, které se mu Bůh chystá darovat. Kniha se zabývá touto novou a odlišnou situací, konkrétně
životem v zaslíbené zemi. Zabývá se novými životními podmínkami,
kdy se lidé usadí a vybudují opevněná města. Úvod knihy odhaluje
důvod jejího napsání: „Mojžíš začal vysvětlovat tento zákon“ (Dt 1‚5b).
Klíčovým hebrejským slovem je ba’ar – vysvětlit, interpretovat nebo
objasnit. Stejný výraz se nachází také v Abk 2‚2.
Zadruhé, kniha Deuteronomium má za cíl také učit Boží lid bát se
Hospodina. Mojžíš vyzývá celý národ, aby se všichni učili ctít Boha
a udržovat s ním vztah plný lásky a poslušnosti. Následující klíčová
pasáž 2krát zdůrazňuje tento záměr: „Shromáždi lid, muže i ženy a děti
i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina,
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vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. Též
jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž přejdete
přes Jordán, abyste ji obsadili“ (Dt 31‚12.13). Mojžíš během dojemného
loučení s dítkami Izraele řekl: „Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého
srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky“
(Dt 4‚9). Bůh nemusel dokazovat, že je milostivým, soucitným a milujícím Bohem, protože to od okamžiku, kdy vyvedl Izrael z Egypta,
neustále a každodenně ukazoval v jejich životech.
Jeho trvalá přítomnost uprostřed jeho lidu musela být úžasnou skutečností. Potřebovali to však spatřit novým pohledem, protože je velice
snadné si na určité skutečnosti zvyknout. Nesměli zapomenout na
Boží dobrotu a vždycky si měli připomínat, jak láskyplně s nimi jedná.
Kniha Deuteronomium popisuje ducha, krásu a zásady Božího zákona.

HISTORICKÉ POZADÍ KNIHY
Kniha Deuteronomium záměrně začíná tímto výrokem: „Toto jsou
slova, která mluvil Mojžíš“ (1‚1). Obsah knihy samotné potvrzuje, že
jejím autorem je Mojžíš. Jmenuje svého pisatele a hlavního mluvčího
mnohem častěji než kterákoliv další kniha hebrejských Písem (Mojžíšovo jméno se v knize nachází 38krát). Představuje Mojžíše jako mluvčího i pisatele. Kniha Deuteronomium jasně potvrzuje, že jejím pisatelem byl Mojžíš (viz Dt 28‚58; 29‚19.20.26; 30‚10; 31‚9–13.19.22.24–26).
O jeho službě pisatele se výslovně zmiňují i další místa v Pentateuchu
(Ex 17‚14; 24‚4; 34‚27.28; Nu 33‚2). To neznamená, že na Mojžíše nenavázali další redaktoři/vypravěči, kteří pečlivě pospojovali veškeré materiály a přidali k nim zprávu o Mojžíšově smrti (Dt 34‚5–12),
aktualizovali poznámky (Dt 2‚10–12.20–23; 3‚9.11.13b.14; 4‚41–5‚1a;
10‚6–9; 27‚1a.9a.11; 29‚1.2a; 31‚1.2a.7a.9.10a.14a.14c−16a.22.23a.24.25.30;
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32‚44–46a.48; 33‚1.2a; 34‚1–4a)2, avšak pravděpodobně nepřidali úvod
knihy (Dt 1‚1–5).3 Mojžíš mohl knihu napsat sám (Dt 31‚9.22.24), nebo
jeho proslovy, písně a požehnání zapsal jeho písař. V takovém případě
by nejlepším možným kandidátem pro tento písařský úkol byl Jozue,
což by mohla naznačovat skutečnost, že během Mojžíšova života byl
jeho pomocníkem (Ex 24‚13; Nu 11‚28; Dt 1‚38; Joz 1‚1) a nástupcem
(Nu 27‚18–23; Dt 31‚7.8.23; 34‚9). Paul Lawrence uzavírá svoji jedinečnou studii o smlouvách ve druhém a prvním tisíciletí srovnáním se
strukturou smlouvy obsažené v knize Deuteronomium. Jednoznačně
zastává názor, že „neexistuje žádný přesvědčivý důvod pro odmítnutí
tradičního názoru, že Mojžíš byl autorem Pentateuchu nebo alespoň
jeho podstatné části, přičemž popis Mojžíšovy vlastní smrti ve 34. kapitole je jasnou výjimkou“.4
Mojžíšovi bylo 120 let (Dt 31‚2), když přednášel Izraeli poslední tři
kázání. Pověřil Jozua, aby vedl izraelský lid do zaslíbené země. Sám
sestavil závěrečnou píseň a vyslovil požehnání každému izraelskému

Možné redaktorské dodatky viz Daniel I. Block, The Gospel According to Moses: Theological and Ethical Reflections on the Book of Deuteronomy (Eugene, OR: Cascade Books, 2012),
s. 30–31, kde autor tvrdí, že „hlas vypravěče slyšíme pouze v šedesáti čtyřech verších“
(s. 72). Některé redakční poznámky jsou nejisté. Pohled Blocka na to, jak byla sestavena
kniha Deuteronomium, je možné vidět v jeho knize Daniel I. Block, „Recovering the Voice
of Moses: The Genesis of Deuteronomy,“ Journal of the Evangelical Society 44, no. 3 (September 2001): s. 385–408.
3
Například je překvapivé, že preambule smlouvy mezi egyptským králem Ramsesem II.
a chetitským králem Hattusili III. z roku 1259 př. Kr. má v podstatě stejnou strukturu jako
Dt 1‚1 (viz Paul Lawrence, The Books of Moses Revisited [Eugene, OR: Wipf & Stock, 2011],
s. 67–68). Je také důležité si povšimnout toho, že Kodex Chammurabiho (1792–1750 př. Kr.),
stejně jako Lipit-Ishtar (přibližně 1930 př. Kr.) mají historické prology, stejně jako je tomu
u Deuteronomia, kde historický úvod hraje klíčovou roli pro celý dokument. Použití třetí
osoby jako vypravěčské formy však neznamená, že by pisatel nemohl být autorem a původcem textu. Příkladem tohoto způsobu může být Anabasis od Xenofóna nebo Galské
války Julia Caesara.
4
Lawrence, Books of Moses Revisited, s. 123. Lawrence také jasně prohlašuje: Pokud jsou naše
závěry pravdivé, nastala doba zříci se omezení, kterými nás spoutává naše dosavadní porozumění textu Pentateuchu na základě hypotézy JEDK o autorství (jahvista-elohista-deuteronomista-autor Kněžského kodexu). Předložené důkazy jasně ukazují na to, že doba,
kdy bylo napsáno prvních pět knih Bible, je závěr druhého tisíciletí před naším letopočtem.
Proto tvrdím, že nastal čas znovu označit Mojžíše jako „autora“ (tamtéž, s. 128).
2
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pokolení. Z první generace těch, kdo zažili vyjití z Egypta, zůstali naživu pouze Mojžíš, Jozue a Káleb (včetně lidí, kteří byli v době Exodu
dětmi, viz Nu 14‚28–35). Kniha Deuteronomium tedy označuje druhou
generaci těch, kteří zažili vyjití z Egypta (kolem roku 1450 př. Kr.), jako
původní posluchače Mojžíšových projevů a činů popsaných v této
knize.5 V této chronologii pronesl Mojžíš své tři promluvy čtyřicet let
po Exodu, tedy v roce 1410 př. Kr.
Přeji si, aby náš laskavý Pán požehnal vaše pilné studium knihy
Deuteronomium a dal vám moudrost pro váš každodenní život při
rozhodování, jak žít k Boží slávě a jak se stát požehnáním pro lidi
kolem vás. Ať uvažování nad Božím slovem naplní vaše srdce novým
odhodláním a povzbudí vaše myšlení, abyste ho následovali s nadšením, radostí a zůstali mu věrní. Pamatujte, že Bůh je věrný a vždycky
stojí na vaší straně. Miluje vás víc, než si dokážete představit, a přeje
si, abyste s ním prožívali věčnost. Inspiroval Mojžíše, aby napsal knihu
Deuteronomium také proto, abyste se naučili Boha ještě více milovat,
ctít a sloužit mu. Překvapivě je to docela jednoduché. Stačí to prakticky
prožívat. Pouze život s Bohem přináší uspokojení, štěstí a pokoj.

Pro detaily data Exodu Izraelců z Egypta viz William H. Shea, „Exodus, Date of the,“ in
The International Standard Bible Encyclopedia, ed. Geoffrey W. Bromiley, et al. (Grand Rapids,
MI: William B. Eerdmans, 1982), 2:230–238.

5
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1. KAPITOLA
(VELMI) KRÁTKÁ HISTORIE
(VELMI) DLOUHÉHO
OBDOBÍ

Dějiny jsou velmi důležité; nejde však pouze o poznání faktů, ale také
o jejich význam. Historie se zabývá rozpoznáváním myšlenkových
proudů, odhaluje různá hnutí působící v průběhu dějin, snaží se pochopit naše kořeny a dědictví. Dějiny také promýšlejí, odkud jsme
přišli, zvažují směr, kterým jdeme, a tak získávají nadhled a mohou tak
rozpoznávat zásadní otázky a témata. Dějiny duchovního vývoje jsou
ještě důležitější než sekulární, protože nám umožňují rozpoznávat Boží
zásahy, lásku, vedení a sledovat, jak Bůh pečoval o svůj lid. Tím roste
naše důvěra v Boha a posiluje se naše víra. Uznání Božích mocných
činů v průběhu dějin nám dává jistotu, že Bůh se o nás v budoucnosti
postará. To, jak nás Bůh chránil a projevoval svoji lásku v minulosti,
nám dodává důvěru do budoucnosti. Přestože budoucnost neznáme,
známe Boha, který budoucnost vede, a proto mu můžeme plně důvěřovat. Proto známý výrok Ellen Whiteové nabízí povzbuzení: „Nemáme
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se v budoucnosti čeho obávat, pokud nezapomeneme, jak nás Bůh
v minulosti vedl a čemu nás učil.“6
Pokud se nepoučíme z minulosti (osobní, rodinné nebo z dějin
lidstva), budeme odsouzeni k opakování stejných omylů. Patrně se
dopustíme ještě horších chyb, protože pokud se nezabýváme dějinami lidstva, znamená to, že žijeme pouze přítomností a nemůžeme se
správně orientovat v době ani v dějinné perspektivě. Bible zdůrazňuje,
že lidé, kteří se chovají takto nerozumně, zahynou (Ž 49‚21). Prorok
Ozeáš to potvrzuje: „Lid bez porozumění bude sražen“ (Oz 4‚14; ČSP).
Pokud Boží lid ztratí ze zřetele svoji historii, připraví se také o správné
vnímání času, perspektivy, smyslu života a poznání (tímto tématem
se budeme více zabývat v 10. kapitole). Neustále se bude učit, ale nic
nezíská. Poznání minulosti nám umožňuje objevit Boží slavný záměr
s naším životem: „Bůh nikdy nevede své děti jinak, než jak by se samy
rozhodly, aby je vedl, kdyby mohly vidět konec od počátku a rozlišovat
slávu záměru, který plní jako Boží spolupracovníci.“7

HISTORICKÝ ÚVOD
Kniha Deuteronomium začíná historickým pozadím. Je důležité vědět,
že kniha Deuteronomium8 není opakováním Božího zákona zmíněného
dříve v Pentateuchu, není ani druhým či doplňujícím zákonem, ale
spíše výkladem, rozšířením a přizpůsobením Božích pokynů nové

Ellen G. White, Life Sketches of Ellen G. White (Mountain View, CA: Pacific Press, 1943),
s. 196. Viz také Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Boise, ID: Pacific Press, 1962),
s. 31.
7
Ellen G. Whiteová, Život naplněný pokojem (Advent-Orion, Praha, 1995), s. 258 (MH, s. 479).
8
Název knihy Deuteronomium je odvozen z řeckého slova deuteronomion (dvě spojená
slova: deuteros a nomos), což znamená „druhý zákon“ nebo „opakování zákona“. Tento
název se nachází v Septuagintě, ale je nepřesným překladem hebrejské fáze mišne ha-tora,
která znamená „kopie knihy“ nebo „kopie zákona“ (Dt 17‚18). Název Deuteronomium je
zavádějící a vyvolává dojem, že kniha pojednává o zákoně a že Mojžíš je zákonodárcem.
Taková představa je však spíše matoucí. V hebrejském kánonu nese kniha název elle ha-dvarim „tato jsou Slova“ podle prvních dvou slov biblického textu.
6
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situaci Božího lidu. V té době Izrael přecházel z kočovného způsobu
života na život ve městech, na usedlejší životní styl v nové zemi, kterou jim Hospodin zaslíbil (Gn 12‚1–3.7; 13‚14–17; 15‚18.19; Ex 3‚8; 6‚8;
Dt 1‚7.8). Izraelský národ měl nyní Boží zákon praktikovat v nové době
a na novém místě.
Čtenář, aby lépe porozuměl poselství knihy, je uveden do konkrétní
historické situace a časového období. Dt 1‚1 velmi srozumitelně uvádí: „Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v Zajordání,
ve stepní pustině naproti Súfu.“ Po čtyřicetileté cestě pouští od vyjití
z Egypta stojí Izrael na hranici zaslíbené země, na moábských pláních.
Během několika posledních týdnů svého pozemského života předá
Mojžíš Božímu lidu důležité poselství: „Ve čtyřicátém roce, prvního
dne jedenáctého měsíce, sdělil Mojžíš synům Izraele vše, co mu pro ně
Hospodin přikázal“ (Dt 1‚3). Píše se rok 1410 př. Kr. Zařaďme si tyto
události do širší historické perspektivy.

VELKÝ OBRAZ NAČRTNUTÝ
NA ZÁKLADĚ BIBLICKÝCH ÚDAJŮ
VELKÝ SPOR
Naše adventistické chápání biblického poselství vychází ze skutečnosti,
že mezi Kristem a satanem probíhá urputný zápas mezi dobrem a zlem,
mezi světlem a temnotou. Tento duchovní boj začal v nebi a postupně
se stal dominantním pilířem naší teologie.9 V tomto duchovním zápase Velkého sporu je důležité pochopit, že Bůh je láska. To je základní
kámen a všeobecné východisko našeho teologického chápání (Dt 7‚8;
1J 4‚16). Rozhodujícím tématem, o které se vede boj, je otázka, kdo je
Bůh. Důležité je, komu budeme věřit. Přijmeme v lásce to, co říká sám

9

Viz pět svazků série Drama věků od Ellen Whiteové: Na úsvitu dějin (Advent-Orion, Praha,
2001), Od slávy k úpadku (Advent-Orion, Praha, 2007), Touha věků (Advent-Orion, Praha,
2000), Poslové naděje a lásky (Advent-Orion, Praha, 2004), Velké drama věků (Advent-Orion,
Praha, 1995).
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Bůh, nebo uvěříme ďáblově propagandě, jeho podvrženým informacím
a polopravdám?
Celou tuto duchovní válku začal v nebi Lucifer, který byl stvořen
jako pomazaný cherub, nejkrásnější, nejmoudřejší a nejdokonalejší tvor
ze všech stvořených Božích bytostí (Iz 14‚12; Ez 28‚12–15).10 Po nějaké
době (nevíme přesně kdy) obvinil Lucifer Boha, že není milující, čestný a spravedlivý, ale že stvořeným bytostem svými přísnými příkazy
a požadavkem naprosté poslušnosti bere jejich svobodu (Gn 3‚1–10).
Pomazaný cherub, který měl podporovat Boží vládu, chránit jeho zákon a řád (ve svatyni byli cherubové umístěni na nejsvětějším místě
nad slitovnicí a schránou smlouvy s Desaterem), se proměnil v satana,
který v nebi začal narušovat mír, soulad a radost. Jeho pýcha, sobectví a sebestřednost ničily všechno dobré, smysluplné a krásné. Stal se
Božím nepřítelem, který vyvolával chaos a nepořádek. Když Adam
s Evou uvěřili jeho lži, namísto aby věřili svému Bohu, který je miloval, přenesl se tento velký spor na naši zemi (Gn 3‚1–10). Satan si jako
vetřelec přisvojil vládu nad zemí, avšak Ježíš ji znovu získal tím, že
se jako Syn člověka a druhý Adam stal naším zástupcem (Da 7‚1–14;
J 12‚31; 16‚11; 1K 15‚22.45). Jádrem velkého sporu jsou otázky, které
se týkají osoby samotného Boha, pochopení jeho jednání, a také otázky, nakolik jsou věřící lidé věrní Bohu a jeho zákonům. Velký příběh
satanovy vzpoury proti Bohu poskytuje důležitý vhled do celkového
teologického učení Bible (Jb 1–2; Iz 14‚12–15; Ez 28‚1–19; Mt 4‚1–11;
L 10‚18; J 8‚44; Zj 12‚4–17).11 O této duchovní válce jsou přesvědčeni

José M. Bertoluci, „Syn jitřenky a cherub ochránce v kontextu velkého sporu mezi dobrem
a zlem“ (ThD diss., Andrews University, 1985).
11
Ellen G. Whiteová, Na úsvitu dějin, s. 9–13 (PP, s. 34–44); také „Úvod“ Velké drama věků,
s. 9–13, (GC, v–xii); Jiří Moskala, „Původ hříchu a spasení podle Genesis 3: Teologie
hříchu“ v Salvation: Contours of Adventist Soteriology, ed. Martin E. Hanna, Darius
W. Jankiewicz, and John W. Reeve Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2018),
s. 119–143; Richard M. Davidson, „Satan’s Celestial Slander,“ Perspective Digest 1, no. 1
(1996): s. 31–34.; „The God of Job and Our Adversary,“ Journal of the Adventist Theological
Society 15, no. 2 (Autumn 2004): s. 104–117.
10
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i neadventističtí učenci.12 Tento boj má kosmický rozměr.13 Velký spor se
tedy nedotýká pouze správného dne uctívání nebo samotného uctívání
Boha, ale také Boží povahy, toho, jaký Bůh je. Živý Bůh je Bohem lásky,
pravdy a spravedlnosti a pouze takového Boha je možné respektovat,
obdivovat, milovat, následovat, sloužit mu a uctívat ho.

DĚJINY POPISOVANÉ V PENTATEUCHU
Pět knih Mojžíšových popisuje dějiny lidstva od stvoření, kdy bylo
všechno v dokonalé harmonii, přes počátek hříchu a zápasy lidstva se
zlem až po okamžik vstupu Izraele do zaslíbené země. Toto vyprávění
Pentateuchu je možné shrnout do sedmi historických etap:
1. Příběh rané historie (od stvoření po Abrahama) – Gn 1–11.
2. Příběhy patriarchů (Abraham, Izmael, Izák, Ezau, Jákob a Josef) –
Gn 12–50.
3. Egyptský příběh (od Josefa po 10 ran egyptským bohům a lidem,
kteří s nimi byli ve spojení) – Ex 1‚1–12.30.
4. Příběh vyjití z Egypta (cesta z Egypta na Sínaj, která zahrnuje
přibližně tři měsíce) – Ex 12‚31–18‚27.
5. Příběh Sínaje (popisuje téměř roční pobyt pod Boží horou) –
Ex 19‚1 – Nu 10‚10.
6. Příběhy z pouště (třicet osm let zázraků) – Nu 10‚11–21‚35.
7. Vyprávění z moábských rovin (zahrnuje poslední měsíce Mojžíšova života) – Nu 22 – Dt 34.

Gregory A. Boyd, God at War: The Bible & Spiritual Conflict (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1997); Michael S. Heiser, The Unseen Realm: Recovering the Supernatural
Worldview of the Bible (Bellingham, WA: Lexham Press, 2015).
13
Viz můj článek „The Significance, Meaning, and Role of Christ’s Atonement“ v God’s
Character and the Last Generation, ed. Jiří Moskala and John C. Peckham (Nampa, ID:
Pacific Press Publishing, 2018), s. 190–218. Kniha vyšla slovensky Boží charakter a posledná
generácia, kapitola „Význam, zmysel a úloha Kristovej obete zmierenia“(Advent-Orion,
Vrútky, 2019), s. 251–286.
12
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Je důležité si uvědomit, že v centru příběhu Pentateuchu je i příběh
Vyjití, tzv. „Příběh Exodu“. Vyjití z Egypta je vrcholnou událostí Starého zákona (a zároveň i jednou z významných událostí dějin lidstva),
kdy byl lid úžasným způsobem vysvobozen z nadvlády jiného národa.
Podle nejlepších dostupných údajů se tato událost odehrála v roce 1450
př. Kr. Popisuje příběh o tom, jak Bůh svojí mocnou rukou zázračným
způsobem vysvobodil Izrael z područí Egypta. Aby mohl Izraelcům dát
svobodu, rozdělil Rudé moře a uskutečnil jeden z nejvýznamnějších
zázraků v dějinách lidstva. Tento velký Boží zásah jim měl ukázat, že
Bůh měl v plánu přivést svůj lid do zaslíbené země, aniž by museli
bojovat, protože Hospodin bude bojovat za ně a poskytne jim nové
místo k životu (Ex 14‚13.14).
Je zajímavé sledovat, že rané dějiny popisované v prvních 11 kapitolách knihy Genesis zahrnují velmi dlouhé období dějin několika tisíciletí
(od stvoření po Abrahama). Abraham se podle masoretského textu
narodil buď v roce 2170 př. Kr. (podle dlouhé chronologie) nebo v roce
1955 př. Kr. (podle krátké chronologie). Exodus je datován do roku 1450
př. Kr.14 Další historické období, konkrétně příběhy patriarchů, popisuje
události následujících 300 let (od Abrahama po Josefa). Příběh Exodu
popisuje historické události od smrti Josefa přes zotročení Izraele, narození a povolání Mojžíše až po popis 10 ran v Egyptě (Ex 1–12), což zahrnuje více než 200 let. Ústřední příběh Exodu je velmi důležitý, i když
zahrnuje pouze krátkou dobu – jenom asi dva měsíce (Ex 12–18). Příběh
Sínaje popisuje události necelého jednoho roku (Ex 19‚1; Nu 10‚11–13),
i když tento jeden rok zaplnil nejdelší část Pentateuchu a ukazuje na
to, že Mojžíš se na něj zvlášť zaměřil (Ex 19 až Nu 10‚10). Následující
příběh o pobytu na poušti popisuje zázraky, které Izrael prožíval na
poušti po dobu 38 let. Závěrečná historická část příběhu Pentateuchu

14

Podrobný popis viz The Seventh-day Adventist Bible Commentary, rev. ed. (Washington, D.C.:
Review & Herald Publishing, 1976), 1:182–196; William H. Shea, „Exodus, Date of the,“ in
The International Standard Bible Encyclopedia, ed. Geoffrey W. Bromiley et al. (Grand Rapids,
MI: William B. Eerdmans Publishing, 1982), 2:230–238.
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popisuje pobyt Izraele na moábských pláních a poslední rok Mojžíšova
života jako vůdce Izraele. Deuteronomium ve skutečnosti popisuje
poslední dva měsíce Mojžíšovy pozemské pouti (Dt 1‚3).

MOJŽÍŠŮV ŽIVOTOPIS
Kniha Deuteronomium popisuje závěrečnou část Mojžíšova života,
vzorového vůdce a proroka Izraele. Je vyvrcholením dřívějších zpráv
z knih Exodus, Leviticus a Numeri a popisuje události, které se odehrály během posledních dvou měsíců jeho života. Poslední Mojžíšova
slova jsou pozoruhodná. Tato kniha je svědectvím Mojžíše o tom, jak
Bůh chce jeho prostřednictvím obnovit smlouvu mezi sebou a Izraelem
a připravit lid pro život v nových podmínkách zaslíbené země.
Kniha Deuteronomium je příběhem o tom, jak Bůh trpělivě pracoval
s lidmi a pomáhal jim, aby šli po správné cestě. Mojžíš v této zprávě
hraje zásadní úlohu. Příběh začíná přesunem Izraelitů na moábské
pláně a jejich přípravou pro vstup do Kanaánu. Mojžíš jako vůdce
vede národ již téměř 40 let, ale nebude to on, kdo je přivede do jejich
nového domova. Pronáší k Izraelcům tři dynamické proslovy, ve kterých Božímu lidu představuje ty nejdůležitější věci, které potřebuje
vědět a dodržovat při vstupu do nové země. Kniha dále pokračuje
vysvětlováním právních předpisů potřebných pro život v zaslíbené
zemi. Pokračuje obnovením smlouvy, změnou vedení, písní Mojžíše
a jeho požehnáním kmenům Izraele. Kniha končí příběhem Mojžíšovy
smrti. Kniha Deuteronomium zahrnuje část Mojžíšova života a zkušenosti Božího lidu. Především ale hovoří o Bohu, o tom, jak jedná se
svým lidem, jak o něj pečuje, pomáhá mu a vede ho. Mojžíš ve svých
proslovech ukazuje na to, jak Bůh v minulosti izraelský národ vedl,
vysvětluje jeho zákony a zdůrazňuje, že Bůh svůj lid vždycky miloval
a zůstával mu věrný. Ve stejné příběhové linii pokračuje i kniha Jozue
příběhem dobývání a dělení zaslíbené země.
Slavná historie toho, jak Bůh vedl svůj lid, je ohromující. Stačí jmenovat několik událostí, jako je deset egyptských pohrom, vyjití z Egypta,
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přechod přes Rudé moře, vydání Desatera na Sínaji nebo porážku mocného faraóna s celou jeho armádou. Náš Bůh je svrchovaným Pánem,
který zasahuje v průběhu dějin světa. Svoje milosrdenství prolíná svými
soudy. Tím, jak v minulosti vedl svůj lid, prokazoval, že je Bohem lásky,
pravdy a spravedlnosti. To nám poskytuje jistotu v nejisté budoucnosti.
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