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 14. Jakub pracuje u svého strýce Lábana jako 

pastýř 

 
Jakub pracoval několik let u svého strýce Lábana jako pastýř ovcí. 

Naučil se tak trpělivosti, věrnosti, pokoře a důvěře. Během těchto let se 

oženil a měl dvanáct synů. 
 

Poté, co se Jakub probral ze snu, v němž viděl anděly na schodišti, 

pokračoval na cestě do země, kde žil jeho strýc Lában. Cesta byla dlouhá, 

vedla nebezpečnou pouští. Nakonec však díky Boží ochraně dorazil do cíle 

– do země Cháran, kde vyhledal svého strýce Lábana. Ten byl velmi 

bohatý, měl velká stáda oveček a jiného dobytka a spoustu služebníků, kteří 

se o zvířata starali nebo pomáhali v domácnosti. Jakub ale místo toho, aby 

se tu jen tak povaloval a nechal se obskakovat služebníky, musel u strýce 

pracovat jako prostý pastýř. Hospodin to tak zařídil, aby se Jakub naučil 

pokoře a vědomí, že všechno nemusí mít tak, jak si to on plánuje. 

Jakub se tedy staral o Lábanova velká stáda oveček, která vodil na místa 

s dostatkem potravy. Ukázal se jako spolehlivý služebník, který se staral o 

stáda tak dobře, že by to nikdo lépe nedovedl. Během té doby si Jakub 

udělal dostatek času na to, aby se modlil k Hospodinu. Jakub byl moc 

vděčný, že mu Hospodin odpustil jeho špatný skutek, kterým podvedl svého 

bratra. Litoval toho a moc si přál se jednou s bratrem Ezauem usmířit.  

Hospodin ho po celý čas, co pracoval u Lábana, učil trpělivosti, pokoře a 

důvěře. Musel zakusit i to, že ho druzí podvedli. To se stalo, když si chtěl 

po sedmi letech sužby vzít Lábanovu dceru Ráchel a její otec mu místo ní 

podstrčil její sestru Leu. Jakub na podvod přišel až během svatby, ale 

protože o Ráchel pořád stál, musel sloužit u strýce dalších sedm let, aby si ji 

mohl vzít. Možná nám připadá divné, že měl Jakub nakonec dvě ženy. 

Rodina totiž potřebovala mít hodně dětí, aby se měl kdo postarat o stárnoucí 

rodiče a o majetek včetně zvířat. A čím více dětí se do rodiny narodilo, tím 

víc za to Hospodinu děkovali. Dokázali byste odhadnout, kolik synů se 

dohromady narodilo Jakubovi? Nestačily by nám na to prsty na obou 

rukách, bylo jich totiž dvanáct. 
 

Úkol:  

Jakub se každý den staral o ovečky strýce Lábana, Tak se učil trpělivosti a 

vytrvalosti. Každý člověk, ať je malý či velký, má různé povinnosti, které 

musí dělat každý den (vařit, uklízet, vyzvednout děti ze školky aj.). Máš i ty 



doma přidělenou nějakou práci, kterou máš vykonávat? Nezapomněl jsi ji 

v minulém týdnu udělat? 


