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Gn 32,22-31:  Jákobův zápas s Bohem 

Je zajímavé sledovat životní příběhy různých lidí. vidíme, jak jsou lidské osudy rozmanité a 
lidské cesty klikaté. Někdy se nestačíme divit, jak nesnadnými věcmi a dramatickými 
událostmi musejí lidé v životě procházet.  Také v Bibli se před našima očima odehrávají 
pohnuté životní příběhy. Vyprávějí o konkrétních lidech a živém Bohu, který v jejich životech 
působil. Na pozadí zápasů těchto mužů a žen se učíme rozumět tomu, co může pro  člověka 
znamenat  osobní víra v  Boha a v Ježíše Krista, jak lidský život naplňuje a prohlubuje. Biblické 
vyprávění chce být pozváním k tomu, abychom důvěřovali Bohu a spojili svůj život s Ním. 

1.  Jákob na křižovatce 

Jákob vyrostl v rodině, kde se víra „dědila“: z otce na syna a ze syna na vnuka. Když řeknu 
„dědila“, není to úplně přesné. Víra se dědit nedá. Byl to „odkaz“, tradice živé víry. Ta začala 
u Jákobova dědečka Abrahama, pokračovala v životě otce Izáka a projevovala se také u 
Jákoba. Bůh Hospodin byl těmto lidem nejvyšší autoritou, zaslíbení Jeho požehnání bylo 
světlem a nadějí celého rodu. O toto duchovní bohatství nechce přijít ani Jákob. Proto se 
snaží pro sebe něco z Božího bohatství za každou cenu „utrhnout“. Ještě když byl doma, 
vyloudil jednou Jákob na starším bratrovi Ezauovi výhody prvorozenství, s podporou matky 
obelhal slepého otce Izáka a „vyfoukl“ Ezauovi otcovské požehnání. Pak rychle utíká před 
bratrovým hněvem z domu a uchyluje se ke strýci Lábanovi. Za 14 let tvrdé práce si vyslouží 2 
jeho dcery a pak ještě velká stáda ovcí, koz, oslů, velbloudů a dobytka. 

Jákob utíkal před 20 lety z domu jako psanec, aby si zachránil holý život; nyní se vrací  
s velkou rodinou jako bohatý člověk. Stojí na hranici zaslíbené země a uvědomuje si lépe než 
dříve, že v životě existují dary a hodnoty, které jsou důležitější, než všechno, čeho může 
člověk dosáhnout svou pílí, schopnostmi i všelijakou lstí a chytrostí. V této chvíli je pro 
Jákoba takovou hodnotou usmíření s bratrem, ale také a především Boží přízeň a Boží 
požehnání. Jákob se vrací do země svých otců, ale má strach.  Proto volá k Bohu a prosí o 
ochranu před rozhněvaným bratrem: „Bože mého otce Izáka, Hospodine, nejsem hoden 
veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, 
neboť se ho bojím.“ (Gn 32,10-12). A my se ptáme: může člověk prosit o Boží pomoc, když se 
do problémů dostane vlastní neposlušností? Není to opovážlivost čekat pomoc od Boha, když 
si člověk chodí vlastními cestami? To nejsou jednoduché otázky.  

Dá se na ně odpovědět trochu obecněji tak, že Pán Bůh k  člověku mluví a volá ho k víře a 
k poslušnosti. Pokud se člověk touto cestou vydá, může prosit o Boží pomoc a požehnání. Ale 
kromě toho platí i to druhé: Bůh je ve svém jednání svrchovaný. On může pomoci a požehnat 
i tehdy, když se člověk chová nemoudře a bez ohledu na Boží rady. On je milostivý a 
dobrotivý Bůh a může se smilovat a požehnat, i když jde člověk cestou neposlušnosti. Tak to 
vidíme u Jákoba. Je to Boží věc, co Pán Bůh udělá.   

2.  Noční zápas s Bohem 

Když dnes slyšíme starý příběh, jsme v úplně jiné situaci než Jákob tehdy. Přesto si 
uvědomujeme, že Pán Bůh mluví s námi tímto způsobem o našich cestách a prioritách a ptá 
se, jak to máme my. Každý z nás jsme někam v životě došli a něčeho dosáhli. Určitě je 



moudré a správné, když se znovu zamyslíme nad tím, co je pro nás nejdůležitější, oč nám 
v životě šlo a jde. Máme to ve své mysli tak, jak to vychází z víry a z evangelia? Patříme celým 
srdcem Pánu Ježíši Kristu, patří mu celý náš život? 

Když se díváme na Jákoba, vidíme, že není na důležité životní křižovatce zrovna ve své kůži, 
nebyl úplně klidný. Důkladně promýšlí scénář setkání s bratrem a neponechává nic náhodě. 
Celou svou rodinu a karavanu převádí na druhý břeh a sám se vrací. U potoka Jabok je v noci 
sám, přemýšlí, modlí se a medituje. Najednou je někým napaden. Ten „kdosi“ s Jákobem 
zápasí. Není to nikde řečeno, ale tím neznámým soupeřem je Pán Bůh sám. Postavil se 
Jákobovi  do cesty a chce ho celého pro sebe. Jákob byl statečný a krásný člověk, ale často 
jednal svévolně a na Pána Boha se neohlížel. Něco Pánu Bohu dal, ale Bůh teď chce všechno. 
Jákob svým bojem dává najevo, že není ochoten se Bohu cele poddat. Chce si dále  
rozhodovat o svém životě. Když Jákob v nočním zápase nepovolí a vydrží až do svítání, poraní 
mu Bůh kyčelní kloub. Jákob se svým zraněním už nemůže dál bojovat. Ale udělá to jediné 
správné, co ještě udělat mohl a měl. Drží se Božího anděla, protože tuší, s kým má tu čest. 
Říká: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“. Na to se Bůh zeptá: „Jak se jmenuješ?“. Jákob 
odpovídá: „Jákob“ a tím přiznává, kdo je a jaký je. „Jsem lhář a podvodník“. To tak nemusí 
zůstat, říká Pán Bůh. „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je 
zápasí Bůh)“. Pán Bůh se tímto způsobem vyjádřil k Jákobově cestě a způsobu jeho života. 
Dával mu dosud svou ochranu i požehnání, ale už nechce dále žehnat muži, který si pomáhá 
kličkami, lstí a podvody! Pokud Jákob o Boží přízeň a požehnání skutečně stojí, musí se 
změnit. Je to vyjádřeno změnou jména. Nové jméno znamená změnu života, nový začátek. 
Tak to chce mít Pán Bůh u Jákoba, tak to chce pro svůj lid, který z něho vyjde: aby žil z Božího 
vítězství a Boží milosti. Jak dopadl náš dramatický příběh? Pán Bůh zvítězil, Jákob je raněn a 
poražen. Jákob uznává svou porážku tím, že prosí o milost, o požehnání. Jeho porážka je 
paradoxně zároveň výhrou. V tom je tajemství křesťanského života. V duchovním životě se 
dostáváme dále tehdy, když kapitulujeme před Bohem.   

3.  Boží požehnání v Ježíši Kristu 

Jsem rád, že mohu jako kazatel Kristova evangelia upozornit na to, co v našem textu přímo 
není. Od dob Ježíše Krista už není na jednotlivých lidech, aby si podle svých možností a sil 
„utrhli“ něco z Boží dobroty a milosti pro sebe. Písmo svaté ukazuje v Novém zákoně na  
úplně jiného Božího bojovníka, který přišel do našeho světa, aby bojoval za nás a místo nás, 
na Pána Ježíše Krista. Jeho Bůh poslal, aby vzal na sebe naše lidství, naše hříchy i Boží 
odsouzení za ně. Jako nevinný Boží Syn se nechal potrestat na našem místě a tím získal pro 
nás Boží milost a Boží požehnání. Každý, kdo uvěří v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, 
stává se Božím dítětem a novým člověkem. Přijímá Ducha svatého a Boží dary ke službě 
druhým. Všechno, co k novému životu potřebujeme, je připraveno právě v Ježíši Kristu. Tak 
na to křesťanům ukazoval svatý Pavel, když psal dopis do Efezu: „Pochválen buď Bůh a Otec 
našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských 
darů“ (Ef 1,3). Boží přízeň si zasloužit nemůžeme. Bůh nám dává svou milost, odpuštění a 
nový život jako své dary. On nám chce pro svého Syna Ježíše Krista požehnat. Stačí k Němu 
přijít, v Něho uvěřit a nechat se vést. Pán Bůh si přeje, aby se Jeho požehnání šířilo 
prostřednictvím křesťanů dál a naplnilo životy dalších lidí. AMEN.                Bronislav Kaleta 

 

 



 


