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 16. Jakub s Ezauem se usmířili 

 
Jakub se těšil na Ezaua, ale měl strach, že mu bratr ještě neodpustil. 

Proto poslal k Ezauovi své posly s mnoha dary. Nakonec došlo 

k radostnému setkání bratrů a k odpuštění. 
 

Jakuba stále trápila myšlenka na bratra Ezaua, kterého před mnoha lety 

podvedl. Po celé ty dlouhé roky o něm nic neslyšel. ,,Jak se mu daří? Zlobí 

se na mě stále?“ říkal si v duchu. Jakub věděl, že teď když se vrací zpět do 

země, kterou má pro něho Hospodin připravenou, se setká s bratrem 

Ezauem, kterého kdysi dávno podvedl. Jak se k němu Ezau zachová? 

Nevyzve ho na souboj? Nebude se mu mstít? To všechno se Jakubovi 

honilo hlavou. Čím více na to myslel, tím rostl jeho strach. Bratr Ezau byl 

vždycky velmi tvrdý a s nikým se nemazli. 

Jakubovi moc záleželo na tom, aby se s bratrem usmířili. Rozhodl se proto 

poslat k němu posly se zprávou, že se vrací a jde poprosit o odpuštění. Co 

myslíte jak na to bratr reagoval? Ezau mu sice vyšel naproti, ale bylo s ním 

asi čtyři sta mužů. ,,Co to znamená? Snad nedojde k souboji?“ řekl si Jakub 

a dostal velký strach. Začal se proto modlit k Hospodinu: ,,Hospodine, ty, 

ke kterému se modlil Abrahám i Izák, vím, že si nezasloužím, abys mi 

odpustil a žehnal mi. Přesto tě však prosím, vysvoboď mne z ruky mého 

bratra Ezaua. Bojím se, aby na mě nezaútočil. Vždyť jsou se mnou 

maminky a děti.“ 

Hospodin mu při modlitbě vnuk myšlenku, aby ho poslal svému bratru dar. 

Jakub proto vybral ze svého stáda kozy, ovce, krávy, velbloudy a osly. Bylo 

jich velice mnoho. Toto veliké stádo pak poslal Ezauovi. Řekl si, tento 

velký dar snad obměkčí Ezauovo srdce. Doufal, že Hospodin mu pomůže a 

oba bratři se usmíří. 

Všichni čekali, co se stane. Dopadlo to všechno dobře. Když Jakub viděl 

Ezaua z dálky přicházet, sedmkrát se před ním poklonil. Ezau na nic 

nečekal a běžel mu naproti, objal ho, políbil jej a oba plakali, Hospodin 

totiž z Ezauova srdce odstranil všechnu zlobu. Jakub svými dary ani velkou 

úklonou by Ezauovo srdce nezměnil. A Hospodin to udělal, protože Jakub 

s ním bojoval, aby mu požehnal ke všemu, co ho čeká a co bude dělat. Ezau 

a Jakub si potom dlouho povídali. Jakou měli oba radost, že se usmířili. 
 

Úkol:  

Ezau a Jakub se nakonec usmířili. Možná to zní jako dobře skončená 

pohádka. Sami víte, jak je usmíření těžké. Když tě například kamarádi 



nepřiberou do hry, půjčí si bez dovolení tvou hračku apod. Pohádat se je 

jednoduché, ale usmířit, jistě tě napadne, co bys měl udělat, aby se z vás 

zase stali kamarádi.  


