Genesis 38 (Carola Ancot)
Milé sestry a bratři,
Je mi ctí, že mohu kázat , kostele Sal,átora. Velmi ráda
s ,ámi ote,írám ,ámi z,olený text 1. Moj 38 kap. Příběh
o Josefo,i je popsán , kapitolách 37-50. Je to ,lastně
,elmi rozsáhlá a umělecky zt,árněná no,ela. Josefů,
příběh začíná sedmnáctletým mladíkem, který má sen, a
končí smrtí stodesetletého starce.
38. kap, které se dnes chceme ,ěno,at, obsahuje jiný,
kratší příběh. Josef se , něm ,lastně ani neobje,uje.
Příběh pojedná,á o Judo,i, Josefo,u nejstarším bratru, a
o Tamar, jeho snaše. Příběh je u,eden , sou,islost celé
pasáže 1. Moj 37-50. Proč ,šak prá,ě na tomto místě? Za
pr,é je , předcházející kap. 37 Juda zmíněn jako ten
bratr, který se snaží o zmírnění škod na Josefo,i. Josef
nemá být zabit, nýbrž prodán Izmaelcům. Za druhé je
koncem 37. kap. popis o Josefo,ě cestě do Egypta. A ,
tomto ,yprá,ění je naše ,su,ka. Následující 39. kap. se
po krátkém přerušení opět chopí tématu a dokončí
,yprá,ění o osudu Josefa , Egyptě. Pojedná,á o erotcké
zápletce, kterou Josefo,i připra,í Putfaro,a žena. Za
třetí si ještě řekněme, že sexualita se tak stá,á tématem
38 . kap. uprostřed příběhu o Judo,i a Tamar.
Jsou momenty, kdy mi jsou posta,y Starého zákona
,elmi blízké. Velmi dobře se dokážu ,cítt do žárli,ost
Josefo,ých bratrů. Dokážu také dobře pochopit, když
zoufalá Sára touží po dítět. Nicméně sexuální morálka a
manželské z,yklost starého Izraele mi už tak blízké
nejsou. ,ědomuji si, že mezi mnou a Josefem proběhlo
3 000 let, a že společenské poměry se ,elmi změnily.
Chtěla bych se tomu ožeha,ému tématu sexuality
přiblížit třemi odbornými termíny. Pr,ním termínem je
slo,o “le,irát“ – nebo „manželst,í se š,agrem“. Platlo
tehdy, že když , rodině zemřel manžel bez potomka,
může si ,zít bratr osamocenou ,do,u za ženu. Pokud by
se jim narodily dět, jsou po,ažo,ány za dět zemřelého.
Tak bylo zacho,áno jméno pro příští generaci. Touto
situací náš příběh začíná. Juda, Jákobů, 4. syn, se oddělí
od s,ých bratrů a táhne na Západ do země Kenaánců.
Tam se ožení s místní ženou, která mu porodí tři syny:
Era, Ónana a Šela. Er, ten nejstarší, se ožení ro,něž
s Kenaánkou jménem Támar. Žel, manžel brzy umírá.
V bibli je to formulo,áno takto: „Er byl , očích
Hospodino,ých zlý, a proto jej Hospodin usmrtl.“ Juda,
tchán Tamary, jedná ,lastně podle zákona. Dá,á Támaře
za ženu s,ého druhého syna – Ónana. Ale ten se zdráhá
,stoupit do le,irátního (š,agro,ského) manželst,í jako
š,agr Tamar.
Tím se dostá,áme k druhému klíčo,ému pojmu
„onanie“. Nemusím ,ám jistě ,ys,ětlo,at, co to slo,o
znamená. Je zřejmé, že pojem je od,ozen od jména
„Ónan“, který nemá zájem pře,zít zodpo,ědnost za
ukončené manželst,í s,ého zemřelého bratra.
V Luthero,ě překladu to zní: „Ale Ónan ,ěděl, že to
potomst,o nebude patřit jemu; proto kdykoli ,cházel k
ženě s,ého bratra, ,ypouštěl semeno na zem, aby s,ému
bratru nezplodil potomka.“ A dále čteme: „Er byl ,šak ,
očích Hospodino,ých zlý, a proto jej Hospodin usmrtl.“
Jak příběh pokračuje? Nabídne Juda nyní Tamaře s,ého
nejmladšího syna? Teoretcky by to tak měl udělat. Ale

Juda má strach o s,ého nejmladšího syna. Nepřeje si,
aby zemřel i on! Juda Tamaře nabídne místo ,e s,ém
domě. Není ,šak čestný. Tamaru utěšuje slo,y: „Víš, Šela,
můj nejmladší, je ještě příliš mladý. Počkej, až ,yroste,
pak t ho dám.“ A léta šla. Šela je starší, už mu rostou
,ousy a jeho hlas je hlubší. Juda ,šak nepomýšlí ho
oženit s Tamar. Pak o,šem umře Judo,a manželka. Po
období smutku odchází Juda ke státům do Timny.
Střihání o,cí je docela společenská událost, něco jako
dožínky. Služebnict,o dostá,á mzdu a dary, a také páni si
dopřá,ají pěkný den.
Tak se dostá,áme k mému třetímu pojmu „kněžka“.
V okolí Izraele bylo běžné, že ,dané ženy se ,e sla,nostní
den oddaly cizím mužům. Cho,ání bylo ,lastně službou
bohyni Ištar nebo jiným bohům. Tako,é počínání bylo
samozřejmě Izraelcům zakázáno. Jenže jak už to se
zákazy bý,á: zakázané o,oce chutná d,ojnásob.. Juda
odchází do Timny, aby ostříhal s,é o,ce. A Támar?
Čteme následující: „Odložila ,do,ské šaty, zastřela se
rouškou, zahalila se a posadila se při ,stupu do Énajimu,
který je u cesty do Timny. Viděla totž, že nebyla dána
Šelo,i za ženu, ačkoli už dospěl.“
Juda se najednou dostal do ,íru příštích událostí. Támar
nepoznal, protože ji po,ažo,al za jednu z kněžek. Má s ní
poměr, a jako odměnu jí slibuje kůzle. Jako zásta,u ji
dá,á s,é pečetdlo se šňůrkou a hůl. Dnes bychom řekli,
že jí dá,á občanský průkaz, klíč od auta a kreditní kartu:
Všechno ,zácné ,ěci, které odkazují na majitele. Pak jde
Támar dál s,ou cestou a zno,u si obléká ,do,ský šat.
Juda jí chce příští den dát slíbenou odměnu, ale žádná
kněžka už u cesty není!
Došlo k tomu, k čemu muselo dojít: Po třech měsících se
ukázalo, že Támar je těhotná. Stále je ještě ,do,ou,
proto je ostatním jasné, že smilnila. A to se musí
potrestat. Podle zákona je trestem ukameno,ání. Zde
,šak hně, daný trest ještě přit,rdil: Támar měla být
upálena. A tím se dostá,áme k ,rcholu příběhu.
Přečtěme si to doslo,ně: „Juda řekl: „Vy,eďte ji, ať je
upálena. Když už ji ,edli, poslala s,ému tcháno,i ,zkaz:
„Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyhle ,ěci.“ A
dodala: „Pohleď jen pozorně, čí je toto pečetdlo, šňůrka
a hůl!“ Juda si je pozorně prohlédl a řekl: „Je
spravedlivější než já; nedal jsem ji s,ému synu Šelo,i.“ A
už k ní nikdy ne,ešel“.
Vidíte, jak je zde kritzo,ána ona d,ojí morálka, která
byla praktko,ána celá staletí.? Můž smí cizoložit, ženě to
do,oleno není. Každopádně je zde Juda odhalen jako
pokrytec. Měl Támar sprá,ně ze s,ého domu propustt,
když jí nechtěl dát Šelu za muže. V každém případě měl
být čestný, a ne ji léta klamat.
Poslechněme si ,šak zá,ěr toho příběhu, který má s,ůj
,rchol: Támar porodila d,ojčata. Při porodu ,ystrčil ruku
nejpr,e Zerach. Pak ji o,šem zno,u stáhl zpět a jako
pr,ní se narodil Perez.
Dostá,áme se k mému druhému tématu. Po oněch
pikantních příbězích se chceme nyní ,ěno,at rodo,ým
otázkám. Příběhy praotců , bibli pojedná,ají ,ždy o
kmenech Izraele. D,anáct pokolení Izraele jsou potomky
d,anáct Jákobo,ých synů, k nimž patří Juda a Josef.
Později jim připadnou celé krajiny , Izraeli: Tak pokolení

Juda např. obý,á Jih země, a kmeny Zabulón a Izachar
Se,erní území. Příběhy praotců tak ,yprá,ějí mezi jiným i
o tom, proč některé kmeny žijí na určitých místech a
proč třeba táhnou jinam. Pokud jsme na počátku příběhu
četli, že „Juda táhl od s,ých bratří k edulámskému muži“,
pak to také ,ys,ětluje, proč kmen Judy opustl s,é
určené území a táhl dál na Západ. To, že Er a Ónan
umřeli, znamená, že tato pokolení se zmenšila a nakonec
,ymřela. A pokud se Perez při porodu ukázal jako silnější
než Zerach, chce to čtenáři říci, proč byl nakonec kmen
Perezů, ,ětší než Zerachů,. To znamená, že nemusíme
,ždy za ,šemi změnami ,idět jen ,álky, jak o nich mlu,í
kniha Jozue. Ve skutečnost Izraelité s,ou zemi nedobyli,
ale postupně se , ní usazo,ali. Kenaánští bydleli na
úrodnějších místech , údolí, Izraelité osídlili nejpr,e ,ýše
položenou krajinu. Byli to polo,iční nomádi – paste,ci,
kdežto Kenaánští pěsto,ali obilí. Oba národy žily ,edle
sebe ,ětšinou , míru. Docházelo dokonce i ke sňatkům
mezi Izraelity a Kenaánci – jak o tom mlu,í i náš příběh.
Proto je přirozené, že i někteří Izraelité uctí,ali
Kenaánské bohy, i když to Hospodin nesch,alo,al.
Mlu,íme o 12 pokoleních Izraele a o Kenaáncích.
Do,olila bych si příběh ,ztáhnout na naše d,a národy, na
Čechy a Němce, na území Čech a Saska. Po dlouhou
dobu žily oba národy společně a ,edle sebe , míru. Ve
středo,ěku patřila Praha ke s,até říši římské a
německého národa. V Praze byla založena pr,ní
německá uni,erzita. Celá léta žili Čecho,é a Němci spolu
,íceméně , pokoji. V 16. a 17. století ,šak došlo ke
strašným ,álkám mezi d,ěma konfesemi. E,angeličtí Češi
byli ze země ,yhnáni. Mnozí našli útočiště , Sasku. A to
opět nastolilo pro mnoho příštích století mír. 1939 ,šak
Hitler ,pochodo,al do Českoslo,enska a rozpoutal 2. s,.
,álku. Po ,álce byli zase Němci ,yhnáni z Čech.
Nekonečné utrpení na obou stranách, které rozpoutalo
Německo. Nakonec bych chtěla ještě zmínit jedno
datum: 1989 opět hledalo mnoho občanů z tehdejší NDR
útočiště na pražském ,yslanect,í.
Jak pohnuté dějiny! Kolik bojů a také kolik
konstrukt,ních a t,ůrčích momentů! Dějiny našich
předků samozřejmě nemůžeme ,ykládat podle
Izraelských příběhů. Přesto nasta,ují zrcadlo i moderním
dějinám našich národů: kazuje, že historie je plná údobí
roz,oje i úpadku. A přede,ším nám ukazují, že nikdo
není bez ,iny. kazují také, že společné konfikty musíme
řešit společně a hledat no,é ,ýchodisko. S Boží pomocí
dochází k tomu, co ,yslo,il Josef s,ým bratřím: „Však
netrapte se teď a ne,yčítejte si, že jste mě sem prodali,
neboť mě před ,ámi ,yslal Bůh pro zacho,ání ži,ota.“
Jak se bude ,y,íjet příběh obou našich národů? Mnoho
naděje ,kládáme do sjednocené E,ropy. Jenže prá,ě ,e
Střední a Východní E,ropě mnoho lidí ztratlo s E,ropou
trpěli,ost. Necítí se bráni ,ážně a po čt,rt století
přibližo,ání zno,u sázejí na samostatnou státnost.
Podaří se nám tedy ,ůbec to, abychom si jeden druhého
,ážili a společně usilo,ali o mír a blaho? chráníme
společně přírodu? Zabráníme oteplo,ání planety?
Milé sestry a bratři, doposud jsem se ,ěno,ala sexuální a
rodo,é část příběhu. Poslední pasáž mého kázání ,šak
patří hla,ní osobě: Támar.

Jaká to žena! Chytře přet,áří prostor, který ji byl
,yměřen. Nepřijímá pasi,ně s,ůj osud. Ro,něž o,šem
nepouží,á násilí, které by ji ,edlo k prohře. Támar je
srdečná a od,ážná žena. Nenechá se zastrašit Judou jako
hla,ou rodiny. Je akt,ní. Využí,á to jediné, co má: s,ůj
rozum a s,é tělo. Použí,á lest, a při,ádí Judu k přiznání
jeho chyby. „Ona je spravedlivá, já ne.“ V tomto přiznání
se nám i Juda jako zbabělý a ustrašený muž najednou
stá,á určitým příkladem.
Milé sestry a bratři, znáte tako,ou Támar či Tamaru?
Možná je toto jméno , Čechách častější než u nás. Já
žádnou ženu či dí,ku toho jména neznám. Znám mnoho
dí,ek, Rebeku, Leu, Ráchel. Proč ne Támar? Jméno
znamená „Palmo,ý strom“ a symbolizuje od,ahu a
krásu.
No,ý zákon to pochopil lépe. V rodokmenu Ježíše se , 1.
kap. Matoušo,a e,angelia ,yskytují ,edle řady mužů a
praotců Ježíšo,ých také čtyři ženy. Pr,ní z nich je Támar.
Další pak Rachab, Rút a žena riáše, tedy Batšeba. Sára,
Rebeka a Ráchel nejsou jmeno,ány. Proč jsou , seznamu
ty pr,ní čtyři ženy? Protože byly cizoložné? Ale ani to
nesedí na ,šechny stejně. Všechny ,šak nepocházejí
z národa Izraelitů. Jsou cizinky. Bohu nepřišlo ne,hodné
si z,olit pro s,ého Syna jako rodo,é matky cizinky. Jsou
dokonce u,edeny jménem. Nakonec je sám Ježíš
Spasitelem pohanů. Tak nás Bůh učí, že my ,šichni jsme
sestrami a bratry.
Támar je pr,ní pramát Ježíše. Její zápas prot pokrytect,í
a samospra,edlnost pokračuje , Ježíšo,ě ži,otě. „Kdo je
z ,ás bez hříchu, hoď pr,ní kamenem“, říká mužům, kteří
chtěli kameno,at cizoložnou ženu. Támar nám ukazuje,
že i zdánli,ě bezmocný člo,ěk může něco dosáhnout.
Támar nám dodá,á od,ahu. Nejen, ale přede,ším nám
ženám.
A tak pokoj Boží, který pře,yšuje ,eškerý lidský rozum, at
zacho,á naše srdce i mysl , Kristu Ježíši, našem Pánu
Amen.
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Pozdrav
Píseň 251,1
In: Jak dobré je ,zdá,at Hospodinu ch,álu, t,ému jménu,
Nej,yšší, pět žalmy, hlásat zrána t,oje milosrdenst,í a ,
noci t,ou ,ěrnost… Spra,edli,ý roste jako palma,
rozrůstá se jako libanónský cedr. Ti, kdo , domě
Hospodino,ě jsou zasazeni, kdo rostou , nád,ořích
našeho Boha, ještě , šedinách ponesou plody, zůstanou
statní a s,ěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má,
a podlost , něm není! (Ž 92,2n.13n)
Píseň 384 (prosba nebýt planý, ale přímý jako palma…)
Modlitba
Poz,ání t,ých s,ědků nás ,yzý,á nežít naplano, Pane,
zbytečně, naprázdno, přizpůsobi,ě, bezmyšlenko,itě.
Nabízíš k tomu jako zdroj s,é příběhy, společenst,í t,ého
lidu. Tady smíme čerpat inspiraci k ži,otu pra,di,ému,
ohleduplnému, k ži,otu, který odráží t,é milosrdenst,í,
t,ou s,obodomyslnost i pra,di,ost. Tady máme
možnost na,azo,at ,ztahy, kterou jsou něčím ,íc než jen
sledo,áním ,lastního prospěchu. Tady se nám ote,írá
,ýhled k mesiášskému králo,st,í, jehož slá,a dá,á smysl
naší časnost. A i když tím ,ším někdy jakoby pohrdáme,
k t,ému poz,ání se otáčíme zády a ,ydá,áme se ži,otem
přede,ším podle s,ého – ty přece o nás stojíš, přijímáš
nás, ot,íráš no,é šance. Tohle dnes chceme z příběhu
t,ých s,ědků uslyšet a přijmout s tím i inspiraci a naději.
Daruj nám to pro s,ého milého Syna. Amen.
Čtení Gn 38,11-18.24-26
Píseň 420
2. čtení Mt 1,1-3
Kázání
Píseň 697
Ohlášky
Přímluvy
Za ty kdo zápasí o spra,edlnost – o lásku – o no,é ži,otní
šance. Nám dá,ej sílu k zápasům i ,ynaléza,ost – když
se ocitneme ,e s,ízelné ži,otní situaci. Kyrie eleison
Za lidi osamělé – odstrko,ané – na okraji společnost – za
ty, jichž si ,ětšina ne,áží nebo my sami nepo,ažujeme za
perspekt,ní. Kyrie eleison
Za sbory Praha a Drážďany – za pokračo,ání a
prohlubo,ání přátelst,í – za inspiraci k překoná,ání
hranic. Dá,ej nám poznat, jak a , čem být sůl země.
Kyrie eleison
Za pokoj pro naše země – E,ropu – s,ět – i celé st,oření.
Dá,ej sílu přizná,at chyby a omyly i pro,inění – a
společně s druhými se ,ydá,at cestami spra,edlnost a
pokoje. Dá,ej nám k tomu od,ahu i ,ynaléza,ost, jakou
měla biblická Támar. Kyrie eleison
Otče náš
Poslání Žd 4,14-16
Požehnání Ř 15,13.33
Bůh naděje nechť ,ás naplní ,eškerou radostí a pokojem
,e ,íře, aby se rozhojnila ,aše naděje mocí Ducha
s,atého. Bůh pokoje buď se ,šemi ,ámi. Amen.
Píseň 421,1-4

