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fidu Izťaeie. Je to situace zastihuj
nimi fiospodin uzavřel smlouvu

rnÁsxÝ úxor,
l ) Vůtlce pod tlakem
Pro dnešní neděii před sebou máme
cestě do zaslíbené zerně. Dva rokv

příběh ze života
Izrael pobýwal u

Mojžíše a Božího ící Izrael na
hory Sinaj, kde s a vyda1 jrrli

svá pYtkázání (Desatero a mnohá jiná). ]Nrrrrí nastal čas zvednout se a pokračovatdál vstříc Kanaánu, zeni svobodl,
Na této cestě or,šem doi de k nor'é krizi lidu. Opět doš1o na otázku jídla: ,,Kdo nárn dá rtajíst nlasa/ ' (v a) Nářkem
lidu proniká BoŽí hněv, Je tam zminéna,,žádostivost" lidu. Tedy asi nejen obyčejný postesk nad těžkou situací, ale
nové pokuŠení ohlížet se po Egyptu a jeho hojnosti. A co Mojžíš? Čteme, že'aata hledí s nevolí, Není úplně jasnó
na co, Na reptání lidu? Nebo na hněv tsoží? Možnána obojí. Pozoruje dění v lidu, pozoruje, co to qvolává naBoží
straně. A je z toho všeho skleslý, Je toho na něj příliš. Situace se mu rozpadá ood rukama. Je v lidsky bezýchodné
situaci. Je tu poČetný nilr.oď, kteý celý pláóe a naříká, stěžuje si, ohlíží se zpět po Egyptu, tlrozi, že celá mise
zkrachqe. Je tu také Hospodín, kteý plane hněvem proti svému iidu. A cosi v Mojžíšovi se z7omi. Nemůže užíakto
ďál. ,, ProČ zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe ruenalezl milost, žes na mě vložil všechen tento lid
jako břítně? " (v. 1 1). Mojžíš hovoří k Pánu Bohu velmi oteťeně. ,,Čím isem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým
tímto lidem " (v, 1 1 821). Cožpak jseqr tento lid počal já? Cožpak jsem ho poiodil, že ho musím nést jako chůva do
země otcŮ? Auzavirá to sloly: ,,Nemahu sám unést yšechen tento lid, je to nad mé síly" (v. ia), Ani velký Mojžíš
nebyl schopen ,.nést břemeno lidu" sám. Yždý jejich víc jak 600 tisíc! (v, 21).

A Pán Bůh volání svého služebníka vyslýchá, ,,Shromažd'mi sedmdesát mužů z izraelslq,,ch starších, o nichž víš, že
jsou starŠÍmi a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Sestoupím a budu tam s tebou.
nlluvit. A odeberu z ducha, kteryie na tobě, avložím jej na ně, Ponesou pak břímě tidu s tebou, neponeseš je už sám"
(v. 16-17). Pán Bůh své povolání Mojžíše neruší. Ale přece mupřícházi na pomoc. ,,Shromažd'mi sedmdesát mužů
z izraelských starších. " V izraelském párodě tedy už jsou přítomni ti, kteří jsou nazváni staršími. Podle všeho se
ovŠem zdá, že ačkoliv byli mluvčími:alpředstaviteli svých skupin, patrně asi nenesli podíl na správě celého národa.
Proto se MojŽíŠ ve své službě cítí tak osamělý. A z těchto starších jednotiiých skupin a kmenů má Mojžíš vybrat
70, kteří ponesou ,,břímě iidu", celého národa, s Mojžíšem,

Je u toho také zjevné, že zde nejde jen o organizaéně-správní záIežtlost. Pán Bůh tam mluví i o duchovním
rozměru této služby, Ti r,ybraní měli jít s Mojžíšem ke stanu setkávání. Tedy měli se postavit před Hospodína.
Hospodin tam bude mluvit k Mojžíšovi. A nakonec odebere z ducha, kter.ý;e na něm a vloži jej na oněch 70. Pak
mohounést,,břemenolidu"spolusTvI.ojžíšem.Nešlotedyjenosprávnízáležitost. Štotateoduchovní záležitost.
Yžď>ť tu jde o Boží lid, jde tu o Boží d,ílo. Azdebylo zapotřebí více než lidských schopností. Aby mohli nést břímě
1idu s Mojžíšem, museii bý podobně jako on vybaveni Duchem Božím. To by1o výraztéupozornění, že tu nejde jen
o lidské snahy a pokusy, ale že i když se v práci nasazqí lidé, je to přece a,tnapořád Boží dílo. A jen pod vlivem
Ducha Božího je možné ho r,ykonávat, Ty lidské schopnosti a kvality tam byly jistě také důležité. IJžto, že se vybíralo
ze ,,starších" ukazt4e, Žetoby7tlidé d,&věryhodní, spolehliví, osvědčení. Ale přece lidská kvalita nestačí na Boží dí1o.
Je zapotŤebí, ale sama o sobě nestačí. Pán Bůh povolává, ale také r,ystrojuje ke-službě sým Duchem,

Projevilo se to i viditeině, Došlo tam k zajimavéml jer.u, totiž ž,e: ,,Sotva na nich duch spočinul,
prorokovali", sdovětkem, že potom,už níkdy (v.25). Bylo to jakési i vnější poívrzení pro tu chvíli, pro ně, pro
Mojžíše i pro lid, že se k nim Bůh skutečně pŤizna7, že je svým Duchem uchqpil a vystrojil, A Boží Duch si našel i
ďva ztěcb, sedmdesáti, kteří nešli sMojžíšem ke stanu setkávání a zůstali vtáboře. Nevíme proč tam zůstali.
Z ostychu, zbázné, z váhavosti...? Nevíme. Nicméně něco jim bránilo jít. Ale,i je Boží Duch ,,dohonil", naše1 si je,
a začall prorokovat přímo v táboře,

3) Motiry příběhu , ' r

Je to jistě bohatý příběh a určitě ho ne,lze nějak snadno a jednoduše převádět na situaci současné církve. Přece z něj

můžeme přijmout aspoň nělíeré motivy.

3,I Břemeno vůdcovství
Zíohoto příběhu velióe zíetelné cítítne tu skutečnost, že síát včele Božího lidu, někdy znarnená břemeno, A
Hospodín to nepopírá, Sám mluví o ,,břemenu lidu" (v, l7),kíeré je třeba nést. Ano, vést Boží 1id, nést Boží lid před
Bohem je (jistě nejen, ale přece také) břemeno. To břemeno zodpovědnosti Pán Bůh nesnímá. Naopak. {Jkládá je.

Když Pán Bůh někoho povolává k této službě, ne\ze to břemeno ze sebe shodít a obejít je, Lze ho jen přijmout. A i
když služba starších tehdy a dnes není jednoduše toložná, přece tento prvek v:nějaké podobě pietwává, Každý, kdo
kdy byl ve staršovstlu i v rámci našich souěasných podmínek, ví něco o tom ,,břemenu lidu". Tedy o té svěřené
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:--- ' , ,l '.].::]':sie zodpor'ědnostj za7idi, zaBoží církev, za díIo Kristoro mezi nánri. Něco z tohottl bt,:llleile
1] "--:--: ,:-,:--,:_-stol Par-el.kdyŽse svěřujesmnohaprotivenstvímiaútrapami,kteréprožír,al tlanrsi_irlicjl;es;a-,;l.
-ll--::-:-- -_*.,',._: .-ttucltojeŠtěruamnedennědoléhástqrosíovšechnl,chkt,e '(2K11,28).Kraličtítu..sll,itos:,-,l
--]-:--:'-':,-_:-:_',,:r],^oncejakoútokvojska: ,,vojskonakažctýclenpovsíávci,1|,oilmně,totižpéčeoyšecb,:i.t,i.-r .I
P.-',;--'--,- -.:'-':.ZÍ\a1 zodpovědnostzacírkve,kleréskrzejehoslužbuvzl]rldyakteýmsloužil.Nernusí_jli.,-,scl:,
-- -:-- --: '' -;.i u \1ojŽÍŠe, nemusí jít ani o všecky církve jako u Pavla. A přece je ve službě každého vecietlí cíl,k,, e
]',:''.*]----: ..',_-l-u 1leco Ztohoto bř'emene, ztéto stalosti o církev Boží. Yžďf jde o Boží dí1o, ne.;etl ,iLlsxc,
D--:--i-,::::s:-,:lénBoŽÍclrvěcÍ.Atoje,myslím,tonejtěžšízevšeho.My, lidéhříšní,nedokonalí,všelr.;aks].abí a
:--:.::--, :- ].- ;.':,,kánre Božích věcí. Božího díla. Máme b},t nositeli toho Božího díla. Máme bl,t jeho rlasi]o]l.
],, Í.,l,-. --' : 3: z-l:_l spoiupracovníky tla j eho díle. Kdo z \ldi je na to vhodný? ,\1e tím břemenem vůdcor,,st\.i kl,Lr1lle tť
..--.--'- :-- ]--.'-].]. edrlosti a zpŮsobilostipatří i věci veskrze prallické, V našem příbéhu to také byla i velice praktická
-,i,- l:--: --;,; l p.l nlase. lr{any už mají dost, A tak i ve službě dnešníclr starších nejde jen o d,uclrolni práci ll
Z.ú:,--- ;*--,--si. i]e i o praktické problémy, organizaóní otázky, zdaleka ne nepod"statnou otázku kritik1,. o otázkl_l
si-.:--l::-l ;;si,. práce. rodina, sluŽba atd, Jsou různá břemena vůdcovství, znichž asi nejr,ážnější le pt).il
Z ,'.,, - . - :lc.'e]l r Ůči ridem. aIe iaké vůči samotnému Pánu církve, Ježísi §nstu,

3,) Bttlt ,!,il,,i st,!ltrl Duchet
-\-; P.:- 3-..,:lei'kiádá na ty, které povolává k vůdcovství, jen břemeno. Jak jsme viděli i vtom příběhr_L. spol,_t
s .:iel:--::-,:::'. ,, Ztrdpo\'ědností vkládá Pán BŮh také svého Ducha. A to je ten nejnadějnější prvek ze všech. Lic] sc
'cc-,-:-. ]"i. .'zlš se iu'outÍ. aleBoŽi Duch je přítomen. Je na něm a je ho dost i pro.ostatní. Všechno se sype! ale pán Bťril
le '.:r::-::-::-, Je ',' to rn skuteČně mnoho naděje. A tak jakákoliv služba na Bozíln dí]e, tím spíše služba vedetlí círk,e.
j- ]l-,--Z]-] ';:. :ehd\',,je-li nadpřirozená. Je-li nesena ještě něčím vic, než přirozenými lidskými schopnostni a
i]]trŽ:]- !.]]-_ C:lcete-]i, je-li nesena Duchem svatým. Někdy se zdráháme přr3mout nějakou službu amožná r službLr
Ye S:..--s-' !:',-.i z dúl'odu, Že se na to necítíme. Necítíme se dost duchovně na úši, Ale to je r,lastně sprár,ně. Vžd_1r'
niko; --::-, - :akekoli sluŽbě Bohu způsobilý jen sámze svých si1. Ale Bůlr ááva sr,ého Ducha! Ano, je to i o traší
lids]<; - -,-,,-;e. tlánraze, zodpovédnosti. Ale je to také o víře, o modlitbách. o čbkání na Boha, Je to o Božím jednártí,
kte:'= :-:1,1.::lle I n}Ce, l]atož V kapse. a my mŮŽeme bý svědky a nástroji Božího jednání. Právě když jsem sláb. _1senl
st]t-' . '--',i; ;ll. Par-el (2K 12,10), To je ten pravý a vlastně jediný prostor pro zj evení moci Ducha svatého. naše slabost,
\' ::::, ...1:r, .'.1 dokorrává se moc Boží,

3.3 l{rrisnÝ úkol {

A Pr ár e }.rloto. Že nejde jen o dÍ1o 1idské, může byt i úkol vedení církve krásnj, a hluboký, Mluvili jsme o tomto úkolu
1ako o břemenu. které není snadné, A přece ap. Pave1 napíše: ,,Kdo chce bllr biskupem, touží po krd.,snént. tikoltt,
( 1Trl 3. i ), Stát r,' Čele Práce v církvi není z různýcll důvodů úkol snadný, ale.le to přece úkol krásný. pi-emýšle1 1seil
nad tírn. co b1' nán asi řekl Mojžíš na konci svého života, po všech těch peripetiích v roli vůdce. Co b.v řekl, kcll.ž
stál na 1rol'e Nebó na hranicích zaslíbené země, do které nakonec ani nevkročt"l? V Bibli to nečteme. Ale ml,slín, že
b1, r,tom b1.,1o něco h]ubokého. Stálo to za to| B;z1o to těžké, ale by1o to Boží. Byl v tom Pán Bůh. A to má pl'ece
sml'sl. To krásné na s]uŽbě vedení církve je, že i přes všelljaká břemena je tu také a především Boží věrnost. Že BLih
sr,é dí1o neopouští, že je vede. A že člověk může b},t nějakou částečkou při tom.

A tak bratřj a Sestry, děkujme zaty,kdo ve staršovstlu kdy sloužili a vedli rrap, Modleme se také za stávající starší i
za jejich rodiny, Modleme se i za tvorbu novó kandídátky. Modleme se za oslóvené bratry a sestry. Modleme se, ab1,
Pán BÚh Pudi1 dělnílty na svou žeri. Modleme se, aby Duch Boží vola1 a r,ystrojovai ty, kteró chce povolat
k rrelc]rkému. ale pťece krásnému úkolu.

Sbor CB Piaha 3, neděie 3. 1 1 ,20 1 9 Micha1 Žernlič]ia
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