GN 27 – PO ČEM TOUŽÍME?
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IZÁK ŽEHNÁ SYNŮM

-

PODVOD NA IZÁKA
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POŽEHNÁNÍ PRO JÁKOBA

-

CHETEJKY

1) JÁKOBŮV PODVOD
Genesis 27:1 Když Izák zestárl a zeslábl mu zrak, takže neviděl, stalo se, že zavolal svého
staršího syna Ezaua a řekl mu: Můj synu. Odpověděl mu: Zde jsem. 2 A řekl: Hle, jsem starý a
neznám den své smrti. 3 Nuže nyní vezmi svou výstroj, toulec a luk, vyjdi na pole a ulov mi
nějakou zvěřinu. 4 Pak mi připrav lahůdku, jakou miluji, a přines mi ji k jídlu, abych ti
požehnal, dříve než zemřu. 5 Rebeka však poslouchala, když Izák mluvil se svým synem
Ezauem. Ezau odešel na pole, aby ulovil zvěřinu, kterou by přinesl, 6 a Rebeka řekla svému
synu Jákobovi: Zrovna jsem poslouchala tvého otce, když mluvil s tvým bratrem Ezauem a
říkal: 7 Přines mi zvěřinu a připrav mi k jídlu lahůdku, abych ti před Hospodinem požehnal,
dříve než zemřu. 8 Nyní synu, uposlechni mne v tom, co ti přikazuji. 9 Běž teď ke stádu,
přines mi odtamtud dvě pěkná kůzlata a já z nich tvému otci připravím lahůdku, jakou
miluje. 10 Pak ji odneseš otci k jídlu, aby ti požehnal, dříve než zemře. 11 Jákob své matce
Rebece odpověděl: Jenže můj bratr Ezau je chlupatý člověk a já hladký. 12 Třeba si na
mne otec sáhne a budu mu připadat jako posměvač; pak na sebe uvedu prokletí, a ne
požehnání. 13 Matka mu řekla: Tvé prokletí ať padne na mě, synu. Jen mne poslechni a jdi
mi je přinést. 14 Tak šel, vzal je a přinesl své matce. Matka připravila lahůdku, jakou jeho
otec miloval.
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1) JÁKOBŮV PODVOD
15 Rebeka pak vzala šaty svého staršího syna Ezaua, nejdražší, jaké měla doma, a oblékla je
svému mladšímu synu Jákobovi 16 a kůže z kůzlat mu připevnila na ruce a na hladký krk.
17 Pak dala připravenou lahůdku a chléb do rukou svého syna Jákoba. 18 On vstoupil ke
svému otci a řekl: Otče. Odpověděl: Zde jsem. Který jsi, můj synu? 19 A Jákob řekl svému otci:
Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Udělal jsem, jak jsi mi řekl. Teď vstaň, posaď se a pojez z mé
zvěřiny, abys mi požehnal. 20 Izák však svému synu řekl: Co to, žes tak rychle něco našel,
synu? Jákob odpověděl: Protože mi to dopřál Hospodin, tvůj Bůh. 21 Izák řekl Jákobovi: Pojď
přece blíž, ať na tebe synu sáhnu, jsi-li ty můj syn Ezau nebo ne. 22 Tedy Jákob přistoupil ke
svému otci Izákovi, ten na něho sáhl a řekl: Ten hlas je hlas Jákobův, ale ruce jsou ruce
Ezauovy. 23 Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua, a
požehnal mu. 24 Ještě se zeptal: Ty jsi skutečně můj syn Ezau? Odpověděl: Jsem. 25 I řekl:
Předlož mi to, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti požehnal. Předložil mu to a on jedl a
přinesl mu víno a on pil. 26 Potom mu jeho otec Izák řekl: Nuže přistup, synu, a polib mě. 27 I
přistoupil a políbil ho. Izák ucítil vůni jeho šatů a požehnal mu slovy: Hle, vůně mého syna je
jako vůně pole, které požehnal Hospodin. 28 Bůh ti dá z rosy nebes i ze žírnosti země, také
hojnost obilí a nového vína. 29 Národy ti budou sloužit a lidé se ti budou klanět, staň se
pánem svým bratrům a budou se ti klanět synové tvé matky. Ti, kteří tě proklínají, jsou prokletí
a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnaní.

1) JÁKOBŮV PODVOD
30 Jakmile Izák Jákobovi přestal žehnat, jen co Jákob odešel od svého otce Izáka, stalo se,
že jeho bratr Ezau přišel z lovu. 31 A také on připravil lahůdku, přinesl svému otci a řekl mu:
Kéž můj otec vstane a pojí z úlovku svého syna, abys mi požehnal. 32 Jeho otec Izák mu řekl:
Kdo jsi? Odpověděl: Já jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený. 33 Izák se strašně roztřásl a řekl:
Kdo to tedy byl, kdo ulovil zvěřinu a přinesl mi? Pojedl jsem ze všeho dříve, než jsi přišel, a
požehnal jsem mu. A bude požehnaný. 34 Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do
hrozného a hořkého křiku a řekl svému otci: Požehnej mně, také mně, otče! 35 On
odpověděl: Tvůj bratr lstivě přišel a zmocnil se tvého požehnání. 36 Ezau řekl: Ne nadarmo
má jméno Jákob, vždyť mě již dvakrát podrazil! Zmocnil se mého prvorozenství, a hle, teď se
zmocnil mého požehnání! A zeptal se: Copak jsi už pro mne nezachoval požehnání?
37 Izák Ezauovi odpověděl: Hle, ustanovil jsem ho tvým pánem. Všechny jeho bratry jsem mu
dal za otroky. I obilím a novým vínem jsem ho zaopatřil. Co tedy mám učinit pro tebe, můj
synu? 38 Ezau řekl svému otci: Cožpak máš jen to jedno požehnání, otče? Požehnej mně,
také mně, otče! A Ezau pozvedl hlas a rozplakal se. 39 Jeho otec Izák mu pak odpověděl:
Hle, tvé sídlo bude bez žírnosti země a bez nebeské rosy shůry. 40 Budeš živ ze svého meče,
ale svému bratru budeš sloužit. Když se budeš toulat, strhneš jeho jho ze své šíje.
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1) JÁKOBŮV PODVOD
41 Pro to požehnání, kterým mu otec požehnal, Ezau na Jákoba zanevřel. Ezau si pro sebe
řekl: Blíží se dny smutku pro mého otce, pak zabiji svého bratra Jákoba.
42 Rebece byla oznámena slova jejího staršího syna Ezaua. Dala si zavolat svého mladšího
syna Jákoba a řekla mu: Hle, tvůj bratr Ezau ti chystá pomstu a chce tě zabít.
43 Nuže, synu, poslechni mě a vstaň, uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu
44 a zůstaň u něj nějakou dobu, dokud neustoupí hněv tvého bratra.
45 Až se hněv tvého bratra od tebe odvrátí a zapomene, co jsi mu provedl, pošlu pro tebe a
vezmu tě odtamtud. Proč bych měla ztratit vás oba v jediném dni?
46 Potom Rebeka řekla Izákovi: Jsem znechucená životem kvůli Chetejkám. Jestli si Jákob
vezme ženu z dcer této země, Chetejku jako jsou tyto, nač je mi život?
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2) PROČ IZÁK ŽEHNÁ SYNŮM?
Izák si myslel, že umírá, ale přitom bude žít ještě
mnoho dalších let.
Izák se dožije 180 let, umírá, když je Jákobovi 120 let
(roku 1672 př.n.l.)
Když je Izákovi cca 80 let, Ezau přišel o prvorozenectví
Když je Izákovi 100 let, Ezau se žení – bere si Chetejky
A až po těchto událostech přichází chvíle, kdy žehná
Izák synům. Kdy to vlastně bylo?
Vzhledem k tomu, že je tato událost až po zapsané
smrti Izmaele, Izákovi je tedy více jak 123 let a
Jákobovi je tedy min. 63 let, odhad cca 70let.
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After Gerrit Willemsz Horst, Izák žehná
Jákobovi, 1638

2) PROČ IZÁK ŽEHNÁ SYNŮM?
Nejspíše smrt jeho nevlastního bratra Izmaela je důvod, proč
Izák přemýšlí nad vlastní smrtí, proto chce požehnat svým
synům.
Jeho zrak se také zhoršuje a Izák má obavu, že zemře, ale
nebylo třeba jim ještě žehnat, Izák bude žít dalších 50 let!!!
Nebylo třeba to řešit. Zvláštní je také to, že nerespektoval
Ezauovu přísahu o prvorozenectví. Písmo říká, že otec může
změnit přísahu své ženy, svých dětí, ale pokud mlčí, tak platí.
Zde mlčel, takže to platí a měl žehnat prvně Jákobovi.
Izák také nerespektoval, co řekl Bůh – že Jákob bude více
požehnaný.
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William Brassey Hole, Ezauovo
zoufalství, cca 1870

3) JÁKOBŮV PODVOD
Izák chce žehnat Ezauovi a proto
Rebeka se rozhodla pro podvod, má
hlavní vinu na tomto podvodu, ale
část viny má i Jákob, protože s tím
souhlasil.
Zdá se, že s Izákem nebylo možno o
tom mluvit, proto se rozhodli pro toto
řešení.
24 Ještě se zeptal: Ty jsi skutečně můj
syn Ezau? Odpověděl: Jsem.
Škola Rembrandta van Rijn, Izák žehná
Jákobovi, cca 1650
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3) JÁKOBŮV PODVOD
Jákob ale hlavně toužil po požehnání,
toužil po Boží přítomnosti.
Chtěl získat to, co viděl u svého otce a
dědečka.
Základní problém byl Izák – jakoby chtěl
obejít to, to řekl Bůh.
Jestli se někdo v rodině vzpírá tomu, co
říká Bůh, vede to k špatným vztahům v
rodině, manipulaci, podvodům.

Nicolas-Guy Brenet, Izák žehná
Jákobovi, 1768
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3) JÁKOBŮV PODVOD
Součástí podvodu bylo několik věcí:
- Převlek, kůže
- Vůně - pozdrav polibkem
- Podvod s jídlem – jíst s někým a pak
ho zradit byl velký hřích
- Lež, že je Ezau
Požehnání bylo oficiální, jako smlouva,
předání vedení rodiny a podvod v
této věci byla velmi nedobrá věc.
Jsem přesvědčen, že kdyby nechali
Izáka, aby žehnal Ezauovi, že by to
Bůh jen tak nenechal, že by nakonec
Jákob dostal své požehnání.
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Gioacchino Assereto, Izák žehná
Jákobovi, 1640

4) POŽEHNÁNÍ
Genesis 27:28 Bůh ti dá z rosy nebes i
ze žírnosti země, také hojnost obilí a
nového vína. 29 Národy ti budou
sloužit a lidé se ti budou klanět, staň se
pánem svým bratrům a budou se ti
klanět synové tvé matky. Ti, kteří tě
proklínají, jsou prokletí a ti, kteří ti
žehnají, jsou požehnaní.
Obdržel zaslíbení (zmocnil se
požehnání), že se mu bude dařit – ale
jeho život byl plný těžkostí – bratr ho
chtěl zabít, strýc ho mnohokrát
podvedl, jeho děti jednali velmi
špatně, umírá v cizí zemi, ale přes tyto
těžkosti byl Bůh s ním.
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After Gerrit Willemsz Horst, Izák žehná
Jákobovi, 1640

5) POŽEHNÁNÍ PRO NÁS
Jákob usiloval o to, co nemohl mít, i my jsme
vyzýváni, abychom horlivě hledali Boží
požehnání:
1 Korintským 14:1 Usilujte o lásku a dychtěte po
duchovních projevech, nejvíce však, abyste
prorokovali.
Židům 12:14 Usilujte o pokoj se všemi a o
posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.
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6) IZÁKOVY POCHYBNOSTI
Izák pochybuje:
- Kdo jsi? Který syn?
- Jak to, že jsi to ulovil tak rychle?
- Jsi opravdu Ezau?
Když se rozhodl podvést, tak se to
mohlo zdát jednoduché, ale nakonec
musel Jákob lhát vícekrát, zaplétal se
více do svých lží.
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Gerbrand van den Eeckhout, Izák
žehná Jákobovi, 1642

7) IZÁKOVA REAKCE
Když Izák zjistil, co se stalo, tak
hrozně roztřásl, nečteme, že by
nějak vynadal Jákobovi, že by
mu dal nějaký trest, že by se na
něj hněval – naopak hned na
začátku další kapitoly čteme:
Genesis 28:1 Izák si pak zavolal
Jákoba, požehnal mu

To je důležité – vidíme, že tato
situace se dotkla i Izáka –
uviděl, že byl slepý ke svému
mladšímu synu. Teď mu znovu
žehná !!!!
27-7/10

Luca Giordano, Izák žehná Jákobovi,
cca 1665

8) CHETEJKY
Gen.26:34 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.
Gen.27:46 Potom Rebeka řekla Izákovi: Jsem
znechucená životem kvůli Chetejkám. Jestli si
Jákob vezme ženu z dcer této země,
Chetejku jako jsou tyto, nač je mi život?
Ezau přinášel trápení do rodiny, nemá touhu
po Božím požehnání, neposlouchá Boží hlas,
proto je tak zvláštní, že Izák neviděl, co je v
jeho synu Jákobovi.
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Jan Victors, Izák žehná Jákobovi, cca
1660

9) JÁKOB MUSÍ ODEJÍT
43 Nuže, synu, poslechni mě a vstaň, uteč k mému bratru
Lábanovi do Cháranu 44 a zůstaň u něj nějakou dobu, dokud
neustoupí hněv tvého bratra. 45 Až se hněv tvého bratra od
tebe odvrátí a zapomene, co jsi mu provedl, pošlu pro tebe a
vezmu tě odtamtud. Proč bych měla ztratit vás oba v jediném
dni? 45 Až se hněv tvého bratra od tebe odvrátí a zapomene,
co jsi mu provedl, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtud. Proč
bych měla ztratit vás oba v jediném dni?
Jákob tedy musí odejít Aramského Dvojříčí, do města
Náchorova (Cháran). Vydává na cestu dlouhou více jak 880km,
cestoval pěšky, tedy min. 200 dní pochodu, převýšení víc jak
3000m.
Nevěděl, jak bude přijat, jestli ho neodmítnou, šel za svým
strýcem Lábanem.
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7 hříchů (nesouvisí s tématem)
Minule jsme o tom mluvili a tak jsem to nastudoval (6.stol. Papež
Řehoř I. Veliký):
1) Pýcha – touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než ostatní
(nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta,
nerozumná nadřazenost, nadřazené chování – opakem je
pokora
2) Lakomství – lakota, neochota se dělit
3) Závist – pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka,
může vést k nenávisti, krádeži
4) Hněv – nezvladatelné pocity zlosti a nenávisti
5) Smilstvo – nevěra, nestálost ve vztahu k partnerovi
6) Nestřídmost – obžerství, přejídání
7) Lenost – ale také malomyslnost, duchovní znechucenost,
absence víry, nezájem
7 cností – pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost,
střídmost, činorodost

Matyáš Bernard Braun,
Pýcha, lapidárium Kuks

10) OTÁZKY
- Dokážete pojmenovat, co je nedobrého
ve vaší rodině (můžete si to zodpovědět
jen pro sebe)?
- Neprosazujeme někoho na úkor někoho
jiného?
- Toužíme po požehnání, zápasíme o něj?
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