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Genesis 28:10  Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. 
11  Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom 
místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. 
12  Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové 
Boží. 
13  Nad ním stojí Hospodin a praví: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž 
ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. 
14  Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v 
tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. 
15  Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě 
neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil." 
16  Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!" 
17  Bál se a řekl: "Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská." 
18  Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej polil 
olejem. 
19  Tomu místu dal jméno Bét-el (to je Dům Boží). Původně se to město jmenovalo Lúz. 
20  Jákob se tu zavázal slibem: "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi 
chléb k jídlu a šat k odívání 
21  a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. 
22  Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, 
odvedu ti poctivě desátky." 

29:1  Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synů Východu. 
 
 
Nový rok, pro mnohé příležitost k rozhodnutí, jak změnit svůj život. 
předsevzetí (dáváme si je v srdci), sliby (vyslovujeme před nejbližšími), závazky (vyjadřujeme před ostatními). 
Je to dobré, ale všichni víme, jak jednoduché je rozhodnout se, slíbit, ale jak těžké danou věc dodržet. A může 
se jednat o tak banální věc, že budu včas stávat, zhubnu, nebo o zásadní: že se změním ve svém jednání v 
manželství, že dám do pořádku narušené vztahy, nebo že skončím se závislostí. 
My, křesťané také často slibujeme Bohu, že  věnujeme více času duchovním věcem - budeme číst pravidelně 
Bibli, modlit se, vyhradíme si čas na meditaci, na ztišení s Bohem.  
 

Ano, jsou lidé se železnou sebekázní, a těm se mnohé věci podaří, ale většina z nás za chvíli opět zapadneme 
do vyjetých kolejí. Buď zapomeneme, a nebo si omluvíme, že to, co jsme Bohu, lidem, či sami sobě slíbili 
nedokážeme dodržet. Možná za rok. 
 

ROZHODNUTÍ - jak snadné je ho udělat, jak těžké dodržet! A přesto platí, že bez rozhodnutí se nedostaneme 
dopředu.  
 

Jsou rozhodnutí, která si vymyslíme sami, protože si myslíme, že je to dobré. Jsou rozhodnutí, která uděláme, 
protože nás o nich přesvědčil někdo jiný, do dalších nás vtlačila společnost, nebo situace v které jsme se 
ocitli.  
Ale v našem životě přichází také okamžiky, kdy nás k rozhodnutí vyzve Bůh. A to, jak na ně zareagujeme, má 
pro naši budoucnost zásadní význam.  
A o takovýchto rozhodnutích chci s vámi dnes přemýšlet. 
 

 
Proč k nám Bůh mluví, proč se dotýká našeho srdce, proč nás vyzývá k rozhodnutí? 
Proto, že nás miluje, a že vidí, že stojíme na cestě, která pro nás, pro naši budoucnost a především pro 
věčnost není dobrá.  
Když jedu autem a omylem vjedu do protisměru v jednosměrce, okamžitě na mě začnou všechny auta blikat, 
troubit, a někdy i lidé na chodníku mi dávají najevo, že něco není v pořádku. Hrozí mi nebezpečí a mohu 
ohrozit i jiné. Kdo je rozumný, není mu to jedno a chce mne zastavit. (A to se jedná o lidi, kteří mne neznají...) 
O co víc nás chce zastavit a vrátit na správnou cestu Bůh, který nás miluje! 
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Jeden bratr mi vyprávěl, jak pozoroval mladé kluky, kteří riskantně skákali šipky do poměrně mělké a zrádné 
řeky. Až se mu chvělo srdce. Ale jak je zastavit, copak si dají něco povědět od člověka, který je na vozíčku? A 
tak k nim přijel a řekl jim jen jednu větu. "Kluci, taky jsem byl skokan, jako vy, a podívejte se teď na mne..." 
Jeden skok, a do konce života (pokud Bůh neudělá zázrak) na vozíčku. 
 
Jeden chybný krok, jeden hřích a následky na celý život. 
Právě proto se nám Bůh staví do cesty, aby nás ochránil od zmrzačení, od rozhodnutí, které by mělo 
destruktivní vliv na nás a naše okolí. Nedělá to proto, že nám chce něco vzít, že nás chce v něčem omezit, ale 
proto že ví, jaké trápení si svým rozhodnutím způsobíme. 
A nebo - z druhé strany, Bůh ví, co máme udělat, aby náš život byl naplněný, hodnotný a šťastný, a proto nás 
staví před rozhodnutí. Je to jeho láska, jeho zájem o nás. 
Stejně jako rodič, který vidí schopnosti svého dítěte, a tak ho motivuje, povzbuzuje a vede k rozhodnutí, aby 
své obdarování využil. Ano, děti to mnohdy nechápou, a brání se, vidí to jako omezení, ale později, když se 
stanou dospělými,  jsou rodičům za jejich výchovu vděční. 
 
Chci Vám dát příklad z Bible. 
Jákob, udělal řadu rozhodnutí, a pokud by se mu Bůh nepostavit do cesty, kdoví jak by jeho život dopadl. 

 obral bratra o prvorozenství, vyměnil ho za misku jídla. Byl si dobře vědom co dělá. Rozhodlo se v 
srdci (však také Jákob = lstivý) 

 podvedl otce a bratra, aby získal požehnání - na počátku tohoto podvodu nebylo jeho rozhodnutí, ale 
navedla ho k tomu matka, ale on souhlasil. (Jak často souhlasíme s radou druhých, pokud zjistíme, že 
je to pro nás výhodné) 

 
Není divu, že se na něj Ezau rozzlobil, a rozhodl se, že ho zabije. A tak musí Jákob utíkat. 
Na své cestě se dostává do místa, které se jmenovalo Lúz, unaven si lehne a usne. Má sen.  
 

Genesis 28:12  Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a 
sestupují poslové Boží. 
13  Nad ním stojí Hospodin a praví: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na 
níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. 
14  Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a 
v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. 
15  Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě 
neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil." 

 
Když se probudil, je zaskočený, tohle se mu nikdy nestalo. Setkal se s Bohem! 

Genesis 28:16  Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to 
nevěděl!" 
17  Bál se a řekl: "Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská." 
18  Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej 
polil olejem. 
19  Tomu místu dal jméno Bét-el (to je Dům Boží). Původně se to město jmenovalo Lúz. 
20  Jákob se tu zavázal slibem: "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li 
mi chléb k jídlu a šat k odívání 
21  a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. 
22  Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, 
odvedu ti poctivě desátky." 
Genesis 29:1  Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synů Východu. 

 
A toto setkání naprosto změnilo jeho život. Když se pak dostal k Lábanovi a sloužil u něj, už vidíme že to není 
ten starý lstivý Jákob. Lában ho mnohokrát podvedl, ale Jákob to neodplácí stejně. Rozhodnutí, ke kterému 
ho Bůh přivedl proměnilo jeho srdce. Ano, nebylo to jednoduché, když mu Lában slíbil svou nádhernou dceru, 
a místo ní mu pak podstrčil starší sestru Liu. Nebylo snadné se vyrovnat tím, že ho podváděl v otázce mzdy. 
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Udělali spolu dohodu a Lában jí každou chvíli měnil... Okolo něj byla nespravedlnost (a jedním z nejhorších 
byl jeho tchán), ale díky rozhodnutí, které udělal, Jákob obstál. 
 
Nemáme čas dopodrobna se tímto příběhem zabývat, ale je důležité připomenout si podstatu. 

1. Na začátku byla Boží iniciativa. Hospodin se mu ve snu zjevil, postavil před něj výzvu a dal mu slib. 
Jákob se mohl stokrát rozhodnout - změním se, ale neměl k tomu sílu. Změna přišla tehdy, když 
reagoval na Boží výzvu. 
Je dobře, když děláme rozhodnutí, když si stanovujeme cíle, ale pozor - málokdy je dotáhneme do 
konce. A můžeme se dostat do situace, kdy zrezignujeme. Prostě jsem takový, nic se nezmění, 
nemám dost síly k tomu, abych se sebou něco udělal. Musím přijmout realitu, i když s ní nejsem 
spokojen. 
Ale pokud nás k rozhodnutí zavolá (vyzve) Bůh, pak je to něco úplně jiného. Protože on mi dá sílu, on 
promění mé postoje, mé srdce i mou vůli. 
Otázkou je: poznám, že se mnou jedná Bůh? 
 

2. Jákob dobře věděl, že to co prožil, bylo setkání s Bohem. Ještě se s ním nikdy nesetkal, nikdy k němu 
Bůh nepromluvil. Znal Hospodina jako Boha svého otce Izáka a dědy Abrahama. Ale nebyl to jeho 
Bůh. Myslím, že vůbec Boha nebral vážně (jak by jinak mohl podvádět).  
To, že se mu zdál sen, na tom nebylo nic neobvyklého. Sny se mu jistě ydály často, tak jako se zdají 
nám. Ale tento sen byl jiný. Když se Jákob probudil tak jasně věděl - ten sen byl od Boha! Hospodin ke 
mě promluvil. Slíbil mi svou ochranu, pomoc a požehnání. 
Byla to pro něj naprostá jistota, nikdo a nic mu jí nemohlo vzít. Setkal se s Bohem, a jen na něm 
záleží, jak odpoví. 
Většina z vás prožila něco podobného. Setkali jste se s Bohem. Každý jinak, ale jedno máme společné: 
víme s naprostou jistotou, Bůh se mne dotkl, setkal jsem se s Ježíšem. On přede mne postavil výzvu a 
já jsem se rozhodl na ní reagovat. 
Pokud k nám promluví Bůh, pak to hluboko v srdci víme. A jde opravdu jen a jen o to, jestli a jak na 
jeho výzvu zareagujeme. Jak odpovíme. 
 

3. Jákob postavil posvátný sloup, dal tomu místu nové jméno (Bethel - dům Boží) a dal zde Bohu slib. 
Gen 28,20  Jákob se tu zavázal slibem: "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž 
jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání 
21  a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. 
22  Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co 
mi dáš, odvedu ti poctivě desátky." 

A to je správná reakce. Jestli ke mě promluví Bůh, je třeba odpovědět.  
Všimněme si, jak jedná Bůh: nevyčítá, nevyjmenovává všechny Jákobovy hříchy, neříká mu? za to, jak 
jsi se zachoval k bratrovi, i k Otce si zasloužíš smrt, potrestám tě. Ne, dává mu zaslíbení ochrany, 
pomoci, slibujeme mu, že se stane požehnáním pro druhé.  
Věřím tomu, že Jákob v tu chvíli dobře věděl, v čem všem zhřešil. Kolik zla způsobil. Kolik bolesti a 
zranění za sebou nechal. Věřím, že Jákob prožil hluboké pokání, i když se o tom zde výslovně nepíše. 
Proč si to myslím? Život se pozná podle ovoce, a v Jákobově životě ovoce pokání vidíme. Stal se z něj 
jiný člověk. I když nebyl dokonalý, a Bůh ho ještě mnohému musel naučit. 
 

Co je důležité: na Boží výzvu Jákob odpověděl. 
Nevíme, jestli toho někdo byl svědkem, ale jeho odpověď byla veřejná. Postavil posvátný sloup 
(použil k tomu ten kamen, který měl pod hlavou) a polil ho olejem.   
Je důležité jasně na Boží zavolání odpovědět. Bůh dal výzvu a Jákob reagoval. 
 

Proto děláme výzvy na bohoslužbě.  
Někdy můžeme Bohu na jeho volání odpovědět v srdci, nikdo nic neví, nevidí, je to něco intimního 
mezi mnou a Bohem. A je to v pořádku. Nechceme hrát divadlo. 
Ale někdy je důležité, abychom své rozhodnutí udělali veřejně. Před druhými. Vyžaduje to odvahu... 
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Nedávno byla výzva k obnově vztahu s Kristem a jeden bratr který šel dopředu mi pak řekl, to není 
můj způsob - jít dopředu. Jsem věřící tak dlouho a co si lidé pomyslí, až mě uvidí. ale nemohl jsem 
jinak, než vstát a jít. Nejde o to, co si pomyslí lidé, jde o to vyznat před lidmi i před duchovním 
světem: na Tvoji výzvu, Ježíši říkám: ANO! 

Matouš 10:32  Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v 
nebi; 

Nebojte se veřejně reagovat, pokud se Vás dotkl Bůh. To je to důležité. Pokud je to tlak od člověka, 
tak to odmítněte. Manipulace, nátlak, provokace, vzbuzování pocitu viny, to vše je třeba odmítnout. 
Ale pokud se Vašeho srdce dotýká Bůh, pak je třeba vstát a jít. (dokonce i kdyby nebyla výzva). 
 
 

4. A pak vykročil lehkým krokem... 
Něco se stalo. Okolnosti se nezměnily, stále je na útěku před svým bratrem, ruce má prázdné, je sám, 
ale změnilo se něco uvnitř. On ví, že od této chvíle je s ním Bůh. Že ho povede, ochrání, dá mu 
rodinu, potomky, že s jednou vrátí domů, že jeho život bude naplněný, že nejen bude prožívat 
požehnání, ale stane se požehnáním pro druhé. 
Protože na Boží zavolání řekl: ANO. 

  
Bůh nás občas postaví před rozhodnutí... 
Buď jsme krásnější (duchovnější, zapálenější), nebo horší... 
Jedná se o intimní, nebo veřejné rozhodnutí, které ovlivní kam budeme dál směřovat. 
 
Nestačí se rozhodnout jednou. 
Petr slyší 3x slova Ježíše: následuj mne, pojď za mnou... 
 
Jednak nás Bůh volá k novým věcem, ale někdy je to i proto, že jsme se mu vzdálili.  
Starosti života, těžkosti, nebo naopak možnosti, výzvy, které nás natolik pohltí, že Ježíše podvědomě 
odsuneme stranou. Vědomě ne, zůstává naším Pánem, ale aniž bychom si to uvědomili, je bokem, nedáme 
mu prostor pro rozhodování, v určitých oblastech řešíme věci sami. 
Ale protože nás Bůh miluje, přichází, dotýká se nás, zve nás abychom se vrátili k němu. Vzpomínáte na výzvu 
sboru v Efezu?  Zjevení 2,4 Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. 
 
Na nás je jak odpovíme. 
Možná, že v letošním roce přijde den, kdy k nám Bůh promluví. Pokud se tak stane, poznáte to! Odpovězte 
tak, jako odpověděl Jákob. Řekněte Bohu ANO, a stane se zázrak: vykročíte lehkým krokem... 
Krásně to vystihl král a básník David: 

Žalmy 73:23  Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, 
24  povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. 

 
 
Rekapitulace 

 Bethel, rozhodnutí které ovlivnilo jeho život, kam bude směřovat (Genesis 28,10-29,1) 
 Osobní rozhodnutí srdce: u potoka Jabok (Genesis 32,23-32) 

Před setkání s Ezauem, rozhodl se neutéct, ale bojoval s Hospodinem (osobní, intimní rozhodnutí, jen 
mezi nám a Bohem) 

 Veřejné rozhodnutí: obnova slibu a postavení oltáře v Bethel, před svou rodinou, před všemi (i před 
Ráchel, která do té doby měla u sebe rodinné pohanské bůžky).  Genesis 35,1-15 
Obnova slibu - tu potřebuji já, my.... 

 
 
Oswald Chambers: 
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Jednou za čas nás Bůh postaví před zásadní rozhodnutí nebo dojdeme na důležitou životní křižovatku. Od 
tohoto bodu pak náš duchovní život bude buď stále slabší, línější a neužitečnější, nebo budeme stále více 
hořet a budeme dávat Bohu to nejlepší - budeme tím nejlepším k Jeho slávě. 


