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1) DÍNA V ŠEKEMU

Genesis 34:1 Dína, dcera Ley, kterou porodila Jákobovi, si vyšla, aby se podívala na dcery té 

země.

2 Uviděl ji Šekem, syn Chivejce Chamóra, knížete té země, zmocnil se jí, ležel s ní a znásilnil ji.

3 Přilnul svou duší k Díně, dceři Jákobově. Miloval tu dívku a mluvil k jejímu srdci.

4 A svému otci Chamórovi Šekem řekl: Vezmi mi toto děvče za ženu.

5 Když Jákob uslyšel, že Šekem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli s jeho dobytkem na 

poli. Jákob mlčel až do jejich příchodu.

6 Šekemův otec Chamór vyšel k Jákobovi, aby s ním promluvil.

7 Synové Jákobovi přišli z pole, jakmile o tom uslyšeli. Ti muži byli hluboce zarmouceni a vzpláli 

velikým hněvem. Vždyť spáchal hanebnost v Izraeli, když ležel s dcerou Jákobovou. To se 

nemělo stát.

8 Chamór s nimi mluvil takto: Můj syn Šekem přilnul celou duší k vaší dceři. Dejte mu ji, prosím, 

za ženu.

9 A spřízněte se s námi; své dcery dávejte nám a berte si naše dcery.

10 Zůstaňte u nás. Celá země je před vámi: Pobývejte v ní, procházejte jí a natrvalo se v ní 

usaďte.
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1) DÍNA V ŠEKEMU

11 A Šekem řekl jejímu otci a jejím bratrům: Kéž naleznu milost ve vašich očích! A co mi 

řeknete, to vám dám.

12 Stanovte mi jakkoli vysoké odstupné a dar. Dám, cokoli mi řeknete, jen mi dejte tu dívku za 

ženu!

13 Jákobovi synové však na to Šekemovi a jeho otci Chamórovi odpověděli lstivě, protože 

poskvrnil jejich sestru Dínu.

14 Řekli jim: Nemůžeme udělat takovou věc, abychom svou sestru dali někomu, kdo není 

obřezán, protože pro nás to je potupa.

15 Jen tak budeme s vámi souhlasit, když budete jako my tím, že každý mužského pohlaví 

bude u vás obřezán.

16 Pak vám budeme dávat své dcery a budeme si brát vaše dcery, zůstaneme u vás a 

staneme se jedním lidem.

17 A jestli nás neuposlechnete a neobřežete se, vezmeme svou dceru a půjdeme.

18 Jejich slova se Chamórovi a Chamórovu synu Šekemovi líbila.

19 Mládenec neváhal a vykonal tu věc, protože měl zalíbení v Jákobově dceři. Byl 

nejváženější z celého otcovského domu. 
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1) DÍNA V ŠEKEMU

20 Chamór a jeho syn Šekem přišli do brány svého města a promluvili k mužům města:

21 Tito muži jsou vůči nám přátelští. Ať pobývají v zemi a procházejí jí, vždyť země je před nimi 

dosti rozlehlá. Jejich dcery si budeme brát za ženy a své dcery budeme dávat jim.

22 Ale jen tak budou s námi ti muži souhlasit, aby zůstali u nás a abychom se stali jedním 

lidem, když každý mužského pohlaví u nás bude obřezán, tak jako jsou obřezáni oni.

23 Jejich stáda, jejich zboží a všechen jejich dobytek, což to nebude naše? Jen s nimi 

souhlasme a zůstanou u nás.

24 A všichni, kdo vycházeli do brány jeho města, uposlechli Chamóra a jeho syna Šekema. 

Všichni mužského pohlaví se dali obřezat, všichni, kdo vycházeli do brány jeho města.

25 Třetího dne pak, když měli bolesti, vzali dva Jákobovi synové, Šimeón a Lévi, bratři Díny, 

každý svůj meč, přišli do města, které se cítilo bezpečně, a povraždili všechny mužského 

pohlaví.

26 Také Chamóra a jeho syna Šekema zabili ostřím meče, vzali z Šekemova domu Dínu a 

odešli.
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1) DÍNA V ŠEKEMU

27 Jákobovi synové přišli na pobité a vyplenili to město, kde poskvrnili jejich sestru.

28 Pobrali jejich brav, skot i jejich osly, co bylo ve městě i co bylo na poli.

29 Zajali a ukořistili všechen jejich majetek, všechny malé děti a ženy, všechno, co bylo v 

domě.

30 Jákob řekl Šimeónovi a Lévimu: Uvalili jste na mne zkázu, když jste mne zošklivili u obyvatel 

země, u Kenaanců a Perizejců. Nás je malý počet. Shromáždí-li se proti mně a pobijí-li mne, 

budu vyhlazen já i můj dům.

31 Oni však odpověděli: Cožpak směl jednat s naší sestrou jako s nevěstkou?
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2) POČÁTEK TĚCHTO PROBLÉMŮ

Gen.33:18 ….Jákob pokojně přišel do města Šekemu, 

které je v kenaanské zemi. Utábořil se před městem 19 a 

od synů Chamóra, otce Šekemova, koupil za sto kesít díl 

pole, na kterém postavil svůj stan.

Počátek těchto problémů bylo to, že Jákob a jeho 

rodina  pobýval příliš blízko pohanského města.

Kdyby tam nebyli, tak bychom nečetli:

Genesis 34:1 Dína, dcera Ley, kterou porodila Jákobovi, 

si vyšla, aby se podívala na dcery té země.

Vše, co následovalo, byl důsledek tohoto rozhodnutí, 

pokud nás Pán vede, pak nás také chrání před 

pokušením, pokud ale jdeme tam, kam nás nevede, 

můžeme mít problémy.
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Únos Díny, 17.stol., 

autor neznámý



3) ZVĚDAVOST

Genesis 34:1 Dína, dcera Ley, kterou porodila Jákobovi, si vyšla, aby se podívala na dcery té 

země.

Dína vyrůstala s 11 bratry, později 12 bratry, takže nejspíše toužila mít i nějaké jiné vztahy.

34-3A/10

Dína mezi šekemskými

děvčaty, ilustrace Bible

Ale stále je potřeba se ptát Boha, zda je to 

moudré, někdy nás něco zaujme a může to 

být past. Vypadá to úžasně, ale přitom to 

může mít hrozné následky (to vám ďábel 

nikdy neřekne).

Žalmy 105:4 Hledejte Hospodina a jeho sílu! 

Ustavičně vyhledávejte jeho tvář!



3) ZVĚDAVOST

Jakubův 1:14 Každý, kdo je pokoušen, je strháván a 

váben svou vlastní žádostivostí.

15 Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný 

hřích plodí smrt.

Ďábel přichází s nějakou myšlenkou – něco co vás 

napadá. To ještě není hřích. Hříchem se to stane, když 

přijmeme tu myšlenku a podle ní jednáme.

Výsledkem je zkáza a smrt. Ďábel nás chce ničit.

1 Petrův 5:8 Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel 

obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.
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Dína, Ramsi Taskiran Nacido,

1961



4) DESATERO

Exodus 20

1) Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské 

země, z domu otroctví.

2) Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.

3) Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo

4) Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil.

5) Cti svého otce a svou matku

6) Nebudeš vraždit!

7) Nebudeš cizoložit!

8) Nebudeš krást!

9) Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!

10) Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš 

dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po 

jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po 

ničem, co patří tvému bližnímu.

34-4/10

Kamenné desky s 

Desaterem



5) ŠEKEM

2 Uviděl ji Šekem, syn Chivejce Chamóra, knížete té země, 

zmocnil se jí, ležel s ní a znásilnil ji.

Když jí tak miloval, proč se jí musel zmocnit násilím?

K tomuto vede společnost, ve které žijeme – jestli to chceš, 

tak si to vezmi ! Já to chci a vezmu si to!

Křesťanství vede k sebeovládání

2 Petrův 1:5 A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte 

svou víru ctností, ctnost poznáním, 6 poznání 

sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost 

zbožností, 7 zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou 

náklonnost láskou. 8 Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li 

se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání 

našeho Pána Ježíše Krista.
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Támar, Alexandre 

Canabel, 1875



6) REAKCE BRATRŮ DÍNY

7 Synové Jákobovi přišli z pole, jakmile o tom 

uslyšeli. Ti muži byli hluboce zarmouceni a vzpláli 

velikým hněvem.

13 Jákobovi synové však na to Šekemovi a jeho 

otci Chamórovi odpověděli lstivě,…

Jejich reakce byla pochopitelná

Jaká měla být správná reakce?

Deuteronomium 22:28 Jestliže potká muž dívku, 

pannu, která není zasnoubená, zmocní se jí, bude 

s ní spát a budou dopadeni, 29 ten muž, který s 

ní spal, dá otci dívky padesát stříbrných. Stane se 

jeho ženou za to, že ji znásilnil, a nesmí ji po celý 

svůj život propustit.
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Únos Díny, Giuliano Bugiardini, 1531



6) REAKCE BRATRŮ DÍNY

Deuteronomium 22:25 Jestliže však potká muž 

zasnoubenou dívku na poli, ten muž se jí zmocní 

a bude s ní spát, ať zemře jenom ten muž, který s 

ní spal.

26 Dívce ale nic nedělej. Dívce nenáleží trest 

smrti, protože to je případ, jako když někdo 

povstane proti svému bližnímu a zavraždí ho.

Takže měli 2 možnosti:

- Buď pomstít tento čin smrtí Šekema

- Nebo chtít peněžní náhradu a Dínu vdát za 

Šekema

34-6B/10

Eustache Le Sueur, Znásilnění 

Támar, 1640



6) REAKCE BRATRŮ DÍNY

Namísto toho Šimeon a Lévi

naplánovali, že je

- Ochromí tím, že se nechají 

obřezat

- Poté je zavraždí

- Seberou jejich majetek

- Ženy a děti prodají do otroctví

Ale všichni kromě Šekema byli 

nevinní !!!

Představte si situaci, že by někdo z 

vašich příbuzných něco špatného 

udělal a vaše rodina by čelila 

následkům.
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Šimeon a Lévi vraždí město 

Šekem, biblická ilustrace



7) (NE) REAKCE JÁKOBA

30 Jákob řekl Šimeónovi a Lévimu: Uvalili jste na 

mne zkázu, když jste mne zošklivili u obyvatel země, 

u Kenaanců a Perizejců. Nás je malý počet. 

Shromáždí-li se proti mně a pobijí-li mne, budu 

vyhlazen já i můj dům.

Jákob je v této kapitole velice málo – jen informuje 

bratry Díny o tom, co se stalo a také, když je 

napomíná, nic víc!

Otec to má řešit, ne její bratři ! Mládí je velmi 

vznětlivé, prudké.

Jákob to ale vůbec neřešil, dokonce ani neřeší tu 

hroznou nespravedlnost, co se stala. Jákob jen řeší 

sebe – ve verši 30 - 7x mluví o sobě (já, mne, můj)
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Znásilnění Díny, Richard 

McBee, současnost



7) (NE) REAKCE JÁKOBA

Jakubův 4:17 Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, 

má hřích.

Podobně i Ježíš říká abychom pomohli těm, kdo to 

potřebují namísto toho, abychom se za ně jen 

modlili.

Někdy je potřeba vstát a rázně jednat a protože 

nejednal, tak to bratři Díny vzali do svých rukou !!

„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se 

založenýma rukama.“

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic 

v domnění, že to málo, co udělat může, nemá 

smysl.“           Edmund Burke (1729-1797)
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Šimeon a Lévi vraždí 

Šekemské, biblická ilustrace



8) MUŽI ŠEKEMU

Zajímavé také je, že muži Šekemu souhlasili, jaké k 

tomu měli důvody?

- Měli úctu k autoritě

- Viděli v tom příležitost

- Touha po majetku - 23 Jejich stáda, jejich zboží 

a všechen jejich dobytek, což to nebude naše? 

Jen s nimi souhlasme a zůstanou u nás.

Duchovní rovina – Abraham musel nejprve prožít 

proměnu, aby mu Bůh řekl, aby se obřezal. NZ 

mluví o obřízce srdce – Římanům 2:29 ale pravý 

Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je 

obřízka srdce Duchem, nikoli literou. 

Koloským 2:11 V něm jste byli také obřezáni 

obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou,
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Šimeon a Lévi vraždí 

Šekemské, biblická ilustrace



9) POHANSTVÍ V CÍRKVI

Můžeme to říct i obecněji:

Bez proměny srdce Duchem Svatým by církev byla 

zaplavena vším možným – vidíme v tom snahu 

Satana ovlivnit církev, rozložit ji, 

Příklady:

- Annaniáš a Zafira

- Korinský sbor - 1 Korintským 5:1 Skutečně je slyšet 

o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, 

jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má 

ženu svého otce.

- Thyatiry – Zj. 2:20 Ale to mám proti tobě, že trpíš 

ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a 

svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso 

obětované modlám. 
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Pomsta za Dínu Gerard 

Jollain,1670



10) OTÁZKY

- Jak měl Jákob reagovat?

- Čemu musíme zabraňovat, aby 

nepronikalo do církve?

- Jak čelíme pokušení, jak můžeme obstát?
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