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Genesis 27:1  Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: 
"Můj synu!" On mu odvětil: "Tu jsem." 
2  Izák řekl: "Hle, jsem už starý a neznám den své smrti. 
3  Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. 
4  Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat, dříve než umřu." 
5  Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a 
přinesl úlovek, 
6  poradila Rebeka svému synu Jákobovi: "Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem; řekl 
mu: 
7  »Přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem.« 
8  A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. 
9  Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku 
10  a ty mu ji doneseš; on se nají a před smrtí ti požehná." 
11  Jákob však své matce Rebece odvětil: "Můj bratr Ezau je přece chlupatý, a já jsem holý. 
12  Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení." 
13  Matka mu řekla: "Takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kůzlata." 
14  Šel tedy pro ně a přinesl je matce; ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. 
15  Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla svého 
mladšího syna Jákoba. 
16  Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími kožkami. 
17  Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. 
18  I vešel k svému otci a řekl: "Můj otče!" On odvětil: "Tu jsem. Který jsi ty, můj synu?" 
19  Jákob řekl otci: "Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z 
mého úlovku, abys mi mohl požehnat." 
20  Izák však synovi řekl: "Jak to, žes to tak rychle našel, můj synu?" Odvětil: "To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh." 
Genesis 27:21  Izák řekl Jákobovi: "Přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne." 
22  Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl: "Hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovy." 
23  Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. 
24  Řekl: "Ty jsi tedy můj syn Ezau." On odvětil: "Jsem." 
25  Pak řekl: "Předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat." I předložil mu a on jedl. Přinesl 
mu i víno a on pil. 
26  Nato jeho otec Izák řekl: "Přistup prosím a polib mě, můj synu!" 
27  Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: "Hle, vůně mého syna jako 
vůně pole, jemuž žehná Hospodin. 
28  Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. 
29  Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti 
budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán." 
30  Když Izák udělil Jákobovi požehnání a sotvaže Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z lovu. 
31  Také on připravil pochoutku, přinesl ji otci a řekl: "Nechť můj otec povstane a nají se z úlovku svého syna, 
aby mi mohl požehnat." 
32  Jeho otec Izák se ho otázal: "Kdo jsi?" Odvětil: "Jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený." 
33  Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jím zděšení: "Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho jsem 
pojedl, dříve než jsi přišel! A požehnal jsem mu! Požehnaný také zůstane." 
34  Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce: "Požehnej mně, také 
mně, otče!" 
35  On odvětil: "Přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání." 
36  Ezau řekl: "Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o 
mé prvorozenství a nyní i o požehnání." A otázal se: "Pro mne už požehnání nemáš?" 
Genesis 27:37  Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval, a všechny jeho bratry jsem 
mu dal za služebníky. Zabezpečil jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?" 
38  Ezau otci odpověděl: "Což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mně, také mně, otče!" A Ezau zaúpěl 
a rozplakal se. 
39  Jeho otec Izák tedy odpověděl: "Tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy shůry, rosy nebeské. 
40  Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jeho jho 
ze své šíje." 
41  I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě: "Mému otci se blíží 
dny truchlení; zabiji svého bratra Jákoba." 
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Máme před sebou příběh dvou bratrů - dvojčata: Ezau a Jákob. 
a dva duchovní principy (zákonitosti): prvorozenství a požehnání. 

Římanům 9:13  Neboť je psáno: `Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl.´ 
 
Historie: 
Hospodin si vybral Abrahama, aby na něm ukázal, že věřit v Hospodina a chodit s ním je to nejlepší, 
co může člověk (národ) udělat.  Vybral si ho, aby mu požehnal a aby skrze něj požehnal okolním 
národům, světu. 

Genesis 12:1  I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce 
do země, kterou ti ukážu. 
2  Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 
3  Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré 
čeledi země." 

 
Učiním Tě velkým národem... 
Abraham a Sára nemají děti. Ve stu letech se jim narodí syn Izák, a požehnání, které dal Hospodin 
Abrahamovi přechází na něj. 

Genesis 25:11  Po Abrahamově smrti požehnal Bůh jeho synu Izákovi. A Izák sídlil u Studnice 
Živého, který mě vidí. 

 
Izákova manželka Rebeka také nemohla mít děti. Izák se za ní modlil a Hospodin jí uzdravil. Narodili 
se jí dvojčata - Ezau a Jákob. Izákovi bylo 60 let. 

Genesis 25:21  Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby 
přijal, a jeho žena Rebeka otěhotněla. 
22  Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla: "Je-li tomu tak, co mě čeká?" A šla se dotázat 
Hospodina. 
23  Hospodin jí řekl: "Ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe 
vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu." 
24  Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. 
25  První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek; toho pojmenovali Ezau. 
26  Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu; ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození 
bylo Izákovi šedesát let. 

 
Podle tehdejšího práva měl výsadní postavení v rodině prvorozený syn. Byl pokračovatelem rodu, 
jeho úkolem bylo navázat na předchozí generaci, pokračovat v cestě víry, byt nositelem Božích 
zaslíbení. Tóra o tom mluví jako o "rodinném právu". Prvorozená je "počátek síly otce", "otvírající 
lůno matky" - v Izraeli se kladl důraz na linii muže i ženy. (proto nebyl prvorozený Izmael , ale Izák). 
V materiální rovině mělo prvorozenství výsadu, prvorozený syn dostal dvojnásobný díl dědictví, tedy 
dvakrát víc než ostatní (Dt.21,17). Měl čestné místo u stolu, v době nepřítomnosti otce (nebo jeho 
smrti) se staral o rodinu a zodpovídal za ní.  
V duchovní rovině na prvorozeného přecházela Boží zaslíbení, které dal Hospodin předchozím 
generacím. Měl právo na specielní otcovo požehnání, stal se prostředníkem mezi Bohem a rodinou. 
Byl knězem, obětníkem, měl právo přistupovat k Hospodinu.  
Mluvíme-li o rodině Abrahama, pak prvorozený se stává součástí rodinné linie, z které se narodí 
Mesiáš, Spasitel světa. 
Kromě těchto výsad měl ale i povinnosti. Ten, kdo zdědil požehnání, musel svůj život zasvětit 
Hospodinu. V osobním životě, v manželství, v rodinných vztazích, ale i ve veřejném životě se musel 
podřizovat Boží vůli. Jeho povinností hledat Boží tvář, zprostředkovávat Boží zjevení, vést rodinu po 
Hospodinových cestách. To vyžadovalo osobní poznání a osobní vztah s Bohem.  
Později, když Mojžíš dostává zákon od Hospodina, několikrát se výslovně říká, že vše prvorozené 
náleží Hospodinu. Zvířata byla obětována, dítě bylo zasvěceno Bohu.  
Hospodin výslovně říká: "je to moje", "bude patřit mě".  
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Exodus 13:2  "Posvěť mi všechno prvorozené, co mezi Izraelci otvírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to moje!" 
Exodus 13:12  všechno, co otvírá lůno, odevzdáš Hospodinu. Všichni samečci, které tvůj dobytek vrhne nejprve, budou 
patřit Hospodinu. 
Exodus 34:19  Všechno, co otvírá lůno, bude patřit mně, i každý samec z prvého vrhu tvého stáda, skotu i bravu. 
Numeri 3:13  Mně patří všechno prvorozené. V den, kdy jsem pobil všechno prvorozené v egyptské zemi, oddělil jsem 
pro sebe jako svaté všechno prvorozené v Izraeli, člověka i dobytče. Jsou moji. Já jsem Hospodin." 
 

Num.3,13 připomíná, že v Egyptě o Veliké noci všichni prvorození zemřeli, zachránění byli ti, kteří 
pomazali veřeje dveří krví beránka. Zachránila je Beránkova krev. Sám Hospodin je zachránil, a proto 
patří jemu. 
 
Nový zákon na to navazuje, a říká: byli jsme zachráněni skrze krev Beránka, nepatříme sobě, ale 
patříme Ježíši. Každý, kdo byl zachráněn před Božím soudem pro Kristovu prolitou krev, je 
prvorozeným Božím synem. Pro každého Božího syna a dceru tedy platí: jsi nositelem požehnání, 
můžeš s ním počítat, ale nezapomeň: Kristus za tebe zaplatil, napaříš sám sobě, ale patříš Bohu. 

1 Korintským 6:19-20  Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá 
a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem i 
svým duchem oslavujte Boha. 

 
Přesto, že je tedy prvorozenství tak důležité, Ezau mu velkou váhu nepřikládá.  
Prodá ho Jákobovi za mísu čočky. 

Genesis 25:29-34  Jákob jednou připravil krmi. Tu přišel Ezau z pole znavený  a řekl Jákobovi: "Dej 
mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti." Proto se jmenuje Edóm 
(to je Červený).  Jákob však řekl: "Prodej mi dnes své prvorozenství!"  Ezau na to odvětil: "Stejně 
mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství!"  Jákob řekl: "Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to 
odpřisáhl, a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauovi chléb a čočkovou krmi. 
Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. 

 
Jak je to možné?  
Myslím že Ezau i Jákob věděli co prvorozenství znamená. Byli v tom otcem vychováni. Ale Ezau na 
Hospodina moc nemyslel, nemyslel ani na budoucnost. Byl mužem dnešního dne. K čemu je mi 
prvorozenství, když dnes hlady zemřu.  
Pro něj byl důležitý lov, jídlo, zábava, ženy a ne duchovní povinnosti. A prvorozenství znamená 
duchovní povinnost.  
Vidíme to i na tom, že se oženil s dvěma ženami, pohankami, i když věděl, že to je proti Božím 
principům.  

Genesis 26:34-35  Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Jehúditu, dceru Chetejce Beera, a 
Basematu, dceru Chetejce Elóna.  Ty působily Izákovi a Rebece jen hořké trápení. 

 

Také poté, co mu Jákob ukradl požehnání, na truc jde a vezme si další pohanskou ženu.  
Genesis 28:8-9  Viděl též Ezau), že kenaanské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné.  Šel tedy Ezau k 
Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru 
Nebajótovu. 

 
Ezau pohrdnul prvorozenstvím. Nebylo pro něj důležité. Prodal ho za trochu jídla.  
Jákob proti tomu po prvorozenství toužil. Narodil se jako druhý, dělilo ho od prvorozenství pár minut, 
a pravděpodobně často přemýšlel, jak by ho získal. Podle vykladačů - prvorozenství šlo koupit.  
A tak Jákob využil příležitost, která se mu naskytla. Hladový Ezau, chce najíst, Jákob nabídne obchod. 
Klidně si jídlo vezmi, ale chci něco na oplátku. Co, ptá se Ezau? Tvé prvorozenství.  
Klidně, stejně mi k ničemu není, vždyť hlady umírám! 
 
Pěkně se nám oba bratři vybarvili!  
Jákob - lstivý - zná hodnotu prvorozenství, a nestydí se ho koupit za misku jídla. 
Ezau, který prvorozenstvím pohrdl. Nemá v jeho očích cenu! A klidně ho za kus jídla prodá. 
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POŽEHNÁNÍ 
Přesuňme se teď v čase. Izák je na sklonku života, tedy alespoň on to tak cítí. Rozhodl se, že je čas, 
aby předal to, co sám dostal od svého Otce Abrahama - požehnání. 
Zavolal si Ezaua, kterého miloval, poslal ho, aby ulovil nějakou zvěřinu, připravil ji a přišel za ním.  

Gen 27,4  Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat, dříve 
než umřu." 

 
Celý rozhovor slyšela Rebeka (která milovala Jákoba), a vymyslela plán. Podle jejího návodu Jákob 
zabije kůzle, ona z něj připraví jídlo, Jákob ho donese otci a Izák mu dá své požehnání. 
Jákob se z počátku brání: je to podvod, a když na to otec přijde, prokleje mě. 
Ale Rebeka má plán jak manžela (otce) přechytračit.  

Gen 27,15  Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u 
sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba. 
16  Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími kožkami. 
17  Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. 

 
Izák špatně vidí, hlas syna se mu nepozdává, ale když ucítí vůni šatů, a dotkne se jeho zarostlého těla, 
požehná mu. 

Genesis 27:21  Izák řekl Jákobovi: "Přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne." 
22  Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl: "Hlas je to Jákobův, ale ruce 
jsou Ezauovy." 
23  Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. 
24  Řekl: "Ty jsi tedy můj syn Ezau." On odvětil: "Jsem." 
25  Pak řekl: "Předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat." I předložil mu a 
on jedl. Přinesl mu i víno a on pil. 
26  Nato jeho otec Izák řekl: "Přistup prosím a polib mě, můj synu!" 
27  Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: "Hle, vůně mého 
syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. 
28  Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. 
29  Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé 
matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude 
požehnán." 

 
Za chvíli na to přijde Ezau, a podvod se provalí. Izák je zděšen a Ezau vzteky bez sebe.  

33  Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jím zděšení: "Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode 
všeho jsem pojedl, dříve než jsi přišel! A požehnal jsem mu! Požehnaný také zůstane." 

 
Ezau: 

Genesis 27:34-35  Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na 
otce: "Požehnej mně, také mně, otče!"  On odvětil: "Přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání." 
36  Ezau řekl: "Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. 
Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání." A otázal se: "Pro mne už požehnání nemáš?" 
37  Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval, a všechny jeho bratry 
jsem mu dal za služebníky. Zabezpečil jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, 
můj synu?" 
38  Ezau otci odpověděl: "Což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mně, také mně, otče!" 
A Ezau zaúpěl a rozplakal se. 
39-40  Jeho otec Izák tedy odpověděl: "Tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy shůry, rosy 
nebeské.  Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez 
domova, setřeseš jeho jho ze své šíje." 
41  I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě: 
"Mému otci se blíží dny truchlení; zabiji svého bratra Jákoba." 
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To nebyly slzy pokání, ale vzteku a bezmocnosti. Ano, Jákob ho obelstil, napálil, podvedl... 
Nátlak na otce nepomohl, požehnání nelze vzít zpět, v tom případě zbývá jediná možnost: smrt! 
Zabiju ho, jakmile otec zemře, abych ho tímto činem nepřivedl do hrobu já.  
 
Jákobovo jednání nebylo správné! 
Mohli bychom říci, Jákob měl na požehnání nárok 

 ještě před narozením Hospodin řekl Rebece, že starší bude sloužit mladšímu, Bůh si Jákoba vyvolil 

 Ezau přeci prodal prvorozenství, a proto má na požehná nárok 

 Byla to matka Rebeka, která to zosnovala a přemluvila ho 
Jednání Jákoba nebylo správné. Jistě by se našla jiná cesta, jak požehnání mohl získat. Jákob jednal 
lstivě, tělesně, lidsky... 
Aby se mohl skutečně stát dědicem požehnání, aby mohl stát v rodokmenu Ježíše, aby skrze něj mohl 
Hospodin uskutečnit své záměry, musel změnit jeho srdce.  
A i když ho Bůh změnil, a dokonce dostal nové jméno - Izrael, Boží bojovník (ne Jákob - lstivý), stejně 
sklízel ovoce svého jednání. Konflikt na život a na smrt s bratrem, jeho tchán Lában ho několikrát 
podvedl, napětí v rodině mezi jeho manželkami, nedobré vztahy jeho synů - vzpomeňme na Josefa a 
jeho bratry... 
I když Pán Ježíš odpustí, i když nás promění, i když Jeho požehnání proudí do našich životů, důsledky 
našich činů musíme často nést celý život. Platí princip, zákon setby a žně! 

Galatským 6:7  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 
Jákobovo jednání nebylo správné!!! 
 
Ezau 
Jak je to s ním? Když prodal prvorozenství, a tedy i nárok na požehnání prvorozeného, proč o něj tolik 
stál? Proč ten intenzivní boj o to, kdo ho dostane? 
 
POŽEHNÁNÍ 
Požehnání (hebrejsky ברכה, bracha; nebo baracha) znamená zvláštní Boží ochranu a přízeň.  
Životní sílu, která člověku umožňuje úspěch na tomto světě. Baracha znamená mít životní štěstí, 
zdraví, požehnání přináší pokoj, spokojenost, moudrost, schopnost vládnout. 
Požehnání ve SZ přináší bohatství, slávu, plodnost, úctu, respekt ostatních.  
Je to dar od Boha, i když ho vyslovuje člověk.  
Požehnání znamená ale také Boží blízkost, požehnaný je Božím vyslancem, knězem, prostředníkem 
mezi lidmi a Hospodinem. Zná Boha, On mu ukazuje cestu, On se u zjevuje.  
 
Proto po požehnání Ezau i Jákob tak toužili. 
Jenže prvorozenství a požehnání neoddělitelně patří k sobě. 
A v tom byl problém Ezaua. 
 
Prvorozenstvím pohrdl, a požehnání chtěl. 
Když prodal prvorozenství, jakoby se osvobodil. Nejsem již vázán Hospodinem. Mohu si dělat co se 
mi zlíbí. Jeden z důsledků - bere si dvě chetejské ženy, pohanky... 
Protože pohrdl prvorozenstvím, připravil se o požehnání.  
 
Hospodin pro něj měl požehnání, má ho pro každého člověka. Stejně měl požehnán í i pro Jákoba. 
Ale když se Ezau zřekl prvorozenství, zřekl se i požehnání. 
Chtěl aby mu Bůh žehnal, ale nechtěl se Mu podřídit. 
Chtěl úspěch, bohatství, moc, zdraví, sílu... ale nechtěl Hospodina. 
 
Ezau věděl, že prvorozenství znamená být zasvěcen Bohu, ale on chtěl být sám svým pánem. Chtěl 
sám rozhodovat o svém životě, o své budoucnosti. Nevím, ale myslím že rád prvorozenství prodal. A 
teď, když zjistil, že přišel i o požehnání, už věci nejde vzít zpět.  
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Židům 12:16-17  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. 

 
Na návrat, pokání bylo již pozdě. Jeho srdce bylo zatvrzené. Vidíme to na tom, jak zareagoval.  
Zloba, hněv a pomsta - Jákoba zabiji.  
 
 
 
Jeho myšlení se neodlišuje od toho, jak myslí dnešní člověk. Bože požehnej mi, ale do mého života 
mi nemluv. Tvoje požehnání chci, ale to je vše, to mi stačí. Tebe poslouchat a následovat nebudu! 
U lidí nevěřících se to dá pochopit. Neznají Boha, mají falešnou představu o Kristu, neznají Ježíšovu 
lásku, myslí si, že je chce Bůh omezit, že jim chce něco vzít, neznají Otcovo srdce... 
A proto si myslím že Bůh s nimi má trpělivost. Chce jim zjevit sebe, takového jaký je. Pavel mluví o 
tom, že Bůh chce člověka přivést k sobě skrze svou dobrotu, shovívavost, velkorysost a dobrotivost. 

Římanům 2:4  Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a 
neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? 

 
Ale pokud věřící člověk, který zná Boha, který zná Ježíše zaujme tento postoj: požehnání ano, 
prvorozenství ne, je to zlé. Je to veliký hřích.  
Hřích vzpoury, pýchy, soběstačnosti, hřích odmítnutí Boha.  
 
Je to hřích, kvůli kterému byli Adam a Eva vyhnáni z ráje. Znali Hospodina, měli jeho požehnání, a 
přesto mu nedůvěřovali. Nerespektovali jeho zákon, a rozhodli se jít proti němu. Byli prvorození, či 
prvo-stvoření, ale nerespektovali Boží podmínku: oddělený pro Hospodina. 
  
 
Nepřemýšlejme teď o Jákobovi a Ezauovi, nepřemýšlejme o nevěřících, ale o sobě. 
 
Jsme věřící, známe Boha, krev Pána Ježíše nás obmyla z našich hříchů. 
Pán Ježíš nám odpustil, zachránil nás, vytrhl nás z moci smrti a daroval nám věčný život. 
To vše díky své oběti na Golgotě, díky prolité krvi a díky vzkříšení! 
Máme v srdci víru, uzavřeli jsme smlouvu s Bohem. Potvrdili jsme ji křtem. 
Jsme odděleni pro Ježíše. On je v našich srdcích a životech na prvním místě. A jeho požehnání proudí 
do našeho života. Někdy to cítíme, jindy ne, ale je to vidět. Druzí to vnímají, vidí, když přijdou k nám 
domů, když s námi hovoří, když jsou v naši blízkosti. Jsme požehnáním. Ne pro naši dokonalost, ale 
proto, že je v nás Kristus.  
A tak je to správné. Bůh se raduje. Oběť Jeho Syna přinesla ovoce. 
 
A přesto přichází v našem životě okamžiky, kdy se dostáváme na křižovatky. Tak jako Adama a Eva, 
tak jako Ezau. Satan, svět, okolnosti a někdy i to naše staré Já nám říká: kde je tvá svoboda?  Boží 
zákony tě oklešťují. Nemůžeš vše brát tak doslova, dnes je jiná doba! Uvolni se, rozhoduj trochu víc 
samostatně. Věříš, počítáš s Bohem, to je přeci to podstatné, ale nebudeš přeci fanatik.  
Bůh to pochopí, že dnes už nemůžeme brát vše co je v Bibli doslova... Je jiná doba... 
 
V podstatě, ať už se to obalí do jakýchkoliv slov, princip zůstává stejný: prodáváme své prvorozenství. 
Zříkáme se ho, vysvlékáme se z něj. Chceme dividendy, ale odmítáme platit vklad: být oddělený pro 
Hospodina. 
 
Ono se to nepozná hned. Ezau byl spokojený, užíval si života, dařilo se mu. 
Ale pak přišel okamžik kdy chtěl přijmout Boží požehnání, a najednou zjistil strašnou věc: to ztratil.  

36   A otázal se: "Pro mne už požehnání nemáš?" 
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Cítíte tu tragedii? Tu nemohoucnost? 
Ztratil to nejcennější! 
Teď mu to došlo, pohrdl prvorozenstvím!, ale bylo pozdě. 
Jeho srdce už dlouho šlo jinou cestou. On se rozhodoval, a Hospodina vytlačil. Vzal Bohu právo 
rozhodovat, mluvit do jeho života.  
Proto vidíme slzy hořkosti, slyšíme slova nenávisti, dozvídáme se o rozhodnutí jeho srdce: Zabiji 
svého bratra. 
 
Tak daleko se vzdál Bohu ten, který byl oddělený pro něj - prvorozený.  
 
 
 
Toto slovo je pro mne, pro nás varováním. 
Pavel říká: nebuďte jako Ezau... 

Židům 12:16-17  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. 

 
 
 
 

Židům 12:25  Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví.  
28-29  Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se 
jemu líbí, s bázní a úctou.  Vždyť `náš Bůh je oheň stravující´. 

 
Buďme vděční - i když Boží cesta je jiná než naše představy... 
služme Bohu - s bázní a s úctou. 
 
 
 
 
Pokud jsem se zřekl být oddělený pro Boha, 
pak je skrze krev Pána Ježíše cesta zpět - k Bohu. 
 
 
 
 
 
 
 


