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NOČNÍ ZÁPAS

GN 32 – ZÁPAS S BOHEM 1.ČÁST

1) PODIVNÉ SETKÁNÍ
Genesis 32:1 Když Lában vstal časně ráno, políbil své vnuky a své dcery a požehnal jim. Pak
Lában odešel a navrátil se do svého bydliště. 2 I Jákob šel svou cestou. Tu se s ním potkali Boží
andělé. 3 Když je spatřil, Jákob řekl: To je tábor Boží! A pojmenoval ono místo Machanajim.
4 Jákob poslal před sebou posly ke svému bratru Ezauovi do země Seíru na edómské území
5 a přikázal jim: Toto řekněte mému pánu Ezauovi: Toto vzkazuje tvůj otrok Jákob: Byl jsem
hostem u Lábana a prodléval jsem tam až dosud. 6 Mám voly a osly, ovce, otroky a otrokyně.
Posílám posly, abych to oznámil svému pánu a nalezl milost ve tvých očích. 7 Poslové se vrátili
k Jákobovi se slovy: Přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, a již ti jde naproti se čtyřmi sty mužů.
8 Jákob dostal velký strach a bylo mu úzko. I rozdělil lid, který byl s ním, i brav, skot a velbloudy
do dvou táborů, 9 neboť si řekl: Když Ezau přijde k jednomu táboru a pobije ho, zbylý tábor
bude moci uniknout. 10 Pak Jákob řekl: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka,
Hospodine, který jsi mi řekl: Navrať se do své země, do svého rodiště a prokáži ti dobro.
11 Nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jež jsi svému otroku prokázal. Vždyť s
holí jsem přešel tento Jordán a teď mám dva tábory. 12 Vysvoboď mě prosím z ruky mého
bratra, z ruky Ezaua, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mne, matku nad syny.
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1) PODIVNÉ SETKÁNÍ
13 Vždyť ty jsi řekl: Určitě ti prokáži dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který pro
množství nemůže být spočítán. 14 Onu noc tam zůstal a pak vybral z toho, co měl s sebou,
dar pro svého bratra Ezaua: 15 Dvě stě koz a dvacet kozlů, dvě stě ovcí a dvacet beranů,
16 třicet velbloudic se sajícími mláďaty, čtyřicet krav a deset býků, dvacet oslic a deset oslů.
17 A každé stádo zvlášť předal do rukou svých otroků a řekl jim: Jděte přede mnou a
ponechte odstup mezi jednotlivými stády. 18 A prvnímu přikázal: Až se s tebou setká můj bratr
Ezau a zeptá se tě, čí jsi, kam jdeš a čí jsou ta zvířata před tebou, 19 odpovíš: Patří tvému
otroku Jákobovi; je to dar poslaný mému pánu Ezauovi. A hle, také on jde za námi.
20 Přikázal také druhému i třetímu a všem, kdo šli za stády: Takovým způsobem budete mluvit
s Ezauem, až ho potkáte. 21 A ještě řeknete: Hle, tvůj otrok Jákob jde za námi, protože si řekl:
Usmířím ho darem, který půjde přede mnou, a potom uvidím jeho tvář; snad mne milostivě
přijme. 22 Dar ho tedy předcházel, zatímco on tuto noc zůstal v táboře. 23 Té noci vstal, vzal
své dvě ženy a své dvě služky i svých jedenáct chlapců a přešel brod v Jaboku.
24 Vzal je a převedl je přes potok a převedl všechno, co měl. 25 Pak Jákob zůstal sám a
zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. 26 Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do
kyčelního kloubu, a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil.
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1) PODIVNÉ SETKÁNÍ
27 Pak muž řekl: Pusť mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl: Nepustím tě, pokud mi
nepožehnáš.
28 I řekl mu: Jaké je tvé jméno? Odpověděl: Jákob.
29 Nato řekl: Tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a
obstál jsi.
30 Jákob se ještě vyptával: Oznam mi prosím své jméno. On řekl: Nač to, že se vyptáváš na
mé jméno? A požehnal mu tam.
31 Jákob to místo pojmenoval Peníel, neboť řekl: Viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl
zachráněn.
32 Vycházelo mu slunce, když procházel Penúel; ale byl kulhavý kvůli své kyčli.
33 Proto synové Izraelovi až dodnes nejedí šlachu, která je nad kyčelním kloubem, protože
udeřil Jákoba do kyčelního kloubu, do té šlachy.
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2) TÁBOR BOŽÍ
Až když ho opustil Lában, setkávají se s ním andělé (množné
číslo), spatřil je na vlastní oči.
Proč až teď, proč se neobjevili, když tam byl Lában?
Duchovní věci budeme vidět, až se oddělíme.
Andělé jsou poslové od Boha, když odcházel, tak viděl, jak
andělé sestupují a vystupují po žebříku, teď vidí tábor andělů.
Je to pro něj potvrzení, že jde správnou cestou.
Výraz tábor znamená – zastavení na cestě nebo vojenský
tábor
Výraz Machanajim znamená doslova dva tábory, to se může
týkat: 1. Lábana a Jákoba, 2. Andělů a Jákoba, 3. Esaua a
Jákoba, 4. Jákoba a jeho rozdělených rodinných skupin
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Místo zvané Machanajim
s potokem Jabok

3) VZKAZ PRO EZAUA
Jákob posílá vzkaz pro Ezaua – rád bych se s
tebou setkal, vracím se po dvaceti letech.
Poslové ale přivážejí jen informaci, žádný vzkaz –
jede ti naproti s 400 muži.
Připomeňme si Genesis 27:42 Rebece byla
oznámena slova jejího staršího syna Ezaua. Dala
si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla
mu: Hle, tvůj bratr Ezau ti chystá pomstu a chce
tě zabít.
Dvacet let neviděl svého bratra, nevěděl, co se
bude dít, jestli ho stále nenávidí.
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Edomská kultura – skalní město Petra
(Sela), Jordánsko

3) VZKAZ PRO EZAUA
Všimněte si
5 a přikázal jim: Toto řekněte mému pánu
Ezauovi: Toto vzkazuje tvůj otrok Jákob:

- Nazývá Ezaua svým pánem – výraz
Adon(velmi zdvořilé, pokorné)
- Nazývá sebe otrokem Ezaua
Ezau ale nijak neodpověděl
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Edomská kultura (později nazýváni
Nabatejci) – skalní město Petra,
Jordánsko

4) STRACH

Peter Paul Rubens, David
zabíjí Goliáše, 1616

Jákob díky tomu dostal velký strach
-

Můj bratr mě může zabít
Může ublížit mé rodině
Připraví mě o majetek
Co s námi bude?

Podobné je to s námi, někdy nás přepadne strach z
budoucnosti, strach z lidí.
Strach ochromuje
Př. Izraelci, když viděli Goliáše (víc jak 3m vysoký bojovník),
viz. 1 Sam. 17:24 Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se
před ním v hrozném strachu dali na útěk.
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4) STRACH

Osmar Schindler, David a
Goliáš, 1888

…. 1 Samuelova 17:36 Tvůj služebník už zabil lva i medvěda.
A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně, protože
urážel šiky živého Boha,"37 pokračoval David. "Hospodin,
který mě vysvobodil ze spárů lva i medvěda, mě vysvobodí i
ze spárů toho Filištína.„
Jozue 10:25 Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte
silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti
nimž budete bojovat."
Izajáš 54:17 Žádný nástroj vytvořený proti tobě neuspěje a
každý jazyk, který povstane proti tobě na soudu, usvědčíš z
viny. Toto je dědictví Hospodinových otroků, jejich
spravedlnost ode mne, je Hospodinův výrok.
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5) ROZDĚLENÍ RODINY
Verš 8 - I rozdělil lid, který byl s ním, i
brav, skot a velbloudy do dvou
táborů, 9 neboť si řekl: Když Ezau
přijde k jednomu táboru a pobije ho,
zbylý tábor bude moci uniknout.
Když jednáme pod strachem
(nejčastěji z lidí), tak děláme věci,
které nejsou potřeba (snad si ho
usmířím darem)
- Bůh mu zaslíbil, že ho bude chránit
- Bůh se ho mnohokrát zastal
- Ale v tuto chvíli najednou
zapomíná, jak s ním Bůh jednal
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Potok Jabbok

6) KDYŽ MÁŠ STRACH, TAK SE MODLI
Až později pochopil, že je potřeba se
modlit
- Připomíná si, co mu Bůh řekl …
…. jsi mi řekl: Navrať se do své země, do
svého rodiště a prokáži ti dobro…. Určitě
ti prokáži dobro a učiním tvé potomstvo
jako mořský písek, který pro množství
nemůže být spočítán.
- Připomíná si, jak s ním Bůh jednal
…. Vždyť s holí jsem přešel tento Jordán
a teď mám dva tábory.
Podobně bychom měli jednat i my –
připomenout si, co nám Bůh řekl, jak nás
oslovil a co pro nás už udělal.
Je to jako ve skalách – nedívej se dolů!
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7) PENÍEL (tvář Boží)
25 Pak Jákob zůstal sám a zápasil s ním
nějaký muž až do východu jitřenky.
26 Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil
ho do kyčelního kloubu, a Jákobovi se
vykloubil kyčelní kloub, když s ním
zápasil.
27 Pak muž řekl: Pusť mě, neboť vyšla
jitřenka. Jákob odpověděl: Nepustím tě,
pokud mi nepožehnáš.
31 Jákob to místo pojmenoval Peníel,
neboť řekl: Viděl jsem Boha tváří v tvář a
můj život byl zachráněn.
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Jákob zápasí s andělem,
autor neznámý

7) PENÍEL (tvář Boží)
Jákob znal Boha, měl už různé duchovní
zážitky (sen o andělech, Bůh k němu
mluvil, potkal několik andělů), ale tento
zážitek byl zvláštní – prožil hluboké osobní
setkání s Bohem.
Ta zkušenost ho změnila, zápasil s Bohem
o požehnání, šlo mu o budoucnost.
I my můžeme zápasit s Bohem, prát se o
požehnání.
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Jákob zápasí s andělem,
ilustrovaná Bible

8) PŘÍKLADY Z BIBLE
Luk.8 – žena s krvácením – musela se
protlačit davem, 12 let to řešila a nikdo jí
nepomohl, utratila všechny peníze – ale
byla v tom aktivní, protlačila se každým
protivenstvím
Mar.10 slepý žebrák Bartimaios –
nenechal se odradit, přísně mu
domlouvali, aby mlčel, ale on křičel o to
víc, nenechal se odradit, dokonce
odhodil svůj plášť (to byl jeho majetek)
Mar.7 Syrofeničanka – nenechala se
odradit tím, co jí Ježíš řekl (mohla se
urazit), bojovala za svou dceru
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Bartholomeus Breenbergh, Jákob
zápasí s andělem, 1639

8) PŘÍKLADY Z BIBLE

Edward von Steinle, Jákob zápasí s
andělem Páně, 1837

Luk.5 – čtyři, co nesli chromého – snažili se ho vnést
dovnitř ale bylo tam moc lidí a tak rozbili střechu a
spustili ho dolů
Všechny tyto příklady spojuje společný zápas o
požehnání – nedovolme bolestem a zraněním z
minulosti, aby nás ovládly.
Mnohé věci nás mohou srazit, ale znovu musíme
povstat, vzepřít se okolnostem.
Filipským 3:13 Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho
zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za
mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou,
14 běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v
Kristu Ježíši.
32-8B/11

9) IZRAEL
Za co se vlastně Jákob modlil, za co bojoval?
Židovský výklad říká – aby Ezau uznal jeho
prvorozenectví
Dostává nové jméno – Izrael
Význam tohoto jména
- Boží bojovník (kníže)
- Jašar – přímý (opak toho, co byl předtím)
- Bůh, který je vytrvalý
- Ať Bůh setrvává
- Bůh chrání
- Ať Bůh zápasí
- Bůh, který se namáhá
- Ten, která zápasí s Bohem
- Spolehlivý
- Úspěšný
- Šťastný
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Leon Bonnat, Jákob zápasí s
andělem, 1876

10) KDO BYL TEN MUŽ ?
Gen.16:13 Hagar dala Hospodinu (JHVH), který k ní promluvil,
jméno: Ty jsi Bůh vidění.
Genesis 18:1 I ukázal se mu Hospodin (JHVH) u Mamreho
dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru.2 Když William Strang, Jákob zápasí s
andělem, 1894
pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu.
Exodus 24:9 Nato vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abíhú a
sedmdesát ze starších Izraele 10 a viděli Boha Izraele a pod
jeho nohama cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako
samo nebe.
Jozue 5:13 I stalo se, když byl Jozue u Jericha, že pozvedl své
oči, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a v ruce má
tasený meč.
Soudců 13:20 I stalo se, když stoupal plamen od oltáře k
nebesům, že i Hospodinův anděl vystoupil v plameni z oltáře.
22 Tu Manóach řekl své ženě: Jistě zemřeme, protože jsme
viděli Boha.
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10) KDO BYL TEN MUŽ ?
Vysvětlení, kdo byl ten muž je také
Ozeáš 12:4 V lůně matky držel svého bratra za patu, v
mužné síle zápasil s Bohem.
Koloským 1:15 On je obraz neviditelného Boha,
prvorozený všeho stvoření, 16 neboť v něm bylo
stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné
i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo
autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17 On je přede vším a všechno v něm spočívá. 18 A
on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z
mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo.
Jan 1:18 Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh,
který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.
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Rytina – Nazareene School, Jákob
zápasí s andělem

11) PROČ HO ZRANIL?

Alessandero Magnasco, Jákob
zápasí s andělem, (1667-1749)

Genesis 32:26 Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do
kyčelního kloubu, a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s
ním zápasil.
… 32 Vycházelo mu slunce, když procházel Penúel; ale byl
kulhavý kvůli své kyčli.
33 Proto synové Izraelovi až dodnes nejedí šlachu, která je
nad kyčelním kloubem, protože udeřil Jákoba do kyčelního
kloubu, do té šlachy.
Obrazně byla poražena jeho fyzická síla, aby zvítězil
duchovními zbraněmi – už žádné spoléhání na svou chytrost, z
fyzického hlediska prohrál, z duchovního hlediska vybojoval
vítězství.
To platí i u nás – je potřeba zlomit něco, co může Bohu
překážet, naše lidská síla
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