
Gn 28,5 – 33,19 

Jakub – Izrael 



Útek 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 28,5 – 22 



Schody a brána 
11 Keď došiel na (isté) miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov 
toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste. 12 I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o 
zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. 13 A hľa, 
nad ním stál Pán a hovoril: "Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej 
odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. 14 A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa 
rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané 
všetky pokolenia zeme. 15 Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, kde pôjdeš, a privediem ťa 
späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti prisľúbil.“ 16 Vtedy sa Jakub 
prebudil zo spánku a povedal: "Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel!" 

SEN – Ide o prvé rozprávanie o sne v SZ. Na Starovekom blízkom východe sa ľudia 
občas uchýlili do priestorov chrámu, aby podnietili boha, nech im zjaví svoju vôľu vo 
sne. Tento prístup sa však nedá aplikovať na náš príbeh, keďže Jakub nevie, že je na 
posvätnom mieste; to mu práve ukáže až sen (porov. 28,16). 

REBRÍK – Môže ísť o obraz schodov na babylonských zikkuratoch, čiže chrámoch, 
ktoré sa vnímali ako príbytky bohov. V mezopotámskom rozprávaní bohovia Nergal a 
Ereškigal vystupujú po nebeskom schodišti (simmiltu), čo ako obraz poskytuje dosť 
dobrú analógiu k Jakubovmu snu. V každom prípade rebrík prepája nebo a zem. Boží 
anjeli vystupujúci po rebríku predstavujú nebeské bytosti, ktoré sa pohybujú medzi 
zemou a nebom. Nebeské bytosti často vystupujú v Biblii ako tí, ktorí strážia zem a 
dohliadajú na ľudí, chránia národy a sprevádzajú pútnikov (porov. Jób 1,6; 2,1; Zach 
1,8-17; Dt 32,8). Odtiaľ potom jakubovo zvolanie: „Tu je naozaj dom Boží a tu je brána 
do neba!” (Gn 28,17 SSV). 



… bude mojim Bohom 
17 I nadišiel ho strach a povedal: "Aké hrozné je toto miesto! Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do 
neba!” 18 Keď Jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho 
vrch polial olejom. 19 A nazval toto miesto menom Betel. Predtým sa však toto miesto volalo Luza. 20 
A Jakub urobil sľub: "Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá 
chlieb na živobytie a šaty na oblečenie 21 a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve 
bude mojím Bohom 22 a tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo 
všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky." 

DESIVÉ MIESTO – V knihách židovského kánona vyjadruje skôr koncept bázne pred 
Bohom, t. j. posvätnú úctu pred Bohom. 

BETEL – Bét = dom; El = Boh. Čiže Boží dom. 

AK BUDE BOH SO MNOU… – Znova sa tu ozýva idea obojstrannej zmluvy, čiže vzťahu 
Boha a človeka, kde Boh i človek sa k niečomu obojstranne zaväzujú.  

DESIATOK – Bežne to znamená odovzdávanie desatiny úrody na podporu chrámového 
kultu; porov, tiež 14,17-20, kde ho odovzdáva Abram Melchizedechovi ako kňazovi 
najvyššieho Boha. Dalo by sa povedať: „Môj Boh je ten, komu patria moje desiatky“ – 
je to teda akoby akt uznania niekoho za svojho boha a pána. Doteraz to bol len Boh, 
ktorý sa zaviazal byť s Jakubom, teraz Jakub odpovedá a vstupuje do vzťahu s Bohom. 
Už nie pomocou svojej Isti, ale skrze sľub, ktorý odpovedá na jednotlivé časti Božieho 
prísľubu. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Ráchel, Lia a Lában 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 29,10 – 35 



Ráchel 
10 Keď Jakub videl Ráchel, dcéru brata svojej matky Labana, a ovce brata svojej matky Labana, 
pristúpil a odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana.  

STUDŇA – umelo vyhĺbená šachta, ktorá ide až k podzemnému prameňu, niekedy až 
niekoľko desiatok metrov (studňa v Lakiše je hlboká 44 m). Doteraz ostáva záhadou, 
ako starovekí pastieri určovali miesto, kde treba kopať studňu. Medzi terajšími 
beduínmi v Sýrii patria poznatky o vodných prameňoch a skrytých studniach k 
tajomstvu danej rodiny a odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Studne sa kopali a 
ešte stále kopú tradičným spôsobom. Najskôr sa vyhĺbi diera asi 1,5 - 2 m široká, ktorej 
steny sa zabezpečia proti zosuvu kameňmi. Potom sa otvor pomaly zužuje až po 
dosiahnutie podzemného zdroja vody. Studne sa zakrývali a ešte stále zakrývajú 
veľkými plochými kameňmi, ktoré chránili ľudí a zvieratá pred pádom do studne a 
zabraňovali znečisteniu a postupnému zasypaniu studní špinou a prachom. V mestách 
sa k vode pristupovalo po schodoch (Chacor, Megiddo, Gibeon, Jeruzalem). 
Zabezpečovať domácnosť vodou patrilo a doteraz patrí k tradičným úlohám ženy. Voda 
sa čerpala pomocou hlinených nádob, ktoré sa spúšťali na povraze do studne. Pri 
studni bol zvyčajne malý bazén štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu (24,20), z 
ktorého sa napájali zvieratá a v ktorom ženy prali. Pre potreby domácnosti ženy 
odnášali nádoby naplnené vodou domov na pleciach alebo na hlave. V dedinkách a 
mestečkách bola väčšinou len jedna studňa, ktorá tak bola prirodzene miestom 
zhromažďovania (porov. kap. 24 a Ex 2). 



Ráchel 
10 Keď Jakub videl Ráchel, dcéru brata svojej matky Labana, a ovce brata svojej matky Labana, 
pristúpil a odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana.  

OVCE LÁBANA – podľa rabínov Lia nepásla stáda, aby slnko neškodilo jej slabým 
očiam (v. 17) alebo z obavy, aby sa nezaplietla s pastiermi. Ráchel bola primalá, než 
aby v nich vzbudila záujem (Ramban) a synov vtedy Laban ešte nemal (Raši). Stádo 
muselo byť malé, keď ho zvládla sama. Laban zbohatol až po príchode Jakuba. (Or 
HaChaim) 

ODVALIL KAMEŇ – Jakub musel byť kus chlapa (a čo potom Ezau, že? ). Odvalil z 
otvoru studne kameň, čo si zvyčajne vyžadovalo spojené úsilie viacerých pastierov. 
Napriek únavnej ceste mal Jakub dosť sily, aby to urobil sám. (Ramban) 



Ráchel 
14 Tu mu povedal Laban: "Ty si naozaj moja kosť a moje mäso!" A ostal uňho na mesiac. 15 Potom 
Laban hovoril Jakubovi: "Ty si môj príbuzný. Vari mi budeš zadarmo slúžiť? Povedz mi, aká má byť 
tvoja odmena?“ 16 Laban mal dve dcéry: staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel. 17 Lia mala oči bez 
lesku, Ráchel však bola krásna i postavou i tvárou. 18 Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal: "Za 
tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť sedem rokov.“ 19 Laban odvetil: "Radšej ju dám tebe ako 
cudziemu mužovi. Ostaň pri mne!“ 20 Tak Jakub slúžil za Ráchel sedem rokov a videlo sa mu to len 
niekoľko dní. Tak ju mal rád. 21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi teraz moju ženu, lebo môj 
čas je už tu. Nech k nej vojdem.“ 22 Vtedy Laban pozval všetkých ľudí z miesta a pripravil hostinu. 23 
Večer však zobral svoju dcéru Liu a voviedol ju k Jakubovi a on s ňou obcoval. 24 Laban dal svoju 
slúžku Zelfu svojej dcére Lii za slúžku. 25 Ale ráno videl, že to bola Lia, a povedal Labanovi: "Prečo 
si mi to urobil?! Neslúžil som ti za Ráchel?! Prečo si ma podviedol?“ 26 Laban mu odpovedal: "V 
našom kraji sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala pred staršou. 27 Dokonči tento (svadobný) týždeň a 
potom ti dám aj tú za službu, ktorú mi budeš robiť ešte ďalších sedem rokov.“ 28 A Jakub to urobil, 
dokončil (svadobný) týždeň a on mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 

SLUŽBA ZA RÁCHEL – Jakub ponúka službu u Labana ako alternatívu poplatku, ktorý 
by musel vyplatiť za nevestu. Zvyk vyplatenia nevesty bol v Oriente všeobecne 
rozšírený. Ide vlastne o kompenzačný poplatok za to, že rodina otca prichádza o jej 
služby, ktoré patria ďalej už len rodine ženícha. 

VIDELO SA MU TO AKO NIEKOĽKO DNÍ – Výraz naráža na 27,44, odkiaľ je zrejmé, že 
zostať u Labana niekoľko dní bol vlastne pôvodný zámer. Obdobie siedmich rokov sa 
zdalo Jakubovi len krátke pre veľkú lásku, akú prechovával k Ráchel od momentu, keď 
ju zbadal pri studni. 



Lia 
14 Tu mu povedal Laban: "Ty si naozaj moja kosť a moje mäso!" A ostal uňho na mesiac. 15 Potom 
Laban hovoril Jakubovi: "Ty si môj príbuzný. Vari mi budeš zadarmo slúžiť? Povedz mi, aká má byť 
tvoja odmena?“ 16 Laban mal dve dcéry: staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel. 17 Lia mala oči bez 
lesku, Ráchel však bola krásna i postavou i tvárou. 18 Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal: "Za 
tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť sedem rokov.“ 19 Laban odvetil: "Radšej ju dám tebe ako 
cudziemu mužovi. Ostaň pri mne!“ 20 Tak Jakub slúžil za Ráchel sedem rokov a videlo sa mu to len 
niekoľko dní. Tak ju mal rád. 21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi teraz moju ženu, lebo môj 
čas je už tu. Nech k nej vojdem.“ 22 Vtedy Laban pozval všetkých ľudí z miesta a pripravil hostinu. 23 
Večer však zobral svoju dcéru Liu a voviedol ju k Jakubovi a on s ňou obcoval. 24 Laban dal svoju 
slúžku Zelfu svojej dcére Lii za slúžku. 25 Ale ráno videl, že to bola Lia, a povedal Labanovi: "Prečo 
si mi to urobil?! Neslúžil som ti za Ráchel?! Prečo si ma podviedol?“ 26 Laban mu odpovedal: "V 
našom kraji sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala pred staršou. 27 Dokonči tento (svadobný) týždeň a 
potom ti dám aj tú za službu, ktorú mi budeš robiť ešte ďalších sedem rokov.“ 28 A Jakub to urobil, 
dokončil (svadobný) týždeň a on mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 

NECH K NEJ VOJDEM – Jakub a Ráchel boli zrejme už legálne zasľúbení, ale Ráchel 
ešte nevošla do Jakubovho stanu (a teda dovtedy ani intímne nežili), čo bol posledný 
krok pri uzatvorení manželstva.  

SVADOBNÝ TÝŽDEŇ – Sedemdňové oslavy svadby sú dokumentované aj v textoch Sdc 
14,17; 1Kr 8,65; Est 1,5.  

LIA AJ RÁCHEL – Lv 18,18 jasne hovorí, že Jakub nemôže mať ako ďalšiu ženu sestru 
vlastnej ženy, takže z hľadiska neskoršieho práva je tento akt nelegitímny. To 
potvrdzuje starobylosť rozprávania, ktoré nemohlo vzniknúť po tom, ako vstúpilo do 
platnosti právo knihy Levitikus.  



Lia 
14 Tu mu povedal Laban: "Ty si naozaj moja kosť a moje mäso!" A ostal uňho na mesiac. 15 Potom 
Laban hovoril Jakubovi: "Ty si môj príbuzný. Vari mi budeš zadarmo slúžiť? Povedz mi, aká má byť 
tvoja odmena?“ 16 Laban mal dve dcéry: staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel. 17 Lia mala oči bez 
lesku, Ráchel však bola krásna i postavou i tvárou. 18 Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal: "Za 
tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť sedem rokov.“ 19 Laban odvetil: "Radšej ju dám tebe ako 
cudziemu mužovi. Ostaň pri mne!“ 20 Tak Jakub slúžil za Ráchel sedem rokov a videlo sa mu to len 
niekoľko dní. Tak ju mal rád. 21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi teraz moju ženu, lebo môj 
čas je už tu. Nech k nej vojdem.“ 22 Vtedy Laban pozval všetkých ľudí z miesta a pripravil hostinu. 23 
Večer však zobral svoju dcéru Liu a voviedol ju k Jakubovi a on s ňou obcoval. 24 Laban dal svoju 
slúžku Zelfu svojej dcére Lii za slúžku. 25 Ale ráno videl, že to bola Lia, a povedal Labanovi: "Prečo 
si mi to urobil?! Neslúžil som ti za Ráchel?! Prečo si ma podviedol?“ 26 Laban mu odpovedal: "V 
našom kraji sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala pred staršou. 27 Dokonči tento (svadobný) týždeň a 
potom ti dám aj tú za službu, ktorú mi budeš robiť ešte ďalších sedem rokov.“ 28 A Jakub to urobil, 
dokončil (svadobný) týždeň a on mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 

NECH K NEJ VOJDEM – Jakub a Ráchel boli zrejme už legálne zasľúbení, ale Ráchel 
ešte nevošla do Jakubovho stanu (a teda dovtedy ani intímne nežili), čo bol posledný 
krok pri uzatvorení manželstva.  

SVADOBNÝ TÝŽDEŇ – Sedemdňové oslavy svadby sú dokumentované aj v textoch Sdc 
14,17; 1Kr 8,65; Est 1,5.  

LIA AJ RÁCHEL – Lv 18,18 jasne hovorí, že Jakub nemôže mať ako ďalšiu ženu sestru 
vlastnej ženy, takže z hľadiska neskoršieho práva je tento akt nelegitímny. To 
potvrdzuje starobylosť rozprávania, ktoré nemohlo vzniknúť po tom, ako vstúpilo do 
platnosti právo knihy Levitikus.  

Jakub si teraz „z druhej strany“ užíva 
to isté, čo spôsobil Ezauovi. Chytrák 
sám je prechytračený Lábanom – a 14 
rokov akoby tak odčiňoval svoje 
chytráctvo a ľstivosť voči bratovi… 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



Rozdelenie majetku 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 30,25 – 43 



strakatý dobytok 
37 Jakub si nabral čerstvých storaxových, mandľovníkových a platanových prútov a povylupoval na 
nich biele pásy tak, že odkryl to, čo bolo na prútoch biele. 38 Potom nakládol povylupovaných prútov 
do žľabov na vodu, kde prichádzali stáda piť, lebo sa behávali, keď prichádzali piť. 39 Ovce sa 
nabehali pred prútmi a doniesli pruhované, bodkasté a strakaté jahňatá. 40 Jahňatá Jakub oddeľoval 
a svoju pozornosť venoval, aby stádo z Labanovho stáda bolo pruhované a čierne. Tak získaval 
čriedy pre seba a nemiešal ich s Labanovým stádom. 41 A Jakub kládol prúty do žľabov ovciam pred 
oči, keď sa behali silnejšie ovce, aby sa nabehali pri prútoch. 42 Keď však boli ovce slabšie, nekládol 
ich. A tak slabšie pripadli Labanovi, silnejšie Jakubovi. 43 Takto sa stal nesmierne bohatým 
človekom, mal množstvo stád, slúžok a sluhov, tiav a oslov. 

STRAKATÉ A PRUHOVANÉ – Jakubova stratégia je založená na tom, že samice uvideli 
vo vode válovu odraz samcov zmiešaný s prútmi, takže ich videli ako pruhovaných, 
škvrnitých alebo strakatých. Aby na základe toho vrhli také mladé, však predpokladá, 
že ich vnem pri párení sa dedične prenášal na potomkov, čo je samozrejme výsledok 
ľudovej predstavivosti.  

Efekt sa potom dá viac pripísať Božej priazni a požehnaniu, než Jakubovej 
vychytralosti. Takto to nakoniec chápe aj sám Jakub: „Boh vzal stáda vášmu otcovi a 
dal ich mne.“ (Gn 31,9 SSV)  



Útek 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 31,1 – 18 



útek 
I začul reč Labanových synov, ako vraveli: "Pobral Jakub všetko, čo mal náš otec, a z toho, čo 
patrilo nášmu otcovi, získal všetko toto bohatstvo.“ 2 Aj na Labanovej tvári vybadal, že nebol k 
nemu taký prívetivý ako predtým. 3 Vtedy Pán povedal Jakubovi: "Vráť sa späť do krajiny svojich 
otcov a k svojim príbuzným! Ja budem s tebou.“ 4 Preto si Jakub dal zavolať Ráchel a Liu na pole 5 a 
povedal im: "Ja vidím na tvári vášho otca, že nie je ku mne taký prívetivý ako predtým, hoci Boh 
môjho otca bol so mnou. 6 Vy samy viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. 7 Váš otec ma však 
oklamal a desať rá zmenil moju odmenu. No Boh nedal, aby mi uškodil… 14 Ráchel a Lia mu vraveli: 
"Máme my ešte podiel alebo dedičstvo v dome nášho otca?! 15 Neboli sme preň ako cudzinky? Veď 
nás predal a čo utŕžil, načisto premárnil. 16 Ozaj všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, 
patrí nám a našim deťom. Preto teda urob všetko, čo ti káže Boh!“ 17 Jakub sa teda pobral, posadil 
svoje deti a svoje ženy na ťavy, 18 vzal so sebou všetok svoj statok a všetok svoj majetok, ktorý 
získal v Mezopotámii, totižto statok, ktorý mu patril, čo si nadobudol, a šiel k svojmu otcovi Izákovi 
do krajiny Kanaán. … Jakub klamal Aramejčana Labana, lebo utajoval pred ním, že chce ujsť.  

PREMÁRNIL NAŠE (Rácheline a Liine) PENIAZE – je to fráza právneho charakteru, 
opakujúca sa viackrát v textoch archívu v Nuzi. Časť odkupného, ktoré vypláca ženích 
za nevestu, patrí jej, ale podľa tohto príbehu to Laban nebral do úvahy.  

ARAMEJČAN LÁBAN – Tento termín označoval severných susedov Izraela, ktorí boli 
počas niekoľkých storočí vo vojnovom vzťahu s Izraelom. Zmienka o Aramejčanovi, 
ktorého preľstil Jakub, tak vnáša do rozprávania humorný rozmer, ktorý dovoľuje 
pousmievať sa nad neschopnosťou severných susedov Izraela, ktorých rozpínavosť 
dosiahla vrchol v 9. a 8. stor. pred Kr. V protiklade tak stojí Jakubova sila a 
nemohúcnosť aramejských pastierov (Jakub odvalil kameň sám; porov. 29,1-10), ako aj 
Labanova snaha preľstiť Jakuba, ktorá sa nakoniec obráti proti nemu.  



Stretnutie e Ezauom 

Prečítajme si spoločne text 
z Biblie 

Gn 32,2 – 33,19 



prípravy 
2 Aj Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli. 3 Keď ich Jakub videl, povedal: "To je tábor 
Božích vojov!" Preto nazval to miesto Mahanaim. 4 Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu 
bratovi Ezauovi do krajiny Seir, do končín Edomu, 5 a dal im príkaz, hovoriac: "Takto budete vravieť 
môjmu pánovi Ezauovi: "Tvoj sluha Jakub ti odkazuje: U Labana som býval ako cudzinec a bol som 
tam až do dnešného dňa. 6 Mám dobytok, osly, stáda, sluhov a slúžky. Posielam však (poslov), aby 
som to oznámil môjmu pánovi a našiel v tvojich očiach milosť!„“ 7 No poslovia sa vrátili k Jakubovi 
a povedali mu: "Došli sme k tvojmu bratovi Ezauovi a on ti ide so štyristo mužmi oproti!" 

BOŽÍ TÁBOR – text zámerne používa podobné slová a zvraty, ako pri Jakubovom sne v 
Bételi. Môže byť pripomienkou Božieho sľubu ochrany, ako aj Božej moci, ktorou pri 
plnení tohto sľubu boh disponuje. 

TVOJ SLUŽOBNÍK JAKUB – Fráza „môjmu pánovi X povedz: toto hovorí tvoj služobník 
Y" sa bežne používala v dobovej korešpondencii zachovanej na klinových tabuľkách. 
Je to teda len zdvorilostná formula, ktorej cieľom nie je vyjadriť skutočnú Jakubovu 
podriadenosť voči Ezauovi. 

ROZDELIL TÁBOR… – podľa rabínov Jakub sa pripravoval na stretnutie s Ezauom 
tromi spôsobmi. Seba i tábor strategicky pripravil na boj o život, v modlitbe sa 
odovzdal do Božieho milosrdenstva a Ezauovi poslal štedré dary, aby zmiernil jeho 
hnev. (Chumaš) Dúfal v Božiu pomoc, ale zároveň urobil, čo bolo v jeho ľudských 
silách. Ani ten najspravodlivejší človek sa nemá spoliehať na Boží zásah 
prostredníctvom zázraku, ale má sa v očakávaní rozumne pripraviť. (Chumaš) 



Jakubov zápas 
 23 Ale ešte tej noci vstal, zobral so sebou obe ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prešiel 
cez brod Jabok. 24 Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tiež všetko svoje imanie. 25 Len 
Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory. 26 Keď onen videl, že ho 
neprevládze, dotkol sa jeho bederného kĺbu, takže Jakubovi sa bederný kĺb vykĺboval, kým on s ním 
zápasil. 27 Potom onen povedal: "Pusť ma, lebo vychodí zora!" On však odpovedal: "Nepustím ťa, 
kým ma nepožehnáš.“ 28 Onen mu povedal: "Ako sa voláš?" On mu odpovedal: "Jakub.“ 29 Vtedy 
onen povedal: "Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil 
si.“ 30 Jakub povedal: "Prezraď mi svoje meno!" Onen odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno?" 
A požehnal ho tam. 31 Nato Jakub nazval to miesto Fanuel (Božia tvár), lebo (tak povedal) "videl som 
Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive!" 

JAKUBOV ZÁPAS – Záhadná bytosť, ktorá napadla Jakuba, je sprvu označená ako 
muž, zatiaľ čo neskôr Jakub túto bytosť identifikuje ako Boha. Synchrónne čítanie tejto 
state naznačuje, že Jakub najskôr nemohol rozpoznať neznámu bytosť a až potom, čo 
s ňou zápasil, v nej rozpoznal Boha. Dialóg oboch mužov (v. 27-28) sa skladá zo 
žiadostí: muž žiada prepustenie, Jakub zasa, vedomý si obrovskej sily, a teda aj 
autority svojho protivníka, žiada si jeho požehnanie. 

Raní kresťania vnímali udalosť symbolicky: Pre Ambróza bojovať s Bohom znamená dať sa na 
cestu duchovného zápasu na získanie čnosti. A bojovať so silnejším znamená napodobňovať Boha, 
ktorý je silnejší i lepší od všetkého, čo sa môže nájsť na svete. Augustín to pripodobňuje slovám 
evanjelia: „Kráľovstvo Božie trpí násilie a tí, ktorí sú násilní ho ulúpia." (Mt 11,12) Milovať nepriateľa 
je bojom o vlastnenie Krista. Krista vlastní ten, kto miluje nepriateľa. 



Jakubov zápas 
 23 Ale ešte tej noci vstal, zobral so sebou obe ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prešiel 
cez brod Jabok. 24 Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tiež všetko svoje imanie. 25 Len 
Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory. 26 Keď onen videl, že ho 
neprevládze, dotkol sa jeho bederného kĺbu, takže Jakubovi sa bederný kĺb vykĺboval, kým on s ním 
zápasil. 27 Potom onen povedal: "Pusť ma, lebo vychodí zora!" On však odpovedal: "Nepustím ťa, 
kým ma nepožehnáš.“ 28 Onen mu povedal: "Ako sa voláš?" On mu odpovedal: "Jakub.“ 29 Vtedy 
onen povedal: "Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil 
si.“ 30 Jakub povedal: "Prezraď mi svoje meno!" Onen odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno?" 
A požehnal ho tam. 31 Nato Jakub nazval to miesto Fanuel (Božia tvár), lebo (tak povedal) "videl som 
Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive!" 

AKÉ JE TVOJE MENO? – Boh svoje Meno nezjavuje, pretože je vo svojej podstate 
nezjyviteľné… Jakub odhaľuje svoje meno a potvrdzuje ním svoj charakter - ten, ktorý 
preľstil svojho brata. Boh mu ho mení a tým aj predznačuje jeho osud): Meno „Izrael“ 
obsahuje slovnú hru: „(on) bojuje s Bohom", ale tiež sa môže preložiť ako „Boh 
bojuje", v zmysle „Boh je v boji na mojej strane". Táto slovná hra sa tak stáva novou 
identitou Izraelského národa. Zápas s tajomnou bytosťou je tak interpretovaný ako 
zápas s Bohom. 



Stretnutie 
3 Sám išiel napred a sedem ráz sa poklonil, kým nedošiel celkom blízko k svojmu bratovi. 4 Ezau sa 
mu však ponáhľal v ústrety, objal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. A obaja plakali. 5 Potom 
zdvihol oči a zbadal ženy s deťmi. I povedal: "Ktože sú tieto pri tebe?" On odpovedal: "To sú deti, čo 
Boh v svojej dobrote dožičil tvojmu sluhovi.“ 6 Tu predstúpili slúžky a ich deti a poklonili sa. 7 Potom 
podišla aj Lia a jej deti a tiež sa poklonili a napokon predstúpil Jozef a Ráchel a uklonili sa. 8 Nato sa 
ho opýtal: "Načo sú ti tie celé voje, ktoré som postretal?" On odvetil: "Chcel som nájsť milosť v 
očiach svojho pána!“ 9 Ezau však povedal: "Ja mám toho veľa, brat môj. Nech ostane tebe, čo je 
tvoje!" 

SEDEMKRÁT SA POKLONIL – Spôsob prejavenia úcty nadriadenej autorite, ktorý je doložený 
v textoch z Tell el-Amarny a z korešpondencie, nájdenej v archívoch Ugaritu, písanej v 
akkadčine a ugaritčine. V ugaritských archívoch sa opakuje fráza, ktorú používa vazalský 
kráľ voči faraónovi: „Sedemkrát, sedemkrát padám k nohám kráľa, môjho pána.„ 

MÔJ PÁN… TVOJ SLUHA… – Úctivý a už aj podriadený prístup k Ezauovi je v perikope aj 
ďalej vyznačený oslovením „služobník" (pórov. 33,14) a „môj pán" (pórov. 33,8.13-15). V 
kontexte komunikácie na starovekom Blízkom východe označiť seba za sluhu nebolo 
znakom otroctva, ale bežným termínom, ktorí používali aj vysokí hodnostári voči 
nadriadeným. 

EZAU – Ezau tu vystupuje v inom svetle ako v predchádzajúcich kapitolách. Už to nie je brat, 
ktorý sa chce pomstiť (porov. kap. 27). Ezau nazýva Jakuba bratom. Ezau, ktorý bol 
podvodom pripravený o časť majetku, ktorá mu patrila na základe práva prvorodenstva, sa 
vyjadruje, že má dostatok (dosl. mnoho) a želá Jakubovi, aby si nechal to, čo má. 



Priestor pre Vaše 
otázky, 
poznámky, 
postrehy, 
pripomienky,… 



ROZJÍMANIE 
ALEGORICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
hovorí o Bohu, o svete, o človekovi ako 
takom? 
ANAGOGICKÝ ZMYSEL TEXTU: Čo 
odhaľuje o budúcnosti, o zmysle a cieli 
všetkých vecí, o povolaní človeka a 
stvorenstva? 
MORÁLNY ZMYSEL TEXTU: Čo by sme 
mali konať? K čomu pozýva, volá? A 
ako by sme to mali uskutočniť? 



DO PRAXE… 
Čo si z toho 

môžeme vziať 
do praxe? 



Boží manažment… poznámka 

Nakoniec sú všetci spokojní: 

• JAKUB má Ráchel, k tomu Liu, fúru synov a dcér, je bohatý… Aj vďaka 
Lábanovi a úteku z domu dozrel, dospel a stal sa z neho skutočný muž. 

• EZAU je tiež bohatý a zdá sa, že mu život nomádskeho náčelníka sedí a 
tiež je navýsosť spokojný. Obaja – Ezau aj Jakub – sa pomeria. 

• LÁBAN je tiež nakoniec spokojný. Vďaka Jakubovi je stále omnoho 
bohatší a vplyvnejší, než bol pred jeho príchodom, šťastne vydal obe 
dcéry,… 

• IZÁK na staré kolená vidí synov a ich synov – a oboch vplyvných a 
bohatých, požehnaných. 

• PRISĽÚBENIE tiež naberá jasné kontúry: na svete je dvanásť praotcov 
dvanástich kmeňov Izraela, dej naberá na rýchlosti. 

• JEDINE REBEKA zomiera skôr, než sa to všetko zavŕšilo: možno ako 
akýsi trest za intrigy, ktorými celý Boží plán skôr skomplikovala, než mu 
napomohla – čo ale Bohu nebránilo všetko využiť a nakoniec na dobré 
obrátiť… 



Boží prístup… poznámka 

Polovica z toho, čo sa v tomto príbehu dialo, patrí asi do kategórie vecí, o 
ktorých by sme sa celým srdcom k Bohu modlili: 

„Pane, nech sa to nestane, odvráť to od nás!“ 
A keby sa napriek tomu udiali, horko by sme ich možno Bohu vyčítali: 

„Pane, ako si to vo svojej láske mohol dopustiť! Niečo 
také! Kde si? Kašleš na nás? Nestaráš sa o nás? Baví 
Ťa pozerať na naše utrpenie? Bolesť?“ 
V skutočnosti ale Boh s týmito vecami narába úplne inak: 

VYUŽÍVA ICH NA TO, ABY 
NAKONIEC PRINIESLI DOBRÉ 

OVOCIE! 



Zlomový okamih… poznámka 

Ukazuje sa, že zlomovým okamihom v Jakubovom živote bolo jeho 
obrátenie: 

„Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, 
ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie 21 a ak sa šťastne 
vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom 22 a tento 
kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo 
všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky.“ 

DOVTEDY Jakub intrigoval a konal na vlastnú päsť – a veci išli iba k 
horšiemu. 

ODTERAZ sa ale Jakub zmieruje s tým, že veci sa mu vymkli z rúk. 
Odovzdáva vedenie svojho života Bohu  

– a odvtedy Boh začína konať: 

• často nie príjemne, ani nie poľahky, 

• ale účinne, smerom k opravdivej Jakubovej zrelosti a pripravenosti na 
dielo, ktoré pre neho Boh ako pre patriarchu pripravil. 

 



… na dnes všetko! 

Citovaná a použitá literatúra: Komentár k starému zákonu – zv. 1, Genezis 


