
Pavel Kostečka – Americký sen               přepis kázání 19.11.2016 

Kdo prožije „americký sen“ ? 

 Člověk, který odejde s prázdnou kapsou z Evropy nebo Asie a využije příležitosti v Americe k vydělání 

peněz 

 Chudý člověk, kterého potká štěstí a on neskutečně zbohatne – viz film Pretty women. 

Takové příběhy jsou pohádky pro dospělé. Cesta za bohatstvím je dlouhá a trnitá. 

Připomeneme si příběh jednoho mladíka, který byl na konci svého životního putování druhý nejbohatší 

člověk země. Ale kdyby věděl, čím si bude muset projít, jistě by své bohatství nechtěl.  

Gen 37,1.-12. 

1 Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. 

2 To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého 

otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na ně svému otci chodil žalovat. 

3 Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal 

zdobenou suknici. 

4 Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani 

klidně promluvit. 

5 Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. 

6 Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: 

7 Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly 

se mu!" 

8 Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho nenáviděli 

ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. 

9 Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunce, 

měsíc a jedenáct hvězd!" 

10 A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti já s tvojí matkou a bratry 

máme klanět k zemi?" 

11 Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. 

12 Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, 

 

Bratři Josefa chtěli nejprve zabít, ale potom se rozhodli prodat ho do otroctví. Josef se ocitá v  Egyptě. Kolik 

lidí známe, kteří mají podobný nedobrý start do nového života – ale nerezignovali, věřili a dostali se úplně 

jinam. 

Příběh Josefa ale začíná už o několik generací dříve. Nenávist se projevila už u Ezaua, který obelhal otce, skryl 

se u strýce a ten potom obelhal jeho. Jákob měl dvě ženy, které soupeří o jeho přízeň rozením dětí. A pak 

měl ještě otrokyně, které také rodily děti pro své paní. Tento závod prohlubuje napětí, které je v rodině. 

Přispěje k tomu i Jákob, který staví jednoho syna nad ostatní. To vše způsobuje nenávist v rodině. 

Gen 37, 26.-27. 

26 Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? 

27 Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho 

poslechli. 

 

Gen 42, 5.-9. 

5 Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad.  

6 Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři 

přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. 



7 Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste 

přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." 

8 Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. 

9 Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!" 

 

Je hlad, Izraelci jdou do Egypta pro obilí. Z Josefa už je velký pán a prodává jídlo lidu. Je to dramatická situace. 

Josef nechá uvěznit své bratry, kterým se nedal poznat. Pro Jákoba to musela být infarktová situace. Josef 

chce vidět bratra, který se narodil až po jeho prodání do otroctví. Posílá bratry zpět do Izraele a jako zástavu 

si ponechává Šimeona. Bratry stále trápí svědomí. Hovoří o prodeji Josefa, aniž by věděli, že naslouchající 

Josef jim rozumí. Šimeon si myslí, že dopadne stejně, jako kdysi Josef.  

Při druhém putování do Egypta jde Benjamin s nimi, i když Jákob to nechtěl, měl o něho strach. Josef je dojat 

tím, koho vidí, ale ještě stále nechtěl ukázat svou identitu. Má však v plánu se usmířit. Nastrojí lest 

s věšteckou nádobou. Juda se nabídne Josefovi místo Benjamína. Je to právě ten Juda, který vymyslel prodej 

Josefa do otroctví. V tom okamžiku se nechává Josef poznat. Teprve teď to má smysl. Všechno těžké se 

muselo stát, byl za tím vyšší smysl, vyšší moc. Sám Josef vyjadřuje Boží prozřetelnost. 

Gen 45, 5.-7. 

4 "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: "Já jsem Josef, váš bratr, kterého 

jste prodali do Egypta. 

5 Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby 

vám zachránil život. 

6 Už dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. 

7 Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. 

 

I Josef dělal špatné věci – donášel na své bratry otci. Ale uznává Boží vůli. 

Když umírá Jákob, padá na bratry strach. 

Gen 50, 15.-21. 

15 Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? 

Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" 

16 Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: 

17 ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím tě, odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti 

provedli.' Prosíme tě tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch 

slovech rozplakal. 

18 Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" 

19 Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? 

20 Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl 

zachráněn život mnoha lidí. 

21 Už se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě.  

 

Bratři si vymysleli vzkaz od otce. Měli strach, jestli jim Josef odpustí. A on odpustil. 

Uchvacuje nás, že Bůh dokázal zlé věci využít pro dobrou věc. Kéž bychom také my dokázali odpouštět jako 

Josef a využít zlé pro dobrou věc. 

Toto je pojítko mezi Josefem a Jóbem – nevinná krev je potrestána. 

Jób přečkává těžkou chvíli tím, že zůstává s Bohem. Stejně tak Josef – hlásí se k Bohu, nelituje se, nezahořkl. 

Těžké chvíle ho obrací k Bohu a jiným hodnotám. 



Nevíme, co nás zítra čeká, ale je tu Pán, který nám pomáhá každý den. Dobrý konec je pro toho, kdo vydrží a 

ví, že dobrý konec přijde. 

 


