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 15. Jakub zápasí s neznámým cizincem 

 
Jakub se chtěl usmířit s bratrem Ezauem. S celou svou rodinou se 

vydal na cestu. Bojoval s neznámým cizincem – Hospodinem. Zvítězil 

nad ním a dostal od něj požehnání. 
 

Hospodin Jakubovi požehnal. Jakub se však u strýce Lábana necítil jako 

doma. Věděl, že mu Hospodin slíbil jiný domov, a to v zemi, kde žil jeho 

bratr Ezau. Toho před mnoha lety podvedl, aby získal tatínkovo vzácné 

požehnání. Ezau ho za to chtěl zabít. Jakub proto musel před bratrem utéct. 

Často však na bratra myslel. Moc mu záleželo na tom, aby se spolu usmířili. 

Věděl ale, že odstranit z Ezauova srdce zlobu a touhu po pomstě dokáže 

jedině Hospodin. Jakub proto Hospodinu často v modlitbě předkládal toto 

své trápení. Jednoho dne se Jakubovi ukázal anděl, který mu oznámil, že se 

má vrátit zpět do krajiny, kterou mu ve snu Hospodin slíbil. Jakub se proto 

vydal s celou svou rodinou, služebníky a vším, co mu patřilo, do zaslíbené 

země. Cesta byla dlouhá a odehrála se na ní spousta věcí. 

Dnes si řekneme o tom, jak během tohoto putování dostal Jakub od 

Hospodina nové jméno – Izrael. Stalo se to jednou, když se Jakub s celou 

rodinou, služebníky a zvířaty utábořil u řeky Jabok. Všichni byli unavení a 

šli už spát. Jen Jakub usnout nemohl. Vyšel proto ze stanu a našel si 

opuštěné místo. Chtěl být sám a nikým nerušený. Setkal se tu s nějakou 

tajemnou osobou. Ta ho vyzvala na souboj. Jakub se jí odvážně postavil. 

Bojovali velmi dlouho, celou noc. Jakub se ukázal, jako zdatný bojovník. 

Když tajemná osoba poznala, že Jakuba nepřemůže, prosila ho: ,,Pusť mě, 

už svítá.“ Ale Jakub odpověděl: ,,Nepustím, dokud mi nepožehnáš.“ 

Neznámý se ho zeptal: ,,Jak se jmenuješ?“ Jakub na to: ,,Jakub.“ Cizinec 

prohlásil: ,,Už se nebudeš jmenovat Jakub, ale Izrael, protože jsi bojoval 

s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi.“ Potom mu neznámý bojovník požehnal a 

zmizel. Vycházelo právě slunce. 

Jakub už věděl, kdo byla ta tajemná osoba a s kým měl tu čest bojovat. Ten 

neznámý bojovník byl samotný Hospodin. Ten mu dal nové jméno – Izrael, 

které znamená ,,muž bojující s Bohem“ nebo „Hospodin zápasí“. Jakub na 

tento okamžik nikdy nezapomněl, protože od tohoto boje s Hospodinem 

kulhal na jednu nohu. 
 

Úkol:  

Jakub dostal druhé jméno – Izrael, to znamená ,,Hospodin zápasí“. 

Potomci, tedy jeho děti, vnuci a všichni příbuzní, se pak podle Jakuba 



jmenovali Izraelité a dnes bychom je našli ve státě Izrael. Této zemi se 

dnes dokonce říká i Svatá země, protože se v ní o mnoho let později 

narodil a žil Pán Ježíš. 


