
rÁxon v vožišxoln
Genesis 29,15-35
V životě se někdy musítne potýkat s různými turbulencemi. Věcmi, nad kterymi ztrácíme kontrolu a nevíme^ kcle

nám hlava stojí a kde se to zastaví. Jsme vykolejeni, zmateni, nevíme, jak s nastalou situací naiožit. Někdy jsem sani
toho příčirrou a jindy se stáváme obětí něčeho, co jsme nezavinili, a přece nás to vtáh1o do víru. Dramatické turbulence
života se nevyhýbaly ani velkým postavám Bibie, Máme dnes před sebou jednu ýseč ze života praotce Jákoba, Ani
jeho život nebyl prost dramat a zvratů, Některé si přivodil sám, jiných by1 obětí, Povzbuzením jeho příbělru ale je,

že i přes r,šechny kotrmelce a rány s ním byl Bťrh a jeho požehnání. Dnes zastihujeme Jákoba po nešt'astné roclinné
události, když mladší Jákob (nabádán svou matkou) obelstil svého otce Izáka. Lstí získal jelro otcovské poželrrrání,
které mě1 otec připravené pro svého prvorozeného syna Ezaua. Jákob se přeď již nevidomým otcem vydával za svélro
bratra Ezaua a oteclzák nevědomky požehnal Jákobovi. To vyvola1o ohromnou krizi v rodině, při které musí Jákob
uprchnout, aby doslova zacbránll holý život. Ezau byl rozzuřený tak, že by ho docela snadno molrl zabít.

1. Nový začátek
A tak se Jákob uchyluje na sever do oblasti Cháranu, kde žije rodina jeho matky, Tedy její bratr, Jákobův stýc,
Lában, se svou rodinou. Jákobovi se zde dostalo vřelého přijetí: ,,Jakrnile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své
sestry, běžel muvstříc, objal ho, políbit a uvedl do svého domu. A on vypravoval Lábanoviyšechno, co se přihodilo"
(v. 13), Přijali Jákoba mezi sebe. A zpočátku se zdálo vše harmonické a idylické. Stýc Lában jej přija1 se slor.y: ,, 7y
jsi má krey a mé tělo!" (v, 14). A tak se Jákob pomalu vpravoval do dění vrodině. Samozřejmé bylo, že nebude
stýcejennečinněr.l,jídat,a\ežeunějbudeipracovat. Al,zdeseLábanzatímprojewjevelicešlechetněavelkoryse.
Po měsíci pobytu se Jákoba ptá: ,,Což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká nlá
být ná mzda'' (29,15). Předpokládá při tom patmě. že se budou bavit o majetku, o penězích nebo dobyku, A]e Jákob
má docela jiné myšlenky. Kdepak ovce nebo stříbro, Láska na první pohled! Zakoukal se do své mladší sestřenky
Ráchel. Lában měl dvě dcery starší Leu a mladší Ráchel.

Jákob se naprosto abeze zbytku zamiloval do Ráchel. Proto, když je svým stýcemdotazován na fotmu
odměny zapráci,Jákobneváháar,lzstřelí: ,,BudutisloužitsedmletzatvoumlaclšidceruRáchel"(v. lB).Tak.aje
to venku. Jákob v tomto smyslu rozhodně nezahálí, Po měsíci pobytu je mu jasné, s kým chce strávit život. Projevil
při tom mimořádnou oddanost a obětavost. Sám navrhuj e, že zaní bUde u I-ábana sloužit sedm let, To není kíátká
doba pro zamilovaného. Je odhodlán sedm let čekat. Jistě, zamilovaní jsou schopni velkých slibů a ýhledů, nemaji
problém používat silná slova-to jetenkonečněpraý, jenomtebebudumilovat, jens tebou žítaumňtatd. Mnohdy
ovšem nemají tato vyznžní, byť v tu chvíli upřímně míněná, dlouhého trvání. Jákob se ovšem zdá bý pevně
rozhodnutým a opravdujeho láska projde i zkouškou času, Sedm let pracuje a čeká na svou r,yvolenou.

Tak tedy: Doma, v rodině otce, matky abratra, se něco moc pokazilo. Jákob ale musí žít dál, A zdá se, že mu
zdePinBůh umožňuj e začítznor,rr. jinde a jinak. Pán Bůh Jákobovi daroval prostor, ve kterém mohi věci zpracovávaí
a jít nějak smysluplně dál, To je vždyBožídar, když se tak stane. Ovšem aby Jákob mohl jít skutečně dál a především,
aby se mohl stát skutečně Božím člověkem, Bohem použitelným člověkem, bude potřebovat mnohem víc než změnu
místa. Bude potřebovat proměnu života, změnu sebe samého. Zména prostředí přinesla momentální úlevu a
nadechnutí, také lásku k ženě, prostě noý život, obrácený k němu v tuto chvíli ,,slunečnou stranou". Ale před
Jákobem je ještě dlouhá a bolestná cesta. na které se teprve bude skutečně formovat a dotvářet do podoby Božího
člověka. Celý tento dvacetiletý proces nakonec qvrcholí u potoka Jaboku, kdy bude Jákob zápasit ne už jen
s životními okolnostmi, ale pŤimo s Hospodinem samotným o jeho poželnánl. Vidíme to v Bibli často, že Boží lidé
rostli do Boží podoby skrze zápasy života,ano, často i skrze svá vlastní selhání, omyly apády.Asi bychom byli rádi,
kdyby náš životní i duchollrrí rťrst mohl probíhat přímoěaře, bezchybně a bezbolestné.Kdryž se jednou ptal mladý
kazatel, absolvent kvalitních teologických škol, co mu ještě chybí k tomu, aby byl dobrým kazatelem, dostalo se mu
odpovědi, že muještě chybí nějaký kříž v životě. Často je to teprve až rĚjaký křiž, co nás změní na hlubší rovině
života,

2.Krize
Zpočátku se zďá, že vše v případě Jákobově jde podle plánu a domluly. Lában se chová seriózně, Jákob také. Oba
vše dodrželi. Vše tedy směřuje ke kýženému datu svatby. Veselka je r.ystrojena, hosté sezváni, Sedm dní se budou

veselit. Jákob se dočkal. Prožije se svou ženou svatební noc a je asi velmi spokojen. Tedy až do rána. Ráno přijde
rána, kterou naprosto nečekal. Zjisíí, že v posteli mu leží někdo úplně jiný, než po kom sedm iet toužil a pracovai,

Pomiňme otázku, jak mohl nepoznat, s kým tu noc strávil. Snad tma, snad víno při hostině, snad nával touhy, nevíme.

Leč sta1o se. Strávil noc s Leou. A teď ten šok, ta hrůzu, to zděšení. Tu nechápavost, co se to děje, co se to staio?
Takhle to bý nemělo. Něco je moc špatně. A zcela po prál,rr se ptá Lábana: ,,Proč jsi mě oklamal? " (v. 25). Lában



se na něm dopustil ztaďy. A zrovna na tom nejcitiivějším místě. Nevíme, co všechno se vtu chvíli vJákobovi
odehráva1o, ale patrně si nemohl nevzpomenout (a čtenář s ním), na to, co učinil on svému bratru a svému otci.
Nepronásledovala ta otázka,,Proč jsi mě oklamal" také jeho? V podobě stryce Lábana se Jákobovi jako bumerang
vrací jeho vlastní skutky, Lábanovi příliš nevadí, že lákob je jeho pYibuzný. Zce7abez skrupulí jej podrazi. A to je

1enzačátek.I v dalších letech chy,tře a bezostyšně Jákoba zneuživá.Yidí, že Hospodin Jákobovi žehnáa snaží se toho
co nejvíce využit pro sebe samého. Až mu musí Jákob po mnoha létech služby qtknout: ,,Celých dvacet let jsenl íi
y fuém donlě sloužil: čtrnáct let za tvé dvě dcery a šest let za tvůj brav. Mou mzdu jsi změnil desetlrrát. Kdyby se nlnoLr

nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach lzákův, propustil bys mě ted's prázdnou" (31,41-42). Lábanovo
jednání byio podlé a nespravedlivé. A po práw Bůh Jákoba vl,trhl z jeho rukou. A přece v tom bylo ještě něco víc.
Škola Boží. Jákob okouší vlastní medicínu, Sklízí to, co sám rozséval, I těmito drsnými zkušenostmi Pán Bůh
Jákobovi zjewje jeho vlastní povahu a podstatu,

Vidíme to i na jiných postavách Bibte. Kolik zbltečného trápení si způsobili Abraham se Sárou, když
nedovedli čekat na naplnění Božího slibu a snažili se uspíšit jeho naplnění. Abraham zplodil výouženého syna se

služkou Hagar - Izmaele, Kolik bolestiatrápeniz toho vzešlo. Nebo když si David přisvojil manželku jiného, kterého
navíc nechal odstranit. Kolik trápení ho pro to postihlo v jeho vlastní rodině. Tak i Jákob, Mohl si tak uvědomit, že
životní cesta, kterou předznamenává i jeho jméno (Jákob - Úskočný), není cesta Božího člověka, Má-li se stát
skutečně dědicem Hospodinova požehnání, musí se změnit. Resp. musí blt Pánem Bohem proměněn, přetvořen,
přetaven. Když lstí získal otcovské požehná ni, zaznělo, že požehnaným už zůstane, že se již stalo a nelze to vzíí zpét,
že se. byt podivnou cestou, lyjevila Boží vule. Ale to rozhodně neznamená, že by Bůh Jákobovo jednání schvaloval.
že by schvaloval nečestné hry, podvod, lež, klam. Ano, skutečně si i,lvolil Jákoba, ale přece Jákob musí pocítit a
prožít do hloubi duše, že aby byl Božím člověkem, nemůže zůstat takovj.,rn, jakým byl. A právě jeho téžký život u
Lábana pro něj byl takovou školou života.

Takovou školou mu bylo i jeho manželské soužití se dvěma ženami. Nakonec ziskal zaženu i milovanou
Ráchel. Ale měl najednou ženy dvě. O to vůbec nestál. On chtěl jen Ráchel, Nyní musí ry,jít se dvěma ženami. Mělo
to pochopitelně svá úskalí. Nutně nastávala rivalita mezi ženami. Asi bylo citelné, že Ráchel je Jákobovou milovanou
ženou. Lea to moc dobře lycítila, že ona. ač starší, je tou druhou, tou v podstatě nechtěnou, trpěnou. Hrozný stav.
Však Lea také dělá, co může, aby si Jákoba přitáhla blíž k sobě. Nadějí jí bylo, že mohla mít děti, zatimco Ráchel
(aspoň prozaLím nikoli). A tak dochází k disproporcím. Ráchel je milována, ale nemá děti (což bylo v té kultuře
veliké ponížení), Lea je nemilovaná, ale rodí jednoho syna za druhým. A dát muži syna bylo to největší. co žena
mohla dát. Yždyť se jednalo o pokračovatele rodu a v případně Jakobovy rodiny i nositele Hospodinova požehnaní
do dalších generací. A po porodu každého dalšího syna si Lea s nadějí říkala, žeted' už se k ní Jákob určitě přidruží.
Leě patrně se tak nedělo, Zkrátka vznik]a bolestná konstelace, která nečinila šťastným nikoho.

3. Nlilost Boží
Nesnadný kříž bylo dano Jákobovi a jeho rodině nést. A přece lze nad jejich životem vidět Boží milost. Přes všechny
ty peripetie a veliké těžkosti Jákobova života a jeho rodiny smíme sledovat Boží požehnaní nad nimi. Jákob přes
podvody a isti svého stryce odchá zi z jeho služeb jako zámožný muž s mnoha syny a jednou dcerou. Boží požehlání
se zde projevilo nadmíru silrrě. Ze zoufalého zápasu a rivality Jákobových manželek se narodilo dvanáct synů, z nichž
pak vzniklo dvanáct kmenů, které tvofily národ izraelský, r,yvolený lid Hospodinův. Zjejich potomstva se po mnoha
staletích narodí i Syn Boží, Spasitel světa, Ježíš Nazaretský. Bůh se smiloval i nad oběma ženami. Ráchel nakonec
mohla mít dva vl,toužené syny, Josefa a Benjamina. Ale Bůh pamatoval i na Leu. Paradoxně to byla ona, kdo jednou
v hrobě spoěinula po Jákobově boku, nikoli Ráchel, která zemřela mnohem dříve. Ale o obou ženáchje řeěeno
rovným dílem, že zbudovaly dům izraelský (Rút 4,11).

A tak i vpřípadě Jákoba a jeho rodiny, platilo to biblické, ž,e ,,milosrdensví vítězí nad soudem" (Jk 2,13),
Bůh se k Jákobovi navzdory jeho minulosti plně přiznal. A Jákob se v zápase svého života píiznal k Hospodinu. To
je naděje i pro naše osobní životní příběhy. Kolik kotrmelců, špatných rozhodnutí jsme i my v životě učinili. A možná
jsme museli pocítit i ty následky, Ale nakone c, když se s důvěrou přidržíme Boží milosti a oběti Pána Ježíše, pak i

a smysluplného, To nedokážeme my To dokážejenom
něco rovného. Proto,nikdy nemusíme

nám přece Pan Bůh zjevil v Kristu a

nesl Ježíš za nás a místo nás. To je
spásy, nebe a blízkosti

v našich křivých řádcích

proměny a nových zaěátků.
a nemáme nad sebou ani nad
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