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Neděle 31.10.21 - Neúspěšná (?) Lea 
 
 dnes se podíváme na jeden starozákonní příběh, protože nás má co naučit 
 Gen 29 = příběh Jákoba + jeho manželky… 
 
Představme si aktéry příběhu: 
 
Jákob 
= vnuk Abrahama 
= utekl před bratrem 
= 7 let pracoval za manželku Ráchel 
= dostal Leu 
= potom teprve její sestru Ráchel 
 
Ráchel 
= mladší dcera Lábana 
= ukradla doma bůžky 
 
Lea 
= starší dcera Lábana 
= mluví se o jejích očích  

=> to v hebrejské bibli není běžné = něco to znamená (vlasy Abšolona) 
=> heb. rakot = krásné 

= mdlé a nevýrazné 
= citlivé na světlo 
= často plakala => měla citlivou povahu a nebyla psychicky odolná 

= trápí se, že je méně milovaná (Gen 29,30: Jákob vešel také k Ráchel, avšak Ráchel 
miloval víc než Leu.) 
= její muž není u porodů a nedává synům jména 
 
=> Bůh na to reagoval   
Gen 29, 31 - 35: Když Hospodin viděl,o8 že Lea není milována,t20 otevřelo9 její lůno, kdežto 
Ráchel zůstala neplodná.o10 32 Lea otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Rúben,v21 
neboť si řekla: Hospodin viděl mé soužení; a: Teď si mě můj muž zamiluje. 33 Otěhotněla 
znovu, porodila syna a řekla: Hospodin slyšel,t22 že nejsem milovaná,t23 a dal mi ještě 
tohoto, a dala mu jméno Šimeón.v24 34 Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Tentokrát 
už se ke mně můj muž připojí,t25 protože jsem mu porodila tři syny. Proto se jmenuje 
Lévi.v26 35 A otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Tentokrát budu vzdávat chválut27 
Hospodinu. Proto mu dala jméno Juda.v28 Potom přestala rodit.  
 
=> Celý život Ley byl o tom, že zoufale bojovala o zájem a lásku svého manžela = zúžilo se 
její vidění života 
 
= přesto: 

1/ byla zabezpečená 
2/ byla jako žena velmi úspěšná, protože porodila 6 synů + 1 dceru 
3/ Bůh stál na její straně a žehnal jí 
4/ skrze její potomky se naplnily dějiny Izraele a spásy 
       = Lévi => Mojžíš, Aron a Miriam 
       = Juda => David, Šalamoun a Spasitel Ježíš 



 

 
= zároveň: 

nikdy nezískala lásku svého muže 
 
 
Co s tím ale dnes my? 
 
= Řím 12, 1 - 2: Vybízímo1 vás tedy, bratři,o2 skrze milosrdenstvít1 cBoží, sabyste svydalio3 
svá mtělao4 v oběť živou, svatouo5 a příjemnout2 cBohu; to je vaše rozumnát3 službao6 Bohu. 
2 A nepřipodobňujteo7 se tomuto věku,o8 nýbrž proměňujteo9 se obnovouo10 [své] 
mysli,o11 abyste smohli szkoumat,t4 co je ( cBoží vůle,o12 co je dobré, přijatelnéo13 a 
dokonalé).t 

 
=> Bible zde hovoří o zdroji změny v životě, která začíná u našeho přemýšlení nad věcmi 
 
= velmi často máme věci nastavené tak, že TEPRVE AŽ SE STANE TOTO, tak potom začnu 
být šťastný   
 
=> myslím si, že je to velmi nebezpečná past = ZAMĚŘENÍ NA ÚSPĚCH JEN V JEDNÉ 
VĚCI 
 
          = až budu mít manžela, nebo manželku… 
          = až budu mít více peněz… 
          = až dostanu TO proroctví… 
          = až budeme mít to nové bydlení… 
          = až budu zdravý… 
          = až změním práci… 
          = až vdám všechny děti… 
          = až budou všichni v rodině spasení… 
 
Bůh chce, abychom s Ním žili život, který je plný, sytý a to TEĎ … 
 
=> proto říká v Řím 14, 17: Vždyť cBoží královstvío26 není pokrmo27 a nápoj, nýbrž 
spravedlnost,o28 pokojo29 a radosto30 v Duchu Svatém 
 
 
Závěr: 
Pokud nezakoušíš život, který by tě těšil a dával ti smysl, možná, že se podobáš Lei z 
našeho příběhu 
 
=> potřebuješ si přiznat, že tvé východisko není v Ježíši, ale v naplnění tvé určité potřeby, 
nebo touhy 
=> udělej pokání = rozhodnutí pro změnu 
=> pros Ducha Svatého, ať ti otevře oči, ať můžeš vidět vše dobré 
=> poslouchej lidi, kteří jsou kolem tebe a chválí tě 
 
 
Otázky: 
1/ V čem se ve svém životě chováš jako Lea? 


