
GN 25 – CO ZTRATIL EZAU?

- DALŠÍ DĚTI ABRAHAMA

- SMRT ABRAHAMA

- POTOMCI IZMAELA

- NAROZENÍ DVOJČAT

- PRVOROZENECTVÍ



1) DALŠÍ RODOKMENY

Genesis 25:1 Abraham si pak znovu vzal ženu; jmenovala se Ketúra.

2 A porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbaka a Šúacha.

3 Jokšán zplodil Šebu a Dedána. Synové Dedánovi byli Ašúrejci, Letúšejci a Leumejci.

4 Synové Midjánovi byli Éfa a Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Tito všichni byli synové Ketúry.

5 Abraham dal Izákovi všechno, co měl.

6 A synům konkubín, které měl, dal Abraham dary a ještě za svého života je poslal od svého 

syna Izáka na východ do východní země.

7 Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil: sto sedmdesát pět let.

8 A dokonal Abraham a zemřel v utěšených šedinách, starý, sytý dnů, a byl připojen ke 

svému lidu.

9 Jeho synové Izák a Izmael ho pohřbili v jeskyni Makpele na poli Chetejce Efróna, syna 

Sócharova, která je naproti Mamre.

10 To pole koupil Abraham od Chetejců. Je tam pohřben Abraham i jeho žena Sára.

11 Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi. Izák sídlil u Bér-lachaj-rói.
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1) DALŠÍ RODOKMENY

12 Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaela, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka 

Hagar, otrokyně Sáry. 13 A toto jsou jména Izmaelových synů, jmenovitě podle jejich 

rodopisů: Prvorozený Izmaelův Nebajót, Kédar, Abdeel, Mibsám, 14 Mišma, Dúma a Masa,

15 Chadad a Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma. 16 Toto jsou Izmaelovi synové a toto jejich jména 

podle jejich dvorců a podle jejich hradišť, dvanáct knížat jejich kmenů. 17 A toto jsou léta 

Izmaelova života: sto třicet sedm let. I dokonal a zemřel a byl připojen ke svému lidu.

18 Jeho potomci se usídlili od Chavíly až po Šúr, který je naproti Egyptu, kudy se chodí do 

Ašúru -- usídlil se naproti všem svým bratřím.

19 Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka: Abraham zplodil Izáka.

20 Izákovi bylo čtyřicet let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betúela z Paddan-

aramu, sestru Aramejce Lábana. 21 Izák naléhavě prosil Hospodina za svou ženu, protože 

byla neplodná. Hospodin se dal pohnout jeho prosbami a jeho žena Rebeka otěhotněla.

22 Ale děti se v jejím nitru kopaly. Řekla si tedy: Je-li tomu tak, k čemu mi to je? A šla se 

dotázat Hospodina. 23 Hospodin jí řekl: Dva národy jsou ve tvém nitru, dvojí lid z tvého lůna 

se navzájem oddělí. Jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu.

24 Když se jí naplnily dny ku porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata.
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1) DALŠÍ RODOKMENY

25 První vyšel celý ryšavý, chlupatý jako kožich. Dali mu jméno Ezau.

26 Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dali mu jméno Jákob. Když se 

narodili, bylo Izákovi šedesát let.

27 Když mládenci vyrostli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem divočiny, kdežto Jákob 

mužem mírným, bydlícím ve stanech.

28 Izák měl rád Ezaua, protože rád jídal zvěřinu, zatímco Rebeka milovala Jákoba.

29 Jednou Jákob uvařil jídlo, když vtom přišel Ezau z pole a byl vyčerpaný.

30 Ezau Jákobovi řekl: Dej mi teď zhltnout trochu toho rudého, zde toho rudého, neboť jsem 

vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Edóm.

31 Ale Jákob řekl: Prodej mi teď své prvorozenství.

32 Ezau odpověděl: Hle, já se blížím k smrti, k čemu mi je prvorozenství?

33 Jákob řekl: Přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenství Jákobovi.

34 Jákob tedy dal Ezauovi chléb a jídlo z čočky. Ten pojedl, napil se, vstal a šel. Tak Ezau 

pohrdl prvorozenstvím.
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2) ABRAHAMOVO STÁŘÍ

Poté, co se Izák žení, Abraham má další ženu Ketúru a 

má s ní dalších 6 synů, ale to mu bylo více jako 140 let 

(už ve 100 letech tvrdil, že stoletý nemůže mít děti), až 

po 35 letech poté umírá, viděl ještě 15 let své vnuky 

Ezaua a Jákoba, takže je ještě mohl ovlivnit, jistě jim 

vyprávěl, co zažil.

Umírá … „v utěšených šedinách“, tedy umírá 

spokojený, sytý dnů, byl pohřben v roce 1777 př.n.l. v 

Hebronu na stejném místě jako Sára

Od události, kdy měl obětovat Izáka, nečteme o žádné 

události, že by měl nějaký problém, Bůh mu požehnal 

ve všem, takže min. 50 let prožil v pokoji.
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3) IZÁKŮV ŽIVOT

Každá generace čelí svým vlastním 

zápasům, starší generace nám může 

předat zkušenosti, ale nemůže nám 

pomoct, ale čelit tomu musíme my.

5 Abraham dal Izákovi všechno, co měl.

Abraham předal vše Izákovi a nejspíše od 

doby, kdy se mu narodili děti, se už stará o 

všechno, má na starost veškerý majetek, 

služebníky, stáda, …

Izák se usídlil v jižní části v místě Bér-lachaj-

rói. 

Abraham byl průkopník (1.generace), Izák 

to má snadnější (2.generace), Jákob je 

třetí generace.
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4) IZMAEL

Čteme, že Izmael se usídlil na Arabském 

poloostrově, má 12 synů.

Narodil se roku 1866 př.n.l., jeho matka 

byla Hagar, otrokyně Sáry.

Je považován za praotce prvních 

arabských kmenů.

Umírá ve 137 letech v roce 1723 př.n.l. (54 

let po smrti Abrahama), v té době je 

Izákovi 123 let.

v. 18 usídlil se naproti všem svým bratřím

- je proti všem, není možné se s ním 

domluvit, umírá, aniž by se smířil s bratry
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5) IZÁKOVA MODLITBA

Genesis 25:21 Izák naléhavě prosil Hospodina za 

svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin se dal 

pohnout jeho prosbami a jeho žena Rebeka 

otěhotněla. 22 Ale děti se v jejím nitru kopaly. Řekla 

si tedy: Je-li tomu tak, k čemu mi to je? A šla se 

dotázat Hospodina.

Tady to může působit, že Izák se pomodlil a hned se 

to stalo – děti se jim narodily až po 20 letech 

modliteb (u Abrahama to bylo 25 let)

Lukáš 18:7 Nezastane se Bůh svých vyvolených, 

kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro 

ně otálet? 8 Pravím vám, že se jich rychle zastane. 

Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na 

zemi?“
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6) EZAU A JÁKOB

23 Hospodin jí řekl: Dva národy jsou ve tvém nitru, dvojí lid z tvého lůna se navzájem oddělí. 

Jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu.

24 Když se jí naplnily dny ku porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata.

Ezau – 25 První vyšel celý ryšavý, chlupatý jako kožich. Dali mu jméno Ezau.

Popis miminka může v češtině působit znít dost negativně (ryšavé chlupaté miminko), to ale 

není míněno vůbec negativní, pojem chlupatý má více významů – znamená krásný, nádherný 

oděv – to slovo je např. použito u Jozue 7:21 – krásný plášť nebo plášť proroka 1.Kr.19:13 – Elíša

a jeho plášť

Jákob – svírající patu, což znamená úskočný (jde mi v patách). 

Ozeáš 12:3 Hospodin vede spor také s Judou, navštíví Jákoba s trestem za jeho cesty a odplatí 

mu podle jeho činů. 4 V lůně matky držel svého bratra za patu, v mužné síle zápasil s Bohem.
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7) VELMI ODLIŠNÍ BRATŘI

Děj se poté posunuje o dalších cca 20 let. Izák (80 let) byl velmi pokojný člověk, proto je 

zajímavé, že si oblíbil Ezaua – byl úplným protikladem vůči němu – divoký člověk, který 

miloval adrenalin a lov.

Rebeka – více milovala Jákoba, možná i na základě toho, co jí Bůh řekl. 23 Hospodin jí řekl: 

Dva národy jsou ve tvém nitru, dvojí lid z tvého lůna se navzájem oddělí. Jeden lid bude 

silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu.

Nikdy není v rodině dobře, když někdo z rodičů někomu nadržuje, o to víc je zvláštní, že Izák 

byl spíše pro Ezaua, když věděl, co řekl Bůh.

Jákob byl pokojný, bydlící ve stanech. Jasně zde vidíme odlišnosti dvou synů – jeden raději 

nebyl doma a druhý naopak byl doma rád. Jákob tedy více mohl naplnit to, co dělal 

Abraham a Izák. 

Termín pokojný = mírný, klidný a také kompletní, úplný, normální.
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8) VELMI DRAHÁ ČOČKA

30 Ezau Jákobovi řekl: Dej mi teď zhltnout trochu toho rudého, zde toho rudého, neboť jsem 

vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Edóm. 31 Ale Jákob řekl: Prodej mi teď své prvorozenství.

Jákob tedy zneužil situace – vyčerpaný bratr má hlad, nepřemýšlí nad duchovními věcmi, 

nepřemýšlí nad důležitostí této chvíle. Nechce řešit takové otázky, teď má hlad.

Pokud takto jednáme, nehledíme do budoucnosti, pak nedomyslíme následky ! Mnoho lidí 

takto dnes jedná – nepřemýšlí o důležitých otázkách, ale jednají na základě momentálního 

popudu, něčím se nechají unést i když tím mnoho mohou ztratit.

25-8A/10

Z archeologického nálezu v 

severovýchodním Iráku (poblíž města Kirkuk) 

bylo nalezeno více než 6500 klínovitých 

textů a fragmentů a zde je také potvrzení, 

že převod prvorozenectví byl právně možný.



8) VELMI DRAHÁ ČOČKA

Co znamená prvorozenství ?

Znamená to dvojnásobný díl dědictví –

když byli dva bratři, tak jeden dostal 2 

díly a druhý 1 díl.

Ten kdo dostal 2 díly se měl postarat o 

rodiče ve stáří a také byl vůdcem klanu, 

rozhodoval o tom, co budou dělat 

(strategická rozhodnutí), byl i 

duchovním vůdcem.

A tohoto všeho se Ezau vzdává jen pro 

takovou nedůležitou věc!
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8) VELMI DRAHÁ ČOČKA

Ezau dostává také přezdívku – Edom (červený), to odkazuje 

na něj - byl ryšavý a jednak na tento příběh, kdy prodal 

důležitou věc za misku červené čočky.

„Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal 

prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom 

chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už 

příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.“ (Žd 12,25-

26).

Ezau mohl mluvit celé dětství s Abrahamem (otec víry), mohl 

se nechat ovlivnit i svým otcem Izákem, který byl také muž 

víry, ale Ezau je jiný – neřešil vůbec duchovní věci. Byl třetí 

generace víry a nebudoval vztah k Bohu, jen si chtěl užívat. 

Jákob byl jiný. 
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8) VELMI DRAHÁ ČOČKA

Ezau je také zmiňován:

Malachiáš 1:2 Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Ptáte 

se: Jak jsi nám prokázal lásku? Což nebyl Ezau Jákobův 

bratr, je Hospodinův výrok, a přece jsem si Jákoba 

zamiloval, 3 ale Ezaua jsem nenáviděl. Proměnil jsem jeho 

hory v pustinu a jeho dědictví jsem dal stepním šakalům.

Ezau mohl mít všechno požehnání, ale on o to neměl zájem. 

Zde je zmíněno, Ezaua jsem nenáviděl – neznamená to 

nenávist v našem chápání, spíše to znamená dát přednost, 

podobně i v NZ. Když tedy Ezal dal přednost jiným věcem 

před Bohem, pak Bůh dal přednost jinému před ním.

Lukáš 14:26 „Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti 

svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i 

vlastní duši, nemůže být mým učedníkem.
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9) MÁME JEN KRÁTKÝ ČAS

Izajáš 55:6 Hledejte Hospodina, dokud se dává 

najít, volejte ho, dokud je blízko.

Izajáš 62:6 Na tvých hradbách, Jeruzaléme, 

jsem ustanovil strážce, po celý den i celou noc 

nikdy nebudou zticha. Vy, kteří připomínáte 

Hospodina, nedopřávejte si klidu.

7 Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém 

neupevní a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Ozeáš 10:12 Zasévejte si pro spravedlnost, 

sklízejte podle milosrdenství, zorejte si úhor! Je 

čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a 

nezavlaží vás spravedlností.
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10) OTÁZKY

- Modlíme se vytrvale jako Izák?

- Je tvůj bratr/sestra spíše tvůj soupeř nebo 

přítel?

- Zneužíváme slabosti druhých?

- Řešíme více to, co aktuálně prožíváme 

nebo vzdálenější cíle?

- Jsou pro nás duchovní věci důležité nebo 

jsou až na druhé koleji, čemu dáváme 

přednost?
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