
GN 26 – JAK REAGOVAT, KDYŽ NÁM 

NĚKDO UBLIŽUJE?

- IZÁK V GERARU

- ZAPŘENÍ REBEKY

- STONÁSOBNÁ SKLIZEŇ

- SPOR O STUDNY

- SMLOUVA S ABÍMELEKEM

Izák a Rebeka u Abímeleka, Rafael, 1518



1) IZÁKOVO PUTOVÁNÍ

Genesis 26:1 Pak nastal v zemi hlad -- jiný než ten první hlad, který byl za dnů 

Abrahamových -- a Izák šel k pelištejskému králi Abímelekovi do Geraru. 2 Tehdy se mu 

ukázal Hospodin a řekl: Nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, kterou ti určím. 3 Pobývej v 

této zemi jako cizinec. Budu s tebou a požehnám ti. Neboť tobě a tvému potomstvu dám 

všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísahal tvému otci Abrahamovi.

4 Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semeni všechny tyto země. 

Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, 5 protože mne Abraham uposlechl 

a zachovával, co jsem mu uložil, mé příkazy, má ustanovení a mé zákony. 6 Tak se Izák 

usadil v Geraru. 7 Když se místní muži vyptávali na jeho ženu, říkal: Je to má sestra, protože 

se bál říci: Moje žena, neboť si myslel: Aby mne místní muži kvůli Rebece nezabili, protože 

byla hezkého vzhledu. 8 Jednou, když už tam byli dlouhou dobu, vyhlédl pelištejský král 

Abímelek z okna a uviděl, hle, Izák se svou ženou Rebekou laškuje! 9 Abímelek si zavolal 

Izáka a řekl: Hle, je to jistě tvá žena. Jak to, žes říkal: Je to má sestra? Izák mu odpověděl: 

Protože jsem si říkal: Jen abych kvůli ní nezemřel. 10 Abímelek řekl: Cos nám to udělal? 

Málem někdo z lidu spal s tvou ženou a uvedl bys na nás vinu! 11 Abímelek tedy přikázal 

všemu lidu: Ten, kdo by se dotkl tohoto muže nebo jeho ženy, bude jistě usmrcen.
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1) IZÁKOVO PUTOVÁNÍ

12 Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně. Hospodin mu požehnal 13 a on se 

vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý. 14 Měl stáda bravu a skotu a mnoho čeledi a 

Pelištejci mu záviděli. 15 A všechny studny, které vykopali otroci jeho otce za dnů jeho otce 

Abrahama, Pelištejci ucpali a naplnili hlínou. 16 Pak Abímelek řekl Izákovi: Odejdi od nás, 

protože ses stal mnohem mocnější než my. 17 Izák odtamtud odešel, utábořil se v 

Gerarském údolí a usídlil se tam. 18 Potom Izák znovu vykopal vodní studny, které vykopali 

za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci ucpali. Dal jim stejná 

jména, jaká jim dal jeho otec. 19 Když Izákovi otroci kopali v tom údolí, našli tam studnu 

pramenité vody. 20 Gerarští pastýři se přeli s Izákovými pastýři: Ta voda je naše! Proto Izák 

dal té studni jméno Esek, protože se s ním hádali. 21 Vykopali tedy další studnu, ale přeli se i 

o ni. Proto ji nazval Sitná. 22 Pak táhl odtud dále, vykopal další studnu a o ni se nepřeli. 

Nazval ji Rechobót a řekl: Vždyť teď nám Hospodin rozšířil prostor, abychom se rozplodili na 

zemi. 23 Odtud vystoupil do Beer-šeby. 24 Té noci se mu ukázal Hospodin a řekl: Já jsem 

Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, protože já jsem s tebou a požehnám ti a rozmnožím 

tvé potomstvo kvůli svému otroku Abrahamovi.
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1) IZÁKOVO PUTOVÁNÍ

25 Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam svůj stan a jeho 

otroci tam vykopali studnu. 26 Tu k němu přišel Abímelek z Geraru se svým přítelem 

Achuzatem a s Píkolem, velitelem své armády. 27 Izák se jich zeptal: Proč jste ke mně přišli? 

Vždyť jste mě nenáviděli a poslali jste mě od sebe pryč.

28 Odpověděli: Jasně jsme uviděli, že Hospodin je s tebou, a řekli jsme si, ať je mezi námi 

přísaha, mezi námi a tebou. Uzavřeme s tebou smlouvu,

29 že nám neučiníš nic zlého, tak jako jsme se nedotkli tebe a tak jako jsme ti prokazovali 

jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Ty jsi nyní požehnaný Hospodinův.

30 I připravil jim hostinu; a jedli a pili.

31 Časně ráno vstali, přísahali jeden druhému a Izák je propustil. Odešli od něho v pokoji.

32 Toho dne přišli Izákovi otroci a pověděli mu o studni, kterou kopali. Řekli mu: Našli jsme 

vodu.

33 Nazval ji tedy Šibea. Proto je jméno toho města Beer-šeba až do tohoto dne.¶

34 Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Jehúditu, dceru Chetejce Beera, a 

Basematu, dceru Chetejce Elóna.

35 Ty byly pro Izáka a Rebeku hořkým trápením.
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2) POVZBUZENÍ PRO IZÁKA

Bůh mu říká podobná slova jako Abrahamovi, každá generace potřebuje nové povzbuzení, 

nestačí jen slyšet, jak Bůh v minulosti jednal, potřebujeme zažívat jeho jednání.

Bůh ho povzbuzuje, protože ví, co ho čeká, že bude hlad, že bude muset odejít na území 

Pelištejců, kteří byli velmi drsní a divocí, často se všemi bojovali, byli krutí k zajatcům, být 

otrokem u nich nebylo nic jednoduchého.
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Kresba – Pelištejci zajati 

egyptským králem 

Ramessesem II



3) OPĚT U ABÍMELEKA

Po smrti Abrahama musí Izák řešit problémy –

teď už je to jen na něm. Nastal hlad a musí se 

přesunout do Geraru k pelištejskému králi 

Abímelekovi – podobně jako jeho otec cca 

před 80 lety – viz. kapitola 20.

Jedná podobně jako jeho otec – podlehl 

strachu z lidí, zapírá svou ženu.

Lež se samozřejmě provalila, když je král viděl, 

jak se k sobě chovají (laškovali spolu). Izák se 

přiznal, vyznání svého pochybení vede k 

požehnání.
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Nicolas Chaperon, Abimelek, Izák a 

Rebeka, 1649



4) IZÁKOVA SKLIZEŇ

Přestože Izák nejednal správně, může zůstat na území Pelištejců. 

Určitě ho to něco stálo, nejspíše musel zaplatit za to, že mohl 

přebývat na jejich území (to v Bibli nečteme)

12 Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně. Hospodin mu 

požehnal 13 a on se vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý.

Izák následoval Boha (i přes svůj pád). Kdyby nenásledoval Boha, 

pak by nebyl vystaven strachu - Bůh mu tedy žehnal, protože 

následoval Boha, kam mu ukázal (klidně i k Pelištejcům), tak mohl 

sklidit i stonásobně. Pokud nebudeme Boha následovat, pak 

nebudeme stonásobně sklízet.

Lukáš 8:5 „Vyšel rozsévač zasít své semeno. …..8 A jiné padlo do 

dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu.“ To řekl a 

volal: „Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!“
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5) ZÁVIST

Pelištejci mu záviděli a jednají pod vlivem této závisti:

- Posílají Izáka pryč

- Zasypávají všechny studny, které nechal vykopat Abraham

- Úmyslně kazí Izákovu práci, jeho podnikání

- Když pracně vyčistí ty zničené studny, tak se gerarští pastýři 

hádají se s jeho pastýři a ty studny mu berou

- Nenáviděli ho

Už za doby Abrahama to Pelištejci dělali, ale za Izáka mnohem víc, 

jejich činnost musela stát Izáka několik miliónů.

Esek = svár, spor, Sitná = osočování, nevraživost, Rechobót = prostor, 

Beer-Šeba = studna úmluvy, smlouvy
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6) IZÁK SE VZDALUJE

17 Izák odtamtud odešel, utábořil se v Gerarském údolí a usídlil se tam. ……22 Pak táhl odtud 

dále, vykopal další studnu a o ni se nepřeli. ….Později odchází až do Beršeby i zde kopá studnu.

Až po tomto oddělení Pelištejci přicházejí k němu a říkají: 28 Odpověděli: Jasně jsme uviděli, že 

Hospodin je s tebou …….. Ty jsi nyní požehnaný Hospodinův.
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Williams: „Teprve tehdy, když se Izák naprosto oddělí od 

mužů z Geraru, přišli za ním sami, protože hledali Boží 

požehnání. Křesťan nejvíce pomůže světu, když se od něj 

oddělí.“

„Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím 

nepřítelem“ (Jakub 4,4)

„Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci“ (1. 

Janova 2,15)



7) SMLOUVA S ABÍMELEKEM

Po problémech, které mu Pelištejci dělali několik let, 

mu říkají toto: 

Uzavřeme s tebou smlouvu, 29 že nám neučiníš nic 

zlého, tak jako jsme se nedotkli tebe a tak jako jsme ti 

prokazovali jen dobro a propustili jsme tě v pokoji.

To byla ale naprostá lež! Prokazovali mu je zlo!

Nejspíš se ho obávali, protože byl silnější než oni.

Izákova reakce: 30 I připravil jim hostinu; a jedli a pili.

31 Časně ráno vstali, přísahali jeden druhému a Izák je 

propustil. Odešli od něho v pokoji.
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8) JAK REAGOVAT, KDYŽ NÁM NĚKDO UBLIŽUJE 

Matouš 5:39 Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému 

člověku, ale 

- když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou 

tvář.

- 40 A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i 

plášť.

- 41 A když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s 

ním dvě.

3 příklady stejné věci – že uděláme něco, co ten druhý  

nečeká, překvapíme ho. Ježíš to říká ve chvíli, kdy mluví o 

zákoně - oko za oko.

Neznamená to, že se nemáme bránit, že si máme všechno 

nechat líbit.
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9) ČESKÉ STUDNY

Potřebujeme kopat studny na místech, kde je 

kopali naši předci:

- Jan Hus

- Husitství

čtyři artikuly pražské požadovaly:

- přijímání z kalicha (pod obojí způsobou),

- svobodu kázání slova Božího,

- církev zbavenou majetku a světské moci,

- trestání smrtelných hříchů bez rozdílu 

postavení hříšníků.

- česká reformace - Utrakvisté

- Jednota Bratrská a její misijní činnost

- Bible Kralická
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9) ČESKÉ STUDNY

Potřebujeme kopat studny na místech, kde je kopali naši předci:

Ježíš je pramenem živé vody - Jan 7:37 V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: 

„Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. 38 Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody 

poplynou z jeho nitra!“

- Studna Božího slova – neleží nám Bible jen někde zaprášená na poličce?

- Studna uctívání – čeští muzikanti byli vyhlášení

- Studna pravdy – pravda Páně vítězí

- Studna modlitby – Jednota Bratrská měla modlitební řetězec 24h po dobu víc jak 100 let

- Studna společenství – nestačí jen sledovat kázání na internetu

- Studna kázání Božího slova – touha sloužit lidem
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10) OTÁZKY

- Vede tě Pán i do oblastí, kde vůbec 

nechceš být?

- Závidí nám někdo/ závidíme my?

- Známe dědictví naší země (studny našich 

předků)?

- Z jakých zdrojů čerpáme ?
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