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� Texty na tento týden - Genesis 32-35 
 

� Základní verš 
„Otázal se: ‚Jak se jmenuješ?‘ Odpov�d�l: ‚Jákob‘. Tu �ekl: ‚Nebudou t� už jmenovat Jákob (to je 
Úsko�ný), nýbrž Izrael (to je Zápasí B�h), nebo� jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.‘“    
(Gn 32:28.29) 
 

   Rodinná sága o Jákobovi pokra�uje. Navzdory r�zným zkušenostem – dobrým i špatným – se neustále 

zjevuje Boží ruka a v�rnost Hospodina zaslíbením smlouvy. 

   V centru naší pozornosti v této lekci bude Jákobova pou� poté, co opustil Lábana. �eká ho setkání            

s Ezauem, ob�tí jeho zrady. Jak se k celé situaci postaví Ezau, kterého Jákob tak hanebn� podvedl? 

   Našt�stí pro Jákoba, uprost�ed strachu z nadcházejících událostí se mu zjevil B�h jeho otc�. Tato událost 

bude pozd�ji známa jako „�as soužení pro Jákoba“ (viz Jr 30,5–7). Té noci se úsko�ný Jákob stává „Izrae-

lem“. Nové jméno znamená v tomto p�ípad� nový za�átek, který v kone�ném d�sledku povede k vytvo�ení 

samostatného národa pojmenovaného po n�m. 

   Vše, co nám Písmo zaznamenává o život� patriarch� a jejich rodin, ukazuje na v�rného Boha, který plní 

svá zaslíbení. �iní tak i p�esto, že se ob�as zdá, že se jeho lid ze všech sil snaží napln�ní t�chto zaslíbení 

zabránit. 
 

� Osnova lekce: 
   Tento týden se budeme v�novat druhé �ásti Jákobova životního p�íb�hu – jeho návratu dom�, 
setkání s bratrem i dalším událostem v jeho život�. 
 

• Gn 32:23–32 - Zápas s Bohem (ned�le) 
• Gn 33:1–4 - Setkání bratr� (pond�lí) 
• Gn 34:24–31 - Zneuct�ní Díny (úterý) 
• Gn 35:1–5 - Problémy s modloslužbou (st�eda) 
• Gn 35:16–20 - Smrt Ráchel (�tvrtek) 
 

NE 29. kv�tna – ZÁPAS S BOHEM 
Gn 32:23-32  „23A té noci vstal, vzal ob� své ženy i ob� své služky a jedenáct svých syn� a p�ebrodil se 
p�es Jabok. 24Vzal je a p�evedl je p�es potok se vším, co m�l. 25Pak z�stal Jákob sám a tu s ním kdosi 
zápolil, dokud nevzešla jit�enka. 26Když vid�l, že Jákoba nep�em�že, poranil mu p�i zápolení ky�elní 
kloub, takže se mu vykloubil. 27Neznámý �ekl: „Pus� m�, vzešla jit�enka.“ Jákob však odv�til: „Nepustím 
t�, dokud mi nepožehnáš.“ 28Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpov�d�l: „Jákob.“ 29Tu �ekl: „Nebudou t� 
už jmenovat Jákob (to je Úsko�ný), nýbrž Izrael (to je Zápasí B�h), nebo� jsi jako kníže zápasil s Bohem   
i s lidmi a obstáls.“ 30A Jákob ho žádal: „Pov�z mi p�ece své jméno!“ Ale on odv�til: „Pro� se ptáš na mé 
jméno?“ A požehnal mu tam. 31I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvá� Boží), nebo� �ekl: „Vid�l 
jsem Boha tvá�í v tvá� a byl mi zachován život.“ 32Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v ky�li byl 
chromý.“ 
Gn 32:7  „Poslové se vrátili k Jákobovi a �ekli: „P�išli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vst�íc a je s ním 
�ty�i sta muž�.““ 
Gn 32:11  „Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé v�rnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento 
Jordán jsem p�ekro�il s holí, a te� mám dva tábory.“ 
Oz 12:3.4  „3Též s Judou povede Hospodin spor, Jákoba ztrestá za jeho cesty, odplatí mu podle jeho skutk�. 4Už v mate�-
ském život� úsko�n� jednal se svým bratrem, ale v mužném v�ku jako kníže zápasil s Bohem.“ 
Gn 32:25 �SP  „Pak Jákob z�stal sám a zápasil s ním n�jaký muž až do východu jit�enky.“ 
Iz 53:3  „Byl v opovržení, kdekdo se ho z�ekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, p�ed nímž si �lov�k zakryje 
tvá�, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.“ 
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Da 10:5  „Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jakýsi muž oble�ený ve ln�ném od�vu. Na bedrech m�l pás z t�pytivého 
zlata z Úfazu.“ 
Joz 5:13-15  „13Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti n�mu stojí muž a má v ruce tasený me�. Jozue šel      
k n�mu a zeptal se ho: „ Pat�íš k nám nebo k našim protivník�m?“ 14Odv�til: „Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, 
práv� jsem p�išel.“ I padl Jozue tvá�í k zemi, klan�l se a otázal se: „Jaký rozkaz má m�j pán pro svého služebníka?“ 
15Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpov�d�l: „Zuj si z nohou opánky, nebo� místo, na n�mž stojíš, je svaté.“ A Jozue 
tak u�inil.“ 
 

PO 30. kv�tna – SETKÁNÍ BRATR� 
Gn 33:1-4  „1Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že p�ichází Ezau a s ním �ty�i sta muž�. I rozd�lil zvláš� d�ti 
Lejiny a Rácheliny a obou otroky�. 2Dop�edu postavil otrokyn� a jejich d�ti, za n� Leu s jejími d�tmi       
a Ráchel s Josefem dozadu. 3Sám se ubíral p�ed nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému 
bratrovi p�istoupil. 4Ezau se k n�mu rozb�hl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali.“ 
Gn 33  „1Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že p�ichází Ezau a s ním �ty�i sta muž�. I rozd�lil zvláš� d�ti Lejiny a Rácheliny 
a obou otroky�. 2Dop�edu postavil otrokyn� a jejich d�ti, za n� Leu s jejími d�tmi a Ráchel s Josefem dozadu. 3Sám se 
ubíral p�ed nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi p�istoupil. 4Ezau se k n�mu rozb�hl a objal ho, 
padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali. 5Pak se Ezau rozhlédl a spat�il ženy a d�ti. Tázal se: „Koho to máš         
s sebou?“ Jákob odv�til: „To jsou d�ti, jimiž B�h milostiv� obdaroval tvého otroka.“ 6Mezitím p�istoupily otrokyn� se 
svými d�tmi a poklonily se. 7Pak p�istoupila i Lea a její d�ti a poklonily se. Naposled p�istoupil Josef a Ráchel a poklonili 
se. 8Ezau se otázal: „K �emu je celý ten tábor, s kterým jsem se setkal?“ Odv�til: „Abych získal p�íze� svého pána.“ 
9Ezau �ekl: „Mám dost, brat�e. Ponech si, co máš.“ 10Ale Jákob naléhal: „Jestliže jsem získal tvoji p�íze�, p�ijmi prosím 
ode mne ten dar, vždy� smím vid�t tvou tvá�, a to je jako bych vid�l tvá� Boží. Tak p�ív�tiv� jsi m� p�ijal! 11P�ijmi prosím 
z mého požehnání, co jsem ti p�inesl, nebo� B�h se nade mnou smiloval a mám všeho dost .“ Tak ho nutil, až Ezau p�ijal. 
12A navrhl: „Vydejme se na cestu, p�jdu s tebou.“ 13Ale on mu odv�til: „M�j pán ví, že d�ti jsou útlé a že mám s sebou 
b�ezí ovce a krávy. Budou-li hnány po celý den, všechny ovce uhynou. 14Nech� se prosím m�j pán ubírá p�ed svým otro-
kem a já potáhnu pomalu, jak m�že jít stádo, které je p�ede mnou, a jak mohou d�ti; pak p�ijdu k svému pánu do Seíru.“ 
15Ezau na to �ekl: „Dovol, abych ti tu ponechal n�kolik svých lidí.“ On však odv�til: „K �emu to? Jen když jsem získal 
p�íze� svého pána.“ 16A tak se Ezau toho dne vrátil svou cestou do Seíru, 17kdežto Jákob vytáhl do Sukótu a vystav�l d�m 
a pro sv�j dobytek ud�lal p�íst�ešky. Proto pojmenoval to místo Sukót (to je P�íst�ešky) . 18Potom p�išel Jákob cestou       
z Rovin aramských pokojn� k m�stu Šekemu, které je v zemi kenaanské. Utábo�il se p�ed m�stem 19a od syn� Chamóra, 
otce Šekemova, koupil za sto kesít díl pole, na n�mž si postavil stan. 20I z�ídil tam oltá� a nazval jej ‚Él je B�h Izrael�v‘.“ 
Gn 32:5.19.21  „5A p�ikázal jim: „Vy�i�te mému pánu Ezauovi toto: Tv�j otrok Jákob vzkazuje: Až dosud jsem prodléval 
jako host u Lábana. … 19odv�tíš: ‚Je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi; on sám je za námi.‘“ … 
21A dodejte: ‚Také tv�j otrok Jákob je za námi, nebo� �ekl: Darem, který jde p�ede mnou, chci ho usmí�it a teprve potom 
spat�it jeho tvá�. Snad m� p�ijme milostiv�. ‘““ 
Gn 27:27-29  „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.““ 
Am 5:22  „Když mi p�inášíte zápalné ob�ti a své ob�ti p�ídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou ob�� z vašeho 
vykrmeného dobytka ani nepohlédnu.“ 
 

ÚT 31. kv�tna – ZNEUCT�NÍ DÍNY 
Gn 34:24-31  „24Poslechli tedy Chamóra a jeho syna Šekema všichni, kdo m�li právo vycházet k brán� 
jeho m�sta; dal se ob�ezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k brán� jeho m�sta. 25Ale t�etího dne, 
když byli v bolestech, vtrhli bezpe�n� do m�sta s me�em v ruce dva Jákobovi synové, Šimeón a Lévi, brat�i 
Díny, a všechny mužského pohlaví povraždili. 26Zavraždili me�em také Chamóra a jeho syna Šekema, 
vzali z Šekemova domu Dínu a odešli. 27Na pobité potom p�išli Jákobovi synové a za poskvrn�ní své sestry 
m�sto vyloupili. 28Pobrali jejich brav a skot i jejich osly a co bylo v m�st� i na poli. 29Zajali všechny jejich 
d�ti a jejich ženy a uloupili všechno jejich jm�ní, vše, co bylo v dom�. 30I �ekl Jákob Šimeónovi a Lévimu: 
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„P�ivedete m� do zkázy, zp�sobili jste, že vzbuzuji nelibost u obyvatel zem�, u Kenaanc� a Perizejc�. 
Mám málo lidí. Seberou-li se proti mn�, pobijí m� a budu vyhuben já i m�j d�m.“ 31Odv�tili: „Což sm�l    
s naší sestrou zacházet jako s d�vkou?““ 
Gn 33:18.19  „18Potom p�išel Jákob cestou z Rovin aramských pokojn� k m�stu Šekemu, které je v zemi kenaanské. 
Utábo�il se p�ed m�stem 19a od syn� Chamóra, otce Šekemova, koupil za sto kesít díl pole, na n�mž si postavil stan.       
20I z�ídil tam oltá� a nazval jej ‚Él je B�h Izrael�v‘.“ 
Gn 34  „1Dína, kterou Jákobovi porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na dcery té zem�. 2Uvid�l ji Šekem, syn Chivejce 
Chamóra, knížete zem�, vzal ji a ležel s ní, a tak ji ponížil. 3P�ilnul však k Dín�, dce�i Jákobov�, celou duší, zamiloval si 
tu dívku a vemlouval se do jejího srdce. 4Svému otci Chamórovi pak Šekem �ekl: „Vezmi mn� to d�v�átko za ženu.“ 5Když 
Jákob uslyšel, že Šekem jeho dceru Dínu poskvrnil, byli jeho synové na poli s dobytkem. Jákob ml�el, dokud nep�išli. 
6Šekem�v otec Chamór pak vyšel k Jákobovi, aby s ním promluvil. 7Jákobovi synové p�išli z pole, jakmile o tom uslyšeli. 
Bolestn� to ty muže ranilo a velmi se rozlítili. Vždy� spáchal v Izraeli hanebnost, ležel s dcerou Jákobovou, a to je nep�í-
pustné. 8Chamór s nimi mluvil takto: „M�j syn Šekem lpí na vaší dce�i celou duší. Dejte mu ji prosím za ženu. 9Sp�ízn�te 
se s námi, dávejte své dcery nám a berte si dcery naše. 10M�žete sídlit s námi, je p�ed vámi celá zem�. Usa�te se, voln�    
v ní obchodujte a m�jte ji jako vlastní.“ 11Také Šekem jejímu otci a jejím bratr�m �ekl: „Kéž bych získal vaši p�íze�. Dám 
vám, o� m� požádáte. 12Ur�ete mi jakkoli veliké v�no i dar. Dám vám, o� m� požádáte, jen mi tu dívku dejte za ženu!“ 
13Avšak Jákobovi synové odpov�d�li Šekemovi a jeho otci Chamórovi lstiv�. Jednali tak proto, že jejich sestru Dínu 
poskvrnil. 14�ekli jim: „To my nem�žeme ud�lat, abychom dali svou sestru muži neob�ezanému, byla by to pro nás potu-
pa. 15Svolíme jen tehdy, budete-li jako my: dá-li se u vás každý mužského pohlaví ob�ezat. 16Pak vám budeme dávat své 
dcery a budeme si brát dcery vaše, usídlíme se u vás a staneme se jedním lidem. 17Jestliže nás neuposlechnete a nedáte se 
ob�ezat, vezmeme svou dceru a odejdeme.“ 18Chamórovi i jeho synu Šekemovi se jejich slova líbila. 19Mládenec nemeškal 
a vykonal to, nebo� si Jákobovu dceru oblíbil. V otcov� dom� byl ze všech nejvážen�jší. 20Chamór a jeho syn Šekem p�išli 
k brán� svého m�sta a promluvili k muž�m svého m�sta: 21„Tito muži se k nám chovají pokojn�. A� se tedy usídlí v zemi   
a voln� v ní obchodují. A� je pro n� tato zem� na všechny strany otev�ená. My si budeme brát za ženy jejich dcery            
a budeme jim dávat dcery své. 22Avšak aby s námi bydleli jako jeden lid, svolí ti muži jen tehdy, dá-li se u nás každý 
mužského pohlaví ob�ezat, jako jsou ob�ezáni oni. 23Nebudou tak jejich stáda a majetek i všechen jejich dobytek pat�it 
nám? Bu�me jen svolni a oni se u nás usídlí.“ 24Poslechli tedy Chamóra a jeho syna Šekema všichni, kdo m�li právo 
vycházet k brán� jeho m�sta; dal se ob�ezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k brán� jeho m�sta. 25Ale t�etího dne, 
když byli v bolestech, vtrhli bezpe�n� do m�sta s me�em v ruce dva Jákobovi synové, Šimeón a Lévi, brat�i Díny, a všech-
ny mužského pohlaví povraždili. 26Zavraždili me�em také Chamóra a jeho syna Šekema, vzali z Šekemova domu Dínu      
a odešli. 27Na pobité potom p�išli Jákobovi synové a za poskvrn�ní své sestry m�sto vyloupili. 28Pobrali jejich brav a skot 
i jejich osly a co bylo v m�st� i na poli. 29Zajali všechny jejich d�ti a jejich ženy a uloupili všechno jejich jm�ní, vše, co 
bylo v dom�. 30I �ekl Jákob Šimeónovi a Lévimu: „P�ivedete m� do zkázy, zp�sobili jste, že vzbuzuji nelibost u obyvatel 
zem�, u Kenaanc� a Perizejc�. Mám málo lidí. Seberou-li se proti mn�, pobijí m� a budu vyhuben já i m�j d�m.“ 
31Odv�tili: „Což sm�l s naší sestrou zacházet jako s d�vkou?““ 
Lv 19:29  „Nezneuctíš svou dceru tím, že bys ji u�inil nev�stkou, aby zem� nepropadla smilstvu a nebyla napln�na 
mrzkostí.“ 
 

ST 1. �ervna – PROBLÉMY S MODLOSLUŽBOU 
Gn 35:1-5  „1I �ekl B�h Jákobovi: „Vsta� a vystup do Bét-elu, usa� se tam a ud�lej tam oltá� Bohu, 
který se ti ukázal, když jsi prchal p�ed svým bratrem Ezauem.“ 2Jákob tedy �ekl svému domu i všem, kte�í 
byli s ním: „Zbavte se cizích boh�, které máte mezi sebou! O�is�te se, p�evlékn�te si šat, 3budeme putovat 
do Bét-elu. Chci tam ud�lat oltá� Bohu, který mi odpov�d�l v den mého soužení a byl se mnou na cest�, 
kterou jsem šel.“ 4Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí b�žky, které u sebe m�li, i všechny náušnice         
a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekemu. 5Potom táhli dál. Na okolní m�sta padl d�s Boží; 
proto Jákobovy syny nepronásledovali.“ 
Gn 34:30.31  „30I �ekl Jákob Šimeónovi a Lévimu: „P�ivedete m� do zkázy, zp�sobili jste, že vzbuzuji nelibost u obyvatel 
zem�, u Kenaanc� a Perizejc�. Mám málo lidí. Seberou-li se proti mn�, pobijí m� a budu vyhuben já i m�j d�m.“ 
31Odv�tili: „Což sm�l s naší sestrou zacházet jako s d�vkou?““ 
Gn 35:1-15  „1I �ekl B�h Jákobovi: „Vsta� a vystup do Bét-elu, usa� se tam a ud�lej tam oltá� Bohu, který se ti ukázal, 
když jsi prchal p�ed svým bratrem Ezauem.“ 
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   Jákob�v p�íb�h je ujišt�ním, že B�h nezavrhne ty, kdo byli svedeni k h�íchu, ale v up�ímném pokání se     

k n�mu vrátili. B�h svého služebníka pou�il, že pouze Boží milost mu m�že dát požehnání, po n�mž prahne. 

Tak tomu bude i s t�mi, kdo žijí v posledních dnech. Ve vší své bezmocnosti a nicot� musíme d�v��ovat      

v zásluhy uk�ižovaného a zmrtvýchvstalého Spasitele. Nikdo, kdo si bude takto po�ínat, nezahyne.“          

(PP 201–203; NUD 91.92) 
 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Pro� je Jákobova slabost p�íležitostí pro Boží milost? Jak souvisí Jákobova zkušenost se slovy apoštola 
Pavla: „Když jsem sláb, jsem silný“ (2K 12,10)? 
 

2. Pro� podle vás Bible odhaluje tolik nep�kných podrobností o život� mnoha svých postav? Co z toho 
vyplývá? Jaké pou�ení si z toho m�žeme vzít? 
 

3. Uvažujte o problémech modlá�ství. Jaké jsou nejvýrazn�jší modly, idoly naší kultury, naší civilizace? Jak 
se m�žeme ujistit, že neuctíváme nic jiného a nikoho jiného než Hospodina? 
 

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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Jákob – Izrael 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2022 - verše         

Jákob – Izrael Týden od 29.05. do 04.06. 

� 

1     0 

 
2Jákob tedy �ekl svému domu i všem, kte�í byli s ním: „Zbavte se cizích boh�, které máte mezi sebou! O�is�te se, p�evlék-
n�te si šat, 3budeme putovat do Bét-elu. Chci tam ud�lat oltá� Bohu, který mi odpov�d�l v den mého soužení a byl se 
mnou na cest�, kterou jsem šel.“ 4Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí b�žky, které u sebe m�li, i všechny náušnice        
a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekemu. 5Potom táhli dál . Na okolní m�sta padl d�s Boží; proto Jákobovy 
syny nepronásledovali. 6Tak p�išel Jákob i všechen lid, který byl s ním, do Lúzu, to je do Bét-elu v zemi kenaanské. 7Tam 
vybudoval oltá� a vzýval na tom míst� Boha Bét-elu, nebo� se mu tam zjevil sám B�h, když prchal p�ed svým bratrem. 
8Zde zem�ela Rebe�ina ch�va Debóra a byla pochována dole u Bét-elu pod posvátným dubem, který pojmenoval Posvátný 
dub plá�e. 9I ukázal se B�h znovu Jákobovi, když p�išel z Rovin aramských, a požehnal mu 10slovy: „Tvé jméno bylo 
Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael.“ A dal mu jméno Izrael. 11Dále mu B�h �ekl: „Já jsem B�h všemo-
houcí. Plo� a množ se; vzejde z tebe národ a spole�enství pronárod�, i králové vzejdou z tvých beder. 12Zemi, kterou jsem 
dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tob�; tvému potomstvu dám tuto zemi.“ 13Potom B�h vystoupil od n�ho z toho místa, 
kde s ním mluvil. 14A Jákob na tom míst�, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, sloup kamenný, a vykonal na n�m 
úlitbu: polil jej svrchu olejem. 15Místu, kde s ním mluvil B�h, dal Jákob jméno Bét-el.“ 
Gn 35:7 �SP  „Postavil tam oltá� a nazval to místo El Bét-el, protože tam se mu zjevil B�h, když utíkal p�ed svým brat-
rem.“ 
Gn 31:19.32  „19Když Lában odešel ke st�íži svého bravu, ukradla Ráchel otcovy domácí b�žky. … 32Ale u koho najdeš 
své bohy, ten nez�stane naživu! P�ed našimi bratry si prohlédni všechno, co mám, a vezmi si své.“ Jákob totiž nev�d�l, že 
je Ráchel ukradla.“ 
 

�T 2. �ervna – SMRT RÁCHEL 
Gn 35:16-20  „16Potom z Bét-elu odtáhli. A když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila; m�la však 
t�žký porod. 17Když t�žce rodila, pravila jí porodní bába: „Neboj se, máš zase syna!“ 18Ve chvíli, kdy 
umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-óni (to je Syn mého zmaru), ale otec ho nazval Ben-
jamín (to je Syn zdaru). 19Ráchel um�ela a byla poh�bena u cesty do Efraty, což je Betlém. 20Jákob nad 
jejím hrobem postavil pam�tní sloup, a to je památník Ráchelina hrobu až dodnes.“ 
Gn 35:21-29  „21Potom táhl Izrael dál a postavil sv�j stan opodál Migdal-ederu. 22Když Izrael p�ebýval v oné zemi, šel 
Rúben a ležel s ženinou svého otce Bilhou. Izrael se o tom doslechl... Syn� Jákobových bylo dvanáct. 23Synové Lejini: 
Rúben, Jákob�v prvorozený, Šimeón a Lévi, Juda, Isachar a Zabulón. 24Synové Ráchelini: Josef a Benjamín. 25Synové 
Rácheliny otrokyn� Bilhy: Dan a Neftalí. 26A synové Lejiny otrokyn� Zilpy: Gád a Ašer. To jsou synové Jákobovi, kte�í se 
mu narodili v Rovinách aramských. 27Jákob p�išel k svému otci Izákovi do Mamre, do Kirjat-arby, což je Chebrón, kde 
Abraham a Izák pobývali jako hosté. 28Izák se dožil sto osmdesáti let. 29I zesnul Izák a zem�el a byl p�ipojen k svému lidu, 
stár a sytý dn�. Jeho synové Ezau a Jákob ho pochovali.“ 
Gn 15:1  „Po t�chto událostech se stalo k Abramovi ve vid�ní slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tv�j 
štít, tvá p�ehojná odm�na.““ 
Gn 30:3  „Odv�tila: „Tu je má otrokyn� Bilha; vejdi k ní! Porodí na má kolena, a tak i já budu mít z ní syny.““ 
 

PÁ 3. �ervna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
P�e�t�te si 18. kapitolu „Jákob�v no�ní zápas“ z knihy Na úsvitu d�jin (PP 195–203; NUD 89–92). 

   „Jákobova zkušenost b�hem oné noci zápasu a úzkosti p�edstavuje soužení, jímž bude muset projít Boží 

lid t�sn� p�ed druhým p�íchodem Ježíše Krista. [...] 

   Stejnou zkušenost prožije Boží lid ve svém záv�re�ném zápase s mocnostmi zla. B�h vyzkouší jejich víru, 

vytrvalost a d�v�ru v Boží moc. Satan se je bude snažit zastrašit myšlenkou, že jejich h�íchy jsou p�íliš 

velké, než aby mohly být odpušt�ny. Když se ohlédnou zp�t na sv�j život, jejich nad�je pohasne. U v�domí 

Boží milosti a svého up�ímného pokání se však budou dovolávat Božích zaslíbení. Jejich víra neztroskotá 

proto, že jejich modlitby nebudou okamžit� vyslyšeny. Z jejich nitra bude tryskat prosba: ‚Nepustím t�, 

dokud mi nepožehnáš‘ (Gn 32,27). [...] 
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