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GN 28 – SETKÁNÍ NA CESTĚ

-

JÁKOB PUTUJE

-

ROZDĚLENÍ V RODINĚ

-

NOČNÍ VIDĚNÍ

-

ANDĚLÉ

-

POŽEHNÁNÍ PRO JÁKOBA

1) JÁKOB NA CESTĚ
Genesis 28:1 Izák si pak zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: Neber si ženu z dcer
kenaanských. 2 Hned odejdi do Paddan-aramu do domu Betúela, otce tvé matky, a
odtamtud si vyber ženu, z dcer Lábana, bratra tvé matky. 3 A Bůh Všemohoucí tě požehná,
rozplodí tě a rozmnoží, a staneš se shromážděním národů; 4 a dá ti požehnání
Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu s tebou, abys získal do vlastnictví zemi svého
putování, kterou Bůh dal Abrahamovi. 5 Izák pak Jákoba propustil a on odešel do Paddanaramu k Lábanovi, synu Aramejce Betúela, bratra Jákobovy a Ezauovy matky Rebeky.
6 Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do Paddan-aramu, aby si tam vzal ženu.
Když mu žehnal, přikázal mu: Neber si ženu z dcer kenaanských. 7 A viděl, že Jákob otce a
matku poslechl a odešel do Paddan-aramu. 8 Ezau také viděl, že dcery kenaanské se jeho
otci Izákovi nelíbí. 9 Ezau tedy šel k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám za manželku
Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajótovu. 10 Jákob odešel z Beeršeby a šel do Cháranu. 11 Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, protože slunce
zapadlo. Vzal na tom místě nějaký kámen, dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl.
12 A měl sen: Hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. A hle, po něm
vystupovali a sestupovali Boží andělé.
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1) JÁKOB NA CESTĚ
13 Vtom nad ním stál Hospodin a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh
Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. 14 Tvého potomstva bude jako
prachu země. Rozhojníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni
budou požehnány všechny čeledi země. 15 A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoli
půjdeš a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co
jsem ti řekl. 16 Když se Jákob probral ze spánku, řekl: Jistě je na tomto místě Hospodin a já
jsem to nevěděl. 17 Bál se a řekl: Jak hrozné je toto místo! Cožpak to není dům Boží? Není to
nebeská brána? 18 Jákob vstal časně ráno, vzal kámen, který si dal pod hlavu, a postavil
ho jako posvátný sloup. Na jeho vrchol vylil olej. 19 A pojmenoval to místo Bét-el. Původně
se však to město jmenovalo Lúz.
20 Potom Jákob učinil slib: Jestliže bude Bůh se mnou, bude mě chránit na této cestě,
kterou se ubírám, a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání,
21 takže se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude Hospodin mým Bohem
22 a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. A ze všeho,
co mi dáš, ti jistě dám desátek.
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2) VYBER SI ŽENU
Izák žehná Jákobovi a říká mu:
- Neber si kenaanské ženy
- Vyber si ženu z našich příbuzných – dcery jeho strýce,
tedy jeho sestřenice
Jákob poslouchá svého otce a matku a vydává se na
cestu – dnes děti neposlouchají ve výběru partnera své
rodiče.
Dříve běžně rodiče vybrali partnera pro své děti – rodiče
mají více zkušeností a dokážou lépe odhadnout partnera
(nevybírají na základě pocitů). Je dobré, když rodiče
souhlasí s výběrem partnera.
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3) PROROCTVÍ
Izák vyslovuje Jákobovi proroctví
- Shromáždění národů (tedy že
bude mít mnoho potomků,
kteří budou tvořit společenství
národů). To se naplnilo –
Jákob bude mít 12 synů a z
nich bude 12 kmenů Izraele.
- Izák si byl jistý, že Bůh mu
požehná – předtím ale neviděl
svého syna Jákoba, jen Ezaua,
neviděl žádné požehnání pro
Jákoba
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4) REBEKA
Rebeka byla žena víry, šla se služebníkem, když jí mluvil o Izákovi i když ho nikdy neviděla.
Zajímavé je, že Jákob neměl ženu i když už mu mohlo být až 70 let. Nejspíš byl maminčin
mazánek, měl veškerou péči matky a tak nehledal ženu.
Rebeka podvedla svého muže, navedla k podvodu Jákoba
Gen. 27:45 ….Proč bych měla ztratit vás oba v jediném dni?
Nechtěla ztratit své syny, ale ztratila je – Ezau se odstěhoval daleko od nich (cca 500 km)a
Jákob bude pryč 20 let, když se Jákob vrací, tak už Rebeka nežije. Nikdy tedy neviděla své
snachy ani vnoučata. To je důsledek prokletí, které na ní padlo. Gen.27:13 Matka mu řekla:
Tvé prokletí ať padne na mě, synu.
Je důležité nepoužívat v prosazení cílů manipulaci a podvody – možná dosáhneme cíle, ale
něco nás to bude stát.
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5) ŽEBŘÍK DO NEBE
Jákob usnul a zdál se mu sen, kde andělé sestupují a
vystupují do nebe.
17 Bál se a řekl: Jak hrozné je toto místo! Cožpak to není
dům Boží? Není to nebeská brána?

Co je ten žebřík?
Jan 1:51 A řekl mu: „Amen, amen, pravím vám, od
nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a
sestupovat na Syna člověka.“
Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i
život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
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Jákobův žebřík, Gerard
Hoet (1648-1733)

5) ŽEBŘÍK DO NEBE
Jákob je jako mnoho lidí dnes – nevidí duchovní
skutečnosti – nevidí, že skrze Krista mohou vystupovat do
nebe.
Efezským 2:6 a spolu s ním nás probudil k životu a spolu
posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši,
Efezským 1:17 … aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista,
Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém
poznání jeho samého 18 a osvícené oči srdce, abyste
věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství
slávy jeho dědictví ve svatých 19 a jak nesmírná je velikost
jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením
převahy jeho síly.
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Jákobův žebřík, Gerard
Hoet (1648-1733)

6) ANDĚLÉ
Židům 1:7 O andělech sice říká: ‚On činí své anděly
závany větru a své služebníky plamenem ohně,‘
Zjevení Janovo 5:11 I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha
andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších,
jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců,
Zjevení Janovo 12:9 A byl svržen veliký drak, ten dávný
had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený
svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
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Ježíš a anděl, Gustave
Dore (1832-1883)

6) ANDĚLÉ

Anděl se zjevuje Ballamovi,
Gustave Dore (1832-1883)

Matouš 18:10 uvádí "Dejte si pozor, abyste nepohrdali
žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich
andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského
Otce."
V tomhle kontextu jsou "tito maličcí" buď věřící anebo to
mohou bít i malé děti (verš 3-5). Tohle je klíčová pasáž
ohledně andělů strážných.
Andělé jsou duchovní bytosti, které mají prvky intelektu,
emocí a vůle. To platí jak o dobrých, tak zlých andělech
(démonech). Andělé mají intelekt (Matouš 8:29; 2 Korintským
11:3; 1 Petr 1:12), projevijí emoce (Lukáš 2:13; Jakub 2:19;
Zjevení 12:17) a prokazují i vůli (Lukáš 8:28-31; 2 Timoteovi
2:26; Juda 6). Andělé jsou duchovní bytosti (Židům 1:14) bez
fyzického těla. Přestože nemají tělo, má každý anděl svou
vlastní osobnost.
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6) ANDĚLÉ
-

Chválí Boha (Žalm 148:1-2; Izaiáš 6:3)
Uctívají Boha (Židům 1:6; Zjevení 5:8-13)
Radují se z Božího díla (Job 38:6-7)
Slouží Bohu (Žalm 103:20; Zjevení 22:9)
Předstupují před Boha (Job 1:6; 2:1)
Jsou nástrojem Božího soudu (Zjevení 7:1; 8:2)
Přináší odpovědi na modlitby (Skutky 12:5-10)
Jsou nápomocni při přivádění lidí ke Kristu (Skutky
8:26; 10:3)
- Pozorují práci, pořádek i utrpení křesťanů (1
Korintským 4:9; 11:10; Efezským 3:10; 1 Petr 1:12).
- Povzbuzují v nebezpečných časech (Skutky 27:2324)
- Starají se o spravedlivé v čase smrti (Lukáš 16:22)
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Anděl vítězí nad
nepřáteli, Gustave Dore
(1832-1883)

7) POŽEHNÁNÍ
-

Požehnám ti i tvým dětem
I ostatní budou skrze tebe požehnáni
Jsem s tebou
Budu tě chránit
Povedu tě

Tyto požehnání patří i nám, můžeme si je
přivlastnit
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8) A JÁ JSEM TO NEVĚDĚL
16 Když se Jákob probral ze spánku, řekl:
Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem
to nevěděl.
Zkoumejme to, co máme v Pánu, jaké
jsou zaslíbení pro nás, studujme to,
hledejme to.
Jákob pak to místo kde byl nazývá Bet-el
Dům Boží, Boží brána, původně to bylo Luz
(rozdělení).
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9) DESÁTKY
22 … A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek.
Desátky provází celý Starý zákon (Abraham, Jákob,…), byly ustanoveny ještě před vydáním
zákona Numeri 18,26-28 Hospodin dále říká Levitům: „Když vezmete desátky od synů
Izraelských, které jsem vám dal od nich za dědictví vaše, tedy přinesete z nich oběť vzhůru
pozdvižení Hospodinu, desátky z desátků….a dáte z nich oběť Hospodinovu Aronovi knězi.”
Další směrnice o desátcích pod Mojžíšovým zákonem je uvedena v Deutronomiu 12,5-14,
14,22-29, 26,12-15.
2 zásady:
První – desátky byly způsob, kterým věřící uznávali kněze, kteří jim sloužili.
Druhá – své desátky dávali přímo kněžím. Podle ekonomiky Mojžíšova zákona – blahobyt
kněží závisel na blahobytu lidu. Čím byli kněží úspěšnější – jak v žehnání, tak ve vyučování lidu,
tím více lid prospíval. A naopak, čím více lid prospíval, tím větší byl desátek, který byl
schopen odvést svým kněžím.
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9) DESÁTKY
Malachiáši 3,8-10 Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě okrádáte!
„Jak tě okrádáme?“ ptáte se.
Na desátcích a obětech! Jste naprosto prokletí, že mě okrádáte, vy, celý národe!
Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst.
Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a
nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.
NZ – Židům 5-7 Ježíš je naším nejvyšším knězem podle řádu Melchisedechova
Jeho oběti:
První – „za dnů těla svého”(během své pozemské služby) „ s křikem velikým a slzami
obětoval” (Žd 5,7).
Druhá – „na kříži “samého sebe obětoval” (Žd 9,14).
Třetí – „jsouce vyvýšen v nebi, obětuje bez přestání přímluvy za všecky, kteří skrze něj přišli k
Bohu” (Žd 7,25).
Jeho kněžství je bez konce, stálé a neměnné – od Abrahama stále platí desátek
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9) DESÁTKY
Př 3,9-10:
Cti Hospodina ze svého majetku
i prvotinami z celé své úrody!
Bohatě se naplní tvé sýpky,
moštem budou přetékat tvé kádě

Součástí uctívání Boha je dávání peněžních darů
1 Timoteovi 5:17 Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojí cti, zvláště ti, kteří se
namáhají kázáním a vyučováním. 18 Neboť Písmo praví: ‚Volu, který mlátí, nedáš náhubek‘
a ‚hoden je dělník své mzdy‘.
Máme investovat do duchovní služby, která produkuje další duchovní služby
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9) DESÁTKY
námitka: „Nemohu si dovolit dávat desátky”.
Odpověď na to je: „Naopak nemůžeš si dovolit nedávat je!”
Boží slovo stále znovu slibuje hojná požehnání těm, kteří jsou věrní v dávání Bohu.
„Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána
do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.” (Lk 6,38).
„Přinášejte do mých skladů úplné desátky….vyleji na vás požehnání a bude po nedostatku.
Kvůli vám se obořím na škůdce…všechny národy vám budou blahořečit…”(Mal 3.10-12
volně).
Bůh však vždy požaduje, abychom ve víře učinili první krok. Abychom nečekali, „až si to
budeme moci dovolit”, ale jednoduše důvěřovali Bohu, že dodrží svá zaslíbení.
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