
Biblická hodina – Niektoré príbehy zo SZ 

Jákobov návrat 

Niekedy nastanú v živote také chvíle, po ktorých vieme, že nič už nebude také 

ako predtým. Že sa musí niečo zmeniť. Že my sa musíme zmeniť  a pohnúť 

ďalej alebo iným smerom. Takou udalosťou v živote Jákoba, bolo narodenie 

Jozefa. S milovanou ženou majú vytúženého a vymodleného syna, ktorý predsa 

nemôže žiť na cudzej pôde. A tak sa Jákob musí pohnúť ďalej, resp. späť 

domov. Dieťa zvykne zjemniť srdce dospelého. Jákob je teraz zmenený a tým 

pádom má aj akési pochopenie pre svojho brata, otca, má iný postoj k tomu, čo 

urobil a berie zodpovednosť za svoje konanie do vlastných rúk. Je pripravený 

sa vrátiť a čeliť tomu, čo nájde v Kanaáne.  

 

Jákob bol pre Lábana požehnaním a teraz chce odísť, Lában sa určite tak ľahko 

nevzdá požehnania, ktoré so synovcom prišlo. Dokonca sa nebojí aj prosiť, aby 

Jákob zostal u neho. Lenže on je tvrdohlavý a odísť chce. Samozrejme, že nie 

naprázdno. Od Lábana nechce v podstate nič, ale zároveň všetko 

výnimočné: len strakaté a fľakaté, černasté  jahňatá, kozy a ovce, či už sú 

narodené alebo ešte nie. Lában súhlasil, ale tieto stáda poslal na pastviny so 

svojimi synmi. „Dobre, nech sa stane podľa tvojho slova“ a iste sa zasmial 

v duchu, ako vybabral s Jákobom. Ale ten sa smeje najlepšie, kto sa smeje 

naposledy a Lában to určite nebude. Jákob totiž dal do napájadla „zázračné 
rastliny“ – 1 Moj 30:37-42.  

 

Lában, pohan, uctievač mesiaca, si chcel z Jákoba urobiť otroka 

a z Hospodina služobníka, aby dosiahol zisk. Lenže občas sa stane, že Pán Boh 

nedovolí zbohatnúť tomu, kto má zlé úmysly a srdce. Na jednej strane môžeme 

mať pocit, že Jákob je znovu podvodník, klamár a zlodej, ale on sa tým, že  

používa „mágiu“ stáva úplne závislým na Hospodinovom požehnaní a Jeho 

milosti. Vie, že človek si musí prebojovať mnoho zápasov, nie preto, lebo 

všetko závisí od neho, ale preto, aby sa v tých bojoch zmenil a naučil dôverovať 

Hospodinovi. Jákob má dosť zápasov za sebou, ale ešte nie je na konci, život 

ako taký je boj, a končí sa až smrťou.  

 

Ten boj už nebojuje sám, musí sa k nemu pripojiť aj celá jeho rodina, preto 
hodí reč so svojimi manželkami: 31:4-16. Dokonca aj dcéry majú zlé 

skúsenosti s otcom, no nie je ľahké sa rozlúčiť so všetkým, čím doteraz boli. 

Ráchel sa rozhodla tiež si niečo vziať pre seba: domácich bôžikov, ktorí 

zabezpečovali hojnosť všetkého: otcovi to berie  z pomsty a berie to pre seba, 

aby získala viac, ako dostala doteraz od Hospodina. Niekedy je nám naozaj 

všetkého málo. Ráchel sa ťažko vzdáva minulosti a istôt, ktoré doteraz poznala. 



Má ďaleko od Abraháma, ktorý na hlas Boží všetko zanecháva a ide v ústrety 

neznámej budúcnosti, bez modiel a obrazov, len s hlasom Boha v srdci a hlave.  

 

Jákob uteká od Lábana, nemá chuť sa lúčiť, nič vysvetľovať, iba si chce žiť 

svoj život, už nie ako otrok, ale ako slobodný muž, ktorý si ide uplatniť právo 

prvorodeného.  

 

Lában sa o úteku  na tretí deň dozvedel a tak prenasledoval Jákoba 7 dní 
a dostihol ho na Gileádskom pohorí a spustil: 31:26-30. Jákob, chránený aj 

v túto chvíľu Hospodinom, hovorí: áno, to všetko som urobil, ale o tvojich 

bôžikoch neviem vôbec nič a kto ti ich z mojej karavány zobral, nech neostane 

nažive. Ani nevedel, čo hovorí, lenže Ráchel – žena – už medzitým konala 

a skryla tých bôžikov v sedle a sadla si naň. Keď chceli prehľadať aj sedlo, 

vyhovorila sa na to, čo mávajú ženy. Je to vtipné tam, kde sa to deje – čo sú to 

za bohovia, na ktorých si človek môže sadnúť a ešte k tomu ich má nečistá 

žena pod sukňami – je to vtipná výhovorka a ešte primeranejšie miesto pre 

bohov, ktorí majú všetko, no nezmôžu nič.  

 

Jákoba to nahnevalo, že Lában nenašiel nič a tak mu riadne vyčistil žalúdok. 

Hovoril o svojej náročnej 20-ročnej službe u Lábana, o všetkom, čo musel 

prežiť, o nespravodlivosti Lábana, o chorobách a nedostatku spánku... Toto 

všetko môže urobiť človek, ale Jákob dnes už vie, že aj za zlým človekom 

stojí Hospodin a On svojich verných požehná napriek všetkých snahám 
zlých mocností: 31:42. 

 
Lában videl, že s Jákobom si inak neporadí a tak uzavreli zmluvu: 31:44-54. 

Dvaja podvodníci uzatvárajú spravodlivú zmluvu a rozchádzajú sa v pokoji. 

V podstate obaja prekonali samých seba,  v záujme vzájomné aj toho vlastného 

pokoja.  
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Jákob ide ďalej a aby Pán Boh zahojil rany, ktoré spôsobili ľudia a aby ho 

pripravil na dôležitý zápas života, ukazuje Jákobovi nevídané stretnutie 

v Machanajime: uvidel tam Božích anjelov. Anjeli strážili zasľúbenú zem 

a tak prinášali posolstvo Božej pomoci a ochrany. Iste si spomenul na Bethel 

a znovu prijíma toto Božie uistenie pre svoju budúcnosť.  

 

Prečo vlastne Jákob nezačne úplne odznova v nejakej neznámej krajine? Lebo 

vie, kde je jeho miesto a vie, že musí čeliť svojej minulosti, aby mohol budovať 

budúcnosť.  



Prvým krokom je zmierenie s bratom a tak poslal k Ézavovi poslov so správou, 

ale aj s darmi. Jákob má všetko, venoval sa budovaniu rodiny, práci, ale teraz 

prišiel čas dosiahnuť vnútorný pokoj. Nie vždy to ide ľahko, ale Pán Boh nás 

občas vedie tak, aby sme museli zastať, popremýšľať, pomodliť sa a ísť 

v ústrety tomu, čo nás čaká  a neminie. Preto vopred posiela k bratovi sprievod 

s darom aj s pokáním. A čaká. To napätie, kým prídu poslovia späť, muselo byť 

hrozné. Správa, ktorú priniesli, vôbec nebola potešiteľná: Ézau pochoduje 

oproti bratovi so 400 mužmi. Jákob sa zľakne, rozdelí celý svoj sprievod na 

dve časti a modlí sa. Tu už nič iné nepomôže. Čo mohol, čo bolo v jeho silách, 
urobil. Zvyšok je na Bohu a Jeho milosti: 32:10-13.  

 

Aj my sme takí, že sa zvykneme modliť až keď sa ocitáme v nebezpečenstve 

a problémoch. Ale lepšie takto ako vôbec. Jákob sa tu modlí ako zúfalý muž, 

ktorý úprimne a v dôvere hovorí so svojim Bohom.  

 

Po modlitbe však má nasledovať práca, Boh nechce, aby sme len kľačali 

a vyriekavali slová, ale túži po tom, aby sme pristúpili aj ku činnosti. Jákob teda 

pripravuje svojmu bratovi kniežací dar: 200 kôz, 20 kozlov, 200 oviec, 20 

baranov, 30 kojacích tiav aj s mláďatami, 40 kráv, 10 býkov. Keby sa Ézau 

pýtal, komu patria tie stáda, všetci mali odpovedať rovnako: patria Jákobovi 

a je  to dar, ktorý posiela tebe. A on sám ide vzadu. Aké vtipné: ten, ktorý 

bojoval a podvádzal, aby bol prvý, teraz ide posledný a dúfa, že si  brata kúpi.  

 

Ktovie? A čím musí ešte prejsť, aby došlo k zmiereniu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


