
BŁOGOSŁAWIONY PRZEZ BOGA

W Księdze Rodzaju 32:29 napisano: „Tam Bóg pobłogosławił Jakuba”. Są cztery powody z powodu 
których Bóg pobłogosławił w Peniel Jakuba.

1 – Jakub był sam na sam z Bogiem

Bóg pobłogosławił  Jakuba,  gdy Jakub był  sam z Bogiem. Gdy odesłał  wszystkich i  był  tam sam
(Rdz 32:24).  Wierzącym w XXI  wieku trudno jest  spędzić  dłuższy czas  sam na sam z Bogiem,
bo życie społeczne zdominował duch epoki odrzutowców, dlatego większość ludzi jest nieustannie
zajęta. Ten problem nie ma związku z ludzkim temperamentem ani z kulturą. Po prostu ludzie nie
mają właściwych priorytetów i to wszystko. Jezus powiedział kiedyś, że wierzący człowiek ma tylko
usiąść u Jego stóp i Go słuchać (Łk 10:42). Ale ludzie już w to nie wierzą, dlatego lekceważą słowa
Jezusa i ponoszą tego katastrofalne konsekwencje. Jeśli nieustannie jesteś zajęty swoimi sprawami i
nie wiesz, czym jest przebywanie sam na sam z Bogiem w modlitwie i w poście, to jestem pewien,
że nie otrzymasz Bożej mocy, ani nie dostąpisz Bożych błogosławieństw. Mam na myśli prawdziwą
Bożą moc, a nie tanie podróbki, którymi przechwala się dzisiaj większość wierzących. 

2 – Jakub został tam złamany przez Boga

Bóg pobłogosławił Jakuba w miejscu, w którym go całkowicie złamał.  „Mocował się z nim pewien
mąż, aż do wschodu słońca” (Rdz 32:24). Bóg mocował się z Jakubem już od dwudziestu lat, ale Jakub
nie chciał ustąpić. Bóg próbował mu pokazać,  że wszystko do czego przyłożył rękę szło nie tak,
jak powinno, pomimo jego sprytu i planowania. Ale Jakub nadal był uparty,  dlatego Bóg uderzył go
w biodro i zwichnął mu udo (Rdz 32:25), które jest najsilniejszą częścią ludzkiego ciała.

3 – Jakub pragnął Boga

Jakub został pobłogosławiony, bo był gorliwy i pragnął Boga -  dlatego wołał: „Nie puszczę cię, dopóki
mnie nie pobłogosławisz” (Rdz 32:26). Bóg czekał dwadzieścia długich lat, aby usłyszeć te słowa z ust
człowieka, który przez całe swoje życie chwytał nie swoje pierworództwo, kobiety, pieniądze i cudzą
własność, a teraz to wszystko zostawia, aby uchwycić się Boga. W życiu Jakuba było to miejsce do
którego zaprowadził go Bóg. Bóg musiał być zachwycony, gdy zobaczył, że Jakub przestał przywią-
zywać wagę do doczesności oraz ziemskich dóbr i w końcu zapragnął wyłącznie Boga i Jego błogo-
sławieństw. W Księdze Ozeasza 12:4 napisano, że tej nocy Jakub płakał w Peniel i błagał Boga, aby go
pobłogosławił. Jakże innym człowiekiem stał się Jakub tamtej nocy, w porównaniu z wcześniejszymi
latami, kiedy pragnął wyłącznie rzeczy tego świata. Boże prowadzenie przyniosło w końcu owoce!



4 – Jakub był uczciwy wobec Boga

Jakub został pobłogosławiony, gdy zaczął być uczciwy wobec Boga. Bóg go pyta: „Jak masz na imię?”
Dwadzieścia  lat  wcześniej,  kiedy to  samo pytanie  zadał  mu jego  ojciec,  Jakub skłamał  mówiąc:
„Ja jestem Ezaw” (Rdz 27:19).  Ale teraz jest szczery i  mówi:  „Panie, jestem Jakub”. Innymi słowy
Jakub powiedział:  „Panie, jestem chciwcem, oszustem i cwaniakiem”. Jakub nie był już cwaniakiem,
dlatego Bóg mógł  go pobłogosławić.  Bóg pobłogosławił  Jakuba dopiero wtedy,  gdy Jakub zaczął
być uczciwy. Gdy nie chciał już udawać kogoś kim nie jest i gdy wyznał Bogu, że jest obłudnikiem,
bo nieustanne stwarza pozory i okłamuje innych. 

Tylko prawdziwie załamany człowiek potrafi się uczciwie przyznać do takich rzeczy. Wielu przy-
wódców  religijnych  wypowiada  te  słowa  z  fałszywą  pokorą,  bo  chcą  uchodzić  za  pokornych.
Nie myślę teraz o grzechach, których dopuszczał się Jakub, tylko uczciwość wypływającą z praw-
dziwie złamanego i skruszonego serca, gdyż tylko to ma wartość przed Bogiem, bo naturalnie serce
człowieka  jest  bardzo  przewrotne.  Niech  Bóg  się  zmiłuje  nad  każdą  osobą,  która  udaje  świętą,
nie będąc taką. Zapragnij więc całym sercem, aby być szczerym, uczciwym i otwartym na potrzeby
innych, a wtedy Bóg będzie mógł błogosławić Twoje życie bez ograniczeń. 
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