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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, ČERVENEC 2012

GENESIS, LEKCE 28, GENESIS 29,1-29
OTÁZKY KE STUDIU
Vracíme se zpátky do příběhu knihy Genesis. Opustili jsme Jákoba ve 28.
kapitole, když odešel z otcova domu a zamířil do Cháranu, do domu své
matky, odkud si chtěl také přivést nevěstu. Ovšem tím hlavním důvodem
Jákobova odchodu byla zloba jeho bratra Ezaua, který ho chtěl zabít.
Jákob spíše spěšně utíká z domova, než aby pokojně odcházel. Jde
s otcovým požehnáním, které již dříve získal podvodem. Na své cestě
z otcova domu začíná pomalu sklízet, co předtím zasel. Boží slovo nás učí,
že budeme sklízet přesně to, co zasíváme a kniha Genesis je toho
názorným příkladem. A Jákob je opravdu jedinečným vzorem tohoto
principu. Zasel vítr, sklízí bouři.
Opakování: Co vás nejvíce oslovilo v nedělním kázání z tohoto oddílu?
Jak jste to použili ve svém životě?
1. Jákob se do svých 77 let držel doma. Dokonce se ani netoulal po

okolí, jako jeho starší bratr Ezau. Bylo mu dobře ve stanech (Gn
25,27). Jistě to pro něj nebylo jednoduché, že musel odejít. Přečtěte
si Gn 29,1-29. Jaká je hlavní myšlenka celého oddílu?
• Pokuste se tento příběh rozdělit na menší oddíly.
• Jak tento oddíl navazuje na předchozí text?
• Jaké bezprostřední souvislosti můžeme pozorovat?
2. V dalších verších (v. 1-9) se dozvídáme, jak bylo Jákobovi po

setkání s Bohem. Co o tom můžeme z v. 1 říci? Následujících osm
veršů popisuje Jákobovo setkání s pastýři. Jak se Jákob chová?
• Kterému příběhu z Gn se tento příběh podobá? V čem jsou si podobné?
3. Jákob se setkává s Ráchel (Gn 29,10-20) a byla to skoro „láska na

první pohled“. Co všechno se tu můžeme dozvědět o zamilovanosti?
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• Ve v. 13 čteme o tom, že Jákob vyprávěl Lábanovi všechno, co se mu
přihodilo. Myslíte si, že mu vyprávěl o tom, jak podvedl svého otce?
Vysvětlete.
• Jak se projevuje Lában při setkání s Jákobem (v. 13-15)?
• Všimněte si z v. 15, co to znamenalo, že Jákob pobyl u Lábana celý
měsíc.
• Jákob a Lában spolu uzavřeli smlouvu – co bylo jejím obsahem (v. 18)?
• Jak je ve v. 20 popsáno prvních sedm let Jákobovy služby?
4. Následující verše (v. 21-29) popisují Jákobovu „sklizeň“. Sedm let

usilovné služby uběhlo rychle, ale první probuzení vedle „milované“
ženy znamenalo pro Jákoba naprostý šok. Vysvětlete, jak rozumíte
tomu, co se stalo?
• Jak vypadala Jákobova původní dohoda s Lábanem (v. 18)? Myslíte si, že
byl Lában čestný a chtěl splnit, co slíbil?
• Co Lában získal svým „tahem“ (v. 27)?
• Co nám to říká o Lábanové povaze?
• Jak asi vypadaly vztahy v Lábanově rodině?
• Jak k tomu přišla Ráchel?
5. Celá tato situace měla Jákoba poučit a ukázat mu na věci v jeho

vlastním životě, na jeho vlastní jednání, na jeho vlastní podvody a
nečestnosti. Co bylo podle vás cílem této Boží výchovy?
• Jak rozumíte tomu, že Bůh svolil, aby měl Jákob nakonec celkem čtyři
manželky najednou (jak vidíme v následujících verších)?
6. V celém tomto oddíle není ani zmínka o Bohu. Přesto z v. 31

můžeme vědět, že se Bůh díval a o všem velmi dobře věděl a později
také zasahoval do životů lidí v Jákobově rodině. Proč Bůh mlčel
k tomu, co se dělo Jákobovi – viz Gn 28,15?
• Jak vám tento příběh pomohl porozumět Božímu jednání s námi?
• Co nového jste se naučili o lidském jednání?
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