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1) JÁKOB PODVEDEN

Genesis 29:1 Potom se Jákob zvedl a šel do země synů východu. 2 Tu se podíval a uviděl 

studnu v poli a při ní tam odpočívala tři stáda ovcí. Z té studny se totiž napájela stáda a na 

otvoru studny ležel velký kámen. 3 Když se tam všechna stáda shromáždila, odvalovali kámen 

z otvoru studny a dávali ovcím pít. Pak vraceli kámen na otvor studny, zpět na jeho místo. 

4 Jákob se jich zeptal: Odkud jste, bratři? Odpověděli: Jsme z Cháranu. 5 Zeptal se jich: 

Znáte Lábana, syna Náchorova? Řekli: Známe. 6 Dále se jich zeptal: Jak se mu daří? 

Odpověděli: Dobře. Hle, jeho dcera Ráchel přichází se stádem. 7 Tu řekl: Hle, ještě je jasný 

den, ještě není čas shromažďovat dobytek. Napojte ovce a jděte je pást. 8 Odpověděli: 

Nemůžeme, dokud nebudou shromážděna všechna stáda a nebude odvalen kámen z otvoru 

studny. Pak napojíme ovce. 9 Ještě s nimi mluvil, když přišla Ráchel s ovcemi svého otce; byla 

totiž pastýřkou. 10 Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky, a ovce 

Lábana, bratra své matky, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a napojil ovce Lábana, 

bratra své matky. 11 Nato Jákob Ráchel políbil, pozvedl hlas a rozplakal se. 12 Pak Jákob 

Ráchel oznámil, že je příbuzný jejího otce, že je synem Rebeky. Ona běžela a oznámila to 

svému otci. 13 Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, vyběhl mu vstříc, 

objal ho a políbil a uvedl ho do svého domu. On pak to všechno vypravoval Lábanovi.
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1) JÁKOB PODVEDEN

14 Lában mu pak řekl: Ty jsi vskutku má kost a moje tělo. I pobyl u něho po dobu jednoho 

měsíce. 15 Pak Lában Jákobovi řekl: Budeš mi snad sloužit zadarmo, protože jsi můj 

příbuzný? Oznam mi, jaká bude tvá odměna. 16 Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala 

Lea a mladší se jmenovala Ráchel. 17 Lea měla vlídné oči, ale Ráchel byla krásné postavy 

a krásného vzhledu. 18 Jákob miloval Ráchel, proto řekl: Sedm let ti budu sloužit za tvou 

mladší dceru Ráchel. 19 Lában odpověděl: Lépe, když ji dám tobě, než kdybych ji dal 

někomu jinému. Zůstaň u mne. 20 Jákob tedy sloužil za Ráchel sedm let, ale připadalo mu 

to jako několik dnů, protože ji miloval. 21 Potom Jákob řekl Lábanovi: Dej mi mou ženu --

protože dny mé služby se už naplnily -- abych k ní vešel. 22 Lában shromáždil všechny místní 

lidi a uspořádal hostinu. 23 Večer pak vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi. A on k ní 

vešel. 24 Lában jí dal svou služku Zilpu, aby byla služkou jeho dcery Ley. 25 Nastalo ráno a 

Jákob uviděl, že je to Lea. Řekl Lábanovi: Cos mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za 

Ráchel? Proč jsi mě podvedl? 26 Lában odpověděl: U nás se to nedělá, aby se mladší 

provdala před prvorozenou. 27 Vyplň této mé dceři svatební týden, ať ti dáme také tu 

druhou za službu, kterou budeš u mne sloužit ještě dalších sedm let. 28 Jákob to tak udělal a 

vyplnil jí svatební týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel.
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1) JÁKOB PODVEDEN

Genesis 29:31 Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno, kdežto Ráchel 

zůstala neplodná.

32 Lea otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Rúben, neboť si řekla: Hospodin viděl 

mé soužení; a: Teď si mě můj muž zamiluje.

33 Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Hospodin slyšel, že nejsem milovaná, a dal mi 

ještě tohoto, a dala mu jméno Šimeón.

34 Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Tentokrát už se ke mně můj muž připojí, protože 

jsem mu porodila tři syny. Proto se jmenuje Lévi.

35 A otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu. 

Proto mu dala jméno Juda. Potom přestala rodit.¶
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2) SETKÁNÍ U STUDNY

Po několika měsíčním pochodu se

konečně dostal ke svým

příbuzným

- Hned potkává Ráchel

- Hned se do ní zamiloval

- Hned jak ji uviděl, tak pro ní

vyzvedne velký kámen sám

- Hned napojil všechna její stáda

- Až poté Jákob Ráchel políbil, 

pozvedl hlas a rozplakal se

- Až poté ji vysvětlil, kdo je

Celá ta chvíle je nabita emocemi

29-2/11

Jákob a Ráchel u studny,

španělská škola, 17. století



3) LÁBAN

Všimněte si reakce Lábana:

Jakmile Lában uslyšel zprávu o 

Jákobovi, synu své sestry, vyběhl 

mu vstříc, objal ho a políbil a 

uvedl ho do svého domu.

Lában mu pak řekl: Ty jsi vskutku 

má kost a moje tělo. I pobyl u 

něho po dobu jednoho měsíce.

Nejspíše hned od začátku Lában

viděl, že Jákob je velmi schopný

člověk, chtěl si ho udržet u sebe.
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Setkání Jákoba a Ráchel

William Dyce (1806–1864)



4) RÁCHEL A LEA

Popis obou sester:

Lea měla vlídné oči, ale Ráchel 

byla krásné postavy a krásného 

vzhledu.

Léa (kráva, divoká kráva)

– starší sestra, není řečeno, že by 

byla krásná, jen měla slabé oči, 

možná vlídné, nebo nevýrazné, 

Bible mlčí o její postavě a kráse
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Setkání Jákoba a Ráchel

Pier Francesco Mola, 1659



4) RÁCHEL A LEA

Lea měla vlídné oči, ale Ráchel 

byla krásné postavy a krásného 

vzhledu.

Ráchel (ovečka)

Ráchel – krásné postavy a 

krásného vzhledu.  Není mnoho 

žen o kterých je to řečeno –

např. Sára, Rebeka, dcery 

Jóbovi, ale o žádné není řečeno 

toto 2x (krásné postavy a 

krásného vzhledu).
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Jákob a Ráchel u studny v Cháránu, 

Gerard de Lairesse (1640–1711)



5) SMLOUVA S LÁBANEM

19 Lában odpověděl: Lépe, když ji dám 

tobě, než kdybych ji dal někomu jinému. 

Zůstaň u mne. 20 Jákob tedy sloužil za 

Ráchel sedm let, ale připadalo mu to jako 

několik dnů, protože ji miloval.

Smlouva byla v tom, že sloužil 7 let za Ráchel, 

mluvili jen o Ráchel, ne o Lee.

Jákob říká přímo – za tvou mladší dceru 

Ráchel.

Naše služba Pánu – když budeme Boha 

milovat, bude pro nás služba Pánu radost, 

jako pár dní. Důležitá je motivace. 

29-5/11

Jákob a Ráchel,  Luca Giorgano, 

cca 1515



6) SVATBA

Genesis 29:22 Lában shromáždil všechny 

místní lidi a uspořádal hostinu. 23 Večer pak 

vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi. A 

on k ní vešel.   ….

25 Nastalo ráno a Jákob uviděl, že je to Lea. 

Řekl Lábanovi: Cos mi to provedl? Což jsem 

u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě 

podvedl?

26 Lában odpověděl: U nás se to nedělá, 

aby se mladší provdala před prvorozenou.

Termín hostina má v hebrejštině stejný kořen

jako pít, popíjet, takže hostina byla jako

divoký večírek, kde se pije.

29-6A/11

Nevěsta – Saudská Arábie



6) SVATBA

Genesis 29:22 Lában shromáždil všechny místní lidi a 

uspořádal hostinu. 23 Večer pak vzal svou dceru Leu 

a uvedl ji k Jákobovi. A on k ní vešel.   …. 25 Nastalo 

ráno a Jákob uviděl, že je to Lea. Řekl Lábanovi: Cos 

mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? 

Proč jsi mě podvedl? 26 Lában odpověděl: U nás se 

to nedělá, aby se mladší provdala před prvorozenou.

Ale probuzení bylo tvrdé. On nevěděl, koho dostal, 

nevěsta byla zahalená. Až ráno to zjistil. Proč to 

nezjistil – byla tma a mohl být poněkud opilý. To bylo 

pro Jákoba těžké - Lában ho podvedl. Vlastně se 

mu vracelo, co on sám udělal svému otci a bratrovi 

(co kdo rozsévá, to sklízí). 

Bůh mu nezjevil, že je to jiná nevěsta.
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Hendrick ter Brugghen, Jákob si 

stěžuje Lábanovi, 1628



7) LEA A JEJÍ ZÁPAS

Ale zkusme se na to podívat z pohledu Ley – dovedete si 

představit, co prožívala. Ten obličej Jákoba, když ji uviděl, 

jak jí asi bylo. Věděla, že je ve špatnou chvíli na špatném 

místě, nepatřila tam. Jen musela poslechnout svého otce 

Lábana, vůle otce byla svatá, nešlo ji nesplnit.  Věděla, že 

není tak krásná, že jí Jákob nemiluje (miluje jí méně). 

Ale neznamená to, že ji nenáviděl, on ji přijal za manželku, 

ale srdce Jákoba patřilo Ráchel. 

Přísloví 30:21 Pod třemi věcmi se chvěje země a čtyři 

nemůže unést: ….23 vdanou ženu, která není milována, a 

služku, která vyžene svou paní.  

Takže těžká situace pro Leu – manžel ji moc nemiluje, má 

srdce pro jinou ženu, ona není moc krásná a celý život to 

bude takto, neměla moc dobré vyhlídky !!!

29-7A/11

Jákob, Lában, Lea a Ráchel



7) LEA A JEJÍ ZÁPAS

Je těžké být druhou manželkou, soupeřila s Ráchel a ještě se 

do toho promítaly sesterské vztahy. V pozdějších dobách 

pak bylo do Mojž. zákona zapsáno, že sestry nemohou mít 

jednoho manžela.  

Možná trpěla komplexem méněcenosti, možná si říkala, proč 

jen existuji, proč to Bůh dopustil, co to je za život !

Lában – proč to udělal – možná to byl jediný způsob, jak Leu 

vdát, protože by si jí nikdo nevzal, možná to dělal, protože si 

chtěl Jákoba u sebe udržet, viděl, že Bůh Jákobovi žehná a 

tím pádem jemu žehná. To že se vdává prvně nejstarší, 

nebylo v žádných záznamech nalezeno, vdávali si i mladší 

dcery jako první.  Např. Rebeka, sestra Lábána, není řečeno, 

že by byla nejstarší, kdyby to bylo tak důležité, bylo by to tam 

napsáno. Nejspíše že si to Lábán vymyslel.

29-7B/11

Lea a Ráchel



8) DOBRÁ ZPRÁVA

Genesis 29:31 Když Hospodin viděl, že Lea není milována, 

otevřel její lůno, …

Bůh vidí, co prožíváme, viděl, co prožívala Lea a dal jí syny, 

celkem 6 synů a dva adoptovala, takže 8 synů a 1 dceru. 

Bůh viděl v jaké je situaci, viděl, že prožívá odmítnutí, že 

prožívá odmítnutí od toho, kdo s ní bude po celý život. To je 

velmi těžké snášet. 

A Bůh se jí zastal, měl s ní velké plány ! Dal jí tolik práce, dal jí 

9 dětí ! 

Každý, kdo má děti (máme tři), tak ví, že je s nimi spousta 

práce.

29-8/11

Lea a Ráchel



9) PO ČEM TOUŽILA

Bůh jí sice dal děti, ale stejně toužila po uznání svého muže, 

toužila, aby se k ní víc manžel připojil. 

Vyjadřují to jména, která dala synům - Rúben (Hospodin viděl 

mé pokoření, mé soužení), Šimeon (Hospodin slyšel, že nejsem 

milovaná), Lévi (Spojení, přidružení – tentokrát se můj muž ke 

mně připojí), Juda (chvála, ten kdo vzdává chválu, neboť je 

Bůh slaven- tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu). 

Až u čtvrtého syna se změnil její postoj. Řekla si – bud vzdávat 

chválu ! Změnil se její muž, začal jí víc milovat – ne! Dával jí víc 

pozornosti  - ne! Ona sama prožila změnu svého postoje, 

rozhodla se, že bude vděčná za to, co má a nebude se trápit 

tím, co nemá. To jí osvobodilo, pomohlo k tomu, aby přijala 

situaci, v které byla.  Všimněme si, co říká o adoptovaných 

synech, své služky Zilphy - Gád (štěstí – mám štěstí) Ašer

(blaho). Takhle nemluví člověk, který má hořkost, který má 

křivdu, který úpí pod těžkým údělem.

29-9/11

Lea a Ráchel, Tate, 1855



9) LEA BYLA POŽEHNÁNÍM

Lea se se svým mužem nehádala a přinesla mu mnoho 

požehnání – z kmene Juda vzešel Mesiáš, z kmene Lévi byl 

Áron a Mojžíš. Lea byla po celý život oporou svého muže, byla 

pokornější manželkou. Dala svému muži velké požehnání –

v tehdejších dobách bylo mít syna jako dnes mít milion na 

účtu, znamenalo to pokračování rodu, jinak by všechno jmění 

připadlo bratranci nebo nejbližšímu příbuznému. Lea dala 

Jákobovi jistotu, že jeho dílo bude mít pokračování, dala mu i 

mnohem více. Když měli tři syny, tak to bylo bráno jako velké 

požehnání a ona mu dal téměř trojnásobek velkého 

požehnání (6+2+1).  

Není všechno zlato, co se třpytí – Ráchel byla krásná, ale 

nevidíme na jejím životě požehnání (pouze syn Josef přinesl 

velké požehnání, ale z dlouhodobější perspektivy, přinesla Lea 

větší požehnání), Lea nebyla krásná, ale měla požehnání a 

držela se Hospodina.

29-9/11

Lea a Ráchel



10) CO JÁKOB NEVIDĚL

Jákob měl oči jen pro Ráchel a tak neviděl, co měl ve své 

ženě Lee, podobně jako jeho otec neviděl jeho, viděl jen 

Ezaua.

Až po smrti Ráchel mohl více ocenit Leu, mohl porozumět, že v 

ní má oporu.

O Lee není nikde napsáno, že by udělala něco špatného, 

něco negativního.

29-10/11

Lea a Ráchel



11) OCENĚNÍ

Chceme být uznáváni. Lea hledala uznání svého muže, i ty možná hledáš marně uznání své 

ženy, svého muže, ve své rodině. 

- Možná nemáš přijetí svých rodičů a mají raději tvé sourozence. 

- Možná v práci tvrdě dřeš a ocenění má někdo jiný, i zde toužíš po uznání. Víme, že nás Bůh 

přijal, ale toužíme být přijati lidmi, být uznáváni.

- Možná prožíváš procitnutí, že sis bral Ráchel, ale teď máš doma Leu (to není můj případ).

- Možná cítíte odmítnutí vlastních dětí, že se vám nějak vzdálili.

- Možná cítíš, že tvůj manžel (manželka) má svou vášeň (sport, hudba, …) a ty jsi na druhé 

koleji.

Jákob se tak věnoval Ráchel, že Lea cítila, že ji nemiluje. 

29-11A/11



11) OCENĚNÍ

Nelze změnit srdce druhého člověka, mi ho nezměníme, Bůh má moc, ale u Jákoba to 

nezměnil. Až Ráchel zemřela, což bylo cca 20 let po jejich sňatku, dočkala ze uznání od svého 

muže – Jákob se k ní připojil. Ale v té době už byla s touto věcí vyrovnaná – protože se 

rozhodla chválit Hospodina. 

Pokud budeš řešit stále to, aby si získal/a uznání od lidí, nikdy nebudeš spokojen/á.  Přestaň to 

už řešit, nehledej ocenění u lidí.

Lee to trvalo několik let, než toto pochopila. Rozhodla se raději chválit Hospodina, než 

zkoumat co její manžel dělá a nedělá, co by měl a co by neměl, kolik se jí věnuje nebo 

nevěnuje.  

Někteří se domnívají, že Jákob nemiloval Leu, ale to není pravda, on se snažil, přijal jí, ale 

miloval jí míň, nemohl poručit vlastnímu srdci.

29-11B/11


