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1) ÚTĚK OD LÁBANA

Genesis 31:1 Jákob uslyšel slova Lábanových synů: Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce! 

A z toho, co bylo našeho otce, si nahromadil všechno toto bohatství!

2 I na Lábanově tváři Jákob viděl, že už vůči němu nebyl takový jako dříve.

3 Tu řekl Hospodin Jákobovi: Navrať se do země svých otců a do svého rodiště; já budu s 

tebou. 4 Jákob si tedy dal zavolat Ráchel a Leu na pole ke svému stádu

5 a řekl jim: Vidím na tváři vašeho otce, že už vůči mně není takový jako dříve, avšak Bůh 

mého otce byl se mnou. 6 Vy však víte, že jsem vašemu otci sloužil celou svojí silou.

7 Avšak váš otec si ze mne tropil žerty, desetkrát změnil mou mzdu, ale Bůh mu nedovolil mi 

uškodit. 8 Když řekl: Tvou mzdou budou skvrnité, všechny ovce rodily skvrnité; když řekl: Tvou 

mzdou budou pruhované, všechny ovce rodily pruhované. 9 Bůh odňal dobytek vašemu otci 

a dal ho mně. 10 I stalo se v době páření ovcí, že jsem pozvedl oči a ve snu jsem viděl, že 

berani, kteří skákali na ovce, byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. 11 Pak mi Boží anděl ve snu řekl: 

Jákobe! Odpověděl jsem: Tady jsem. 12 On pokračoval: Nuže pozvedni oči a viz: Všichni 

berani, kteří skáčou na ovce, jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí. Viděl jsem totiž všechno, co ti 

Lában provádí. 13 Já jsem Bůh z Bét-elu, kde jsi pomazal posvátný sloup a kde jsi mi učinil slib. 

Teď vstaň, odejdi z této země a navrať se do své rodné země.

31-1A/11



1) ÚTĚK OD LÁBANA

14 Ráchel a Lea mu odpověděly: Máme snad ještě dědičný podíl v domě svého otce?

15 Cožpak nás nepovažuje za cizinky? Vždyť nás prodal a peníze dočista utratil!

16 Ano, všechno bohatství, které Bůh odňal našemu otci, patří nám a našim dětem. Nyní tedy 

udělej všechno, co ti Bůh řekl. 17 Nato Jákob vstal, posadil své děti a ženy na velbloudy

18 a sehnal všechen svůj dobytek a všechen svůj majetek, jejž nabyl, dobytek a zboží, které 

nabyl v Paddan-aramu, aby šel ke svému otci Izákovi do kenaanské země. 19 Když Lában

odešel stříhat ovce, Ráchel ukradla domácí bůžky, které patřily jejímu otci. 20 A Jákob 

oklamal Aramejce Lábana, když mu neoznámil, že utíká. 21 Tak utekl se vším, co měl. Vstal, 

přebrodil Řeku a vydal se směrem ke gileádskému pohoří. 22 Třetího dne bylo Lábanovi

oznámeno, že Jákob utekl. 23 Tedy vzal s sebou své příbuzné, po sedm dní ho pronásledoval 

a dostihl ho v gileádském pohoří. 24 K Aramejci Lábanovi přišel ve snu v noci Bůh a řekl mu: 

Měj se na pozoru, abys nepromlouval k Jákobovi ani dobro ani zlo. 25 Lában dostihl Jákoba, 

když Jákob postavil svůj stan na hoře. I Lában se svými příbuznými tábořil v gileádském pohoří.

26 Lában se Jákoba zeptal: Cos to udělal, žes mne oklamal a mé dcery jsi odvedl jako 

válečné zajatce? 27 Proč jsi potají utekl a oklamals mne? Neoznámils mi to, abych tě mohl 

propustit s radostí a zpěvy, s tamburínou a lyrou!
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1) ÚTĚK OD LÁBANA

28 Ani jsi mě nenechal políbit mé vnuky a dcery. Tentokrát bylo tvé jednání bláznivé.

29 Je v mé moci naložit s vámi zle. Ale včera mi Bůh vašeho otce řekl: Měj se na pozoru, abys 

nepromlouval k Jákobovi ani dobro ani zlo. 30 Když už jsi chtěl odejít, protože jsi velice toužil 

po otcovském domě, proč jsi ukradl mé bohy? 31 Jákob na to Lábanovi odpověděl: Protože 

jsem se bál, neboť jsem si myslel, abys mi neuchvátil své dcery. 32 U koho najdeš své bohy, 

ten nezůstane naživu. Před našimi příbuznými prozkoumej, co tvého je u mne, a vezmi si to. 

Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. 33 Lában tedy vešel do stanu Jákobova, do stanu 

Leina, i do stanu obou služebnic, ale nic nenašel. Pak vyšel z Leina stanu a vešel do stanu 

Ráchelina. 34 Ráchel však vzala domácí bůžky, vložila je do velbloudího sedla a posadila se 

na ně. Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. 35 Ráchel řekla svému otci: Ať se můj pán 

nerozzlobí, že nemohu ve tvé přítomnosti povstat, protože mám to, co mívají ženy. Vše 

prohledal, ale domácí bůžky nenašel. 36 Tu Jákob vzplanul hněvem a začal se s Lábanem

přít. Říkal mu: Jaké je mé přestoupení? Jaký je můj hřích, žes mě tak pronásledoval?

37 Když jsi prohledal všechny mé věci, cos ze všech svých věcí našel? Polož to sem před 

bratry mé i bratry své, ať mezi námi dvěma rozsoudí! 38 Těchto dvacet let jsem u tebe. Tvé 

ovce ani kozy nepotratily, berany z tvého stáda jsem nejídal.
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1) ÚTĚK OD LÁBANA

39 Rozsápané zvíře jsem ti nepřinášel, sám jsem nesl ztrátu; vyžadoval jsi ode mne to, co bylo 

ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. 40 Ve dne mě stravovalo horko a v noci mráz, 

spánek prchal od mých očí. 41 To bylo mých dvacet let ve tvém domě: Čtrnáct let jsem ti 

otročil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj brav, ale mou mzdu jsi změnil desetkrát. 42 Kdyby 

Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův nebyl se mnou, propustil bys mě teď s 

prázdnou. Bůh viděl mé soužení a námahu mých rukou a včera rozsoudil. 43 Lában na to 

Jákobovi odpověděl: Tyto dcery jsou moje dcery a tyto děti jsou moje děti, tento brav je můj 

brav a všechno, co vidíš, je mé. Ale co mohu dnes udělat pro tyto své dcery nebo pro děti, 

které porodily? 44 Nuže pojď, já a ty uzavřeme smlouvu, a bude na svědectví mezi mnou a 

tebou. 45 Jákob tedy vzal kámen a vztyčil ho jako pamětní sloup. 46 Pak řekl svým bratrům: 

Nasbírejte kameny. Vybrali kameny, udělali hromadu a tam na té hromadě pojedli. 47 Lában

ji nazval Jegar-sahaduta a Jákob ji nazval Gal-ed. 48 A Lában řekl: Tato hromada je dnes 

svědectvím mezi mnou a tebou. Proto se jmenuje Gal-ed, 49 a také Mispa, neboť řekl: Ať 

Hospodin drží hlídku mezi mnou a tebou, až budeme jeden před druhým ukryti. 
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1) ÚTĚK OD LÁBANA

50 Jestliže budeš mé dcery pokořovat nebo si vezmeš ženy mimo mé dcery, byť by nikdo 

nebyl s námi, pohleď, Bůh je svědkem mezi mnou a tebou!

51 Lában ještě řekl Jákobovi: Viz tuto hromadu a viz pamětní sloup, jež jsem vztyčil mezi sebou 

a tebou.

52 Svědkem je tato hromada a svědkem je ten pamětní sloup, že já tuto hromadu 

nepřekročím ke zlému k tobě, a že ty tuto hromadu a tento pamětní sloup nepřekročíš ke 

zlému ke mně.

53 Ať Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce soudí mezi námi! A Jákob přísahal při 

strachu svého otce Izáka.

54 Pak Jákob obětoval na hoře oběť a zavolal své příbuzné, aby jedli chléb. Jedli chléb a 

přenocovali na té hoře.
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2) LAKOMSTVÍ

31:1 Jákob uslyšel slova Lábanových synů: Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce! A z 

toho, co bylo našeho otce, si nahromadil všechno toto bohatství!

30:29 Jákob mu odpověděl: Ty víš, jak jsem ti sloužil a jak se mnou tvůj dobytek prospíval.

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?

Všichni prosperovali, protože Bůh žehnal Jákobovi, i synové Lábana si užívali to, jak se jim 

daří. Jákob byl velký pracant, díky němu to vše měli a když chtěl také nějakou mzdu, tak mu 

říkají, že je okrádá.

Ale on chtěl mzdu za poctivou práci a pro děti jejich dcer, pro jejich rodinu!

Když někdo miluje peníze, pak pokud mu je berete, tak saháte na jeho modlu a velmi se zlobí!

31-2A/11



2) LAKOMSTVÍ

Kazatel 5:9 Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. 

2 Timoteovi 3:1 Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy.

2 Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, 

nesvatí, ….

1.Timoteovi 6:9 Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha 

nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby. 10 Neboť kořenem 

všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si 

mnoho bolestí.

Koloským 3:5 Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost 

a lakomství, které je modloslužbou.

31-2B/11



2) LAKOMSTVÍ

Nezdravý vztah k penězům mají i 

mnozí křesťané, touží po bohatství.

Lában a synové Lábana nebyli 

vůbec vděční za to, co Jákob pro 

ně udělal, jen viděli, že jim něco 

bere.

Takto se dívá mnoho lidí –

zaměstnavatelé chtějí vyždímat své 

zaměstnance a obráceně –

zaměstnanci nejsou nikdy 

spokojeni, co pro ně zaměstnavatel 

dělá.

31-2C/11

Pedro Orrente, Jákob napájí 

Lábanova stáda (cca 1612-1622)



3) HLEDÁNÍ BOŽÍ VŮLE

Všimněte si, jak Bůh vedl Jákoba:

1) Už toužil odejít (Gen.30:25 ….., řekl Jákob 

Lábanovi: Propusť mě, ať odejdu na své místo a 

do své země. )

2) Změnily se okolnosti (měnil se vztah k Lábanovi, k 

synům – v.2 I na Lábanově tváři Jákob viděl, že už 

vůči němu nebyl takový jako dříve)

3) Bůh k němu promluvil a potvrdil mu to, co prožíval 

ve svém srdci (3 Tu řekl Hospodin Jákobovi: 

Navrať se do země svých otců)

4) Promluvil si o tom s Ráchel a Leou a ty mu to 

potvrdily, souhlasily s tím, že je potřeba odejít 

(viděli chování jejich otce)

5) Ženy ho podpořily navzdory svým přirozeným 

vztahům ke svému otci

31-3A/11

Pedro Orrente, Jákob u studny  (cca 

25)



3) HLEDÁNÍ BOŽÍ VŮLE

Podobné je to i s námi:

1) Vkládá nám do srdce touhy

2) Můžeme vnímat i okolnosti, 

které nás v tom utvrzují

3) Bůh k nám mluví a potvrzuje to, 

co prožíváme

4) Potřebujeme i někoho, komu 

důvěřujeme, aby nám naše 

rozhodnutí potvrdil

Příklad: moje změna zaměstnání

31-3B/11

Jacopo Bassano starší(1510–1592)

Lában a jeho stáda



4) DOMÁCÍ BŮŽCI

Genesis 31:19 Když Lában odešel stříhat ovce, 

Ráchel ukradla domácí bůžky, které patřily jejímu 

otci.

Proč to Ráchel udělala? Vždyť po 20 letech už 

musela Jákoba znát a věděla ke komu se modlí, 

že nějaké domácí bůžky neuznává.

Podstata byla ale v něčem jiném:

Vlastnictví takovýchto domácích bůžků 

naznačovalo vedoucí postavení v rodině (patřilo 

to Lábanovi) a v případě provdané dcery to 

zajišťovalo jejímu muži právo na otcův majetek.

31-4A/11

Domácí bůžci - terafim



4) DOMÁCÍ BŮŽCI

Takže Ráchel vzala spravedlnost do svých rukou. 

Byl to závazný zločin, nenechala Boha, aby on 

sám zjednal právo, ale jednala, jak se jí to zdálo 

správné.

Chtěla ze svých sil zajistit svému muži to, co mu 

nedával Lában.

Lábanova rodina uctívala stejného Boha jako 

Jákob, jen k tomu měli ještě něco navíc. 

Domácí bůžci měli chránit domácnost (modly, 

amulety, obrazy, ornamenty, …) a dnes už víme, 

že to naopak - je to vstupní brána pro to, aby 

démoni mohli vstupovat do našeho domu.

31-4B/11

Domácí bůžci – terafim

z oblasti Sýrie



5) ÚTĚK OD LÁBANA

Jákob se tedy rozhodl odejít, nikomu nic neřekli a 

vyrazili na cestu.

Vyrazili z města Cháranu, je také možné, že pásli 

svá stáda jižně, aby nikdo nemohl zjistit, že utíkají.

Tři dny poté, co přebrodili řeku Eufrat (což bylo 

cca 110 km od Cháránu) se Lában dověděl, že 

utekli. 

Odtud se dostali až k pohoří, během 10 dní urazili 

víc jak 500 km na velbloudech.

31-5/11



6) PRONÁSLEDOVÁNÍ

Lában s velkým hněvem šel s příbuznými (s 

armádou !) a pronásledoval Jákoba, během 

7 dní urazil vzdálenost 600 km !

Když ho dostihl, tak mu vyčítá toto:

- Oklamal jsi mne (to byla pravda, Jákob to 

takto musel udělat, jinak by ho nepropustil)

- Dcery si odvedl jako válečné zajatce 

(naprostá lež, vůbec nerozuměl, co jeho 

dcery prožívají)

- Proč jsme to nemohli oslavit (naprostá lež, 

žádnou oslavu by nedělal, nechtěl by je 

propustit)

- Ukradl jsi mé bohy (to byla pravda, jen to 

Jákob nevěděl)

- Všechno je moje (děti, majetek – také lež)

31-6/11

Charles-Joseph Natoire (1700-1777)

Jáko a Ráchel opouštějí dům 

Lábana



7) JÁKOBŮV HNĚV

Jákob odpovídá na to, co mu řekl Lában:

- Bál jsem se, že mě nebudeš ochoten dát 

dcery (Lában měl problém s tím, že vše 

chtěl mít pod kontrolou, vše chtěl ovládat)

- Prohledej si to, stejně nic nenajdeš, proto 

vyslovil tak silná slova

- Rozhněval se a dal průchod svému hněvu

- Říká – jaký je můj hřích,…prožíval jsem mráz 

a vedro, nemohl jsem spát, otročil jsem

Možná si říkal, že už má od Lábana pokoj a 

zase se tam objevil a to bylo pro Jákoba 

těžké.

31-7/11

Pietro da Cortona (cca 1630-1635)

Lában hledá své modly



8) BOŽÍ ZASTÁNÍ

24 K Aramejci Lábanovi přišel ve snu v noci 

Bůh a řekl mu: Měj se na pozoru, abys 

nepromlouval k Jákobovi ani dobro ani zlo.

To se zdá jako velmi zvláštní formulace, je to 

hebrejský idiom – necháš ho být, už mu nic 

ani neříkej.

Kdyby toto Bůh neudělal, je možné, že by mu 

Lában vzal dcery a majetek.

Bůh viděl, co Lában dělal, jak manipuloval, 

lhal, měnil úmluvy, ale Bůh řekl dost!

31-8/11

Filippo Lauri (1686)

Jákob prchající od Lábana



9) RÁCHEL

Ráchel jediná věděla pravdu, jak to je, že 

ona ukradla domácí bůžky.

Bůh pro ní měl požehnaný život, ale musela 

by být ochotna se pokořit, činit pokání. Tato 

chvíle byla pro ní byla milostí od Boha, 

příležitostí jít s pravdou ven.

Ale tím, že to skrývala, tak si velmi ublížila a její 

manžel vyslovil kletbu (slova autority mají 

velký význam). Umírá při porodu 2.dítěte.

Jakubův 5:16 Vyznávejte hříchy jeden 

druhému a modlete se jeden za druhého, 

abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná 

modlitba spravedlivého.

31-9A/11

Pieter Lastman(1622)

Lában hledá modly



9) RÁCHEL

Jákob to později zjistil, protože tento 

zápis psal přímo Jákob, takže se dříve 

nebo později musel dovědět pravdu.

Genesis 37:2 Toto je rodopis Jákobův. 

Nikde není napsáno, že by se Ráchel 

přiznala, je možné, že na to přišli až po 

její smrti. (Gen.35:16-18)

Lukáš 13:3 Ne, pravím vám, ale 

nebudete-li činit pokání, všichni 

podobně zahynete.

31-9B/11

Giovanni Battista Tiepolo(1726)

Lában hledá modly



10) DOHODA

44 Nuže pojď, já a ty uzavřeme 

smlouvu, a bude na svědectví mezi 

mnou a tebou.

Jegar-sahaduta – aramejsky hromada 

svědectví

Gal-ed – hebrejsky hromada svědectví

Je to vlastně takový pakt o neútočení, 

podobně jako hraniční kameny, 

většinou u hlavní cesty.

31-10/11

Bartolomé Esteban Murillo(cca 1665)

Lában hledá domácí bůžky



11) OTÁZKY

- Proč Ráchel ukradla bůžky, možná je jiný 

důvod, než jsem uvedl?

- Co mohou být domácí bůžci v dnešní 

době?

- Máte okolo sebe nějaké lidi, kteří jednají 

jako Lában?

31-11/11


