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24. 4. 2022 – Nové narození s Jákobem 

1. čtení: Gn 28, 10-22 + Gn 35, 1-14 
 
Píseň (Svítá): NEZ560 – Vítězi k poctě zpívejme 

 
Základ kázání: Gn 33 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 
Jákobův příběh je „sevřen“ děním v Bét-elu, v Domě Božím. 

Při útěku od své rodiny se právě tam s Jákobem poprvé setkává 
Hospodin. A svým zaslíbením rozhýbává všechno další dění 
v Jákobově životě. Jákob pak v Domě Božím Hospodinu odpovídá 
vděčností – budováním oltářů i posvátných sloupů a závazkem 
desátku a poslušnosti. 

Tak je v Jákobově příběhu ledacos velikonočního! Hlavní 
motivací, inspirací Jákoba pro jeho další život po jeho zradě otce a 
bratra na popud matky, je Hospodinovo zaslíbení. Boží požehnání, 
které bylo ústředním bodem života také Jákobova dědečka 
Abrama. 

A jde také o jeden z hlavních důsledků víry ve zprávu o 
vzkříšení Ježíše Krista! Ve vzkříšení věřící člověk již nejedná dobře 
proto, aby si teprve do budoucna zasloužil záchranu, výplatu, 
odměnu, spásu nebo vzkříšení. Je tomu obráceně: Protože křesťan 
věří v historické vzkříšení Ježíše Krista, jedná a žije podle Boží 
vůle – tj. dobře. Boží spásu a vzkříšení křesťan nejdříve přijímá – 
důvěrou a vyznáním – a pak žije jinak, lépe, dobře. Ne že si Boží 
požehnán nebo křesťan usiluje zasloužit. I tím vzkříšení zásadně 
mění lidskou situaci – protože převrací meritokracii. Běžné lidské 
uvažování, že jestli chci mít něco dobrého, musím si to nejdřív 
odpracovat, zasloužit, vysloužit. Velikonočním vzkříšením 
Hospodin převrací cíl v příčinu, závěr v počátek. 

A stejně už Abram – uvěřil, že bude požehnáním pro všechny 
národy, když uvěří Božímu slovu, opustí Cháran a vyrazí do 
Kenaanu. Právě ten předaleký Cháran, kam z Kenaanu utíká po 
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opuštění své rodiny Jákob. A na této cestě „po stopách Abrama“ se 
s Jákobem setkal Hospodin. A také Jákobovi nabídl nové životní 
nasměrování – stejné jako Abramovi a Izákovi. Nabídl mu zcela 
jiný způsob života, než jaký Jákob vedl do té doby. Jaký byl a je 
normální, běžný, „přirozený.“ Protože místo toho způsob života, 
který vyrůstá z důvěry, že Bůh mi přece dobré již daroval ve svém 
slibu a požehnání – a proto budu plnit jeho vůli. 

A to ačkoli Jákobův život po prvním setkání s Hospodinem 
v Bét-elu nebyl nijak růžový. Jeho strýc Lában ho podvede a 
provdá mu nejprve svou dceru Leu. Lában se bude také přiživovat 
na požehnání, které obklopuje Jákoba – jako ho přinášel také 
Abram i Izák! I od Lábana bude muset Jákob nakonec tajně utéct – 
jako od Izáka a Ezaua. A hned po druhém setkání s Hospodinem 
v Bét-elu (Gn 35) zemře Jákobovi právě ta milovaná Ráchel při 
porodu Benjamína. Čímž Jákobův příběh končí. 

Tak se na první pohled snadno může zdát, že spoléhat na 
Hospodina se nevyplácí. Vždyť se člověku stejně dějí tragédie, zlo, 
hřích, utrpení! Stejně člověk zlo a hřích a utrpení páchá a působí – 
ačkoli usiluje plnit Boží vůli! Vždyť i Abram opakovaně zažíval v té 
„Zaslíbené zemi“ hladomor! První dokonce hned poté, co do 
Zaslíbené země dorazil – a tak musel hned poté utéct jinam – do 
Egypta. 

Stejně jako se to může zdát při pohledu na biblické proroky, 
apoštoly i Ježíše Krista. Vždyť tolik trpěli! Také z rukou Božího 
lidu! Také z rukou těch, kteří měli plnou pusu víry v Hospodina! 
Právě pro víru v Hospodina zemřeli! 

Jenže to byli přeci lidé, kteří se rozhodli na Boží slovo, 
požehnání a blízkost reagovat nenávistí, pohrdáním, vlastní 
chytrostí a moudrostí, zabíjením, sebestředností! To nebylo Boží 
rozhodnutí, nýbrž lidské – tak strašně lidské, jakým lidské 
rozhodování bývá už od Gn 3: Boha nepotřebujeme, sami si 
budeme bohy, sami si poradíme, sami si určíme, co je dobré a zlé. 
A běda tomu, kdo by tvrdil, nedej Bože dokazoval, opak! 

Kdepak bázeň před Bohem! Kdepak desátek Hospodinu! 
Kdepak spolehnutí vlastním životem na Boží zaslíbení a 



3 

požehnání! Kdepak odevzdání, opuštění všech ostatních bůžků a 
bohů! Kdepak nosit jméno Jisra-el – Zápasí-Bůh, raději zůstat 
Úskočnými – Jákoby! Vždyť jak se to lidstvu vyplatilo od toho 
dvacátého století! 

Tak není náhoda, že i u Ježíšových apoštolů proměnil tuto 
přirozenou, do lidské-hlubokosti-vyrytou, logiku až Bůh. Stejně 
jako u Abrama, Izáka, Jákoba. Až setkání se Vzkříšeným proměnilo 
apoštoly – dokonce i tváří v tvář Vzkříšenému Kristu o něm 
někteří pochybovali, mysleli si svoje. 

A tak bližší, nepovrchní, pohled ukazuje, že víra v Boha se 
vyplácí. Ba dokonce nejen jejímu nositeli! V důvěře ve vzkříšení je 
to snad nápadné – co je cennější než věčnost? Ale už ve Starém 
zákoně zřetelně: Ten Jákob se velice vzmohl. A po letech se 
rozhodl vrátit se domů. S velikánkou rodinou. Poté, co mnoho 
požehnání a dobra přinesl i tomu Lábanovi. Ačkoli návrat domů 
znamenal setkat se s bratrem Ezauem. S tím Ezauem, kterého 
Jákob okradl o prvorozenství a Izákovo požehnání. S tím Ezauem, 
který usiloval Jákoba zavraždit – kvůli čemuž Jákob kdysi utekl 
z domova. 

Tak i příběh setkání Jákoba s Ezauem je vystavěn dramaticky 
– protože šlo o velmi nebezpečné a zásadní setkání: Ezau se 
k Jákobovi blížil s malou armádou bojovníků. Z Jákobova pohledu 
se tedy logicky hnal na Jákoba, aby konečně splnil svůj starý slib, 
pomstil se a Jákoba zabil. 

Tak Jákob rozdělil vše, co měl. A postupně, po dílech, poslal 
všechny „své,“ aby se setkali s Ezauem. A snad si koupili jeho 
přízeň. Snad obměkčili jeho srdce. Snad utišili domnělou Ezauovu 
krvežíznivost. Tak samozřejmě nejmilovanější Ráchel a Josef šli 
poslední. Kdežto otroci jako první – ty přece můžeme obětovat 
snadno. Aby když tak měli ostatní šanci alespoň uprchnout, 

Ale i v ten moment Jákob prozradil něco hluboce 
velikonočního: Sám šel před celým tím průvodem! Nešel poslední, 
aby měl co nejvyšší šanci přežít. Šel první. Aby zemřel snad právě a 
jen on – vždyť právě Jákoba usiloval Ezau zabít. Aby Jákob ochránil 
všechny ostatní, šel první, aby zemřel jen on. 
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Jakým překvapením pak je, když se ten divoký Ezau na 
Jákoba rozběhl – ale ne proto, aby ho konečně zabil. Ne proto, aby 
konečně splnil svou pomstu. Nýbrž proto, aby Jákoba objal a 
políbil. Aby se oba bratři po dlouhých desetiletích smířili. Možná 
také proto, že Ezau viděl, že Jákob už není sebestředný, chamtivý, 
podvádějící a Úskočný – ale naopak, riskuje svůj vlastní život pro 
záchranu i svých otroků a otrokyň! 

Ale ani po tomto smíření nebylo možné ani dobré, aby oba 
bratři žili dál spolu. Ačkoli Ezau o to nemálo stál. Jákob to vytrvale 
odmítal. Až nakonec musel opět užít drobné lsti. Po smíření se oba 
bratři opět rozešli. Jákob se natolik vyvázal z vlivu své rodiny, 
z vlivu všeho toho, co tak příšerně nasměrovalo jeho život 
podvodem a okradením vlastního slepého otce, že se již nemohl 
vrátit zpátky. Už žil tak odlišně, že by s Ezauem prostě nemohl 
fungovat. A bylo to dobře! Vždyť Jákob-Israel už žil jako 
Hospodinův věrný. Ačkoli i jeho nejbližší rodina věřila ještě 
v mnoho jiných bůžků a bohů, které si s sebou vezli do Zaslíbené 
země. 

Tak i Jákob transcendoval takřka vše, co je člověku přirozené. 
Překonal, překročil, vyvázal se ze všeho, co určovalo jeho život. Co 
život určitě vždycky ke hříchu a zlu, k sebestřednosti a sobectví. A 
tak ke smrti. Protože Jákob přijal za výchozí bod svého života 
Hospodinův slib. Boží slovo. Boží požehnání. Kvůli kterému sloužil 
předlouho u Lábana – a přinesl mu tím přemnoho požehnání a 
dobra. Pro které zápasil se samotným Hospodinem u Jaboku – a 
odnesl si doživotně zmrzačenou nohou. Kvůli kterému riskoval 
svůj vlastní život pro dobro i svých otroků a otrokyň. 

Hospodinův slib, kvůli kterému stavěl Hospodinu oltáře. A 
posvátné kameny. A riskoval svůj život pro záchranu ostatních. 
Kvůli kterému vysvobodil z pohanství také své ženy, děti, otroky a 
otrokyně – protož je doslova zbavil jejich bůžků a bohů. 

Protože přijal nový život v Bét-elu, v Domě Božím. Do kterého 
se vracel navěky a navždy – doslova i přeneseně. Amen. 
 

Píseň: NEZ96 – Jak příjemné, můj Pane 


