
KÁZÁNÍ                              rodinná neděle                  29.1.2023 

 

1.čtení: Gn 32,23-32 

Gn 33,1-17 

Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním čtyři sta mužů. I rozdělil 

zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti, 

za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Sám se ubíral před nimi a 

sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Ezau se k němu 

rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali. Pak se Ezau 

rozhlédl a spatřil ženy a děti. Tázal se: „Koho to máš s sebou?“ Jákob odvětil: „To 

jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka.“ Mezitím přistoupily otrokyně 

se svými dětmi a poklonily se. Pak přistoupila i Lea a její děti a poklonily se. Naposled 

přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. Ezau se otázal: „K čemu je celý ten tábor, s 

kterým jsem se setkal?“ Odvětil: „Abych získal přízeň svého pána.“ Ezau řekl: „Mám 

dost, bratře. Ponech si, co máš.“ Ale Jákob naléhal: „Jestliže jsem získal tvoji přízeň, 

přijmi prosím ode mne ten dar, vždyť smím vidět tvou tvář, a to je jako bych viděl tvář 

Boží. Tak přívětivě jsi mě přijal! Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, 

neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost.“ Tak ho nutil, až Ezau přijal. A 

navrhl: „Vydejme se na cestu, půjdu s tebou.“ Ale on mu odvětil: „Můj pán ví, že děti 

jsou útlé a že mám s sebou březí ovce a krávy. Budou-li hnány po celý den, všechny 

ovce uhynou. Nechť se prosím můj pán ubírá před svým otrokem a já potáhnu pomalu, 

jak může jít stádo, které je přede mnou, a jak mohou děti; pak přijdu k svému pánu do 

Seíru.“ Ezau na to řekl: „Dovol, abych ti tu ponechal několik svých lidí.“ On však 

odvětil: „K čemu to? Jen když jsem získal přízeň svého pána.“ A tak se Ezau toho dne 

vrátil svou cestou do Seíru, kdežto Jákob vytáhl do Sukótu a vystavěl dům a pro svůj 

dobytek udělal přístřešky. Proto pojmenoval to místo Sukót (to je Přístřešky).  

Děti, setry a bratři, 

 

pohádali jste se někdy s někým hodně? Třeba s bratrem nebo sestrou? Nebo s někým blízkým, 

třeba s kamarádem nebo spolužákem? Proč? A co z toho bylo? A co když se hrozně pohádají 

nějací mocní, dokonce třeba dva státy a národy? Co z toho může být? 

 

Vy si teď v nedělce na pokračování povídáte o tom, proč se pohádali dva bratři, Ezau 

s Jákobem. Kvůli čemu se tak pohádali?... Jákob lstivě připravil staršího Ezaua o požehnání. A 

co z toho bylo?... Jákob musel utéct z domu před hněvem svého bratra. Na útěku mu ale Pán 

Bůh vzkázal, že je a bude s ním a že ho přivede zpět domů. Kde potom Jákob mnoho let 

pobýval?... Až se mu znovu ozval Hospodin: „Jákobe, nastal čas, aby ses vrátil domů. Já budu 

s tebou“.  Jákob už za tu dobu poznal, že Pán Bůh mluví pravdu a je věrný. Že je s ním. A proto 

poslechl a vrací se zpět do své země.  Se svými ženami Leou a Ráchel (ukázat) – s 11 dětmi(u) 

– a taky se svými služebníky a stády. Kdysi Jákob odešel z domů sám a teď se jich s ním tolik 

vrací. Ale odchod od Lábana nebyl vůbec jednoduchý a klidný. Když se konečně v míru 

rozloučili a vydali se blíž k domovou, sílil v Jákobovi strach. Z čeho?... Ze setkání s Ezauem. 

Co když ho ještě nepřešel hněv? Co když ho bratr bude chtít zabít? Může s tím snad něco 

udělat? 

 

Děti, když se s někým hodně pohádáme a třeba spolu i nějaký čas nemluvíme, můžeme s tím 

něco udělat? Třeba můžeme druhému vyjít vstříc. A dát nějak najevo, že stojíme o usmíření. 

Potřebujeme k tomu ale pokoru a odvahu. 

 



Jákob věděl, že se na cestě domů nemůže setkání s bratrem vyhnout. Ví někdo, co udělal? 

Vyslal k němu posly, aby mu řekli, že se vrací jako jeho služebník. Jenže poslové se vrátili se 

špatnou zprávou. Ezau mu jde naproti s velikou přesilou. Na Jákoba padla ještě věší tíseň. A 

tak ze strachu rozdělil svou rodinu a všechno co měl do dvou táborů. Snad se aspoň jeden z nich 

zachrání. A pak už asi nemohl dělat nic. Nebo snad přece? Když už člověk v nějakém tísni 

nemůže sám víc dělat, může snad ještě něco udělat?... Může se modlit. 

 

Ano, Jákob se v té úzkosti modlil: „Pane Bože, ty jsi se mnou. Od tebe mám všechno, co mám. 

Teď mám velký strach. Aby mě bratr nezabil. Co by bylo s mým dětmi? Tak mi, prosím, pomoz. 

Vždyť ty jsi mi slíbil, že se o mě a o mé potomky postaráš.“ Té noci pak spal klidněji. A ráno 

dostal nový nápad, co může v té situaci udělat. Víte, já věřím, že to nebyl jen jeho nápad. Spíš 

ho k tomu přivedla ta modlitba. Jákob totiž pochopil, že může něco udělat pro to, aby se s ním 

Ezau usmířil. Co udělal? Znovu vyslal posly. Ale tentokrát poslal i spoustu svých koz a ovcí a 

velbloudů, krav a býků a oslů. Rozdělil je do malých stádeček a v rozestupech je vyslal vstříc 

Ezauovi. Až se zeptá, co to všechno má znamenat, vyřiďte mu: „To je dar od tvého služebníka 

Jákoba. On jde za námi a doufá, že se s ním usmíříš. Že až tě uvidí, budeš na něj laskavý.“ 

Mimochodem, všechna ta zvířata tady nejsou jen k jídlu, ale slouží k usmíření. 

 

A jak to bylo dál? Jak tohle setkání dopadlo? 

No, děti, než se další den bratři setkali, čekala Jákoba v noci zvláštní zkouška. Bylo to u potoka 

Jabok, kam došli.  Celá Jákobova rodina Jabok přebrodila na druhý břeh. Jen Jákob zůstal tu 

noc sám. A někdo s ním zápasil. 

To je Hospodin! poznal Jákob. Bože, držím se tě a nepustím! Požehnej mi! 

Jak se jmenuješ, zeptal se neznámý? 

Jsem Jákob! Já vím, to jméno znamená úskočný, lstivý… uznávám, byl jsem takový. Však ty 

víš. Podvedl jsem svého otce a bratra.  

Až do rozednění Jákob zápasil. Ráno zjistil, že má zraněnou nohu v kyčli. Ale neznámý mu 

požehnal. Dal mu nové jméno. Budeš se jmenovat Izrael. To znamená: Zápasí Bůh. 

Jákob kulhal, ale už se tolik nebál. Poznal, že když Bohu věříš a o jeho požehnání stojíš, musíš 

o ně taky zápasit. Někdy i s Bohem samotným. A nějak tě to poznamená. Ale taky poznal, že 

Bůh je dobrý a věrný, a když se ho nepustíš, bude ve všech zápasech s tebou. A bude taky 

zápasit za tebe. Budeš patřit k lidu, za který Bůh sám zápasí.  

Jako by to ráno vzešlo slunce speciálně pro Jákoba.  

 

Ale tu vidí, že Ezau a s ním jeho hrozivá družina přicházejí. Co se stane? 

Jákob nově poznal, že Bůh je s ním a že do toho setkání jde s ním a bude bojovat za něj.  

Ale taky už věděl, že musí být opatrný a udělat sám, co může.  

Říkám si, že to pro něj muselo být těžké rozhodnutí, když dopředu postavil služebné s jejich 

dětmi (u)…, pak Leu s jejími dětmi a dozadu Ráchel s Josefem, na kterých mu zvlášť záleželo. 

Ale sám se postavil úplně dopředu před všechnu svou rodinu jako pravý muž, manžel a otec.  

A tak kulhavě jde vstříc Ezauovi a klaní se přitom sedmkrát až k zemi. 

 

A stalo se něco nečekaného a krásného!  

Ezau k němu přiběhl, objal ho, políbil. A oba se rozplakali. 

Ale Jákob, jakoby tomu odpuštění a smíření nemohl uvěřit, jako služebník říká Ezauovi: Přijmi 

ode mne všechno to, co jsem ti poslal, na usmířenou. 

Ale jsme přece bratři – říká Ezau – a já mám všeho dost.   

 Víš – říká Jákob - když vidím tvou tvář, je to pro mě jako bych viděl tvář Boží! Tak přívětivě 

jsi mě přijal. Myslím, děti, že Jákob konečně uvěřil, že to smíření je skutečné.  



A dodal: tak to přijmi jako díl z požehnání, které mi Hospodin daroval. Slyšíme? Už pochopil, 

že požehnání nemůže chtít a mít jen pro sebe. Požehnání totiž dostáváme, abychom z něj dávali 

druhým. 

A Ezau jeho dary přijal. Tak to usmíření potvrdil. 

 

Pojď se mnou, Jákobe. Tam, kde žijeme. Můžete tam bydlet s námi. 

Jákob ale věděl, že Pán Bůh ho posílá jinam. Taky že když věří Hospodinu, chce žít jinak než 

jeho bratr. A zase se musel rozhodnout. A hned z toho mohlo být nové napětí. To Jákob nechtěl. 

A dostal dobrý nápad. Podívej – říká Ezauovi – mám s sebou děti a taky těhotné ovce a krávy. 

Musím na ně brát ohled. Nemůžu je hnát takovou dálku. Tak běžte napřed a my půjdeme 

pomalu a pak někdy za tebou přijdeme.  

Ezau ten návrh přijal a vydal se tam, kde žil. A Jákob se vydal jiným směrem, kde si udělal 

přechodné bydliště a pro svůj dobytek udělal přístřešky. 

 

Tak nás – milé děti, bratři a setry – tento příběh povzbuzuje. Že rozhádaní bratři se s Boží 

pomocí mohou zase sejít a usmířit. A taky se mohou pokojně rozejít. Mohou žít v míru, i když 

každý jinak a jinde. Není obojí potřeba i v našich dnech? 

 

Chvilka ticha  

 

Modlitba: Pane Bože, když se lidi rozcházejí, Ty je vedeš k novému setkání. Lidi se dokáží 

hrozně rozhádat, ale Ty dokážeš vést k odpuštění a smíření. I nás k nim vedeš. Prosíme, 

pomáhej nám, abychom se uměli usmířit, když se s někým pohádáme, ať dokážeme odpustit, 

když si nějak ublížíme. Amen. 

 

Pozdrav pokoje 

Víte, jak si v církvi dáváme najevo, že nás Bůh díky Pánu Ježíši usmířil a vede nás k odpuštění 

a pokoji? Tak si dnes můžeme podat ruku se slovy Pokoj tobě. 

 

Píseň: S 422 Jak dobré a utěšené 

 

 

 

 


