
GN 33  – ZÁPAS S BOHEM 2.ČÁST

- VÝSLEDEK MODLITEB

- VŘELÉ SETKÁNÍ S EZAUEM

- DALŠÍ PUTOVÁNÍ JÁKOBA

- MĚSTO ŠEKEM

James Tissot, Setkání 

Ezaua a Jákoba, 1902



1) SETKÁNÍ BRATRŮ

Genesis 33:1 Jákob pozvedl oči, a hle, viděl přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. I rozdělil 

děti mezi Leu, Ráchel a obě služky.

2 Služky a jejich děti umístil dopředu, Leu a její děti potom a Ráchel s Josefem poslední.

3 Sám šel před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než se ke svému bratru přiblížil.

4 Ezau mu však běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. Oba plakali.

5 Pak Ezau pozvedl zrak, uviděl ženy a děti a zeptal se: Koho to tu máš? Jákob odpověděl: 

Děti, kterými Bůh milostivě obdaroval tvého otroka.

6 Nato přistoupily služky se svými dětmi a poklonily se.

7 Přistoupila také Lea se svými dětmi a poklonily se a potom přistoupil Josef a Ráchel a 

poklonili se.

8 Ezau se zeptal: Co míníš vším tím táborem, který jsem potkal? Jákob odpověděl: Chci nalézt 

milost v očích svého pána.

9 Ezau řekl: Mám hojnost, bratře, ať ti zůstane to, co je tvé.
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1) SETKÁNÍ BRATRŮ

10 Ale Jákob řekl: Ne, prosím, jestliže jsem nyní nalezl milost v tvých očích, přijmi ten dar ode 

mne, neboť jsem viděl tvou tvář, jako bych viděl tvář Boží, a laskavě jsi mne přijal.

11 Přijmi prosím mé požehnání, které jsem ti přinesl; neboť Bůh mi byl milostiv a mám všechno. 

Nutil ho, až to přijal.

12 Ezau řekl: Vyrazme a pojďme. Já půjdu před tebou.

13 Jákob mu odpověděl: Můj pán ví, že děti jsou ještě útlé a mám tu ovce a krávy krmící 

mladé. Kdyby je ostře hnali jediný den, celé to stádo by uhynulo.

14 Ať jde, prosím, můj pán před svým otrokem, a já budu postupovat pozvolna podle kroku 

dobytka, jenž je přede mnou, a podle kroku dětí, dokud nepřitáhnu ke svému pánu do Seíru.
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1) SETKÁNÍ BRATRŮ

15 Ezau řekl: Dovol, ať u tebe ponechám některé z lidí, kteří jsou se mnou. Jákob odpověděl: 

Nač to? Jen když naleznu milost v očích svého pána!

16 Tak se toho dne Ezau navrátil svou cestou do Seíru,

17 Jákob však odtáhl do Sukótu a postavil si dům a pro svůj dobytek udělal stánky. Proto se to 

místo nazývá Sukót.

18 Potom, když přišel z Paddan-aramu, Jákob pokojně přišel do města Šekemu, které je v 

kenaanské zemi. Utábořil se před městem

19 a od synů Chamóra, otce Šekemova, koupil za sto kesít díl pole, na kterém postavil svůj 

stan.

20 A postavil tam oltář a nazval ho Bůh je Bohem Izraelovým.
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2) ČASOVÝ RÁMEC

Jákob a Ezau jsou ve věku 97 

let, když se potkávají

Je to rok 1695 př.n.l.

V té době je Izákovi 157 let, 

takže bude žít ještě dalších 23 

let.

Děti Jákoba

Rúben (13), Šimeon (12), Levi

(11), Juda (10), Dan, Gád (oba 

9), Neftalí, Ašer, Izachar

(všichni 8), Zabulón (7), Josef, 

Dína (6)
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Francesco Hayez, Setkání Ezaua 

a Jákoba, 1844



3) DĚDICTVÍ

Jákob získal velké bohatství.

Gen.30:43 Tak ten muž převelice 

zbohatl. Patřilo mu mnoho bravu, služky 

a otroci, velbloudi i osli.

Genesis 26:12 Izák v té zemi zasel a sklidil 

onen rok stonásobně. Hospodin mu 

požehnal 13 a on se vzmáhal a stále 

bohatl, až byl velmi bohatý.

Toto vše získal Jákob, Bůh věděl, že 

bude mít tolik dětí, tím jsou 

zabezpečené všechny jeho děti.
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Francesco Hayez, Setkání Ezaua 

a Jákoba, 1844



4) ZMĚNA POSTOJE

Po setkání s Bohem jde Jákob před nimi

(původně za nimi)

Gen.33:3 Sám šel před nimi a sedmkrát 

se poklonil až k zemi, než se ke svému 

bratru přiblížil.
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Jan van den Hoecke (1611-1651), 

Smíření Ezaua a Jákoba

Gen.32:17 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.



4) ZMĚNA POSTOJE
Jákob měl stále obavy, jak setkání s Ezauem 

dopadne, ale po setkání s Bohem se už 

nebál, šel tomu vstříc.

Obecně platí, že každá (trvalá) změna začíná 

uvnitř a způsobí něco navenek.

Jákob na modlitbách bojoval o to, aby ho 

Ezau přijal, přitom Bůh udělal i něco s 

Jákobem, prožil proměnu.

Podobně i my – když u něco zápasíme na 

modlitbách, tak to proměňuje i nás.
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Peter Paul Rubens, Smíření Ezaua 

a Jákoba, 1624



5) SETKÁNÍ S EZAUEM
3 Sám šel před nimi a sedmkrát se poklonil až k 

zemi, než se ke svému bratru přiblížil.

4 Ezau mu však běžel vstříc, objal ho, padl mu 

kolem krku a políbil ho. Oba plakali.

8 Ezau se zeptal: Co míníš vším tím táborem, 

který jsem potkal? Jákob odpověděl: Chci nalézt 

milost v očích svého pána. 9 Ezau řekl: Mám 

hojnost, bratře, ať ti zůstane to, co je tvé. 10 Ale 

Jákob řekl: Ne, prosím, jestliže jsem nyní nalezl 

milost v tvých očích, přijmi ten dar ode mne, 

neboť jsem viděl tvou tvář, jako bych viděl tvář 

Boží, a laskavě jsi mne přijal. 11 Přijmi prosím mé 

požehnání, které jsem ti přinesl; neboť Bůh mi byl 

milostiv a mám všechno. Nutil ho, až to přijal.
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Raffaellino Bottalla(1613-1644), 

Setkání Ezaua a Jákoba



5) SETKÁNÍ S EZAUEM
Bůh způsobil změnu:

- Ezau k němu běžel, objal, políbil, plakal (to vše značí 

vřelé přijetí, radost, že se s ním setkává)

- Nechce přijmout dar, že má hojnost

- Chce zde ponechat i své služebníky na pomoc pro 

Jákoba

Není možno přesně určit, zda tyto změny vypůsobil Bůh

u Ezaua během 20 let nebo po modlitbách Jákoba.

Klíčový 10.verš - neboť jsem viděl tvou tvář, jako bych 

viděl tvář Boží, 

Jákob si uvědomoval, že změna postojů Ezaua je Boží 

dílo, že se stal zázrak.

Poznámka – Ezau říká můj bratře, Jákob můj pane
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Abraham Wilemsens(1605-1672), 

Smíření Ezaua a Jákoba



6) STÁDA
Genesis 33:13 Jákob mu odpověděl: Můj 

pán ví, že děti jsou ještě útlé a mám tu ovce 

a krávy krmící mladé. Kdyby je ostře hnali 

jediný den, celé to stádo by uhynulo.

To nám ukazuje na to, že když utíkal od 

Lábana, tak putoval bez stád, jeho 

služebníci pak postupně k němu stáda 

přiváděli.
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John Constable(1776-1837), 

Průchod stáda ovcí lesem



7) SUKÓT

Genesis 33:17 Jákob však odtáhl do Sukótu a postavil si dům a pro 

svůj dobytek udělal stánky. Proto se to místo nazývá Sukót.

Leviticus 23:40 Prvního dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, 

palmové ratolesti, větve listnatých stromů a potočních topolů a 

budete se radovat před Hospodinem, svým Bohem, po sedm dní.

Nejspíše Jákob zastavil, aby se radoval z toho, jak ho bratr přijal a

také, aby si odpočinuli po náročném období.

Svátek stánků je svátkem odpočinku (po sklizni)
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Mapa Izraele – Jak cestoval Jákob

V současnosti je to místo 

zvané Tell Deir Άlla (Jordánsko)



8) ŠEKEM

18 ….Jákob pokojně přišel do města 

Šekemu, které je v kenaanské zemi. 

Utábořil se před městem

19 a od synů Chamóra, otce 

Šekemova, koupil za sto kesít díl pole, 

na kterém postavil svůj stan.

Proč nešel přímo do Bét-elu, proč 

zůstával poblíž pohanského města?

Víme, že to přineslo problémy pro Lota, 

nečteme, že by Bůh Jákoba vedl k 

tomu, aby se zde usadil a koupil 

pozemek, naopak čteme 

Gen. 35:1 I řekl Bůh Jákobovi: Vstaň, 

vystup do Bét-elu a usaď se tam. 
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Italská škola 18.stol, Smíření Ezaua 

a Jákoba



9) OLTÁŘ HOSPODINU

20 A postavil tam oltář a nazval ho 

Bůh je Bohem Izraelovým.

Tedy veřejně uctíval svého Boha –

dával všem jasně najevo, koho uctívá.

Dělal to podobně jako jeho otec a 

dědeček.
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Oltář měl být z neotesaných 

kamenů



10) OTÁZKY

- Proč nešel Jákob přímo do Bé-telu ?

- Proč zůstával v blízkosti pohanského

města?

- Proč nešel Jákob s Ezauem do Seiru, když 

ho tam zval?

- Uděláte si čas na odpočinek (Sukót)?
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