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Poslal někdy Bůh do  
vaší rodiny miminko?  
Jak vzrušující!  Izák  
a Rebeka museli být 
potěšeni dvakrát, 
protože jim Bůh 
poslal dvojčátka. 



Rebeka otěhotněla,  
ale děti se však v  
jejím těle začaly  
strkat.  A šla  
se dotázat  
Hospodina,  
co jí čeká. 



Hospodin jí řekl, že  
její dva synové  
povedou dva  
národy, ale ten  
mladší bude  
zdatnější než  
prvorozený.   
Vetšinou syn  
narozený první  
byl zdatnější.   
Konečně přišel  
den, kdy se  
dvojčátka  
narodila. 



Ezau, starší chlapec, který vyšel první, byl  
celý chlupatý – jako kožíšek.  Když dospěl,  
stal se Ezau mužem znalým lovu.  Jákob  
měl kůži hladkou a rád pracoval kolem  
domu.  Izák miloval Ezaua, protože z  
lovu měl co jíst.  Kdežto Rebeka  
                   milovala  
                   Jákoba. 



Jednoho dne přišel Ezau z lovu velice hladový a řekl 
Jákobovi: „Dej mi najíst, jsem tak znavený.”  Jákob 
však řekl: „Prodej mi dnes své prvorozenství.”  Ezau  
                                      však pohrdal Božím slibem 

 pro prvorozené. 
                                                    Byl by hlavou            

                                                      rodiny až otec 
                                                   zemře.  Ale i  

                                              tak, Ezau  
                                                prodal své 

                                                      prvorozenství  
                                                  Jákobovi za  

                                                     jediný pokrm. 



Jedné noci Bůh promluvil k Izákovi: „Já, Bůh tvého 
otce Abrahama, ti požehnám.  Kvůli Abrahamovi,  
rozmnožím tvé potomstvo. Neboj se, jsem s tebou.” 



Izák na Boží přikázání a zákony dbal, ale jeho  
syn Ezau se oženil se dvěma Chetejskými ženami.   
Chetejci Boha neuznávali. 



Když Izák zestárl, zavolal  
svého staršího syna Ezaua a  
řekl mu: „Dříve než umřu, něco 
pro mě prosím ulov, ať se najím, 
abych ti mohl požehnat.”  Toto 
vyjímečné požehnání bylo jen 
pro prvorozeného.  Ale Rebeka 
slyšela jejich rozmluvu.  Chtěla,  
aby Izák požehnal Jákobovi. 



Rebeka vymyslela 
léčku.  Zatímco 
připravila z kůzlat 
otcovu oblíbenou 
pochoutku, Jákob si 
oblékl Ezauovy šaty a 
svůj hladký krk i ruce 
si ovinul kůzlečími 
kožkami.  Izák už 
stářím ztratil zrak.  
Možná by ho mohli 
oklamat. 



I přinesl Jákob otci 
připravenou pochoutku 
a Izák řekl: „Hlas je to 
Jákobův, ale ruce jsou 
to Ezauovy.”  I nepoznal 
ho.  Najedl se a 
požehnal Jákobovi, 
místo Ezaua. 



Sotvaže Jákob od svého 
otce odešel, přišel jeho 
bratr Ezau z lovu.  Také 
on připravil pochoutku.  
Tu Izák poznal, že byl 
oklamán a odvětil: 
„Požehnání už změnit 
nemůžu.  Jákob 
požehnaný zůstane.” 
I zanevřel Ezau na 
Jákoba a rozhodl 
 se ho zabít.  



Rebece se však tato zpráva donesla.  Řekla 
Jákobovi: „Uprchni k mému bratru Lábanovi a zůstaň  

u něj, dokud tvůj bratr zapomene, 
 cos mu udělal.”  Izákovi pak 

                                     Rebeka řekla, že si Jákob 
                                    půjde vyhledat nevěstu z 

 dcer jejího bratra Lábana.  A 
                                    tak Jákob uposlechl  
                                    a odešel. 



                    
           Té noci se  
Jákob zastavil, aby  
přenocoval.  Pod  
hlavu si dal kámen  
a ulehl.  Bál se a  
určitě se cítil sám.   
Ale sám nebyl.  Ve  
snu se mu objevil  
Bůh a promluvil  
k němu. 



„Já jsem Hospodin, Bůh Abrahama a tvého  
otce Izáka.  Neboj se, jsem s tebou.  Budu tě 
střežit všude, kam půjdeš.  Zemi, na níž ležíš, 
dám tobě a tvému potomstvu.  Skrze ně,  
dojdou požehnání všechny čeledi země.”   
Tu se Jákob ze sna probudil. 



Jákobův strýc Lában ho pěkně 
přivítal.  Jákob u něho zůstal a 
velice si zamiloval jeho mladší  
dceru Ráchel.  Proto mu  
Jákob za ni sloužil sedm let,  
 
 
 
 
 
 
 
aby si ji mohl vzít  
za ženu.  Lában ho  
však podvedl. 



„To je Leah, to není Ráchel.”  Jákob si stěžoval: 
„Cos mi to provedl?”  Lában odvětil: „U nás je 
zvykem provdat nejdříve tu starší dceru.   
Dám ti i tu mladší, avšak musíš za ni  
odsloužit dalších sedm let.”  Jákob  
tak učinil.  Možná si pamatoval jak  
on sám obelstil Izáka a Ezaua. 



Po mnoha letech měl Jákob  
11 synů.  Se vším, co u Lábana 
získal, se chtěl vrátit domů - do 
země kenaanské.  Ale bylo by  
to bezpečné?  Měl tam rodiče, 
ale byl tam i Ezau, který ho chěl 
zabít.  Ale tu řekl Hospodin 
Jákobovi: „Navrať se,  
Já budu s tebou.” 



Jaká cesta. Ezau přišel 
Jákobovi naproti se  
400 muži.  Ale nechtěl  
mu ublížit.  Přišel ho  
obejmout a přivítat.   
Jákob a Ezau se  
spřátelili a Jákob  
byl opět doma  
v bezpečí. 



Záludný Jákob 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

1. knize Mojžíšově 25-33 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 
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Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali. 

 
Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky. 
 

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu: 
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16 
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