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1) GEN.24 NEVĚSTA PRO IZÁKA
Genesis 24:1 Abraham byl již starý, pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal.
2 I řekl Abraham svému otroku, nejstaršímu svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: Vlož
teď ruku pod má bedra. 3 Zapřísahám tě při Hospodinu, Bohu nebes i Bohu země, že
nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, uprostřed nichž bydlím,
4 ale půjdeš do mé rodné země a k mému příbuzenstvu a vybereš ženu pro mého syna
Izáka. 5 Ten otrok mu řekl: Možná mne ta žena nebude chtít do této země následovat.
Určitě mám přivést zpět tvého syna do země, odkud jsi vyšel?
6 Abraham mu řekl: Měj se na pozoru, abys tam mého syna nepřivedl nazpět!
7 Hospodin, Bůh nebes, který mne vzal z domu mého otce a z mé rodné země a který ke
mně promluvil a přísahal mi: Tvému potomstvu dám tuto zemi, on před tebou pošle svého
anděla, a tak odtamtud vezmeš ženu pro mého syna.
8 A kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této mé přísahy zproštěn. Jenom tam
mého syna nevoď zpátky.
9 Ten otrok tedy vložil ruku pod bedra svého pána Abrahama a tu věc mu odpřisáhl.
10 Pak ten otrok vzal z velbloudů svého pána deset kusů a odešel, s sebou měl všelijaké
vzácné dary svého pána. Vydal se do Aramského Dvojříčí, do města Náchorova.
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1) GEN.24 NEVĚSTA PRO IZÁKA
Genesis 24:11 Navečer, v době, kdy ženy vycházely čerpat vodu, nechal odpočinout
velbloudy venku za městem u studny s vodou 12 a řekl: Hospodine, Bože mého pána
Abrahama, způsob to dnes prosím při mně a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi:
13 Stojím zde u pramene vody a dcery mužů toho města vycházejí čerpat vodu.
14 Ať dívka, jíž řeknu: Nakloň prosím džbán, abych se napil, a ona odpoví: Napij se a také
tvé velbloudy napojím, je ta, kterou jsi určil pro svého otroka Izáka. Podle toho poznám, že jsi
mému pánu prokázal milosrdenství. 15 Ještě nedomluvil, když tu vycházela Rebeka, která se
narodila Betúelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora, a na rameni měla džbán.
16 Ta dívka byla velmi hezkého vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k
prameni, naplnila džbán a vystoupila. 17 Otrok jí vyběhl naproti a řekl: Dej mi prosím napít
trochu vody ze džbánu. 18 Odpověděla: Napij se, můj pane. A rychle sundala džbán na
ruku a dala mu napít. 19 Když se napil, řekla: Načerpám i tvým velbloudům, dokud se
nenapijí. 20 A rychle vylila džbán do žlabu a běhala stále znovu ke studni čerpat, dokud
nenačerpala pro všechny jeho velbloudy. 21 Muž na ni mlčky pozorně hleděl, aby poznal,
zda Hospodin dopřeje jeho cestě úspěch, či nikoli. 22 Když přestali velbloudi pít, vzal muž
zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a pro její ruce dva náramky o váze deseti šekelů zlata
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1) GEN.24 NEVĚSTA PRO IZÁKA
23 a zeptal se: Čí jsi dcera? Pověz mi prosím, je-li v domě tvého otce pro nás místo k
přenocování. 24 Odpověděla mu: Jsem dcera Betúela, syna Milky, kterého porodila
Náchorovi. 25 A pokračovala: Slámy i krmiva je u nás mnoho a také místo k přenocování.
26 Muž poklekl, klaněl se Hospodinu 27 a řekl: Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána
Abrahama, který od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost. Vždyť mě Hospodin na
cestě vedl přímo do domu bratrů mého pána. 28 A dívka běžela a oznámila tyto věci v
domě své matky. 29 Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven k prameni za tím
mužem. 30 Když totiž viděl nosní kroužek a náramky na rukou své sestry a slyšel slova své
sestry Rebeky: Toto mi ten muž říkal …, tedy šel za tím mužem. A hle, on stál při velbloudech
u pramene. 31 Řekl mu: Pojď, požehnaný Hospodinův! Proč bys stál venku? Připravil jsem
dům i místo pro velbloudy.
32 Muž vešel do domu a odstrojil velbloudy. Pak dal Lában velbloudům slámu a krmivo a
dal také vodu k umytí nohou jeho i nohou mužů, kteří byli s ním.
33 Když před něj prostřeli, aby pojedl, řekl: Nebudu jíst, dokud nepromluvím o svých
záležitostech. Řekl: Mluv.
34 Řekl tedy: Jsem Abrahamův otrok.
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1) GEN.24 NEVĚSTA PRO IZÁKA
35 Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je bohatý. Dal mu brav a skot, stříbro a
zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. 36 Žena mého pána Sára porodila mému pánu
ve svém stáří syna. Jemu dal všechno, co má. 37 Můj pán mne zapřisáhl slovy: Nevybereš
ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, v jejichž zemi bydlím, 38 nýbrž půjdeš do domu
mého otce, k mé rodině a tam vybereš ženu pro mého syna. 39 Řekl jsem svému pánu:
Možná mne ta žena nebude následovat. 40 Odpověděl mi: Hospodin, před nímž chodím,
pošle s tebou svého anděla a dopřeje tvé cestě úspěch. A ty vybereš pro mého syna ženu z
mé rodiny a z domu mého otce. 41 Jen tehdy budeš zproštěn mé přísahy, když přijdeš k mé
rodině a jestliže ti ji nedají, budeš mé přísahy zproštěn. 42 Když jsem dnes přišel k tomu
prameni, řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, jestliže opravdu dopřáváš
úspěch mé cestě, na které se nacházím, 43 hle, stojím tu u pramene vody. Ať dívka, která
vyjde čerpat vodu a které řeknu: Dej mi prosím napít trochu vody ze džbánu,
44 a ona mi odpoví: Napij se ty a také pro tvé velbloudy načerpám, to ať je žena, kterou
Hospodin určil pro syna mého pána. 45 Ještě jsem v srdci nedomluvil, když tu vycházela
Rebeka a na rameni měla džbán. Sestoupila k prameni a nabrala vodu. Řekl jsem jí: Dej mi
prosím napít.
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1) GEN.24 NEVĚSTA PRO IZÁKA
46 Rychle sundala džbán a řekla: Napij se a také tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a
napojila i velbloudy. 47 Zeptal jsem se jí: Čí jsi dcera? Odpověděla: Dcera Betúela, syna
Náchorova, kterého mu porodila Milka. Pak jsem jí dal kroužek na nos a náramky na ruce.
48 A poklekl jsem a klaněl jsem se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána
Abrahama, že mě vedl po pravé cestě, abych přivedl dceru bratra mého pána pro jeho
syna. 49 A nyní mi oznamte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost; jestli ne,
oznamte mi to také, abych se obrátil napravo nebo nalevo. 50 Lában i Betúel odpověděli:
Ta věc vyšla od Hospodina. Nemůžeme ti říct ani ano ani ne. 51 Hle, Rebeka je před tebou.
Vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin. 52 Když Abrahamův
otrok uslyšel jejich slova, poklonil se před Hospodinem až k zemi. 53 Pak otrok vyňal stříbrné a
zlaté předměty a šaty a dal je Rebece, také dal vzácné dary jejímu bratrovi a její matce.
54 A jedli a pili on i muži, kteří byli s ním, a přenocovali.¶ Když ráno vstali, řekl: Propusťte mne
k mému pánu. 55 Její bratr a matka však odpověděli: Ať s námi děvče zůstane pár dnů,
řekněme deset, a potom půjde. 56 Ale on jim řekl: Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé
cestě úspěch. Propusťte mě, abych mohl jít ke svému pánu. 57 Řekli: Zavoláme dívku a
zeptáme se jí. 58 Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí: Půjdeš s tímto mužem? Odpověděla:
Půjdu.

1) GEN.24 NEVĚSTA PRO IZÁKA
59 Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu, i Abrahamova otroka a jeho muže.
60 Požehnali Rebece a říkali jí: Naše sestro, ať z tebe vzejdou tisíce desetitisíců a tvé
potomstvo ať obsadí bránu svých nepřátel.
61 Pak Rebeka i její služky vstaly, nasedly na velbloudy a následovaly toho muže. Tak vybral
Abrahamův otrok Rebeku a šel.
62 Izák přišel z Bér-lachaj-rói, bydlel totiž na území Negebu.
63 Když se schylovalo k večeru, Izák se šel procházet po poli. Pozvedl oči a tu spatřil
přicházející velbloudy.
64 I Rebeka pozvedla oči a uviděla Izáka. Seskočila z velblouda
65 a zeptala se otroka: Kdo je tamten muž, který nám jde po poli vstříc? Otrok odpověděl:
To je můj pán. Vzala tedy závoj a zahalila se.
66 Otrok pak vypravoval Izákovi všechny věci, které vykonal.
67 Izák uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry a vzal si ji. Stala se jeho ženou a Izák si ji
zamiloval. Tak po smrti své matky došel útěchy.
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2) BŮH MU VE VŠEM POŽEHNAL
Genesis 24:1 Abraham byl již starý, pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal.
Evangelium prosperity – máme na to nárok?
Žalmy 1:1 Blahoslavený je muž, …..
3 Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu
neopadává a vše, co dělá, se daří.
Má to ale podmínku - nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v
zasedání posměvačů neusedne, 2 ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem
rozjímá ve dne i v noci.
I požehnání ve všem mělo u Abrahama podmínku – proměnu jeho charakteru
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3) PROČ ŽENA Z PŘÍBUZENSTVA ?
Abraham pověřil svého nejvěrnějšího
služebníka důležitým úkolem – přiveď Izákovi
nevěstu!
Proč ale nechtěl nějakou místní ženu?
V území Kannán věřili lidé v úplně jiné bohy
než Abraham, věděl, že Izák potřebuje ženu,
která s ním půjde stejným směrem.
Např. Šalamoun měl 700 žen a 300 konkubín.
Tyto ženy ho odvrátili od víry, po jeho smrti se
království rozdělilo.
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3) PROČ ŽENA Z PŘÍBUZENSTVA ?
Bible nás v Novém Zákoně učí to stejné
1 Korintským 7:39 Žena je vázána zákonem po dobu, kdy žije její
muž. Když její muž zemře, je svobodná a může se vdát, za koho
chce, ale jen v Pánu.
Není to příliš tvrdý požadavek?
Je řada důvodů, proč si křesťané berou za životní partnery stejně
věřící.
Např. chození do církve, názory na předmanželskou čistotu,
společné hodnoty, výchova dětí, přátele, …
Pak jsou vnitřní důvody např. bolesti, že nemohu s druhým sdílet
tuto oblast svého nitra – pokud člověk uvěřil, je Bůh středem jeho
života. A nemožnost to sdílet s partnerem je velmi bolavá. Bůh je
pojítkem ve vztahu, a tím se vztah stává velmi silným.
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4) NEVOĎ IZÁKA ZPĚT !
6 Abraham mu řekl: Měj se na pozoru, abys tam
mého syna nepřivedl nazpět!
Bůh povolal Abrahama a Izák měl v jeho službě
pokračovat, pokud by se vrátil, nemělo by to smysl.
Bůh mu řekl vyjdi (země, z příbuzenstva, z rodiny),
protože chtěl, aby Abraham byl závislý na Bohu, ne
na příbuzných. Abraham mohl následovat Boha,
kam mu on řekl. Pokud jsme s příbuznými, pak nám
mohou zpochybňovat naše kroky.
Každé nové manželství potřebuje nezávislost od
ostatních (synové se musí odříznout od maminky,
dcery od otců, aby manžel/manželka byli důležitější
než rodiče).
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5) CESTA Z HEBRONU DO CHÁRANU
10… Vydal se do Aramského Dvojříčí, do města Náchorova.
Služebník se vydává na cestu dlouhou více jak 880km, cestoval
na velbloudech – měl jich deset sebou, tedy min. 120 dní
pochodu tam a 120 dní zpět, převýšení víc jak 3000m.
Nevěděl, jak bude přijat, jestli ho neodmítnou
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6) CHÁRAN (PADANN-ARAM)
Služebník přichází do města, kde po nějakou dobu žil
Abraham (před 65 lety).
Je to město v jižním Turecku, poblíž hranic se Sýrií.
Městské hradby měřili 4 km, např. hradby Jihlavy mají
délku 3km.
Město mělo 6 bran – zachovala se jen jedna (západní
brána Aleppo gate).
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6) CHÁRAN
V tomto městě byl chrám zasvěcený
měsíčnímu božstvu Sin. Tento chrám
nejspíše již existoval za doby Abrahama.
Poslední babylonský král Nabonidus tento
chrám nechal přestavět a jeho matka
zde sloužila jako kněžka.
Zajímavostí je také, že to bylo hlavní
město islámské říše v 8 století.
Město bylo budováno z obdélníkových a
čtvercových nepálených cihel.
Domy měli ústřední prostor s átriem
podobně jako římské domy.
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7) REBEKA
Služebník se setkává s dívkou,
která byla synem Betúela.
Na obrázku vidíte rodinné vztahy
Abrahamovy rodiny.
Izák byl pro Rebeku vzdálený
strýc, ale věkově si byli podobní.
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8) TEST PRO DÍVKU
Služebník si tuto dívku otestoval – jak se bude chovat
k cizímu člověku? V.20 A rychle vylila džbán do žlabu
a běhala stále znovu ke studni čerpat, dokud
nenačerpala pro všechny jeho velbloudy.
Byl ohromen – nejenže mu donesla vodu (doufal, že
dostane doušek vody), ale napojila i jeho všechny
velbloudy! 1 velbloud vypije cca 50 litrů vody, tedy
500 l vody !!
To mohlo trvat třeba celou hodinu.
Služebník byl nadšený – to je ta pravá dívka a když
mu řekla, je příbuzná Abrahama, byl úplně nadšený.
Obdaroval jí šperky.
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9) V DOMĚ BETÚELA
Služebník prožíval své poslání jako naléhavé, ani nechtěl jíst, dokud jim vše neřekne. Vyprávěl,
proč tam je.
Otec Rebeky Betúel a bratr Rebeky Lában řekli – to nám připadá, že to Bůh způsobil, takže
hned řekli … Vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin.
Pak chtěli oslavovat, ale služebník pospíchal zpět.
Vůbec se Rebeky nezeptali, až druhý den, kdy už to rozhodli.
Během 2 dnů se jí naprosto radikálně změnil život.
58 Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí: Půjdeš s tímto mužem? Odpověděla: Půjdu.
Neměla pochybnosti, nevyptávala se dál, pevně se rozhodla, Bůh k ní jistě předem mluvil a
tato událost jen potvrzovala, co měla v srdci.
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10) CESTA ZPĚT
Rebeka jde někam, kde nikdy
nebyla, nikoho tam neznala (jen své
služebné), nikdy neviděla svého
muže, ani rodinu Abrahama a
přesto souhlasila, že si ho vezme !
To je úžasný příběh.
Rebeka byla žena víry, důvěřovala
Bohu.
Roku 1812 př.nl. se Rebeka stává
ženou Izáka, Abrahamovi je 140 let.
Rebeka a služebník,
Alexandre Cabanel 1883
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11) CO TO ZNAMENÁ PRO NÁS?
Jednota Bratrská byla v 18. století velmi misijní.
Z té doby je znám příběh dvou misionářů, kdy poslali
z misie dopis do Ochranova, že by se rádi oženili.
Tak společenství vyhlásilo modlitby za ženy pro tyto
misionáře. Po modlitbách se přihlásili dvě ženy, že
půjdou. To znamenalo sbalit si své věci, jet do úplně
jiného prostředí, neuměli ani řeč toho národa,
cestovat několik měsíců a pak se setkat s
manželem, kterého vlastně ani moc neznali (znali se
třeba jako děti).
Jsme na cestě vstříc Pánu, náš život je cesta vstříc
Pánu, vstupujeme do toho, co nám připravil.
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12) PŘEDOBRAZ DUCHA SVATÉHO
Ten příběh ukazuje na něco ještě většího – jak
Duch Svatý pracuje v nás.
Služebník = Duch Svatý (pracuje pro Nebeského
Otce, hledá nevěstu pro svého syna Ježíše)
Rebeka = nevěsta Kristova, tedy každý, kdo přijal
tu výzvu, kterou k nám mluví Duch Svatý –
odpověď je půjdu i když jsme stejně jako Rebeka
Ježíše nikdy neviděli.
Duch Svatý nás povzbuzuje, dává nám dary
(podobně jako dostala Rebeka), vysvětluje nám,
jaký je Ježíš.
Jan 15:26 „Až přijde Zastánce, kterého vám
pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od
Otce, ten o mně vydá svědectví.
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12) PŘEDOBRAZ DUCHA SVATÉHO
Skutky apoštolské 19:2 Řekl jim: „Přijali jste Ducha
Svatého, když jste uvěřili?“ Oni mu odpověděli:
„Ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý.“
1 Korintským 6:17 Kdo se však připojuje k Pánu, je
s ním jeden duch.
1 Korintským 3:16 Nevíte, že jste Boží svatyně a že
ve vás bydlí Duch Boží?

Duch Svatý
Jen Norton
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13) SETKÁNÍ IZÁKA A REBEKY
Izák šel svojí ženě naproti, Rebeka se zahalila
závojem, oba pozvedli oči, seskočila z velblouda
a na poli se setkali.
Podobné to bude s námi – Ježíš nám půjde vstříc,
setkáme se s ním a on nás uvede do příbytků,
které pro nás připravil.

Setkání Izáka a Rebeky (1840)
Friedrich Bouterwek
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