
DAR SMÍŘENÍ 

Genesis 32,4-22 

 

Jako lidé jsme tvory bytostně vztahovými. Je to v nás hluboce zakořeněno. Ze vztahu otce a matky jsem se 

narodili. Ve vztahu k otci a matce, sourozencům, příbuzným vyrůstáme. A do světa nových vztahů vycházíme 

a vstupujeme i mimo svou rodinu. Hodnotu a kvalitu svého života do velké míry vnímáme právě přes kvalitu 

vztahů, které v životě máme. Dobré a funkční vztahy s druhými lidmi, zejména těmi nejbližšími, nám přinášejí 

hluboké uspokojení. A naopak, pokud namísto harmonie v důležitých vztazích našeho života vstoupí rozepře, 

nesoulad či přímo rozvrat, jsme hluboce zraněni.  

 

1. Rozvrácená rodina 

Dnes nahlížíme do osudů jedné z biblických rodin. Do rodiny Izáka a Rebeky a jejich synů Jákoba a Ezaua. 

Už od začátku je naznačeno, že v této rodině to nebude lehké. Když matka Rebeka očekává vytoužená 

dvojčata, čteme: „Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla: ́ Je-li tomu tak, co mě čeká?´ A šla se dotázat 

Hospodina. Hospodin jí řekl: ´Ve tvém životě jsou dva národy. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou´“ 

(25,22-23). Už povahově jsou oba bratři jiní. Ezau muž činu, lovec, člověk divočiny. Jákob domácí typ, drží 

se domovských stanů a stád. Ezau typ pro vnější svět, nezávislý. Jákob typ rodinný, spíše usedlý. Ezau divoch, 

Jákob bezúhonný. Ezau „zlý hoch“, Jákob slušňák. Ezau muž přítomného okamžiku, Jákob myslící na 

budoucnost. Ani jeden se ovšem v určitých okamžicích života nechová správně. Každý ovšem podle svého 

naturelu. Ezau doplácí na svou impulsivnost, Jákob na svou lstivost. Ezau je typ „napřímo“. Jákob je typ 

„oklikou“. Povahové rysy obou bratří je jednoho dne zradí.  

Ezau se jednou vrací k smrti znaven z lovu. Jákob je mezitím, kde jinde – doma. Ezau se štval za zvěří, 

zatímco Jákob doma kuchtí čočku. A náhle se projeví povahy obou. Ezau chce trochu té čočky. Jákob souhlasí, 

ale má podmínku. Přenecháš mi za to své prvorozenství. Prapodivný návrh. Ezau na něj ovšem beze všeho a 

zřejmě okamžitě přistupuje: „Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!“ (25,35). Ezau nemyslí 

na následky, nedívá se do budoucnosti, pohrdá něčím, co má význam až kdesi v neurčité budoucnosti. Tady a 

teď, to je to oč tu běží. Ale i Jákob zde nejedná úplně čistě. Zneužívá bratrovy slabosti, aby si opatřil to, co mu 

nenáleží. Život pak asi běžel dál aniž by se mezi bratry stalo něco významného. Až přišla chvíle Izákova stáří, 

kdy chtěl předat pochodeň. Přišel čas udělit požehnání svému pokračovateli. Podle zvyku volba padla na 

prvorozeného, tedy na Ezaua. Pod vedením své matky Jákob využije své zbraně. Totiž lest. Lstí se zmocní 

otcova požehnání. Již nevidomý otec žehná Jákobovi v domnění, že žehná Ezauovi. A musíme si při tom 

uvědomit, že tu nejde jen o zbožné otcovo přání. Požehnání otce Izáka je zároveň požehnáním Hospodinovým. 

Izák žehná tím, čím chce Hospodin sám obdarovat. Jákob v požehnání získává úrodností polí a to, že bude 

panovat nad svými bratry. Ezau zůstane bez plodnosti pole, bude jej živit meč, svému bratru bude sloužit a jen 

když se bude toulat světem, setřese ze sebe jeho jho.  

Nedivíme se tedy výsledku toho všeho: „I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec 

požehnal. A řekl sám k sobě: ´Mému otci se blíží dny truchlení; zabiji svého bratra Jákoba.´“ (27,41). 

Dozvěděla se o tom jejich matka Rebeka a okamžitě posílá Jákoba pryč, ke svým příbuzným: „Až se bratrův 

hněv od tebe odvrátí a on zapomene, cos mu udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtud“ (27,45). A tak Jákob 

odchází do ciziny. Zde se mezitím ožení, získá vlastní stáda, narodí se mu synové. Je pryč dvacet dlouhých 

let. A nikterak to nevypadá, že by se doma mezitím něco změnilo. Matka pro Jákoba už neposlala, jak slíbila. 

To věstí jedno jediné. Ezau nezapomněl. Jeho hněv se od bratra neodvrátil. Možná, že mezitím Rebeka již 

zemřela, protože o ní již v příběhu nic neslyšíme. Jákob se mezitím zažil v nové rodině strýčka Lábana. Prožívá 

zde dobré i zlé. Je těžce zkoušen Lábanovou mazaností a podvody. Sám na sobě zakouší, jaké to je, když někdo 

lstí a podvody klame druhého. Vrací se mu a připomínají jeho vlastní selhání. A navíc z domova žádné zprávy. 

Zlost Ezauova je zřejmě taková, že ani dvacet dlouhých let nestačilo na to, aby se hrot hořkosti otupil. Zdá se, 

že ani příslovečný čas nic nezhojil.  

 

2. Bolestná cesta k usmíření 

Je to až Hospodin, který Jákobovi řekne, aby se vrátil domů. Je to bolestná cesta, na kterou se znovu musel 

vydat. S hněvem Ezaua v patách kdysi odešel z domov a s velkou nejistotou se vrací zpět, protože směrem 

z domoviny se zatím ozývá jen zlověstné mrazivé mlčení. A tím tísnivější to je, čím více se k domovu blíží. 



Není to vůbec jednoduchý pochod. A vůbec tu nejde o stáda, ženy a děti, na které je třeba brát ohledy, pro 

které je takové putování náročné. Jákob má těžkou hlavu hlavně z Ezaua.  

Postupuje opatrně. Nejprve vysílá napřed posly, aby zjistili, jaká je situace a případně Ezaua na 

Jákobův návrat připravili. Cíleně volí pokorný postoj. I když se stal zámožným, nepřichází jako zbohatlík 

z Ameriky, který se chce pochlubit, jakou udělal do světa díru. Nazývá Ezaua svým pánem, i když v požehnání 

znělo, že Ezau bude sloužit Jákobovi. Jákob se nazývá Ezauovým otrokem. A nehledejme v tom již další z jeho 

lstí, jak se bratru vlichotit. Jákob se před Ezauem opravdově stydí. Je mu líto to, co se stalo. Jeho chování je 

již zcela upřímné. Přichází pokorně. Obdržel sice vyšší požehnání, ale nepřichází jako pán, přichází jako otrok.  

Jaké je ovšem jeho zděšení, když zjistí, že Ezau už o něm ví a jede mu vstříc s čtyřmi sty muži. „Tu 

padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň“ (v. 8). Počítá s nejhorším. Dělá opatření pro případ, že by je Ezau 

napadl. Rozděluje své lidi do dvou táborů s tím, že kdyby je Ezau skutečně napadl, bude se moci aspoň druhý 

tábor zachránit útěkem. V modlitbě se svěřuje do Božích rukou a očekává, že se stane, co se stát má, i když 

neví, co to bude. Posiluje se ve víře Božím příslibem: „Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovy, 

neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl: Určitě se postarám o tvé 

dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jejž nelze pro množství sečíst“ (v. 12-13). Má Boží příslib, 

věří, ale také se docela obyčejně lidsky bojí. Lstí bral kdysi věci do svých rukou. Nyní je v situaci, kterou už 

nikterak v rukou nemá. Je zcela vydán na milost a nemilost svému bratru. Nyní může už jen čekat, jak se věci 

vyvinou.  

Ani tehdy ho ovšem Bůh nenechává v klidu. Jákob se velmi pokořil a je připraven stanout tváří v tvář 

své minulosti a nést následky ať už budou jakékoliv. A v této chvíli, kdy se pere se sebou a se svou minulostí, 

střetne se s ním sám Hospodin. Doposud měl co do činění s lidmi. S Ezauem, s Lábanem, se sebou samým. 

Nyní se musí utkat se samotným Bohem. Teprve pak bude doopravdy připraven stát se dědicem požehnání. 

Ráno po této těžké a rozhodující noci jeho života přijíždí Ezau. Jákob se před ním sedmkrát pokloní až k zemi.  

 

3. Restart 

A pak se dostavil zázrak. Zázrak smíření. „Ezau se k němu rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil 

ho; oba zaplakali“ (v. 4). Když se smíří dva lidé, jejichž vztah byl tak hluboce rozvrácen, je to opravdový 

zázrak. To, co se zdálo jako naprosto nemožné, se z Boží milosti přece stane. Je to jakoby to, co je mrtvé, 

povstalo k novému životu. Život bez usmíření se podobá životu s otevřenými ranami. Je tu něco nezaceleného. 

Příběhem Jákoba a Ezaua nám Pán Bůh připomíná tu druhou možnost. Smíření znamení zacelení. O tom, že 

nalézt smíření nebývá lehké, je nám Jákobův a Ezauův příklad také důkazem. Trvalo jim to dvacet let, než se 

rány mohly uzavřít. Je to někdy dlouhá a bolestná cesta, protože v otázce smíření jde o naše frustrace, naše 

viny a selhání, naše zklamání. Jde tedy o věci, které nejsou právě příjemné a nemáme chuť se jimi zabývat. 

Právě tak Jákob asi nebyl právě nadšen z představy setkání s Ezauem a jeho čtyřmi sty ozbrojenci, právě tak 

asi nebyl lehký ani jeho zápas s Bohem. Ale za ten výsledek to stálo! Na chvíli, kdy si s Ezauem padli do 

náruče a plakali a pláč odplavoval celých těch dvacet let, na to určitě do smrti nezapomněli. A ani na noční 

zápas s Hospodinem, který mu doživotně připomínala kulhající noha, ale také na Boží blízkost a požehnání, 

jistě nezapomněl. Jsem přesvědčen, že zpětně setkání s Ezauem a s Hospodinem Jákob považoval za jedny 

z nejdůležitějších okamžiků svého života.  

Otázka smíření vyvstává tím více, čím více se člověk blíží k závěru života. Ti, kdo se věnují těžce 

nemocným a umírajícím, potvrzují, že aby člověk mohl odejít ze světa co možná nejpokojněji, potřebuje před 

svým odchodem svůj život smysluplně uzavřít. A k největším úkolům zde patří právě otázka smíření. Smíření 

se životem jaký byl - v dobrém i ve zlém, smíření se sebou - moci se přijmout a odpustit sám sobě, smíření 

s druhými lidmi – odpustit nebo o odpuštění požádat. To je smíření, řekněme na té lidské rovině. K tomu k nám 

z evangelia přichází ještě něco většího. Dar smíření s Bohem v Pánu Ježíši Kristu.  

Ale s otázkou usmíření jistě nemáme čekat až na konec života. Bez usmíření s Bohem a lidmi se 

nemůžeme posunout v životě dál. Jákob vede zápas se sebou samým, se svou minulostí, zápasí o smíření 

s bratrem, ale také zápasí o Boží požehnání proto, aby mohl jít dál, aby jeho další život měl budoucnost a 

smysl. Potřeboval proto něco uzavřít, dojít usmíření – na té lidské rovině i ve vztahu k Pánu Bohu. Jít cestou 

smíření s Bohem i s lidmi není jednoduché. Je to někdy i docela bolestivé. Ale pokoj, který potom nastane, 

nikde jinde, než na cestě smíření nenajdeme.  

 
Neděle se slavením sv. Večeře Páně, Sbor CB Praha 3, 18.6.2017, M. Žemlička 


