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 ročník 21/číslo 1071 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Josef – pokoj v rodinných vztazích“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Anna Boušková 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 
 

• Společná píseň č. 215 „Slož, co srdce tísní" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 189 „Mou spásou je Pán Ježíš"  
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 

• Příběh pro děti 
• Varhaní hudba 
• Čtení textu Bible – Marek 12,28-31 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Josef Bajus 

Téma: „Něco tomu chybí!“ 
• Chvíle ke ztišení – píseň „Svět reklamní“ – Vladěna Nohejlová 
• Společná píseň č. 158 „Tvým chci být Ježíši" 
• Modlitba – Josef Bajus 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         7. srpen 2021 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh


Oznámení 

 

Studium Sobotní školy bude přenášena on-line od 900 hod.  
Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo za dodržení pravidla 6R  

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 7. 8., slovem z Písma bude sloužit bratr Josef Bajus. 
 

- Příští sobotu, 14. 8., bude kázáním sloužit bratr Petr Krynský. 
 

-Páteční Smíchovské foyer bude probíhat vždy v pátek od 2000 hod. 
 (více info o termínech setkávání na našem webu casdsmichov.cz nebo u J. Kubíka) 

 

- Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci srpnu mysleme na svých 
modlitbách na: Sborové společenství. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Sobotní škola on-line od 9:00 hod. 14.srpna 2021 
https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 
 

Téma: Pokoj Vám (13 lekcí) 
Lekce 7: Josef – odpuštění a nový pokoj 
              Uzdravení kořenů 
 

• Gn 42,18–20: Josefova bolestivá zranění z minulosti 
(neděle) 

• Gn 42,21–24: Josefova ochota odpustit „neodpustitelné“ (pondělí) 

• Mt 18,28–35: Ježíšovo podobenství o odpuštění (úterý) 

• L 23,34: Ježíšův příklad odpuštění (středa) 

• Gn 50,15–21: Důsledky odpuštění v Josefově životě (čtvrtek) 
PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/03.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teoložkou Soňou Sílovou - pořad HopeTV inspirován tématem lekcí 
sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   
 
 

V období 8. – 14. 8. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Vondrášek Václav (8.8.); Balcar Martin (10.8.); Bláhová Daniela (10.8.); 

Briššová Blanka (13.8.); Sílová Soňa (14.8.) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/03.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Pravidelné sborové sbírky 
 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
------------------------------------------ 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. července 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst 
k sezení v místě konání bohoslužby. Platí pravidlo 6R.  

Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola zatím zůstávají v režimu on-line. 
Za VS J. Bartoš 

Blahopřejeme 

S radosti oznamujeme, že Samuelovi a Monice 
Ballangovým se narodil 6.8. 2021 v 0.30 hodin  

syn Christopher. 
 

Maminka i Chris jsou zdraví a tatínek to také  
přežil bez újmy na zdraví. 

 
1 janova 4,7 

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je  
z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil 

 a Boha zná. 

 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 57. kapitola 

Milostivé léto 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
teď, když píšu tento text, je zataženo, vytrvale prší a dalo by se slovy klasika říct: 
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.” Tak jaképak milostivé léto? 
Čtenáři Bible – a zvlášť mí milí souputníci po stránkách knihy Leviticus – ale budou 
vědět, že mířím někam jinam. Bůh dal prostřednictvím Mojžíše a následně 
prostřednictvím svého národa, jehož se jako naroubované štěpy vnímáme být 
součástí, do vínku rytmus času. „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu 
všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému 
vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. Padesátý rok vám bude létem milostivým. Je 
to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte jíst z pole, co urodí. V tomto milostivém 
létě se každý vrátí ke svému vlastnictví.” (Lv 25,10-13)  

Právě zítra slaví náš kazatel a bratr v Kristu, můj milý kolega Vašek Vondrášek své 
padesátiny. Milý Vašku, chtěla bych Ti za nás za všechny srdečně pogratulovat a 
popřát Ti další rok plný Boží milosti, prožívání svobody v Kristu, návratů k dobrým 
věcem a zakoušení svatého času. 

Vnímám, že nejen pro mě osobně a mou rodinu, ale také pro obě naše sborové rodiny 
jsi požehnáním a Božím dobrým darem. Tak ať je Ti i Tvoje osobní padesátka létem 
milostivým! 
 



Vše dobré každému, požehnanou sobotu a požehnaný týden přeje co nejsrdečněji 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Fotka je můj osobní dárek. Promiň Vašku, nemám na víc… 

 

Podzimní výlet seniorů s Archou pomoci 
 

Milí senioři, 
období letních dovolených a cest se přehouplo do své druhé 
poloviny. Návštěva zajímavého místa však bývá velmi 
příjemnou záležitostí i později, na přelomu léta a podzimu. 
Původně jsme pro Vás chtěli připravit na konec září 

společnou dovolenou, ale vzhledem k současným opatřením a měnícím se podmínkám, 
jsme se rozhodli navázat na červnový výlet na Konopiště.  
Už nyní pro Vás vše připravujeme tak, abychom se společně podívali na další pěkné místo 
v Čechách.  
 

Brzy se můžete těšit ve zpravodaji na více informací. 
Jana Perdomo 

Komunitní centrum Petrklíč, projekt Archa pomoci 
 

 

K A Z A T E L N A 
 

NÁHRADNÍ PESACH 
4 Moj 9 

kázání ze soboty 9. 5. 2015 – br. Jiří Beneš 
 

Celý oddíl má tuto strukturu: po vypravěčově avízu (4 Moj 9,1) následuje první ze dvou 

Hospodinových výroků (4 Moj 9,2-3). Ten je oddělen od druhého výroku vypravěčovým 

předělem s důvody pro Hospodinovo druhé promluvení (4 Moj 9,4-9). Součástí tohoto 



předělu jsou dvě přímé řeči: řeč nečistých mužů (4 Moj 9,7) a odpověď Mojžíšova (4 Moj 

9,8). Po Mojžíšově řeči, která slouží jako odkaz na Hospodinův výrok, následuje tento 

výrok o druhém, náhradním Pesachu (4 Moj 9,9-14).  

Vypravěč Hospodinovu první řeč uvádí. Upozorňuje na to, kdo mluví, ke komu, kde a 

kdy. Lokalizuje tedy Hospodinovu řeč na poušť a poměrně obsáhle ji časově určuje. 

Hospodinova řeč je nevyžádaná, spontánní a aktuální. Vzhledem k tomu, že Hospodin 

ohledně Pesachu již instrukce vydal a tato jeho řeč obsahuje jen drobné doplňující 

informace, představuje Hospodinovo promluvení jen další zdůraznění důležitosti jeho 

předchozích instrukcí. Hospodinův výrok je tedy výrazem toho, jak mu na tom, co o 

Pesachu sdělil, resp. na praktikování jeho pokynu jeho lidem velmi záleží. Pokud v 

prvním měsíci Hospodin znovu promluvil o Pesachu tak, jak to učinil předešlý rok, pak 

na tuto slavnost klade mimořádný důraz. Ustanovení Pesachu je tedy závažné nařízení, 

které Boží lid nesmí ztratit ze zřetele (přehlédnout).  

Hospodin konstatuje soulad mezi jeho pokyny a praxí jeho lidu. Nic nenařizuje (ČEP má 

„ať“, které v hebr. textu není). Třikrát v 4 Moj 9,2-3 Hospodin oznámí, že jeho lid „činí 

Pesach“, resp. že uskutečnili svůj první Pesach po vyvedení z Egypta. To je první 

informace, kterou zde Hospodin sdělí. Zpráva o praktikování Pesachu je motivové slovo 

celé perikopy. Uskutečňování Pesachu je téma (hlavní sdělení) oddílu 4 Moj 9,1-14 i na 

základě frekvence zmínek o této aktivitě. Nejprve to o nich sdělí jednou (4 Moj 9,2) a pak 

to řekne jim v přímé řeči dvakrát (v 4 Moj 9,3 je přechod z obecné do osobní mluvy). 

Upozorněním na jednání synů Izraele oznamuje Hospodin svému lidu jeho jakost a 

totožnost: tím (plněním Hospodinových instrukcí, tj. slavením Pesachu) jsou Hospodinu 

známí. Dvakrát řekne, že jsou to „synové Izraele“, kdo „činí Pesach“ a dvakrát řekne, že 

jej slaví „ve stanovený čas“, resp. „v setkávání jeho“.  

Dále Hospodin stejně jako vypravěč upozorňuje na přesné časové určení svátku (4 Moj 

9,3). Formulace „14. v tomto měsíci den mezi dvěma večery“ je opakování (duplikace) z 

2 Moj 12,6. Hospodin nemluví výslovně o beránkovi, jeho opatrování, zabití, krvi, 

pomazání, ale zato upozorňuje na způsob slavení: „vytváříte je tak, jako všechna nařízení 

a práva“, resp. „činíte jej podle všech nařízení týkajících se Pesachu“. Hospodin, který se 

zde patrně odvolává na své předchozí instrukce o Pesachu (2 Moj 12,1-20.43-49), 

popisuje kvalitu uskutečňování Pesachu a současně identitu synů Izraele: jejich jednání 

(chování) určují Hospodinova nařízení, s nimiž jsou v souladu.  

Hospodinův výrok je adresován Mojžíšovi. Ten však v reakci na Hospodinův výrok 

promluví „k synům Izraele“ v tom smyslu, „aby činili Pesach“. Vypravěč jeho přímou 

řeč neuvede, ale jen referuje o tom, čeho se jeho přímá řeč týkala. Mojžíš podpořil 

Hospodinovo sdělení, potvrdil jej a postavil se za to, co Bůh řekl, neboli povzbudil „syny 

Izraele, aby činili Pesach“.  

Následně také vypravěč oznamuje, že synové Izraele „činí (uskutečnili) Pesach“, neboli 

opakuje Hospodinova slova z 4 Moj 9,2 včetně časového určení („14. den prvního měsí- 

ce mezi dvěma večery“). Skutečnost, že 4 Moj 9,5 opakuje a rozvíjí sdělení z 4 Moj 9,2-

3 představuje poetický prvek v instrukci (paralelismus membrorum), tedy prvek, který 

instrukci zkrásňuje (činí ji vznešenou a snadněji zapamatovatelnou). Jiným poetickým 

prvkem je zarámování výpovědi v 4 Moj 9,5 do slovesa „oni činí“. A dalším poetickým 

prvkem je uspořádání sdělení a opakování tohoto uspořádání. V 4 Moj 9,5 jsou totiž 

zmíněni synové Izraele, Pesach, jednání a čas stejně, jako je tomu v 4 Moj 9,4, jakož i v 

4 Moj 9,2-3 a v 4 Moj 9,10-11.  



Vypravěč v 4 Moj 9,5 opakuje Hospodinův výrok nejen z 4 Moj 9,3, ale také z 2 Moj 

12,18. Ujišťuje, že tomu tak skutečně, jak Hospodin řekl. Konstatuje, že synové Izraele 

jsou v souladu s tím, co Hospodin říká. Činí tak v 4 Moj 9,5 opakovaně a dvěma způsoby: 

a) formulí „tak činí synové Izraele“ opakuje, dosvědčuje a potvrzuje sdělení o tom, že 

podle Hospodinova výroku jednali (činí tak již potřetí, viz 2 Moj 12,28.50); b) doplňuje 

upozornění na to, že to bylo „podle všeho, co přikázal Hospodin Mojžíšovi“. To od 

vypravěče představuje mimořádně silný důraz na jednání podle Hospodinových pokynů, 

na praktikování Hospodinova nařízení, tedy na soulad s očekáváním Hospodinovým.  

Optimistická perspektiva Hospodinova, vypravěčem podtržená, má však nečekané 

následky. Vypadá to, jako by vyvolala výčitky svědomí. Vypravěč totiž sděluje, že nastal 

problém: soulad není v komunitě naprostý (4 Moj 9,6-7). Hospodinův výrok přistihl 

některé muže při nemožnosti realizovat nařízení. To nevzniklo svévolí, tedy proto, že 

někdo činit Pesach nechtěl. Nastalo totiž neočekávané (neznámé a nechtěné) znečištění 

mužů, které jim zabránilo „činit Pesach“. O příčině nečistoty vypravěč nic neřekne a není 

ani třeba. Formulaci „jsou nečistí pro duši člověka“ překládá ČEP slovy: „kteří se 

poskvrnili při mrtvém člověku“ (i v 3 Moj 21,1 a 4 Moj 5,2). Důležité je, že muži svůj 

stav znají a neignorují. Jsou odpovědní. Neskrývají svou nečistotu. Berou vážně 

Hospodinův výrok i svůj stav. Záleží jim na tom, co očekává Hospodin. Vyvozují 

důsledky ze svého stavu a chtějí jej řešit a to hned. Ovšem nevědí jak. Jejich stav, 

Hospodinův předchozí výrok týkající se nečistoty a tento Hospodinův výrok týkající se 

Pesachu je dostal do slepé uličky – do neřešitelné situace, se kterou si nevědí rady. 

Potřebují pomoc (sami to nezvládnou). Nečistí muži představují komunitu s vůlí (s 

pozitivní motivací) činit Pesach (komunita bez vůle bude popsána v 4 Moj 9,13), která 

však má na cestě k činění Pesachu překážky.  

Proto předstupují před Mojžíše a Árona a svůj problém formulují (pojmenovávají), 

vyznávají, zveřejňují. Vypravěč o tom referuje citováním jejich přímé řeči v 4 Moj 9,7. 

Popisují svůj problém stejnými slovy, jakým na něj upozornil v 4 Moj 9,6 vypravěč. A 

doplňují svou diagnózu otázkou, z níž je patrné, že se cítí být znevýhodněni. Tuto 

diskriminaci popisují trpným rodem, z něhož vyplývá, že za to nemohou. Někdo je 

omezil, ukrátil v tom, aby mohli dosl. způsobit přiblížení přibližovadla Hospodinova, tj. 

oni chtějí být „uprostřed synů Izraele“ dosl. „v setkávání Hospodinově“, tedy Bohu 

nablízku. Tím současně vyjadřují, že svátek Pesach chápou jako příležitost přiblížit se 

Bohu, zcela ve smyslu 2 Moj 12,48.  

Pro Mojžíše je to také neřešitelný problém – neví, co s tím. Ale na rozdíl od nich ví, jak 

a kde hledat řešení. Ví totiž, že jde o záležitost, která je v kompetenci Hospodinově, a 

proto ji také na Hospodina přesouvá (srov. také 4 Moj 15,32-36). Podobně se chová i 

Chizkijáš, který při slavení Pesachu narazil na stejný problém. Tam však nečistí lidé 

nepřicházejí za králem, ale král, který problém registruje, jej řeší sám (2 Pa 30,17-20). 

Motiv neřešitelného problému jako podnětu ke komunikaci s Bohem, podnětu k 

Hospodinovu projevení se, je tedy v popisu Chizkijášova Pesachu (2 Pa 30,18-20) jako 

závažný duplikován. Chizkijáš se modlí stejně jako Mojžíš a v obou případech Hospodin 

reaguje. To je Hospodinova věc, k tomu se proto musí vyjádřit jen on (4 Moj 9,8). Mojžíš 

(ani král Chizkijáš) k tomu nemá kompetence (nehrne se do toho). Respektuje 

Hospodinovo pole působnosti. Nepřekračuje své kompetence. Nevyjadřuje se k tomu, k 

čemu není kompetentní. Není vševědoucí, nehraje si na Boha, nemluví za Boha. Vytváří 

mu prostor. Vtahuje jej do dění. Nechává jej promluvit – vyjádřit se. Ustupuje do pozadí.  



Mojžíš ohlašuje, že Hospodinovo projevení se bude mít charakter přikázání stejně, jak to 

avizoval vypravěč v 4 Moj 9,5. Na řešení, které musí přijít od Boha, je však třeba se 

připravit. Proto Mojžíš požaduje, aby se tázající postavili do pozoru, tedy do pozice 

vojáka před velitelem, připraveného přijmout rozkaz (hebr. imadú je také v Chizkijášově 

Pesachu v 2 Pa 30,8). Sám pak upozorňuje na to, že chce naslouchat. Na sobě jim tak 

ukazuje postoj vůči Hospodinovým příkazům: je jim třeba v připravenosti, v pohotovosti 

pro jejich vykonání naslouchat, tj. akceptovat je a vpustit je do sebe – vystavit se jim a 

nechat se jimi ovládnout. 

 Hospodin problém vyřešil (podobně 2 Pa 30,20: Hospodin slyší a uzdraví). Rozsudek 

neboli druhý Hospodinův výrok (4 Moj 9,10-14) obsahuje nejprve nárok na sdělování 

Hospodinova výroku. Lid musí Hospodinovým výrokům naslouchat a znát je. Proto je 

Mojžíšovi podruhé v souvislosti se svátkem Pesach (podobně již v 2 Moj 12,3) 

nadiktováno, co má ohledně svátku Pesach synům Izraele říci.  

Hospodin v 4 Moj 9,10 mluví o muži, který „je nečistý k duši“. O tom mluvil předtím již 

dvakrát: „k duši se neznečistíte“ (3 Moj 21,1) a „vyhosti z tábora každého, kdo je nečistý 

k duši“ (4 Moj 5,2). V 4 Moj 9,1-14 se tato formulace po vypravěči a nečistých mužích 

objevuje již potřetí. Buď vypovídá o tom, že nečistota nějak pronikla k duši, nebo o tom, 

že nečistý muž nesmí přijít do kontaktu s duší („je nečistý pro vaše pokolení“). Spolu s 

tím Hospodin uvádí ještě jednu okolnost, která by neměla vyřadit muže z účasti na 

Pesachu: být „na cestě daleko pro vás nebo pro vaše pokolení“. Nečistota pro duši je tak 

podobná nějaké formě vzdálenosti od komunity a Boha (cestováním). Muž, který „je 

nečistý k duši“, nebo „na cestě daleko pro vás nebo pro vaše pokolení“ „činí Pesach pro 

Hospodina“. Stejný motiv (nečistota a vzdálení se) se znovu objeví v 4 Moj 9,13 a v 

popisu Chizkijášova Pesachu v 2 Pa 30,3.6.9. Ovšem zde se problém se vzdáleností chápe 

spirituálně (jako vzdálenost od Hospodina) a řeší se výzvou k návratu (hebr. š-v-b) k 

Hospodinu. Ta je variací touhy po přiblížení se Bohu (4 Moj 9,7) a Hospodinova pokynu 

k přiblížení se v 4 Moj 9,13, vyjádřeného ovšem slovesem q-r-b.  

Hospodin pokračuje v 4 Moj 9,11 drobnou úpravou (transformací) původního ustanovení. 

Posunem doby slavení vychází Bůh nečistým mužům vstříc (jinak vše v instrukci zůstává 

tak, jak bylo). To je jeden doklad důležitosti praxe slavení svátku Pesach (tato úprava se 

jiného svátku netýká). Ilustrací této praxe a midrašem k tomuto ustavení je slavení 

druhého (náhradního) Pesachu králem Chizkijášem (2 Pa 30) ze stejných důvodů, jak je 

popsáno v 4 Moj 9,1-14. Přesněji Pesachu ve druhý měsíc (to je třikrát zmíněno u 

Chizkijášova Pesachu (2 Pa 30,2.13.15).  

V 4 Moj 9,10-14 ovšem není zmíněno, že by došlo k očištění nečistých. Jen se konstatuje, 

že nečistí shledali svou nečistotu, která je vyřadila ze slavení Pesachu a řeší ji přes 

Hospodina. Vzhledem k tomu, že je jim o měsíc později Hospodinem dovoleno Pesachu 

se účastnit (4 Moj 9,11), pak důvody jejich izolace (tj. nečistota) asi pominula, byť to není 

výslovně řečeno (nemluví se o tom – tajemství). Zdá se, že vyřešení jejich problému 

nastalo pouhým (a samotným) Hospodinovým promluvením (viz Ježíšovo: „vy jste již 

čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil“ v Jan 15,3): navzdory jejich stavu totiž Hospodin 

konstatuje „činí Pesach pro Hospodina“. To znamená, že nečistotu řeší Hospodin a řeší 

ji svým slovem. Nečistota tedy představuje podnět k hledání Hospodina, ke vstupu do 

Hospodinovy blízkosti. Nečistí muži tedy druhý měsíc mohou činit náhradní Pesach a 

Hospodin zde ještě doplňuje, že činit Pesach znamená: jedí jej.  



Dalším dokladem důležitosti praxe slavení svátku Pesach je Hospodinovo dvojí 

upozornění na závažnost instrukce v 4 Moj 9,12.14 slovy: „nařízení Pesachu“ (hebr. choq 

– zákon, jehož důležitost a trvalost je vyjádřena jeho vyrytím do kamene). Hospodinův 

výrok o druhém Pesachu představuje zopakování (variaci) předchozího ustanovení 

Pesachu se zdůrazněním těchto nezbytných prvků (viz 4 Moj 9,11-12): čas a jídlo, tj. 

„mezi večery, nekvašené chleby a hořké byliny“ (srov. 2 Moj 12,8), nic nezbude do rána 

(srov. 2 Moj 12,10), kost nebude zlámána (srov. 2 Moj 12,46).  

A Hospodin instrukci o slavení náhradního Pesachu doplňuje dvěma způsoby. V 4 Moj 

9,13 je to upozorněním na muže (jedince) bez vůle (bez motivace) činit Pesach, který 

nemá na cestě k činění Pesachu překážky a který je tak protikladem nečistých mužů. 

Člověk, který nemá důvod pro neslavení Pesachu (je totiž čistý a není na cestě) a přesto 

Pesach nečiní (zřekl se toho – činění Pesachu je totiž velmi důležité), neboli je neochotný 

činit Pesach a vyjádřit tak svou vůli jednat podle Hospodinových požadavků, ztrácí své 

místo v pospolitosti Božího lidu (to je důsledek). Duše totiž do pospolitosti Božího lidu 

patří – tam je její místo. To se vyjádří trpným rodem (srov. hebr. nig-gárá v 4 Moj 9,7): 

„je vyříznuta ona duše z lidu jejího“. Kdo duši vyřízne, není sděleno. Hospodin zde 

opakuje svůj výrok z 2 Moj 12,15.19 a jako závažný jej v 4 Moj 9,13 ještě zdůvodňuje 

(vysvětluje). Tím důraz na činění Pesachu násobí. Slavit svátek Pesach tedy není jen 

náboženská hra, forma zábavy pro sběrače náboženských zkušeností. Má cosi společného 

s Božím soudem (jde o duši!). Současně se ukazuje, že člověka z komunity vyznavačů 

(Božího lidu) nevyřazuje nečistota, ale absence vůle činit Pesach. Dvakrát se tak mluví o 

duši. Nečistí muži berou na duši ohled a řeší to, kdežto ignoranti o duši přicházejí. 

Správcem duše je Hospodin (očišťuje a vyřezává).  

Příčiny vyříznutí duše jsou dvě: a) nezpůsobuje přiblížení přibližovadla Hospodinova. 

Citací slov nečistých mužů (4 Moj 9,7) potvrzuje Hospodin správnost jejich přístupu (jde 

o přiblížení se k Hospodinu) a zdůrazňuje ho a současně v případě neochotných mužů 

uvádí tato slova jako příčinu jejich vyříznutí z pospolitosti Božího lidu. Jinými slovy: 

vyříznutá duše nedělá to, co je třeba dělat (absence aktivity vůči Hospodinu); b) „hřích 

svůj nese onen muž“, tzn. dělá, co je třeba nedělat. Je aktivní, kde nemá a není aktivní, 

kde má. Pokud by Pesach činil, pak by svůj hřích nenesl (nesl by jej někdo za něj). Kdo 

to je, je zde zamlčeno, ale kontext ukazuje na Mojžíše, potažmo na Hospodina. V 2 Moj 

12 je to velikonoční beránek, kdo chrání komunitu před smrtí (nese, tj. snímá hřích?). 

 Druhý způsob Hospodinova doplňování instrukci o slavení náhradního Pesachu je v 4 

Moj 9,14. Týká se cizince (bezdomovec je synonymem toho, kdo je vzdálený – na cestě, 

viz 4 Moj 9,10.13). Nikoli však každého, ale jen toho, který „přebývá s tebou“ (podobně 

2 Pa 30,25). Pro něj platí to, co pro syny Izraele, jako to formuloval Hospodin v 4 Moj 

9,3. Cizinec tedy „činí Pesach pro Hospodina podle pesachových instrukcí a rozhodnutí“. 

Hospodin zde duplikací akcentuje svůj předchozí důraz na soulad člověka (tvůrce 

Pesachu) s Hospodinovými nařízeními, tedy na řád slavení. Slavení Pesachu je výraz 

souladu s Hospodinovými nařízeními. Tímto upozorněním Hospodin zřejmě navazuje na 

své nařízení z 2 Moj 12,48-49, kde říká, že cizinec musí být před slavením Pesachu 

obřezán. Že jde o ohlas 2 Moj 12,48-49 v 4 Moj 9,14 vyplývá z citace závěrečné věty o 

tom, že nebude rozdíl mezi domorodcem a bezdomovcem. Činění Pesachu je výraz 

sounáležitosti s komunitou Hospodinových vyznavačů. Přijetí cizince do slavení Pesachu 

je protikladem vyříznutí duše. Cizinec se činěním Pesachu stává synem Izraele. Syn 

Izraele je nečiněním Pesachu naopak z Izraele vyříznut. 

 



 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha–Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

