
CNOSTI 6.11.2011   

Boj, který rozhodl sotva známý člověk. 
Ex 17: 8 – 16 

 

Vstupujeme prostřednictvím starozákonního vyprávění do dramatické doby, v níž se vlastně 

podruhé rodí Izrael jako národ, jehož výsadou i břemenem je být jedinečný – je to národ, na 

němž spočívá lehkost i nezměrná tíže poslání být Božím lidem. Zjišťujeme dále, že Izrael - to 

jsme vlastně i my, jeho poslání je předobrazem či demoverzí lidí jako takových.  

Izrael nastupuje cestu ke svobodě a postupně se učí, jaké to je být svobodný. A zjišťuje, že 

pravý život, pravá svoboda mají vždycky své nepřátele.  

Jací jsou ti nepřátelé? Mají různou povahu a podobu. Ale přicházejí v zásadě ze dvou směrů – 

zvenku a zevnitř. Ti vnější bývají hrozivější, ale též přehlednější. S těmi vnitřními, niternými, 

to nebývá tak jednoduché – číhají ve skrytu a pracují zákeřně.  

Do cesty Izraelců za svobodou se poprvé od chvíle, kdy opustili zemi otroctví staví nový vnější 

nepřítel – má jméno Amálek. A tak se vše chystá k boji. Jenže je to vpravdě zvláštní boj. 

Odehrává se v jednom čase, leč na dvou místech, na dvou rovinách, ve dvou dimenzích. Dole 

na bitevním poli svádí boj Jozue a ozbrojení muži. Mezitím nahoře, Mojžíš a jeho dva 

pomocníci vedou jinou, podivnou a přece zásadní bitvu – bojují s Hospodinovou holí v ruce 

proti nepřátelům, kteří nejsou vidět. Amálek a jeho armáda se tak ukazují být něčím víc, než 

jen hordou rozzuřených pouštních kočovníků. Boj proti nim je bojem Hospodina proti 

nepříteli života.  

A právě tady, v této nevojenské bitvě, sehrává překvapivou roli člověk, kterého sotva známe 

a o němž sotvakdy ještě něco uslyšíme. Jeho jméno skoro ani nemá cenu zmiňovat, beztak 

bude brzy zase zapomenuto. A přece – tento neznámý se ukáže být trumfem v Hospodinově 

vztažené ruce. Je to ten, který bojuje nezištně a věrně. 

Otázky:  

1. Jací jsou tví nepřátelé, kteří ohrožují, svazují, či nenápadně ničí tvůj život? 

2. Není obraz boje proti nepřátelům pro náš (duchovní) život příliš pesimistický, agresivní, či 
jinak zavádějící?  

3. Jak bojovat? Jakými zbraněmi?  

4. Potřebuješ ve svém životě „být na očích“, být vidět, mít dobrou pověst, mít vliv?  

5. Kterých úspěchů si v životě nejvíc považuješ? Co jsou tvá největší vítězství? 

6. Není při upřímném pohledu do tváře nepřátel naše přítomnost děsivá a naše budoucnost 
beznadějná? Nemáme příliš slabé ruce a příliš okázalé srdce? 
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