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1. 5. 2022 – Klopýtání s Josefem 

1. čtení: Gn 37, 1-11 
 
Píseň (Svítá): NEZ333 – Před tvou tváří, Pane 

 
Základ kázání: Gn 44, 1-17 + Gn 48, 8-19 
  
Kázání: Milí shromáždění, 
 

také Josef je příkladem opuštění starého člověka. I Josef je 
příkladem transcendence sebe sama, „překročení vlastního stínu,“ 
přijímání Božího svobody od hříchu, zla, zkřivenosti lidského světa. A 
stejně jako tři praotcové před ním, ani Josef nedosáhl plné 
transcendence – plné svobody a plného vymanění se z vlivu hříchu a 
zla. 

Vždyť vyrůstal ve stejné situaci, jako jeho otec Jákob. Jákob asi 
už zapomněl, že právě Izákova preference Ezaua a Rebečino 
upřednostňování Jákoba vedly k zásadnímu konfliktu mezi oběma 
bratry. Protože Jákob také miloval Josefa víc než jeho bratry – než své 
ostatní syny. A co hůř, stejně jako Jákobovi rodiče i Jákob to dával 
najevo – třeba tou pestře barevnou suknicí. 

Tak ani Jákob v plnosti neopustil hřích. V plnosti „nesvlékl 
starého člověka“ ani v plnosti „neoblékl nového.“ Mnohé nedobré už 
z jeho rodiny v něm zůstalo. Ale i v Jákobově příběhu je zřetelné, jak 
obrovským dobrem a přínosem bylo jeho většinové vymanění se 
z diktátu hříchu a zla, sebestřednosti a sobectví, viny a zkřivenosti 
lidského světa. Stejně také v Josefově. 

Vždyť Josef jako první zřetelně začíná svou transcendenci, své 
vymanění se z vlivu hříchu svého i okolního, již ve svém mládí. 

Avšak Josefův příběh je příkladem toho, že lidský svět nemá rád 
biblickou jinakost, svatost. Zkřivený, hříšný svět nesnáší, když někdo 
nabízí alternativy k běžnému, „normálnímu“ fungování života i světa. 
Hřích sám nesnáší, když se z něj někdo vymaňuje. Když se mu někdo 
vzpírá. Když se jím někdo nechce řídit. 

A tak to samé často nesnáší nejbližší rodina. Snadno už nejbližší 
rodina považuje člověka, který se obrací nebo obrátil ke křesťanství, 
za blázna s vymytým mozkem. Za magora, který věří v nějakého 
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pánbíčka na obláčku – ačkoli ho ani Gagarin neviděl. V Josefově 
případě ještě hůř – je vlastními bratry nenáviděn. Je posmíván. Jeho 
bratři ho zmlátili tak, že by ho vlastní rodiče nepoznali. Pak ho 
prodali do otroctví. A otci nalhali, že Josefa zabila divá zvěř. 

Jak krutý, nenávistný, zlý postoj vůči Josefovi! Jen proto, že ho 
otec miloval víc. Jen proto, Josef žil jinak – navíc nápadně lépe – než 
jeho bratři. Jen proto, že pracoval proti zlu svých bratří. Tak by 
nemělo překvapovat ani Ježíšovo novozákonní: „Nepřišel jsem uvést 
pokoj, ale meč. Přišel jsem postavit otce proti synu, dceru proti 
matce, snachu proti tchýni a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní 
rodina...‘“ (Mt 10, 34-42) 

Vždyť už Starý zákon o tom svědčí! Ježíš „jen“ opakuje, jak 
snadno vznikne až smrtonosný konflikt kvůli náboženství a vyznání i 
mezi nejbližšími lidmi. Ba hůř: Ježíš „jen“ opakuje a připomíná, kam 
až hřích rád zajde vůči těm, kteří si dovolí se mu vzpírat. Bez většího 
váhání působí hřích nenávist, vede k násilí, zradě a zabíjení. Třeba i 
těch nejbližších.1 Protože si dovolují usilovat žít dle Boží vůle – jako 
dobří lidé. Protože odmítají být otroky své doby, rodiny, situace 
sociální, kulturní, ekonomické, náboženské, mezinárodní i jiné. 

Přesto se křesťanům běžně ježí vlasy hrůzou při čtení toho Mt 
10, 34-42. Evangelíkům pak ještě o něco víc, protože konvertity mezi 
sebou v podstatě nemáme. 

V Egyptě se pak Josefovi paradoxně snadněji opouští hřích a zlo 
vlastní rodiny. Je geograficky tak daleko, že ho rodina ovlivňovala 
maximálně jen nepřímo. Ale tím míň, když později i své prodání do 
otroctví začal vnímat dokonce jako požehnání. Jako dobro pro 
záchranu také své rodiny. Také Egypta. Také všech ostatních. Jak 
Abrahamovské! Jak božské! Vždyť Josef spoluproměnil obludné 
lidské zlo v dobro záchrany mnohých – skrze Boží milost, moc a 
lásku! 

Ale ani Josef nepřekročil sám sebe a svou dobu plně. I Josefova 
transcendence byla jen částečná. Velmi nápadné je to v příběhu 
s jákobovským úskokem vůči Benjamínovi skrze tajně uložený 
stříbrný pohár v pytli s obilím. 

                                                 
1 Vzpomeňme na Kaina a Ábela! 
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Stejně nápadné je to na úplném konci Jákobova života. De-facto 
vládce Egypta Josef má svou představu o tom, kdo by měl dostat 
Jákobovo, a tak Hospodinovo, požehnání. Představu zcela tradiční a 
starověkou: Jákobovo požehnání má přece dostat starší syn. Ne 
mladší. Což je stejný problém, který vznikl už mezi Jákobem a 
Ezauem! Tento rozměr hříchu v Josefovi přetrval, zděděný a 
neopuštěný již od Jákoba. Takřka jistě šlo o hřích zcela neuvědomělý! 
O hřích takřka jistě považovaný za dobro a spravedlnost světa – 
jasně, že požehnání rodičů nebo Boží může dostat jen jeden 
potomek… 

Tak i svému umírajícímu, takřka slepému otci Israelovi Josef 
vysvětloval, že žehná blbě. Že si to popletl. Že Josef tomu rozumí líp! 
Dokonce fyzicky zasáhl a silou přetáhl Jákobovy žehnající ruce, aby 
Jákob žehnal podle Josefových přání. Jákob se samozřejmě nedal, 
vždyť zápasil se samotným Hospodinem – kdo je proti tomu vládce 
tehdejší supervelmoci Josef? 

Tak i Josef je příkladem vymaňování se z moci hříchu. 
Transcendování vlastní doby, situace, určení rodinných, biologických, 
sociálních, náboženských i ostatních. Tak je i Josef příkladem, že se 
mu to nepovedlo úplně. Dokonce možná překvapivě méně než těm 
třem předchozím praotcům. Protože to byl Josef, kdo zatáhl Israel do 
Egypta. A tak do otroctví. Ačkoli právě ze všech otroctví Hospodin 
vysvobozuje, právě svým příkladem a pozváním k transcendenci. Jako 
to udělal taky vůči Josefovi. Ale tak hluboký a dlouhodobý problém 
jako Josef nezpůsobil žádný z praotců. Navíc zcela zbytečný a vlastně 
protibožský: Kenaan byl a je Zaslíbenou zemí. Ne Egypt! 

Tak ani raná křesťanská výchova nezajišťuje lidskou věrnost 
Bohu. Tím méně, čím formálnější je. Tím méně, čím formálnější je 
víra rodičů. Tím méně, čím méně dítě vidí zcela všedně a samozřejmě 
žitou víru v Krista u svých rodičů. Tím méně, čím více rodiče věří, že 
farář nebo učitel nedělky za jednu až dvě hodiny týdně zásadně 
změní celodenní a celotýdenní vliv rodičů. A zbytku světa. 

Ale zajistit víru dětí nelze ani uprostřed nejen-formálně 
křesťanské rodiny. Vždyť Josefovým otcem byl ten Israel! Vždyť 
Josefovi bratři byli Božím lidem! A Josef byl jediný z nich, který nebyl 
úplně zlý. Ale zároveň byl tím, kdo nakonec právě Israele – Boží lid – 
zavedl do otroctví. Jakkoli s těmi nejlepšími úmysly! 
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Také proto, že pozapomněl, že sám nebude v Egyptě vládnout 
věčně. Josef pozapomněl, že není věčný ani všemohoucí. A že tak 
nebude moci zajistit bezpečnou situaci Israelcům v Egyptě po své 
smrti. A tak zapomněl na základní rozměr Boží vůle a lidské víry: 
Člověk ví strašně málo. A umí a dokáže ještě méně. 

Proto má člověk plnit Boží vůli. Proto se má člověk řídit zákony 
a řády Božími. Protože nedohlédneme důsledky často ani banálních, 
všedních rozhodnutí. Ale Bůh ano. Tak ví, proč Abrama poslal do 
Kenaanu, ačkoli tam byl opakovaně hladomor. Proč Izákovi zakázal 
utéct před hladomorem právě do Egypta. Proč zápasil s Jákobem u 
Jaboku atd. Ačkoli z lidského pohledu to nedávalo, a nedává, smysl. 

Josef, ve své lidské moudrosti, chytrosti, a tak pýše, zapomněl 
důvěřovat Bohu. Zapomněl spoléhat na Hospodina. Zapomněl 
poslouchat Hospodina. A tak ve své podstatě zůstal hříšníkem. 
Protože svévolníkem. Protože člověkem, jemuž byla vlastní vůle 
důležitější, cennější Boží pravdy a milosrdenství. 

Josef chtěl dobrou situaci zařídit sám. A tak po svém. Jako se do 
toho nechal navést jeho otec Jákob svou matkou Rebekou. Jako se do 
toho nechal navést Abraham svou manžekou Sárou – aby měl dítě 
s Hagarou. A znovu a znovu z toho vyrůstaly a vyrůstají nové, 
zbytečné a hrozné problémy. 

Protože to je základní rozměr náboženského přesahu a 
rozměru, náboženské transcendence: Nežít podle vůle své. Žít podle 
vůle někoho jiného – Zcela Jiného. Podle vůle Vše-Přesahujícího a 
Absolutně-Transcendentálního Boha. 

A tak se stávat právě Božím obrazem. Místo aby člověk ohýbal 
okolní svět k obrazu svému. Což je tak přirozené a samozřejmé 
každému člověku. Stejně jako život podle své vůle. 

Jak jiný v tom však byl Abraham! Jak jiný v tom byl Boží Syn, 
Ježíš Kristus, apoštolové, proroci... Jak jiný je v tom Hospodin, který 
pro své dobro nedělá nic. Naopak, stále znovu činí milosrdenství a 
dobro ostatním. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ256 – Ježíši, Pane nejvyšší 
 


