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� Texty na tento týden - Genesis 25; Genesis 27-30 
 

� Základní verš 
„Ezau �ekl: ‚Právem dostal jméno Jákob (to je Úsko�ný). Už dvakrát se mnou jednal úsko�n�. P�ipravil 
m� o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.‘ A otázal se: ‚Pro mne už požehnání nemáš?‘“ (Gn 27:36) 
 

   V této kapitole se soust�edíme na pokra�ování rodinné historie Izáka, zázra�ného dít�te a p�edka zaslíbe-
ného potomka. P�íb�h však v�bec neza�íná dob�e. Pochybný charakter Izákova syna Jákoba se projevil       
v soupe�ení mezi dv�ma bratry o právo prvorozeného (Gn 25,27–34) a následn� o právo získat otcovské 
požehnání (Gn 27). 
   Jákob podvedl svého otce a staršímu bratrovi ukradl požehnání, a proto musí utéct, aby si zachránil život. 
B�h se s ním setkává v Bét-elu (Gn 28,10–22). Od té chvíle se podvodník Jákob sám setkává s tím, že je 
druhými oklamán. Namísto Ráchel, kterou miloval (Gn 29), dostane za ženu její starší sestru Leu. Aby 
Jákob získal svou milovanou Ráchel, stojí ho to �trnáct let namáhavé práce. 
   Jákob však zažije i Boží požehnání, protože v exilu se mu narodí dvanáct syn� a B�h rozmnoží jeho bo-
hatství. 
   V tomto p�íb�hu vidíme, že navzdory lidským selháním B�h napl�uje svá zaslíbení vyplývající ze smlou-
vy. 
 

� Osnova lekce: 
   V rámci deváté lekce se budeme v�novat první �ásti Jákobovy životní zkušenosti – od jeho narození, 
p�es složité rodinné peripetie, až po jeho „návrat“ dom� s celou po�etnou rodinou. Na p�íb�hu jeho 
selhání, ale i nových povstání, budeme moci sledovat nejen lidskou slabost, ale také Boží lásku            
a milost. 
 

• Gn 25:27–34 - Jákob a Ezau (ned�le) 
• Gn 28:12–18 - Jákob�v žeb�ík (pond�lí) 
• Gn 29:18–25 - Oklamaný podvodník (úterý) 
• Gn 29:31–30:22 - Požehnání rodiny (st�eda) 
• Gn 30:25–32 - Jákob�v odchod (�tvrtek) 
 

NE 22. kv�tna – JÁKOB A EZAU 
Gn 25:27-34  „27Když chlapci dosp�li, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl 
muž bezúhonný a sídlil ve stanech. 28Izák miloval Ezaua, protože z lovu m�l co do úst, kdežto Rebeka 
milovala Jákoba. 29Jákob jednou p�ipravil krmi. Tu p�išel Ezau z pole znavený 30a �ekl Jákobovi: „Dej mi 
zhltnout trochu toho �erveného, toho krvavého, jsem znaven k smrti.“ Proto se jmenuje Edóm (to je 
�ervený). 31Jákob však �ekl: „Prodej mi dnes své prvorozenství!“ 32Ezau na to odv�til: „Stejn� mám 
blízko k smrti, k �emu je mi prvorozenství!“ 33Jákob �ekl: „Odp�isáhni mi to dnes.“ A on mu to odp�isáhl, 
a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. 34Jákob dal pak Ezauovi chléb a �o�kovou krmi. Ten pojedl, 
napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.“ 
Gn 25:21-26  „21Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby p�ijal, a jeho žena 
Rebeka ot�hotn�la. 22D�ti se však za�aly v jejím t�le strkat. Tu �ekla: „Je-li tomu tak, co m� �eká?“ A šla se dotázat 
Hospodina. 23Hospodin jí �ekl: „Ve tvém život� jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden 
národ bude zdatn�jší než druhý, bezpo�etný bude sloužit po�tem skrovn�jšímu.“ 24Potom se naplnily dny, kdy m�la rodit. 
A hle, v jejím život� byla dvoj�ata. 25První vyšel celý �ervenohn�dý a chlupatý jako kožíšek; toho pojmenovali Ezau. 
26Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu; ten dostal jméno Jákob. P�i jejich narození bylo Izákovi šedesát 
let.“ 
Jb 8:20  „Ovšem, bezúhonného B�h nezavrhne ani ruku zlovolník� neposílí.“ 
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Gn 6:9  „Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.“ 
Gn 27:1-46  „1Když Izák zestárl, jeho o�i vyhasly, takže nevid�l. I zavolal svého staršího syna Ezaua a �ekl mu: „M�j 
synu!“ On mu odv�til: „Tu jsem.“ 2Izák �ekl: „Hle, jsem už starý a neznám den své smrti. 3Vezmi si nyní zbran�, toulec    
a luk, vyjdi na pole a n�co pro m� ulov. 4P�iprav mi oblíbenou pochoutku a p�ines mi ji, a� se najím, abych ti mohl po-
žehnat, d�íve než um�u.“ 5Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby 
n�co ulovil a p�inesl úlovek, 6poradila Rebeka svému synu Jákobovi: „Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým 
bratrem Ezauem; �ekl mu: 7‚P�ines mi úlovek a p�iprav mi pochoutku, a� se najím, abych ti p�ed smrtí požehnal p�ed 
Hospodinem.‘ 8A proto, m�j synu, poslechni m� ve všem, co ti p�ikážu. 9Dojdi ke stádu a dones mi z n�ho dv� p�kná 
k�zlata. P�ipravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku 10a ty mu ji doneseš; on se nají a p�ed smrtí ti požehná.“ 
11Jákob však své matce Rebece odv�til: „M�j bratr Ezau je p�ece chlupatý, a já jsem holý. 12Co když si otec na m� sáhne? 
Bude m� mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlo�e�ení.“ 13Matka mu �ekla: „Takové zlo�e�ení a� padne 
na mne, m�j synu. Jen m� poslechni, jdi a dones mi k�zlata .“ 14Šel tedy pro n� a p�inesl je matce; ona pak p�ipravila 
otcovu oblíbenou pochoutku. 15Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které m�la doma u sebe,  
a oblékla svého mladšího syna Jákoba. 16Jeho ruce i hladký krk ovinula k�zle�ími kožkami. 17Nakonec dala svému synu 
Jákobovi do rukou p�ipravenou pochoutku a chléb. 18I vešel k svému otci a �ekl: „M�j ot�e!“ On odv�til: „Tu jsem. Který 
jsi ty, m�j synu?“ 19Jákob �ekl otci: „Já jsem Ezau, tv�j prvorozený. U�inil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posa� se prosím  
a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat.“ 20Izák však synovi �ekl: „Jak to, žes to tak rychle našel, m�j synu?“ 
Odv�til: „To mi dop�ál Hospodin, tv�j B�h.“ 21Izák �ekl Jákobovi: „P�istup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li m�j syn Ezau 
nebo ne.“ 22Jákob tedy p�istoupil k svému otci Izákovi, on na n�ho sáhl a �ekl: „Hlas je to Jákob�v, ale ruce jsou Ezauo-
vy.“ 23Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. 24�ekl: „Ty jsi tedy m�j 
syn Ezau.“ On odv�til: „Jsem.“ 25Pak �ekl: „P�edlož mi, a� pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat.“ I p�ed-
ložil mu a on jedl. P�inesl mu i víno a on pil. 26Nato jeho otec Izák �ekl: „P�istup prosím a polib m�, m�j synu!“ 
27P�istoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil v�ni jeho šatu, požehnal mu slovy: „Hle, v�n� mého syna jako v�n� pole, 
jemuž žehná Hospodin. 28Dej ti B�h z rosy nebes a ze žírnosti zem�, i hojnost obilí a moštu. 29A� ti slouží lidská pokolení , 
a� se ti klan�jí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klan�t. Kdo prokleje tebe, bude 
proklet, kdo žehnat bude tob�, sám bude požehnán.“ 30Když Izák ud�lil Jákobovi požehnání a sotvaže Jákob od svého otce 
odešel, p�išel jeho bratr Ezau z lovu. 31Také on p�ipravil pochoutku, p�inesl ji otci a �ekl: „Nech� m�j otec povstane a 
nají se      z úlovku svého syna, aby mi mohl požehnat.“ 32Jeho otec Izák se ho otázal: „Kdo jsi?“ Odv�til: „Jsem tv�j syn 
Ezau, tv�j prvorozený.“ 33Tu se Izák rozt�ásl a zalomcovalo jím zd�šení: „Kdo to vlastn� ulovil úlovek a p�inesl mi jej? 
Ode všeho jsem pojedl, d�íve než jsi p�išel! A požehnal jsem mu! Požehnaný také z�stane.“ 34Jak Ezau uslyšel otcova 
slova, dal se do hrozného a ho�kého k�iku a naléhal na otce: „Požehnej mn�, také mn�, ot�e!“ 35On odv�til: „P�išel lstiv� 
tv�j bratr         a vzal ti požehnání.“ 36Ezau �ekl: „Právem dostal jméno Jákob (to je Úsko�ný) . Už dvakrát se mnou 
jednal úsko�n�. P�ipravil m� o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.“ A otázal se: „Pro mne už požehnání nemáš?“ 
37Izák Ezauovi odpov�d�l: „Hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval, a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. 
Zabezpe�il jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl ud�lat pro tebe, m�j synu?“ 38Ezau otci odpov�d�l: „Což máš jen to 
jediné požehnání, ot�e? Požehnej mn�, také mn�, ot�e!“ A Ezau zaúp�l a rozplakal se. 39Jeho otec Izák tedy odpov�d�l: 
„Tvé sídlišt� bude bez žírnosti zem�, bez rosy sh�ry, rosy nebeské. 40Bude t� živit me�, avšak svému bratru budeš sloužit. 
Jen když se budeš toulat bez domova , set�eseš jeho jho ze své šíje.“ 41I zanev�el Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu 
jeho otec požehnal. A �ekl sám k sob�: „Mému otci se blíží dny truchlení; zabiji svého bratra Jákoba.“ 42Když byla Rebe-
ce oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a �ekla mu: „Tv�j bratr Ezau 
pomýšlí na pomstu. Chce t� zabít. 43Proto m� nyní poslechni, m�j synu: Ihned uprchni k mému bratru Lábanovi do Chá-
ranu. 44Z�staneš u n�ho n�jaký �as, dokud rozho��ení tvého bratra nepomine. 45Až se bratr�v hn�v od tebe odvrátí a on 
zapomene, cos mu ud�lal, pošlu pro tebe a vezmu t� odtamtud. Pro� mám být zbavena vás obou v jednom dni?“ 46Izákovi 
pak Rebeka �ekla: „Zprotivilo se mi žít s dcerami chetejskými. Vezme-li si Jákob ženu z chetejských dcer, jako jsou tyhle 
dcery této zem�, k �emu mi život?““ 
Gn 28:1-5  „1I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. P�ikázal mu: „Neber si ženu z dcer kenaanských. 2Odejdi do Rovin 
aramských do domu Betúela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana. 3Kéž ti B�h všemohoucí 
požehná, rozplodí t� a rozmnoží. Bude z tebe spole�enství lidských pokolení . 4Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tob�       
i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž jsi hostem a kterou B�h dal Abrahamovi.“ 5Pak Izák Jákoba propustil a ten 
šel do Rovin aramských k Lábanovi, synu Aramejce Betúela, bratru Jákobovy a Ezauovy matky Rebeky.“ 
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Žd 12:16.17  „16A� nikdo není nev�rný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 17Víte p�ece, že 
když se potom cht�l stát d�dicem požehnání, byl odmítnut. Nem�l už p�íležitost k náprav�, a�koliv ji s plá�em hledal.“ 
 

PO 23. kv�tna – JÁKOB�V ŽEB�ÍK 
Gn 28:12-18  „12[Jákob] m�l sen: Hle, na zemi stojí žeb�ík, jehož vrchol dosahuje k nebes�m, a po n�m 
vystupují a sestupují poslové Boží. 13Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, B�h tvého otce 
Abrahama a B�h Izák�v. Zemi, na níž ležíš, dám tob� a tvému potomstvu. 14Tvého potomstva bude jako 
prachu zem�. Rozm�žeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tob� a ve tvém potomku dojdou 
požehnání všechny �eledi zem�. 15Hle, já jsem s tebou. Budu t� st�ežit všude, kam p�jdeš, a zase t� p�ive-
du do této zem�. Nikdy t� neopustím, ale u�iním, co jsem ti slíbil.“ 16Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: 
„Jist� je na tomto míst� Hospodin, a já jsem to nev�d�l!“ 17Bál se a �ekl: „Jakou báze� vzbuzuje toto 
místo! Není to nic jiného než d�m Boží, je to brána nebeská.“ 18Za �asného jitra vzal Jákob kámen, který 
m�l v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej polil olejem.“ 
Gn 28:5  „Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do Rovin aramských k Lábanovi, synu Aramejce Betúela, bratru Jákobovy 
a Ezauovy matky Rebeky.“ 
Gn 28:10-22  „10Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. 11Dorazil na jedno místo a p�enocoval tam, nebo� slunce již 
zapadlo. Vzal jeden z kamen�, které na tom míst� byly, postavil jej v hlavách a na tom míst� ulehl. 12M�l sen: Hle, na zemi 
stojí žeb�ík, jehož vrchol dosahuje k nebes�m, a po n�m vystupují a sestupují poslové Boží. 13Nad ním stojí Hospodin       
a praví: „Já jsem Hospodin, B�h tvého otce Abrahama a B�h Izák�v. Zemi, na níž ležíš, dám tob� a tvému potomstvu. 
14Tvého potomstva bude jako prachu zem�. Rozm�žeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tob� a ve tvém potom-
ku dojdou požehnání všechny �eledi zem�. 15Hle, já jsem s tebou. Budu t� st�ežit všude, kam p�jdeš, a zase t� p�ivedu do 
této zem�. Nikdy t� neopustím, ale u�iním, co jsem ti slíbil.“ 16Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jist� je na tomto 
míst� Hospodin, a já jsem to nev�d�l!“ 17Bál se a �ekl: „Jakou báze� vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než d�m 
Boží, je to brána nebeská.“ 18Za �asného jitra vzal Jákob kámen, který m�l v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; 
svrchu jej polil olejem. 19Tomu místu dal jméno Bét-el (to je D�m Boží) . P�vodn� se to m�sto jmenovalo Lúz. 20Jákob se 
tu zavázal slibem: „Bude-li B�h se mnou, bude-li m� st�ežit na cest�, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat 
k odívání 21a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. 22Tento kámen, který jsem postavil 
jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctiv� desátky.““ 
Gn 11:1-9  „1Celá zem� byla jednotná v �e�i i v �inech. 2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru plá� a usadili se 
tam. 3Tu si �ekli vespolek: „Nuže, nad�lejme cihel a d�kladn� je vypalme.“ Cihly m�li místo kamene a asfalt místo hlíny. 
4Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si u�iníme jméno a nebudeme rozptýleni po 
celé zemi.“ 5I sestoupil Hospodin, aby zhlédl m�sto i v�ž, které synové lidští budovali. 6Hospodin totiž �ekl: „Hle, jsou 
jeden lid a všichni mají jednu �e�. A toto je teprve za�átek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ni�eho, co si usmyslí 
provést. 7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam �e�, aby si navzájem nerozum�li.“ 8I rozehnal je Hospodin po celé zemi, 
takže upustili od budování m�sta. 9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl �e� veškeré 
zem� a lid rozehnal po celé zemi.“ 
 

ÚT 24. kv�tna – OKLAMANÝ PODVODNÍK 
Gn 29:18-25  „18Jákob si Ráchel zamiloval; proto �ekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru 
Ráchel.“ 19Lában souhlasil: „Lépe, když ji dám tob� než n�komu jinému; z�sta� u mne.“ 20Jákob tedy 
sloužil za Ráchel sedm let; bylo to pro n�ho jako n�kolik dní, protože ji miloval. 21Potom �ekl Jákob Lá-
banovi: „Dej mi mou ženu, má lh�ta už uplynula. Toužím po ní.“ 22Lában shromáždil všechny muže toho 
místa a uspo�ádal hody. 23Ve�er vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi, a on k ní vešel. 24Za služebnici 
své dce�i Leji dal Lában otrokyni Zilpu. 25Ráno Jákob vid�l, že to je Lea. Vy�ítal Lábanovi: „Cos mi to 
provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Pro� jsi m� oklamal?““ 
Gn 29:1-17.26-30  „1Jákob vykro�il lehkým krokem a p�išel do zem� syn� Východu. 2Pojednou spat�il v poli studni, u níž 
odpo�ívala t�i stáda ovcí. Z té studn� napájeli stáda. Na jejím otvoru byl veliký kámen. 3Když p�ihnali všechna stáda, 
odvalovali kámen z otvoru studn� a napájeli ovce; potom zase kámen p�ivalili zp�t na otvor studn�. 4I �ekl jim Jákob: 
„Brat�í, odkud jste?“ Odv�tili: „Jsme z Cháranu.“ 5Otázal se jich: „Znáte Lábana, syna Náchorova?“ �ekli: „Známe.“ 
6Zeptal se jich: „Da�í se mu dob�e?“ Odpov�d�li: „Dob�e. Však tady p�ichází jeho dcera Ráchel s ovcemi.“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Všimn�te si charakter� lidí, které jsme studovali (Izák, Rebeka, Jákob, Ezau, Lában, Ráchel, Lea). Kolika 
lží a podvod� se dopustili! Co nás to u�í o lidské povaze obecn� a o Boží milosti? 
 

2. Jaké d�kazy m�žeme najít p�i �tení p�íb�hu o Jákobovi, že jeho charakter v pr�b�hu �asu dozrával          
a rostl? 
 

3. M�žeme být jako adventisté sedmého dne v ohrožení, že budeme mít k d�ležitým duchovním v�cem po-
dobný postoj jako Ezau? Co m�žeme ud�lat pro to, abychom nep�estali milovat a cenit si sv�tla, které nám 
B�h dal? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 
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 19Lea ot�hotn�la ješt� jednou a porodila Jákobovi šestého syna. 20Lea op�t �ekla: „Jak p�kným darem obdaroval B�h 
práv� mne! Tentokrát už bude m�j muž z�stávat se mnou. Porodila jsem mu šest syn�!“ A dala mu jméno Zabulón (to je 
Z�stávající) . 21Potom porodila dceru a dala jí jméno Dína. 22I rozpomenul se B�h na Ráchel, vyslyšel ji a otev�el její 
l�no.“ 
Gn 16:11  „A dodal: „Hle, jsi t�hotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší B�h) , nebo� Hospodin t� ve tvém 
poko�ení slyšel.““ 
Gn 29:18.27  „18Jákob si Ráchel zamiloval; proto �ekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel.“ … 
27Z�sta� u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších sedmi letech.“ 
Gn 30:23-25  „23Ot�hotn�la, porodila syna a �ekla: „B�h od�al mé pohan�ní.“ 24Dala mu jméno Josef (to je P�idej-
[B�h]) a dodala: „Kéž mi Hospodin p�idá ješt� dalšího syna.“ 25Když Ráchel porodila Josefa, �ekl Jákob Lábanovi: 
„Propus� m�, abych mohl odejít do svého domova a do své zem�.“ 
 

�T 26. kv�tna – JÁKOB�V ODCHOD 
Gn 30:25-32  „25Když Ráchel porodila Josefa, �ekl Jákob Lábanovi: „Propus� m�, abych mohl odejít do 
svého domova a do své zem�. 26Vydej mi mé ženy a d�ti, za n�ž jsem ti sloužil, a já p�jdu. Sám p�ece víš, 
jakou službu jsem ti prokázal.“ 27Lában mu odv�til: „Kéž bych získal tvoji p�íze�! Zjistil jsem, že mi 
Hospodin kv�li tob� žehná.“ 28Dále �ekl: „Ur�i si p�esn� mzdu a dám ti ji.“ 29Jákob mu odpov�d�l: „Sám 
p�ece víš, jak jsem ti sloužil a jak prospívalo tvé stádo, když jsem byl p�i n�m. 30Vždy� to byla hrstka, 
kterou jsi m�l, než jsem p�išel, a rozmnožila se nesmírn�. Hospodin ti žehnal na každém mém kroku. Ale 
kdy budu kone�n� pracovat také pro svou rodinu?“ 31Lában se otázal: „Co ti mám dát?“ Jákob odv�til: 
„Nemusíš mi dávat v�bec nic. Budu dále pást a st�ežit tvé ovce a kozy, když pro mne ud�láš tuto v�c: 
32Projdu dnes všechny tvé ovce a kozy a vy�adím z nich každé skvrnité a strakaté mlád�, všechna na�er-
nalá jeh�ata a strakatá a skvrnitá k�zlata; to bude má mzda.““ 
Gn 31:13  „Já jsem B�h z Bét-elu, kde jsi olejem pomazal posvátný sloup a kde ses mi zavázal slibem. Vyjdi te� hned       
z této zem� a navra� se do své rodné zem�.‘“ 
Gn 12:1  „I �ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem�, ze svého rodišt� a z domu svého otce do zem�, kterou ti 
ukážu.““ 
 

PÁ 27. kv�tna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
B�h si vybral Jákoba ne proto, že by si to zasloužil, ale pro svou milost. P�esto Jákob tvrd� pracoval, aby se 
pokusil si milost zasloužit. V takovém postoji nacházíme rozpor. Pokud by si milost zasloužil, pak by to už 
nebyla milost. Šlo by jen o skutky (viz � 4,1–5), což je v rozporu s evangeliem. Teprve pozd�ji Jákob za�al 
chápat význam Boží milosti. Nau�il se, co to znamená d�v��ovat Bohu, žít vírou a být zcela závislý na 
Bohu. Jákobova zkušenost obsahuje d�ležité ponau�ení pro všechny ambiciózní a ctižádostivé lidi: nesnažte 
se vyvyšovat a prosazovat na úkor ostatních. 
   „Jákob ud�lal všechno pro to, aby získal prvorozenství, by� podvodem, nakonec však prožil zklamání. 
Ztratil všechno: spojení s Bohem i domov. Byl z n�ho zklamaný a frustrovaný uprchlík. Co však ud�lal 
B�h? B�h znal jeho beznad�j, zárove� však vid�l v Jákobovi potenciál. V�d�l, že m�že v Jákobovi obnovit 
svou slávu. B�h vid�l Jákob�v stav a proto mu ukázal tajemný žeb�ík, který p�edstavuje Ježíše Krista.        
V Jákobovi vidíme �lov�ka, který ztratil spojení s Bohem. B�h nebes se však dívá na �lov�ka a ví, že jen 
Kristus m�že p�eklenout propast, kterou zp�sobil h�ích. Mohli bychom si �íci: Ano, toužím po nebi, ale jak 
ho dosáhnu? To prost� není možné. Takhle n�jak uvažoval i Jákob. B�h mu však ve vid�ní ukázal žeb�ík, 
který spojoval zemi s nebem, tedy s Ježíšem Kristem.“ (1BC 1095) 
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7Tu �ekl: „Ješt� je jasný den, není �as shán�t dobytek. Napojte ovce a jd�te pást.“ 8Odpov�d�li: „Nem�žeme, dokud 
nebudou sehnána všechna stáda; pak odvalíme kámen z otvoru studn� a napojíme ovce.“ 9Když ješt� s nimi rozmlouval, 
p�išla Ráchel s ovcemi svého otce; byla totiž pastý�ka. 10Jakmile Jákob uvid�l Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky,    
a jeho ovce, p�istoupil, odvalil kámen z otvoru studn� a napojil ovce Lábana, bratra své matky. 11Jákob pak Ráchel 
políbil a hlasit� zaplakal. 12Oznámil jí, že je synovec jejího otce a syn Rebeky. B�žela to pov�d�t svému otci. 13Jakmile 
Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, b�žel mu vst�íc, objal ho, políbil a uvedl do svého domu. A on vypravo-
val Lábanovi všechno, co se p�ihodilo. 14Lában mu �ekl: „Ty jsi má krev a mé t�lo!“ Pobyl tedy u n�ho celý m�síc. 
15Potom �ekl Lában Jákobovi: „Což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi m�j p�íbuzný? Pov�z mi, jaká má být tvá 
mzda.“ 16Lában m�l dv� dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. 17Lea m�la mírné o�i, Ráchel byla krásné posta-
vy, krásného vzez�ení. … 26Lában odv�til: „U nás není zvykem, aby se mladší vdávala d�íve než prvorozená. 27Z�sta� u ní 
po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si      u mne odsloužíš v dalších sedmi letech.“ 28Jákob tak 
u�inil a z�stal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. 29Za služebnici dal své dce�i Ráchel 
otrokyni Bilhu. 30I vešel Jákob také k Ráchel a miloval ji více než Leu, a sloužil u n�ho ješt� dalších sedm let.“ 
Gn 28:18.19  „18Za �asného jitra vzal Jákob kámen, který m�l v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej 
polil olejem. 19Tomu místu dal jméno Bét-el (to je D�m Boží) . P�vodn� se to m�sto jmenovalo Lúz.“ 
Gn 27:3  „Vezmi si nyní zbran�, toulec a luk, vyjdi na pole a n�co pro m� ulov.“ 
Ex 21:23-25  „23Jestliže o život p�ijde, dáš život za život. 24Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 
25spáleninu za spáleninu, mod�inu za mod�inu, jizvu za jizvu.“ 
Gn 9:6  „Kdo prolije krev �lov�ka, toho krev bude �lov�kem prolita, nebo� �lov�ka B�h u�inil, aby byl obrazem Božím.“ 
Gn 27:12  „Co když si otec na m� sáhne? Bude m� mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlo�e�ení.“ 
 

ST 25. kv�tna – POŽEHNÁNÍ RODINY 
Gn 29:31  „Když Hospodin vid�l, že Lea není milována, otev�el její l�no.“ 
Gn 30:22-24  „22I rozpomenul se B�h na Ráchel, vyslyšel ji a otev�el její l�no. 23Ot�hotn�la, porodila 
syna a �ekla: „B�h od�al mé pohan�ní.“ 24Dala mu jméno Josef (to je P�idej-[B�h]) a dodala: „Kéž mi 
Hospodin p�idá ješt� dalšího syna.““ 
Gn 29:31-35  „31Když Hospodin vid�l, že Lea není milována, otev�el její l�no. Ráchel však z�stala neplodná. 32Lea 
ot�hotn�la, porodila syna a pojmenovala ho Rúben (to je Hle�te-syn) ; �ekla totiž: „Hospodin vid�l mé poko�ení; nyní m� 
už bude m�j muž milovat.“ 33Ot�hotn�la znovu, porodila syna a �ekla: „Hospodin uslyšel, že nejsem milována, a dal mi 
také tohoto.“ Pojmenovala ho tedy Šimeón (to je Vyslyš-[B�h]) . 34A znovu ot�hotn�la, porodila syna a �ekla: „Tentokrát 
se už m�j muž p�idruží ke mn�, pon�vadž jsem mu porodila t�i syny.“ Proto se jmenuje Lévi (to je P�idružitel) . 35A znovu 
ot�hotn�la, porodila syna a �ekla: „Zase mohu vzdávat chválu Hospodinu.“ Proto ho pojmenovala Juda (to je Ten, kdo 
vzdává chválu) . A p�estala rodit.“ 
Gn 30:1-22  „1Když Ráchel vid�la, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: „Dej mi syny! 
Nedáš-li, um�u.“ 2Jákob vzplanul proti Ráchel hn�vem a ok�ikl ji: „Což mohu za to, že B�h odpírá plod tvému životu?“ 
3Odv�tila: „Tu je má otrokyn� Bilha; vejdi k ní! Porodí na má kolena, a tak i já budu mít z ní syny.“ 4Dala mu tedy svou 
služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel. 5Bilha ot�hotn�la a porodila Jákobovi syna. 6Tu �ekla Ráchel: „B�h m� obhájil, 
také m�j hlas uslyšel a dal mi syna.“ Proto ho pojmenovala Dan (to je Obhájce). 7Ráchelina služka Bilha ot�hotn�la ješt� 
jednou a porodila Jákobovi druhého syna. 8Ráchel op�t �ekla: „V úporném boji o Boží p�íze� jsem zápasila se svou 
sestrou a obstála jsem.“ A pojmenovala ho Neftalí (to je Vybojovaný) . 9Když Lea vid�la, že p�estala rodit, vzala svou 
služku Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. 10Také Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi syna. 11Tu Lea �ekla: „Jaké št�stí!“ 
A dala mu jméno Gád (to je Št�stí) . 12Pak Lejina služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. 13Lea op�t �ekla: „Jaké 
blaho pro mne; všechny dcery m� budou blahoslavit.“ A dala mu jméno Ašer (to je Blahoslav) . 14Ve dnech, kdy se žala 
pšenice, vyšel Rúben a nalezl na poli jablí�ka lásky a p�inesl je své matce Leji. Ráchel však na Leu naléhala: „Dej mi 
prosím n�kolik t�ch jablí�ek lásky od svého syna!“ 15Ale ona ji odbyla: „Copak je to málo, žes mi vzala muže? Chceš mi 
vzít i jablí�ka lásky od mého syna?“ Ráchel �ekla: „Tak a� za ta jablí�ka lásky od tvého syna spí tuto noc s tebou.“ 
16Když Jákob p�icházel nave�er z pole, vyšla mu Lea vst�íc a �ekla: „Musíš vejít ke mn�, najala jsem t� za mzdu, za 
jablí�ka lásky od svého syna.“ I spal té noci s ní. 17A B�h Leu vyslyšel; ot�hotn�la a porodila Jákobovi pátého syna. 18Lea 
�ekla: „B�h mi dal mzdu za to, že jsem svému muži dala svou služku.“ A pojmenovala ho Isachar (to je Za-mzdu-najatý) . 
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