
GN 35 – BÉT-EL

- CESTA K BÉT-ELU

- ODSTRANĚNÍ CIZÍCH BOHŮ

- POROD A SMRT RÁCHEL

- RÚBEN

Sébastien Bourdon (1616-

1671), Jákob ukrývá cizí 

bohy



1) BÉT-EL

Genesis 35:1 I řekl Bůh Jákobovi: Vstaň, vystup do Bét-elu a usaď se tam. Postav tam oltář 

Bohu, který se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem.

2 Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: Odstraňte ze svého středu cizí bohy, 

očistěte se a změňte svůj oděv,

3 vstaňme a vystupme do Bét-elu. Tam udělám oltář Bohu, který mi odpověděl ve dni mého 

soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.

4 Nato dali Jákobovi všechny cizí bohy, které měli, a kroužky, které měli v uších, a Jákob je 

skryl pod terebintem, který je u Šekemu.

5 Potom vyrazili a Boží děs padl na okolní města, takže syny Jákobovy nepronásledovali.

6 Tak přišel Jákob, on i všechen lid, který byl s ním, do Lúzu v kenaanské zemi, což je Bét-el.

7 Postavil tam oltář a nazval to místo El Bét-el, protože tam se mu zjevil Bůh, když utíkal před 

svým bratrem.

8 Potom zemřela Rebečina chůva Debóra a byla pohřbena dole u Bét-elu pod dubem. Dal 

mu jméno Alón Bakhúth.

9 Bůh se Jákobovi ukázal znovu po jeho příchodu z Paddan-aramu a požehnal ho.
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1) BÉT-EL

10 Bůh mu řekl: Tvé jméno je Jákob. Tvé jméno již nebude Jákob, ale tvé jméno bude Izrael. 

Tak mu dal jméno Izrael.

11 Ještě mu Bůh řekl: Já jsem Bůh Všemohoucí. Rozploď a rozmnož se; národ, ba shromáždění 

národů z tebe vzejde; i králové vzejdou z tvých beder.

12 A zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě. Také tvému potomstvu po tobě 

dám tuto zemi.

13 Potom Bůh vystoupil od něho z místa, kde s ním mluvil.

14 A Jákob na místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, kamenný posvátný sloup, a 

vylil na něj litou oběť a polil jej olejem.

15 Jákob dal místu, kde s ním Bůh mluvil, jméno Bét-el.

16 Pak odtáhli z Bét-elu. Byl to ještě kus cesty do Efraty, když Ráchel začala rodit. Měla velmi 

těžký porod.

17 V nejtěžší chvíli jejího porodu jí porodní bába řekla: Neboj se, protože máš zase syna.

18 Když její duše vycházela -- neboť umírala -- dala mu jméno Ben-óni, ale otec ho nazval 

Benjamín.
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1) BÉT-EL

19 Ráchel zemřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém.

20 Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup. To je pamětní sloup Ráchelina hrobu až 

dodnes.

21 Pak Izrael odtáhl a postavil svůj stan za Migdal-ederem.

22 Stalo se, když Izrael přebýval v oné zemi, že Rúben šel a spal s Bilhou, konkubínou svého 

otce, a Izrael se to doslechl. Jákobových synů bylo dvanáct:

23 Synové Ley: Jákobův prvorozený Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón.

24 Synové Ráchel: Josef a Benjamín.

25 Synové Rácheliny služky Bilhy: Dan a Neftalí.

26 A synové Leiny služky Zilpy: Gád a Ašer. Toto jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v 

Paddan-aramu.

27 Pak Jákob přišel ke svému otci Izákovi do Mamre do Kirjat-arby, což je Chebrón, kde 

pobývali Abraham i Izák.

28 Izákovi bylo sto osmdesát let.

29 I dokonal Izák a zemřel a byl připojen ke svému lidu, starý a sytý dnů. Jeho synové Ezau a 

Jákob ho pohřbili.
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2) VSTAŇ A VYSTUP
Genesis 35:1 I řekl Bůh Jákobovi: Vstaň, vystup do 

Bét-elu a usaď se tam …..

- zde mu Bůh jasně říká, aby opustil město Šekem

- Slovo vystup se používalo, když se šlo do chrámu 

(pojďme a vystupme)

- Mohli bychom to také říct – vystupme blíž k Bohu, 

přibližme se k němu

- Město Šekem bylo níže než Bét-el (nadmořská 

výška)

- Genesis 28:20 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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3) STAVĚNÍ OLTÁŘŮ

Genesis 35:1 …. Postav tam oltář Bohu, který se ti 

ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem.

Zajímavé je, kde patriarchové stavěli oltáře:

1. Noe na hoře Ararat, Gen. 8:20

2. Abraham v Šekemu, Gen. 12: 7,  Bét-elu, Gen 12: 8, 

v Hebronu, Gen. 13:18, v Morii, Gen. 22: 9

3. Izák v Beeršebě, Gen. 26:25

4. Jákob v Šekemu, Gen. 33:20, v Bét-elu Gen. 35: 7
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G.Malgapo, Jákob v Bét-elu, 
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4) OČISTĚTE SE

2 Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: Odstraňte ze svého středu cizí bohy, 

očistěte se a změňte svůj oděv,

Jákob, jak se zdá, porozuměl, jak silný a destruktivní vliv mělo město Šekem na jeho rodinu

- Dínu to poznamenalo na celý život

- Šimeon a Lévi se projevili jako násilníci

- Mnozí měli u sebe předměty, zasvěcené jiným bohům

- Ovlivnilo to jejich myšlení

Proto musel udělat celou rodinu vést k očištění od těchto věcí, k pokání

Jakubův 4:7 Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.

8 Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli.

2 Korintským 7:1 Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očisťme se od každé poskvrny těla i 

ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží.
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4) OČISTĚTE SE

Dokud nevyčistíme určité věci svého života, pak to má trvalý negativní vliv

Celá rodina poslechla Jákoba

4 Nato dali Jákobovi všechny cizí bohy, které měli, a kroužky, které měli v uších, a Jákob je 

skryl pod terebintem, který je u Šekemu.

Otázkou je, zda Ráchel dala Jákobovi Lábanova domácího bůžka, nebo zda již mu to dala 

dávno předtím. Jákob zapisoval události a o tom, že Ráchel schovala bůžka do velbloudího 

sedla, věděla jen ona. Teď měla druhou šanci, to napravit – nic nečteme.

1 Korintským 10:14 Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím!

Zjevení Janovo 9:20 Ale ostatní lidé, …., se neodvrátili od skutků svých rukou: nepřestali se 

klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, …..
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4) OČISTĚTE SE

Ozeáš 2:15 Navštívím ji s trestem za dny baalů, kdy jim 

obětovala, zdobila se náušnicemi a šperky, chodila za 

svými milenci, ale na mě zapomněla, je Hospodinův výrok.

1 Korintským 8:7 Ale ne ve všech je to poznání. Někteří až 

dosud jsou zvyklí na modlu a jedí toto maso jako 

obětované modlám, a jejich svědomí, protože je slabé, se 

poskvrňuje. 8 Pokrm nás k Bohu nepřiblíží. Nejíme-li, nic 

neztrácíme, a jíme-li, nic nezískáváme.

Náš národ se také potřebuje očistit od mnohých 

nečistých věcí a model.
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5) POHŘBENÍ STARÝCH VĚCÍ

4 Nato dali Jákobovi všechny cizí bohy, které měli, a kroužky, které měli 

v uších, a Jákob je skryl pod terebintem, který je u Šekemu.

Slovo skryl znamená také schovat nebo pohřbít. 

Toto je výraz rozchodu s minulými náboženskými praktikami jeho široké 

rodiny a tím i zlomení všeho, co je ovlivňovalo v Cháránu a v Šekemu.

Efezským 4:22 že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije 

podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, 

23 obnovovat se duchem své mysli 24 a obléknout toho nového 

člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti 

pravdy. 25 Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ 

neboť jsme údy téhož těla. 26 ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať 

nezapadá nad vaším hněvem. 27 Nedávejte místo Ďáblu.
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6) STRACH

Gen.35:5 Potom vyrazili a Boží děs padl na okolní města, 

takže syny Jákobovy nepronásledovali.

Matouš 9:8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a 

vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc.

Skutky apoštolské 2:43 Každé duše se zmocňoval strach; 

skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení 

a na všech byl veliký strach.

Skutky apoštolské 2:43 Všechny naplnila posvátná úcta a 

skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. (B21)

Církev bude mít úctu a autoritu, až se očistí od myšlení 

tohoto světa.

Naopak v církvi roste myšlení světa, Bible se zpochybňuje.
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Když ignorujeme Boží radu, vždy 

to vede k destrukci.



7) JÁKOB V BÉT-ELU

Když jsme tam, kde máme být, může Bůh k nám mluvit, ale 

dokud tam nejsme, nemusí mluvit.

Někdo může říct – Bůh ke mně nemluví. Je to možné, ale 

pak je třeba se ptát, zda jsme tam, kde máme být, jedině 

tam k nám Bůh mluví.

Viz. příběh Filip a komorník, Sk.8

Dokud nebyl tam, kde ho chtěl Bůh mít, tak k němu 

nemluvil.

Lůz – mandlový strom, Bét-el – dům Boží
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Filip a Etiopan, biblická ilustrace



8) DEBORA, RÁCHEL, IZÁK

V tomto období čteme, že umírají tři lidé

- Debóra, chůva Rebeky, ale nikde není ani slovo o 

Rebece, zemřela ještě než se vrátili z Cháránu

- Ráchel umírá při porodu svého 2. syna, v té době má 

Josef cca 15 let, svého bratra moc nezná, protože již v 17-

ti letech je prodán do otroctví

- Izák umírá ve věku 180 let – tedy v roce 1672 př.n.l., Jákob 

v té době má 120 let a Josef má 29 let (to už je 12 let v 

Egyptě)

29 I dokonal Izák a zemřel a byl připojen ke svému lidu, starý 

a sytý dnů. 

Jen u Izáka čteme, že umírá v pokoji, je připojen ke svému 

lidu – důkaz o posmrtném životě, že po smrti se všichni 

potkávají
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8) BENJAMIN

18 Když její duše vycházela - neboť umírala - dala mu 

jméno Ben-óni, ale otec ho nazval Benjamín.

Benjamín = syn mé pravé ruky, tedy ten, který je mi 

velkou pomocí, kdo je schopný

Ben-óni = syn mé bolesti, mého zmaru

20 Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup. To 

je pamětní sloup Ráchelina hrobu až dodnes.

Vždy při významné události byl vztyčen pamětní 

sloup, to místo bylo Efrata (Betlém)
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9) RÚBEN

22 Stalo se, když Izrael přebýval v oné zemi, že Rúben šel a spal s Bilhou, konkubínou svého 

otce, a Izrael se to doslechl.

Tento špatný čin byl především kvůli očekávání dědičných práv (viz. 1 Kr. 2: 13-25). Rúben (cca 

23 let) se snažil přinutit otce, aby ho jmenoval hlavu klanu. Byl odsouzen a odmítnut kvůli 

tomuto incidentu (viz Gen. 49: 3-4, 1 Par. 5: 1).

Takže Rúben, Šimeon i Lévi si svým jednáním uzavřeli cestu k tomu, aby byli vůdci klanu - tím 

umožňují čtvrtému synovi Ley, aby byl předkem Mesiáše (Juda).
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(výřez), 1906



10) OTÁZKY

- Jak mohu pomoci lidem, kteří jsou v zajetí 

různých věcí?

- Proč Ráchel nic neřekla?

- Jsme tam, kde nás Bůh chce mít?

- Rúben – proč tak jednal?
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