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- RODOKMENY EZAUA

- NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ

- HISTORIE EDOMU

- DUCHOVNÍ VÝZNAM

Panorama – pohoří Seir, Petra, Jordánsko



1) RODOKMEN

Genesis 36:1 Toto je rodopis Ezauův, to jest Edómův:

2 Ezau si vzal ženy z dcer kenaanských: Ádu, dceru Chetejce Elóna, a Oholíbamu, dceru 

Anovu, vnučku Chivejce Sibeóna,

3 a Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajótovu.

4 Áda Ezauovi porodila Elífaza a Basemat porodila Reúela.

5 Oholíbama porodila Jeúše, Jaelama a Kóracha. To jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili 

v kenaanské zemi.

6 Ezau vzal své ženy, své syny a dcery, všechny lidi svého domu, svůj dobytek i všechnu zvěř a 

veškeré své zboží, jež nabyl v kenaanské zemi, a odešel do jiné země od svého bratra Jákoba,

7 protože jejich majetek byl příliš velký, aby bydleli spolu, a země, kde byli hosty, jim nemohla 

stačit kvůli jejich stádům.

8 Ezau tedy pobýval v pohoří Seíru; Ezau je Edóm.

9 Toto je rodopis Ezaua, otce Edómců v pohoří Seíru.

10 Toto jsou jména Ezauových synů: Elífaz, syn Ezauovy ženy Ády, Reúel, syn Ezauovy ženy 

Basematy.
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1) RODOKMEN

1 Synové Elífazovi jsou: Téman, Ómar, Sefó, Gátam a Kenaz.

12 Timna byla konkubína Ezauova syna Elífaza. Ta Elífazovi porodila Amáleka. To jsou vnuci 

Ezauovy ženy Ády.

13 A toto jsou synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou vnuci Ezauovy ženy 

Basematy.

14 A toto jsou synové Ezauovy ženy Oholíbamy, dcery Anovy, vnučky Sibeónovy: Porodila 

Ezauovi Jeúše, Jaelama a Kóracha.

15 Toto jsou náčelníci Ezauových potomků. Synové Elífaza, Ezauova prvorozeného: Náčelník 

Téman, náčelník Ómar, náčelník Sefó, náčelník Kenaz,

16 náčelník Kórach, náčelník Gátam, náčelník Amálek. To jsou Elífazovi náčelníci v edómské

zemi, to jsou synové Ády.

17 A toto jsou synové Ezauova syna Reúela: Náčelník Nachat, náčelník Zerach, náčelník 

Šama, náčelník Miza. To jsou Reúelovi náčelníci v edómské zemi, to jsou vnuci Ezauovy ženy 

Basematy.

18 A toto jsou synové Ezauovy ženy Oholíbamy: Náčelník Jeúš, náčelník Jaelam, náčelník 

Kórach. To jsou náčelníci Anovy dcery Oholíbamy, ženy Ezauovy.
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1) RODOKMEN

19 To jsou synové Ezaua, to je Edóma, a to jsou jejich náčelníci.

20 Toto jsou synové Chorejce Seíra, původní obyvatelé té země: Lótan, Šóbal, Sibeón a Ana,

21 Díšon, Eser a Díšan. To jsou Seírovi synové, chorejští náčelníci v edómské zemi.

22 Lótanovi synové jsou Chorí a Hémam; Lótanova sestra je Timna.

23 A toto jsou synové Šóbalovi: Alván, Manachat, Ébal, Šefó a Ónam.

24 Toto jsou synové Sibeónovi: Aja a Ana. To je ten Ana, který nalezl v pustině horká zřídla, 

když pásl osly svého otce Sibeóna.

25 A toto jsou potomci Anovi: Díšon a Anova dcera Oholíbama.

26 Toto jsou synové Díšanovi: Chemdán, Ešbán, Jitrán a Keran.

27 Toto jsou synové Eserovi: Bilhán, Zaavan a Akan.

28 Toto jsou synové Díšanovi: Ús a Aran.

29 Toto jsou chorejští náčelníci: náčelník Lótan, náčelník Šóbal, náčelník Sibeón, náčelník 

Ana,

30 náčelník Díšon, náčelník Eser, náčelník Díšan. To jsou chorejští náčelníci podle seznamu 

jejich náčelníků v zemi Seíru. 31 Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než 

nějaký král kraloval synům Izraele.
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1) RODOKMEN

32 V Edómu kraloval Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

33 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.

34 Když Jóbab zemřel, stal se po něm králem Chúšam z témanské země.

35 Když Chúšam zemřel, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který pobil Midjánce na 

moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.

36 Když Hadad zemřel, stal se po něm králem Samla z Masreky.

37 Když Samla zemřel, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu na řece.

38 Když Šaúl zemřel, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův.

39 Když Akbórův syn Baal-chanan zemřel, stal se po něm králem Hadar. Jeho město se 

jmenovalo Paí a jeho žena se jmenovala Mehétabel, dcera Matredy, dcera Mezahabova.

40 Toto jsou jména Ezauových náčelníků podle jejich čeledí a podle jejich území, jmenovitě: 

náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet,

41 náčelník Oholíbama, náčelník Éla, náčelník Pínon,

42 náčelník Kenaz, náčelník Téman, náčelník Mibsár,

43 náčelník Magdíel a náčelník Íram. To jsou edómští náčelníci podle svých sídel v zemi jejich 

vlastnictví. To je Ezau, otec Edómců.
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2) VÍCE NÁRODNOSTÍ

Ezau měl 3 (4) manželky

- Áda byla Chetejka

- Oholíbama byla Chivejka

- Basemat byla Izmaelka

Od verše 20 ale čteme ještě o Chorejcích, původních obyvatelech té země

Jákob se nechtěl spojovat s místními obyvateli, Ezau s tím nemá vůbec problém. 

Důvodem nespojení bylo uctívání jiných bohů.

Matka Ezaua Rebeka říkala o manželkách Ezaua – Gen.27:46 Jsem znechucená životem kvůli 

Chetejkám. Jestli si Jákob vezme ženu z dcer této země, Chetejku jako jsou tyto, nač je mi 

život?

Ezau vůbec nechápal, proč s tím má jeho matka problém, protože neměl duchovní rozlišení.
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3) ODLIŠNOSTI SEZNAMŮ

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.36:2 Ezau si vzal ženy z dcer kenaanských: Ádu, dceru Chetejce Elóna, a Oholíbamu, 

dceru Anovu, vnučku Chivejce Sibeóna, 3 a Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajótovu.

Genesis 28:8 Ezau také viděl, že dcery kenaanské se jeho otci Izákovi nelíbí.

9 Ezau tedy šel k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám za manželku Machalatu, dceru 

Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajótovu.

Jak vysvětlit rozpory:

Manželky nebyly 3 ale 4 a také, že měly 2 jména

36-3A/9



3) ODLIŠNOSTI SEZNAMŮ

Basemat Machalat – Izmaelka

Basemat Áda – Chetejka

Jehúdita – Chetejka

Oholíbama - Chivejka

Rebeka řekla, že jestli si přivede další Chetejku jako tyto, pak už to nezvládne, tedy musel již 

mít minimálně dvě Chetejky.

Nejspíše Jehúdita neměla děti, proto není v Gen.36 uváděna

Význam jména Basemat je vůně pro kadidlo a dle židovské tradice to bylo kadidlo, které se 

pálilo při uctívání model (modloslužba).

Chetejci – jiný název pro Chetity
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4) NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ

Genesis 25:23 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.

Ezau má mnoho potomků a je z něho celý národ a to je naplnění proroctví, které řekl Bůh 

Rebece, matce Ezaua.

Další část tohoto proroctví se naplnila až za doby krále Davida 2.Sam 8:14 Umístil v Edómu

posádku, umístil posádku v celém Edómu a všichni Edómci se stali Davidovými otroky.

Podobně když Izák žehnal Ezauovi, říká: Genesis 27:40 Budeš živ ze svého meče, ale svému 

bratru budeš sloužit. Když se budeš toulat, strhneš jeho jho ze své šíje.

Jsem přesvědčen, že kdyby Ezau zůstal věrný Bohu, tak by proroctví bylo jiné, ale Ezau nedbal 

na Boží principy, na jeho příkazy.
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5) STRUČNÁ HISTORIE EDÓMU

Přestože došlo k usmíření bratrů Ezaua a Jákoba, nenávist 

vůči potomkům Jákoba zůstala. Můžeme to vidět na historii.

Numeri 20:14 Mojžíš poslal z Kádeše posly k edómskému králi: 

Toto praví tvůj bratr Izrael: … 17 Dovol, ať projdeme tvou 

zemí. Nepotáhneme polem ani vinicí, nebudeme pít vodu ze 

studní; půjdeme královskou cestou, neuhneme napravo ani 

nalevo, dokud neprojdeme tvým územím. 18 Edóm mu však 

odpověděl: Neprojdeš skrze mě, jinak proti tobě vytáhnu s 

mečem. 19 Synové Izraele mu řekli: Půjdeme vzhůru po 

silnici, a jestliže se napijeme tvé vody, my a náš dobytek, 

zaplatíme za ni. Nic jiného, jenom chceme pěšky projít. 

20 On ale odpověděl: Neprojdeš. A Edóm proti němu vytáhl 

s množstvím lidu a s velkou mocí. 21 Edóm odmítl nechat 

Izrael projít přes své území a Izrael před ním uhnul.
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5) STRUČNÁ HISTORIE EDÓMU

Přestože jim nedovolili projít, Bůh jim přikázal 

toto:

Deuteronomium 23:8 Neopovrhuj Edómcem, 

protože je to tvůj bratr. Neopovrhuj Egypťanem, 

protože jsi byl příchozím v jeho zemi.

Bileál prorokoval o Izraeli a Edómu toto:

Numeri 24:18 Edóm se stane jeho vlastnictvím, i 

Seír, jeho nepřátelé, se stanou jeho vlastnictvím, 

ale Izrael si bude počínat udatně.

Jozue nepronikl na jejich území.

36-5B/9

Království okolo Izraele



5) STRUČNÁ HISTORIE EDÓMU

O 2 století později s nimi bojoval izraelský král Saul:  Samuelova 

14:47 Když Saul získal kralování nad Izraelem, bojoval proti všem 

svým okolním nepřátelům -- proti Moábcům, proti synům 

Amónovým, proti Edómcům, proti králům Sóby a proti 

Pelištejcům. Kamkoli se obrátil, vítězil.

Podrobil si je až král David 2.Sam 8:14 Umístil v Edómu posádku, 

umístil posádku v celém Edómu a všichni Edómci se stali 

Davidovými otroky.

Šalamounovi to umožnilo vybudovat přístav v Esjón-Geberu a 

využíval také měděné doly v té oblasti (1.Kr.9), protivník mu byl 

Hadad (Edómec)
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5) STRUČNÁ HISTORIE EDÓMU

Za vlády krále Jórama se Edómci vzbouřili a i když je Jóram

porazil, nedokázal si je podmanit (2.Kr.8).

Král Amasjáš s nimi také bojoval a porazil jich 10.000 (v solném 

údolí) a dobil jejich hlavní město Selu (poblíž skalního města 

Petra). 

Boj mezi Izraelem a Edómem byl stále až do roku 736 př.n.l., kdy 

se stali vazaly Asýrie.

Po pádu Jeruzaléma r.587 př.n.l. se někteří Edómci usídlili jižně 

od Hebronu a od té doby je známa Idumea. Na jejich původní 

území se začali tlačit Arabové – Nabatejci. Idumejci byli později 

obřezáni a stali se součástí židovského národa (Herodes Veliký)
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6) RODOKMEN

Podobně jako Kainova linie i zde máme 

zaznamenáno 7 králů, nicméně Edomské království 

upadlo v zapomnění jako mnohé jiné bezbožné 

národy.

Pelištejci – národ zanikl

Moábci – národ zanikl

Amónci – národ zanikl

Chetejci, Chetité – národ zanikl

Chivejci – národ zanikl

Edómci – národ zanikl

Izrael – stále tady je !!!!

Ti, kteří opouští Boha, upadnou do zapomnění, ale 

těm, kteří Boha následují, Bůh dává své požehnání.
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7) ČASOVÁ OSA

- r. 1792 se Ezau se narodil

- r. 1752 se Ezau ve 40 letech se oženil

- r. 1695 odchází do území Seir v 97 letech

Nevíme, kdy Ezau umírá, nejspíše ale dříve než Jákob
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8) DUCHOVNÍ VÝZNAM

Edóm je obrazem všech lidí, kteří nedbají na duchovní věci i když v 

tom byli vyučováni. Nenechali Boha, aby jim proměnil srdce.

Jeremjáš 9:25 - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a 

se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skráně. Všechny ty národy 

jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele má neobřezané srdce.„

Malachiáš 1:4 Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu 

vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen ať si stavějí, já 

budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž se 

Hospodin hněvá navěky".

Ámos 1:11 Toto praví Hospodin: Kvůli třem přestoupením Edómu, 

kvůli čtyřem, to neodvrátím, protože pronásledoval mečem svého 

bratra, udusil své slitování a jeho hněv neustále propuká, jeho 

rozhořčení trvale zuří:
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