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 ročník 22/číslo 1117 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Milan Müller 
Přivítání, sborová oznámení  
Přivítání Jiřího Bezděkovského do církve a sboru – kazatel, starší 
Společné chvály  
„Pojď, nyní je čas jej chválit“ (v sedě) 
„Tobě patří chvála“ 
Modlitba 
Sbírka pro potřeby sboru 
 

Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík 
„Izrael v Egyptě“ 
varhanní hudba – Alena Kubečková 

Modlitba za Ukrajinu 
 

Píseň dětí - „Když vím, co Ježíš pro mě vykonal“ 
Promluva k dětem – Jaroslav Skála 

Ukončení školního roku s požehnáním 
sborová píseň - „V Getsemane“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení textu Bible – Jan 6,47-59 (SNC) – Jana Bezděkovská 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 
Téma: „Ke komu bychom šli?“ 
 

hudební přednes – Lukáš Turoň a Jan Kubík 
Slovo k zahájení VP 
Modlitba  
Obřad umývání nohou 
píseň - "Kříž" – KD3  

Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     25. červen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 25. 6., budeme slavit Památku Večeře Páně,  
slovem bude sloužit sestra Soňa Sílová.  

Součástí této soboty je sbírka 13. soboty pro Jihoafricko-Indickooceánskou divizi 
 

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

-Příští sobotu, 2. 7., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Archa pomoci zve v neděli, 26. 6., seniory na výlet  
do Skanzenu v Přerově nad Labem  

 

-V neděli, 10. 7., od 1000 hod jste zváni na svatební bohoslužbu  
Leony Kubečkové & Dominika Tallmayera 

 
-V termínu, 17. - 24. 7., se uskuteční letní tábor KP v Raspenavě 

(více informací u vedoucích oddílu KP Penguins) 
 

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

 

-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: klid a mír ve 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 26.6. – 2.7.2022 oslaví narozeniny: 
 

Šmíd Daniel (26.6.); Černý Pavel (28.6.); Běličková Eva (29.6.);  
Balcar Marek (30.6.); Tlamichová Marie (1.7.) 

 

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 – 102. kapitola 
 

CO S NÁMI BUDE? 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

zase jednou píšu tenhle dopis na poslední chvíli, díky čemuž jsem ale změnila téma. 
Je středa večer a pan premiér přednesl před dvěma hodinami národu poselství s 
neradostnými vyhlídkami alespoň co se nevyhnutelného výrazného zvyšování 
životních nákladů týče. K tomu panující celková nejistota pocházející z 
nevyzpytatelných politických konstelací a riziko pramenící z existence 
nepředvídatelných jedinců s velkou mocí v jejich svévolných rukách – a je zaděláno 
na napětí, ba úzkost či dokonce strach u lidí – věřící nevyjímaje – někdy téměř 
hmatatelně i u celé společnosti. Co se mnou bude? Co bude s mými blízkými, mou 
rodinou? Jak se zařídit, připravit, jakou strategii použít? 

Dnes jsme ale také na našem online setkání četli Bibli, konkrétně 20. kapitolu knihy 
Skutků apoštolů. A musím poděkovat bratru Moravcovi, že mě upozornil na to, co v 
jednom místě řeší apoštol Pavel, když píše Efezským, že se už s nimi neuvidí a že 
má před sebou vlastně neradostné vyhlídky. Cítí, že musí do Jeruzaléma a tuší, což 
mu je neustále z různých stran potvrzováno, že ho tam čekají těžké chvíle. 
Konkrétně pouta, vězení, utrpení. Kdo by se na něco takového těšil a kdo by se 
nechtěl něčemu takovému vyhnout? A přesto má Pavel odpověď: „Já však na to 
nedbám.” (Sk 20,24 B21) Jak to?! No, protože proto: „Jde mi především o to, abych 
doběhl závod až do konce a splnil úkol, který mi Pán Ježíš dal: být nositelem radostné 
zvěsti o Boží lásce.” (Sk 20,24 SNC) Jinými slovy, je tu něco důležitějšího než vnější 
hmotná zajištěnost, pohodlí, jistota a klid. A tím je smysluplnost života a jeho 
naplněnost. Řečeno v duchu tezí V. E. Frankla, mám-li pro co žít, těžkosti jsou nejen 
zvládnutelné, ale je možné je přetvořit do něčeho dobrého. Smyslem a náplní 
Pavlova života je být nositelem evangelia, dobré zprávy o Boží lásce projevené v 
plnosti v ochotě Božího Syna, Ježíše Krista, obětovat se za nás, své děti, abychom 
nemuseli nikdy vytrpět to, čím prošel na kříži on: absolutní prázdnotou, děsivou 
zející propastí, kterým je odloučení od Boha, Stvořitele a milujícího Otce. 

Jestliže jsem nebo se chci stát nosite-
lem/nositelkou radostné zprávy o Boží 
lásce, pak se nemusím bát ani strachovat, 
vždyť „Dejte jeho (Boha) na první místo a 
žijte tak, jak on si přeje, a on se o vás 
postará.” (Mt 6,33 SNC) 

Smysluplnou, naplněnou a požehnanou 
sobotu stejně jako celý týden přeje a 
srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 



 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Sobotní škola funguje i v rámci mládežnické třídy (tzv. 
M-třída). Studujeme pravidelně Markovo evangelium a 
to od 9:30 v pastorační místnosti kazatele. V případě 
(dopředu avizovaného) zájmu lze zajistit i připojení 
online. Bližší informace u Jana Bezděkovského 
(jan.bezdekovsky@seznam.cz). 
------------------------------------------------------------------------ 

Lekce 1: Lidské trápení a dobrý Pastýř 
Texty: Ž 23; Ř 12,18–21 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

Hlavním textem studia na tento týden je slavný Žalm 23: „Hospodin je můj pastýř“. 
V jeho světle budeme přemýšlet nad tím, co pro nás náš Bůh dělá ve chvílích, které 
pro nás nejsou vůbec snadné. 
 

• Ž 23,1.2: Hospodin je můj pastýř (neděle) 
• Ž 23,3: Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno (pondělí) 
• Ž 23,4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého (úterý) 
• Ž 23,5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků (středa) 
• Ž 23,6: Dobrota a milosrdenství provázet mě budou (čtvrtek) 

 

Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

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

Daniel Kubečka 
 

 

Nabídka na výpomoc 

Manželé ve středním věku, pracovně hodně vytížení, hledají pracovní sílu na výpomoc 
v domácnosti v rodinném domě. 

Místo výkonu práce: Praha 9, Horní Počernice. Odměna 250,-Kč / hodinu netto. 
Rozsah práce 2 x týdně 3 hod., tzn. 6 hod týdně. Upřednostňujeme pravidelné dny v 
týdnu, např. PO a ČT. Zájemci kontaktujte nás na tel. 602 318 496. Děkujeme. 
 

Kdo by jel se mnou? 

Jmenuji se Ondřej Adamec, je mi 44 let, chodím o berlích, v pohybu jsem ale 
soběstačný. Rád bych se v létě podíval do Temešváru. Je pro mě složité cestovat 
sám a hledám někoho, kdo by jel se mnou. Kontakt: ondrej.adamec@seznam.cz. 



Blahopřejeme 

 
 

V pondělí 20. června 2022 

se nám narodil syn Richard. 

 

Oba. maminka i Richard, jsou v pořádku. 

 

Petr Havlíček – tatínek 
 

Svatební bohoslužba 
 
 
 

Leona Kubečková 
& 

Dominik Tallmayer 
 

Oznamujeme ¨ 
dne 10. 7. 2022 v 10 hodin 

 
budeme oddáni v modlitebně CASD 
Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5 

 
Všichni jste srdečně zváni 

 
ADRA plánuje pomáhat i o prázdninách 
 

Pokračovat budeme v našich dlouhodobých projektech v Moldavsku, Sýrii, Libanonu, 
podpoře vzdělávání dětí v Bangladéši a pomoc budou stále potřebovat lidé zasažení 
probíhajícím konfliktem na Ukrajině. 

• Budeme stále v červenci i srpnu vypravovat humanitární pomoc 
v objemu 1–2 kamionů týdně. 

• Podařilo se nám zajistit větší finanční částku, kterou doplníme ze stále 
otevřené veřejné sbírky SOS ADRA Ukrajina, což nám umožní distribuci 
poukázek (v ceně 75 EUR/ na osobu 3x, tj. po dobu 3 měsíců) pro 
17 000 lidí na Ukrajině. 
 

Pokračujeme také v evakuaci osob, které nejsou schopny se v těžce zasažených 
oblastech o sebe postarat. Máme opravdu radost, když vidíme, jak to vše lidem 
pomáhá. 
„Tento týden jsem navštívil několik měst, měl jsem tak možnost mluvit s obyčejnými 
lidmi a místními úřady. Viděl jsem zničenou infrastrukturu měst. Na účet ADRA CZ a 
ADRA SK se mi dostalo mnohokrát vřelé díky za pomoc, kterou poskytujeme. 
 

https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CY3B9EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/5A80638F-D0B0-A196-4B3F-7B342000719D


Nejdůležitější, co jsem 
od lidí slyšel, je to, že 
jsme jediná organiza-
ce, která pomáhá na-
prosto kompletně – lidi 
dostávají nejen velmi 
kvalitní potraviny, ale i 
v plném sortimentu, 
který je naprosto dos-
tačující k plnohodnot-
nému životu. Děkuji 

mnohokrát za to, co děláte.“ 
Roman Pleshkun, koordinátor ADRA Ukrajina 

 

Z kroniky KP oddílu Penguins r.č.38 
 

Jak jsme si užili předtáborovou akci a poslední schůzku v tomto roce  
 

O minulém víkendu proběhla 
v Měňanech u Berouna 
tradiční předtáborová akce. 
Vzhledem k tomu, že nás 
letos na táboře čeká 
celotáborová hra podle knihy 
C. S. Lewise Narnie – Plavba 
Jitřního poutníka, byla 
tomuto tématu věnována i 
hra na předtáborovce. Po 
získání hesla jsme byli 
vpuštěni do sklepení, které 
nás zavedlo do Narnie. 
Objevili jsme zde přitom 

kroniku popisující události, kdy 
v Narnii vládla zlá čarodějnice 
Jadis a kdy se čtyřem 
statečným dětem (Lucince, 
Zuzaně, Petrovi a Edmundovi) 
za vydané pomoci lva Aslana 
podařilo tuto zlou čarodějnici 
porazit. I naše děcka tak 
v průběhu víkendu musela 
prokázat statečnost a 
absolvovat i závěrečnou bitvu.  
Vzhledem k tomu, jaké bylo po 
celý víkend velké teplo, jsme 

https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CY3B9EAL/23E05321-7F65-0C1F-08F5-14A327F9F618/FCCEC404-DE49-05FC-44D8-E623693FAAD3


velmi ocenili zdejší bazén, který nás 
dokázal vždy znovu a znovu krásně 
schladit. Bazén hrál důležitou roli též 
v soboru v podvečer, kdy v něm svůj 
křest absolvoval Jirka Bezděkovský.  
V průběhu obřadu jsme si mj. i dost 
zpívali, a to pod vedením super 
mládežnické kapely.   

Moc bych tímto chtěl ještě i 
poděkovat Stáně Sotlové za skvělé 
zázemí. Je skoro neuvěřitelné, že 
poprvé jsme zde naši předtáborovku 
měli už před 20 lety.  

Toto úterý nás pak čekala závěrečná oddílová schůzka. Po celý rok jsme se na 
schůzkách scházeli za účelem plnění 
různých „odborek“, ať už se týkali 
tábornictví, znalosti přírody, ekologie či 

historie. V průběhu závěrečné schůzky byl 
prostor si získané znalosti zopakovat. PO 
absolvování určité trasy nás čekalo i něco 



dobrého k jídlu a pití. Moc tímto děkuji Vlaďce Nohejlové za to, co pro nás napekla.  

K závěru schůzky mezi nás dorazil Tomáš Špác, vedoucího českého Pathfinderu, aby 
slavnostně předal naši vedoucí družiny Kolibříků Johance Hrachovcové vůdcovský 
dekret. Bylo moc fajn, že se nás zrovna při této příležitosti sešlo hned 14 dětí (a 5 
vedoucích). Při závěrečném rituálu to tak skoro vypadalo jak na táboře.  

Tábor se nám už skutečně velmi blíží. Proběhne od 17.7 2022 jako tradičně na 
Raspenavě a jsme moc rádi, že už máme 47 přihlášených (zdaleka nejen z našeho 
sboru). Tak nám prosím držte palce, ať všem proběhne bez jakýchkoliv vážných 
komplikací a všichni si to užijeme.  

       Honza Bezděkovský  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Předtáborovka cca 

 před 20 lety 
(foto archiv KP Penguins) 

Poznámka redakce 
 

 

 

 

 

 

 
 



K A Z A T E L N A 
 

JOSEFOVO VYZNÁNÍ VÍRY  
Jiří Beneš 

 

Čtení: 1 Moj 45,5-9 (41,50-52). 
 

Jedna z nejkrásnějších pasáží Starého zákona – Josefův příběh – je forma, kostra, 
schránka, nosič určitého sdělení, které se do nás má nepozorovaně obtisknout a co 
nejpřirozeněji uložit. Tak, abychom nad tím ani nemuseli přemýšlet, abychom si 
toho možná ani moc nevšimli, se do nás má dostat zásadní svědectví o Bohu. 

Josefův příběh nám totiž dosvědčuje, že Bůh jedná. Současně z něj slyšíme, jak Bůh 
jedná. V celém Josefově příběhu Bůh jedná nepozorovaně, skrytě a my bychom si 
jeho jednání nevšimli, ani bychom si ho neuvědomili, kdyby nás čas od času na to 
někdo neupozornil. Kdyby vypravěč Josefova příběhu nebo některá z postav 
nepronášela čas od času vyznání víry. Všechno, co je v Josefově příběhu o Bohu 
řečeno, je totož výpověď o víře toho, kdo o Bohu mluví. My nasloucháme tomu, jak 
Bohu věří vypravěč, Josef, farao, Jákob a Josefovi bratři. A s jejich pomocí se učíme 
Boha rozpoznávat v příběhu, abychom jej pak mohli pak rozpoznávat i ve svém 
životě. Tato vyznání víry si tedy můžeme a máme osvojit – jsou pro nás nesmírně 
cenná, neboť nás učí věřit. 

Poprvé se o Bohu v Josefově příběhu dozvídáme, že Bůh je s Josefem (1 Moj 39,2-5 
a znovu v 1 Moj 39,21.23, tj. celkem čtyřikrát!). Bůh tedy není vzdálený 
pozorovatel, jehož je třeba o dění informovat. Vypravěč, který toto vyznání víry 
sděluje, věří, že Bůh je uvnitř dění. To má následky, které jsou patrné na Josefově 
okolí a které Hospodinovu přítomnost dosvědčují. 

Pak o Bohu promluví Josef 1 Moj 39,9. Vyznává před Potífarkou svou víru. Řekne 
jí, že nemůže udělat, co po něm chce, protože se nemůže prohřešit vůči Bohu. Josef 
Potíface odolává proto, že nechce svůj vztah s Bohem narušit – je pro něj tím 
nejcennějším, co má.  

Josef tedy Bohu důvěřuje. Jeho víra mu pomáhá rozpoznat, co udělat nesmí a 
současně mu pomáhá rozumět tomu, co je mimo jeho kompetenci, co dělá Bůh. 
Proto Josef později také vyzná, že Bůh vykládá sny (1 Moj 40,8). A znovu to 
zopakuje faraonovi (1 Moj 41,16). Takže, chce-li kdo znát obsah snu, musí to žádat 
od Boha, musí se na to Boha zeptat, musí k Bohu mluvit, tj. modlit se. Přesněji 
řečeno: aby Josef mohl sen vyložit, musí mu Bůh výklad sdělit. Josef jej k dispozici 
nemá. A později k tomu Josef ještě dodá, že Bůh sny i dává (1 Moj 41,25.28). Josef 
připouští, že Bůh může vstoupit do života jakéhokoli člověka sny. Bohem 
obdarovaný Josef Božímu jednání rozumí, a dokonce vysvětlí i to, proč Bůh 
faraonovi sen opakoval (1 Moj 41,32). Ostatně téměř vše, co je v Josefově příběhu 
o Bohu řečeno, zazní dvakrát. 

Farao Josefovo vyznání víry (1 Moj 41,16.25.28) akceptuje a osvojuje si jej. Farao 
Josefovo vyznání víry přebírá – opakuje: 1 Moj 41,38-39. Slyšíme příslušníka 
cizího náboženství vyznávat svou důvěru Hospodinu, izraelskému Bohu. Farao 
však poselství od Boha, jehož se mu dostalo ve snu, nejen důvěřuje, ale také se 



podle něj zachová. Josef tedy faraona svou důvěrou Bohu nakazil. Josef faraona 
rozvěřil tak, jako Daniel Nabukadnesara. 

Následně znovu slyšíme vyznávat svou víru Josefa. Ten svou důvěru Bohu vyjádří 
jmény, které dal svým synům (1 Moj 41,51-52). Josef, který své syny vnímá jako 
Hospodinův dar (1 Moj 48,9), považuje své syny za památník Hospodinova jednání. 
Jeho synové se mu stali ztělesněním Božího jednání, jak jej Josef ve svém životě 
rozpoznal. Obě jména Josefových synů dokládají Josefovu víru. Vypovídají o tom, 
jak Bůh vstoupil Josefovi do života, jak Josefa obohatil: umožnil mu zapomenout a 
učinil jej plodným. Jména synů tak budou Boží jednání navěky připomínat. 

Už víme, že Josef svou víru v cizím prostředí nijak netají. Opakovaně dává najevo, 
že Bohu důvěřuje. Řekne to Putífarce, spoluvězňům, vládci Egypta a také svým 
bratřím. Jim sdělí: „Boha já se bojím“ (1 Moj 42,18). Záleží mu na tom, aby o něm 
bratři věděli, čím je v životě určován. 

Josef to sice neslyší, ale my z příběhu víme, že bratři důvěřují Bohu podobně jako 
Josef a Hospodinovo jednání ve svém životě vnímají a předpokládají. Vyjadřují to 
slovy: „Co nám to jen Bůh učinil“ (1 Moj 42,28) poté, co najdou ve svých vacích 
s obilím stříbro, jímž za obilí platili. Přijímají neobvyklou událost od Boha. Ví, že 
jsou součástí Hospodinova řízení dění, ale rozumí tomu tak, že jim Bůh komplikuje 
situaci. 

Stejnou víru má i jejich otec Jákob. Ten vyzná, že se mu „Bůh zjevil a požehnal“ mu 
(1 Moj 48,3). A proto svým vyznáním víry toto Hospodinovo jednání dále zjevuje. 
Je si skrytým Božím jednáním při svých synech zcela jist, a tak jejich vyznání víry 
potvrzuje slovy, která představují zaslíbení: „Bůh Všemohoucí dá (dává) vám 
slitování“ (1 Moj 43,18).  

A bratři slyší stejné ujištění i od Josefa, který svým bratrům při jejich druhé 
návštěvě v Egyptě poté, co se přiznali, říká: „nebojte se! Bůh váš a Bůh vašeho otce 
vám dal skrytý poklad do vašich žoků“ (1 Moj 43,23; ČSP). Učí je a spolu s nimi i nás, 
aby to, co se kolem nich děje, považovali a přijali jako výraz Božího řízení. Mají a 
spolu s nimi i my se máme považovat za objekty působení skrytého Boha. Tři 
svědkové (bratři, Jákob a Josef) nám tedy shodně a nezávisle na sobě sdělují, že zde 
jedná Bůh. Je třeba věřit, že události řídí Bůh. 

Když pak bratři stojí před Josefem spolu s Benjamínem, znovu slyší zaslíbení, které 
se nápadně podobá tomu, co jim už řekl jejich otec Jákob předtím, než se vydali na 
druhou cestu do Egypta pro obilí (1 Moj 43,18). Josef totiž k Benjaminovi pronesl: 
„Bůh tě omilostní, můj synu“ (1 Moj 43,29). Jak to Josef může vědět? Jak to mohl 
vědět Jákob? Nevíme. Oni jen věřili, že tomu tak je. 

Když pak jsou bratři přistiženi při fingované krádeži, vyjadřuje Juda před Josefem 
znovu přesvědčení, že jsou součástí příběhu, který tvoří Bůh: „Bůh nalezl provinění 
svých otroků“ (1 Moj 44,16). Juda zástupně za své bratry vyzná, že se cítí obviněni 
Bohem. To znamená, že bratři procházejí nebezpečnou situací v Egyptě 
s přesvědčením, že se účastní skrytého Božího jednání. Víra v Hospodinovo řízení, 
které nyní pociťují jako cosi velmi nepříjemného, jim ovšem umožňuje absurdní a 
bezvýchodnou situací projít. 



Po tomto vyznání víry se Josef svým bratrům dal poznat. A když viděl jejich 
zděšení, pronese své vrcholné vyznání víry, kterým nabídne svým bratřím 
vysvětlení toho, v čem se nacházejí. Vyznání víry je vždycky určitá interpretace 
dění: 1 Moj 45,5-9. S překvapením zjišťujeme, že nejenom nyní, ale již předtím, 
když prodávali Josefa, již tehdy byli všichni, včetně Josefa, aniž to věděli, součástí 
Božího řízení. Nebylo to tak, že by bratři Josefovi ublížili, a Bůh to pak napravil, 
obrátil k dobrému. Již tím, co dělali, aniž by tomu rozuměli, vykonávali to, co 
vykonávat měli. Tak jako Jidáš. Třikrát bratřím Josef řekne: „Bůh mě poslal před 
vámi“ (1 Moj 45,5.7.8). A dvakrát vyzná: „Bůh mě učinil vladařem ... pánem celého 
Egypta“ (1 Moj 45,8-9). Josef také ví, proč to Bůh udělal: „pro zachování života ..., 
aby zajistil vaše potomstvo, aby vás zachoval při životě pro velké vysvobození“1.  

Odhalování skrytého Božího jednání v Josefově příběhu vypravěčem začínalo 
vyznáním: „Hospodin je s Josefem“. Stejným vyznáním víry také končí. Jákob totiž 
vyznává svou víru, když Josefovi říká zaslíbení, které se netýká jen přítomnosti, ale 
i jejich budoucnosti: „Bůh bude s vámi a přivede vás zpátky do země vašich otců“ (1 
Moj 48,21). 

Nejčastěji (sedmnáctkrát) zde vyzná svou víru Josef. Jákob a vypravěč pronášejí 
čtveré vyznání víry. A Farao stejně jako Josefovi bratři dvě vyznání víry. To máme 
celkem 29 (!) vyznání víry v Josefově příběhu2. A všechna unisono dokládají, že 
Bůh je v našem životě skrytě přítomen, že se děje to, co On chce, že dění, jehož jsme 
účastni, řídí, že tomu tak bude i nadále. Máme tomu věřit. A abychom tomu 
skutečně uvěřili, potvrdí Bůh svým výrokem vše, co bylo o Bohu skryté a vyznáním 
víry se postupně stávalo zjevné (1 Moj 46,3-4).  

Amen 

 
1 1 Moj 45,5.7. Pak Josef pošle pro otce a nechá jej převézt do Egypta. Otec Jákob to pochopil a poděkoval za 
vše Bohu tím, že „obětoval Bohu otce svého Izáka oběti“ (1 Moj 46,1). 
2 Nepočítaje v to vyznání víry, která zazní v požehnání dané Jákobem. Jákob Josefovi žehná, tj. oznámí 

Hospodinovo jednání při jeho synech (1 Moj 48,15-16.20; 49,24-24). 



Aktuálně z nakladatelství Advent Orion Praha  



 
 



 



 



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 infrmace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz  

http://www.casdsmichov.cz/

