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1) JÁKOBOVA RODINA

Genesis 30:1 Když Ráchel viděla, že Jákobovi neporodila děti, záviděla své sestře a řekla 

Jákobovi: Dej mi děti, nebo zemřu! 2 Jákob vzplál proti Ráchel hněvem a řekl: Což jsem na 

místě Boha, který ti odepřel plod lůna? 3 Odpověděla: Zde je má služebnice Bilha. Vejdi k ní, 

aby porodila na má kolena, a tak i já budu mít od ní dítě. 4 Dala mu tedy svou služku Bilhu za 

ženu a Jákob k ní vešel. 5 Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna. 6 Ráchel pak řekla: Bůh 

mi zjednal právo, vyslyšel i můj hlas a dal mi syna. Proto mu dala jméno Dan. 7 Ráchelina

služka Bilha znovu otěhotněla a porodila Jákobovi druhého syna. 8 Ráchel řekla: Úporné 

zápasy jsem vybojovala se svou sestrou a zdolala jsem ji; dala mu tedy jméno Neftalí.

9 Lea viděla, že přestala rodit, tedy vzala svou služku Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. 10 Leina

služka Zilpa porodila Jákobovi syna. 11 Lea řekla: Mám štěstí! A dala mu jméno Gád.

12 Pak Leina služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. 13 A Lea řekla: Je to pro mne 

blaho, neboť mě ženy budou nazývat šťastnou! A dala mu jméno Ašer.

14 Jednou v době sklizně pšenice Rúben šel a našel na poli jablíčka lásky a přinesl je své 

matce Lee. Ráchel Lee řekla: Dej mi, prosím, z jablíček lásky od svého syna.

15 Ona jí odpověděla: To je ti málo, vzít mi muže, že mi chceš vzít i jablíčka lásky od mého 

syna? Ráchel řekla: Za jablíčka lásky od tvého syna tedy bude spát tuto noc s tebou.
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1) JÁKOBOVA RODINA

16 Když Jákob přicházel večer z pole, vyšla mu Lea naproti a řekla: Musíš vejít ke mně, 

protože jsem tě opravdu najala za jablíčka lásky od svého syna. Spal tedy onu noc s ní.

17 A Bůh Leu vyslyšel, otěhotněla a porodila Jákobovi pátého syna. 18 Lea řekla: Bůh mi dal 

odměnu, že jsem dala svou služku svému muži. A dala mu jméno Isachar. 19 Lea znovu 

otěhotněla a porodila Jákobovi šestého syna. 20 Tehdy Lea řekla: Bůh mě obdařil dobrým 

darem; tentokrát mě můj muž vyvýší, protože jsem mu porodila šest synů. A dala mu jméno 

Zabulón. 21 Potom porodila dceru a dala jí jméno Dína.

22 Bůh pamatoval na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. 23 Otěhotněla, porodila syna a 

řekla: Bůh odňal mou potupu. 24 Dala mu jméno Josef se slovy: Kéž mi Hospodin přidá dalšího 

syna! 25 Když Ráchel porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: Propusť mě, ať odejdu na své 

místo a do své země. 26 Vydej mi mé ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a půjdu. Vždyť ty sám 

víš, jakou službu jsem ti prokazoval. 27 Lában mu odpověděl: Kéž bych nalezl milost v tvých 

očích a zůstal bys. V kalichu jsem viděl, že mi kvůli tobě Hospodin požehnal.

28 Dále řekl: Urči si svou mzdu u mne a dám ti ji.

29 Jákob mu odpověděl: Ty víš, jak jsem ti sloužil a jak se mnou tvůj dobytek prospíval.
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1) JÁKOBOVA RODINA

30 Vždyť to málo, co jsi měl před mým příchodem, se rozhojnilo v množství a Hospodin ti 

žehnal na každém mém kroku. Kdy již budu pracovat také pro svou rodinu? 31 Zeptal se: Co ti 

mám dát? Jákob odpověděl: Nedávej mi nic. Pokud pro mne uděláš tuto věc, budu znovu 

pást a střežit tvé ovce: 32 Projdu dnes celé tvé stádo a vezmu z něho všechny ovce skvrnité a 

strakaté, všechny načernalé ovce mezi jehňaty a strakaté a skvrnité kusy mezi kozami. To 

bude má mzda. 33 Má spravedlnost bude pro mne od zítřejšího dne svědčit tak, že když 

přijdeš prohlédnout mou mzdu, všechno, co z koz nebude skvrnité či strakaté a mezi jehňaty 

načernalé, bude u mne pokládáno za kradené. 34 Lában řekl: Dobrá, ať se stane podle 

tvého slova. 35 Ale ještě toho dne odstranil pruhované a strakaté kozly a všechny skvrnité a 

strakaté kozy, všechno, co mělo na sobě něco bílého, a všechna načernalá jehňata a předal 

je do rukou svých synů. 36 Pak je vzdálil od Jákoba tři dny cesty, zatímco Jákob pásl zbývající 

Lábanovo stádo. 37 Jákob si pak vzal čerstvé pruty styraxu, mandloně a platanu a oloupal na 

nich bílé pruhy, takže odkryl to, co bylo na prutech bílé. 38 A pruty, které oloupal, položil v 

napajedlech na vodních žlabech, kam přicházely ovce pít, aby byly naproti ovcím, které se 

pářily, když přicházely pít. 39 Když se ovce či kozy pářily před pruty, rodily pruhovaná, skvrnitá 

a strakatá jehňata. 
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1) JÁKOBOVA RODINA

Genesis 30:40 Jákob ta jehňata odděloval; ovce z Lábanova bravu stavěl směrem k 

pruhovaným a všem načernalým. Tak si připravil svá samostatná stáda, která nepřipojil k 

ovcím Lábanovým.

41 A kdykoliv se pářily statné ovce či kozy, Jákob pokládal pruty před oči stáda do 

napajedel, aby se pářily u prutů.

42 U slabých ovcí pruty nepokládal. Tak připadly ty slabé Lábanovi a statné Jákobovi.

43 Tak ten muž převelice zbohatl. Patřilo mu mnoho bravu, služky a otroci, velbloudi i osli.
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2) RÁCHEL

….a řekla Jákobovi: Dej mi děti, nebo zemřu!

- Záviděla své sestře i když měla lásku svého muže, byla krásná. Lea měla co závidět a přesto 

o ní nečteme, že by záviděla, nejspíše byla pokornější

- Když Ráchel měla problém (nemohla mít děti), tak modlila (Bůh ji vyslyšel), ale není zde 

psáno že by hledala intenzivně Hospodina – např. její teta Rebeka (matka Jákoba) Boha 

hledala, podobně i Chana (1.Samuelova)

- Neplodnost vyčítala svému muži, takže s Ráchel měl konflikty

- V dalších kapitolách ukradla něco, co neměla

- Nepřiznala pravdu, když hledali to, co ukradla

Ale i když nejednala správně - 22 Bůh pamatoval na Ráchel, 

Žalmy 103:8 Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.

9 Nebude se pořád přít a nebude se hněvat věčně. 10 Nenakládá s námi podle našich 

hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. 11 Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak 

mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. 12 Jak daleko je východ od západu, 

tak od nás vzdálil naše přestoupení. 
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3) BILHA A ZILPA

Jákob tedy má již 4 děti (Rúben, Šimeon, Levi, 

Juda).

Ráchel se zachovala podle tradice – nemohla mít 

děti a tak mu dala svou otrokyni Bilhu a její děti 

adoptovala. Narodil se Dan (právo, spravedlnost) 

a Neftalí (vybojovaný).

Lea a Ráchel mezi sebou soupeřili a tak i Lea vzala 

Zilpu. Narodil se Gád (štěstí) a Ašer (blaho).

Bylo správné, aby vůbec měl Jákob děti s Bilhou a 

Zilpou?

Neměla spíše Ráchel čekat na Pána?

30-3/11

Francesco Hayez, Setkání Ezaua 

a Jákoba (výřez s Bilhou a Zilpou), 

1844



4) VELKÁ RODINA - BABYBOOM

Během 7 let má Jákob mnoho dětí:

Lea - 6 synů (Rúben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, 

Zabulón), 1 dceru

Bilha – Dan a Neftalí

Zilpa - Gád a Ašer

Ráchel - jednoho syna Josefa

To vše se stalo před tím, než se s Lábanem domluvil 

na mzdě (dobytek), tedy 7 let sloužil za Ráchel a 

dostal jestě Leu, Bilhu a Zilpu. 

Narodilo se mu tedy 12 dětí během 7 let !!!!!
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5) SOUPEŘENÍ O MANŽELA

14 Jednou v době sklizně pšenice Rúben šel a 

našel na poli jablíčka lásky a přinesl je své matce 

Lee. Ráchel Lee řekla: Dej mi, prosím, z jablíček 

lásky od svého syna. 15 Ona jí odpověděla: To je ti 

málo, vzít mi muže, že mi chceš vzít i jablíčka lásky 

od mého syna? Ráchel řekla: Za jablíčka lásky od 

tvého syna tedy bude spát tuto noc s tebou.

Jablíčka lásky: Mandragora lékařská, je 

afrodiziakum – tedy slouží pro povzbuzení sexuální 

touhy (stimulant) – dnes se prodávají různé 

podpůrné preparáty.

Kořen mandragory připomíná lidské tělo, v 

minulosti se mu dávala magická moc.

Ženy soupeřily o Jákoba
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5) SOUPEŘENÍ O MANŽELA

Lea měla během 7 let 7 dětí !!!

Poslední 3 děti:

Isachar = Bůh mi dal odměnu

Zabulón = vyvýšený, ctěný, dar, věno

Dína = osvědčená, soudit, vláda, Boží 

vláda, msta, odplata

Lea ale měla hodně práce se svými 

dětmi, stále jistě prožívala nepřijetí od 

manžela, ale věděla, že je přijatá od 

Boha.

Prožívala Boží požehnání.

30-5/11

Americká rodina – Dan a Louise Nutley

– na obrázku 6 synů a nejmladší dcera 

(celkem mají 8 dětí)



6) RODINNÉ VZTAHY

Když Sára nemohla otěhotnit, 

tak dala Abrahamovi jsou 

otrokyni Hagar, ale 

nefungovalo to, musela poslat 

Hagar pryč.

Zde ale nečteme, že by měli s 

tímto problém – jen ženy 

soupeřily o přízeň muže, ale 

všichni žili spolu, komunikovali 

spolu, spolupracovali spolu, 

dokázali se domluvit.

V rodině tedy bylo vzájemné 

přijetí.
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Australská rodina – David a Jackie Jones – na 

obrázku 11 dětí (celkem  mají 12 dětí)



7) DOMLUVA S LÁBANEM

Po narození Josefa uplynulo 14 let a Jákob chtěl již 

odejít.

řekl Jákob Lábanovi: Propusť mě, ať odejdu na své 

místo a do své země.

Lában si ho ale chtěl udržet, viděl na něm Boží 

požehnání, že je pracant, že za dobu, co tam u něj 

byl, tak velmi zbohatl.

27 Lában mu odpověděl: Kéž bych nalezl milost v 

tvých očích a zůstal bys. V kalichu jsem viděl, že mi 

kvůli tobě Hospodin požehnal. 28 Dále řekl: Urči si svou 

mzdu u mne a dám ti ji. ….32 Projdu dnes celé tvé 

stádo a vezmu z něho všechny ovce skvrnité a 

strakaté, všechny načernalé ovce mezi jehňaty a 

strakaté a skvrnité kusy mezi kozami. To bude má 

mzda.
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Jusepe de Ribera – Jákob s 

Lábanovým stádem, cca 1638



7) DOMLUVA S LÁBANEM

Takže domluva byla tato:

Odteď budou všechny ovce 

skvrnité, strakaté, a  načernalé 

Jákobovy.  

Jákob se tedy zachoval velmi 

velkoryse – skvrnité, strakaté a 

načernalé se rodí jen občas.

Z dalších kapitol víme, že Jákob 

zůstává ještě 6 let.
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Jusepe de Ribera – Jákob s 

Lábanovým stádem, cca 1640



8) OPĚT PODVOD NA JÁKOBA

35 Ale ještě toho dne odstranil pruhované a 

strakaté kozly a všechny skvrnité a strakaté kozy, 

všechno, co mělo na sobě něco bílého, a všechna 

načernalá jehňata a předal je do rukou svých synů. 

36 Pak je vzdálil od Jákoba tři dny cesty, zatímco 

Jákob pásl zbývající Lábanovo stádo.

Takže se domluvili, že si z jeho stáda může vzít 

skvrnité, ale svým synům dal příkaz, aby je převezli 

jinam, takže když Jákob šel vybrat skvrnité, tak tam 

žádné nebyly !

Bůh ale věděl, co se bude dít a zastal se Jákoba
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Jean Restout mladší – Jákob a Lában, 

(1692-1768)



10) JENOM PRUHOVANÉ

37 Jákob si pak vzal čerstvé pruty styraxu, 

mandloně a platanu a oloupal na nich bílé pruhy, 

takže odkryl to, co bylo na prutech bílé.

38 A pruty, které oloupal, položil v napajedlech na 

vodních žlabech, kam přicházely ovce pít, aby byly 

naproti ovcím, které se pářily, když přicházely pít.

… 30:43 Tak ten muž převelice zbohatl. Patřilo mu 

mnoho bravu, služky a otroci, velbloudi i osli.
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10) JENOM PRUHOVANÉ

Do napajedel jim dával pruty 

- Styraxu (Sturač), je jich 130 druhů, keř nebo malý strom

- Mandloně – strom až 5m výšky, případně keř

- Platan – strom, různé druhy, výška až 30m

Proč tam ty pruty dával? Magie? Chemická látka?
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10) JENOM PRUHOVANÉ

31 Zeptal se: Co ti mám dát? Jákob odpověděl: Nedávej mi nic.

Jákob věděl, že je závislý na Bohu, že Lában není zdrojem bohatství, ale Bůh. Věděl, že Bůh 

mu může dát, co potřebuje, že je zdrojem všeho bohatství.

Žalmy 37:5 Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. 6 Vyvede tvou 

spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas. 7 Umlkni před Hospodinem a toužebně 

na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují 

pikle. 8 Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého. 9 Protože 

zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, ti obdrží zemi.

30-10C/11

Pruty, které dával do napajedla pomáhaly jeho víře, 

pomáhaly, aby spoléhal na Pána.

Vždy když přišly statné kusy a uviděl pruhy a různé 

barvy kůry, tak se možná modlil, aby Bůh je zbarvil 

tak, jak ty pruty (je to dané geneticky).



11) OTÁZKY

- Proč polygamie?

- Čím to, že tato velká rodina žila spolu v 

relativním pokoji?

- Co způsobilo, že se rodila skvrnitá 

mláďata?
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