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 ročník 22/číslo 1114 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Jákob – Izrael“ 

 Společná píseň č. 285 „Soboto krásná“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 77 „Naději máme" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
 Přivítání, sborová oznámení  

 Společné chvály  
„Stvoř ve mně srdce čisté“ (v sedě) 
„Dobrořeč duše má Hospodinu“ 

 Modlitba 
 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Petra Bulejčíková 
 Modlitba za Ukrajinu 

 

 Sborová píseň – „Našel jsi mne, Pastýři“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 Čtení textu Bible – Žalm 15 (ČEP) – Václav Vondrášek ml. 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Varování před misií - Mt 23“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes - Šimon Brousil 
 Společná píseň č. 186 „Ježíši svému díky zpívám" 
 Modlitba – Soňa Sílová  
 Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     4. červen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 4. 6., bude slovem sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-Příští sobotu, 11. 6., kázáním z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud.  
 

-V pátek, 10. 6., se náš sbor zúčastní akce „Noc kostelů 2022“ 
  

-V sobotu, 11. 6., od 1400 hod jste zváni na setkání oddělení Služby žen  
„Čaj o třetí odpoledne“ (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V sobotu, 18. 6., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Pod pokličkou – Libanonská kuchyně“ 

 

-V neděli 19. 6., se uskuteční další výlet T. O. M. „Mezi vodními díly“ 
 

-V sobotu odpoledne, 25. 6., od 1400 hod jste zváni na „Dětské odpoledne“ 
 

-Předtáborová akce KP oddíl Penguins se uskuteční v Měňanech  
v termínu od 17. -19.6. 

 

-Příměstský tábor, 1. - 5. 8., ve smíchovském sboru po poradě týmu  
jsme se rozhodli letos zrušit. (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-Probíhá 1. etapa rekonstrukce pánského WC, výstavba bezbariérového WC  
a úložného místa pro úklid. Děkujeme za pochopení. 

 

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

 

-Připojte se k nám také v měsíci červnu a mysleme na svých 
modlitbách na: za klid a mír na světě. 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

V období 5.- 11.6.2022 oslaví narozeniny: 
 

Kroftová Lenka (9.6.); Jetelina Bedřich (11.6.) 
 

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

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 99. kapitola 
 

OKRADENA PŘI CESTĚ NA BIBLICKÝ KURZ… 
 

Asi mi budete všichni rozumět, jak se snažíme být citliví a vstřícní a jak se někdy 
bojíme o ty z našich blízkých či přátel, kteří poznávají našeho Pána, se kterými 
jsme někdy sdíleli, co pro nás naše důvěra v Pána znamená, jak nám dává do života 
smysl, jak nám pomáhá v každodenních starostech… 

Prožívám to vždycky znovu s lidmi, se kterými se setkávám nad Biblí a které zvu do 
sboru… Vždycky se za ně modlím, aby prožili svou osobní zkušenost s Bohem, aby 
si jich ve sboru někdo laskavý všiml, aby se nedali odradit různými člověčinami 
mezi námi ve sboru, aby našli své místo, kde by byli Pánu Bohu i církvi užiteční a 
měli z toho radost… 

Dost nepříjemnou zkušeností pro mě bylo teď nedávno, když jsem čekal navečer 
na Bethany na lidi z biblického kurzu a vtom mi jedna vyděšená paní, která měla za 
pár minut dorazit, volala, že byla na Brumlovce o něco dříve a sedla si na lavičku i 
se svými třemi taškami. A najednou že kolem běžel nějaký mladík v černém 
oblečení, krajní tašku jí vzal a utekl. A co že má dělat, že je z toho celá roztřesená… 
Tak jsem jí přes telefon navedl, co by asi tak měla – tzn. sehnat svědky, nahlásit na 
policii trestní oznámení na neznámého pachatele atd. Za chvilku jsem paní volal 
znovu a to už ji dva svědkové, kteří byli při krádeži nablízku a dokonce se zloděje 
snažili – byť marně – doběhnout – už vezli na nahlášení na Policii ČR s ochotou ji 
nejen dovézt, ale i dosvědčit, co viděli. 

A tak já o tom přemýšlím, co to asi s paní udělá, když se jí stane taková 
nepříjemnost, zrovna když čeká, než začne biblický kurz. No ale přece i o tom je 
víra, která nám v životě pomáhá žít s Bohem právě v takovém reálném světě, v 
jakém žije každý z nás. Tak na ni myslím, aby jí Pán pomohl zpracovat tuto 
nepříjemnou zkušenost. A myslím i na nás všechny, když k nám život nebyl – a není 
–častokrát fér… K Ježíši také nebyl… Protože jsme se narodili z Boha, tak naše „víra 
přemáhá svět“(1J 5,4). A to je možné pouze na bitevním poli. Tak se navzájem 

podpořme a nechme našeho Pána, aby 
nám nově a nově zvedal hlavu, protože 
vítězný život je o tom, že když jsme 
padli (a někdo nám k tomu někdy i 
„rád nastavil nohu“), že znovu 
vstaneme a jdeme zase s další jizvou o 
kousek dál… Každá taková nová jizva – 
na mém těle, a zvlášť na mém srdci – je 
takovým novým příběhem. Milý Bože, 
věříme Ti – ale pomoz prosím 
nedůvěře každého z nás (Mk 9,24). 
Jsme v tom spolu…  

S vámi namočený v bídě tohoto světa, váš kazatel Vašek Vondrášek 

 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 11: Josef – mistr snů 
Texty: Genesis 37 - 41 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Touto lekcí otevíráme závěrečnou část knihy Genesis, která se 
zaměřuje na osudy Jákobova syna Josefa. Při studiu tohoto týdne 
budeme sledovat jeho životní pouť od dětství až do situace, kdy 
se dostává jako otrok do Egypta. 
 

• Gn 37,1–11: Rodinné problémy (neděle) 
• Gn 37,18–24: Útok na Josefa (pondělí) 
• Gn 38,24–26: Juda a Támar (úterý) 
• Gn 39,7–12: Josef jako otrok v Egyptě (středa) 
• Gn 41,25–31: Faraónovy sny (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/11.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - pořad HopeTV inspirován 
tématem lekcí sobotní školy 
 https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek     
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 

Daniel Kubečka 
 

Pozvání na sobotu Služby žen 11. června 2022 
 

Milé sestry, členky Smíchovského sboru, 
srdečně Vás zvu na sobotu Služby žen, která se letos uskuteční v našem sboru v sobotu 
11. června. Při dopolední bohoslužbě si připomeneme Službu žen Církve adventistů 
sedmého dne. Po bohoslužbě se sejdeme na posezení s občerstvením v Třebotově u 
Milady Macháňové na třetí hodinu. Zároveň s pozváním připojuji i prosbu: pokud máte 
tu možnost a chuť, přineste s sebou, prosím, malý sladký příspěvek k čaji. Za tuto 
laskavost a ochotu Vám již předem děkuji. 
 

Za oddělení Služby žen při Smíchovském sboru CASD 
Jitka Michalcová  

Hubneme zdravě - o prázdninách 
 

budeme v červnu startovat nový "prázdninový" 
kurz Hubneme zdravě. Kurz začne přípravnou fází 
za 14 dní a pak koncem června intenzivní fází 
intervencí. Intervence jsou jednotlivé body, které 
prokazatelně pomáhají k hubnutí. Jsou ve dvou krocích - co jíme a jak jíme a ve 
dvou měsících - první začátek hubnutí a druhý měsíc budování návyků, které nám 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/11.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


mohou vydržet i po kurzu. Abychom to, co zhubneme si udrželi a mohli se cítit 
mnohem lépe.  
Kurz je na bázi úpravy životního stylu. To není jen o tom, co jíme, ale více o tom jak 
jíme. Ten nový styl nám pomůže být svobodnější od neustálých hladů a chutí a mít 
nad nimi kontrolu. Znamená to být svobodnějším člověkem, nemuset se nechat 
spoutávat tím, že vše, co vidím, musím sníst :) 
 

V případě zájmu nebo  potřeby dalších informací mě prosím kontaktujte. 
Pokud byste také věděli o někom blízkém, kdo by o kurz mohl/a stát, předejte 
případně kontakt nebo mi pošlete kontakt.  

Přejeme vám zdraví! 
Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 

 

Předtáborová akce KP oddíl Penguins 
 

Ani letos nesmí chybět tradiční předtáborová akce, kde se děti dozví téma letošního 
tábora. Letos nás čeká putování do bájné země Narnie. Akce se uskuteční v tradiční 
lokaci, tj. v Měňanech v termínu od 17-19.6. 2022. Bližší informace (včetně 
přihlašovacího formuláře na akci) naleznete na webových stránkách oddílu 
https://www.kp-penguins.cz  Prosíme o přihlášení v termínu do konce příštího týdne 
(tj. 12.6).   

Honza Bezděkovský 
 

Milí přátelé dobrodružných aktivit pro děti a mládež, 

moc nás to mrzí, ale musíme Vám oznámit, že se do konce května nesešlo dostatečné 
množství účastníků, abychom v letošním roce realizovali příměstský tábor, který jsme 
plánovali uskutečnit 1. až 5. srpna 2022 ve smíchovském sboře. I přes to, že jsme na 
přípravě tábora již pracovali, po poradě týmu jsme se rozhodli letošní běh tábora 
zrušit. 
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Přejeme Vám příjemné prožití 
letních prázdnin a těšíme se na viděnou buď na Táboře ZS v červenci nebo na Letním 
táboře Trpík v srpnu. 

Za organizační tým příměstského tábora Jakub Fraj. 
 

Zamyšlení - Jeho obnova 
Elizabeth Viera Talbot,  

 Potom řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ Zvedl ji, a byla zase zdravá jako ta druhá. 
Matouš 12‚13 

Když mi operovali pravé koleno, netušila jsem, jak dlouho potrvá, než budu opět 
chodit. Poškozený meniskus nebylo možné operovat miniinvazivní metodou 
artroskopie, proto jsem po operaci kvůli velké incizi potřebovala fyzioterapii. 
Vzpomínám si, že jsem měla pravou nohu mnohem hubenější než levou. Trvalo dva 
měsíce, než znovu svaly zesílily a mohla jsem opět na zraněné noze stát. Možná 
díky této zkušenosti jsem si v textu u Matouše 12‚13 všimla, že za zprávou 
o Ježíšově uzdravení muže s ochrnutou rukou následuje popis rozsahu léčení: „byla 
zase zdravá jako ta druhá“ (v. 13). 

mailto:ludek@bouska.info


Farizeové, kteří kritizovali Ježíše, když procházel spolu s učedníky obilným polem 
(Mt 12‚1–8), za ním šli do synagogy (Mt 12‚9–14). Tam Ježíš potkal člověka 
s ochrnutou rukou (v. 10). „Otázali se Ježíše: ‚Je dovoleno v sobotu uzdravovat?‘ 
Chtěli ho totiž obžalovat“ (v. 10). S výjimkou sporu o trhání klasů se všechny další 
zaznamenané spory o sobotu mezi Ježíšem a farizei týkají uzdravování a následků 
uzdravování (Mt 12‚9–14; L 13‚10–17; 14‚1–6; J 5‚1–16; 9‚1–41). Od samého 
počátku světa měla sobota ukazovat na Ježíšovo dílo stvoření, vykoupení a obnovy 
lidského pokolení. Mnoho zázraků uzdravení vykonal právě v sobotu, aby 
zdůraznil, že v něm můžeme najít obnovu a pokoj, který tento zvláštní den 
představuje. V již zmíněné synagoze Ježíš na provokativní otázky zareagoval 
v rabínském duchu. Použil argumentační styl zvaný kal va-chomer (dedukci jdoucí 
od menšího k většímu). Konstatoval, že ovci z jámy by vytáhli, kdyby do ní spadla 
v sobotu. „A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit 
dobře“ (Mt 12‚12). Ježíš uzdravil člověku ochrnutou ruku a byla zdravá jako ta 
druhá. Sobota nám připomíná jádro vykupitelského plánu – odpočinek a obnova je 
pro každého skrze spasitelské dílo Ježíše Krista. 
 
 

K A Z A T E L N A 
 

Kdo byl Jákob? 
Jiří Beneš 

 

Kdo byl praotec Jákob? Určitě ne uchvatitel, ale pokusíme se uvědomit si to z textu, 
který je základem našeho kázání: 1 Moj 25,21-34.  

Jákob se narodil jako druhý z dvojčat. Dostal jméno podle toho, že při porodu držel 
svého bratra za patu: „on sevřel“, „ten, který svírá“ (Nový biblický slovník). Kdo 
Jákoba pojmenoval, nevíme, ale víme, že tato událost byla zřejmě vnímána jako 
věštba, když se to promítlo do jeho jména (1 Moj 25,26). Později se setkáváme 
s dezinterpretací Jákobova jména, tedy s falešnou etymologií, kterou ve snaze 
bratra očernit pronáší Ezau (1 Moj 27,36). Ale tento význam Jákobovo jméno 
nemá – je to jen Ezauova nadávka.  

Na začátku Jákobova příběhu máme oba bratry charakterizovány pomocí tehdy 
běžné typologie postav, abychom věděli, co si o postavách máme myslet. Ezau je 
lovec, Jákob pastýř. To není jen výpověď o jejich pracovním zařazení. To je 
charakteristika jejich životního postoje: Pastýř se stará o živé tvory, lovec živé 
tvory pronásleduje, ohrožuje a zabíjí. Pastýř pečuje, lovec likviduje. Pastýř žije pro 
živé tvory, lovec žije na úkor živých tvorů. Lovec je predátor a parazit. Už na tom si 
lze položit otázku: to má být po otci dalším patriarchou rodiny prvorozený lovec a 
nikoli pastýř? 

V příběhu je však ještě jedna charakteristika: „Ezau je muž pole“, kdežto „Jákob je 
muž dokonalý, obývající stany“ (1 Moj 25,27). To je velmi důležité a nelze to 
přehlédnout. Co znamená „muž pole“? To není výpověď o tom, že by „pole“ 
obdělával. Vždyť je to lovec a Izákova rodina nejsou zemědělci, ale kočovníci, 
nomádi. Text nám říká, že na „poli“ doslova zakoušel „lov“ (ČEP: „mužem znalým 
lovu“). „Pole“ je prostředí, ve kterém se Ezau pohyboval jako „lovec“, nikoli jako 



farmář.  V tehdejších náboženských představách hrálo „pole“ obrovskou roli 
v kultech plodnosti (viz Jr 13,27). Na „poli“ se totiž rozhodovalo o budoucnosti. Ta 
byla podmíněna plodností „pole“. A na ovlivňování plodnosti „pole“ se soustředily 
bohoslužebné obřady zemědělců. Dnes o těchto obřadech máme poměrně dobrou 
představu díky archeologickým nálezům klínopisných tabulek, kde je mytologie 
spojená s „polem“ dobře popsána. V představách lidí se „pole“ hemžilo různými 
duchy a démony, mezi nimiž se Ezau pohyboval a svým zjevem se od nich ani moc 
nelišil. Tato zpráva o Ezauovi nám tedy tuto postavu charakterizuje jako negativní. 
A kratičká noticka v 1 Moj 26,34-35 to potvrzuje. V rodině, kde se dbá na to, aby si 
syn nevzal za ženu někoho, kdo patří k původním obyvatelům (viz hledání ženy 
pro Izáka v 1 Moj 24), se Ezau na nic neohlíží. Stejně jako Šalomoun. Nerespektuje 
pravidla: dělá si, co chce a vůbec jej nezajímá, že tím svým nejbližším ztrpčuje 
život. 

Zato charakteristika Jákoba je pozoruhodná: „Jákob je muž dokonalý, obývající 
stany“ (1 Moj 25,27). Výraz „dokonalý“ neznamená bezchybný, ale zralý, dokončený 
ve svém vnitřním vývoji, člověk vnitřně konsolidovaný, odpovědný za svoje 
rozhodnutí, spolehlivý a důvěryhodný. Je to označení pro ty nejkvalitnější a 
nejhodnotnější lidi. Jákob je tedy zcela mimořádnou postavou již od svého mládí 
podobně, jako např. Jób, který je označen stejným termínem. 

Rodiče nejsou ve vztahu ke svým synům jednotní. Nezachází s nimi rovnocenně: 
otec protěžuje Ezaua, matka zase miluje Jákoba (1 Moj 25,28). A není sama – stejně 
jako matka miluje Jákoba i Hospodin. A Ezaua nenávidí (Mal 1,2-3). Nadto sám 
sebe nazývá Bohem Jákobovým a Ježíš k tomu dodává, že Jákob je živý, vzkříšený z 
mrtvých: Mt 8,11; 22,31-32. Bůh tak potvrzuje postoj matky a mimořádnou 
kvalitu Jákoba. Slyšíme to i z Ozeášova proroctví, kde je doslova uvedeno: „v lůně 
patu bratra svého, v síle své zápasí jako kníže s Bohem“. ČSP: „V lůně matky držel 
svého bratra za patu, v mužné síle zápasil s Bohem. Zápasil s andělem a přemohl ho“ 
(Oz 12,4-5). Jákob je pozitivní postava.  

Oba bratry charakterizuje také událost spojená s „prvorozenstvím“ (1 Moj 25,29-
34). V této epizodě si Ezau loví a Jákob mu slouží. Ezau má přezdívku Edóm 
(červený), protože chce jíst něco červeného (nemluví ovšem o krvi). Jakob chce 
s bratrem uzavřít ohledně „prvorozenství“ obchod. Pro Jákoba totiž představuje 
„prvorozenství“ hodnotu tak velikou, že se rozhodne obstarat si jí jediným legálním 
způsobem, který je k dispozici a to je koupí. Dnes to není možné, ale tehdejší 
zvykové právo, které platilo v celé oblasti a my je známe zase z onoho nálezu 
klínopisných tabulek v Mari a Eble, to připouštělo. Jákob tedy jednal v rámci 
tehdejšího právního systému. Nebyl to žádný podvod. A Ezau s tím souhlasil. 
Prohlásí: „k čemu je mi prvorozenství?“ (ČSP). On k „prvorozenství“, na rozdíl od 
Jákoba, nemá žádný vztah. Pro něj to nemá hodnotu. A takový člověk proto 
„prvorozenství“ není hoden. Obchod byl ujednán, Ezau souhlasil, potvrdil to 
přísahou a dokonce ona čočka sloužila jako doklad toho, že obchod proběhnul 
řádně. A nesmíme přeslechnout, že v textu je výslovně uvedeno: „Tak Ezau pohrdl 
prvorozenstvím“ Není tam uvedeno: tak Jákob Ezaua doběhl a okradl. Jakob Ezauovi 
nic nesebral a Ezau později novou skutečnost akceptuje (1 Moj 33,3-4).  



Dění kolem „prvorozenství“ pokračuje druhým kolem. Otec chce staršímu (1 Moj 
27,1) synu dát požehnání, které náleží prvorozenému. Nevíme, proč zavolal právě 
Ezaua, který už prvorozeným není. To jako otec přece musel vědět. Ale závažnější 
je, proč se Ezau neozval a neřekl: na to už nemám právo. Prodal jsem to a 
požehnání by měl dostat můj bratr. Ezau se neozval a tím svého otce podvedl. 
Podle zvykového práva ovšem nemůže otec dát požehnání pro prvorozeného tomu, 
kdo jím není. Komplikovanou situaci zachrání matka, která ví, jak to je a jak to má 
být a řeší to. A je zde Jákob, který ví, jak to Bůh chce. Nevíme, proč do toho 
nevstoupil ani Jákob a neřekl, jak se věci mají. Proč s otcem sehrál hru, jejíž scénář 
připravila matka. Jediným vysvětlením je, že se všichni Ezaua báli. Věděli, že je to 
rapl, který se nezastaví před ničím. Ale dlužno dodat, že slepý Izák není podveden: 
dobře ví, kdo před ním stojí a komu dává požehnání prvorozeného. 

Kdo lže? Jákob, když řekne „To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh“ (1 Moj 27,20), nebo 
Ezau, když řekne: „Dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství 
a nyní i o požehnání“ (1 Moj 27,36)? Můžeme říci, že Jákob nemá pravdu, když celé 
dění interpretuje jako řízení Hospodinovo? Dal Hospodin někde najevo, že tomu 
tak nebylo? Naopak. Bůh do dění sám vstoupí v Jákobově snu, kde se ani slovem 
nezmíní o ničem, co my Jákobovi připisujeme k tíži. A potvrzuje Jákobova slova: 
„To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh“ slovy: „budu s tebou a nikdy tě neopustím“. A dává 
Jákobovi zaslíbení. Slibuje mu zemi, potomstvo i požehnání. 1 Moj 28,13-15. Na čí 
straně stojí Bůh? Kdo zde jedná dobře? Jákob, matka i otec. Bůh Jákobovi přitakal a 
vedle otcova požehnání mu i sám později žehná (1 Moj 32,29; 35,9-10). Ezau nemá 
pravdu v tom, co v 1 Moj 27,36 o Jákobovi říká. Jákob s ním úskočně nejednal a o 
nic jej nepřipravil. Uzavřeli spolu regulérní smlouvu. Komu ale více věří 
překladatelé: Jákobovi nebo Ezauovi? Samozřejmě Ezauovi, jak vyplývá z toho, že 
s Ezauovou dezinterpretací dále pracují (uvedou ji v 1 Moj 32,29). Nepodílíme se 
na matení smyslu sdělení o Bohu, když dnes bereme Ezauova slova vážně, či když 
Ezauovu postavu proti Jákobovi hájíme? 

Čtyři věci nám při Jákobově příběhu měly dojít: (a) máme si uvědomit myšlenkové 
stereotypy, které jsme připraveni do zblbnutí opakovat a rvát se za ně; (b) příběh, 
resp. Ezauova slova o Jákobovi  nás nutí uvědomovat si, jak málo jsme odolní vůči 
dezinterpretacím – vůbec je neumíme rozpoznávat ani dnes, ačkoli jsme věřící lidé, 
kteří se stále modlí. Snadno podléháme tomu, co si myslí většina; (c) příběh nás 
varuje před zaujímáním pozice rozhodčího: nemáme právo žádnou z biblických 
postav soudit, ať se nám její jednání jakkoli nelíbí; (d) Bůh v příběhu jedná skrytě a 
jinak, než bychom očekávali. Ale jsou lidé, kteří jeho jednání dobře vnímají. A jejich 
slovům bychom měli pozorně naslouchat – nikdy je nebrat na lehkou váhu a už 
vůbec je nezpochybňovat. Když tedy Jákob otci řekne: „to mi dopřál Hospodin, tvůj 
Bůh“, mluví pravdu. A pak dění, jakkoli se nám jeví jako podezřelé, je řízeno 
Bohem, jehož úmyslům nerozumíme a jehož záměry nám unikají, protože jsou 
nedostupné. Jákob vůči Božímu řízení událostí v jeho době nebyl natvrdlý. My 
dneska sice máme odvahu Jákobovo jednání hodnotit, ale v míře citlivosti na Boží 
působení s ním vůbec nemůžeme soupeřit. 

  Amen 

 



K A Z A T E L N A 



 

 



 



 



 



 PS. Pro mužský doprovod bude připraven program v režii Františka M. 
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